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šiuo laiku visa buržuazija ir 
taip vadinama darbo biurokrati
ja yra apsvaigusi Roosevelto N. 
R. A. Labai retai galima su
rasti buržuazinėj spaudoj pa- 
abejojimų. Tačiaus visgi abejo
jimų yra.

Kritiškai apie N.R.A. rašo 
buržuazinėj spaudoj, “Current 
History” žurnale, Suzanne La- 
Follette.

DRG. V. ČERNAUSKAS 
KALBĖS GARISONO 

LAIDOTUVĖSE

VĄRŠAVA. —- Paskutinių kad Lenkija‘gamina gink- 
laiku iš Lenkijos yra davit lūs naujam karui, tai aišku, 
nių, kad tenais eina gerai yisos imperialistinės šalys 
ginklų gaminimo pramonė. ginkIuojasi naujam kraujo
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KRISLAI
Suzanne LaFollette.
Ir Buržuazija Abejoja.
Ne Jiem Aiškinti.
Renegatų Kelias.

Rašo V. BOVINAS

Pirmas lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o III almėsite 

Pasauli!

Pasveikinimas nuo Vokie
tijos Jaunuolių

Be kitko, LaFollette pasako 
ir teisybės, apie amerikonus. Bū
tent, kad “amerikonai yra labai 
atsilikę supratime, kad ekonomi
niai sentikiai valdo politinį vei
kimą, b ne politinis veikimas 
ekonominius santikius.”

Mes nedarome išvadų, kad 
LaFollette jau kalba marksisti
niai. Vienok šis raštas jau 
daug giliau ir rimčiau žiūri į 
klausimą.' Tai reiškia, kas šian
dien nori užčiuopti klausimų 
branduolį,—turi imtis marksis
tinės materializmo filozofijos.

Todel ir toliau autorius aiš
kina, kad “valdžia, keldama mi
nimum algas, kelia ir kainas.”

Ir čia ne taip. Valdžia pir
miausia rūpinosi ' ir rūpinasi 
kelti produktų kainas. Didžiu
moje darbininkų algos dar su
mažinama.

Bet jei ir būtų keliamos dar
bininkų algos, tai visgi šio au
toriaus kalba dar pasako, jei 
“doleris nupuls iki 50 centų, tai 
kokia padėtis bus darbininko, 
kuris gaus minimum algos — 
nuo 10 iki 15 dol?” •

Žinoma, tai reiškia nieko dau
giau, kaip darbininkų algų su
mažėjimą.

Butkus ir vėl koliojasi unijų 
klausimu. Nieko naujo. Juk 
todėl jie ir renegatai.

Šį kartą jau šaukiasi Lenino. 
Mat, Leninas jau grabe—jis ne
sikeis pasakyti Butkui-Prūseir 
kai: “šalin, renegatai!”

Tie žmonės mano, kad jie la
bai “gudrūs.” , Jie bando nors 
uodegoje išsilaikyti senųjų, 
kautskinių f^negatų. •

Kuomet Marksas mirė, tai 
Kautskis ėmėsi darkyti Markso 
mokslą. Leninas Markso moks
lą atstatė. Leninas smerkė ir 
pasmerkė tokius renegatus, kaip 
Kautskis ir jo uodegos-^-Butkai.

Dabar šie’žmonės mano, kad 
jiem pasiseks sudarkyti ir iš
kraipyti Leninas. Mat, Leni
nas negali atsikelti iš grabo ir 
pasakyti unijų klausimu pozici
ją. .

Tačiaus tą autoritetą turi Ko* 
munistų Internacionalas. Ko- 
mintemas gali išaiškinti ir Le
ninį, o ne tokie vėplos, kaip 
Butkus ir Prūseika.

Jei jie nori kalbėti apie Leni
ną^ tai kalbėkite apie Lenino 
raštus ir kalbas renegatų klau
simu. Cituokite Leniną, ką jis 
sakė apie tokįus pabėgėlius iš 
Partijos ir sliakerius, kaip But-, 
kus. čia jūsų darbas.

Visų renegatų ' toks kelias. 
Gyvas marksizmas, kovojantis 
leninizmas, yisa Komunistų 
Partija—tai jiems tik “sektap- 
tizmas.” Bet jie glaudžiasi 
prie mirusių marksizmo didvy
rių—Markso, Lenino. Tai da
ro renegatai del palaikymo ir 
žvejojimo sekėjų. K

Nepaisant, kaip būtų klaidin
ga Komunistų ■ Partija, ta- 

4® čiaus visgi ne iškrikę atskalos 
Love stono ir kitų grupių, bet K. 
P. atstovauja leninizmą ir 
marksizmą Amerikoj!

Partijos klaidas ir brendimo 
jaunystę galima ištaisyti tik bū
nant ir veikiant Partijos eilėse, 
o ne ją griaujant visais būdais. 
Rodos, tai gali suprasti ir politi
niai kūdikiai, tačiaus Butkai- 
Prūseikos to nesupranta. •. ;

Vokietijos jaunuolių de
legacija į Paryžiaus kon
gresą, įdavė per draugą 
Cl. Strauss sekantį pa
sveikinimą mūsų drau
gams kovotojams:

“Nelegališka delegacija 
iš Hitlerio Vokietijos 
siunčia jums, amerikie
čiai, mūsų klasiniai drau
gai, širdingiausius linkė
jimus.

“Mes esame rytojaus 
kūrėjai! (Liebknecht.)

“Nieko nepaisant, Rau
donasis Frontas!
“Jaunieji Vokietijos dar

bininkai.
“Paryžius, rugsėjo 25 d., 

1933.”

Motina Nušovė Savo Vaikus

LOS ANGELES.
O’Brien, judžių

— Hązel 
techniko 

moteris, nušovė du savo vai
kus ir pati save bandė nu
šauti. Tačiaus save tiktai 
sužeidė. Moteris buvo per
siskyrus .su savo vyru ir, sa
kosi, kad jinai neturėjus 
kur padėti savo vaikus. Šio
je .bedarbės sistemoje tokių* 
tragedijų; yra) labai daugi > I ■

’ I

Įves Ligoniu Žudymo

LENKIJA PARO BIZNĮ IŠ GINKLŲ 
GAMINIMO KARO REIKALAMS

ČEVERYKŲ DARBININKU STREIKAS 
EINA PRIE LAIMĖJIMO

Sakoma, kad visa Lenkija 
pakilo iš šios pramonės. Ko
respondentas Birchall pra
neša^ kad Lenkįja gaminan
ti ginklus ir amuniciją So
vietų Sąjungai. Girdi, tai 
šalis, kurios kreditui gali
ma pasitikėti.

Ginklų gaminimas Lenki
jos bedarbę sumažinęs. Sa
koma' kad likę tik 300,000 
bedarbių. Darbininkų algos 
ir kiti gyvenimo reikmenys 
pakilę.

Kiek tos žinios yra teisin
gos, negalima pasakyti. Bet

liejimui ir pasaulio pasidali
nimui. Ypatingai imperiali
stinės valstybės ruošiasi 
puolimui Sovietų Sąjungos. 
Tad ir ši darbininkų šalis 
turi ginkluotis, kad apgynus 
savo šalį nuo puolikų, kurie 
tik laukia progos pradėti 
karą.

Pranešimai sako, kad Len
kijos sostinėj dabartiniu lai
ku viskas pasidarė “links
miau”, nes amunicijos gami
nimas duoda daugiau darbų 
darbininkams.

BUFFALO, N. Y. — 
Drg. Černauskas kalbės 
draugo Garisono laidotu
vėse, spalio 12-tą d., 2 vai. 
po pietų, po numeriu 124 
Division St., Buffalo, <N.

x Draugas Garisonas bu
vo pavyzdingas ir veiklus 
draugas. Dalyvaukite jo 
laidotuvėse. Pagerbkite 
mūsų draugą kovotoją už 
geresnę ateitį.

Ši nelaimė, mirtis drau
go Garisono, atėmė vieną 
reikalingą draugą iš mūsų 
tarpo. Tad kitiems drau
gams prisieina jo darbas 
atlikti. Stiprinkim, drau
gai, savo jėgas veikimui.

Japonija Daro Žingsnius Užgrobimui
Rytinio Chinijos Geležinkelio

MASKVA. — Sovietų Są
jungos spauda plačiai rašo 
apie Japonijos daromus žy
gius užgrobimui Rytinio 
Chinų gelžkelio. Japonijos 
imperialistai „rdąr^. > 
suokalbius jir arėštųp]ą So
vietų darbininkus,, ;kąd) 
provokuoti, karų su Sovietų 
Sąjungą, r Y,.

“Izviestija” ir “Pravda” 
išspausdino ėdi to rialus tuo

raštinė praneša, kad “diplo
matiniai reikalai Japonijos 
su Sovietų Sąjunga dabarti
niu laiku yra labai įtempti.” 
Japonijos inįpęrialistai sako, 
kad; tas sugautas dokumen
tas, ^uris.'parodų, - kad Ja-) 
ponija ruošiasi užgrobti Ry
tinį iChinijos gelžkelį, —• 
yra tik “fabrikacija.”, Bet 
taip Japonijos politikieriai

Japonija Eina j Skolas
TOKIO, Japonija. — Ja

ponija, bekariaudama su 
Chinija ir begrąsindama So
vietų Sąjungai, eina į sko
las. Jos iždas labai žymiai 
sumažėjo pereitais metais,
o ,šiais metais, dar labiau. v^sus nauj°si°s

BERLYNAS. — Dabarti
nės Vokietijos fašistinė val
džia planuoja įvesti įstaty
mą. kad ligoniai, kurie “jau 
negali pagyti,” būtų valia 
užmušinėti. Tokį pareiški
mą išleido teisingumo minis- 
teris.
Z Toksai įstatymas dar nė
ra galutinai patvirtintas, 
bet dabartiniu' laiku Vokie
tijoj labai mažai reikia va
duotis įstatymais. Tėnais Japonijos Valdžia Atsisako 
viskas' galima, jei tik sutin
ka su fašistų siekiais.

Šiame pareiškime sako- pareiškia, kąd jinaį nęcĮarė 
ma, kad “būs galima gydy- suokalbio užgrobti s . Ęytinį 
tojams užbaigti kankinimą- Chinijos gelžkelį ir areštųo- 
sis ligonių, kurie ne^ąlirpa tį Sovietų Sąjungos gelžke- 
pagydyti.” Tačiaus'tą “lįę- lio darbininkus, viršininkus, 
galėjimą pagydyti” galės is- Viską verę:- 
aiškinti taip, kaip kada rėi- kuo.
kės. • ! '.nl Jdponijob

Pereitą metų deficitas, buvo 
680,000,000 jenų, o šių mėtų 
tas deficitas pakilo ifei 9S6į- 
000,000 jenį.; ! . f

1 Japonijos i m p e r ialistai’ 
bando, tas skolas suversti 
ant darbininkų ir mažų že- 

išspausdino editorialus tuo tik7š/isuMwniūs~ So/n?ės savininkų. Daugihusią 
klausimu ir įrodinėja, kaip viet SąjUnga neturi jokio išleista pinigų užgrobimui 
Japonija slaptai .ruošiasi tiksi0 daryti “dokumentus”. Mandžurijos. ' \Japonija slaptai ruošiasi 
prie užgrobimoj Rytinio Chi
nų gefžkelio.

New', York Times korės-1 
pondentas, Duranty, rašo iš 
Maskvos, kad boyietų Są- moReS apginti savo teises ir 
jungos- darbininkų pakant- kraštą visi darbininkai 
rūmas jau baigia išsisemti. ^us su ja. 
Tai mato ir Sovietų Vadai. 
Todėl Sovietų Sąjunga nesi
leis pertoli Japonijos impe
rialistams provokuoti. Ja
ponijos provokacijos bus at
muštos. ■ ‘ u

BROCKTON - MONTEL- šiuos žodžius berašant, 
LO, MASS. darbininkų ūpas geras;

-------- : linksmi, kad privertė bosus
Šiaučių kova prieš kom- 

paničną B.S.W. Uniją eina 
prie pabaigos’

Šis streikas tęsėsi apie še
rias savaites.

Iš penkiolikos dirbtuvių 
jau trylika pasidavė.

Pirmutiiiė iš jų pasidavė 
E. E. Taylor Shoe Co. po 
pilna kontrole naujos Bro
therhood Unijos ir sulaužė 
kompaničnos B. S. W. U. 
kontraktą. Darbininkai spa
lio (Oct.) 5 d., 8:30 vai. ry
te, Lietuvių Tautiškame Na
me nubalsavo už naują uni
ją ir numaršavo dirbti. Ten 
dirba 250 darbininkų.

Po to fabrikantai 
pyktis tarp savęs, ir spalio 
6 d. fabrikantai vienas po 
kitam ėmė siūlytis į derybas 
su naująja unija; 1 dvylika 
firmų atsisveikino su kom- 
panična B.S.W.U. ir priėmė 

i Brother
hood Unijos patvarkymus. 
Paskirtą grįžt dirbti pirma
dienį spalio 9 d. iš, ryto, > 
Į Streiko lauke paliko tik 
dvi kompanijos: Geo. E. bet dar sutvirtino ir visiem 
Keith. Shoe. Co’./Qampello, ir darbininkam patiko. Buvo Sr-wr V ' T-v 1 ' Z“t 1 •V 1 _ i • j _ Y • ♦ k _
Montello. , j. .Šias dirbtuves Defenderio 
darbininkai turi masiniai pi-apie Vokietijos fašizmą, 
kietuoti.

ėmė

sulaužyti kompaničnos S. 
W. Unijos biurokratų kont
raktą ir pripažinti naują 
Brotherhood Uniją.

Kaip pasiduos dvi likusios 
dirbtuvės, bus daugiau ap
rašyta.

Tik dar reikia pažymėti, 
kad Komunistų Partija tu
rėjo masinį mitingą spalio 2 
d., 7:30 vai. vakare Pythian 
Temple svetainėje, kur kal
bėjo Naujosios Anglijos Ko
munistų Partijos organiza
torius H. N. Sparks; o Bro
therhood Unijos viršininkai 
išdėjo iškabas, kad Broth
erhood nariai neitų į tas 
prakalbas. Atėjęs prie sve
tainės savininkas, nenorėjo ' 
atidaryti durų; po didelių 
argumentų sutiko atidaryti, 
tik klausė, kas kalbės, ar ne
sukels jis ’’trobelį”; jeigu 
kalbės A. Bimba, tai visai 
neįeisiąs. Drg. Sparks pa
sakė, kad “trobelio” nebusi 
ir tuomet savininkas atidarė 
duris. Darbininkų suėjo ąu- 
virš du šimtai. ■ Kalbėtojas 
ne tik nepagadino streiko,

W.L. Douglas Shoe Co., išplatinta nemažai “Labor 
” ir knygučių

šalna

■

$

nuo Suokalbių
Japonijos valdžia jš. Tokio

v
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Miliūnai Paskirta Milionietiams, Todėl Nieko 
Negauna Darbininkai

H\ 

f ■.

WASHINGTON, D . C.— kompanijoms paskirta .$1,- 
Jungtinių Valstijų preziden- 293,114,420. Gelžkelių kom- 
to Roosevelto valdžios pa- panijoms paskirta —-.$382,- 
skirta RFC (Finansinio At* 000,000. Morgičių kompa- 
statymo Korporacija) ' jau nijoms $186,000,000.? Budin- 
išeikvojo $3,096,691,789 pini- kų korporacijoms—$111,00- 
gų. Už šiuos pinigus ture- 0,000.; Andraudns > kompa- 
jo bųt darbininkai sušelpti J nijoms^$Į36|000,000, < >Apie 
Tačiąus pinigai nuėjo ,kapį- $3OO,QO0,0QO valstijos j pa-i 

' gelbos fondams^ Dafeinin*,

I Sovietų Sąjungą bando iš-| 1

t, Ensteinas Atvažiuoja 
vengti, tai Sovietų Sąjunga' Amerikon

Šilko Audėjų Delegacija Kovoja Prieš 
National Recovery Act Washingtone

Prasidėjo Nusiginklavi 
mo Konferencija

SOUTHAMPTON, Angli
ja. — Mokslininkas Einstein 
ir jo žmona atvyksta Ame
rikon. Profesorius Einstei- 
.nas apsistos Princeton, N.J. 
Pirmiausia jisai pradės dar- 

, buotis su prelekcijomis.
Pastoruoju laiku jisai lan- 

merikoj. Delegacija marša- 
vo Washingtono gatvėmis 
iki generolo Johnsono NRA 
raštinės. Po vadovybe An
na Burlak, delegacija parei
škė protestą prieš NRA, ku
ri ‘ bando suvaryti darbąn 
darbininkus be jokių laįmė-

Generolas Johnson pareiš
kė, kad jisai -“teisingai elg
sis su visais” i darbininkais ir 
žiūrės, kad jie gautų tinka- 
mas. Jarbo sąlygas ir algas. 
Bet tai buvo tik todėl, kad 
tas ponas jau pamatė dar
bininkų jėgą.;

. ' i | » *

.Anna Burlak pareiškė, 
kad darbininkai padarys sa
vo “kodeksus pikieto eilė
se.” Jinai pasakė šilko ma-

A '■ ■ - J

Sietyno Choras. Tad, ne
pamirškite, 8 vai. vakare, 
Rivoli Ballroom, 209 Fairy 
St./Newark’ N. J.

GENEVA. — Koftiediška kėši Anglijoj ir Belgijoj. Iš 
‘Vokietijos jisai huosu noru 

“nusiginklavimo” kpnferem , pasitraukė, neš. jisai yr.a 
cijaijau vėl prasidėjo Gene-J prieširi^as'. fašistinei vai- 

yojeaįi‘)išioje >konfęrencijoje^ 
piriųiausia kalbama apie 

i-i. .. m y.

ąviaciją; -; Tačiaus pirmiau
sia? susiėjo į privatinę kon
ferenciją taip vadinamos 
Penkios Didelės valstybės, 
kurios pirmiausia padarys 
planus ir nutars konfęrenci- 
jos pębūdį.

Tos didelės valstybės pa
darys tarimus del Vokieti^ 
jos^ kuri reikalauja lygybės 
ginkluotis. r

Pati programa nusigink
lavimo konferencijos, nėra 
nusiginklavimo pro grama. 
Kalbos eina tik apie! sutvar
kymą laivyno, kokio dydžio 
turi;būt armijos, laivynui/ 
kokios tankosituri būt atei
tyje daroma it t.~ t. 5 į

džiai^kuri dabar Vokietiją; 
valdė tėtoro pdgelba. ’ ’ ■ 1

' ‘ ‘•■■D ’ '
< J ( ) ». • » i, X k t į t • * * < ■ ’

Draugas Skaiišs' ' ' ' 
Kalbės Newarke

>T ' i<talistjams.
Bankieriams z fr. trupių įams veik nieko, j u l

, i*,RM

WASHINGTON, D. C. — 
Kapitalistinė spauda prane
ša, kad “du šimtai streikie- 
rių įsiveržė į Washingtoną.” 
Tai yra streikierių delegaci
ja, kuri atstovauja 65,600 

i šilko audėjų darbininkų A-

toj vakare, 12 dieną spalių, 
8: vai. vakare, Rifeli ^Ball
room, ' kalbės draugas 
Strauss' apie Pasaulinį Jau
nuolių Kongresą' ir fašizmą. 
Prakalbas rengia įvairioš 
jaunuolių organizacijos ir L. 
D.SJ Jaunubliiį kuopa.

Visi’ draugai^ ir draugės, 
dalyvaukite šiose prakalbo
se. Jūs girdėsite raportą iš 
Paryžiaus Kongreso' ir nu-1 
rodymus, ką jaunuoliai turi 
veikti. Prakalbose dainuos

nufakturninkams, kad jie 
“čia susirinkę tik todėl, kad 

‘ 65,000 darbininkų yra strei
ko lauke. Jūs mokate bada
vimo algas audėjams darbi
ninkams ir dabar čia jieško- 
te išėjimo. Tačiaus darbi* 
ninkai ima savo likimą į sa-< 
vo rankas. Jie nesiduos ap
gauti.”

Burlak pareiškė, kad 
T.W.U. pasiryžusi vesti ko-; 
vą toliaus, kol nebus paten
kinti darbininkų reikalavi
mai. Burlak pareiškė, kad 
streikieriai reikalauja mini
mum algos po $20.00 į sa
vaitę ir 40 savaičių darbo į 
metus. Be to, jinai pareiš
kė darbininkų reikalavimą, 
kad. valdžia ištrauktų iš 
streiko lauko mušeikas, kad 
būtų leista darbininkams pi- 
kietUoti ir priklausyti prie 
unijos, prie kurios jie nori.

Gi pagal dabartinį NRA 
planą, tai šilko audėjai dar
bininkai gauna tik po 12-13 
dolerių. Tai reiškia, kad 
darbininkų algos dar suma
žėjo. ,,,, r*"’.

$

•?

(Daugiau Pasaulinių žinių 
K-tam nuslapyj)
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triški Kankinimai
AigtBsMiBsa

hiū byra sekios,‘ 6 pankui va
ga' tampa*užverstąpasi
daro užsodinta ež& i Viršuje 
mašinos yra didoka skrynu
tė, kurion pripilama sėklų.
Sėklos byra pro tam tikrą . f £9 
ratuką,f kuriame n“ vienodą- | 
me viena nuo kitos atstume 
—padaryta skylelės. Tos 
skylėtosios ratuko dalys ga
li, būt pakeičiamos: su di
desnėmis arba mažesnėmis 
skylutėmis, sulyg to, kokio 
didumo • sėklas reikia sodin- 
ii. - '■ ■ ' ; “ .

Gdlima nutaikyti taip, kad 
birtų tik, po vieną seklęlę 
arba, ir po dvi ir , tris pro , 
kiekvieną rato skylutę.;

.‘Sakoma, tai būsiąs geras ’ 
prietaisas skubiam' ‘ daržų I 
apsodinimui. Vienas arklys m
lengvai gali tą mašiną 
traukti.

Morais Hillquit, Kurį \ 1! 
Socializmas Padarė J 
Milionieriumi

Spalių 8 d. mirė Socialis
tų - ■ Partijos Į .pirmininkas 
Morris Hillquitas. 1 Buržua
zija verkia io mirties. Ame
rikos! i; Darbo Federacijos 
konvencijoj patsai William 
Green oficialiai pranešė 
,diĮid ffiŲįuitd'miRtį ir pa
reiškė! 1 lJis ’“buvo žymus 
darbininkų reikalų gynė
jas?) i Giria jį taip pat New 
Yorko valstijos gubernato
rius Lehman.,

To jau užtektų suprast, . .
jog Hillquitas negalėjo būtily^s°W tautinį klausimą išri- 
darbininkų klasės reikalų 
čampionu. e Ir nebuvo; Tie
sa, savo jaunystėj jis pats 
buVo darbininkas ir savo 
locnomis spekontis prasimo- 
kino iki advokato. Bet nuo 
čia Hillquitas ir pradėjo da
ryti .biznį iš socializmo. Mi
rė milionierium ir atviru 
kontr-revoliucijos šalininku. 
Pavyzdžiui, jis buvo apsi
ėmęs teisme Iginti buvusius 
rusus kapitalistus, kad at
imt jiems iš Sov. Sąjungos 
turtus. Pareiškė, kad “bol- 
ševikų revoliucija buvo ne- 
legališka” ir reikalavo, kad 
Amerikos kapį|ąlistiniš teis
mas padėtų tiems rusams 
atsiimti savo turtus. ;

Hillquitui biznis su socia
lizmu sekėsi todėl, kad jis 
buvo tampriai susirišęs su 
Hew Yorko žydiška smul
kiąją buržuazija ir su re- 
formistinėmis žydų darbi- 
ninku unijomis tarpe rūb- 
siuvių? Rieškūčiofhis jis žė
rė sau dolerius iš abiejų pu
rių.

Hillquitas Kuvo geras 
draugas rusų menševikų. 
Kuomet menševikų vadais 
Abramovičius atvyko Ame
rikon keli metai atgal, tai 
Hillquitas padėjo jam rink
ti pinigus kontr-rėvoliuci* 
niam menševikų darbui So
vietų Sąjungoje.

Hillquitas buvo pačiam de
šiniajam Socialistų Partijos 
sparne per pastaruosius 
penkioliką'metų.

Tas mūsų tezis tebėra tei
singas šiandien. Lietuviai 
darbininkai neprivalo kibti 
ant klerikalų ir fašistų “mes 
bfe Vilniaus nenurimsime” 
mįeškerės.

Kodėl revoliucija išrištų 
Vilniaus klausimą be jokio 
vargo? Todėl, kad laimėję 
Lietuvos ir Lenkijos darbi
ninkai ir valstiečiai neturė
tų jokio tikslo pelnytis iš 
Vilniaus. Vilniuje pilną .ir, 
lygią politinę ir kultūrinę 
ląisvę turėtų visų tautų 
žhiohės, kaip lenkai/ taip 
life tu Wi, taip žydai. Žiūrė
kite, kaip lengvai ir greitai

AMERIKOS FARMERIV 2 KONGRESAS

Verpetas,

Sutters A Pa.

6

i

*1

ingiama vise 
loti galai • ir

•ar pra- 
;ą vietą

— is paviršiaus 
nudažytoji — oda. Vandens 
tokia oda- irgi neperleidžian- 
ti. ; 1 '

Lapkričio 15-18 dienomis Chicagoje šaukiama aųtrą 
Amerikos farmerių konferencija. Pirmoji įvyko Wash- 
inglone pereitų metų pabaigoje. Šis Chicagos kongresas 
ža<2a būti labai didelis. Farmerių Nacionajlio Vęakimp 
Komiteto sekreforius Harris praneša apie ‘entuziastišką! 
valingųjų farmerių atsiliepimą visuose Amerikos kam-

H H ‘ H ‘ i : ' ) H H I I i I ’• 'I !
Farmeriai kenčia didelį vargą. Tik turtingieji ir stam

būs žemės savininĮkai verčiasi gerai. Ištąsė gi farmerių 
atsidūrė baisioj padėtyj. Tūkstančiai jų neteko žemės, 
gyvulių ir įrankių. Tūkstančiai visai badauja. Tai šen, 
tai; ten įpuolę desperacijon farmeriai skelbia streikus* 
priešinasi pardavinėjimui ūkių už taksus ir t. t. Roose- 
velio valdžia vaišina juos talip gražiai buožėmis ir kulko
mis, kaip ir miestų nepaklusnius darbininkus. Tą mato
KKfeiiiąi.

pastaraisiais keliais metais Komunistų Partija gerai iš- 
sipppuliarizavo tarpe farmerių. Farmeriai nebebijo 
“raudonųjų” vardo. Juos irgi vadina raudonaisiais, kuo
met jie gina savo interesus ( A

£omūnistų Partija pilniausiai remia šaukiamą Chica
goje farmerių kongresų. Taip pat farmerių kongresą 
peikia remti visoms darbininkų organizacijoms.

lies turime ir lietuvių farmerių. Turime nemažai 
farfmerių, kurie skaito mūsų spaudą (“Laisvę’’ ir “Vil
nį’*), priklauso prie darbininkiškų organizacijų. Reikė
tų Jdėt visas pastangas, kad lietuviai farmeriai būtų tin
kamai atstovaujami šiame kongrese. Pavyzdžiui, Mi
ch igano lietuvių fafmėrių kolonijos turėtų atsiųsti skait
lingą delegaciją. Ten turime gerų veikėjų.

Taip pat Connecticut valstijos lietuviai farmeriai turė
tų {stengtis pasiųsti nors vieną delegatą. Kongrese bus 
svarstomi labai opūs reikalai visų farmerių. Labai svar
bu,* kad jisai atstovautų dideles f^rmerhį ^mąses;! į Į į Į H į
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Užgniaužia Tiesą, Sutrempia Šviesą
^omunistų Partijos organas “Daily Worker” sugavo 

Aiįerikos vokiečių fašistų slaptus dokumentus ir paskel
bė /viešai. Tie dokumentai parodo, kaip Vokietijos hitle
rininkai darė suokalbį prieš komunistus, kad juos nužu
dysi ir kaip reichstago gaisras buvo bjauri provokacija iš 
paįių fašistų pusės. Šitų dokumentų kopijos buvo iš
siuntinėtos visiems New Yorko laikraščiams.

Set ar bent vienam tų buržuazinių laikraščių tie svar
bu? dokumentai tilpo? Ar nors vienas kapitalistinis laik
raštis bent paminėjo “Daily Workerio” atidengimus? Ne, 
ne žodeliu.

Atsimename, buvo iškelta aikštėn, kad Hitlerio parti
jai, tiesioginiai Amerikos bankieriai ir kapitalistai paau- 
ko milionus dolerių. Morganai ir Fordai finansavo vi
są'Hitlerio smurtą. O buržuazinė spauda yra tų pačių 
Morganų ir Fordų rankose. -Štai kodėl ta spauda už
gniaužia tiesą apie kruvinus Hitlerio valdžios žygius.

Šis įvykis dar kartą ir dar kartą turėtų įtikinti visus 
darbininkus, kaip svarbu yra galinga komunistinė spau- 
d Tas parodo, kaip reikalingas yra anglų kalba komu
nistų dienraštis “Daily Worker”. Iš to reikėtų suprasti, 
koęlel reikia stengtis pasiekti kiekvieną lietuvį darbinin

 

ką ;su mūsų dienraščiais “Laisve” ir, “Vilnimi”. Tik ko- 
tinėj spaudoj darbininkai sužino tiėsą ir gauna tik- 

vieSą.rą
j )  ---------- ’—>---------------- :--------------T----------- t , j -■ j ( ,

Tris Biliūnus Sušėrė Kapitalistam
Roosevelto valdžia paskelbė, kad Reconstruction Fin

ance Corporation grynais pinigais išaukojo $8,096,691,- 
789 nuo pereito vasdrię mėnesio. Tai stačiai pasakiška' 
dolferių suma.

8et kam tie bilionai teko? Štai kam: bankai ir trus
ty ’kompanijos gavo $1,293,114,420; gelžkelių kompani
joms teko $382,000,000; morgičių ir paskolų kompani
joms išmokėta $186,000,000; namų statymo paskolų kom
panijos gavo $111,000,000; apdraudos kompanijos pasi
grobė $86,000,000.

(s visos tos pasakiškos sumos tik $300,000,000 buvo pa
skinta įvairių valstijų “bedarbių šelpimui.” . Bet tie pini
gai taip ir dingo daugumoje valstijų graffėrių nasruose.

'tai Roosevelto valdžia praktikoje. Gazinės bombos, 
resiveriai ir NRA nuodai bedarbiams ir streilderiams, o 
bilionai’doleriu nutukusiai plutokratijai! ’

Kas Išriš Vilniaus Klausimą?
Spalių *9 d. suėjo trylika 

metų nuo Vilniaus patekimo 
į Lenkijos rankas. Lietu
viška buržuazija tebeštur- 
muoja “mes, be Vilniaus ne- 
nurimsime.” Ne tiek jai, 
žinoma;v rūpi Vijniaus /atga
vimas,. kiek pasipelnymas 
vardan Vilpiaus “ątvadavi? 
mo,” Amerikoje kunigai, 
davatkos iR visokio .’plauko 
smetoniniai šuieriai yfca iš
vilioję tūkstančius dolerių 
iš darbininkų, vardan atva
davimo biznio. Antra, pa
galba “mes be Vilniaus ne- 
nurimsime” buržuazija kur
sto darbininkuose, patriotiz
mą ir mulkina juos.

Vilnius i m p e r i alistinės 
Lenkijos rankose. Ji jo ne
paleis. Jis jai labai , reika
lingas. Vilniaus klausimą 
galutinai ir teisingai išriš 
tiktai prolėtarinė revoliuci
ja Lenkijoj ir ^Lietuvoj, nu- 
šluodama Visas Smetdnąs ir 
visus Pilsudskius.

Šiurpulingas Laiškas nuo Nukankinto Darbininko iš Lietu
vos; Smetonos Šunės įvedė Kruviną Barbarizmą Kalėjimuos

šo rusų j revoliucija. Sovie
tų Sąjungoje išnyko tautų 
kerštas ir neapykanta. Tar
pe tautų nesiranda varžy-. 
mosi už .miestus ir sostines 
bei už rubežius. Tik tuo ke
liu kada nors bus išrištas ir 
Vilniaus klausimas.

Jau Nuvirto nuo Vištos Kojos
‘ Grigaitis mokina Roose- 

veltą rūpintis ne tiek Sovie
tų Sąjungos vidujine tvar
ka, kiek Sovietų valdžios pa
stovumu. O ' kad ji tikrai 
pastovi, tai nelikę abej 6nės. 
Sakę: “Sovietų valdžia išsi
laikė jau 15 metų įr gali iš
silaikyti dar ilgiau;. kitokiai 
gaidžiai prospektų Rusijoje: 
tilo tarpu nėra.” (“N.’\ spa-

O ką^.pasidarė su men
ševikais. Grigaičio' bičiulįais,’ 
jįurie per;visu^ 15 ųietų tvir- 
jno, kad Sovietų valdžia 

laikos tik ’• “kaip ant vištos 
kojos0, nes, girdi, dąrbinin- 
,kų ir valstiečių masės “tik 
stena ir laukia progos atsi
kratyti nuo Sovietų val
džios?” Grigaitis pats ant 
pirštų skaitydavo Sovietų 
valdžios gyvenimo dienas. 
Dabar jau nuliūdusiai pri
pažįsta, kad “kitokiai val
džiai prospektų nėra.” Tai 
logiškai protaujant, reikėtų 
Grigaičiui prisipažinti, jog 
jo visi pranašavimai apie 
‘‘masių sukilimą prieš Sovie
tus” nuvirto nuo vištos ko
jos. • < : t '

Renegatu Palaidota Unija 
“Prisikėlė iš Numirusių”

Patersone dažų pramonės 
darbininkų dauguma eina su 
Načioūale Audėjų •' Unija. 
Tą atvirai pripažįsta Pater- 
sono' ' buržuazinę spauda. 
Nariįpate Unija ,/taip pat, 
nusveriamą ideologinę ,rolę 
Ibšia tąrpe audėjų. Tik to-,> 
dėl Amerikos Darbo Fede- 
rūdijos lyderiai iki šiol ne
pajėgė audėjų ir dažų dar- 
bininkų suvaryti į darbą. 
Tą‘irgi visi pripažįsta.

Bet štrėiko išvakarėse re
negatai Nacionalę Audėjų 
Uniją buvo gražiai palaido
ję. Štai kaip Lovestono 
“partijos” organas “Work
ers Age” rugsėjo 1 d. laido
je giedojo laidotuvių maršą 
Nacionalei Unijai: ,, .

“Naciohaie Audej ų Darbi- 
ūitlkų Unija, Kon'mnistų. 
Partijos kontroliuojama ol- 
ganizaci j a, vi s ai nūs to jo^ įfy - 

Mes tą vavus. Kai kurie darbini|i-( 
šakėmė ’ trylika metų atgal, kai, kurie ^feke Poškui! W3

• ‘ , I . ' i .

Gilėjąnt ekonominiam kri
zini ir nuo to kasdieną didė
jant darbininkų »ir 'valstie
čių škurdūi’, vis platesnės jų 
rnasė^ įsitraukia įf Revoliuci
nį judėjimą ; ųž-. nuvertimą 
fašistinės, (Smetonos, ir kari
ninkų gaujos, diktatūros- ir 
įvedimą Sovietų valdžios. 
Augančiam r e v o'l iuciniam 
judėjimui numalšinti Lietu
vos fašistai imasi žiauriau
sių moderniškų kankinimo 
būdu prieš revoliuc. darbi
ninkus. Tų kankinimų pa- 
gelba budeliai nori išgauti 
žinių apie veikimą Yevoliūc. 
darb. organizacijų, stengia
si priverst išduot savo drau
gus ir kartu budeliai ^kiek
vieną savo auką, jei neturi 
drąsos tiesiog nužudyti, tai 
iškankina tiek, kad revoliuc. 
darbininkas nors ir paleis
tas iš kalėjimo nebūtų dau
giau “pavojingas” — liktų 
be sveikatos ir neilgai gy
ventų.

Šiomis dienomis S. Paule 
(Brazilijoj) gauta nuo vie
no darbininko J.V. iš Lietu
vos laiškas, kuriame jis ra
šo savo pažįstamiems, kaip 
jį kankino t Lietuvos 'žval-; 
tgyba. Tarp kit ko J. V. -ra-1 
<sa:

’ “Mane areštavo... Ką te
ko - pet-kęšti, tai1 nuo širdies 
sakau, kad, ir gyvulys gyvas 
neliktų. Tardymas tęsėsi 6 
vai. ir visą laiką kankino 
surištą gudriais moderniš
kais kankinimais. Tuo laiku 
norėtųsi mirti, bet negalima 
—gyvybė tvirtai laikosi kū
ne, nors jėgos visai apleido. 
Kaip kurių kūno dalii|, kaip 
pavyzdžiui kojų, kurias su
rištam visas 6 vai. du, o vė
liau trys žvalgybininkai 
spaudė kokiu tai geležiu, vi
sai nejutau ar y r ar rlebėr. 
Aš nieko matyt negalėjau, 
nes akys irgi buvo užrištos. 
Kuomet po 6 vai. laiko atri
šo kojas ir rankas, tada val
kiojo nelyginant autskarį . 
kampas iš kampo, prišlie; 
darni prie sienos, ‘kad būk 
tai sėdėčiau, bet kūnas visai 
nebesilaikė. Tuomet paju
tau didžiausį troškulį, o 
žvalgybininkai xvien iš ma
nęs tyčiojosi ir’tardė. Ke
lis kartus! nualpau, budeliai 
tada duodą/ r gurkšnį, van
dens, kas y Ra lygu, kaip ug- 
nįęįLį burną pilttį. (Suke
lia, dar didesnį troškulį).; Po 
tų 6 vai. ^žiaurąus iizįinio ^a višokių spalvų, khip ir 
kankinimo,-neapsakomai bur paprasto ji

yo sunkus kankinimas troš
kuliu. 1

“Po vienos paros, neradę 
'būtų prisikabinti, žvalgybi- 
ninkąif i paleido ' namo, t kur 
parsiradau beveik be atmin
ties'ir su maža proto. Teko 
šauktis, gydytojo pagelboš, 
kuris rado galutinai suardy
tus nervus, ‘ ištinusius lyti
nius inkstus; kiaurai , iki 
kaulų perspaustas kirkšnių, 
mesas, taip, kad praskyrus 
žaizdas, matėsi kaulai ir 
blauzdos buvo visos mėly
nos. Po dviejų savaičių 
pradėjau vaikščioti, ir jau 
yisa sveikata po truputį

r] A ri n zvvlIrrL, ’’

Tai vienas^ iš tūkstančių 
pavyzdžių, kur fašistų žval
gyba per vieną tardymo 
naktį paverčia jauną, tvir
tą darbininką į gyvą lavo
ną ! Tačiaus nežiūrint žiau
riausių kankinimų, Lietuvos 
proletariatas, neats įtikda
mas nuo kitų šalių, sparčiais 
žingsniais žengia ąmtth;kart 
prie proletaries revoliuci
jos, kuri be' paši^ailejlmo 
sutriuškins visą išnad(įoji- 
mo sistemą ir pasodinsi kal
tinamųjų suolą iki ausų’ 
kruvinus fašistinius bude-, 
liuš.' ' ' j i i: < t f • t n 

....... ...........Saopatilietis.

Ii J t ir ii’ uM
ĮDOMUMAI
čeverykai Patys Save ' 

Juodina '
Jau daromi pardavinėji

mui naujos rūšies čeverykai, 
kurie patys save “šąinina.” 
Mat, chemijos laboratorijo
se surastas būdas primirky
ti čeverykams vartojamas 
odas savotiškai sutaisytais 
dažais ir riebalais. Taip 
primirkytos odos čeverykus 
dėvint, kojų šiluma lėtai tir
pina ir spaudžia į paviršių 
spalvinę medžiagą, kuri ir 
palaiko čeveryko paviršių 
nuolat juodu. Sakoma, tik 
kai kada ’ reikia čeverykus 
minkštu skuduru nušluosty
ti, ir jie visuomet būna juo
di bei žibanti. Kadangi 
odon primirkoma ir specia
liai sutaisytų riebalų, tai 
oda esanti visada minkšta,' o 
kur nors py 
brėžus leri| 
užtrinti. .

Ši naujos rūšies oda daro-

Iš Streikierių Kovos
Spalių 5 d. vėlai vakare ir ’ 
d. ryte buvo daromi visoki * 

užpuolimai ant pikietuotojų vi- •
soj vakarinėj Pennsylvanijoj. 
Coke srityj H. C. Frick mu- ' ‘ 
šeikos buvo užpuolę pikietuoto- 
jus; ėjo baisus šaudymas, kur ;; 
nukentėjo nemažai darbininku. ‘ ' 

CLAIRTON, : Pa., irgi buvo 
nemažas užpuolimas ant pikie- •• 
to. Kompanijos mušeikos kelė- 
tą darbininkų sužeidė ir arės- 
tavo nemažai. 1

AMBRIDGE, Pa., buvo žiau
riai užpulti darbininkai. Daug ‘ 
jųjų sužeista šūviais ir kitokiais 
įrankiais. Buvo naudojama vi- 
sokie ginklai prieš streikuofžm- 

1 čius ma'inierius.
Tokiij pat užpuolimų buvo pa

daryta ir Ohio valstijoj. Stėu- x 
' benvillJ buvo nėi gatvėse tam- 

“šui nuo nuodingų bombų dujų; 
Ijuribš buvo tnėtomos' į susirin- , 

ikusiūš darbininkus <pikietuoti. r,< * 
Ir čia nemažai nukentėjo. Tai ” r 
taip yra elgiamasi su darbinin
kais šioj apielinkėj.

Prie to privedė tas kapitalis- * 
tų išgalvotas N.R/A. Daugelyje 
vietų čia buvo rengiarfia viso
kios parodos ir 
buvo rėkiama, kad jau tie ge- " 
rieji laikai čia, ir darbininkai v 
tuoj bus visu kuom patenkinti; • 
bedarbė baigiasi. Tai buvo tik 
darbininkų akių apdūmimas. - 
Darbininkai ilgai atmins šiuos 
įvykius, kuriuos turi pergyven
ti po Šiuom jųjų NRA ir “We 
do our part.” Kiek darbininkų 
kraujo pralieta laike šio streį- - 
ko, kiek gyvasčių žuvo! Tai jau ■ 
pralenkta ir buvus caristinė Ru 
sija.

Darbininkai turėtų stot į dar
bininkiškas organizacijas ir ko- - 
vot prieš tokią tvarką; kovot“ 
už įsteigimą darbininkiškos :• 
tvarkos šioj šalyj. Tik tuomet 
nebus liejamas darbininkų krau- * 
jas, kaip dibar daroma.' į J;

VeisiejiŠkis. < Y;

Masinis Spaudįmas 
Sulaikė Draugo Bor- - 

ich Deportaciją

prisidėjo prie Ąmerifcos 
Darbo , Federacijos Unijos. 
Patersone dabar nebus dua
linio streiko.”

Prūseikos .’“Gadynė” taip 
pat •' sušilus . kartojo šitą 
Lovestono įkvėptą melą ąpie

Daržovėms Sodinti Mašina
Padaryta jau mašina, ku

ria galima greitai ir “aku- 
ratnai”: šodinti visokias

Nacionalę 'Uniją., Bęt aht i daržoves. Mašipa turi maž 
daug plūgo pavidalą, bet ri
tasi ant dviejų viens pas
kui kitą! sekančiu ratukų. 
Yra nedidelis noragas, ku
ris padaro tvagą. Į tą ’ va
gą mašininiu reguliarišku-

jų nelaimės, ta unija ."pri
sikėlė ;iš numirusių” ir da
bar neduoda ramybės ne tik 
bosams ir Roosevelto NRA 
šulams! bfet taip pat Prūsei- 
k*ai ir Lo vesternui.

PITTSBURGH, Pa;—Pa- :r 
gailiaus draugo Frank Bo- 
rich čĮeportacija, kuri buvo - 
ban Soma įvykinti prieš šį 
kovingą draugą, tapo atmes- : 
ta po 16 mėnesių. griežtos ’ 
kovos. Draugas Borich bū- w 
tų deportuojamas į Jugosla-.... 
viją. Tačiaus Tarptautinis 
Darbininkų ; Apsigynimas ' ir 
darbininkų masės iškovojo .. 
jam teisę pasilikti Jungti- 
nėse Valstijose.

: ĮKAITYK LAISVE
ir kitiems užrašyk
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AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA i LIETUVI^ AMERIKOJE i h į
1335 Medley St

Carnegie, Pa.

Streikieris.

ki lietuviška orkestrą, 
danti iš Čia augusių

■tvt

posėdžio tarimai buš Ipo- 
pasiųsti ir organe “Lai- 
patalpinti. Kiekvienas

The Supreme Lodge of Lithuanians of America
N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

______ __________________! ‘_________’ll! H ! \ , ■ t 1 if 1 1 ’

narys turėtų su tais tariniais; toks skaitlingas nariais, kaip 
pilnai susipažinti.

APLA Centro Sekretorius,
J. Gosiunas.

N

ff

.Centro Pranešimai
APLA vajus jau pradeda 

duoti pasekmių. Daugelis kuo
pų ne tik svarstė vajaus reika
lus, bet ir padarė tam tikrą 
pradžią.

50 kuopa, N. S. Pittsburgh, 
jau turi >3 naujus narius, kurie 
pereitam susirinkime prisirašė, 
ir tris kandidatus delei kito su
sirinkimo.

7 kuopa, Soho—Pittsburgh, 
jau turi prirašius 1 naują narį 
ir keliems aplikacijosf išpildy
tos. i < j ! . Į ; j j ,

Tos dvi kuopos, vadinasi, pa
darė gerą pradžią. Tikimasi, 
jos ir toliaus gerai varysis.

8 kuopa išrinko keturis va- 
Jnrinkus: Stačinską, Lekavičių, 
Samuilį ir Urboną. Tie vaji- 
ninkai pradeda jau savo parei
gas. eiti. Jie nepasiduosią nei 
50 kuopai nei 7 kuopai. Bravo!

3 kp. finansų sekretorius Ga- 
taveckas rašo, jogei kuopos su
sirinkime plačiai svarstyta va

jaus reikalai ir pasisakyta už 
aktyvų vajuj dalyvavimą.

55 kp. finansų sekretorius 
praneša, jogei jis turi kelis jau
nuolius ir suorganizuosiąs jau
nuolių kuopą, nors tas darbas ir 
gana sunkus. Tą patį rašo ir 
Alice Kerčensky, jaunuolė, tos 
kuopos iždininkė.

Tai vis’geri ženklai rengimosi 
prie vajaus. ’

APLA 3-čios kuopos susirin-* 
kimas įvyko spalio 1. Narių da- 
lyvavq ;skąitlingai ir mėnesinių 
duoklių sumokėjo dusyk dau
giau, kaip pereitą mėnesį. Vie
nas narys susirgo ir užsimal- 
davo į pašalpą. Naujų narių 
šiame susirinkime dar < nebuvo, 
tik buvo da apkalbėta, ąpie pri
ėmimą naujų narių .į, APLĄ.< 
Kuopa nutarė tos dalies, ką lie
ka kuopai įstojimo, visai neim
ti, bet su ta pastaba, kad ap- 
likantas • pats ' užsimokės už 
daktarą.

Buvo paaiškinta apie d. F, 
Borichiaus teismą. Kuopa pa
aukojo $1.00, nes daugiau ne
galėjo paaukoti, nariai taip pat 
biedni: vieni yra bedarbiai, o 
kiti streikuoja, todėl nei cento 
neišgalėjo paukoti. Bet dar tar
pe pašalinių surinkta $1.10, viso 
susidarė $2.10. Tad vis ge
riau, kaip nieko. Pinigai pa
siųsta T.D.A. 5 Distriktui.

Sekantis kuopos susirinkimas 
atsibus lapkričio-Nov. 5, 1933, 
kuopos name, 313 Center St., 
Glendale, Pa. Tad visi nariai 
dalyvaukite šiame susirinkime 
ir atsiveskite naujų narių pri
sirašyti prie APLA. •

Fin. Rašt. J. Gataveckas.
I

.— —.. -TT7 ' 1  ... .
muo^e netvarka, bet tupi baž-» 
U'yčioj ir viskas. Gi išėję iš 
bažnyčios, apkalba visą\svietą; 
suranda, kas kuom užsiima. 
Bažnyčios sargui nubodo ląukt, 
kol jos išeis iš bažnyčios, pra
dėjo jas vyt laukan, sako, >gana 
jums lyst dievui į akis, eikit 
sau namon. Na, davatkos tu
rėjo eit iš bažnyčios, nebaigu
sios savo ceremonijų. Jos tuoj 
padavė kunigui skundą ant sar
go, būk tas jas be Irfiko išva
rė iš bažnyčios, neleidęs jom 
užtektinai prisimelsti... Na, ką 
darysi, kunigas turėjo skaitytis 
su didžiuma—su davatkomis, o 
ne su vienu tarnu. Jis tuoj sar- 
gsį apkaltino, būk tas buvo gir
tas ir pavarė iš vietos tokiuo 
bedarbės laiku. Sargas atsidū
rė bedarbių eilėse. Nors pote-i 
puošė kunigąi mokina: “Atleisk 
kaltės/ kaip ir mes atleidžia
me“, bet daro kitaip: del davatį-į 
kų poterių pavarė darbiųipką, 
nuo vietoj. Kokia tvarka fa
brikuose, tokia ir pas kunigus.

Jau 
daryti 
vienus

TreKas Puslapft
3

Metams Pusmečiui

Pas mus yra tokių kuopų ir 
narių, kurie žiūri beviltingai. 
•Jie negali matyti galimybės 
'Šiuo laiku gauti naujų narių. 
Todėl jie ir visai nesidarbuoja, 
bet dar kalba, kad nieko jš to 
neišeis. Su tokiomis kalbomis 
jie atšaldo nuo darbo kitus ir 
pakenkia pačiai organizacijai.

Mačiau' pranešimą organe 
apie 16 kuopos, Nanticoke, pa
dėtį. Sako, susirinkimų regu
liariai nelaiko ir net nemano, 
kad galima bus kuopa išlaikyti. 
Net kalbama apie susivienijimą 
su kita kuria kuopa.

Tai blogas pas narius apsi
reiškimas. Nanticoke galima 
lengvai kuopą palaikyti, tiktai 
reikia padirbėti, gauti naujų 
narių, sustiprinti kuopa. Jinai 
dar jauna, nesenai susiorgani
zavusi, pasidarbavimu 51 kp.

* sekr. P. Maslavesko.

Duokite daugiau žinių apie 
APLA kuopų ir narių veikimą. 
Reikia žinių ne vien iš vajaus, 
bet abelnai veikimą.

Jeigu kuriems neparanku tas 
žinias siųsti tiesiai Centran, tai 

galite siųsti tiesiai organan 
“Laisvėn’ ’, pažymėdami, kad 
tilptų APLA skyriuj tuo ir tuo 
laiku.

Kiekviena kuopa turėtų turėt 
savo korespondentus, kurie nuo
latos privalėtų rašinėti apie 
APLA tos kuopos ir narių vei
kimą.

APLA Z kuopos teismas pra
sideda spalio 9, pas teisėją Mc- 
Nauer, Common Pleas teisma- 
butyj, '

Bandytia susitaikyti be teis
mo, bet niekas neišėjo. Užpuo
likų pusė, kuri patraukė teis
man, APLA, visai nenori tai
kytis, nots buvo labai .prielam 
kios susitaikymo sąlygos.

Pasirodo, kad jiems visai ne-' 
apeina APLA reikalai Jie p*a- 
sisako nenorį nieko bendro tU~

trėti su Aj^LA. ’
Vėliaus bus pranešta plačiau 

...apie teismo eigą.

APLA Centro Komiteto tri- 
mėnesinis posėdis įvyks spalio 
15. Centre yra daug klausimų 
aptarimui. Todėl posėdis bus 
labai svarbus.

Po 
ponis 
s ve j?

Kas Veikiama APIA 7-toj 
Kuopoj?

PITTSBURGH, Pa. — Spa- 
lio 1-mą dieną atsibuvo APLA 
7-tos-kuopoš mėnesinis susirin
kimas. Susirinkimas nebuvę 
------- -—- i !■ nrr—---------------

Susikirtime Nukauta
i Keli Streiklaužiai

HARRISBURG, Ill.— Jau 
aštuoni mėnesiai, kaip čia, Sa
line (?) apskrityje, streikuoja 
dvi kasyklos. Viena kasykla 
dirba su streiklaužiais. Iš vie
tinių nedaug kas streiklau- 
žiauja, iš kitur priveža viso
kių valkatų streiklaužių. Mai- 
nieriai laukė taip vadinamo 
kodekso.

Spalių 5 d. susiorganizavo 
apie 2,000 mainierių neleisti į 
kasyklas streiklaužių. Pastojus 
jiems kelią įvyko streikierių 
su streiklaužiais susirėmimas, 
smarkios muštynės. Apie 20 
streiklaužių smarkiai sužeista. 
Buvo ir užmuštų, bet neteko 
sužinoti, kiek, nes graboriai 
užmuštuosius nusivežė į kitą 
apskritį, kad žmonės nedaži- 
notų muštynių pasekmių. Va
kare atpyškėjo prie kasyklų i 
400 valstijos kazokų. Sunku 
spėt, kokių įvykių gali būti 
vėliau.

, LOWELL, MASS.
• J .

šis Tas iš Mūsų Veikimo
■ '• ’ ■ . J ■ 1 •: i I i l-r

Nors trumpai paminėsiu,. kas 
ir ką Lowellyj veikia, tai yra, 
ką gero nuveikiama.

Rugsėjo’ 3 d. vietinė Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 110 
kuopa buvo surengus pikniką 
Vytauto parke. Piknikas buvo 
gerai‘iš anksto išgarsintas, kad 
kitos draugijos tą dieną paren-' 
girnų neturėtų. Paskirtoj die
noj piknikas įvyko. Nors diena 
nebuvo tinkama piknikui: po 
truputį lynojo, vienok žmonių 
buvo gražus būrelis, visi laiką 
praleido smagiai, visi buvo už
ganėdinti. Lietus mažai kenkė 
susirinkusiems, nes kempėje 
buvo kur pasislėgti. Buvo pui- 

suside- 
lietuvių

laikas' parapijonams ati- 
akis ir palikt kunigus 
melstis bažnyčioje.

Lowellietis.

CLEVELAND, OHIO

Iš ALDLD 15 Apskričio 
Veikimo

ALDLD 15 Apskričio pil-

Ko-

užpereitas, bet tvarkus ir gy
vas. •

Vajaus komisija raportavo, 
kad išpildė keletą blankų, kąn- 
didatams į APLA, bet į susi
rinkimą atsilankė tik vienas, 
kuris ir buvo priimtas, būtent 
Olėsė Sliekiėnė. Taip pat va
jaus komisija pareiškė, i kadi 
naujųi narių galima; gaut}, j tik 
reikia jų jieškoti. žinpma, 
vjena komisija iš dviejų narių 
daug ’narių negaus^ jeigu vi
si kuopos naciai jai n’epa'd’ėš 
verbavinhe naujų narių. ‘ i H ' 
į Nutarta surengti > k p.1 nau
dai vakarienė su koncertu. To 
darbo atlikimui išrinkta komi
sija iš 5-kių narių, kuri, kaip 
girdėtis, tuoj aus imasi darbo 
ir žada gerai pasirodyti; ko
misija sako, kad ji dirbs grei
tai ir nuosekliai, kad ne tiktai 
surengti vakarienę kaipo to-J 
kią, bet kad rūpintis juo la
biau, idant patenkinti publiką.

Kaip atrodo, tai komisija | 
netiktai kalba, bet jau ir dir
ba. Jau paėmė abi LMD sve
taines ant 12 dienos lapkričio 
ir renka programos dalyvius; 
Taip pat žada sulošti ir te-
atruką, rodos, “Namai Praga-'domas komitetas laikė posė- 
rai,“ jeigu jo nepamainys ki- dį 1 d. spalių. Komiteto na
tų, bet teatras bus vistiek,' riai visi atsilankė; plačiai ap- 
kaip komisija kad tarėsi. | kalbėta abelni reikalai.

Taigi, kaip atrodo, tai 7-ta i mitetas davė pastaba organi-
kuopa po ilgo tylėjimo, metasi' zatoriui drg. P. Nemurai, kad 
darban. Ir be abejonės, jei- būtų prąnešta į laikraščius, ką 
gu dirbs pasiryžusiai, tai ir 15 Apskr. valdyba veikia, 
pasėkmes turės.; Ko dabar rei-i i. Nutarta, kad sekretorius 
kia, tai visų narių geros koo- j susižinotų su kalbėtojais: d. 
.peracijps su komisija, kas kuo ■ Milleriu ir dr. Kaškiaučium, 

to kada jie galės atvažiuoti i į 
turėsime Ohio valstiją su prakalbų

maršrutu. Nutarta, kad ,vi-‘ 
sos trys ALDLD kuopos,reng
tų prakalbas Clevelande ben
drai. Bet jeigu kalbėtojai su
tiktų, tai' kožna kuopa galėtų 
pi^akalbaš ’ fetigti StfekiraiVTam 
darbui-' išrinkta iš trijų komi
sija* d.d. J. Bagdonas, S, Ma
žeikienė ir Ą. -Jakaitis. Drau
gai, turime ,yisi dirbti, kad 
maršruto pasekmės būtų ge
ros.

2. Ta pati i komisija paskir
ta surengti, bendrai visų Cle
velande kuopų, balių su pro
grama 15-to apskričio naudai.

3. Nutarta, kad kiekviena ap
skričio kuopa savo susirinkime 
išneštų protestą prieš Vokieti
jos fašistų- budelį Hitlerį, kuris 
žvėriškai žudo darbininkų ko
munistų vadus.

4. Per pasidarbavimą orga
nizatoriaus d. Nemuto tapo 
sutverta iš, farm erių ALDLD 
kuopa, Hunlsburg, Ohio. Tai 
dar pirma Ohio valstijoj kuo
pa, suorgapizuota iš'farmerių. 
Organižatdrius savo pareigas 
atliko gei;ai. ’Jis Mar .'ketina 
suorganizuoti kelias kuopas. 
Už tai organizatoriui priklauso 
padėkos žodis. ,

5. Pakelta spaudos klausi
mas: nutarta, kad kožna kuo
pa stengtųsi kuo daugiausiai 
išplatinti darbininkiškos lite
ratūros ; ‘ gauti naujų skaityto
jų “Vilniai“ ir “Laisvei“ ir 
gauti naujų narių į ALDLD. 
Tai yrą mūsų visų pareiga^ tą 
darbą varyti pirmyn. O jeigd 
mes, ^darbininkai, miegosime, 
tai juodoji reakcija ant dar1- 
bininkų sprando dar labiau 
lips. į

15 Apskr. Sekretorius,
A. Jakaitis

galėdamas prisidėti prie 
darbo, o pasekmes 
geras. Tad visi į darbą!1 
i APLA 7 Kp. V&jininkas

Koresp. < ' •
J.» D. Sliekas.

ir
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pirmęivių jaunimo. Riknikap, 
galima sakyt, pavyko gerai, nes 
pelno liko virš 30 dolerių. Tai 
buvo geras pasidarbavimas mū
sų jauno Susivienijimo darbuo
tojų. Tik nežinia, kodėl paren
gimo komisija iki šiol apie tai 
neparašė žinutės į laikraštį; ne
reikėjo praleisti gerą pasidar
bavimą. '

Turiu paminėti štai ką: nors 
iš anksto buvo garsinta, kad 
tą dieną įvyks LDS piknikas, 
ir buvo prašoma, kad kitos orga
nizacijos tą dieną nieko nereng
tų, bet argi iškęs vietinis dū
šių ganytojas,—kaip, tik sužino
jo, kad vietinė LDS kuopa ren
gia pikniką, tai ir jis suorga
nizavo savo parapi jonus ir su
rengė savo pikniką kur tai ant 
farmos, kad mum pakenkti. Bet 
ne ką jis laimėjo, mūsų paren
gimui nepakenkė. Nemažai 
progresyviškesnių parapi jonų 
pas mus dalyvavo, kurie, pagal 
kunigėlio nuomonę, papildė 
“grieką” ir reikės pasisakyti 
per išpažintį... Mat, kaip augš- 
čiau minėjau, tą dieną po biskį 
lijo, tai ant farmos nebuvo už
tektinai > vietos pasislėpti nuo 
lietaus, tai nekurie ir atpiškino 
pas mus pasilinksminti.

! i 'i ; , > '■ - > , • ■

t Reikia paminėti, kad kunigas 
net laiškus išsiu*ntinėjb tiem 
parapijonam, kuriiį nematė sa
vo piknike, klausdamas’ kodėl 
nedalyvavo jojo piknike, girdi, 
gal taip kur buvote; matyt, 
žmogelis nujautė, kad jo pąra- 
jonai dalyvavo mūsų Sūšivie*- 
nijimo paren'gime. 1 ’Labai ap
gailestavo, kad kokį dolerį pra
leido kitur, o ne jam j atvežė.

čia dar pažymėsiu vieną atsi
tikimą Lowellio lietuvių para
pijoj, tai yra kunigo blogą pa
sielgimą su savo tarnu, bažny
čios sargu. ' ' » ■

Dalyki tame: vieną nedėl- 
dienį/ kaip ir visada tūlos da
vatkos po pamaldų ilgai neišė
jo iŠ bažnyčios, mat, ilgai mel
dėsi, prašė pas dievulį visokių 
loskų. Jos nepaiso, kad' na-

I

aLaisvės Vajus Gavimui Nauji Skaitytoją nuo Oct. 15-tos iki

Nov. Pabaigai. Naujiems Skaitytojams Nupiginta Kaina

: Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty

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

DEŠIMTĮ DOVANU PINIGAIS URMININKAMS

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16 $14 $12

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$10

■

$7 , $6 $5

DRG. j. ŠIMįAltlŠ

Tai čam pi jonas Dar- 
biiįįnkiškos spaudos va
juose, Keliuose va
juose jis yra laimėjęs 
pirmą dovaną. Jisai 
beperstojimo darbuoja
si “Laisvės“ platinime.

DRG/ j: ŠIMAITIS 
/

Pasisakė ir šiemet ’ J j
dirbsiąs “Laisvės“ va
juje. Tai draugas, ku
ris mažai kalba, ale 
daug dirba. Ar atsi
ras, kas iš jo atimti 
pirmą dovaną šiame 
vajuje.

JURGIS ŠIMAITIS

Seniems Skaitytojams "laisvės" Kaina
Seniems skaitytojams nupiginimo nėra, tačiaus, kilant kainoms ant 

visų reikmenų būsim priversti pakelti kainą ir “Laisvės” prenumera-’ 
tos. Todėl, draugai, kuriems jau pasibaigė “Laisvės” prenumerata, 
atsinaujinkite ją visiems metams, kol dar gaunate už $5.00.

Po Vajaus “Laisvės” Kaina Bus $6.00 Metams
Dabar Atsinaujindami prenumeratą sutaupote sau dolerį. Paga- 

; liaus, infliacijai siaučiant gal .(įr dAugįaų reikės prenumeratą pakelti. 
Tat visiems metams atsinaujindami prenumeratą apsisaugosite nuo 

1 1 pakilimo kainos. Jei pasibaigus p renumerata, tuojau atsinaujinkite.

Vieni ar Du Skaitytoju Daugelis Gali Gauti

Nuo Ręumatiškų Skausmų
ReumatiSky skauamų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu .ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
Iaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 

;ad Pain-Expelleris dirba savo darbą.
Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel« 

leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir. 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PASN-EXPELLER

Yra vietų, kur draugai negali gauti naujų skaitytojų, bet tokių ► . .. i •
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:

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

Waukegan, ■Drg. J. P. Mtllerio Prakalbų Maršrutas
Sprihgfield,

Collinsville,

TYPEWRITERS

d. West Pulman,
! > ' Td. Melrose Park;

Clairton, Pa

ttet

iš'
su 
pu-

:kų, kurie’ ifėina namon ’iš ’ fa-4’ f faį/Sus’kokiams? ’ svarbu tai,' jog

rengiamas prakal- 
Susipažinkite, kaip iš-

d.-Gary, Ind. /’ 
d. Town of Lake,

Mainierių viršininkai 
veda,—darbuojasi, kad 

darbininkų vienybę, 
šios darbininkų kovos

d.;.ę(qerpt ĮĮ1. i į 
d. Brighton Par-

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

25 d. DeKalb, Ill.
26 d. Rockford, Ill.
28 ir 29 dd: -She-

d. Aurora, III.
24 d. St. Charles,

Išgirskite Teisybę apie Kan
čias Lietuvos Biednuomenės.

• Patirkite, kaip Bjauriai Meluo- 
‘ -ja “Naujienos,” Pasakodamos 
.Apie Badą Sovietų Sąjungoj!

gO, III.
Maršruto komisija 

V. V. Vasys, ‘ " 
J. Skeberdytė, 
M. Klebonas.) '

® ®«« m i,

SU

NEW HAVEN, CONN.
Nedėlioj, October 15 d. įvyks di _ 

delis pokilis, bus gardžių valgių ir svarbių dalykų aptarimui. / 
minkštų gėrimų, taipgi puiki muzi-

■■ ' ■ '• f '________ ■ ______ z__ _______

Klauskite Kainos,

^AISV^KHYGU'ŠIS TAS IŠ LIETUVOS

I

Komisija.
' .(240-241)

ĮĮĮBMMĮHĮMMMĮĮĮI

Rašo P. š.

(Tąsa)

Štai palyginimas. “Lietuvos žinių” 
'(dienraščio) metinė kaina 60 litų; katali
kų dienraščio “Ryto” kaina metam 50 li
tų. Taigi, miesto darbininkas, uždirbda
mas į dieną 5 litus, turi dirbt desėtką die
nų, .kad užsirašius dienraštį ant metų. Tuo 
tarpu Amerikos darbininkas, uždirbdamas 
mažą algą—$2.50 į dieną, privalo dirbt tik 
dvi dienas, kad užsirašyt dienraštį metams, 
kurio kaina 5 doleriai. Tas pats ir su sa
vaitiniais laikraščiais; jie irgi keleriopai 
brangesni už amerikiečių lietuvių laikraš
čius. Gi kaimo ūkininkas turi parduot vi
dutinę karvę, kad užsiprenumeruot dien
oraštį metams; turi parduot nemažiau dvi 
avis, kad užsirašyt du-syk-savaitinį laik
raštį metams. Perkant pavieniais nume
riais, kurių kaina didžiumoje 30 centų, 
kaimietis turi parduot 3 kiaušinius.

Ot kodėl kaimiečiai mažai skaito,
visai neskaito laikraščių bei knygų. Skai
tyklų, kur kaimietis galėtų veltui gaut 

-knygų pasiskaityt, mažuose miesteliuose la
ibai retai kur rasi, ypač Trakų apskrityj. 
4.0 vienok jaunoji karta turi patraukimą 
;skaityt, tik visur girdi nusiskundimus, kad 

Lnėra už ką knygų nusipirkt bei laikraštį 
^užsirašyt.

Amerikiečiai lietuviai, ypač progresy- 
•wiai, revoliuciniai darbininkai, turi daug 
'^perskaitytų atliekamų knygų, kurias mie
žiu noru nusiųstų Lietuvon kaimiečiam skai
tyt, kad ne dabartinės fašistinės valdžios 
jbaimė apšvietos bei istoriškos knygutės iš' 
^Amerikos įsileist.

žydų Gyvenimas Lietuvoj.
Lietuvoj žydų yra gana daug. Ir jų gy

venimas dabar daug sunkesnis, negu še
iniau, prieš kaVą. Didesnių miestelių bei 

;įmiestų žydai dar laikpsi neblogai, vpac di- 
:-džiųjų krautuvių šavihinidai^ stątribds $įrkM 
• Jiai, fabrikantai. Bet |r pjUQ jų vajdžia^e- 
Įrokai lupa. O vis delta* 

jjdaug turtingų, įsipenėjusių.: • Jie yaikscior 
Bja gatvėmis* gražiai pasirėdę; vasaros, lai? 
.’ Jai juos matysi ^Birštone, Anykščiuose ir *ki- 
‘jtuosfe kurortuose. Bet savo tarnaites jie iš
naudoja 'taip pat, kaip ir mažesni biznie
riai bei profesionalai.

Teko susipažint su vienu turtingu Kau
brio biznierium žydu. Jis turi dvi dideles

' Drg. /. P. Milleris, “Vilnies” 
Administratorius, tik ką sugrį
žo į Chicagą. Aplankė Sovie
tų Sąjungą, Lietuvą, Latviją, 
•Vokietiją ir Angliją. Nuodug
niai studijavo padėtį ypač So- 

■ vietų Sąjungos ir Lietuvos. Iš- 
. buvo Kaune keletą dienų ir pri 
sižiūrėjo, kaip lėbauja Smeto
nos batlaižiai, kaip skursta ir

< 'alkanauja darbininkai.
' * “Naujienos” ir kiti buržuazi
jos organdi dabar labai' daug

• rašo apie nebuvėlį badą Sov. 
Sąjungoj. Ten, girdi, badu jau 
išmirė milionai, o kurie pasi

liko gyvais, tai baigia vieni ki-
* Jtus suvalgyti.. .
* Kodėl Grigaitis taip bjauriai 
‘ meluoja ?

Kodėl abelnai buržuazija 
; pastaruoju laiku pilna kibirus 
šmeižtų prieš darbininkų val-

• d omą šalį?
Drg. J. P. Milleris dabar 

i važinės su prakalbų maršrutu 
po visas lietuvių kolonijas ir 
pasakos, l.ką jis matė ir girdė
jo Sov. Sąjungoj, Lietuvoj ir 
kitose Europos šalyse.

Jis geras kalbėtojas. Lanky
kite jam 
bas.
tikrųjų tose šalyse yra, kurio
je kalbėtojui teko atsilankyti.

geležinių daiktų krautuves. Pasakojo, kad 
jo tėvas buvo stambus miškų .pirklys ir 
krautuvninkas prieš karų. Miliūnais darė 
apyvartą. Tėvui mirus laike karo, liko ke-i 
Ii šimtai tūkstančių rublių auksiniais pini
gais. Tie pinigai buvo gerai paslėpti. “Ir 
kad ne tie auksiniai rubliai, šiandieri aš gal 
būčiau apiplyšęs žydelis,” tarė jis.

Mažų Miestelių žydai* 1 ’ : ) ! ? . • * . ( i i ' .• 1 ; • ’ >
Miestelių ir bažnytkaimių žydai didžiu

moje skursta. Kurie turi krautūvėles, ■ de-
juoja, kad negali verstis dėl/mokesčių di
dumo. i Del , sunkaus laiko ūkininkai perka 
mažai, todėl dabar jau nemažai rnatosi žy-i 
dų i turint (žemės. >Žemė jiem papuolė tan
kiausiai už. skolas. Retam atsitikime žydai 
tiesioginiai-perka žemę. Geresniais laikais, 
kuomet ir.žydai gerai'gyveno ir dar galėjo 
susirinkt pinigų, skolindavo ūkininkaips.

. Užėjus dabartiniam kriziui, jie pradėjo 
spaust ūkininkus ir reikalaut skolos. Ir 
štai su antstolio pagelba vietoj pinigų pasi- 
ima^dalį ūkio. Vieni leidžia žemę iš pusės, 
-kiti samdo t darbininkus ir patys apdirba. 
Turint krautuvę ir žemės šmotą, dar gali
ma verstis.. Taipgi laimingi ir tie, kuriuos' 
palaiko amerikiečiai žydai. Miesteliuose, 
kuriuose nėra įturgų, arba kad ir būna tur- 
gai, bet mepki, ten daugelis krautuvninkų 
žydų subankrutavo. Pavyzdin, Stakliškių 
miestelis, Alytaus apskr., prieš karą gerai 
laikėsi; neblogai ten gyveno keli desėtkai 
žydų šeimynų; buvo virš 20 krautuvių. Bet 
dabar nei pusės krautuvių neliko: didžiu
ma subankrutavo, uždarytos; likusieji 
krautuvninkai vos tik laikosi. Kitas netoli* 
nuo Stakliškių yra bažnytkaįmis Užuguos
tis. Prieš karą buvo 7 žydų krautuvės, 3 
aludės, apie 10 žydų šeimynų. Šiandien gi 
pasiliko tik viena krautuvė ir dvi šeimynos. 
Ir šįe būtų subankrutavę, kad ne nuo pe- 
niati iužsiliį;ę sutaupyti pinigai. ; - t

Krautuvninkai moka brangiai už “paten- 
;t^” (leidimą), moka savivaldybei, moka už 
kelių taisymą, moka apskričiui ir L t.: jie 
šįk'o, kad jie jau nėra savistoviai krautuv
ninkai, jie yra kaip ir valdžios darbinin
kai, dirbanti toj krautuvėj, ir ką uždirba, 
turi atiduot valdžiai, o patys* tik prastai 
prasimaitina ir apsirengia, z

(Daugiau bus)

/briko, ten irNbūna. Kompani
ja giriasi, kad jiem mdlja ;iuž 
kiekvieną valandą, nežiūrint, ar 
jie dirba, ar ne. Yra ir tokių, 
^kuriuos ’kompanijos sargai nu- 
Wda į darbą per piketo Jini- 
jas/

Spalio 3 d. ryte buvo apdau
žyti automobiliai, kuriais no
rėjo įvežt darbininkus į fabri
ką, kol policijos -arti nebuVo.

^Netoli nuo Clairton^yra mies- 
tęlis Elizabeth. Ten vietinės 
moterys, kurios atjaučia strei- 
kieriam ir nori, kad šis strei
kas būtų ląimėtas, daugelis jųjų 
susitarę perėjo per stubas, iš 
kurių vyrai dirba ir būpa, dirb
tuvė j, grąsino moterims, kad 
jos paršauktų savo vyrus na
mon, o jei ne, tai su jomis bus 
.blogai. Teko patirti, kad jųjų 
pasidarbavimas eina ant nau
dos; reikalavimus dalinai pildo. 

. Rįlfietavimas dąbąr sunkesnis, 
negu vasarą. Naktys ilgos ir 
šaltos ; pikietuojant per naktį 
labai pavargsta. Atrodo, kad | 
mainierius suvarys į darbą, jei
gu ne visus, sykiu, tai nors vie
tomis.
prie to 
suardyt 
Kas iš 
išeis, ateitis parodys. Bet gali
ma tikėtis, kad gerų pasekmių 
darbininkams nebus.

VeisiejiŠkis.

T šiame jpokilyie dąlyvaue visi tie de- 
kŲijle prieškarinianie'

kongrese,' kūtis įvyko New Yorke ir 
tęsėsi per 3 dienas. Tikim, jog bus 
ir jaunuolis Strauss, kuris tik dabar 
sugrįžo iš .jaunuolių prieškarinio 
kongreso, įvykusio Paryžiuje. Po- 
kilis' atsibus Lietuvių SVetaiiieje, 
243 .N.. Front St., New Haven} Conn, 
Pradžia 2 vai. po pietų.

' B. Medeliene.
(240-243)

PATERSON, N. J.
National Textile Workers Unijos ir 

Associated . Textile Workers i Unijos 
lietuvių narių abiejų, unijų bendrai 
susirinkimas įvyks ępalio (Oct.) 12 
d.; 1933 m./ 1 vai. ’• Vakare, 62 Lafa
yette St., Paterson, N. J. , .

^Abiejų ųųijų, nariai >yra raginami 
dalyvauti šiame susirinkime, nes buą 
paskirstomas pelnas nuo' praeito -ba
liaus, i proporcionaliai' nuo narių.. 
Įsitėrnykite gerai, kad jtįk tie nariai 
bus įsileisti į šį susirinkimą, kurie 
turės linijos knygutes. Ir1 be knygu
čių- nebus įleidžiami. .

PHILADELPHIA, PA. s •
ALDLD 141 kp. šaukiamas šusi- 

rinkimas, nedėlioj, Oct. 15, 1933, 10' 
vai. ryte,1 So; 2nd St.,' Phila., Pa. 
Draugai ir draugės nepamirškit atei
ti ant susirinkimo, nes extra susirin* 
kimas. Reikia išrinkti delegatus į 
6-to Apskričio Konferenciją. Taipgi 
jaunuolių klausime yra daug svarbių 
dalykų. Atsiveskite naujų narių.

J. Baranauskas.
(240r241)

NEWARK, [N; J.
LDSA^ 10-tos kuopos susirinkimas 

įvyks spalio (October) 13 d., 7:30 
val.t,yakare, p.80 New York Avė. 
z Draugės," malonėkit atsilankyt, nes 
Ules rengiam vakarienę 15 d. spalio 
apie kurią turėsim apkalbėti.

:Org. K. Stelmokienė. 
; (240-241)

’ I ' ■ ! , : ;

PHILADELPHIA, PA.
The Philadelphia ■ LDS Br. 

■will have their meeting -Thursday, 
October 12 at Albina Yuknis. hpuse, 
1025 Wallace St;, at 8 p. m. sharp. 
Please come on time! All comrades

|expectędi to be theįrę.J- Don’t 
fojrgeįt the, LDS Youth drive and 
bring a prospect with you:

■ ' ■ įsi '.'I F. Gcdviles,
. • . , . Fin. Sec’y;

' . : ; , (240-241)

Trečiadienis, .Spali <rll, 1933
-------i-

IŠPARDAVIMAS
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:

• » * t. > ’

1 Moksliniai Raštai
, MOKSLINIO SOCIALIZMO IšSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 
' Engelsas, vienas iš icOmūnizmo tėvų. Alą-knygą privalo įkaityti 

kiekvienas darbininkas ir: darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių, Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 

75 centų. Dabar 85 centai. Neapdarytos 25 centų
c ?' • T i . ' . ( , ; : • ' i . ■ i • \
i Iš KOMiUNIOTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. j\Tai 
-pepayaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje^su 
‘šeimyna, bažnyčia, pinigais; išradimais, mokslais ir abelnai koxja 
busAvarka. Rasite įrodymds, kodėl Kapitalistinė sistema tqliau 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. Plechanov, 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe. socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

Tai bus taipgi geriausia pro
ga patirti, kaip bjauriai me
luoja ‘^Naujienos” ir kiti bur
žuazijos organai.

Prakalbų maršrutą rengia 
ALDLD, LDSA ir LDS apskri
čiai.

•»

Prakalbos įvyks sekamai:
Spalio 11/ d. Bridgeporte, 

Chicagoj, Ch. Liet. Auditorijoj 
7 :30 vai. vakare.

Spalio 12 d. Roselande.
Spalio 13 d. Marquette Par

ke, Chicagoj.
Spalio 14 d. North Sidėj, 

Chicagoj.
Spalio 15
Spalio 16

Chicagoj. )
Spalio 17
Spalio 18

ke, Chicagoj. L
Spalio 19 d. Harvey, illl.- j 
Spalio 20 d. 18-tos apielin? 

k ė j-, Chicagoj.
Spalio 21

Illinois.
Spalio 22

Illinois. : ’
Spalio 23
Spalio

III.
Spalio
Spalio
Spalio

boygan, Wis.
Spalio 30 if 31 dd. Milwau

kee, Wis.
Lapkričio 1 ir 2 dd. Racine, 

Wis.
Lapkričio 3 ir 4 dd. Kenp- 

sha, Wis.

NEWARK, N. J.
.LDSA 10 kuopa rengia vakarienę, 

įvyks nedėlioj, Spalio (Oct.) 15 d.’, 
Svetainėje, 105 Jackson St., Newark, 
N. J. šokiai prasidės 4-tą vai. po 
pietų; vakarienė bus. duodama šeštą 
vai. vakare. Prieš ir po vakarienei 
bus šokiai griežiant gerai orkestrai. 
Mylintieji1 Sdkti, galėsite smagiai pa
sišokti. Gi gaspadinės stengsis . pa
gaminti kuo skaniausią vakarienę.

Įžanga tik 50 centų y patai.
Širdingai kviečiame’ dalyvauti 

visus. ' . 9 1 (240-242)

LINDEN, N1 J. ;
LDS 135 kuopa, rengia kvartųkiį 

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 iki valiai, nes 
grieš muzikantai iki vėlumo nakties. 
Įžanga 25 centai. Taigi jauni ir se7 
ni visi, kaip vienas dalyvaukit šiame 
vakarėlyje, nes apart to bus duoda
mos dovanos už gražiausi kvartuką, 

už praščiausį.
Visus kviečia Rengėjai. 1 

(239-241)

WILKES BARRE, PA.
Int. Workers Order rengia balių 

ir koncertą, , kuris įvyks subatoje, 1< 
October, Crystal BaŲkRoom, 325 E. 
Market St., 7 vai. vakarė. Progra
moje’dalyvaus ir Aido Choras. Įžan
ga vyrams 20c.,-moterims 15c. >

, . j . (239-240)

ELIZABETH, N. J.
’ Bangos Choro lAtydai! • ; i <
Draugai Bąngiečiai,. < nepamirškit, 

kajd, mūsą- pamokos. įvyks penktadie
niais. ' Tai 13 d. spalio' men.', penk
tadienyje 1 Visi kaip ‘viėrias atsilanky- 
oąoCopB^sud^sjĄi.s^u ^p^oumd i 
dalyvauti. Visi būkite ne vėliau 
8-tą vai. vakare.“ '■ '

■ : 1 • Bangos Choro sekr. Mary. r 
..j, , , . (239,240).

‘_________ • 1 • ' i

ELIZAftETH, N. J.
LDS Š3 kuopos mėn. susirinkimas 

ųvyks spalio 11 d., LDP Kliube, 408 
Court St., Elizabeth, N. J. Pradžia 
8 vai. vakare. Draugės ir draugai, 
būtinai turime visi dalyvauti šiame 
susirinkime,z neš bus raportas . iš 
prieškarinio kongreso, kuris įvyko 
New Yorke. Taipgi bus raportas iš 
LDS III Apskr. suvažiavimo, kuris 
įvyko newarke.

Sekr. V. K. Sheralis.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks trečiadienį, IT d. spalio, 8 
vai. vakare, 376 Broadway. Drau
gės, visos dalyvaukite, nes turime

Org. H. T!

ĮŽANGA I POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno .žmonės senbvėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 

„ darbininkams. .Knyga parašyta -klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų. -

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 

{ginkluote 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 

s buvo 75c. Dabar 40 centų. , Neąpdarytos
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 i centų. Dabar tik TOc.

Tai viena

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” • Ką< reiškia Tstebūklyngos” vietos Melden, .Kalvarijos ir 
apįe “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. 'Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
i rasite smulkmenas apie kunigo 'Petkaus bylą prieš “Laisvę” ir 
daug kitų svarbių dalykų: Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas.. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c, , . i i ; j ; - 1 >

Kas pirks tfisas tris knygeles, tai galis už 30 cehtų.
' ' 1' * •• j < , j j m < . ' . ‘

’ ■ ' Ar Nori Būti Sveikas?
PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašo Dr. 

Knyga turi* 126 puslapius. Joje aprašyta.
Ši knyga, tai. tik- 

Kiekvieno darbininko '■ namuose turėtų, ras- 
y Dabar 50 centų. Kas 

Laisvę” ant metų prisiųsdamaš $4.50, tokis natijas

IRIRMOJI ]
, J. J, Kaškjaučiąus. ---- ------r------------- «
virs'250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, 
ras namų daktaras.' y - 1 • - -
tis ši knyga. Jos kaįna buvo $1.00. 
UŽsilTciŠyS ■ Triniu Gin ari*

i skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.
. • t ' '. •" ; z 1 •' >■•>. ; j ‘ '

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa

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

KĄRĄS LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą karą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. (Kai
na tik 35 centai. — ~~

Lapkričio 5 d. 
Illinois.

Lapkričio . 7 d.
III.

Lpakričio 8 d.
III ir 9-10 East St. Louis ir St. 
Louis, Mo.

Lapkričio 11 d. Westville, 
Ill. /

Lapkričio 13 dieną drg. Mi
lleris važiuoja su maršrutu į 
Michigano valstiją.

Visų šių (kolonijų draugai 
turi tuojau imtis darbo del su
rengimo prakalbų; paimti sve
taines, užsakyti plakatus 
garsinimui, mobilizuotis 
traukimui kuo daugiausia 
blikos.

Jeigu bent kurioj vietoj
rengti nebūtų galima, kuo grei '' 
čjausiąąpie tai reikia. praneš- 
ti maršruto tvąr^kjymp Jtpftiit^- 
tu i šiuotn adresu: V. V. Vasys, 
3116 So. I (alsted Sir., Chiea- f

Darbininkų Kovos Lauko
Sunku bus laimėt šita pra

dėta kova; tarpe darbininkų 
nėra gėros vienybes. 'Vietiniai,

t

kurie neina dirbti, ant pikieto b 
mažai pasirodo. Visas pikie- 
tas, galima sakyt, susideda tik { 
iš mainierių. Daugelis mainie
rių per ištisas dienas vargstą.

Vietinių yra tokių darbinin- i

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

i« r Rašomos (Mašinėlės 
; I r. ■ y ’ ! <>’ '•> <•' \ j >4-. j

Jei esate “Laisvės”

f

Skaitytojas
J ( r . n :• • -

Portable mašina, šu naujais parąnkujnais, prietaisais 
ir patobulinimaiš; dabar galima ją įsigyti per7^Laisy^.”

Sulig mūsų patarimo, kompąnija, sudeda yisu^ lie
tuviškus akcentus už tą jp.ači^ kąiną

KAINA $60.00, NOISELESS $69,50
Kemie Scout Model $39.50

, k į<’.1' i ■ : n • J | ■
Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams z

iLąbąi jsvarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniŠ 
i-kas!'mašinas. ANes ant senų mašinų yra skirtingi “key

I boards” jr tas įgadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vyėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos ^istemos 
’W^yboardd.” - ' 5

RAŠYKITE: “LAISVE”
Brooklyn, N. Y.Oįįęę J^rimer <s t;

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

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 caristmę Rusiją, kaip revoliuciniai darbinįnkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $l>00. Neapdarytos 50 centų.

Tai atsimi* 
patraukianti

interesingasIŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas,’ kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dhbar 
tik .10, centų. , ;. : z , j , , .

t t .' 3 t Č J U
LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. 'Pir

miau kaįna buvo 20 centų. Dabar tik 10c. ; ‘ - i
.f. . J ■ ■' 1 ' • H .J i H U ' r.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. ( Parašė Jonas Ęąškajtia. šis 
dailęsf kūrinys turi 264 poslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00.

i Dabai* 50 tcėntų. i ; J / ' i ? a j ' » j j.»
> t ..'I • . / ».I . , - *J-': ; ■ \ ( ' ; > . t
GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 

kaiha buvo 15 centų. 1 Dabar tik 10 centų,

-NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Vamfenas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16-puslapių. Kaina tik 5 centai. ’ '""

Dabar prasidės vajai.už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbą ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
■po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne 
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavė 
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

i . Reikalaudami šių Knygų’Rašykite

“LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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-VIETINES ŽINIOS
< trečiadienis, Spalio 11,19ŠŽ

padėtis verčia darbininkus 
kovoti. į

Ką Laimėjo Kriaušiai 
Keturių Dirbtuvių

’Jau kartą rašiau “Laisvėje,” 
kad šalaviejaus, Mičiufio, Juš
kevičiaus ir Kaspersko dirbtu
vės dirba J. Freedmano darbą, 
kuris mažiausiai apmokėjo už 
pasiuvimą žiponų.

Tų keturių dirbtuvių dar
bininkai nusitarė reikalauti iš 
Freedmano daugiau mokes

nes, o jei ne, tai streikuoti 
prieš J. Freedmaną.

Tįesa, Freedmanas ‘iš 
to purtėsi, kad jis nieko 
giau neduos, lai kas ką

kar- 
dau- 
nori,

kitos

i

Darbininkai vienos 
dirbtuvės komisijos pradėjo 
abejoti. Tūlas pildorhosios ta- 

^rybos narys dar tokius . bai
lius pagąsdino, ir tie norėjo 
trauktis atgal.

Bet visų darbininkų pozici
ja buvo kovoti iki laimėjimo; 
ir kai Amalgameitų 54-to lo- 
kalo delegatas A. Bubnys per
statė J. Freedmanui darbinin
kų griežtą nusistatymą: jei-

<.gu pakeli algas, tai dirbame, 
o jeigu ne, tai streikuojame, 
tuomet ir Freedmanas, maty
damas tokį darbininkų nusis
tatymą, pūtiko algas pakelti 
iki septinto nuošimčio.

Tiesa, nors menkas laimėji
mas, bet jis yra laimėjimas;, o 
jeigu būtų ’ klausyta tokių, 
kaip pildomosios tarybos Ka
rio ir tūlų komisijos narių, tai 
mes būtume nieko negavę.

Reikia priminti dar tą. Kai 
reikalavimą pastatėme J. 
Freedmanui, tai atrodė,
Joint Boardo viršininkai eina 
su mumis; bet kada reikėjo 
akis akin susitikti su J. Freed- 
manu, tai nei vienas akių ne
parodė; tik mūsų delegatas 
turėjo peštis su Freedmanu.

Tad pasirodo* k;aip , Joint; 
Boardo viršininkai J Mt^indši 
darbininkų reikalais. • Akyse 
darbininkų jie kalba prita
riančiai, o paskui atsisukę nuo 
darbininkų ant visų dalykų 
ranka numoja.

Leonas Marinka.

kad

■

Svarbu Ex-Kareiviams
NEW YORK. — Darbininkų 

Ex-Kareivių Lyga šaukia kon
ferenciją šeštadienį, spalio 14 
d., 2 :30 vai. po pietų, po num. 
40 West 18th St.

Konfėrencijos nikslas—pri
verst valdžią ir kapitalistus 
rėguliariai šelpt bedarbius bu

vusių karų veteranus, taip pat 
jų šeimynas. Į konferenciją 
šaukiamos ir karo 
(norsės).

Kiekviena lietuvių 
zacija privalo pasiųsti
ną ex-kareivį delegatą į kon-: 

W ferenciją. Jei tuo tarpu ne
bus organizacijos susirinkimo, 
jos komitetas turi paskirti ex- 
karęivį delegatą.

Roosevelto šalies iždo tau
pymo įstatymais, nuo ex-ka- 
reivių pašalpos tapo nukirsta 
$4(50,000,000 per metus. Tūks- 
.tančiai veteranų New Yorke 4 visiškai neteko pašalpos. Rau
donasis Kryžius sustabdė ir

slaugės

organi 
po vie

-
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uždraudžia darbininkams, kad I Vijino A KITI HM Ma I 
hėi per tris blokūs he$ri0itU'i’^*®^ fllllllju ITldlBedarbiį^Kooperatyvai l

it

Amerikos

MONTREAL, KANADA

iš

da-S. M.

<f>

<!>

,<į>

M

Laisniuotas Graborius

HM!

Kuomet
Komu- 
atrodo,

'M

ypatingai MLS ir DP D-gijai 
reiškiu širdingiausią padėkos 
žodį.

7 vai. iš ryto, pietūs 12 vai., buvo 300 kostumeriškų kriau-, . . . , , .
į siems darbu renkant aukas, o

Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys dnt vietos, tuomi mes sutaupome jums

’11‘ Penktas Puslapis
. ............  t i .: ■* -i

o vakarienė 6 vai. vakare, 
bartiniu laiku (daržovių 
tu) maistas tikrai geras, 
tektinai ir vaisių.

Tokių dolerinių narių
bartiniu laiku yra septyni. 
Tais doleriais užmoka / rendą 
ir nuperka pieno rytmetį į ka

lvą ir į košę, ryžinę ar kvieti-

na
, i jhrbininkiis

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 80 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

M
M

I

Iš Cannon Renegatu 
Vadinamą ‘^Prakalbą”
Trockistai, pasivadinę Ko

munistų Lyga (Opozicija), 
rugsėjo 30 d. surengė prakal
bas Irving Plaza svetainėje, 
New Yorke.

Kalbėjo jų nacionalis sekre
torius, renegatas J. P. Cannon 
ir- Max Shachtman. 
Cannon “kritikuoja’ 
riistų Internacionalą,
kad darbuojasi supykusiai—• 
nesilaiko jokios teisybės nei 
lygsvaros. Jis vadino Komin- 
terną, “geriau sakant, staliniz
mą didžiausiais darbo, žmonių 
išdavikais.” Cannon vari j etiš
kai melavo, būk -.Komunistų 
Internacionalas išdavė į fašis
tų . rankas Italijos, Vokietijos 
ir Ispanijos proletariatą.

To negana, šis renegatas 
visaip niekino Amerikos prieš
karinį kongresą; esą, “geriau, 
kad jis nebūtų šauktas, nes ten 
susirinkę elementai stos už ka
rą, kaip tik bus karas paskelb
tas.” Bet Cannon pamiršo, 
kad su tokiais purvinais šau
dymais į prieškarinį kongresą 
ir į Komunistų Internaciona
lą, jis kaip tik ir padeda karo 
rengėjams, ypač prieš Sovietų 
šalį.

Kitas kalbėtojas, Shacht
man, nors buvo garsintas, kad 
tik ką aplankęs Europą, bet 
nei vienu žodžiu neužsiminė, 
kad jis ten buvęs bei ką nors 
patyręs iš darbo žmonių gy
venimo, • ’ ’

Jis taip pat niekšiškai bjau
riojo Amerikos prieškarinį, 
kongresą, įvairdindamas tulus 
delegatus ir niekindamas juos. 
Iš Shachtmano ne kalbėtojas, 
tik dargana. , 

t Buvo pastatyta apie 30 
klausimų, bet tie trockistų ly
deriai, Pruseikos-Sutkaus bro
liai, pasirinko (ir tai savotiš
kai) atsakyti tiktai kelis; ant 
greitųjų, prie§ .uždarant mitin-

Ketvir- 
su-/

gą, atsakė, kad jau 
tas Internacięnalas” bus 
tvertas, kaip tik gaus užtekti
nai pasekėjų. Nusiskundė, kad 
jų yra mažai ir tie patys daro 
be galo daug klaidų. Tokia 
išpažintis ištraukė iš jų pri
tarėjų delnų plojimą, o 
“svečių”—juoką.

Ten Eyck St. Bedarbiu 
Komiteto Susirinkimas

Spalio 11 d., seredos vaka
re, 8 vai., “Laisvės” svetai
nėje bus bedarbių susirinki
mas. Visi bedarbiai ir pri
klausanti prie Ten Eyck St. 
Bedarbių Komiteto, būkite šia
me svarbiame susirinkime. 
Reikės rinkti delegatus į lie
tuvių behdro 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- 
darbiij Kom.

Sėkr. J. Sgr.

maisto dalinimą 80,600 «c-ka- LDSA 1 Kp. Susirinkimas i
deivių.' Pavieniai veteranai 
nieko negauna.

Bet per organizuotą 
galima visiems pašalpą 
kalauti.

Bus Šį . Ketvirtadienį
kovą i Lietuvių Darbininkių Susivie- 
išrei- nijimo Amerikoj pirmos kuo- 

z pos susirinkimas įvyksta, spa
lio 12 d., rytoj, 7:30 vai. va
kare, “Laisvės” svetainėje.

Draugės, šį kartą padėkite 
mė- j visus kitus darbus į šalį ir

Cliffside, N. J.
r ALDLD 77-tos kuopos
'f nesinis susirinkimas įvyks ne- dalyvaukite šiame susirinkime, 

dėlioj, spalio 15 d. Mažeikos Apie svarbą nereikia daug nei 
svetainėje, 185 Jėrsey Ave., 1 kalbėti, kadangi laikas trum- 
val. po pietų. * . J pas, o mes dar visai neturėjo-

Kviečiu visus draugus irt me jokių diskusijų ‘ vienybės 
drauges atsilankyt į susirin- klausimu tarp mūsų organi- 
kimą, kuriame turėsime ap- zacijos ir ALDLD.
Svarstyti apie “Laisvės” ir' Antras dalykas, tai būtinai 
“Vilnies” vajų. Taip pat gau- turite užsimokėti duokles, ku- 
site naujas knygas už šiuos rios dar neužsimokėjote už 
foetus. Sekr. G. Stasiukaitis. šiuos metus.

(240-242) ‘ Organizatorė H. Mantuska.

Juo ilgiau, žmogus, gyveni, 
tuo daugiau patiri. Besibas- 
tant be užsiėmimo, susiduri 
su visokiais žmonėmis. Nese
nai pasitaikė susidurti su is
panu, vardu Juozas, demons
tracijoj išreikalavimui pašal
pos vienai šeimynai. Po trum
po pasikalbėjimo, Juozas ma
ne patyrė esant vertu pasiti
kėjimo ir kaipo kovojantį už 
nuskriaustuosius, jis rizikavo, 
perstatydamas mane į bedar
bių kooperatyvą—Industrial 
Co-operAtive League for Un
employed, kuris jau gyvuoja 
ketvirtus metus. Narių galį 
patapti tik savo klasei ištiki
mas, doro pasielgimo susipra
tęs darbininkas, gerai žino
mas bent vienam* iš senesnių
jų nariui.

Dvylika “dirbančiųjų” na
rių ten ir miega. Turi pasi- 
būdavoję šėtras ant stogo su 
trimis lovomis; kiti susitiesia 
narus po visą aslą. Ten gy
venanti nemoka piėko už val
gį ir guoli, už tai jie “dirba.”

Ryte atsikėlus, kiekvienas! 
žino savd ‘: užduotį. z Maišto 
jieškoti eina kas rytas, pasida
lindami . Du iš jų yra virėjai 
(vienas rusas, o kitas vokie
tys), kurie pasidalindami pa
silieka pietus gaminti.

Vienas, Jungtinių t Valstijų 
ex-kareivis vardu Aiva (finas) 
rūpinasi malkomis. Aš jam 
dideliai pasigerinau, prirody- 
damas gerų kurui malkų, tre
čiose duryse nuo namų ir taip 
apsčiai, kad net visų paimti 
negalėjo.
„Gavimui maisto vartoja 

amerikonišką-biznišką metodą. 
Parašo laišką nuo Kooperaty
vo įžiūrimai ‘didelei krautuvei 
ar sandėliui su prašymu pro- 
d u k t.ų bedarbiai^ Gautus 
produktus patys su triračiu 
parsiveža. Būna atsitikimų, 
kad ir pristato. Pav., pernai 
viena cukraus i išdirbystė iš 
Brooklyn© pristatė’ 10 maišų 
(1000 sv.) rudo cukraus.

Ten negyvenanti ir neprisi- 
dedanti prie naminio darbo 
moka vieną dolerį į savaitę už 
maistą. Valgyt duoda tris 
sykius į dieną. Pusryčiai kaip

Teko sužinoti, kad po visą- 
miestą yra susimetę panašūs 
kooperatyvai iš vienminčių 
žmonių. Prie Bowery ant E. 
1 gatvės gyvena taip vadina
mi praėjūnai (hoboes). Jie 
pernakvydina žmogų už 10c., 
bet, esą, blakės ir kitoki va
balai neduoda ten miegot. Jie 
savo vietą garsina gatvėse, 
pasistoję ant dėžės, plevėsuo
dami Amerikos Vėliavą. Jų 
užsiėmimas—-išmaldos iš pra
eivių, rinkimas išmatose dar 
tinkamo maisto. Ne vagys, 
bet pasitikėti negalima. Pro- 
tau buržuaziniai ir darbininkų 
judėjimui yra nieko neverti.

Grupėje tų, su kuriais vai-’ 
gau, yra amerikonai žydai 4, 
vienas Lenkijos žydas, rusai 2, 
vokietys 1, ispanai 5, anie'riko- 
nai 6, švedai 2, turkas 1, čia- 
gimiai norvegai 2 ir aš.

Kol kas visų pilvai pri
kimšti geru maistu. Išskiriant 
rytmetinį, parinkimą maišto, 
nieku daugiau neužsiima. Dau
giausiai sėdiniuoja namie. Už- 

į silaikymas švarus.
Negalima t apsakyti, 

žmogus, papuolęs
kaip 

gatvėn, 
brangina prieglaudą. Kad aš 
galėčiau, 'pirmiausiai steng
čiausi aprūpinti kiek tik gali
ma pastoge. Bedarbiam pabu
vus be pastogės, prieglauda, 
kad ir be rakandų, tik su pri
vilegija nusiauti čeverykus, at
rodo kaip rojus.

Simanoks.

50 Dirbtuvių Priėmė 
KostumeriŠky Kriau

čių Streiko Sąlygas
Pirmadienį spalio 9 d. iš ry

to buvo šaukiama masipis p L 
kietavimas ant 5th Avė. tarp 
43rd ir 45th gatvių, New Yor
ke. . . . , ■ . 1 . . '|

Baigiant savaitę su spalio 7 
d., buvo /susitaikę daugiau 
kaip 50 dirbtuvių su Indust-? 
rinės Siuvėjų Unijos sąlygo
mis. Darbininkai grįžta į sa
vo darbus sų pergalės džiaugs
mu.

Prieš streiko paskelbimą te-

prie kompanįjį f nujosą^ybėą; 
tai tuo tikslu,' kad" darbininkai 
nematytų, kuomet kompanijos 
dirbtuvėje dirba streiklaužiai. 
Drg. Minor taip pat pastebėjo, 
jog bosai ypač naudojasi be
darbės laiku prieš kovojan
čius darbininkus; atsiremdami 
ant daugybės alkanų bedar
bių, jie numuša algas ir trau
kia sau didžiausią pelną.

Jeigu bedarbiam butų iš 
miesto iždo duodama pragyve
nimo pašalpa, tai jie neitų už 
pusbadžią, algą ^kebauti; to
dėl streikai būtų sėkmingai 
laimimi. Bet , ir dabar visų 
darbininkų užduoti? yra laimė
ti savo stręikus, nepaisant jo
kių iridžiohkšinų, ir sykiu ko
voti' už bėda/bių apmaudą.1

Kalbėtojas » priminė, 1 ljbg 
'New Yorke yra 200,000 tuš
čių gyvenimui, apartmentų, o 
daugįau kaip milionas bedar
bių randasi be pastogės ir 
nakvoja parkuose, išėjimo vie
tose ir požeminių traukinių 
stotyse; o apie jų maistą taip1, 
gi niekas iš Valdonų nesirūpi
na. Apie 800 mil. dol. metinių 
įplaukų į miesto iždą pasidali
na Tammany Hall vald.-ra- 
ketieriai su bankininkais; o 
bedarbių minios paliekamos 
be maisto ir pastogės, taip kad 
bedarbiams nelieka kitokio 
pasirinkimo, kaip tik badu 
mirti ar kovoti.

Drg. R. Minoro prakalba 
sukėlė didžiausią encuzaazmą 
pas kriaučius, pridavė jiems 
daug kovingumo ir paliko di
delį įspūdį jų atmintyje.

A. Mureika.

- ^HAVANA.
valdžia, siųsdama savo lai
vus į Kubą, Sakę, kad tenais 
amerikonų gyvastis ir nuo
savybė nėra apsaugota. Ta-1 
čiad dabar jau pranešama, 
kad amerikonų gyvasčiai 
negręsia jokis pavojus. Tai 
reiškia, kad Amerikos vai-i 
džia siuntė laivus ne del gy
vybės apsaugojimo, bet del 
apsahgojimo Amerikos rei
kalų. 1

Naujoji Kubos valdžia.pa
siuntė ' kareivius į Santiago 
malšinti darbininkus, kurie, 
streikuoja.' Sąkoma, kad 
kareiviai šaudė tik į orą. 
Vienok yra žinoma, kad jie 
šaudo ir darbininkus.

Tačiaus darbininkai gerai 
laikosi kovos' lauke. Pati

Komunistą Balsai 
Padidėjo Cievfclande

CLEVELAND, Ohio 
Komunistų kandidato balsai 
bandomuose rinkimuose pa
didėjo labai žymiai, o socia
listų sumažėjo. Pereitais 
metais komunistų kandida
tas gavo 2,055, o šiais me
tais—3,455. Socialists kan
didatas pereitais metais ga
vo 5,164, o šiais metais ga- 
vb tik 1,824. ‘ 1 ' ' {•

Tai reiškia, kad darbinin
kui daugiau linksta, prie ko
munistų, kurię kovoja už 
darbininkų klasės reikalus.♦

SKAITYKIT IR PLATIN
KI? “LAISVĘ

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 darbus.

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

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

Da- i me-
Už-

nę.
Perviršį gauto maisto ati

duoda einantiems pikietuoti ir 
streikieriams. Tas Koopera
tyvas daug prisideda prie šel
pimo W.I. R. (Workers Inter
national Relief). Dar jei kas 
lieka, parduoda draugingoms, 
organizacijoms.

Kitas bedarbių kooperaty
vas, tai permiegojimui. Vie
na draugiška 23 gatvės pasi
turinti moteris leidžia susi
pratusiam bedarbiui užimti 
vieąas neišranduotas lubas po 
nufo. 'm W., 21 St., N; Y. i 
City. Tik prižiūrėtojas jos 
namą į^kAlauj\ąj menko mėne -' 
sinidV ^tįygfipjmbj jkuft • Veikia 
ten permięgantįem sūmokėti. 
Buvo riAktų, kad tėn permie
godavo iki 25 vyrų, bet da
bar suvaržė, kadangi raųdau- 
ninkai (apačioje yra kriaučių 
dirbtuvė) pradėjo 1 murmėti 
prieš tokį didelį būrį svečių. 
Dabartiniu laiku esame ; tik 
šeši. Pagal patvarkymą, tu
rėtume būt tik du, bet anie 
keturi yra mudviejų svečiai. 
Bet jei tik galėtų mokėti po 
dolerį į savaitę namo užveiz- 
dai, tai galėtų nakvoti, kiek 
tik telpa. Esą: “Man prisi
eina pakelti tSĮsaif.mokėti;' už’ 
tai mes nepaisome sveikatos 
ūžžiūrėtojų it- kitokių miesto 
regulų.. . suraskite tokius vy
rus, kurie galėtų mokėti bent 
po 15 centų už nąktį. .; ir už
silaikykite tykiai

čių pilnai užsimokėjusių’duok
les Industrinei Unijai. O po 
išėjimo į streiką veik visi įsto
jo į tą Needle Trades Indust
rial Union.

Grįžtantieji darban po lai
mėjimo darbininkai yra šim
tu procentų organizuoti į šią 
uniją.

Irving Plaza svėtainėje ma
siniame streikuojančių kriau
čių susirįnkime kalbėjo drg. 
R. Minor, komunistų kandida
tas į miesto majorus šiuose 
rinkimuose.

jis ragino laikytis vienybėj, 
kol streikas bus laimėtas, bet 
ir paskuį . neiškrikti, o būti or
ganizuotiems. Kalbėtojai nu
rodė, kad demokratų, valdžia 
mieste dabar išduoda į in- 
džionkšinūs priėš streikuojan
čius darbininkus ir tuo atidų 
atsistoja streiklaužių puipje;

...........  J

PADĖKOS ŽODIS
Sunkus Kanadoj gyvenimas 

pakirto mano sveikatą. Pas
kutinius tris metus' tenka gu
lėti : ligoninėj; ’Silpha 1 sveika
ta ir ligoninės '■ nelaišvė priver
tę manę atsišaukti į Montreal o 
li'etuvįus. '’(j^ri'ąųsįą kelią at1- 
sišaųkimui pasirinkau per ML 
S ir DPt)-ją; Į niand atkišau^ 
kimą atsižvelgė ši draugija, 
kurios: pastangomis tapo su
keltą mano kelionei: į Lietuvą 
ir šiaip parėmimui aukų. Vi
siems aukavusiems, prisidėju-

P. Žebrys.
Aukų Rinkimo Komisijos 

Pareiškimas
Pradedant rinkti aukas, bu

vo manyta, kad bus galima- 
paskelbti spaudoj visų auka
vusiųjų pavardės. Pasirodo,- 
kad labai daug vietos užimtų, 
todėl tai daryti neįmanoma. 
Su aukomis yra prisidėję: DL 
KVN Kliubas 10 dol.; minėto 
kliubo susirinkime surinkta 
3 dol. ir 50 centų, MLS ir D 
PD-ja 10 dol. ir 286 asmenys 
su 111 dol ir 30 c., viso susi
daro aukų 134 dol. ir 80 cen
tų. Varde aukų rinkimo ko
misijos, visiems aukavusiems 
reiškiu širdingą ačiū.

M. Gudas.
■ J :' ••• . ’ ■ t

KARO STOVIS INDIANA VALSTIJOJ; ARMIJA 
' PASAUKTA MALŠINTI MAINIERIŲ

SULLIVAN, Ind. — Na- 
cionalė armija pašaukta 
malšinimui mainierių strei
ko. Susirėmimai tarpe mai- 
niefių, kurie kovoja už duo
nos kąsnį ir streiklaužių, 
kuriuos palaiko valdžia, iš
šaukė aštrių susikirtimų. 
Mainieriai pikietuoja mai
nąs ir visais būdais bando 
Si^jAikyti -tuos mainierius, 
kurie eina dirbti.

Mainų savininkai pašau
kė nacionalę gvardiją ir juos 
pąįeido ant mainierių su vi
sais* ginklais. Kėli namai

net likosi sunaikinti šioje 
kovoje. Sąudytnas ėjo taip, 
kaip karo lauke. Paskiaus 
paskelbta karo stovis Sulli
van pa vįę te.

Tačiaus mainieriai laikosi 
gerai. Jie stoja į pikieto ei
les ir bando laimėti streiką. 
Mainierių padėtis Indiana 
valstijoj neapsakomai bloga. 
Todėl mainieriai ir kovoja, 
kad t^ padėtį^pagepinūs.

Kompanijos bando sulau
žyti mainierjų streiką su 
streiklaužiais, kurie nėra 
unijistais. Valdžia palaiko 
mainų savininkų pusę.

/Evergreen 7-8788 i ■ i • ; ( Evergreen 7-1643

Lietuviai Meisteriai-Budavoto jai
\ ALEX & t JRBAITES

GENERAL CONTRACTORS ’
Carpentry, Painting J 

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir būda

vo jame naujus. Perbūdavo  jame fron-; 
tus, sudedame duris ir jdedame sie
tus (screens) j duris, langus ir 
porčius. Dengiame stogus visokiems ’ 
namams
51 Meserole Street
Brooklyn, N. Y.

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

iš ryto iki 9^val. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

>• ) n • v_____ _____ 1

<♦>

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

<f>

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
TeĮefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Trečiadienis, Spalio 11, 19&?

Registruokitės Balsuot i Drg. R. Minor Gauną v vr tr i* u I « n iuž Komiui. Kandidatus Daug Bandomą Balsy

DALYVAUKITE KOMUNISTU VAKARIENĖJ reikalus ir apie jos geresnį 
veikimą. ' * ' ' ' HL į

Narė

Nuo pirmadienio prasidėjo 
registravimasis balsuot ‘atei
nančiuose rinkimuose. Pasku
tinė registracijos diena yra 
šeštadienis, spalio (October) 
14. Kas iki šios savaitės pa
baigai neužsiregistruos, nega
lės baląuot miesto valdininkų 
rinkimuose lapkričio (Novem
ber) 7 d. > • .

šeštadienį u ž s i r egistruoti 
bus 'galima bile laiku nuo 7 
vai. iš ryto iki 10:30 vai. nak
tį. Kitomis dienomis registra
cijos vietos yra atdaros nuo 5 
vii. vakare iki 10:30.

Kurie dar pirmu kartu bal
suos, turi išlaikyt raštiškumo 
kvotimus, kurie duodami vie
šose mokyklose, arba parodyt 
ten dokumentus apie mokyk
los baigimą.

Tiktai tie, kurie užsiregis
truos kaipo balsuotojai už Ko
munistų Partijos kandidatus, 
tegalės už ją balsuoti rinki
muose.

Komunistų Partija yra įre
gistruota kaipo reguliarė par
tija New Yorko valstijoj; nie
kas tad neturėtų drovėtis už- 
siregistruot balsavimui už ją-

šiuose fin- 
\teatruose 

kandidatas

NEW YORK. — RKO teat
ruose yra daroma “šiaudiniai”, 
arba bandomieji badavimai, 
kas už ką balsuos 
kimuose. 'Tuose 
iki šiol komunistų
į New Yorko ‘majorus^ drg. 
Robert Minor, še’nas narsus ko
votojas už darbininkų; reika
lus, gavo 1,106 balsus, o so
cialistų kandidatas į majorus 
9olomon-M>74 balsus.

Tammany Hall kandidatas 
O’Brien iki šiol susirinko 2,407 
šiaudinius balsus, LaGuardia 
—7,705; McKee—9,753.'

Hamilton teatre ant Broad
way ir 145th St. už drg. Mino
rą paduota 79 balsai, už so
cialistų Solomoną 6, už O’Brie- 
ną 50 balsų.

H. Kauniūtė Gauna Nau
ju Nariu į LDS-Suaugę I rx •_ v • _ n
Padėkit Laimėt Dovaną

S. B.

Masinis Mitingas prieš
Hitlerio Gončus

NEW YORK. — Komunistų 
Partijos vietinis, Antras Dišt- 
riktas šiandien vakare šaukią 
darbininkus ir inteligentus j 
masinj mitingą prieš Vokiėti- 
jos fašistus' ir prieš jų plauko 
gaivalif organizaviniąsi į šdi- 
kas Jungtinėse Valstijose. Mi
tingas įvyksta New Star paši
no svetainėje 107th St. ir Park 
Ave., ‘New Yorke, * į

Pirmadienio vakare įvyko 
LDS jaunuolių kuopos susirin
kimas. Buvo diskusuojama 
čikagiečių šaukimas į lenkty
nes. dabartiniam LDS Vajuj. 
Raportuota, kad kelios narės 
labai sunkiai dirba ir kad jau 
yra vilties, kad Brooklyno jau
nuoliai “subytins” čikagiečius. 
Narių tame susirinkime prisi
rašė daug, bet kuopa nutarę 
nepaskęlbti, nes, nenorį, 
čikagiečiai sužinotų). j ( Tai taip 
dalykai; stovi. , , . V ( i. r . .

Draugė Kauniūtė, Nacio- 
nalio Lietuvių Jaunuojįų Kot 
miteto. darbšti narė, vaikštinė? 
ja po stubas ir gauna naujų 
narių į LDS. Užvakar, kai ji 
su Kairiūte parėjo Nac. Lięt. 
Jaun. Kom. rašjtinėn^ užklau
siau, kaip patinka jai jieškęti

Kalbės Robert Minor, komu-! narių ir kokios yra pasekmes, 
nistų kandidatas į miesto ma- , 
jorus; J. B. Matthews, vienas 
iš Socialistų Partijos žymiau
sių narių ir darbuotojas Komi
teto delei Pagelbos Nukentė
jusioms nuo Vokietijos Fašiz
mo; taip pat Tarptautinio 
t>arbininkų Apsigynimo advo
katas David Levinson iš Phi- 
fadelphijos ir kt.

Prasidedantis Amerikoj hit
lerininkų mobilizavimasis yra 
toks žalingas dalykas, kad net 
kongresmanas Samuel Dicks- 
tein, pirmininkas Washington© 
kongreso ateivystės komisijos,, 
žada pradėti to pavojaus ty
rinėjimus.

Greatneckiečiy Atydai

“šiandien pradėjome per- 
vėlai. Jau buvo net 6 valandą. 
Rytoj pradėsime nuo penkių, 
tai dar daugiaus gausime,” 
buvo jos atsakymas.

Dar kol kas iš tolimesnių 
kdlonijų už Brooklyną žinių 
nėra, bet reikia pasakyti, kad 
pačiam Brooklyne tai ūpas pa
kilęs, kadangi ,visi jaunuolių 
kuopos nariai nori subytyti 
Chicagą.

Draugai ir draugės, suaugu
sieji! Ar jūsų vaikaį priguli 
prie tos svarbias jaunuolių or
ganizacijos? Ar dar jūs nesa
te jų prirašę? Dabar paskuti
nė proga, paskutinė ’ savaitė 
juos prirašyti prie LD£ jau
nuolių' kuopos su tokiu nuže-* 
mintu įstojimu, kad jo veik 
nėra.' Pavyzdžiui, prisira-’ 
šant ant $150.00 pomirtinės; 
Įstojimas tik 25 centai, o mė-

Drg. OI. Strauss-Strižauskas. 
sugrįžęs iš prieškarinio jau
nuoliu. kongreso, įvykusio Pa* į nešinės’ mokestys ’ irgi pigios 
ryžiuj, kalbės Great Necke, j jaunuoliams. 
N. šiandien, spalio 11 d., 
7:80; vai. vakare* Straukaus 
svetainėj e,»139 Steamboad Rd. 
Bus prakalbos lietuviškai iir 
angliškai. < > -., t . ( .

, Drg.i-Strauss kalbės apie at
einantį karą, apie jaunuolių 
problemas šiais laikais, dr kaip 
darbininkai gali sau ant nau
dos išspręsti tuos klausimus.

. Visi .jaunuoliai turi daly- 
vaut šiame prakalbu mitinge. 
Nei vienas iš suaugusių dar
bininkų taipgi neturi pasilik
ti namie šį vakarą.

Komitetas-

i ( J ' ! i i > >

' Brooklyniečiai, p’afeėlbėkitė 
mūsų jaunuoliais laimėti pir
mą . dovaną šiame- vkjbj. 'Jei 
dar jaunuolių vajininkai 'jūšų 
sūnaus, dukters arba bile ko
kios giminės ar pažįstamo ne
aplankė, atveskite jUos į 
“Laisvės” Ofisą, kur bus pla
čiau paaiškinta apie LDS ir 
jaunuolių kuopą ir jos veiki
mą, ir )bus aplikacija išpildyta; 
Nepraleiskite Šios progos. Ne
pamirškite, kad; ši savaitė yra 
paskutinė. ‘ t

Johnnie.

Pabrangsią Cigaretai
NEW YORK 

sios tabako produktų kompa
nijos tariasi pakelti" ..cfgaretų 
kainą nuo 11-12 centį? Už pa
keli iki 13 centų.

“Surprise Party”
Svarbiąu-

šią pramogą rengia Choras 
Pirmyn, j vyks šeštadienį spa
lio (October) 14 d., 1933 m., 
Z* L. Strauko svetainėje, 139

Sekmadienį, spalio 15 d.,
“Laisvės” svetainėje įvyksią 
komunistų frakcijos rengiama 
vakarienė. Svetainės durys 
atdaros nuo 3 vai. po pietų. 
Vakarienė bus 7:30 vai. va
kare, o po vakarienei iki vė
lyvos nakties šokiai. Šokiams 
grieš gera muzika. Vakarie
nės tikiėto kaina tik 75 cen
tai; už tą pat dalyvaus ir šo
kiuose.

Laike vakarienės mes turė
sime koncertinę : ir prakalbų 
programą. Dalyvaus drg. L. 
Kavaliauskaite. Dainuos drg. 

' • į. • i •).•<■ < i

A. Višniauskas. Pirmu kartu 
pas įpus ' dalyvaus Bangos 
Choro Merginų Sekstetas iš 
Elizabeth, N. J. BangietČs 
rengiasi pasirodyti ir pralenk
ti Brooklyno Aido Choro Mer
ginų Sekstetą.

Vakarienėje bus Komunistų 
Partijos kalbėtojai, kurie yra 
kandidatais dabartiniuose rin
kimuose. Ateikite visi ir vi
sos. 'Nusipirkite tikietus iš- 
kalno. Galite gauti pas frak
cijos narius ir mūsų simpati- 
kus arba “Laisvės” raštinėje.

'■ Rengėjai.

(Daugiau Vietos žinių 5 pusi.)

PARDAVIMAI
IŠPARDAVIMAS DIDELIŲ 

IR MAŽŲ FARMŲ

Korn. Rinkimą Vajaus 
Paroda su Švyturiais

į ’

Aukos Kelionės Lėšom Dele
gato j Jaunuolių Kongresų

BROOKLYN, ^-/šiandien 
vakare Brooklyno, Williams- 
bu^o dalies, darbininkai tu
rės komunistinę rinkimų va
jaus parodą su vėliavomis, o- 
balsinėmis iškabomis ir švytu
riais. Paroda prasidės 8 vai. 
vakare nuo kampo Graham 
Ave. ir Varėt St. Bet visi 
draugai partijiečiai ir artimi Į 
darbininkai yra šaukiami su- j 
sirinkt 7:30 vai. kom. sekcijos 
kambariuose, 61 Graham Ave., 
netoli Broadway, Brooklyne.

Nuo minimo kąmpo paroda 
maršuos gatvėmis iki kampo 
Grand St. Extension ir Have- 
meyer St., kur įvyks masinis 
mitingas atvirame ore.
> Mitinge, apart kitų kalbė
tojų, sakys prakalbą drg. Bęn 
Gold, kovingas vadas Indus
trinės Siuvėjų Unijos, komu
nistų kandidatas į miesto ta
rybos prezidentus. ,

Visos darbininkų organiza
cijos yra kviečiamom prisidėti 
prie parodos-maršavimo <su’ sa
vo VeliWomis. ( > ' ! 1 > 
■i ) ■-< l.J [ ).f . - į i ,ė v) * j r ( '

'Reikia sų^elp darbininkiškų 
piliečių ūpas, kad rėgištruotų- 
SiJ ir ,’balsUOtų už komunistų 
kandidatą; į New Yorko ma
jorus drg. R? Minorą ir kitus 
mūsų kandidatus; kovotojus už 
bedarbių, pąšalpą, prieš algų 
kapojimą dirbantiems, 
streikų laisvę ir laitus 
ninku reikalus.

Drg. Strauss-Strižausko pra
kalbose pereitą šeštadienį va
kare “Laisvės” svętąinęje bu
vo surinkta $16.47 delei pa
dengimo kelionės lėšų jo, kai
po delegato į pasaulinį prieš
karinį jaunuolių, kongresą, ku
ris įvyko Paryžiuje.

Po dolerį aukojo A. Taraš- 
ka, M. Klimas, J. Kaškiaučius, 
E. Mikitienė. ,

Po pusę dolerio, davė Jok. 
Barkauskas, J. Grubis, J. Se
nienas, K. Depsas.

40 centų—A. Balčiūnas; 30 
centų—G. Stankevičia.

Po 25 centus—Evai Navikie
nė, J. Seeger, V. Krasnitskas, | 
.P. Poškaitis, J. Grybas, E. N. 
Jeskevičiutė, I. Levanienė, S. 
Balčiūnas, C. Alex, A. Karpa
vičius, I. Zevercas, A. Balčiū
nas, V. Naskauskas, J. Krugas, 
M. Purvėnienė, V. Bonkevičia.

20c—Mary Petraitis.
Visiem aukotojam širdingai 

ačiū.

Parsiduoda 130 < akrų farma, 80 
akrų dirbamos žemės, 20 akrų mišku, 
20 akrų ganiklos, kur yra ir upelis, 
3 Šaltiniai, 4 i mailės nuo. geležinke.- 
lio stoties, h mailės nuo mokyklos, 
namas apt pirmų, lubų 6 kamb. ant, 
2-rų lubų 1 3 kambariai ir pastoge,1 
2 barnės, 2 vištininkai, 1 kiaulinin* 
kas, visa ūkio >mašinerija ir įrankiai, 
5 karvės, 4 teliukai, 1 bulius, 3 kiau
lės, 100 vištų, 150 bušelių avižų, 
grikių ir kbi'nų, i. 5 aktai > buhHif že
mės. Kaina $3,500, Cash $2,000. 
Kuo greičiau pirkikąs, pribus, tuo 
daugiai! grudų ras. < Cornell Univer- . 
sitetas, Ithaca tik 10 mailių, kur ge
ras < market#^. * ' KręijJkltėš.l ų Mrs. 
Rose Kotai, 1004'* Myrtle’ ' Ave., 
Brooklyn, N. Y.
i (240-242)

PARSIDUODA restaurantas lietu
viais ir kitataučiais apgyventoje 

vietoje, Republic Restaurant, 475 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigus tas biz
nis, galima daryti puikus pragyve
nimas. j (240-245)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRAND'AVOJA 5 geri ir pilnai 
jrengti kambariai ir kepyklai, vieta. 
Kepyklos vieta įrengta ir labai tink- 
kama. 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.

(239-241)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA moteriškė pagelbėti 

prie sergančios moteriškės ir pri
žiūrėti 7 menesių mergaitę. Mokes
tis $25.00 į mėnesį. 1 J. Mačius, 296 
Glenmore Ave., /Brooklyn, N. Y- 
pirmas flioras.' (• •

uz 
darbi-

TDA 17 Kp. Susirinkimas

Jaunuolių Kom.
-----------------.—--------

Ridgewoodo Draugėms
■ < i • •• ——’t-' !

; ' LDSA 132 ^kuopos šusiririki- 
maš ''įvyks ’trečiadienį, ’ špdlio 
11 d., 7:30 VaL vakare, pas 
drM' Višniauškiehę, 851 Hart 
St‘.

Pirmiausia prašyčiau visų 
narių, kad nesivėluotumėie 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

(240-241)
REIKALINGAS džianitorius prižiū

rėti 6 šeimynų namą East New 
Yorke, gražioje vietoje, telefonuokitė 
Newtown 9-5916 arba rašykite J. 
Stankūs, 84-4Š *63 Road, Elmhurst, 
L. L, N. Y. ' ' ' .) , ;—t-——4—i'.įj. —i—
REIKALAUJAM patyrusio presserio 

1 (vyro) ant vyrų “fine coats.” At
sišaukite pas Henry Rathael & Co., 
19 W. 22 St., New York City, N. Y. 
.............. ' ’ ! ' (238-240)

LORIMER RESTAURANT
. LIETUVIŲ valgykla

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
. ? Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, į | - “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y.

M^dikAlis patarnavimas 
1 dieną, ir naktį

DR. FILURIN
.(Buvuuio aeistaritų Hamburgo universiteto 

klinlke). . ,
LIGOS: Odos, kraujo Ir l^ties-šlaplnimbal 
organų. ‘ Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10j ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W, 42nd ST. NEW YORK 

tarpo Broadway ir 6th Avenue

XD1V Pasitarimai ir $*>OO 
“OR I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

' A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą
■ Parsamdau automobilius vestu- 

v5m, pargm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

;J s: I *. ; ! i '■ 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
fcrikŠtyntAns ir (pasivažinėjimams.

231 -Bedford Avenue

ĘROOKLYN, N. Y

JONAS STOKES [
■ ' FOTOGRAFAS

! šiuomi pranešu savo kostume-; 
riams, kad perkėliau savo studiją | 

nau jon vietoą, J 
po n u m e r i u i 
512 Marion Št., Į 
kampas Broad-; 
way, Chauncey; 
Street stotis; 
Brooklyn, N. Y.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Sergančių Vyrų ir Motery 
Chroniškos

Tarptautinio D a r b i n inkų 
Apsigynimo lietuvių 17-tos 
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 he vėlidu kaip 8 vai., 
“Laisves” svetainėje, kampas 
Lbrntaer ir Ten Eyck St. Ne- 
sivŠlūokite.
i I-Wg. P. Thras duos įžhhgi- 
jnę prakalbą, o paskui vi^i dis- 
kuįimime. Vėliaus W kau
simas ws diškUsuoįjKm^s sek*

Todėl visi nariai turėtų bū
ti šiame susirinkime ir susi- 
pažiriti šu pateikta programa.

Taipgi tie, kurie dar neišpil
dė distrikto pateiktų ipli)<aci-' 
jų, turi ateiti į susirinkimą ir 
išpildyti jąsias. Nes distrikto 
konvencija rėikalaujd suregis
truoti visus narius. Nepamirš
kite,' draugai, ir pasimbkėti 
organizacijai duoikles už šiuos 
metus. ' ‘ ’

Organizatorius.

Steamboat Road, Great Neck

Busi dainų, šokją < ir užkan
džių. '

Pradžia 8 vaL vakare.

tetaąr

TEMYKITE!

!Telefonas: Stagg 2-9105 ;
i DR. A. PETRIKĄ J

(PETRICK! ‘ • 'j
; DANTŲ GYDYTOJAS 

221 South 4th Street 
Brooklyn, N. Y.

X-Spindulių Diagpoka 
Gazo Anestetiką

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vai. vakare 

Penktadieniais ir šventadieniais 
tik susitarus

KRAUJO SPECIALISTAS 
čydftu ūmias ir chroniškas vyrų ir 

7 ; moterų j liras krauto ir odos 
Padarau . i i tyrimas kraujo ir iiapumn 

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

New York, N. Y.
.Valandos Py if mimo t I

Ryte AtW-’W iki 1. į Po piety nuo 4 
iki' 4 valandai vakare <

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2186

Ligos Gydomos 
šiandien ateiki- 

g te delei savo svei- 
1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 
1 ta, kaip jūs fiziši- 
f kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
F mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Žar
nų . ir Mčšlažar- 
riės Ligos, Nervų 

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai* f ' '■ i 4 

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

X-Spindųliai. Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čįepų Įšmtrkštimai. , ,

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

o

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

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

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

Naujai, sulig vėliausios 
mados įrengto Lithuanikos 
vardu “BAR AND GRILL”, 
527 Bushwick AVe., kampas 
Noll St., Brooklyn N. Y.

Užlaikoma: Geras alus, 
vynas, geriausios rūšies ci
garai. ,duodama vęltui už
kandžiai prie to ir manda
gus patarnavimas.

Rėguliaris atjdarymas į- 
,vyksta Spalio (October) 12 
d. (Columbus Day). Bus 
yeltui skanūs-valgiai ir kito
kį skanumai.

Visų prašome minėtą'die
na atsilankyti į nti^pęlytą 
vietą ir linksmai prie geros 
muzikos, su draugais ir pa
žįstamais praleisti smagiai 
laiką.

Užprašo Jonas Jackūnas 
ir Pavilas Gaidimauskas.

DR. B. SH1FERS0N
DANTŲ GYDYTOJA^

Valandos nuo 9 ryto iki 9 
vakare

403 EAST 14th STREET
Kampas 1st Avenue

New York City

STEPHEN BREDES, JR.
■ ' '.į j. 11.' .< ( I ' . |f;1 ! •

Lietuvis Advokatas ' >
! ' V ) ■' .. 'j- ' /

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telefrhonb Stagg 2-7057

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) ! Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUŠISKO, TURKIŠKO IR

, VIETINIŲ TABAKŲ 
Jūs galite turėt JFOO puikių cigaretų, sulig /savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą 'naudojamą padarymai ei* 
garėtų. < Seniausia tabąko ištlirbyste New Yorke.

1 Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų iš^ildotne greitai 

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacįjom.

L. GRAYEFSKY, • ;
172. Avenge, B, New Ydrk City. ’Tel. Alg. 4-1836 

r (tarpe 10 ir 11 Sts.) t br-r .!(• ? Uu;

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P- SALLAS INC
< G R A B O R i U S

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS
S 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS : 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISŲ ŠALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI.. AMBULANSiM AUTOMOBILIŲ 

& KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( J-ięONINĘ IR 
' PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS \ 

PRIORĖTI. DUODAM GRAŽIA VIETĄ. SAVO. t
• { MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
’ ; visais Tais SėiKalais kreipkitEs\ mus, o mes
1 KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.
■ ' Į J MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKtį MŪSŲ’ '

l h ; ; ‘ • j 4
i i . _. .
! ( ■ TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Willianuburghet
2b2 Berry St, • Brooklyn, N. Y,

t ' arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 Iki 4 kas dlen, seredoms Ir sukatoms 
nuo S iki 7:10 vaL vakarais.

< *

NEDALIOMIS į 
Nuo 10 iki 12 vai. išryto

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avepne J 

Kampas 1. ttrd 8t.




