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KRISLAI
Nauja Kuopa.
Nariai į ALDLD.
Mūsų Vajai.
“Vienybė” ir “Klampynė”.
Japonijos Galas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS .

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
t Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visę S a toj, 
Vienyki tesi Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 
Pasaulį I

Pasidarbavus ALDLD 15-to 
Apskričio organizatoriui, drg. 
P. Nemurai, sutverta nauja 
ALDLD kuopa tarpe Hunts 
bury, Ohio, farmerių. Kuopa 
susitvėrė iš septynių narių, bet 
draugai ketina daugiau vietos 
lietuvių įtraukti į mūsų orga
nizaciją.

Vajus už naujus narius į 
ALDLD jau prasidėjo, šiomis 
dienomis visa eilė sekretorių 
prisiuntė duokles -už naujus na
rius; Drg. Rudzinskas iš Hart
ford, Conn., sekretorius 68-tos ' 
kuopos, prisiuntė už 1 narį. 

h>Drg. P. J. Boika, iš Cleveland©, 
prisiuntė už 2 narius. Drg. 
Jakštinis iš Trenton, N. J., Na- 
ruševičius iš Toronto ir J. Weiss 
iš Brooklyn, N. Y., prisiuntė 
duokles po 2 narius. Drg. Che- 
pulis iš Springdale, Pa., sek
retorius 74 kp. prisiuntė už 4 
narius. Drg. H. žukienė iš 
Binghamton, N. Y., sekretorė 
20 kuopos, prisiuntė senų na
rių duoklių ir už 7 naujus na
rius.

Taigi, pradžia padaryta gera. 
Prašome ir kitų kuopų sekre
torių greitai pranešti, kiek ga
vote naujų narių.

GAUKIME
•f: 99

' • 1 000 NAUJU SKAITYTOJU
AMERIKOS FAŠISTAI RUOŠIA GIN- rrotesonus

KLUOTį SUKILIMĄ JUNGT. VALST
Fašistai Mane Suruošti Maršavimą j Washington^ ir Paimti 

Valdžią; Darė Planus Išplėšti Ginklų Arsenalų ir Apsigin
kluoti; Fašistų yra ir Armijoj; Jie būtų Šaudę Komunistus

New Yorko Valstija Pradė
sianti Darbų

“Laisvės” ir “Vilnies” vajai 
už naujus skaitytojus jau pra
sidėjo. “Laisvės” metinė kai
na naujam skaitytojui yra tik 
$4.50 ir pusmetin.—$2.25. Tai 
labai mąža kaina, nes “Laisvė” 
per visus metus eina 6 puslapių 
ir šešis kartus į savaitę. Se
niems skaitytojams metinė pre-^ 
numerata $5.00. Bet daugelis 
mūsų draugų, suprasdami da
bartinio krizio padėtį • ir tai, 
kaip yra sunku dienraščiui ver
stis, prisiunčia dolerį, kitą dar 
ir aukų. Mes prašome visų mū
sų skaitytojų pasidarbuoti ir 
gauti nors po vieną naują skai
tytoją. Aplankykite savo pa
žįstamus ir pakalbinkite juos 
užsirašyti “Laisvę.”

Brooklyne einantis lietuviij 
fašistų laikraštis ‘Vienybė” jau 
užsidarė su 10 diena spalių., 
“Vienybė” buvo smetonininkų 
organas, kuris visaip niekino 
revoliucinius darbininkus ir So
vietų Sąjungą. “Vienybė” tar
navo fašistams ir pranašavo ko
munistiniam judėjimui mirtį, 
bet pati pirmoji užvertė kojas.

Su “Vienybės” užsidarymu 
darbininkai nieko nenustoja, ap
art to, kad priešų laikraščių kie
kis sumažėjo. Pastaruoju laiku 
darbininkai pradėjo neskaityti 
ją, nes mažu-pamažu pradėjo 
permatyti, kad ji tarnauja dar
bininkų neprieteliam. . Visgi 
“Vienybės” ponai nuskriaudė 
tuos skaitytojus, iš kurių turė
jo paėmę prenumeratas.

Prūseikos-Butkaus “Klampy
nė”, apsiašarodama pranešė 
apie “Vienybės” mirtį. Prūsei- 
ka, yra be principo žmogus, ša- 
labantiškas biznierius, tai jis 
laižosi prie “Vienybės” skaityto
jų, pakišdamas jiem savo šlamš
telį, nes tarpe “Vienybės” ir 
“Naujosios Gadynės” principe 
skirtumo nebuvo. Darbinin
kams kaip “Vienybė”, taip ir 
“Naujoji Gadynė” yra svetimi.

* » •’ • ■ fAr pamenate, kada pasirodė 
prWas Prūseikos-B u t k a, u s 
kontr-revoliucinis “Buletinas”, 
kuriame jie pranašavo Komu
nistų Partijai ir “Laisvei” mir
tį? Tada fašistinė “Vienybė” 
veik visus tuos melus persi
spausdino ir užgiedojo, kad jau 
ateina komunistams galas. Ko
munistų judėjimą draskė Prū- 
seika, Butkus ir jų artimi pa
sekėjai, grobdami iždus ir ar
dydami organizacijas. “Vieny
bės” leidėjai trynė rankas ir

“LAISVES" DIENRAŠČIO VAJUS
JAU PR ASIDE JO—VISI DARBAN!ALBANY, N. Y. — New 

Yorko valstijos gubernato
rius paskelbė, kad bus pra
dėtas konstrukcijos darbas 
pagal N RA planą.

Tačiaus šiam darbui pa
skirta tik $10,000,000. Na, 
o šalyje bedarbių yra taip 
pat milionai. Tai reiškia, 
kad ta suma pinigų pradėji
mui darbo bus tik lašas jū
roje. Negalima tikėtis, kad 
tai pagerins darbininkų bū
vį.

MEXICO CITY. — Pro
fesorius Irving Fisher, ku
ris čia dabar yra kaipo Am
erikos delegatas statistikos 
kongrese, pareiškė, kad N- 
RA nepasisekė.
Fisher yra Yale universite

to profesorius. Veikiausia 
jisai permato geriau Ameri
kos padėtį, negu tie, kurie 
nori darbininkus pavergti 
su savo N RA.

Visa Eilė Draugų ir Draugių Stoja Darban; Šio Vajaus Metu 
Privalome Gauti 1,000 Naujų Skaitytojų

PHILADELPHIA, Pa. —Į Art J. Smith pasišalino. Po
licija mano, kad jie dar tu

ri paslėpę apie 1,500 šautu
vų, bet negali surasti, kur 
juos laiko.

Be to, policija jau surado 
ir paėmė 40 šautuvų, revol
verių, peilių, amunicijos ir 
kitokių įrankių. Sakoma, 
kad policija tuos ginklus 
konfiskavusi.

Užgrobę elektros stotį, šie 
fašistai manė miestą aptem
dyti, palikti tamsumoje. Tuo 
laiku jie būtų varę savo dar
bą. New Yorko World-Te
legram praneša, kad fašis
tai, atėmę'miesto šviesą, bū
tų ėmę šaudyti komunistus 
ir daryti; kitas kriminalys-i 
tęs. • . j ' • i ■ . , j.' < ; < i

Šitas įvykis yra pasarga 
darbininkams, kad Ameri
koj fašizmas . kelia galvą r 
dažniau ir smarkiau. Todėl < dirbtuvėje, 
mes turime padidinti kovą į Clairton, Pa., kompanija lai- 
prieš Amerikos fašizmą.' kė < darbininkus dirbtuvėje 
Kova prieš fašizmą reikia 'per-dvi savaites,; kad jie ne- apielinkės 5 darbininkai yra 
vesti sykiu su kova prieš 1"x" •'.......... -
Amerikos kapitalizmą.

Amerikos fašistai, kurie yra 
žinomi kaipo “khaki shirt”, 
bandė sudaryti ginkluotą 
sukilimą ir įsteigti Jungti
nėse Valstijose Roosevelto 
fašistinę diktatūrą.

Prie fašistų yra prisidė
jęs ir armijos viršininkas 
Art J. Smith. Sakoma, kad 
ir daugiau kareivių yra pri
sidėjusių prie šių fašistų. 
Jie jau buvo suplanavę iš
plėšti ginklų sandėlį, apgin
kluoti savo pasekėjus ir 
maršuoti į Jungtinių Valsti
jų sostinę. Maršavimas tu
rėjo prasidėti Columbus die
noje, 12-tą d. spalio, iš Phi- 
ladelphijos.

Taip pat buvo suplanuota 
užgrobti du didelius bankus 
ir iš jų finansuoti savo žy
gius. Be to, jie manė pa
imti į savo rankas elektros 
stotį ir telefonų stotį. Šiai 
armijai būtų vadovavęs mi
nėtas “generolas” Smith.

Tačiaus juos sulaikė poli
cija. Kai kuriuos sugavo, o

STREIKUOJANTI MAINIERIAI IR
PLIENO DARBININKAI KOVOJA

Mainieriai Pikietuoįa Plieno Dirbtuves; Darbininkai 
Veikia Bendrai--^Suvienytame Fronte. Bendrai Veikda
mi ir Gali Atmušti Imperialistų ir Jų Bernų Puolimus ,

■■Hui*' I H i J 1' r ) • ■ , •4 'J ' >' ‘

/kus streikam Maipieriai ir 
streikuojanti plieno darbi
ninkai . nutarė, kad jų kova 
yra vienoda, tad jie vieni 
kitiems ir padeda.-

1 Policija veikia r— areštuo
ja darbininkus pikieto eilė
se ir svetainėse. < Ambridge

« PITTSBURGH,' i Pa.' 1 — 
; Mainieriai r ir! plieno darbi
ninkai ĮStrėikųųja ir pikie- 
tuoja išvien šioje plieno ir 

j anglies. < srity j e. Carnegie
■ kuri randasi

Amedkos Darbo Federacijos Konvencijoj 
Valdo Sena Greeno Išdavikų Kompanija

galėtų išeiti į streiką. Ta- arštuoti ir laikomi be jokių 
čiaus jie jau buvo paleisti 
namo.

Tad mainieriai nutarė 
maršuoti. prie tos? dirbtuvės 
ir išvesti r plieno darbinin-

Su 15 diena spalio “Lais-| Drg. S. Wallace, iš Keno- 
vės” vajus už naujus skaity-! sha, Wis., prisiuntė savo 

‘’" prenumeratą ir dar vieno 
draugo.

Drgg. R. Jarvis iš Ply
mouth, Pa., J. Gaidis iš 
Maynard, Mass., ir A. Rač
kauskas iš Girardville, Pa., 
turi po 1 naują skaitytoją. 
Taigi taip prasideda “Lais
vės” vajus už naujus skai
tytojus. Newarko ir visos 
eilės kitų miestų mūsų orga
nizacijos jau išrinko po I 
skaitlingą būrį urmininkų.

“Laisvės” Administracija 
įves “Raudoną Lentą”, ant 
kurios bus surašyti visų mū
sų vajininkų vardai ir kiek k 
jie pasidarbavo del savo 
dienraščio.

Mes kviečiame visus mūsų , 
darbuotojus, visus skaityto
jus ir skaitytojas ir visus 
darbininkiškų organizacijų 
narius prie darbo, kad šio 
vajaus metu sukėlus 1,000 
naujų skaitytojų.

“Laisvės” Administracija.

tojus prasideda. Visa eilė 
draugų jau prisiuntė naujų 
skaitytojų.

Drg. S. Reikauskas jau 
turi 5 skaitytojus, tai taip 
jis pradėjo šių metų vajų.

Drg. E. Cibulskienė iš 
Nanticoke, Pa., prisiuntė pi
nigus už 2 naujus skaityto
jus ir. rengiasi daugiau 
gauti.

Drg. D. Krūtis iš Eliza- 
bet, N. J., turi 3 skaitytojus 
ir ketina pasilikti New Jer
sey valstijos čampijonu.

Drg. I. Kartonas iš Yon
kers, N. Y., prisiuntė už 2 
skaitytojus ir žada daugiau 
darbuotis.

Drg. P. Greiviškis iš Hud
son, Mass., prisiuntė pini
gus už 2 skaitytojus ir jis 
stoja darban.

Drg. S. Petkienė iš Great 
Neck, N. Y., pridavė pinigus 
už 2 skaitytojus ir ketino 
plačiai pasidarbuoti visoj 
Brooklyno apielinkėje.

kaltinimų. Policijai nelei
džia su jais susisiekti. Dar
bininkų komisijos kreipėsi 
prie teišėjo, kad jisai palei
stų tuos darbininkus.

Sovietų lakūnas, Evsejev, Padare Rekor
dus Iškritimeir Nusileidime iš Orlaivio

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos Darbo Federaci
jos konvencijoj, kuri dąbar 
laikoma Amerikos kapitaliz
mo sostinėje, įvyko susikir
timų už vietas tarpe senų 
ir jaunesnių vadų. Tačiaus 
darbininkams jie visi vieno
di neprieteliai. •;

Lewis ir jo pasekėjai da
vė sumanymą, ! kad Ameri
kos Darbo Federacijos1 pil
domasis komitetas būtų pa
didintas iki 28 narių. Da-

I bartinis komitetas yra tik iš'
II narių. Vadinasi, labai

siauras biurokratų ratelis 
valdo tą organizaciją.

Tad, kalbėdami Lewiso 
pasekėjai sakė, kad reikia 
jau “naujo kraujo” į Fede
raciją. Kitas jų argumen
tas, tai dabartinė Federaci
jos vadovybė mano; sutrauk
ti į šią organizaciją net ;25,- 
000^000 Amerikos darjjįųąiįįr 
kų.! ' ‘ ; 1 J ’ ’ '

*' h,” j ;1 ■»(1 ; *1’ L ■1Todėl toki ponaį Įtąip.u •»</.' ; L C
tewis ir kiti jo pasekėjai, 
< f ♦ • 5
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džiaugėsi. Dabar,, atsidėkaVo
darni, rauda jos kamarotai.

Japonijos imperialistai vis 
daugiau priekabiauja prie So
vietų Sąjungos ir provokuoja 
karą. SSSR nenori karo, bet 
visada negales pakęsti tas visas 
provokacijas. Karas tarpe So
vietų Sąjungos ir Japonijos gra
sia mirtimi dabartinei imperia
listinei Japonijai. Pačioje Ja
ponijoje eina smarkus darbiniP- 
kų ir valstiečiųrevoliucinis 
bruzdėjimas. Jos imperializmas 
švytruoja kardu, bet jo kojos 
molinės.

Amerikos Javų Eksportas 
Padidėjo .

reikalauja didesnio balso ir 
savo dalies Federacijos va- C 
dovybėj. Vienok laimėjo 
senoji vadovybė — Greeno 
šalininkai. j ,

' Greeno šalininkai sau pri
siskaitė 14,133 balsus, o 
Lewisui. priskaitė tiktai ;farftlerių-reikalai. Tačiaus 
$,410. Dabartinė Federaci-: 
jus ^valdyba 5 susideda tikt iš 
11 narių;: 1Joje šeipiininįkau* 
ją. Greenaš rin llabai i artimi 
jo pakalikai. j ; L: L;;

i. ; (>

Amerikos Mokytojai Vienijai' Kovai prieš; Algų 
^Kapojimą r

■ < ii . . 1 m, >
. ė J • i ' U ■ •.

Pereitais metais valdmių-1 kė, kad pereitų - metų algų
kai sumažino mokyto jų juo- nurausimas buvo prižadėtas 
kestį net ant $9,000,000. Tai šiais metais atmokėti. Ta- 
labai didelė suma. Todėl čiaus mokytojai jau nesitiki, 
mokytojai jau pradeda ruoš- kad tai bus padaryta. Tė
tis kovai, kad ir vėl jų ai- ’ (įlel jie ruošiasi kovai,‘kad ir. 
gas nemažintų. Ypatingai vėl jų algas nekapotų įhies-, 
dabar, kuomet gyvenimo, tų valdininkai. j r r;: : 
kainos didėja.
i Mokytojų komitetas; ku:
ris suorgamguotąs, kad vie- Sakoma, kad dabartinių. IaL’ 
ny ti visus - (ųioky to jus. Jįų>yai ku Washingtone atsirado 
prieš algų kapojimą, pareis- žmonė^ kuriė pradėjo Vogti

WASHINGTON, ©. C.’

WASHINGTON, D. C. — 
Šiuo laiku Amerikos javų iš
gabenimas į užsienį padidė
jo gana žymiai

MASKVA. — Jaunas So
vietų Sąjungos lakūnas, Ev- 
sejevas, krito iš orlaivio 23,- 
500 pėdų augštumo ir svei
kas nusileido. Šiuos bandy 
mus darė Evsejevas po Mok-

jo gana žymiai. Tai reiškia, slų Išbandymo Instituto va- 
kąd gali pakilti šiek tiek ir dovybe.dovybe.

Evsejevas daugiau kaip 
tuo ’ laiku, kuomęt Ameriką 123,000 pėdų krito į 123 se- 

j kundas. Tai reiškia, kad ji
sai puolė po dvi mylias į mi- 
nutą. , Savo parašiutą palei
do šitas lakūnas tik tuomet, 
kaip jisai buvo tik 500 pėdų 
riuo žemės. Nukrito, nusi-

• . - i . • > J i f 1 i ' | •

p&rduodh, pasaulinėj rinkoj 
javus, čia pat yra labai daug 
darbininkų, kurie nėturi’ ką 
valgyti. ‘H

Farmeriai Atšaukė Streiką i 
. P.ĘS įMOINES. — Taip 
vadinama Amerikos Farfne- 
rių Unija, kurios delegacija 
dabartiniu' ’ laiku1 lankėsi 
Washihgto'ne, paskelbė, kad 
jie atšaukia streiką. Kiek 
jie laimėjo? Tai galima pa
sakyti, kad nieko. Viskas,, 
kad farmeriai buvo “simpa
tingai pasitikti Washingto
ne.” *

NRA1 dokumentus. Tokius 
dokumentus, ėsą1 fiškraustę

leido lakūnas sveikas ir 
linksmas.

Evsejevas yra gimęs Toli
muose Rytuose. Jo tėvas 
buvo tenais ištremtas cari
nės Rusijos. Jaunas lakū
nas, 13 metų būdamas, pra- . 
dėjo dirbti. Jisai įstojo j • 
Jaunų Komunistų Lygą, į 
Partiją stojo 1924 metais. 
Partija jį pasiuntė į moky
klą—Darbininkų Fakultetą. 
Baigęs savo kursą, jisai 
įstojo į lakūnų mokyklą ir 
gavo tą darbą, kuriame ji
sai dabar , tinkamai ir sėk
mingai veikia.

Amerikos Valdžia jau Bandys Tyrinėti
Vokietijos Fašistų Užpuldinėjimus

iš dokumentus laikančių nid reikalais. Jie fašistinėj 
maišelių’.6 1

■ WASHINGTON, D. C. —bininkai būtų užpuolami, tai 
Amerikos valdininkai jau 
jaučiasi užgautais.su Vokie
tijos atakomis ant tenais 
esančių amerikonų. Žinoma, 
valdininkai tylėjo ir nieko 
nesakė tol, kol fašistai ne
palietė “didelius” žmones, 
kurie Vokietijoj lankėsi biz-

Vokietijoj amerikonai dar-

Amerikos valdžia jų likimu 
visai nesirūpintų.

Dabar Amerikos valstybės 
sekretorius Hull jau pareiš
kė, kad jisai daro tyrinėji
mus del Vokietijos fašistų 
apdaužymo amerikonų.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
ft-tam puslapy])

€
1

u%25c5%25begautais.su
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LAISVE, LITHUANIAN DAILY
Published by LAISVE. Ine..•▼f T day, except Sunday, at 46 Ten Eyck Street, Brooklyn. New York

BUB8CRIPTION RATES:
Vfcfao BtatM »er year---------|5.00 United States, eix months.... 12.W
ftrook sm, N. Y.. *er year....$7.M Brooklyn, N. Y., six months...|S.50 
Pareiga countries, per year... 17.00 Foreign countries, six months..|8.W 

and Eraxil. par year..|*.0t Canada and Brazil, six months I2.S0

Mtai as sėcon class matter March 11. 1*24, att he Post Office at 
Buooklyn, N. Y„ ander the Act of March 8, 1*7*.

APŽVALGA
11/ ■ , : s •

Redakcijos atsakymai i I Worcester^ Steel and Metal

PIRMOJI FAŠISTINĖ KIBIRKŠTIS

Jaunuoliai ir Mūsų Darbinin
kiškos Organizacijos

Chicagos draugų “Vilnis” 
spalių 10 d. aštriai, bet labai 
teisingai kritikuoja tuos 
draugus, kurie neįvertina 
svarbos’ lietuvių jaunuolių 
organizavimo. Ima už pa
vyzdį ALDLD piietihib Illi- 
ų^jaūš apskritį. 1 Dienraštis 
sjaĮkoi “Apskričio kbnferėn- 
ti nepadėjo ant dienotvar- 

jabhuollų organizavimo 
punktd; nediskhsavo ‘ gali
mybių, kaip toj apielinkėje 
kiekvienoj didesnėj koloni'-1

Philadelphijos amerikonų fašistų “Khaki Shirts” orga
nizacija, vadovaujama tūlo J. Smith, buvo prisirengus 
maršuoti į y/ashingtoną ir paskelbti Rooseveltą “Jungti
nių Valstijų diktatorium.” Tam reikalui •; buvo pąsjjęUpiiję 
ginklų ir dar buvo nutarę užpulti arsenalą ir* daugiau 
gauti šautuvų. Bet policija padarė kratą, suėmė vadu
kus; gi pats Smith paspruko su visu iždu.

Atrodb mažos vertės dalykas. Bet tai pirmas Ameri
kos. fašistų bandymas. Šis įvykis neatskiriamas nuo vi
sos Ropsevelto valdžios NRA programos, kuri fašizuoja joj būtų galima suorgani- 
Amerikos gyvenimą. Tie philadelphiečiai fašistai yra to- £Uoti jaunuolių veiklio's kuo- 
ki sįiopli', kad perąnksti užsimojo. Valdžia ant jų užpuolė pOs.” Toliau dienraštis'hu
ne todėl, kad jinai būtų priešinga fašistų programai, bet rodo: ’ •
tik tam, kad tą pačią programą Rooseveltas gali ,praves
ti gyveniman po kitu vardu ir be ginkluotos diktatūros 
paskelbimo. Valdžia vartoja ginklus prieš darbininkus 
tik ten, kur ji mato reikalą, kaip vakarinėj Pennsylvani- 
joj,' arba Utah valstijoje. Philadelphijos fašistų žygis 
galėjo tik sudrumsti vandenį ir pakenkti Rooseveltui. 
Reikia nepamiršti, kad kol buržuazija gali “demokratiš
komis” priemonėmis atsiekti savo tikslą, ji nesigriebia 
ginkluotos diktatūros. Tą matėme Vokietijoje. Kol so
cialdemokratų ir reformistinių unijų pagelba Vokietijos 
buržuazija pajėgė išsilaikyti, Hitlerio gaujų nematėme 
♦valdžios priešakyje.

Jungtinėse Valstijose tas pats procesas. Roose velto 
valdžia jau ,atvirai pasmerkė streikus. Tai pirmas žy
gis. Antras žygis bus formoje kariuomenės ir specialių 
fašistinių ginkluotų būrių panaudojimo prieš darbinin- 
kuš. Pavyzdžiui, Californijoj jau veikia savininkų-fa- 
šisfų ginkluotos gaujos ir žudo darbininkus. Roosevelto 
valdžia pilnai patenkinta tų gaujų veikimu', i ! ■ i Y

.sąjungų persekiojimą: ir, t. it*; 
j(>2) kovai prieš darbininkų 
darbo mokesties .ipažiąSmą, ,ųž 
pašalpas bedarbiam ir t. t. 
Atmesdami bendrą kovos fron
tą del šių reikalavimų, s.-d. va
dai dar1 kartą parodė, kaip 

•jiems rupi kova'dėl pačių 
skaudamųjų darbininkų klesos 
reikalų jiy Jąip. pįpi jiems ko-' 
va prieš fašizmą, čia da kar- 

į tą jie pasirodė, kad jie yra 
. tikri socialfašistai.’ ' Be't 1 tai 

neturi sulaikyt komunistų nuo 
'Rūpinimosi* sudaryt bendrą ko-t 
'Vos- fręųtą [Su )S.-d? dąrlpiniiji-! 

; kais, dar gi.su federantais,įr 
kitais.

J. PĄKARKLIŲI.—Savo pa- 
tėmijimuose J. Grybui jūs ne
tyčiomis paleidžiate katę iš sa
vo socialfašištinio maišo. Ką gi 
reiškia kad ir tas jūsų pasa
kymas: “.-..aš iš principo esu 
priešingas visokiom diktatūrom 
ir nepritariu net ir komunistų 
diktatūrai?” Ar ne visi social
fašistai taip deklamuoja, staty-

j dąnii; darbininkų klases cįiktątū- 
rįf ant Akijęs plappįlęs su’ A^us-

ĮDOMUMAI Workers Unijos Narjam >ir 
I' ' -J i Visiem Plieno Daribininkam
Laimina ir šventina šunis j --------

• Laike karu kunigai laimi-’ Atskridu§ mėlynam ereliui, Laike Karų Kunigai laimi Įta. NRA, .vairių industrijų 
na ir šventina kaieivius, darbjninkai tikėjosi, kad 
kad tiem “geriaus sektųsi” galės laisvai organizuotis 
žudyt kitos šalies kareivius, 
kurie vieni kitiem nėra nie- Teoretiškai kalbant, Ši 
ko blogo padarę. Taip da- ^'^7° ,pirm r ‘ - 0 MT? A kol IziiriTvi.

r Japonijos Impe^ialisty Provokacijos
'’ Tolimuosiuose Rytuoše*tlangus apsiniaukęs? Artinasi 

didelės audrus. Japonijos plėšikiški imperialistai užsi
spyrė išprovokuoti kruviną karą prieš Sovietų Sąjungą— 
daiŽbininkų tėvynę. Tam tikslui panaudojama Mandžuri- 
jos; valdžia (Manchukuo), kurią tie patys imperialistai 
įstęigė ir štikų pagelba palaiko. Areštuoja Sovietų Są
jungos piliečius prie Rytinio Chinų Gelžkelio. Slaptai pa
davė sutartį užgrobti gelžkelį, kurio pusė priklauso So
vietų Sąjungai.

I?ar daugiau: Tam kruvinam tikslui Japonija panaudo
ja tusus baltagvardiečius, kurių Chinijoje yra pilna, kaip 
pasenusių kirmėlių. Štai New Yorko Timesui specialiai 
pranešama iš Shanghajaus, kad iš visų Chinijos kampų 
rusai baltagvardiečiai plaukia į Mandžuriją. Juos šaukia 
kruvinasis generolas Semenovas. Jis sako, kad du šim
tai; tūkstančių- (200,000) rusų baltagvardiečių prirengti 
karui prieš Sovietų Sąjungą. Tik laukia komandos ir 
ginklų nuo Japonijos!

Sovietų Sąjunga kantri. Deda desperatiškas pastan- 
ga$, kad išvengti ginkluoto susikirtimo. Bet kaip diena 
aįsku, kad Japonija yra užsimojus užgrobti visą Sovietinį 
Sibirą—tą milžinišką ir turtingą Sovietų Sąjungos teri
toriją, atsteigti tenai caristinių rusų • viešpatavimą ir 
pradėti visuotiną skerdimą darbininkų ir valstiečių. Prieš 
šitą kruviną žygį Sovietų Sąjunga kovos!

pavojus didelis. Japonijos imperialistai nebus vieni. 
JieCgaus pritarimą Chinijos Nankingo valdžios, Ameri
kos imperialistų, Francijos ir Anglijoj plėšikų. Turime 
girįtį Sovietų Sąjungą. Turime mobilizuotis aktyvei pa
raitai darbininkų tėvynei. ' >1

Bedarbių iš Stabų
šimthi bedarbių' šeimynų 

išmetama kasdien laukan iš 
stubų New Yorko mieste. 
Žandarai - maršalai elgiasi, 
brufališkai. “The World- 
Telegram” (spalių 11) nuro
do, kad tiems maršalams 
mokama po $26 už išmetimą 
laukan kožnos šeimynos. Ši
taip demokratų valdžia iš
moka šimtus tūkstančių do- 

1 lerių tiems maršalams, vie- 
I toj užinokėt randą ’ už be- 
i darbius.

iKova prieš mėtymą be
darbių iš namų turėtų būtį 
paaštrinta ne tik pėr be
darbių tarybas, bet per vi-' 
sas darbininkiškas. organiza
cijas.! . Plutokrątų .valdžia 
bedarbių likimo nepaiso. . (.

Ši. kovą tupėtų bųt suris
ta suriesto įvalkios .i-ipki- 
mais,. > Šiuose ripkimuose 
Komunistų Partija tūri ’ pil
ną kandidatų,sleitą. Vienas

jie 
į 

jiem tinkamiausias unijas.
“i teisė 

i pasįrodymo 
j •« i ■ j i • • :NRA, bet kuomet darbininkai romą todėl, kad kunigai pa-,ik bandydavo . suorganizuot 

laiko kapitalistus, 0 kapita- savo industrijoj sau tinkamiau- 
listai—kunigus. Del kapi- sias unijas, jie buvo sukriu- 
talistų kunigai numeta į są- , sinti didžiulių korporacijų.., , 
šlavyną “dievo prisakymą” 
neužmušk.

solinių-Hitlerių režimu? Maišy
dami krūyon tuodu, .kaip ugnis 
ir vanduo, skirtingu dalyku,; jūs 
taipgi1 netiėšioginiai pašisakote 
esąs buržuazijos- agentas prieš 

ikomupįstŲj Vadovaujamą, jrevp- 
dįųcinį j darbininkų . judėjimą. 
JūsĮ taip pa ; pridedate saV6 dvi- 
lėįį,’ kad piigdyt darbininkus 
huo kovos prieš kapitalistinę 
tvarką, i jūsų vadinamą (kol 
kas) “demokratiją.” Jūs, ly
giai «kaip ir kiti socialfašistai, 
monijate darbininkus, bandyda-1 
nii jiems įpasakoti, būk tokia 
“demokratija” yra pamatiniai 
skirtinga tvarka nuo buržuazi
jos diktatūros. O ištikrųjų ar 
yra pamatinis skirtumas kapi
talistinės demokratijos ir fašiz
mo?—Visai ne. Kol buržuazija 
Vali lengvai šeimininkauti su sa- 
vb demokratija (kuri yra pri
dengta išnaudotojų klasės dik
tatūra) , tol tik ir žaidžia sdemo- 
kratiniais žaislais. O kada iš
sivysto • krizis, kuomet revoliu
cinis minių judėjimas pasidaro 
viešpataujančiai klasei pavojin
gas ir demokratiškomis gudry
bėmis nebesuvaldomas,—tuomet 
'[kapitalistai išlenda iš po demo
kratijos. skraistės ir ima nąu- 
doti pliką ( prievartos pajėgą 
prieš dirbančiųjų žmonių ma
ses. Sistema gi pasilieka! ta pa
ti, kaip' ir buVus-^—kapitalistinė, 
tik kAd jinai- griebiasi toliau; 
Yiešpafauti be priedangas, kav- 
du U, ugųim j prieš darbininkus 

>ir vargingesnius valstiečius. So
cialfašistai kaip lik' ir padeda 
kapitAlistahi prie tax prisirengti, 
mulkindami; darbininkus pasa
komis apie “šventą demokrati
ją,” , gesindami' proletariato ko* 
vingumą ne tik žodžiaiš, bet ir 
kruvinais5 slopinimo žygiais, 
kaip kad dar,ė Vokietijos social
demokratai, kurie, kaip visi ži
no, vedė darbininkus balsuoti ir 
už Hindenburgą delei demokra
tijos palaikymo; b kada Hitleris 
su Hindenburgu steigė diktatū
rą, tai tokie socialfašistai, kaip 
ir jūs, atsisakė nuo bendrbs su 
revoliuciniais' darbininkais ko
vos prieš juodąją diktatūrą.

Tokia • kryptim- vedantiems 
raštams, kaip kad ir jūsų, nega
li būti vietos revoliucinių darb. 
dienraštyj “Laisvėj.“

• lįųdinį

Tą gerai patyrė ir Worces
terio plieno darbininkai, kuo
met jie norėjo įvest dirbtuvės- 

: ;Bet gana (keista, kad del pa savo tikrai darbininkišką 
I kapitalistų, del tų ištyirku-! uniją vietoj kompaničnos uni- 
sių ir ištižusių,parazitų, ku-;ios- Kurie darbininkai, tame 
nigaisu didelėm^ ceremoni< ^I?arkia’į_^arbayosi’ ^an- 
jomis,, SU maldęmis laimina jję visai nepriimami darban, 
ir šlaksto; “šventu” vande-i Laike pastarųjų šešių • me
niu Šunis goųčus, kad tiem nešiu’ šimtai tūkstančių darbi- 

1 geriau sektųsi draskyt “die
vo sutvertus” žvėrelius bei 
laukinius gyvulėlius.

Francūzijoj tokios apei
gos atliekamos kas metai šv. 
Huberto dienoj. Sakoma, 
“šventas” Hubertas esąs 
gončų patronas... Dyka
duoniai ponai ir ponios su
veda būrius šunų gražion 
vieton; įtaiso ten tam tikrą 
altorių, kur pribūna keli ku
nigai ir kartais net vysku
pas, laiko pamaldas, paskui 
rankas iškėlę “laimina” vi
sokios veislės kudlius.

Man teko matyt tos cere
monijos judžiuose. Matyt, 
šuneliai nelabai interesuo
jasi dieviškais laiminimais, 
nes kuomet kunigas juos 
šlaksto .krapyla, ir kalba 
“oremus” tai, ,vietoj žegno
tis, vieni jų snaudžia, kiĮį 
kėja blusas kasinėjąsi; treti 
loja. , , - J

ninkų visoj šalyj bandė nau
dotis NRA 7-tp punktu, kur 
sakoma, jog darbininkai turi 
teisę organizuotis į jiem tin
kamiausias unijas. Bet kas iš 
to išėjo? Darbdaviai laikėsi 
savo seno patvarkymo, griež- . 
čiausiai priešinasi tam NRA 
punktui,—darbininkam nelei- \ 
džia organizuotis. Pasekmės 
to—dideli streikai anglies in
dustrijoj, plieno, audėjų, čeve- ■ 
rykų išdirbėjų ir kitų, šitose 
kovose darbininkai turi kovoti 
ir prieš Amerikos Darbo Fe
deracijos vadus, kurie eina su 
bosais.

Ką reiškia tokios masinės '■■■ 
kovos-streikai didžiosiose in
dustrijose? Reiškia, kad dar
bininkai pamatė, jog NRA pa
žadėtos teisės organizuotis į “ 
sau tinkamiausias unijas yra 1 .v 
tik ant popierio. Praktiškam - t 
gyvenime jų nėra ir nebus. ; ...

■ Worcester!© plieno darbi-," 
ninkai irgi norėjo naudotis 
NRA 1 pažadėtomis teisėmis, ’ 
bet fabrikantai su nieku nešit ’ 
rokuoja. ,/- Darbininkai tapo 
apvilti tu ščiais prižadais. 
Worcesterio ir apielinkių dar- 
bininkai turi neužmiršt savo 
prižadėtos teisės organizuotis 
į sau naudingiausias unijas; 
jie turi prie to eit, nepaisant ..<■ 
bosų priešinimosi.

Šis pareiškimas .išleistas 
Steel and Metal Workers In- " 
dustrial Union, 112 Front St., ’ - 
room 209.

Praeitą pavasarį buvo šito- 
kis atsitikimas: du jaunuoliai 
važinėjo po įvairias Illindjaus 
valstijos lietuvių kolonijas ir 
organizavo LDS jaunuolių kuo-. 
pas ir jaunuolių kliubus. Jau
nuoliai rašė laišką aukščiau 
pažymėto Apskričio komitetui 
su prašymu, kad padėtų veik
ti ir sušaukti jaunuolių mitin
gus. Komitetas nieko nedarė. 
Net sušaukė mitingą, kad 
duoti atsakymą, jog jaunųolįa,! | 
nevažiuotų į tą apielinkę; neš j 
reakcija siaučia. Kuomet jau- i 
huoliai neklausė ir nuvažiavo 

t į Eriną, tai vienas iš komiteto 
narių, pamatęs jaunuolius, pa
reiškė: “Kodėl jus atvažiavote 

• neišmanėliai,, juk čia siaučia 
reakcija!”

Tačiads jaunuoliai hepaklau- 
sė tą draugų bauginimo; jie 
turėjo* visą 'eilę) pasikalbėjimų 
su jaunuoliais jr,buvo pradėtą 
organizacinis darbas. , . -

‘ ■ I ' 'i / 7
•Tame įr bėda, tame ir-vi-^ 

sas sunkumas. (Visu šimtų x 
procentų smarkiau ir. skl.an- tia]sas už tuos kandidatus 
džiau eitų mūsų jaunimo or-,bus vienas §ūv[s prfel mėty- 
ganizavimas, jeigu , visos. mus bedarbių iš stubų. 
mūsų masinės organizacijos' ' v

Sovietų Sąjungos Žemės 
Ūkio Pasisekimai

Šiemet puikiai pasirodė' 
Sovietų Sąjungos ' > žemes 
ūkio kolektyvai. Jau pra-i 
dėtas darbas ateinantiems 
metams. Žiemkenčių sėji
mas varomas visu smarku
mu. • Daugelyje sričių pla
nas baigtas su kaupu. Štai 
Ųralskam ‘rajone rugių ir 
kviečių I sėjimo pianas išpil
dytas ant 105.6 nuos.—apsė
ta 1,241,000 hektarų, gi per
nai tebuvo apsėta 1,138,000 
hektarų. Baškirija pilaną iš
pildė ant 104.6 nuoš. su rug
sėjo 25 d. Gdrkovskis rajo
nas plalią išpildė ant 104 
huoš. su rugsėjo 25 d. Jei
gu gamtinės sąlygos’ bus 
priėliahki’ob; !,tai ;metų 
derliūs’ turėš1 būt didėšhiš ūž 
šįmetinį, ’ kūriš taiį) pati bu
vo nepaprastai didelis?3 (; 1 j 

■ -• - r; 1 i i i- :
Washington. — I Rėubęn 

Suny kalbėjo Federacijos 
konvencijoj ir reikalavo, 
•kad A.D.F.; pasitrauktų iš 
streiklaužiškos NRA. 

I ...... .................-..M., .1. Į Į.....  t ... .

svarbą to darbo suprastų ir 
padėtų jį dirbti. Pietinis 
Illinojus nėra išimtis. Pa7 
imkime So. Bostoną, arba 
Binghamtoną. Nieko, o nie
ko toj srityje neveikiama. 
Ims dar laiko, kol tų koloni
jų revoliucinį judėjimą įti
kinsime, kad šiuo tarpu jau
nuolių organizavimas ir 
švietimas yra neatidėlioti
nas ir vienas iš didžiųjų mū
sų pareigų ir darbų.

BARBO FEDERACIJOS KONVENCIJA
, •’flf • , , . , ! f i •

i:, . —1—

Washingtone baigiasi Amerikos - Darbo Federacijos 
konvencija. Vadai pasigyrė, kad nuo įvedimo NRA Fe- 
denacija gavo apie 1,300,000 naujų narių ir dabar turjnti 
arti keturių milionų. Tai ačiū valdžios paramai. Karo 
meįu taip pat Wilsono valdžia aktyviai padėjo Federal 
cijąi gauti narius, bet po karo vėl turėjo subliūkšti, kada 
ta Valdžia paskelbė karą organizuotiems darbininkams, 
netJ ir Federacijos unijoms. . ' 1 .

Ši konvencija bene buvo reakcioniškiausia iš visų. At
metė viską, kas reikštų nors žingsnį pirmyn. Užgyrė vis
ką,; ką atstovauja NRA (Nacionalis Atstatymo Aktas). 
NoFš ne viešai, bet sutikimu ir dvasia užgyrė net genero
lo tfphnsono pareiškimą, kad ateityje streikai nebus tole
ruojami ! '

Rviwcncija atmetė pasiūlymą-,-kad nuo amatinių-. unL
jų būtų einama prie industrinių. Pasisakė prieš Sovietų žino pasakymo teisingumą.

Atmetė Bendrą Frontą
“Priekalas” (No. 8) 

neša, kad Lietuvos socialde
mokratų partija atmetė ben
drą „frontą, kurį buvo pasiū
lius Lietuyoš ' Rbmumstų 
Partija. “P.” rašo: 
T Ri
| Kaip ir galima buvo laukti,

< Lietuvos s.-d; 'Atmetė bendrą 
kovos frontą. Savo rezpjiujpi- 

j ja iŠ gegužės 17 d. LSDP CK 
uždraudė s.-d. brgaAizacijomš 
sudaryt bęęt kokias sutartis su 
komunistais. Draugai atsime
na'', kokiūš7siūlymus darė JLKP 
CK Lietuvos «*d.* partijai: (1)' 
kova prieš fašistinę reakciją 
—ligos ka$ų fašizavimą, ^proff

pra-

Sąjungos pripažinimą.' Nepakėlė balso prieš Roosevelto 
valdžios pasiuntimą karinių ląivų į Kubą revoliucijos 
malšinimui., ; <

Bet konvencijoj buvo opozicija—-tiesa, be galo silpna, 
bet buvo. Iš Philadelphijos'delgataš įasiūlė rezoliuciją, 
kad Federacija ištrauktų savo atstovus iš visų NRA ta
rybų ir įstaigų. Daug delegatų pritarė. Atštbvai damų 
Statytojų pareiškė,-/kad NRA yra bošų įraiikiš kapojimui 
darbininkų algų. Tam irgi daug' delegatų1 plojb ir piupa'-1

L u......,

CHESTER, PA

Spalių 2 d. įvyko'ALDLD 30 
kuopos susirinkimas. Apart 
kitų tarimų buvo nutarta per
kelt kuopos susirinkimus į ne- 
deldienį. Taigi, draugai, ne
pamirškite, kad sekantis ALD 
LD kubpos susirinkimas įvyks 
lapkričio 6 d.j 1 vai. po pietų. 
Malonėkit visi ateiti laiku ir 
^pasistęngkit atsivest po naują 
nari- ■ f > . ; • ■ ; <
' Apkalbėta dienraščio “Xjais-, 
vės“ vajaus, reikafai. (Visi da
lyvavusieji draugai nutarė pa- 
sidarb’uot, kad kuo daūgiąūsia' 
gavus “Laisvei“ ndujų' skaity
tojų.^ 1 ’ *• ■' ' ‘-it--;/ ■ .

Kas link “lbaily( Workerio“ 
rėikalų; tai iš kūdiios iždo pa
aukota '5 dčldr lant vietos su> 
rinkta $2.50. Kad ir nedide
lė auka, bęt( visgi chesteriečiai 
neatsiliko nuo kitų kolonijų. 
Taipgi likos išrinkti du drau
gai parinkti “Daily Wprk- 
eriui“ atikų ant blankų. /

Išrinktą du delegatai į ALD 
LD apskričio konferenciją, ku
ri įvyks 22 d. spalių. '• I

Nųjarta suvienyt ALDLD su 
LDŠA del geresnių Veikimo 
pasekmių ‘ ! -

Org. J. p.

Turky Rašyba ir Kalba 
Smarkiai Keičiasi

Keli metai atgal Turkijos 
diktatorius Kemal Paša pa
darė patvarkymą mest tur
kų labai senovišką rašybą, 
o priimt europišką (lotyniš
ką) šriftą—raides, kurios 
yra lengvesnės išmokt. Įve
dus naujas raides, buvo pri
sakyta visiems valdinin
kams ir valdžios tarnauto
jams mokytis naujos^rašy- 
bos, nes kitaip jie negalės 
palaikyti savo darbų. Prisi
pildė dieninės ir vakarinės 
mokyklos suaugusiais žmo
nėmis’; visi stengėsi išmokt 
civilizuotesnes raides pa
žint.

Ne gana to; dabar ir pati 
kalba pradėta taisyt, tai yra va
lyt nuo svetimų žodžių. Iki šiol 
turkų kalboj buvo daug ara- ‘ 
biškų žodžių,, daug , .persų 
kalbos žodžių, totorių, tur- 
komąnų ir kitų, Išmetus 
tubs visus .svetimus lodžius 
iš turkų kalboj, turkų kalba 
pasiliko visai neturtinga; 
tetiko daug žodžių, > įvairių 
daikįų pavadinimų. -Kad tą 
trūkumą užpildyti, ’ įsakyta 
gęresniem kalbos žinovam 
“kalt” naujus žodžius ir su- 
taisyt grynai turkišką kal
bą. Visų naujų žodžių lei
džiamas žodynas. Bet ir tas 
žodynas nebus ilgaamžis; ’ 
kalba kaskart keičiasi, kas
kart naujų žodžių išmislija- 
ma, del to ir žodynus reikia 
keisti. Kurios knygos buvo ] 
parašytos' trys metai atgal, 
šiandien jos laikomoą yieti- 

‘kųsiomis,. pasenusia ,y kalba 
spausdintomis.

PRIERAŠAS. Wore esterio 
darbininkai, Steel and Metal ... 
Workers Industrial Unijos na- ... 
riai, Worcesterio apielinkėj 
buvo išrinkę tris delegatus, 
kurie turėjo susižinot su vie- 
tine spauda, kad viršminėtą 
steitmentą (platesnėj formoj) ■ - 
patalpintų savo špaltose, bet •• 
buržuaziniai laikraščiai atsisa-4į 
kė jį talpint. Faktas parodo, 
kad buržuazija ir jos laikraš
čiai nesiskaito nei su NRA 
duotais prižadais darbinin
kams.

Į šį' steitmentą turėtų dau- . 
giausiai atkreipt atydos Wick- 
vare ir Spencer Co. darbinio- v 
kai.

Steel and Metal Work, in
dustrial Unija vadovauja dar
bininkus Buffaloj ir kitur.

Del platesnių informacijų • 
kreipkitės antrašu 112 Front 
St., room 209, Worcester.

Vienas iš Komiteto.
:'r

FAIRMONT, Va. 
Montgomery, 54 metų mai- ... 
nierys įėjo į apleistas mai-., 
nas ir tenai paklydo, kuo
met jo šviesa užgęso. Pas- $ 
kiaus jisai išbuvo mamose 
net 7 dienas, bet paliko gy- 
vas.

Randasi žmonių, kurie la- .. 
bai priešingi tokiam darbui, .. 
ypač priprastų žodžių išme- :: 
timui ir jų vieton kalimui - • 
naujų, “tikrai tautiškų.” ;•

Surinko P. Š.

gi.su


■ ■■■■

ŠtJtadienis, Spalio 14, 1933 Trečias Puslapis

G. Erėnfyurg : :

Kas Darosi Mandžurijoje?
Darbininkų Akys Nukreip-.bedarbių badauja ir miršta!

Pasaulinis ekonominis kri
zis labiausia užgula ant dir
bančiųjų—darbininkų ir val
stiečių. Ant jų nugaros ka
pitalistai suverčia visą kri
zio sunkumą. Kapitalistai 
padidina darbininkų išnau
dojimą per grobikišką politi
ką kolonijose ir pusiau ko
lonijose, norėdami atgauti 

• tą, ką jie nustojo krizio 
metu.

Bet visų šalių kapitalistai 
išėjimo iš esamojo krizio 
įieško kelių naujo karo ir 
sunaikinimo Sovietų Sąjun
gos, kelių pavertimo mūsų 
šalies į rinką del jų tavorų, 
į šaltinį dėl jų žaliadaikčių 
ir į vietą, kur buržuazija 
galėtų laisvai įdėti savo ka
pitalą. Drg. Stalinas laike 
Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partijos XVI suvažiavi
mo nurodinėjo į tai, kad iš 
krizio “buržuazija j ieškos 
išėjimo per naują imperia
listinį karą ir intervenciją”.

Sovietų Kūrybos Darbas
Tuo momentu, kada visos 

kapitalistinės šalys pergy
vena negirdėtą krizį, tai 
Sovietų Sąjunga greitai 
žengia socializmo keliu. So
vietų Sąjunga budavoja fa
briką po fabrikui, liejyklą 
po liejyklai, elektros gami
nimo stotį po stoties.

Sovietų Sąjungoje—dide
lis budavojimas, ant* dyku
mų išauga nauji’ miestai.

> tos į Rytus
Štai jau daugiau kaip me

tai ir pusė, kaip darbininkų 
ir visų Sovietų Sąjungos 
kolchozninkų akys nukreip
tos į įvykius Tolimuose Ry- 

i tuose. Rugsėjo mėnesį, 
1931 metais Japonijos ka
riuomenė nuvertė Chinijos 
aidžią Mandžurijoje, už
grobė ir pavergė tą turtin
giausią Chinijos sritį su 
30,000,000 gyventojų.

Po to imperialistinė Japo
nija pradėjo karinį veiki
mą Shanghajuj, paversda
ma į krūvas griuvėsių išti- 
sSs miesto dalis—vieno iš 
svarbiausių pramonės ir 
prekybos Chinijos centrų. 
Japonija prie Shanghajaus 
pasiuntė virš 75,000 savo ar
mijos, ir žiaurumo keliu, 
vesdama kruviniausius mū
rius, plėšikiškai grobė vieną 
po kitam miesto kvartalus.

Japonijos plėšikiškas ka
ras prieš Chinijos liaudį 
abelnai ir ypatingai užgro
bimas Mandžurijos, rube- 
žiuojančiosios su Sovietų 
Sąjunga, turi ypatingos 
reikšmės del mūsų.

Tolimi Rytai jau nuo se
nai yra vieta ruošimo nau
jo karo per imperialistus, 
kaip jų pačių tarpe, taip, ir 
svarbiausiai, prieš Sovietų 
Sąjungą.

Su kuom rubežiuojasi ir 
susisiekia Sovietų Sąjunga 
Tolimuose Rytuose? t 

Zabaikalijos srityje Sov. 
kraštas susisiekia su Chini
jos sieria; toliąus į rytus 
prasideda rubežiai trijų chi- 
niškų provincijų arba Man
džurijos. Nuo pirmosios 
gelžkelio stoties Mandžurija 
vardu prasideda Chiniškas 
Rytinis Gelžkelis. Tarpas 
tarpe miesto Čitos, svar-

■ biausio miesto Užbaikalijos, 
ir Chinijos, yra mažesnis, 
vienos dienos gelžkelio va
žiavimo.

Tolimiausias punktas So
vietų Sąjungos rytuose, tai 
mūsų prieplauka — miestas 
Vladivostokas, kuris yra tik 
vienos dienos laiko garlaivio 
kelionės nuo imperialistinės 
Japonijos salų.

Krizis ir Imperialistų 
Planai

Pasaulinis ekonominis kri
zis visas kapitalistines šalis 
be išimties supurtė. Štai 
jau keli metai, kaip kapita
listinės valstybės ne tiktai 

♦negali daug-maž sutvarkyti 
savo ūkį, bet su kiekvienais

(

imperialistai :fūošią prieš ją 
karą ir gerti'! pamena, ,tad 
visa Mandžurijos istorija 
per pastaruosius 10-12 metų 
buvo istorija įvairių provo
kacijų ir išstojimų prieš So
vietų Sąjungą.

Imperialistai ruošia prieš 
Sovietų Sąjungą karą ir 
imperialistinės Japonijos iš
stojimas Mandžurijoje ne
gali būti nedaHainuotas per

Spvietų* darbininkus :if -per 
viso pasaulio dirbančiąsias 
mases, nes tai tyra sudary
mas Mandžurijoje bazės ka
rui prieš socializmą'budkvo- 
jančią šalį. Ir todėl darbi
ninkai mūsų šalies ir visų 
kitų kraštų revoliucinis pro
letariatas atydžiai seka tą, 
kas vystosi Tolimuose Ry
tuose.

Vertė D. M. šolomskas.

J^budavota ’ Magnitogorsk, vYrais moterys netur. 
Kuznestroj, Dneprostroj ir ^ąsos.- imti dalyvumą 
tt. Metai po metų gerėja dir- rinkimuose. Tų laikų sričiai- 
bančiųjų buitis. Sovietų Cistinis .supratimas rėikale 
Sąjungoje pilnai panaikinta darbininkių o r g a nizayimri. 
bedarbė. Suprantama, kad ^uy° giliai įsigyvenęs ir vė
tąs greitas socialistinio ūkio voliuciniuose darbininkuose, 
budavojimas laikotarpyje kad_ moteriiriš butinei reikia- 
kapitalo šalyse krizio ir turėti atskirą organizaciją 

nuo Vyrų. Ir vėlesniu laiku, 
| jei- kas bandė kalbėti apie 
suvienijimą LDSA, tas bu
vo apšauktas likvidatorium. 
Ypatingai buvo užsipulta 
ant draugo Angariečio, kur 
davė patarimus.. Tai buvo 
tuom laiku, kadaL JV Kom. 
Partija buvo pasidalinus į

ALDLD IR LDSA VIENYBES REIKALU
. i - ' . i į ■? I . : : - ' I ! •

\ f , ' ' ' < '
Abiejų organizacijų Cerit- sireišįa priešingumą, vieny- 

riniai Komitetai išdirbo tin- bęi. Tą galima daugiau par 
karną planą del suvienijimo. Stebėti moterų tarpe. Phi* 
Kurie skaitėm minėtus* pląx 
nūs, pilnai sutikome, kad tbe- 
kia vienybė turi būti įvy
kinta. Nes abi organizaci
jos turi vienokį tikslą skleis
ti literatūrą, klasinę ap'švie- 
tą tarpe lietuvių darbinin
kų—darbininkių ir rišti ar
čiaus prie revoliucinio judė
jimo. Tad savaime aišku, 
kad dvi organizacijos vieno 
tikslo nereikalinga.

Suvienijus organizacijas 
susimažins centrinės išlai
dos ir lokalinės už svetai
nes ir tt., jau neskaitant 
kiek laiko sutaupinsime, ku
rį išeikvodavome susirinki
mams.

Kiek atsimenu, kuomet 
buvo organizuojama LDSA 
(tuomet LM Progresisčių), 
dar socialistų laikais; buvo 
daug aiškinta, kad moterys, 
turėdamos atskirą orgąniza- 
ciją nuo vyrų, galės daugiau 
išsilavinti, priprasti lankyti 
susirinkimus ir tuomi pra-, 
silavins klasiniai. Girdi, su 
vyrais moterys neturi tiek

■ susi-

smukimo iššaukia didelę ne
apykantą ir pasiutimą pas | 
išnaudotojus.

Sunaikindami Sovietų Są-1 
jungą karu, šalį būdavo j an- 
čią socializmą, imperialistai 
nori išrišti užduotį išėjimo 
iš ekonominio krizio.

Ir štai prie šių sąlygų 
prasidėjo Japonijos imperia
lizmo karas prieš Chiniją. 
Užgrobimas 7" 
kuri rubežiuojasi su Sovietų| mieris buvo tolinti lietuvius 
Sąjunga. _ ... ! darbininkus nuo rėvoliuci-

Tokiu būdu Japonija jau.nj0 judėjimo kiek galint to- 
eina Miu, kad karo pagel-i Įįau į buržuazinę balą.' Bet 
ba išėjus iš viešpataujan- tas jiems nepavyko, mes nuo

—IT............... —

kuopą- atskirai, galės paši- 
f ’ ■ v. r > ■: \ » .i * i t

laikyti ir ant toliaus., Tas 
duos progą daugeliui koloni
jų įtraukti visas nares į su
vienytą organizaciją. Tas 
punktas geras. Bet reikia 
atsižvelgti ir iš antros pu
sės. Bus ir tokių kolonijų, 
kurių draugai ir draugės 
bandys palaikyti atskiras 
kuopas, nors ir palaikymas 
atskirų kuopų kenktų suvie
nytai organizacijai ir abel- 
nam revoliuciniam judėji
mui. Tas klausimas turi 
būti išdįskusuotas nudug- 
niai dabar; kad po vienybei 
nebūtų užsipuldinėjimų. Da
bar reikia turėti tokiose ko- 
lonijosą susirinkimus abiejų 
kuopų visų narių ir nuodug
niai išdiskusuoti. , ;

Kitas dalykas. Rasis ko-

artinosi prie Pei-

norėjai, kad aš i- 
paimčiau uždarbį

limo ir 
Tin-Fu.

—Tu 
mirusio
Dabar pats gali eiti pas se
nį Cianą skolos atsiimti.

’ Ma-Fun-Sianas s u rinko 
visų skolininkų raštelius, 
peržengė Pei-Tin-Fu lavoną 
ir išėjo lauk.

Prie namo liepsnojo lau
žas. Ma-Fun-Sianas sume
tė laužan visus raštelius: 

. —Degkite su lizdu to, ku-

ris iščiulpė mūsų sveikatą, 
atėmė žmonas ir vaikus.

Prie senos fanzos susirin
ko valstiečiai sovieto rinkti.

Į sovietą papuolė daugu
moj Pei-Tin-Fu bernai.

Po rinkimų kalbėjo Ma- - 
Fun-Sianas.

Jau sutemo, kai baigėsi 
mitingas. Mitinge buvo nu
tarta išmušti iš miesto ge
nerolų kariuomenė.

Tai buvo pirmas Fudzia- 
no sovietų respublikos žing
snis.

ladelphijoj vadovaujančios 
draugės iš pradžių' tvirtai 
pasireiškė prieš vienybę. 
Bet pastaruoju laiku nutilo.
Ar jos pilnai sutinka vieny- Jonijose draugių, kurios sto
tis, ar ne/ kol kas neteko ja pilnai už vienybę, ypatin- 
girdėti tvirto pareiškimo.1 gai kuopų valdybos. Jos at- 
Jei dar draugės-nepersitik- eis į ALDLD kuopą ir bus 
rino pilnai, kad suvienijus užbaigta. Kitas nares pa- 
abi organizacijas bus nau-,liks užmirštyj. Tokiam at- 
da, jos turėtų kuodaugiau- sitikime tai nebus vienybė, 
šia savo mintį pareikšti, bus disorganizacija. Tad 
Kuomet įvyks vienybė, kad dar kartą reikia pažymėti, 
nebūtų metama skerspai- kad susirinkimai abiejų or- 
niai bendram darbui.

Vienybės rezoliucijoj yra būtini veik kiekvienoj kolo- 
duodama privilegija, kad 
kurios' norės laikyti savo

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

ganizacijų visų narių yra

nijoj.
M. ž.

Ten, Kur Gimsta Chinijos Sovietai

pinigų. , ,
Griūvančioje Ma-Fun-'Sia- 

no fanzoje (name) serga 
žmona ir mažutis vaikas^

—Jei aš nustosiu niu (pie
no)’, triūsų biažasis Sūnelis 
numirs,—sako Ma-Fun-Sia- 
nri žmona. Ir žmonai liko 
triaža gyventi. Jos rankos 
darosi vis plonesnės. Ma- 
Fun-Siano stiprios ir nebi
jančios darbo rankos. Bet 
iš savo rankų Ma-Fun-Sia- 
has negalį išsimaitinti. .

Jo kaimynas Pei-Tin-Fu 
turi daug pinigų. Jis turi 
daug žemės ir retas, kuris 
jam neskolingas pinigų.

Pei-Tin-Fu vaikščioja 
valstiečių laukus. Jis 
pasiprašęs įeina fanzų 

Ma-Fun-Sianui

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

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

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

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

dun. O

PO 
ne- 
vi- 
ne-

frakcijas. O lietuvių darbi-1 galima be leidimo praeiti 
ninku judėjimas buvo dau
giau vadovaujamas oportu-

net pro

Mandžurijos,: nįsį.ų^ Prūseikos ir kitų. Jų

čio krizio. Imperialistinė 
Japonija nemažiau kitų ka
pitalistinių valstybių sukra
tyta ekonominio krizio. Jei* 
gu 1930 metais' Japonijoje

jų apsivalėme. Jiems pavy
ko dalį darbininkų suklai
dinti ir tempti į fašizmo 
logerį. Bet sveikai protau
janti darbininkai pamatys

. I buvo 1,000,000 bedarbių, tai Prūseikos J Butkaus tikslus 
etais vis giliau ir giliau 11931 metais ji jau turėjo ątSitrauks1 huo jų. 1 - 

{ irimo crriiivimo OAAAAAA 1 j .. .. < . ■ i.grimsta į įrimą, griuvimą 3,000,000 bedarbių. Tas eko- 
tvarkos, badą ir vaFgą. Ka- nominis krizis ir gilūs prie- 
pitalistinėse šalyse bedarbių šingumai pačioje Japonijoje 
skaičius siekia iki 50,000,- pastūmėjo ją į kairines avan- 
000 žmonių? Fabrikai ir tiuras Chinijoje. : ■
dirbtuvės užsidaro arba dir
ba ne pilną laiką. Ištisą ei- ninkai ir taip pat sąmoriin- 
fę tavorų, kuriuos negali gi darbininkai kitų kraštų 
varduoti, išmeta į jūras ar (visiškai teisingai mato, kad 
na sudegina. Tatai daro to-1 Japonijos išstojimai Man- 
del, kad k’apitalistai bijosi; džurijoj yra grūmojimas 
tolimesnio kainų kritimo ir Sovietų Sąjungai.

^to sėkmėje degina kviečius, 
kornus, kavą, vieton to, kad 
tatai parduoti už žemas kai
nas. Ir tatai atliekama 
tuom metu, kada milionai

Sovietų Sąjungos darbi-

Sovietų Sąjunga rubežiuo- 
damasi su Mandžurija ne
gali tą nematyti, nes Sovie
tų Sąjungai pirmiausiai ge
rai yra žinoma, kad ponai

' Vienijau^ abi organizaci
jas, reikia išdiskusuoti, pia
nai, kad visiems nariams- 
narėms būtų .ąįškų, kodėl 
reikalinga tokią’.vienybė, ir 
kad ji pavyktų i šimtu < nuo
šimčių, kad nei< viena, nei 
kita organizacija nenustotų 
narių.

Būtų labai klaidinga ma
nyti, kad visi nariai abiejų 
organizacijų sutinka su vie
nybe. Rasime kaip vienoj, 
taip kitoj organizacijoj to
kių, kurie priešingi vieny
bei. Nors nieko nesako vie
šai per spaudą, bet šiaip im

Pei-Tin-Fu
II.

sodybą.

Ma-Fun-Sianas p a baigė 
darbą.

—Reikia eiti šeimininko 
pinigų paprašyti.

Ma-Fun-Sianas nusiavė 
suplyšusias nagines ir įėjo 
pas Pei-Tin-Fu.
i/ Pei-Tin-Fu tik ką papie
tavo., Jis ilsėjosi.

■ ’ —Ąš atėjau, ponulį pini-, 
gų pąprašyti.. Supus ir žmop. 
na sergą,—rtykiai, tąre Sjlą- 
Fun-Sianaą.; , / (

Pei-Tin-Fu pakilo.
—Atsiimk pinigus; nuo 

Čian-či*Fu. Jis mari skolin
gas/ ; ■ i-.» , r,...
j Ma-Fun-Sirinas; nustebo:

—Juk serias Čian-Či-Fu 
mėnuo, kai numirėi

—Pasiimk už darbą jo 
fanzą,—tarė Pei-Tin*Fu.

—Jis neturėjo fanzos. Jūs 
ją pardavėte trys metai at
gal. Senis čian numirė 
gatvėje, r ; -

Tuomet įsiutęs Pei-Tin- 
Fu pašaukė tarnus. Tarnai 
Ma-Fun-Sįaną išstūmė pro

SŪ- 
niu, 
Ma- 
Jis

fanzos

<$•>---- -

duris laukan.
; m.

Už poros dienų numirė 
Ma-Fun-Siano žmona. O dar 
už trijų dienų numirė 
nūs. Neužteko >sūnui 
nebuvo kuo maitintis. 
Fun-Sianas liko vienas, 
sėdėjo ant savo 
slenksčio. ! j

—Visur taip pat. Gene
rolai kariauja, o mes badu 
mirštame. Turtuoliai tur
tėja, o mes vis labiau bied- 
nėjam. Jie kalti, o teismai 
mus a p k a 11 ina,—galvojo 
Ma-Fun-Sianas.

Jis prisiminė sūnų 
žmoną.

—Būkite prakeikti! 
einu į tuos, kurie jums 
lą ruošia!

Ir jis išėjo miškan.
Miškuose iš atskirų parti

zanų grupių kūrėsi Chini
jos Raudonoji armija.

Naktį Pei-Tin-Fu savo 
knygon rašė savaitinį pelną. 
Rėmuose pradėjo traškėti i 
taukuose mirkytas popieris.

Ma-Fun-Sianas nenusiė
męs naginių stovėjo ant ki-

•LAISVES” KNYGŲ
IŠPARDAVIMAS

1

ir

Aš 
ga-

NAUJA DAINA
DVIEM BALSAM

Už vardyta
i “LAISVĖS” VAJUS

.Ui
Parašė Buolid Sūnus

Muzika V. Žuko
Labai tinkama šiuoųi tar

pu dainuoti oktetam,, sekste
tam ir kvartetam.

DUODAME VELTUI
Ją padovanojo dienraščiui 

“Laisvei” autorius ir kom
pozitorius.

Prašykite “Laisvės” ad
ministracijos prisiųsti.

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

LEKCIJOS APIE ATSKIRI MQ ŽENKLUS. Ar nori žinoti
ką reiškia ženklai: ( . , ; — Jie yra ne
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi ? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš
Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius.
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS. šios brošiūros 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip’ vyrui, taip ir 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. Kaina buvo 10 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

‘ ŠEIMYNA' SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra, 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVE. Parašė A.
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir yisos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi CA puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių.. >Kaina tik 5 centai.

KfAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
.Parašė M. Undžiene. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 'B centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Kaina buvo 25

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVE”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Ką Rdškia Kariškos Kapitalistu Parodos 
Šiuo Metu

WORCESTER, MASS.
Darbininkams ruošiantis j 

prieškarinį Amerikos kongresą, 
šio miesto buržuazija išvien su 
militaristais parodavo net tris 
dienas, pilnoj prasmėj pasiro- 
dydami, kad ruošiasi į karą už
pulti bile kurią šalį.

Man prisižiūrint Worcester!© 
buržuazijos, prisiminė suvirs 
25 metai atgal, kada Rusijos 
kariuomenė maršuodavo plentu 
nuo Starapolės j Kauną, ir kaip I 
kapelija grieždavo puikiausius 
maršus, kad būdavo girdėt net 
už kelių verstų. O toliaus nuo 
plento jaunuomenė dainuodavo 
revoliucines dainas. Mūsų se
neliai sakydavo: “Girdite, kokia 
ten eina šyla; kas gali pasiprie
šinti prieš tokią šylą? už caro 
pečių viskas; visi už jį stoja— 
kunigija, žandarai, toki kariuo-
menės pulkai; o.ką jūs, vaiku
čiai! nereikia nei mokintis tų 
revoliucinių dainų.” Bet vienas 
iš jaunuolių pulko atsiliepė: 
“Pasijudins proletarai, ir su
grius caro sostas, sutrūnijęs pa
leistuvystėje.”

; Taip ir atsitiko: 1917 m. ko- 
Vo 14 d. caras jau buvo po areš
tu; liepos 16 d. 1918 m/sykiu 
su savo familija caras buvo pa
siųstas pas šv. Petrą ant tar
nystės. Jis tą pačią dėką gavo, 

•ką pirmiau skirdavo proleta
rams.
,4 šiuom kartu visų šalių bur
žuazija ruošiasi prieš darbinin
kų tėvynę, • Sovietų Sąjungą; 
bet sykiu ir patys vieni prieš 
kitus aštrius dantis rodo.

Štai Franci jos spauda rašo 
stačiai apie Vokietijos rengimą
si karui ir kad Vokietija pul- 

’ sianti Franciją iš Šveicarijos 
pusės; rokuoja, kad iš Šveica
rijos pusės užpiuolimui kelias 
-yra geresnis, negu iš Belgijos, 

" ber kurią ėjo vokiečiai. Sako, 
: vokiečiai nepaisys šy^ic^įjos 
, neitraliteto, kaip kaizeris Vilius 
nepaisė Belgijos.

O kokią neša karas naudą 
proletarafhs ? Pasižiūrėkime.

Pereitame pasauliniame kare 
fcroletariškų vyrų žuvo mūšių 
laukuose 12,996,571; sužeistų 
JjUvo 16,257,000; tame skaičiuje 
.neišgydomai sužeistų—5,669,- 
000.

•; Pinigais karas kaštavo $186,- 
283,637,097; namų suardė už 
$84,510,000,000.

Ant keno pečių tie nuostoliai 
• gulė? Nagi, ant darbininkų ir 
vargingesnių valstiečių; o bur

žuazija turėjo iš'to didžiausių 
.pelnų. Taigi ir dabar Ameri
kos buržuazija net po. tris die
das kariškai paroduoja, rody
dama, kad prie karo prisiren- 
,gus.
; Buržuazijos perdėtinis prez. 
Rooseveltas bėgyj( šešių mėnesių 
savo tarnybos paskyrė apie bi- 
lioną dolerių kariškai progra- 
.mai. O Roosevelto programa 
delei milionų bedarbių pasidarė 
'Aštresnė ir už Hooverio progra
mą. Sulig Hooverio programos, 
kur buvo $10 skirta buržuazijos 
reikalams, tai $1 proletarams; 

-o Roosevelto programa skiria 
■fek vieną dolerį darbininkams 
-pijieš 11 dolerių, skiriamų bur
žuazijai.
_ Bilionas dolerių armijai ir 

Jkaro laivynui, o milionams ba
daujančių bedarbių faktinai 
^lieko esą negalima skirti, nes 
'reikia suvesti-sulyginti valsty- 
•bės išlaidas su įplaukomis, su
balansuoti Šalies iždą. Bet pri
sirengimams karui Rooseveltas 
Jjila nemažą turtą.
, Roosevelto valdžia paskyrė 
$00 milionų dolerių armijai ir 
jūreiviams, kaipo dalį regulia- 
yių išlaidų; jis pripažino $238,- 
000,000 delei didžiausio kariško 
laivyno istorijoj; jis paskyrė 
19 milionų dolerių bombiniams 
orlaiviams; jis davė 54 milionus 
kariuomenei dėlei mašininių ka- 
nuojių naujausio išradimo; jis 
paskyrė ''armijai $10,000,000 

naujausiems šautuvams. Jis pri
sirengęs iš šalies iždo duoti 153 
milibnus dolerių delei sprogsta
mųjų medžiagų ant vandenyno; 
jis paskyrė 90 milionų specia- 
lėms kanuolėms, kuriomis gali
ma būtų nukirst žemyn “priešo” 
lėktuvus.

Taigi patys faktai parodo, 
jog Rooseveltas meluoja, kad 
ižde nėra pinigų bedarbiams.

Trumpu laiku jis paskyrė 
įrengimui kariuomenės 54 mi- 
iionus dolerių ir $295,000,000 
tolimesniam prisirengimui. Bet 
pereito karo ex-kareiviams nėra 
pinigų delei bonų atmokė j imo. 
Dar prie to Roosevelto valdžia 
nukirs 53 nuošimtį pereito ka
ro veteranams nuo jų apdrau-

PROVOKATORIŠKAS ŠMEIŽIMAS

TORONTO, KANADA
“Naujienų” num. 195-tam 

aprašomas atsibuvęs lietuvių 
prieškarinis mitingas Toronte, 
kuriame ir draugas R. Miza- 
ra kalbėjo. Po ta korespon
dencija pasirašo Grigaitinis 
Marksistas.

Tas peckelis prirašė ant 
pusantro puslapio šmeižimų 
ant kalbėtojų ir abelnai ant 
lietuvių darbininkų judėjimo 
Toronte; ypatingai kodėl tai 
apsistojo ant manęs, pašvęs- 
damas mano asmeniui provo
kacinių perlų, kuriuose mane 
kelia tai į policijos nuovados 
padėjėjus, tai į Lietuvos pro
fesinės sąjungos organizato
rius Kaune, tai į žvalgybos 
agentus.

To peckelio Frenzelio (nes 
tai jo slapyvardis “Naujieno
se”) nekuriuos šmeižimus ap
leidžiu, nes tai užimtų daug 
vietos laikraštyje. Paduodu 
tik tą dalį, kurioje provokuoja 
mane ir mitingo faktus begė- 

; diskai iškraipo: tegul tie dar- 
biriinkai, kurie buvo tame mi
tinge, pamato, kaip socialistai- 
demokratai tarnauja kapita
listams ir kaip jie stengiasi 
suprovokuot veiklesnius • dar
bininkus, kad nuo jų bei jų 
organizacijų darbininkai Šalin
tus!, kaipo nuo valdiškų 
agentų. Tokiu būdu grigaiti- 
niai nori pasitarnaūti valdžiai 
bei sulaikyti darbininkus nuo 
organizavimosi į savo organi
zacijas, apsigynimui nuo esa
mo skurdo ir kapitalistinės sis
temos.

štai kaip tas “Marksistas” 
sapalioja:

“Pristatomas kalbėti Lie
tuvoje krikdemų laikais žval
gybininkas ir kuopininkų prof
sąjungos organizatorius. Jis 
dažnai ateidavo į socialdemo
kratų Kauno kuopos susirin
kimus, kaipo III nuovado# 
policijos padėjėjas dežuruoti 
susirinkime, nes be jų nega
lima buvo daryti susirinkimus. 
Turiu galvoje Strazdzevičių, 
karščiausį Bimbos rėmėją. 
Kaip tik jam baigiant kalbėti, 
pasirodė policija (kodėl ne
prisipažinti, kad jūsų sėbrai 

/šnipai ją atsiuntė?:—V. S.), 
bet Strazdzevičius parodo Sū
nų ir Dukterų Pašai pinęs 
Draugijos čarterį, ir sako, čia 
suėjo darbininkai pasitarti 
draugijos reikalais. Čia poli- j 
cija pasirodė mandagesnė, ne
gu Strazdzevičius buvo Lietu
voje. Pasižiūrėjo, kad revo
liucijos dar nėra ir išėjo (ko
dėl neparašei, kaip darbinin
kai protestavo prieš policija? 
—V. S.); bet Strazdzevičius 
tuomet pradeda savo atziatiš- 
ką kalbą. Pirmiausia išplūs
ta policiją, o paskui mėgina 
kumščia sudaužyti stalą. Pra
dėjo grūmoti, rodydamas pirš
tu į tą vietą, kur sėdėjo pažįs
tamas žymus iš Kauno buvęs 
social-demokr. narys (supras-

i kite, Frenzelis.—V. S.);' nors 
jam niekas netrukdė kalbėti, 
bet jisai rėkė, kiek tik jo svėi-

kata leido. Baigdamas jisai 
pabrėžė, kad socialdemokratai 
(mes sakom, vadai.—V. S.) 
didžiausi darbininkų priešai, 
net didesni už buržuaziją. 
Taip pat jisai kvietė dėtis į 
bendrą frontą, tik nepasakė su 
kuo”.

Tai taip Grigaičio “Marksis
tai” argumentuoja.

Draugai skaitytojai, atkreip
kite į tai domę.' Tokiame 
Kaune atlikti tris nesuderina
mas pareigas: būti valgybi- 
ninku, tuo pat laiku profsą
jungos organizatorium ir eiti 
viešai policijos nuovados padė
jėjo pareigas ir net dežuruoti 
uniformoje S.D. susirinkime, 
tai gali būti viena: arba tas 
jūsų Strazdzevičius yra gabus 
žmogus arba Grigaičio-Fren- 
zelio makaulėj yra kuku. Nes 
darbininkai tokius Strazdzevi
čius greit numaskuOja.

O mano pavardė yra ne 
Strazdzevičius, o STRAŽEVI- 
ČIUS, VLADAS; ir viršminė- 
tais padėjėjais bei žvalgybi? 
niu agentu niekomet NEBU
VAU-

Dar daugiau peckelis me
luoja, kur sako, kad man bai
gus kalbėti policija atėjo; o 
tikrumoj aš kalbėjau, polici
jai pasišalinus, ir ją kartu su 
lietuviškais šnipais kritikavau 
už trukdymą susįrinkimo; ir 
aš nerodžiau jokio čarterio 
policijai, kadangi nesu S. D. 
Pašalpinės Dr-jos sekretorius, 
ir čarteris man neprieinamas.

Tas tik parodo, kad mini
mas peckelis ir Sūnų ir Duk
terų Dr-ją provokuoja.

Kas link policijos manda
gumo, tai palieku spręsti To
ronto darbininkams, kurie ge
rai yra patyrę ant savo galvų 
tą mandagumą.

Mat, ant vagies kepurė de
ga. Frenzelis manė, kad po
licija darbininkus areštuos, o 
ypatingai draugą R. Mizarą. 
O čia policijai tapo griežtai 
pasipriešinta ir pareikšta, kad 
jie neturi tėišės kištis į priva
tinio kliubo darbininkų mitin
gą; tai, mat, peekeliui atrodo 
policijos niandągumas, kad 
neišdegė provokacija.

Turiu pareikšt, kad jokių 
Žymių socialdemokrątų salėje 
iš Kauno nemačiau, nebent 
Frenzelis save žymiu< vadina. 
Bet pirštu nerodžiau, ką gali 
dalyvavę mitinge patvirtinti. 
O kas link posakio, kad so
cialdemokratai vadai didesni 
priešai yra darbininkams ir už 
buržuaziją, tai gali patvirtinti 
net ta korespondencija, tilpu
si “Naujienose” ir elgęsis pa
ties Frenzelio mitinge, kuria
me daugelis darbininkų gerai 
įsitikino, kad vadai socialde
mokratai yra jų priešai^ o ne 
draugai.

Kas link šaukimo darbinin
kų į ..bendrą frontą, kur jūs, 
socialdemokratai, nesupranta
te, su kuo ir ką mes šaukia
me į bendrą frontą, tai aiš
kiai pasakiau, kad mes kvie
čiame! eilinius socialdemokra-

dos (insurance) kvitų. Tokiu 
būdu nukentės apie 613,000 per
eito karo veteranų; jie pfaTas 
apie pusketvirto biliono dolerių.

Tatai reiškia, kad jeigu karo 
lauke už buržuazijos pelnus ne
mirei, tai dar turi badu mirti; 
ir kapitalistų valdžia, ką buvo 
žadėjusi, tą patį jau atima ir 
užgina.

Šičia tenka dar prisiminti 
Roosevelto žodžiai: “Jeigu trau
kinys eina 20 mylių į valandą, 
turime padaryti, kad eitų 40 
mylių į valandą.” Tai reiškia, 
kad darbininkas dirbtuvėje irgi 
turi dvigubai padaryti.

Galėt, Rooseveltas tikisi, kad 
darbininkai buržuazijai ir turtų 
dvigubai prikraus ‘per naujai 
planuojamą karą, prie kurio 
Roosevelto valdžia dabar rengia
si? Bet ar tik revoliuciniai dar
bininkai nesuardys jam tuos 
planus...

A. S.

tus darbininkus, katalikus dar
bininkus ir dar neorganizuotus 
d'hrbininkus dėtis į bendrą 
frontą, atmušimui algų kapo
jimų1 dirbtuvėse, prieš mėty
mą bedarbių iš stubų, prieš 
persekiojimą d a r b i n inkiškų 
organizacijų, prieš ateinantį 
karą, už Sovietų Sąjungos ap
gynimą, už geresnę pašalpą 
bedarbiams. Tai mes stoja
me už tokią vienybę tarpe vi
sų darbininkų, visokių tautų 
tarpe. Tik tokie ignorantai, 
kaip Toronto socialistai nesu
pranta, sii kuom mes einame 
į bendrą frontą. Jeigu mes 
kviėštume tokius'1 socialistus į 
vienybę tverti kupiškėnų kliu- 
bus bei Kujolų-Bingolų kor
poracijas, kur galima pasipi
nigauti, tai jūs pirmutiniai dė
tumėtės į .tokį bendrą frontą; 
O čia, mat, mes kviečiame, į 
kovą už darbininkų reikalus, 
kur reikalinga susidurti su so
cialistų “madagia” policija, 
kuri galėtų kartais ir ponams 
socialdemokratams iš manda
gumo per valgomąją užva-
žiuoti.

Baigdamąs galiu užtikrinti 
jus ponus socialistus, kad šiuo 
momentu darbininkai gerai su
pranta jūsų provokacijas ir 
nesiduos apsigauti. O aš nuo 
to nenukentėsiu, kadangi vi
siems aiški jūsų provokacija. 
Per daugelį metų jūs mane 
krikštijote, kaipo draugo Sta
lino agentą, Maskvos Ąęioka- 
mą. O tik dabar pranešėte 
darbinihkams, būk esu buvęs 
Liet, valdžios agentu., Kodėl 
anksčiau nepranešėte, ar ne 
todėl, kad manėt su Maskva 
darbinihkus atbaidyti ? Bet 
darbininkai tokių burbulų jau 
nebijo; tai kitą metodą varto
jate,! atbaidymui darbininkų 
nuo organizacijų. Dabar dar
bininkai jau sprendžia drau
gus ne sulig kalbų, bet sulig 
jų darbų.

What’s next?
Grigaičio “Naujienoms” rei

kalinga provokacijos ir šmeiž
tais O aš (nemanau eiti į po
lemiką su panašiu peckelių 
“Marksistu,” nežiūrint, kokią 
kitą provokaciją ant manęs 
sugalvosite. ' i,

V. Straževičius.

SPRINGFIELD, ILL
Skaitlingas'Maihierių Mitingas

Spalių 1 d. progresyvių mai- 
nierių unija buvo sušaukus mi
tingą atvirame ore—parke. 
Publikos prisirinko mažiau
siai 4,000. Komunistai pa
skleidė gerus lapelius, kas link 
angliakasių kovos. Lapeliuo
se aiškinama, kad mainie- 
riam nieko gero nedaro Roo
seveltas, jis tik su Lewisu ei
na. Kviečiama nesidėt paro- 
duot sykiu su buržuazija ap- 
vaikščiojime pagarbai Roose
velto mėlyno vanagęlįo, pra
našaujančio “gerus laikus,” ir 
šiaip daug visko gero buvo 
tuose lapeliuose. Tai garbė 
jaunuoliam už drąsą ir pa
skleidimą tų lapelių, žmonės 
iš visų pusių renkasi, o jau
nuoliai, ant takų stovėdami, 
dalina lapelius, p r i e š ingus 
buržuazijai. Policistai sako 
progresyviam: mes davėm 
jum leidimą laikyt mitingą, o 
ne komunistam, skleist lape
lius. Vyrąį ir moterys atsako 
policistam, kad mes, progresy
viai, neskleidžiam, o kad to
liau kas skleidžia, tai ne mū
sų kaltė, ir mės negalim už
draust lapelius dalint.

Prasidėjus prakalbom, kal
bėjo vienas po kitam progre
syvių kalbėtojai ir kalbėtojos; 
kalbėjo apie mainierių kovas 
ir ragino ant toliau laikytis to 
paties tikslo. Paklausus pub
likos, ar nori dalyvaut paro
doj 4 d. spalių, kurią rengia 
gubernatorius ir miesto valdy
ba, publika atsakė delnų plo
jimais, kad norim eit į gatves 
ir pasirodyt, ki,ek daug yra 
progresyvių.

Taip ii- padarė. Atėjus pa
rodas dienai, prisirinko pilnas 
miestas visokių paroduotojų.

Vietiniai kapitalistų laikraš
čiai, rašė, kad parodavo apie 
25,000. Viso gi iš tų, anot jų, 
7,000 progresyvių,1 vyrų ir mo
terų,—tai gana daug. O 
United Mine Workers Unijos 
tik vienas trokas dalyvavo, ir 
tą patį mainieriai apšvilpė, o 
vėliau kas tai ir plytas palei
do į jį. Susirėmimų jokių ne
buvo. Reiškia, visi pagerbė tą 
mėlyną vanagėlį: turčiai savo 
noru, o vargšai darbininkai 
spiriami bosų, bijodami, kad 
nepraradus darbo, kurie dar 
dirba. [ i ■ '

Progresyviai I mainieriai kal
basi ;tarp savęs, kad kapitalisj 
tų akyse LewisO vienas trokas 
daugiau atsveria, negu mūs 
septyni tūkstančiai. Mums dąi 
daug kovos 'rjeikią;) į j į : • į;

Al Čekanauskas.

• HARTFORD, CONN.

Strausso, FultOniūtes Prakal
bos, Raportai iš Prieškarinių 

Kongresų
Draugas Strauss-Strižauskas 

kalbės Hartforde, sekmadienį, 
spalio (October) 15 d., 7:30 
vai. vakare, 57 Park St. Taip
gi sakys prakalbą drg. Bertha 
Fulton. Įžanga veltui. Visi 
užkviečiami pasiklausyti šių 
jaunuolių prakalbų. Iš jų su
žinosite, kas buvo veikiama 

I .
pasauliniame jaunuolių kon
grese Paryžiuje ir Amerikos 
prieškariniame kongrese. Drg. 
Strauss dalyvavo Paryžiaus 
kongrese, o drg. Fulton ame
rikiniame kongrese New Yor
ke, kaipo delegatai.

ALDLD 68-tos Kuopos 
Atsišaukimas

Ši kuopa atsišaukia į visas 
Conn., apskričio. kuopas ir pa
vienius darbininkus:

Brangūs draugai! Visiems 
yra gerai žinoma, kad spau
dos pikniką sugadino didelis 
lietus ir padarė mūsų spaudai 
didelius nuostolius; pasidarė ir 
biskis išlaidų rengėjams.

Taigi 68-ta ‘ kuopa nutarė 
surengti balių, kad galėtų at
silyginti likusias’ skolas.

Tas balius įvyks Padėkavo- 
nės dienoj, 30 d. lapkričio. 
Taigi šio apskričio miestų ir 
miestelių draugai, malonėkite 
tą dieną nieko savo nerengti. 
Susitaisę į grupes arba pavie
niai tą dieną važiuokite į 
Hartford, kur galėsite links
mai pfaleisti laiką, paremdami 
apskritį. Parengimo vietą tė- 
mykite vėlesniuose praneši
muose.

Spaudos Komisija.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

PHILADELPHIA, PA.
Labai svarbus Tarptautinio Darbi

ninkų Apsigynimo 9-tos kuopos susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 16 d. 
spalio, 995 N. 5th Str., 8 vai. vaka
re.

Bus raportas iš Prieškarinio Kon
greso, Negrų Teisių Gynimo Kon
greso ir Miesto Aktyvų Susirinkimo.

Sekr. A. Ramanauskas.
, (243-244)

DETROIT, MICH.
Aido Choro šokiai. Spalio (Oct.) 

15 d., 7 vai. vakare, Draugijų sve
tainėj, Aido Choras rengia draugiš
kus šokius. Apart šokių, bus dailės 
programa. Įžanga tik *10 centų. 
Taipgi nėdėlioj ryte, 10 vai. būkite 
visi choristai ant5 pamokų, • ries tuo- 
jaus po pamokų bus; imama cl^oro 
liarių paveikslas. Todėl, visi seni ir 
nauji nariai būkit. Choristas.

! ’ ■ (242-243)

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks utamike, 17 spa
lių (Oct.), 8 vai, • vakare, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott ^t. Draugai 
draugijų atstovai, malonėkite daly: 
vauti šiartie >. suvirinkime, nes turime 
daug svarbių dalykų aptart. Taipgi 
išgirsite raportų iš prieškarinio kon
greso. Organizatorius.

(241-243)

WILKES BARRE, PA.
Int. Workers Order rengia balių 

ir koncertą, kuris įvyks subątoje, 14 
October, Crystal Ball-Room, 825 E. 
Market St., 7 vai. vakare. Progra
moje dalyvaus ir Aido Choras. Įžan
ga vyrams 20c., moterims 15c.

Pelnas nuo šio parengimo skiria
mas Komunistu Partijai.

(241-Ž43)

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbininkių Susiv. ,A. 4 kuo

pa rjengią pasilinksminimu vakarėlį 
po vardu ’ ‘'Moonlight and Pretzel 
Dance,” įvyks sekmadienį, 15 d. spa
lio (Oct.), 1933, po num. 408 Court 
St. Pradžia 7:30 v. vak. Draugės 
ir draugai nepamirškite atsilankyti 
ant šio vakaro, kaip matote iš vardo 
bus nepaprastas, visi jauni taip ir 
seni turės prpgą linksmintis prie ge
ros orkestros. Rengėjos užtikrina, 
kad gerą laiką turėsite. Įžanga tik 
20 centų. Rengėjos.

(242-243)

HAMTRAMCK, MICH.
Laisvės Choras duoda ‘‘hard time” 

šokį subatoj, spalio (Oct) 14, vieta 
3014 Yemahs. šio vakaro pelnas 
skiriamas palaikymui mokyklos, kuri 
prasidės spalio 16. Bus skanūs val
giai ir gardūs gėrimai. Duris at
sidarys 7:30 vai. vak., šokis prasidės į 

. 8 vai. vakare. Pirmai dešimts porų j 
įžanga veltui. Likusiem, kurie pasi
vėluos—jįžanpa’ 15c. Kviečiame vi
sus* atsilankyti;; Bus linksmybių ir 
gei*ų dovanų. ; E. Leonora.

(242-243)

SCRANTON, PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks nedė
lioję, 15 dieną spalio (October), 2-rą 
vai. po pietų, kriaučiaus shapoje, 
F. and P. Indriulis, po num. 1321 
North Main, Bulls Head. Visi nariai 
pribūkite į susirinkimą, nes yra 
svarbių reikalų aptarti.

Sekr. J. Norkus.
(242-243)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopos susirinkimas 

įvyks spalių (Oct.) 15 d„ 6 valandą 
vakare, pas drg. F. Mankauską, 
Bandykite visi dalyvauti, nes yra 
svarbių dalykų aptarimui‘ir turėsime 
išrinkti bendro veikimo komitetą 
žieminiam sezonui. (241-243)

NEW HAVĖN, CONN.
Nėdėlioj, October 15 d. įvyks di

delis pokilis, bus gardžių valgių ir 
minkštų gėrimų, taipgi puiki muzi
ką bus šokiams. Svarbu tai, jog 
šiame pokilyje dalyvaus visi tie de
legatai, kurie buvo prieškariniame 
kongrese, kuris 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 Svetainėje, 
243 N. Front St., New Haven, Conn. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

B. Medelienė.
(240-243)

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptįeka,. kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabsfrtihiu laiku.
A. M. KISHON, A priekin ius Savininkas 

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT M,ICH. i

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

10 Scholes St., Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS
Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mū

sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo^ # 
kėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.: Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

WILKfeS BARRE, PA.
LDSĄ 53-čįa kuop^ rengia puikų 

vakarėlį^ nėdėlioj, spalio' 15 dieną, 
Darbininkų Centre, Wilkes-Barre, Pįa. 
Bus muzika šokiams,, clamsų ir clam 
chowderio ir visokio gėrimo. Ko
mitetas užkviečia visus dalyvauti. 
Tikietas 25 centai. (242-243)

BROOKLYN LABOR LYCEUM '
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų,; Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. /

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP S3,M)

ONE WAY $2.00 
Exprcsai eina kas valandą

BALTIMORE ____________ $4.00
WASHINGTON __________ 5.00
BOSTON _______________  2.00
RICHMOND _____________ 6.25
PITTSBURGH __________ 6.25
DETROIT _______________11.75
CLEVELAND ____________ 9.00
CHICAGO _______________13.75 >

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT
111 W. 31st St. CHickering 4-1600
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* Šeštadienis, Spalio 14, 1933
&

$193.05

<F

<!>

<$>

<♦>

SU PROGRAMŲ<!>

Nedėlioję, Spalio (Oct.) 15,1933d>

ALDLD Finansinė Atskaita <}>

, ANT OLYMPIA PARKO
<♦>

<b

<!>
Kviečiame visus, kurie tik nori gerą laiką

Avė.Viso įplaukė $386.47
Nevi

i

J. Valaičio į CK WOLF AUTO REPAIRS33.60.
Mizaros ALDLD st.,

1.60
J. Senkevičiaus j TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIREDPa.

123

Už
2.75

Už nomina-450

1,000 plakatų

5.85

Evergreen 7-1643$285.46 jViso įplaukė Evergreen 7-8738
Už

/ $417.97Viso išeigų

: l 'J >

f I

160.84$580.26

Sekretorius

O.

424

api-

11.00

Dr. Theodore Conklin

1.50

Jackobson, Detroit

Žiliavičia, 'Racine

$230.50

££££££

4.50
27.45

1.50
3,10
9.30
1.60
3.60

$578.81
417.97

27.00 
140.4'3

1.60
1.00

$160.84
230.50

žebrys, Cleveland, 
Slavinskas, Rockford

$487.14
285.46

1.00
3.75

Balsys, Baltimore
Deksnys, Stamford
Kulik, Brooklyn
Lukšienė, Brooklyn

Ales 
jums

$772.60
580.26

$192i34
3£6>47

Pa, 
S.,

1.50
16.90
7.65

12.30

3.50
3.75
3.00

Kartu 
Liepos išeigų

Kartu
Rugpjūčio išeigų

Kartu
Rugsėjo mėn, išeigos

11—J.
58—P.

H
250

69 S.

1705 N.

23.00
3.00
3.00
2.70
3.00

7.20
3.10
5.00

E.
690

Elroy

$391.34
193.05

31—A,
57—P.
49—A

148—F.

Viso išeigų
Sutrauka:

Balansas buvo
Liepos mėnesį įplaukė Shamokin, , Pa.

Hobson St.,
568, Castle

Street, West

i Avo., Col-

3.25
3.75

Jersey City, N. J.

West View, 
Empire

Artesian Ave.

Žiobienė, Minersville 
Alšiauskas, Mt. Carmel 1.50 
Raulinaitis, Cleveland 10.70 
Jarvis, Plymouth, Pa. 4.50

Balansas 1 d. rugsėjo
D. M. šolomskas, 

ALDLD CK
J. J. Kaškiaučius,

ALDLD CK Iždininkas

338.00
“Spalis”

171.00 
kp. bila 1.55

10— J. Vaitkus, Phila. 
146—K.

11— J.

Ph.
st.,

Kp.
2—A.

Ava
538 \8rd Avė.,

Kaulakis, Auburn 
Boika, Cleveland 
Kupstas, E. St. Louiš 
Saučulius, W. Frankf. 

Pav.—K. Nagine, Winchester

$1.50 
Ra-

Sutrauka:
’ Balansas buvo 

Rugpjūčio įplaukų

Balansas 1 d. rugpjūčio $192.34
D. M. šolomskas,

AiLDLD CK Sekreorius
J. J. Kaškiaučius

ALDLD CK. Iždin.

už spausdinimą
93.51 

laiškų į

Balansas 1 d. Spalių yra $198.29 
D> M. šolomskas,

ALDLD CK Sekretorius
J. J. Kaškiaučius,

ALDLD CK 'iždininkas.

Box 21 į . 
Minden, W. Va.

;O, Bpx 11. |
Atlasburg, Pa.

So., 2nd ąt..' i
Brooklyn, N. Y.

A. P. L. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. , (įelkis, 900 . Talbot 
Braddock, Pa.* 1 ! ' j 1 ■ t

Vice pirm. K- Stašinskai,' Box 655,
Kensington, Pa.

Sekretorius J. Gašlūnai, 626 Woodwarad 
McKees Rocks, Pa

Iždininką* J. Yeiadavičiui,
New Kentūngtoh. Pa.

Iždo cilobėja;?-- ,, ,
Urbonas G., 815 Middle St., Broddock, 
J. . Uvhozas, 1925 Harcums Way, S.

Pittsburgh, Pa.
J. Miliauskas, 826 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa. ■

KYTRUOUS J. PEŽA STOJO “KM- 
VIUI” PAGELBON

Drauge J. Peža, nesikarš- 
^čiuok. Tamsta vadini A. S. 
slapuku, tas niekis. A. S. 
nėra joks slapukas, jis taip 
pasirašo A. S., kaip tamsta pa
sirašai J. P., ir jis kalba at
virai, nieko neslėpdamas. Bet 
draugas J. Peža “Keleivio” 
num. 35, savo rašinyje apie 
Rusiją pats save padarai sla
puku, nes rašai: “200 Ameri
kos piliečių, nuvažiavusių į 
Rusiją, paliko Sovietų pilie
čiais per šiuos tris metus.” 
Drauge J. Peža, ant šio klau
simo pasirodai slapukas, nes 
paslėpei 1,800 Rusijos į pilie
čių : vietoj rašyt apie 2,000, ra-

• šai apie 200. Tai aš drąsiai 
J. Pežą vadinu slapuku, to
dėl, kad paslėpei teisybę.
tfToliaus J. Peža kalba, kad 

merginos visuomet vaikščioja; 
, mes priėję pasiimame jas už 

rankų ir vaikščiojam, jei jos 
geros, mes vedamės jas į par
ke įtaisytas vietas del už
kandžio ir išsigėrimo. Taipgi 
ir čia aš nematau nieko blo- 

X ^0. Gal draugas J. Peža ne- 
i mažinėjai po pasaulį. Man 
' teko suvirš 6 metus važinėt 

po Europos, ir Azijos vietas; 
teko pasiekt ir Rusijos pa
kraščius. Merginos veik kiek
vienoj šalyj kimba prie sve
timšalių vyrų, ypač Rusijoj 
merginos. Taigi, ir dabar dar 
yra daugelis užsilikusių buo
žių merginų paleistuvių ir tin
ginių, kurios bando sau pra-» 
gyvenimą daryt iš to. Bet

* šiuom laiku valdžia jas drūčiai 
baudžia už tokius darbus.

Toliaus rašot: “Tas ‘Lais
vės’ slapukas mano, būk ‘Ke
leivis’ ‘Tėvynė,’ ‘Naujienos’ ir 
kiti'priešbolševikiški laikraš
čiai rašo tik del to apie,blo
gą darbininkų gyvenimą Ru
sijoj, kad jie neapkenčia So
vietų Rusijos valdžios.”;-Ištie-

♦ sų, J. Peža, taip yra; jie ne 
4 tik ką Rusijos neapkenčia, bet

stoja pagelbon buržuazijai, 
kad greičiau išprovokuot ka
rą prieš Rusiją.

Toliaus J. Peža rašo: “J. 
Nalivaika, Mizara, Karosienė, 
Mileris ir kiti.”

Aš kitų nežinau, bet girdė
jau kalbą Mizaros. Mizara Ru-

* sijos negyrė; jis pasakė, kad 
trūkumų yra daugelyje vietų. 
Bet tie trūkumai povaliai yra

^išpildyti ir ištaisomi, 
ir Karosienės kalba 
panaši. “Keleivis” 
Karosienė pasakoja 
271 num. 1932 m.,
tė Rusijos gelžkelių stotyse, 
vietomis gana daug prieina 
tokių, kurie maldauja iš ke
liauninkų kapeikų. Jie
plyšę ir purvini. Daug tarp 

vaikais.” 
neturi jo-

Taip pat 
buvo tam 
rašo: “O 

‘Laisvės’ 
ką ji ma-

jų ir moterys su 
C- Drg. J. Peža ant to 

kios išvados.
Štai aš tau duosiu 

■vyfcdį.
vieną pa- 

Prilygindamas Ameri
kos buržuaziją 1980 m.: plie
no industrija padarė pelno 
$6,199,252,000, po savim tu
rėdama 835,500 darbininkų, 
kitaip sakant, vergų. Kiek

gi vienas darbininkas buržuazi
jai atnešė pelno $7,659.19. 

fe Antras textilės industrija pel
no padarė $8,950,473,000; po 
savo globa turėjo 1,634,400 
darbininkų,—kiekvienas dar
bininkas textiles kapitalistam 
atnešė pelno $5,281.20. Taigi, 
drauge J. Peža, paimk sau tą 
mintį, jeigu darbininkai paim
tų Ameriką į savo rankas, ar 
toji buržuazija eitų dirbt, jei- 
gu darbininkai iš jos tuos bi
donus atimtų ? Ne, jos ne- 
priverstum. prie darbo. Taigi 
ir Rusijos buvusi buržuazija 
verčiau būna suvargus, apiply- 
šus, apžėįus ir gelžkelių sto
tyse elgetauja kapeikų. Dar
bo žmonės tuom neužsiima, 
nes darbų turi įvales, taigi ir 
pinigų turi pragyvenimui.

Rusijoj pinigų cirkuliacija 
buvo su 1 d.' ‘liepos 3,356,200,- 
000 rublių, arba $1,678,000,-

Penktas1 Puslapis

000 turėjo auksu reserve. Tai
gi, J. Peža, čia faktas neužgin
čijamas.

Taipgi J. Peža rašo, kad 
drg. “Bimba su savo pamoč- 
ninkais apšaukė tuos sugrįžė- 
lius provokatoriais, šnipais ir 
kitokiais.” Drauge J. Peža, 
teisingų žmonių niekas tokiais 
neapšaukia, štai mūsų mies
te sugrįžo iš Rusijos darbinin
kas D. Skers (?—Red.). Jis

Liepos Mėnesį Įplaukos
Kp. No. Kas Prisiuntė. Miestas Kiek 

6—F. Miškinis, Montello $27.00
72— D. Kasmauskas, Gr. Neck 15.20 
30—S. Kudro, Chester, Pa.
73— K. Matėjunas, Sumrrierlee 
76—A. Kaunas, St. Clair, Pa. 
67—R. Dainiunas, Readville

137—J. Broga, Montreal
132—V. Kavaliauskas, Tacoma 
199—K. Yotka, Johnston City

85—A. Raskow, Haverhill 
14—0.

102—A.
22—J.
97—R.
49—O. Giržaitienė, E. St. Louis 7.20 

190—J.

21.10
1.50
7.30
2.50
3.90

10.80
1.50

10.55
1.00 -

3.10
6.20

13.90
4.50

18.15 
1.00 
6.56

Šokas, Chicago 
J. Bakšys, Worcester 
Zvaikus, Gleicher, Can. 
J. Bakšys, Worcester 
R. Baltrušaitis, St. Louis 6.40

236—-M. Janavičienė, Washingt. 2.20 
47—j. Wolfe, Montreal, 10.10
51—J. C. Mitchell, Chicago 11.00

219—J. K. Navalinskienė Forest
City, Pa .

8—S. Venckevičius, Cambr. 
68—J. Rudzinskas, Hartford 

218—R. Stakenas, Freesoil
13—B. E. Senkevičienė, Easton 4.00
4— J. Stupur, Portland,.Or.
1—K. Grybas, Brooklyn

23—A. Gilman, Bronx, N. Y. 1.50 
115—L. Bagdonas, Pittsfield , 9.20

5— W. Skeistaitis, Newark 18.30

Išeigos Liepos Mėnesį

Sekretoriaus ir knygiaus alga $45.00 
Atmokėta Korn., Part. kp. aukos 3.15 
Išlaidos persiuntimo .kn. Kanad. 15.00 
Atmokėta jaunuolių 11 kp auka 6.56 
Užmokėta už spaudą knygos

“Spalis”
Užmokėta už knygos 

apdarymą
Atmokėta “Laisvei” 85

Rugpjūčio Mėnesį Įplaukos
Pav.—A. Kraujauskas, Spring 

Valley, Ill.
66—P. Rinkevičius, Grand 

pids, Mich.
50—J. Žaldaris, Rochester 

137—J. Broga, Montreal 
188—J. Jackabson, Detroit 
173—J. Zink, Nanaimo, Canada 
167—S.Chrfginskas, Sheboygan
145— J. G. Savis, Los Angeles 3.55
146— LDSA.kp. Oakland
78—K. MotėjUnas, Summerlee 4.70 

7—S. Rusaitis, Springfield 
“Laisvė” už “Priekalus”
P. J. Martinkus, Bellevue 12.26 

236—M. Janąvičienė, Washingt. 3.60 
94—N. Verpauskas, Kenosha 

130—A. Baronas, Hudson 
19—H. Malinauskaitė, Chicago 

135—J. Vitkunas, Nariticdke 
90—P. Sodeikis, Youngstown 
99—K. Grakauskas, Marlboro 

143—0. Paužienė, Reading
22— Joe Raulinaitis, Cleveland

23— P. Olėk, Bronx, N. Y.
118—A. Kraujalis, E. White

, plains, N. Y. *.uu
140—7. A. Damijonaitis, Waukg. 7.00 
74—J. Chųplis, Springdale 2.00

Pav.—J. S. Veiner, Poughkeeps. 2.00
199— K. Yotka, Johnson City
87— H. Bagužiertė, Avalon 
50—P. Žirgulis, Rochester

200— K, Noraitis, Hillside 
145—J. G. Savis, Los Angeles 3.60
28—V. Ktasnickas, Waterbury 17.80
40— J. Miliauskas, McKees Rk.
24— J. Weiss, Brooklyn,
41— Sau Paulo Brazil 

185—P. Bieliauskas, Richmond
•Hill 

32—J. Didjun, New Haven,
1— M. Lukšienė, Brooklyn, 

54—B. Makutienienė, Elizab.
—K. Juška, Montreal, 

130—J. Blažiunas, Harrison 
205—J.

13*—V.
2— V. 

121—J.
88— B. 

170—K.
57—P. 

286—M.

15.95
4.70
6.61
3.00
3.20

12.20

9.30 
9.00 
$.40 

1120 
6.45 
4.50 
9.75 
6.90
3.00

7.50
10.10

9.20
7 .50

2.50
10.60
7.80
6.20

12.20
2.00

Kuetinskas, Westville 
Kaulius, Easton 
Williams, So. Boston 
Lastauskas, Francija 
Galch, Chicago Heights 4.50
Arrison Plains, • 2.75
Boika, Clevelahd 14.40 
Janavičienė Washington 4.10

daug pasakoja, apie „Rusiją, 
bet, teisybė, tokį žmogų negali 
apšaukti nei fašistai, nei ko
munistai provokatorium nei 
šnipu.

Draugas J. Peža vadini 
Bimbos pamočninkais. Taigi, 
J. Peža, stok į darbininkų ei
les, tada aš ir jus laikysiu už 
tokį draugą, kaip Bimba. Aš 
Bimbą laikau už draugą, už
tat, kad Bimba kovoja už dar
bininkų reikalus, gi aš esu dar
bininkas. Kol Bimba nenu- 
klys į šalį, kaip Prūseika pa
darė, tol bus darbininkų kla
sės draugas, taip pat ir mano. I

Atmokėta jąunupliaipą auka nuo 
145 kuopos

Viso išeigų \ : *
Sutrauka

Balansas buvo ,
Rugsėjo įplaukų

2.00 Aliejaus Gaminimas 
J. V. Sumažėjo

Fašistinė Italija Išvijo 
Rašytoją

Rugpjūčio Mėnesio Išeigos '
Sekr. ir knygiaus mėn. alga 1 
Knygų persiuntimas į Kanadą 4.88 
Drg. C. Gendrienui už atliktą AL

. DLD darbą 15.00
Pirkta krasaženklių už 52.50
Paštai atmokėta už grąžintas 

knygas 
Pirkta raštinei reikmenų 
Kelionė d. V.

posėdį 
Kelionė d. R. 

reikalais 
Kelionė d. V.

CK posėdį 
Pirkta knygų 
Atmokėta “L.” 

knygos “Spalio 
atspausdinimą 

kuopas 
atspausdinimą 
cijų blankų 

atspausdinimą

ROMA. — Italijos fašjstaii 
išvijo, iš savo šajies rašyto
ją Curzio* Eric Sugert. Ši
tas rašytojais pasirodydavo 
su raštais parašu “Malaprir- 
te”.' | .: ‘ \ •

Jo raštai nepatiko Italijos 
fašistų valdžiai, tai jinai ir 

! pašalino minėtą rašytoją. 
Fašistinėse šalyše nėra bent 

$45.00 kokiai laisvai miričiai vietos.:!

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos aliejaus gamini
mas paskutiniu laiku gana 
žymiai sumažėjo. Na, o 
NBA kalba, kad dalykai ge
rėja ir. gamyba didėja.

Savaitėje, pasibaigusioje 
su H diena spalio,, aliejaus iš
davimas sumažėjo net 48,- 
000 bačkų. Gaminimas su
mažėjo ne tik minėtą savai
tę,, Ipet nuolatiniai mažėja. 
Tai reiškia, kad ir kitose 
pramonės( šakose dalykai 
neina gerai.

4?-i-J. įt. Alvinai, 23SJ2- Scotten * Avė., De» 
‘ troiti Mieh. If A • !

48— J. Sabaliauskas, '416 Coal St. Min
ersville, Pa. |

49— A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.
Jersey City, N. J.

50— Mary Orman, 37 Norwich Avenue, _
51— P. Maslaveckas,

Wilkes-Barre, Pa.
52— -B Aluzps,

Chicago, »n.

T
53— J. Gudifiauskas, 487' Elm St.,! Tainatfta,

. į Pa. . 7 . į } ’ , j ( I
54— Geo Braknla, 222 Cryatal Lklcel Dr., 

Pontiac, Mich
55— P. Alsko, 980 Bruce St.. R. D. 1,

Washington, Pa.
F*—V. Glaubičiua, 816 George Avė., N. End.

•vUkea-Barre, Pa.
67—John Norkui, 851 Ferdinand St., Scran

ton. Pa.
58—S. Rainard, 28 Clarkson Street, 

Dorchester, Mass.

EXTRA!

UŽDARYMO PARKO BALIUS

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

Pradžia 4-tą Vai. po Pietų 
Įžanga Visiems po 50c.

Rengimo Komisija

Javy Naikinimas 
Beprotystė

Phone, Evergreen 8-9130 Ignition Specialist

UŽ
Atmokėta auka Agit. Fondui
Atmokėta Komunistų Partijai 

auka 170 kp.
Atmokėta “L.” auka nuo LDSA 

146 kuopos 2.00
Atmokėta “Darbininkei” auka 2.00 
“Laisvei” už atspausdinimą 250 

laiškų v 12.00
’ už atspausdinimą 8,000 na

rinių knygelių 
anglų knygas nariams

CALGARY, Alta. — Nau
josios Zelandijos parlamen- 
,to narys, Nash, čia kalbėda
mas, pasmerkė Jungtinių 
Valstijų sistemą, kuri lei
džia užaugintus gyvulius ir 
javus naikinti tik todėl, kad 
būtų galima pakelti tų mais
tinių prekių kainas.-;

Tokią sistemąAzelandietis 
pavadino ’ “beprotyste”. Ir 
tai teisingas ’ pasakymas. 
Juk gatavus javus ir, gyvu
lius naikinti, kuoiųet, milio- 
nai badauja, tai niekas ,dau-! 
giau ir nėra, kaip beprotys-

Streikieriy Vadą 
Nuteisė Kąlėjiman 

v - .'iy . * «• i /

Rugsėjo Mėnesį Įplaukos

54—B. Makutienė, Elizabeth 7.50
104—K.Guzevičius, Chicago 15.50
74—J. Chuplis, Springdale, Pa. 5.20 

180—G. Urbonas, N. Braddock 
111—J. Urbonas, Pittsburgh,
64— J. Julius, Moline, 
14—O. Žiobienė, Minersville 
11—J. J. Bakšys, Worcester
54— St. Butkus, Chicago

203—O. Žiurienė, Inkerman, 
142—A. J. Strepes, Delair 
79—J. Žalis, Chicago, 
61—J. Adomaitis, Monangahela 2.00 
42—V. Wilkauskas, Nashua 
25—J. Balsys,’ Baltimore 
39—P. Sliekaitis, Scranton 
41—Sao Paulo Brazil

5—G. Jamison, Newark, 
25—J.

166—V.
147—W.

1—M.
84—J. Matačiunas, Paterson 

117—J. Ragauskas, Shelton
55— K. Načirtskas, Brooklyn, 

103—J. Sikorskis, Hudson 
190—M. Mačiuta, Cleveland

29—P. Slavinskas, Rockford 
33—A. Pipiras, Pittsburgh 
59—A. Bavtnik, Akron

Pav-—P. Labanauskas, Hazleton 
Pav.—J. Yacob, Colermaų 
134—J. Audėjaitis, Royalton 

—J. Chesnius, Ozone Park 
100—A. Bizūnas, Timmins 
145—J. Stočkus, Los Angeles 

—A. Serbentą, Worcester, 
207—J. Chesnius, Hart,- ; 
145—J.G. Savis, LoS Angeles 
188—J.

19—H. Malinauskaitė, Chicago
65— A. Žiliavičia, 'Racine 

’ 50—P. Žirgulis,! Rdchester
11—J. J .Bakšys, Worcester 
41—M. Karpinskas, Sao Paulo 10.00

2.50
Pa.1.90

6.30
1.00

13.90
11.90

.80
12.70
18.60

12.00 
7.70 
7.90 
7.00 
1.50 
3.00 
5.00 
1.60 
6.10: 
6.10 
2.00 
1.50 
1.50 
3.10 
1.00 
4.80 
6.20

l 3.0d 
1.50 
6.15 
1,00 
3.00 
2.60 
3.00 
1.70 
2.00 
3.25 
3.30 
3.00 
3.00

10.70

PITTSBURGH, Pa. — 
Kapitalistinis teismas nutei
sė James Egan, kuris dabar
tiniu laiku vadovauja plie
no darbininkų streiką, me
tams kalėjimo. Draugas 
Egan yra ne tik streikierių 
vadas, bet ir komunistas 
veikėjas. Jisai yra ir kan
didatas į majorus nuo Ko
munistų Partijos.

Jį kaltina už “agitavimą 
prie sukilimo,” tai yra ne-“ 
tiesa. Bet nepaisant drau
go nuteisimo, streikas ple
čiasi ir gerai laikosi.

A. P. L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ I 
ANTRAŠAI !

Sekretorius ir antrašas.
Yankauskas, 3317 W, Carson 

Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.
„—J. Gataveckas, 109 Cress SU

4—St. Kuzmickas, 197 Ohio 
doah, Pa.
5—M. Glaubicus.

McAdop. Pa.
6— K. Romand,

Cleveland. Ohio.
7—J. D. Sliekas. 3121 

•wood. .Pa.
8—JJ. Urbonas,

Pittsburgh, ■; Pa.
9—J. Yasadavičc, 

Ken sin gtonPa •, 
i; j. "■

Heights. III.
11— J. Barškietis, P

12— John Kinderii, 
Ambridge, Pa.

13— S. Orbari, R. F.
Pa> . ,

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
• , N. Braddock,. Pa.

15— P. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliquippa,
i ‘ Pa. i , •
16— J. Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
17— IK. Levine, 242 Penn Ave. Extension, 

Turtle Creek. Pa.
19- i-J. .Dzikas,' P. O.
20— Wm. Yonikas, .Pu
22—P J Cibulskis. 286

> -. • 1 c ■ uvuvruiyn. ii. ■
24— P.' Sodeikis; 135 So<: Pearl St Yogstown,

, . Ohip.. . i. . » v _ •-
25— J., DIelininkaitis, 41 Eckert St./Btiffa-

• ■' ’Io. IN/ Y, •; ; !'.>•: !
26— r-J. Šmis, 223 E. Mahanoy Avė., Girard-

• I^UIcjTPa; ) ; ( , • ' ! < ; „ ■ :,
27— Motiejus Batutfs, fiox 24, Wilsonville, Ill.'
29—Antanas Kubilskia, Box 286, Coal ’ Ceti- 

tci*
80—J. ’Leonaitii, 107 Nk Duquoin St., Ben

ton, Ill. .
32— L. "TilvikJ 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis, . 1117 Quarry Ave.,

Grand Rapids, Mich.
34— -J. Audiejaitis, P. ,O. Bo(k 113 Royal-

Itdn, HL ■ 11 .. ,
35— K. Bagdonas, 114 No. Vine St.,

> • * QhnmAlfln "Pti .

36— Joe pcceliunas, 1009
Harrisburg, Ill, 

87—L. Aimanas, P. O. 
Shannon. Pa.

38— F. Šaučulis, 304 £.
Frankfort, Ill

39— Tony Zedolek, 514 
linsville. Ill.

40— M. Andruškevičius, 
Akron, Ohio.

41— y'm. Michalites, P.
42— J. J. Stankus,
43— M. Lingevičienė, 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes, 602 So. 

i
45— M. Savukaitienė, P. O.

Pa.
46— D. Simutis, P. O.

Carnegie, 
Ave. Shenan-

Monroe St., 
E. 92nd St . 
Ave., Brent- 

1401 Page St., 

538—3rd Ave., New
10—J. Albnuskis, 1100 Union Ave., Chicago 

O. Box 341,
Courney, Pa. 

439 Maplewood Ave., 

D. 4?, Rices Landing,

So.
Box
6th 1

Autumn
172 Gertrude St.,

Box 387, Benld,
Buckner, Ill:

Fordnoy Ave.,

Pine St.,
Zeigler, Ill. 

Box 262, Cuddy,

Box 27, Blanford,

The Lithuanian Municipal 
Musical Protective Union

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

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

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

! Lietuviai Meisteriai-Budavotojai
ALEX & URBAITĖS

GENERAL CONTRACTORS
Carpentry, Painting

Art Decorating
Pertaisome senus namus ir buda- 

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

188 South 3rd Street
Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

Viso įplaukė

Rugsėjo Mėn. Išeigos 
/ 

ir knygiaus mėn.. alga 45.00Sekr.
Už persiuntimą knygų į Detr. 5.50 
Už atspausdinimą prelekcijos 'K.

Partijos 5.00
Pirkta atviručių už 1.00
Pirkta krasaženklių knygų iš

siuntimui
Pirkta anglų kalboje kiiygų už 30.28 
Pasiųsta į W. knygų persiunt.
Pirkta 100 egz. brošiūros “Kl. 

ir Atsakymai”
Žuvo bankui užsidarius

75.00

25.00

3.00
1.35

Finlandijos Armijos Leite 
’mantas Pabėgo į Sovietų 
Sąjungą

HELSINGFORS.—Iš Fin- 
landijos ' pranėšama, z ka!d 
šios šalies geheralio štabo 
fotografijų, į ę i,t.0n ą h t as, 
Pentikainen, pabėgęs į So
vietų Sąjungą. Valdinin
kai daro j airi užriietimus,būk: 
jis^i buvęs Sovietu Sąjun
gos agentas.

<i>

< >

f

Visičins BfcoWtoyno liėtuvihms ihuzi- 
! 1 -.kantams • ■* . 1

. : Draugai muzikantai! šiuomi prane- 
įšąme, kad meS, atgaivinome muzi
kantų uniją ir kviečiame visus lie
tuvius stoti į ją. 'Sekantis susirin
kimas į^yks i spalių’ (October) 20, 
73 Grand .St^,8;tą vai. Kvie
čiame atsilankyti į šį susirinkimą ir 
susipažinti su mūsų veikimu1. '

1OO CIGARETU UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63ė I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Bąrons—12c) ; Į Persiuntimas .15cPersiuntimas .15c 
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO^ TURKIŠKO IR 

* VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite tiriet 700 puikią cigar.etų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums lp centų už instrumentą naudojamą padarymui ei- 
garėtų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke.

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

ir akuratnai.
Spėcialias nuolaidas duodame restaucaci.įom.

■ *L. GR'AYEFSKY, 1 ■ '•'■ ■
172. Avenue, B, New Yoi*k City. Tel. Alg. 4-1836

(tarple -10 ir 11 Sts.), K

' A if

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI?

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHQNGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Avo., Brooklyn, N. f.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisninotas Graborins

Pennsylvania ir New 
Jersey Veistijtfee

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus ątatirika- 

“miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo .valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antnašy:.
1439 Sbuth 2nd S'trdet;^' 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis LAISVI šeštadienis, Spalio 14, 19žfe V >

Visi ir Visos i Rytoj 
Vakaro Parengimą

“Neplevėsuos Naziy :
Vėliava New Yorke”

Trukšmas del Kos
ciuško

Lietuvių Komunistų frakcija 
rengia vakarienę ir šokius ry
toj, 15 d. spalio, “Laisvės” 
svetainėje, kampas Lorimer ir 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. 
Svetainės durys atdaros nuo 
3.vai. po pietų. Vakarienė pra- 
sjtfės 7 :30 vai. vakare. Prieš 
ir. po vakarienei bus šokiai 
prie drg. Balčiunuko orkest
rus. Laike vakarienės bus 
koncertinė ir prakalbų progra
ma. Dainuos Merginų Seks
tetas iš Elizabeth, N. J., drg. 
A. Višniauskas iš Bayonne, N. 
J., ir drg. L. Kavaliauskaitė. 
Bus ir kitokių pamąrginimų.

Vakarięnei ir šokiams įžan
gos tikietas 75 centai ypatai.

centai.
visas

del

Vien tik šokiams 25
Mes kviečiame visus ir 
skaitlingai atsilankyti.

Vakarienė ruošiama
200 žmonių. Tikietų platin
tojų prašome greitai tikietus 
grąžinti į “Laisvės” raštinę ir 
pranešti,. kiek pardavėte. ' ,

Šiame parengime bijs sve
čių iš Elizabeth, ‘ Newatko, 
Patersono ir kitų miestų.; 
Great Necko draugai rengia
si skaitlingai atsilankyti. Tai
gi parengimas bus labai sma
gus ir visais atžvilgiais pui
kus. Pelnas eis revoliucinei 
darbininkų apšvietai.-

Žinantis.

Šiandien Paskutinė
; - Diena Užsiregistruot

Kas neužsiregistruos šian
dien balsavimui ateinančiuose 
rinkimuose, kurie įvyks lapkri
čio 7 d., tas visiškai negalės 
balsuot.

Darbininkai piliečiai, nesu- 
eikvokite savo balsų; būtinai 
šiandien užsiregistruokite, kad 
galėtumėte paduot balsus už 
drg. R. Minorą į majorus ir už 
kitus Kompartijos kandidatus.

Registravimosi vietos šian
dien atdaros nuo 7:30 vai. iš 
ryto iki 10:30 vai. naktį.

| Išmetė iš Kompartijos 
Louisą J. Bravermaną
NEW YORK. — Išmestas iš 

Komunistų Partijos Louis J. 
Braverman, vienas iš senesnių 
jos narių, kaipo 
kovos lauko. Jis 
ation Maliavotojų 
ro sekretorius ir, 
žinios
savo vietą, 
mesdama Bravermaną, 
mi, kad jis pabėgo nuo 
trėjančios kovos, Kurią tenka 
šiai unijai vesti su kapitalis
tais ir su Amerikos Darbo 
deracijos padaužomis.

pabėgėlis iš 
buvo Alter- 
Unijos cent- 
niekam nei

neduodamas, apleido 
Kompartija, iš- 

pažy- 
aš-

Fe-

PRAKALBOS SVEIKATOS 
KLAUSIMU

Unijos 
narių,

Rengia Sveikatos Kultūros 
Draugija. Kalbės Dr. R; W. 
Anderson, N. O. ir P. Baltrė-

Suėmė 15 Maliavotojų
NEW YORK. — Trečiadie

nį šią savaitę policija užpuolė 
raštinę nepriklausomos Alte
ration Maliavotojų 
Harleme; areštavo 15
daugiausia negrų, ir pasigrobė 
unijos knygas ir užrašus. A- 
reštuotus kalėjime laikė, ne
duodami niekam žinios apie nas, apie maistą ir vidurių už- 
juosius. Bet toliau Tarptauti- kietėjimą. A. Depsiutė, gim- 
nis Darbininkų Apsigynimas nazijos studentė, darys mank- 
sužinojo, kur jie įkalinti ir už štinimus ir aiškins jų veiki- 
ką kaltinami, būtent, už ko tai. mą į žmogaus . kūno dalis, 
“užpuolimą.” Bet tai yra iš-' 
mislytas kaltinimas.

Jau kuris laikas, kaip Har- 
e lemo maliavotojai veda "ko 

vingus streikus už 7 valandų ; 
darbo dieną ir už $9 dieninės i 
algos. Amerikos Darbo Fe
deracijos gengsteriai, po Zau- 
snerio komanda, lygiai kaip ir 
policija, užpuldinėja tuos dar
bininkus, pildydami samdytojų 
valią, kad sulaužyt streiką.

vakare, 
svetainėje, 46 Ten 
Brooklyn, N. Y.
dykai. Kviečia ren-

Prakalbos atsibus spalio 18 
j et., 1933 m., 8 vai. 
į “Laisvės” 
Eyck St.,

Įžanga
gimo komisija.

Klausimai bus išaiškinti ant 
bihp ligos.

Nepraleiskite šio svarbaus 
vakaro.

(243-245)

Šitokį pareiškimą padarė 
drg. Erna Stams, buvusi Vo
kietijos darbininkų vadovė 
laike kovų Ruhr srityje, da
bartinė pirmininkė Suvienyto 
Fronto prieš Vokietijos Fa
šizmą, kalbėdama ketvirta
dienio vakare masiniame mi
tinge Star Casino svetainėje, 
New ‘ Yorke,' kur susirinko 
3,000 ’darbininkų ir inteligep- 
tų, nusistačiusių prieš fašis
tus; Be kitko, kalbėtoja pri
minė, jog vokiečiai fašistai 
rengia mitingą Hitlerio amba
sadoriui šioje salyje, Hans 
Lutheritii; jie žada New Yor
ke svetainėje ir aplink ją įs
kelti 75 vėliavas su fašistiniu 
svastikos kryžium. “New 
Yorko darbininkai turi pasi
rūpinti,” sakė kajbętojkį “kad 
nei viena tokia vėlidva ne
gautų progos plevėsuot,” lai
ke tos‘fašistų njobilizacijos.

A. Lorenz nuo ’ Industrinės 
Marininkų Unijos sveikino su
kilusius jūreivius Anglijos lai
vo ‘*£lood.” Pasakė trumpą 
prakalbą Kom. Partijos kan
didatas į majorus, drg. Robert 
Minor. “Daily Workerio” re
daktorius Cl, Hathaway išdės
tė, kaip Roosevelto valdžia su 
savo NRA rengia kelią atvi
ram fašizmui Jungtinėse Vals
tijose.

Klasiniai pažangus socialis
tas J. B. Matthews ragino 
Amerikos darbininkus nelauk
ti tol, iki bus įvestas fašizmas, 
kaip kad Vokietijoj. Turime 
tuoj aus stoti •’į energingą ko
vą ppeš, visus reiškinius, ve
dančius linkui fašizmo įsteigi
mo Jungtinėse Valstijose.

Tie ir kiti kalbėtojai nušvie
tė bjaurius šumokslus, kurie 
padaryti prieš Vokietijos dar
bininkų žymiausius vadus; ku- 
Hetns 1 hitlerininkai rfehfciasi 
nukapoti galvaš. Su didėliu 
Sujudimu visa publika reikala
vo tuojaus paliuošiidti tuos j Re
voliucinius vadus.

' ■•■■• N; R.

“Bathrobe” Darbininkai 
Greit Laimėjo Streiką

NEW YORK. — Vadovau- 
jami Industrines Unijos, strei- 
kieriai Premier ‘Bathrobe ša- 
pos, po trumpos kovos laimė
jo 20 nuošimčių algos pakėli
mą, darbo valandų sutrumpi
nimą ir unijos pripažinimą.

VAKARIENE IR ŠOKIAI
Nedalioje, 15 d. Spalio-October, 1933 

“LAISVES” SVETAINEI, bmps Lorimer ir Ten Eyck St 
Visas Pelnas Skiriamas Darbininkiškiems Reikalams

< . . ■ l -■

Durys atdaros nuo 3 
vai. po pietų 

Vakarienė 7:30 vai. 
vakare

Šokiai prie geros 
muzikos prieš ir po 
vakarienei.

Vakarienės ir šokių 
tikietas kartu 75 cen
tai.

Prašome i š a n ksto 
įsigyti įžangos tikie- 
tus, kad žinotume, 
ant kiek žmonių da
ryti vakarienę.

A. VIŠNIAUSKAS

! Šiame parengtine 
jb.us ir koncertinę ,pro-‘.

( grama. Dainuos Mer
ginų Sekstetas iš* Eli
zabeth, N. J. Bus so- 
*fišta(i: A. Višniauskas 
ir L.' Kavaliauskaite. 
Bus ir daugiau daini
ninkų. Laike* vakarie
nes kalbės Komunistų 
Partijos veikėjai.

< Kviečiame visas ir 
i visus įsigyti tikietus 

iškalno. Galite gauti 
“Laisves” raštinėje.

Rengėjai. > ;

YorkeBrooklyne ir New 
lenkų patriktai turės paminė
jimus 150 metų sukaktuvių 
nuo to laiko, kai Tadas Kos
ciuško buvo paskirtas Ameri
kos armijos generolu-briga- 
dierium už atsižymėjimus ka
re delei pasiliuosavimo nuo 
Anglijos.

Apart kariškų pasižymėji
mų, Kosciuško. žiauriai apsi
dirbo su vadais revoliucinio 
sukilimo Varšuvoj, kuomet 
revoliucionieriai pakorė desėt- 
ka ponų, pasirodžiusių išdavi
kais.
: i Sekmądienį 2' vai. po pietų 
bus to jubilėjaus iCeremonijos 
laikomos prie City Hall New 
Yorke, vadovaujant Lenkijos 
vice-konsului ir kitiems Pil
sudskio ramsčiams.

Bet nenori atsilikti nei lie
tuviai patriotai, kurie priski
ria Kosciušką prie savo tau
tos didvyrių.

Man teko sužinot iš vieno 
arti jų stovinčio profesionalo, 
kad kunigas Remeika tą die
ną taipgi laikys parodines pa
maldas delei Kosciuško pami
nėjimo.

Tuom tarpu Kosciuško tau
tybės klausimas yra ne aiškus, 
ar jis buvo lenkas ar lietuvis, 
ar pusiau-lenkas, pusiau-lietu- 
vis. Encyclopaedia Britan
nica šitaip pradeda aprašymą 
Kosciuško gyvenimo:

Kosciuško, Tadas Andrius 
Bonaventūra (gimęs 1746— 
miręs 1817 m.), lenkų karis 
ir valstybės vyras, sūnus Liud
viko' Kosciuško ir Teklės Ra- 
tomskos, gimė 
czyno sodžiuje 
je). 
J

■ Nors pusėtinai
ir veikiausia bergždžio triūso 
lietuviškiems Salemonamę be- 
įrodinėjant, kad Kosciuško— 
lietuvis, tačiaus ir jie naudo
jasi proga pakutenti-patriotiš
kus žmonių .jausmus, params- 
tant tuomi fašistinį judėjimą 
tarp Amerikos lietuvių. Ir 
nedyvai, kada tarp jų randasi 
net tokių, kurie savinasi lietu
vių tautai patį Pilsudskį.

Neitralus. •

LaGuardia Atsisako Ma
tyt Negrę Delegaciją

NEW YORK. — Ketvirta
dienį buvo pasiųsta delegaci
ja, susidedanti iš penkių neg
rų darbininkų ir vieno balto, 
,pas LaGuardią, bendrą repub- 
likonų ir demokratų kandida- 
'ta į miešto majorus. Delega- 
tai buvo išrinkti nuo įvairių 
organizacijų. Jų tikslas buvo 
sužinot, ar LaGuardia prita
ria ar ne tokiems dalykams, 
kaip negrų žudymas kalėji
muose, kurstymas baltųjų 
lynčiuoti negrus ( skleidžiant 
;per laikraščius visokius iš- 
mislus apie negrus-gorilas, būk 
•taiJ-žaginančius baltas' .mote
lis ' ir tt. Bet LaGuardia > pa
sirodę įtokp •“progi’esistas,” kad 
visai nei į akis neįsileido tų 
delegatų. Kur gi tau Morga
no kandidatas , taip pasižė- 
rninš,' kad su tokiais kalbėtis?’ : J • • • i ■ ■ . i . < j

ŠIAUDINIAI BALSAVIMAI J 
MIESTO MAJORUS

iv NEW YORK.
, News” per telefoną klausinė
jo piliečių, už kokius kandi
datus jie balsuos į miesto ma- 
jorusz Virš 51 nuošimtis pa
sisakė už McKee,i 32 nuošim
čiai už LaGuardia ir 16 nuoš. 
už O’Brieną.

Bet sulig “Literary Digest” 
tyrinėjimo, LaGuardia iki 
šiol žadėjo balsuot 37,543, už 
McKee 2f6;476; ūž 
12,582

T

“NRA Paskutinis Šiaudas” į

NEW YORK. — Išgėrė jodi
no nuodų John FitzPatrick, 
26 metų amžiaus, bedarbis per 
ištisus keturis metus. Paimtas 
ligoninėn, veikiausia bus at
gaivintas.

Prieš darant bandymą nusi-j 
žudyt, jis parašė raštelį, kad • 
“Pirmiau tikėjausi ko gero iš. 
NRA; bet pamačiau, kad nie-l 
ko iš to nebus. NRA buvo, 
man puskutinis šiaudas. Da-| 
bar nematau ’kitokios išeities, i 
kaip tik baigti gyvenimą.”

1
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
> Pabandote/

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

<t>

<!>

<♦>

<♦>

<♦>

<>

Maspeth, N. Y.
i

MIRTYS—LAIDOTUVES T
l'M

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

būtų darbo
PARDAVIMAI

t—t
yck

W.156

REIKALAVIMAI O

(241-243)

INC

9

•“Daily
B2

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.
ryto

P’Bįrieną

Mereczowsz-
(Baltarusijo-

t >
. c

TEL. STAGG 
2-5043

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

Org.
(242-244)

Ofiso valandos nuo 1 
nuo Q

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai ii

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
labai pigiai, nes savininkas turi 

eiti ant;operacijos. Kainą £okia že-Į 
me, 
Ten

Telephone Stagg 2-7057I'i Lmf hj

iityrimus kraujo ir tlapumo
’ DR. MEER

44th St. Room 302 
New York, N. Y. .

, Valandos Priėmimo a 
Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 

iki 8 valandai vakare 
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 

Telefonas Lackawanna 4-2180

REIKALINGA moteriškė pagelbėti 
prie sergančios moteriškės ir pri

žiūrėti 7 mėnesių mergaitę. Mokes
tis $25.00 j mėnesį. J. Mačius 692 
Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y(, 
pirmas flioras.

vėm, 
kiem
402

MEDIKALtS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ

! > DR. FILURIN

’ Kampas 1st Avenue 
j New York City

PARSIDUODA restaurantas lietu
viais lir > kitataučiais’ Apgyventoje ;

•viętęje, Republic Restaurant,;, > ^75 
Grand Si., Brooklyn", N. Y. Jau apie 
12 metų kaip čia įsteigas tas biz
nis, , galima darytį puikus pragyve
nimas. (240-245);

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

•Inti. 58

MX SHIFERSON'
DANTŲ GYDYTOJAS ' 1

Valandos ;nuo 9 r^o, iki 
■■ | ■’ ’ Vakare, j

403 EAST 14th STREET

NOTARY 
PUBLIC

JONAS

LDSA 91 Kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks pjrn^ądienį^ 
16 d.» spalių (Oct?)'p‘ak*drau
gę Laukaitienę, 64-45 Perry 
Ave., 8 valandą vakare.

v Visos narės, būtinai ' daly
vaukite susirinkime, nes turi
me daug svarbių dalykų ap
kalbėjimui. Taipgi bus disku- 
suojama apie susivienijimą su 
ALDLD.

Vincas Padvaraitis, 48 me
tų, 115 North 6th St., mirė 
spalio 11 d. Kūnas pašarvotas 
graboriaus Garšvos seklyčioj. 
Bus palaidotas spalio 14 d. 
šv. Jono kapinėse.

Joseph DeMar (Salyklis), 
42 metų, 85-59 87th St., mirė 
spalio 11 d. Bus palaidotas 
spalio 14 d. National kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Telefonas: Stagg 2-9105 t

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spind u Iii; Diagnoza 

. , Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais iir .šventadieniais 

............ ,tik susitarus .
č ' 2 r <• i r s y -i < v .y.j. m . ..... n u.a, . in t. . ...

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

,(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
(r klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilspinimosi 
otganę. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
St>ccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir“OH I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau flmiaa Ir chroniškas vyrų ir 

moterų liras kraujo ir odos
Padarau

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušaščji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir M čšl a Car
ries Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Senimų bei 
čiepų Įšmirkštimai.
• 7 Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir 
KALBAM

PR. ZI IMS
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.

MATHEW P. BALLAS 
( B I E l fi U S K A S ) 
GRABORIUS 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 GRANO ST. BROOKLYN. N. Y.

■ MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS • DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

*• P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNĮ AUTOMOBILIŲ, 
■j KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI įLIGONINĘ IR 

PARVEŽTU' TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
/ PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ. VIETĄ. SAVO 

; i MYLIMUOSIUS ‘ PAŠARVOTI DOVANAI.
‘ ’ VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

i' 1, Mūsų, ftAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTį. MŪSU 
, TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe:
2t>2 Berry St, Brooklyn, N. Y.

. i t • arti Grand Street
, t Telefonas Evergreen 6-3959 

{Id 4 kas dien. seredoms Ir sukatoms 
Ud 7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avenue J 

Kampas E. llrd fit.




