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Afrikos Darbininkai Kovoja 
Prieš Vokietijos Fašizmą

kusijos. Tad visi darbinin
kai dalyvaukite šiose pra
kalbose. ' i

vietų Sąjunga nekontroliuo
ja komunistines partijas ir 
jinai negali atsakyti už ko
munistinį veikimą.

Antras klausimas gales 
kilti, tai del cal’o skolų. Sa
koma, kad Sovietų valdžia 
neprisiims caro skolas. Dar 
vienas klausimas, ^kuris bus 
disfcusuojamas, 
ir prekybos klausimas. So
vietų Sąjunga galės pirktis 
labai dą'ųg Amerikos rinko
je, bet jai reikalinga pasko
la. kreditas.

Pavienio Numerio Kaina 3c

telpa 
mūsų 
mūsų

Kita priežastis šio tyri
nėjimo yra karo pavojaus 
artėjimas. Vokietija Fran
ci jai griežia dantimis, o pa
staroji pradeda bijoti kito 
karo. Todėl bando stiprinti

šaukti ir pertvarkyti.
Paskiaus generolas pasa

koja, kad reikės daugiau 
traukti savų kareivių į ar
miją ir pailginti tarnavimo

KonferencijojsDalytaVo 500 Delegatų it Visi Pasisakė Pradėti Streiką^ ir šaukti Vi 
. šus Mainieriiis Darbininkus į šią KoVą. Streikas Paliečia -apiė 6Q,000 Mainierių.

MASKVA.—Japonijos ko- Jungtinėse Valstijose, o pa- 
votojas ir komunistas, drg. skiaus Japonijoj jisai pra- 
Katajama, dabartiniu laiku dėjo organizuoti socialistinį 
būdamas Maskvoje, 
Komunistų Internacionalo kimas nepatiko

gana didelė suma ir karo 
reikalams. 1,942,000 f ran-

Drg. J. U. .iš Winnipeg pra
neša, kad į ALDLD 217 kuopą 
įstojo 6 nauji nariai. Jis rašo, 
kad pas juos labai suvargę dar
bininkai del bedarbes, bet jie 
supranta, kad vien organizuo- 
damies pataisys savo padėtį ir 
stoja į savo klasės/organizaci-

BERLYNAS. —: Juodoji

PLYMOUTH, Pa 
eitą šeštadienį draugai Ur
monas ir Strižauskas turėjo 
kalbėti Plymoutlie. Drau
gas Strižauskas kalbėjo .pir
miaus apie Jaunuolių Kong
resą, kuris įvyko Paryžiuje 
ir apie'fašizmą. Jisai gerai 
kalbėjo,.... . ' •

Kuomet buvo perstatytas 
kalbėti draugas Urmonas, 
tai greitai atėjo du policis- 
tai !ir pareikalavo “permi- 
■to”. Niekuomet pirmiaus

lis kartūs parduoti.bosams, 
Mainięriai jau negalėjo 

pakęsti tas sąlygas, kurios 
buvo iki šiol mainieriams 
užkartos. N RA kodeksas, r* * j ■ • , 7
kuris tik buvo pasirašytas 
mainų pramonėje, gelbėjo 
tik bosams tęsti tas pačiai 
mainierių pavergimo sąly
gas, kurios pirmiaus buvo.

Todėl mainieriai pasisa
kė už streiką. Jie pasiryžę 
vesti kovą iki laimės.

■S. S. BERENGARIA. —. 
Sovietų Sąjungos atstovas, 
Maksimas Litvinovas, jau 
arti Amerikos krašto. Jisai 
atvažiuoja laivu S. S. Be- 
rengaria. Kaip kad pasa
koja Times korespondentas, 
tai Litvinovas laikysis maž 
daug sekamos politikos:

Jei Amerikos valdžia ban
dys primesti Sovietų Sąjun
gai komunistinę propagan
dą bei Komunistinę Parti
ją, tai su tuo Sovietų ’Są
junga negalės sutikti. So-

“Laisvėje” veik nuolatos tel 
pa apysakų, d tas yra labai 
svarbu 
svėje” 
$10.00 
šiemet

Pietų Af
rikoje yra leidžiamas laik
raštis “Deutsche Afrika.” 
Prieš šį laikraštį Afrikos 
darbininkai surengė demon
stracijas ir kėlė protestus 
prieš Vokietijos fašizmą. 
Tačiaus policija įsimaišė ir

jos j Ameriką . čia jisai pa
rašė veikalą apie Japonijos 
darbininkų judėjimą, kuris 
buvo išleistas Chicago j po 
antgalviu “Darbininkų Ju
dėjimas Japonijoj” (The 
Labor Movement in Japan).

Paskiaus Katajam^ per
ėjo prie komunistų. 1922 
metais jisai likosi išrinktas 
prezidentu pytinių Žmonių 
Kongreso, kuris buvo laiko
mas Maskvoje. Dar vėliaus 
likosi nariu Komunistų Tre
čio Internacionalo Pildomo
jo Komiteto.

voja su skebais ir policija.
Daugelis farmėrių tikėjo 

į valdžią, kad ji jiems padės 
sutvarkyti reikalus taip, 
kad farmeriai galės gauti 
didesnes kainas. 'Bet kuo
met valdžia atmetė jų rei
kalavimą, tai farmeriai ne
randa kito kelio, kaip tik 
kovoti.

MADRIDAS. — Sakoma, 
kad laivai iš Ispanijos ir 
Portugalijos gabena vyną 
ir kitus svaiginančius gėri
mus į Jungtinės Valstijas. 
Mat, Amerikos kai kurie 
turtuoliais reikalauja gero 
kartais ir vandens neturi, 
vyno, ' kūomet darbininkai

Litvinovas Šiandien Atvažiuoja New Yorkan 
Ir Tiesiai Važiuos į Washington?

“LAISVES” KONCERTAS SEKMADIENĮ, 12 D. LAPKRIČIO (NOV.), LABOR LYCEUM, 949 WILLOUGHBY AVE., BROOKLYN, NEW YORK 
PRADŽIA 3:30 V. PO PIETŲ PO KONCERTUI ŠOKIAI, g KAVALKU ORKESTRĄ

Per- ^prakalboms nereikėjo per
imto šiame mieste.

Komisija apie tai pasakė 
policijai, tačiaus policija ne- 
klaūsė,

nuo. Lewiso unijos ir atsisar 
kėi klausyti išdavikiškų uniį- 
jos boselių. 1 Todėl mainie? 
riąi dabar: vadinasi tnepriĮ 
gulmingais. Jiems vadovau
ja Cappalini. ’ Pats streiko 
pamatas; tai į reikalavimas 
pąkėlimo algų, sutrumpini
mo darbo valandų ir pripa
žinimas unijos.

Mainieriai atmeta N RA 
ir jos įvairius agentėlius, 
kurie bandė streikierius ke-

Draugas Katajama mirė, 
būdamas jau 73 metų. Ji
sai gimė Japonijoj, Tsuya- 
ma apielinkėj. Mokinosi

Dimitrovas Susikirto su Vokietijos 
( Fašistiniais Teisėjais

Atžymėjimui mūsų darbuoto 
jų “Laisvėje” yra įvesta “RAU 
DONA LENTA.” Ten 
vardai ir išsireiškimai 
vajininkų. Kiekvieno 
skaitytojo ir organizacijų nario 
pareiga pasidarbuoti vajaus 
metu—gauti nors po vieną nau
ją skaitytoją. Dar daugiau, 
tie draugai ir draugės, kurie 
pasidarbuos daugiau, gaus do
vanas.

landas ir kaltino komunis-isme 
tus. Jisai sakė, kad nepai- jo: 
sant kas uždegė namą, vi$- 
tiek komunistai ‘ turi būt 
kalfi. , . “

Bet Dimitrovas kalbėjo 
taip pat, kad ir jam nelei
do teismas. ' Jisai sakė 
komunizmas jau valdo vie 
ną šeštadalį pasaulio.” Kai 
tintojas pareiškė, kad “Di

Vokietijoj/ dabar,! kuomet 
viešpatauja fašistų teroras, 
tai juodieji kunigai, nepai
sant kokio jie tikėjimo, visi 
Stoja už terorą, už Hitlerį:

Kuomet artinasi Vokieti
jos rinkimai, tai protestonų 
vyskupas '• Mueller pas'akė 
savo parapijęnams ir kuni
gams, kad jie turi balsuoti 
už Hitlerį, nepaisant ar Hit
leris teisingas, ar ne.

baš, Maramoraja ir OvČin- pavojus nėra pašalintas tąr 
kovo

čia.” Tuomet Dimitrovas

WASHINGTON/ D. C. — 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Rooseveltas atmetė f ar
mėnų1 pasiūlymą sutvarkyti 
kainas taip, kąd farmeriai 
gautų bent už jų darbą , ap
mokėti. Todėl farmeriai da
bar vėl smarkiau ruošiasi 
kovai. Jų vadai paskelbė, 
kad jie eis streikam

Jau 20 valstijų farmeriai 
pasisakė, kad jie “nieko ne
parduos ir nieko nepirks”. 
Tokią kovos metodą jie pa
sirenka. Dabartiniu laiku 
jau farmeriai Wisconsin, 
Iowa ir kitose valstijose ko-

PARYŽIUS. — Francijos 
militario štabo generolas 
Maksimas Weygendas tik ką 
lankėsi Afrikoje ir Barę ty
rinėjimus savo armijos, ku
ri yra dabar Morokko apie
linkėj.

Generolas sūrado, kad ar
mijoj nėra viskas taip gerai, 
kaip jis ihanė. Sakoma, kad 
tarpe kareivių “plečiasi ko
munistinė propaganda” ir 
“girtybė”. Todėl kai kurie 
pulkai iš Morokko bus at- savo jėgas

Dabar yra vajus už naujus 
skaitytojus mūsų dienraščiui 
“Laisvei”. Dienraščio prenu
merata. numažinta naujiems 
skaitytojams metams laiko ant 
50 centų. Už $4.50 gauna dien
raštį per višus metus kiekvieną 
dieną, išskiriant sekmadienius.

“LaisVė” yra vienas iŠ ge
riausių lietuvių darbininkij 
dienraščių. Ji paduoda greitai 
ir teisingai žinias iš viso pa
saulio. “Laisvėje” telpa daug 
darbininkiškų ir svarbių kores
pondencijų. ‘

i WILKES-BARRE, ;Pa.4r 
500 delegatų , kurie Atsto
vauja 40,000 mainierių, pa- 
sisakė vienbalsiai už streiko 
šaukimą pereitą (vakar) 
pirmadienį. Streikas palie
čia labiausia 1-mą dištrikt^ 
—Lackawanna ir Luzerne 
apfelinkes.1 Šiame distrikte 
dirba apie 00,000 mainierių.

1 ' i 1 •

Streiką šaukia darbinin
kai mainieriai, kurie atskilo

Pranešimai sako, kad Ja
ponijos karinių orlaivių ek- 
kadronas įlėkė į Sovietų te
ritoriją apie 25 mylias ties 
Amūro įlanka, čia jie bu
vo matomi keturiuose kai
muose: Svovianka, Bara-

KRISLAI
Dienraščio Svarba.
Nauji Nariai.
ALDLD Knygos.
“Laisvės” Koncertas.
Raudonoji Lenta.

Rašo D. M. š.

Darbininkai Vi«ę šaliy,
Vienykitės! Jūs Nieko ' 1 J
N e p r alaimėsite, Tik
Retežius, o Išlaimėaite

Dabar yra išpardavimas A.L. 
D.L.D. knygų nupigintomis kai
nomis. šis išpardavimas bus 
neilgam. Kas nori pigiai įsi
gyti darbininkiškų knygų, ar 
tai mokslinių, ar apysakų, tai 
lai greitai užsisako, nes tas iš
pardavimas yra tik trumpam 
laikui.
• Apart skelbiamų garsinime 
knygų, pas mus dar yra kelios 
knygos H. Barbusse—“ Ugny
je”, Taipgi dar turime kelias 
kiiygas “Karė K6 Delei#' ir 
“Rusija 1919 Metais.” Šių kny- tus 
gų yra tik po kelis egzemplio
rius'ir greitai jų nebus galima 
gauti ir už pinigus. Kiekvienos 
knygos, kainą po 75 eentus. •.

mirė, judėjimą. Valdžiai jo vei- 
Tad jam 

Komitetas išleido pareiški-' reikėjo vėl /ėgtijš Japoni- 
mą apie mirtį draugo Kata
jama, kaipo gero ire griežto 
kovotojo. ; • • ,■

Draugas Katajama buvo 
organizatorius Japonijos so
cialistinio judėjimo. Pasku
tiniu laiku-jisai veikė Ko- 
minterno Pildomajame Ko
mitete, kaip tarptautinis re
voliucijos vadas ir kovoto-

Per metus laiko “Lai- 
būna bent už kokius 
vertės vien -apysakų, 
tilpo apysaka “Cemen- 
savo laiku už tą apysa

ką knygos formoje reikėjo mo
kėti $2.75. Taigi darbininkas, 
skaitydamas “Laisvę”, per me
tus laiko perskaito visą eilę ge
rų apysakų.

Dabar “Laisvėje” telpa juo
kelių po antgalviu “šypsenos.” 
Kol kas į šį sk. mes neturim 
bendradarbių. Reikėtų, kad 
vartojanti plunksną draugai pa
rašytų juokelių.

BRUSELIS. — Belgijos 
finansų ministerija paskel
bė savo planus : finansinio 
biudžeto - sekantiems < me
tams. Tame plane skiriama kų skiriama fortifikacijai

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Teismas mitrovas neturi teisės sklei- 
Vokietijos komunistų 9 dar sti komunistinę propagandą 
nepasibaigė. ■. Dabar vėl bu 
y o pašauktas Dimitrovas (1 ūtšėvė ^JamU" ;ftu 
kaltinamųjų suolą. Kaltin- per dvi valandas skleidei

Drg.. A. Binpba rašo, kad Det
roite susiorganizavo net trys 
klasinio lavinimosi mokyklėlės. 
PačiAme Detroite yra dvi mo
kyklėlės—viena suaugusių, kita 
jaunuolių. Hamtramcke taipgi 
susiorganizavo mokyklėlė, ūpas 
višur geras ir skaitlingai jas 
lanko. Mokiniai nutarė dirbti 
del “Laisvės” ir “Vilnies” va
jaus. 1

VIENNA. — Austrijos 
valdžia skelbėsi, kad jinai 
eina prieš Vokietijos fašis- 

Tačiaus namie j e jinai 
veikia taip, kaip vbikia Vo
kietijos fašistai.

Dabartiniu laiku su vaL I b
džios: pritariu,/; laikraščiai 
^aškelbė, kad “nė visa anti
semitinė politiką yra fašis
tinė,” Tai reiškia, kad tole
ruojama v.eįkimas prięš žy
dus.. Tai tikra fašistinė 
taktika. ; , , . . <

PITTSBURGH, • PA. .— 
Seredoje, 8 d. lapkričio, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Darbi
ninkų Kliube, 1335 Medley 
St., N. S. Pittsburgh, Pa., 
įvyks prakalbos. • Kalbės 
draugas J. Gašlūnas dpie 

kunigija visuomet fašįštinė. 'Rusijos Revoliuciją, kuriai 
jau sueina . 16 metų nuo 
įsteigimo Sovietų Sąjungos. 

Taip pat draugas Gašlū
nas kalbės ir apie dabartinę 
politiką, Roosevelto N RA ir 
pripažinimą Sovietų Sąjun-

WASHINGTON, D. C.— 
Anglija skolinga Amerikos 
valdžiai $4,300,000,000 karo 
skolų. Dabar, gruodžio 15 
d., Anglijai prisieina tų sko
lų sumokėti. 85,000,000 dol. 
Tačiaus Anglijos iždas tuš
čias, todėl jos ambasadorius apgynė fašistų įstaigą, 
maldauja Amerikos val
džios, kad ji dar palauktų

I tų skolų. Tačiaus Roosevel- 
1 tas pasakė, kad ši valdžia 
reikalaus skolų, nes3 ir jai 
reikalinga' pinigai.

.Lapkričio 12ę dieną, sekma
dienį, įvyksta,, Brooklyne, “Lai
svės” jyetįnis) koncertas, , Pa
prastai į “laisves” metinius 
piknikus ir koncertus atvyksta 
daug draugų iŠ kolonijų^ šiemet 
koncertas yra anksčiau, kaip 
kitados. Tas duoda progą at> 
važiuoti iš tolimesnių kolonijų, 
nes oras paprastai pradžioje 
lapkričio yra geras. Elizabeth, 
Newark, Paterson, Bayonne, 
Cliffside, Bridgeport, Philadel
phia ir visos eilės kitų miėstų 
draugai turėtų dalyvauti masi
niai. Mainieriai rengiasi daly
vauti programos išpildyme, tad 
jie ir koncerte dalyvaus masi
niai. ‘ > ' ■ • ’'

Japonija
jieško priekabių prie Sovie- kių, kurie yra padaryti 

ji pasakė, kad turi | tų SąjUngoS. Sovietų žinių bombardavimui gali nešti 
kanuoles ir panaudoti kitūs 
karo ginklus. Ypatingai 
Japonijos orlaiviai lekioja 
del šnipinėjimo.

Tas pasirodymas karinių 
orlaivių Sovietų teritorijoj 
dar kartą parodo, kad Ja
ponija nesiliauja darius 
suokalbius ir bandymus pul
ti Sovietų Sąjungą. Karo

įsakymą nuo burgęss uzda- agentūra prąneša iš Vladi- 
ryti šį susirinkimą/jei nėra vostoko, kad Japonijos kari- 1 • 1 • 7 A V
_______ j. niaį orlaiviai jau skraido po

Tokiu būdu komisija jau Sovietų teritoriją, 
negalėjo gauti perminą, taip 
pat jau d. Strauss buvo ra
portą išdavęs, taį reikėjo su
sirinkimą uždaryti.

Aš sakau, kad komu
nizmo filožofija yra di
džiausia ir geriausia pasau
lyje' šiandien. Ar tamsta 
žinai tą?” Žinoma, fašis
tai negali pakęsti tos teisy- 

kad bes, kurią jiems pąsakė Di
mitrovas.. Todėl jį vėl išvil
ko iš teismo fašistų gau-

į Y*) / ”” /' ( V ’. L* .. u.* ■ t įi tt .. 1 . w‘|l •*'*f i l'f ’ > I r ’ K ’• J' \•
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veik 12 mylių į stratosferą (ėrdves), augščiau^negu kas 
nors, kada, nors žmonijos istorijoj, vis ! tai liudijimai tų 
didžiųjų pasiekimų, kuriuos atlieka Sovietų Sąjungos* 
darbo žmonės. Kaip teisingai “Izviestija” nurodė:

Niekomet istorijos plūgas nearė taip giliai žemės, kaip 
didžiojoje Spalio revoljucijos epochoje. Dešimtys milionU 
jau pasikėlė- ir, naikindami kapitalizmo pagrindus, pasta
tę socializmo pamatus, perdirba save iš vergų, prislėgtų 
prie žemės, į dangų šturmuojančią kartą.
Šitie milžiniški pasiekimai, reikia priminti, yra daromi 

dar vis šiurkščiose sąlygose, kuriose tenka gyventi So
vietų Sąjungos darbininkams, kurias paliko carizmas ir 
buržuazija, ir kurių nespėjama taip greit išnaikinti. Sun
kumai buvo labiau pasireiškę pereitais dvięm metais, 
kuomet tiek daug naudojamųjų dalykui reikėjo parduoti 
užrubežiui, kad gavus būtiųai reikalingų mašinų. Šie
met,. tačiaus, tie trūkumai antsyk1 ryškiai susimažihs, nes 
(1) šiemet Sovietų Sąjungoj derlius buvo tokis, kokį ta' 
šalis vargiai kada matė, (2)‘kur. kas daugiau pagamina
ma naudojamųjų pramoninių' produktų, įif (3) mažiau 
tėkš eksportuoti, bes daug mašinų jau pasigamina Sovie
tai patys ir todėl nereikės tiek daug dalykų įgabenti iš 
užsienio, vadinasi, nereikės tiek daug^ svetimos valiutos.

SOVIETŲ UŽRUBEŽINĖ TAIKOS POLITIKA , <
Užruįježinė Sovietų politika yrą taikos politika. “Mes 

nenorime jokios svetimos teritorijos, bet mes niekuomet 
neužleisime nei vieno colio niekam savo žemės”(Stalinas). 
Tuo obalsiu vediną, Sovietų Sąjunga sudarė nepuolimo 
sutartis su visa eile^kraštų. Po' 16-kos metų vilkinimo, 
Amerikos kapitalizmaiXaipgi buvo priverstas parsikvie
sti oficialiai SSSR atstovą į,Washingtoną tartis del pri
pažinimo! Dtg. Litvinovas šiandien pribūna į New 
Yorką!

Neveizint SSSR taikios politikos, josios pikti kaimynai, 
iš vakarų šiuo tarpu Vokietijos fašistai, o iš rytų, ypa
čiai iš rytų,—Japonijos imperialistai—griežia dantimis 
prieš ją. .Japonai, spaudos korespondentų, .pranešimu, 
sekantį pavasarį rengiasi užpulti ant Vladivostoko ir . ki
tų miestų. Tas viskas verčia Sovietų Sąjungą budėti-; 
laikytis rezervus, atitraukti energiją nuo statymo„socia-

ŠMEIŽTAI — RENGIMASIS KARUI
• ‘ , I ■

Niekuomet priešų spauda nebuvo paleidusi tokios bjau
rios propagandos prieš Sovietus, kaip šiemet. “Badas”, 
“kanibalizmas”, “masinis vaikų žudymas ir valgymas”, 
“12 milionų žmonių išmirė'badu”—šitokios ir panašios 
žinios buvo kartotą priešų spaudoj ,ir. sąkyklosę ir nuo 
estradų per-keletą menesių. Tačiaus,i visos.; tos zaunos 
zaunomis buvo ir' tokiom pasiliko. Žinoma, galėjo su
klaidinti vieną-kitą darbininką, tai ir viskas. Lietuviški 
renegatai, prūseikiniai, nedrįsdami dar atvirai išeiti su 
menševikų spauda, tai nors iš pasalų bandė kandžioti 
Sovietų Sąjungą, surasdami jos Kompartijos eilėse “te
rorą”, “kreivą liniją” ir kitus prasimanymus, kad tuo 
būdu įpylus i savo pasekėjus neapykantos tulžies prieš 
SSSR.

pasaulyj 
pasaulyj 
pasaulyj
Europoj

traktorių gamyboj.
žemdirbystės mašinų gamyboj.
kombainų gamyboj.

inžinieriškiem darbam dirbti mašinų

Šešiolika Melų
Kuomet kapitalistinis pasaulis raivosi krizio konvulsi

jose, tai darbininkiškas pasaulis, Sąjunga 'Socialistinių 
Sovietų Respublikų, iškilmingai ir nepaptastu entuziaz
mui. Švenčia. savo 16-ka metinės sukaktuvės! 160 milionų 
darbo žmonių, statančių naują pasaulį, socializmui pa
grindus, prideramai apvaikščioja savo herkuliškus pasie
kiamus, padarytus socialistiniame ūkyje.

Pasekmingai pravedę pirmąjį Penkerių M.etų Planą, 
SSSR darbo žmonės vadovaujami, plieniniai tvirtos bol- 
ševistinės komunistų partijos, su d. Stalinu galvinyj, dar 
pasekmingiau praveda pirmąjį metą Antrojo Penkerių 
Metų Plano! ’ '

KĄ SAKĖ LENINAS
Sovietų Penktajame Kongrese Leninas sake:

Pakol mes gyvename smulkios valstietijos šalyj, tai Rusi- 
joj tebestovi stipresnis ūkiškas pagrindas kapitalizmui, ne- 
ga komunizmui. Tas reikia atsiminti. Kiekvienas, kuris 
ątydžiai prisižiūrės gyvenimui kaime ir palygins jį su gy
venimu mieste, 'suras, kad mes dar neišrovėme kapitalizmo 
šaknų ir nepanaikinome pagrindo, ant kurio stovi vidujinis 
priešas. Pastarasis rymo ant smulkaus žemės ūkio, ir tik
tai vienas būdas jo pakirtimui yra tas: kaimo ūkį, įskai
tant žemdirbystę, pakeisti, pastatant jį ant naujos technikos 
bazės, didele papėde, moderniškos gamybo's bazės... Tik
tai, kuomet šalis bus elektrifikuota, tiktai, kuomet pramonė, 
žemdirbystė ir transportacija- bus pastatyta ant moderniš
kos didele papėde pramonės bazės, tiktai tuomet mes bū- listinio ūkio, 
sime pergalėtojais. . . t
Tokia padėtis buvo esant gyvam Leninui ir apskritai 

prieš Pirmąjį Penkerių Metų Planą. Tuomet stovėjo 
prieš Sovietų Sąjungos darbininkų (ir viso pasaulio dar
bininkų) akis Lenino išstatytas klausiinas: “Kuris kurį 
nugalės?” Katras bus laimėtoj aš proletarians ar bur
žuazija? ‘ < i > 11 ' . j ' . . •.

šiandien tasai klausimas jau išspręstas. Pergalėtojas 
—proletariatas. Pergalėtojasi—socializmas! - Pralaimė
tojas—-buržuazija! •

KĄ JI PASIEKĖ x
Laike Pirmojo Penkerių Metų Plano apie 70 nuoš. val

stiečių sukolekty vizuota. Buožei užduotas mirtinas smū
gis kaime: 1,5000 naujų fabrikų ir kitokių industrinių 
įstaigų pastatyta ir paleista darban; 1,820 sovchozų su
organizuota, neskaitant kitu stambių pasiekimų. ''Kaipo 
pasėka Penkerių Metų Plano laimėjimų, Sovietų Sąjun
ga šiandien stovi:— /

Pirmoji
Pirmoji
Pirmoji
Pirmoji 

gamyboj.
Pirmoji Europoj čigūno gamyboj.
Trečioji pasaulyj elektros pajėgos gamyboj.

‘Pirmoji Europoj ir antra pasaulyj aliejaus gamyboj.
Pirmoji pasaulyj durpių gamyboj. •

■’ Ketvirtoji pasaulyj anglies gamyboj.
Ketvirtoji pasaulyj chemiškos pramonės gamyboj.*

Iš atsilikusios, užguitos, carizmo ir buržuazijos nualin
tos, paskutinės, Rusija, vadovaujama Komunistų Parti
jos. šiandien jau patapo pirmutine daugely j svarbiausių i 
išdirbysčių. Tas viskas į taip trumpą laiką! Mažai ten- j 
ka 'abejoti, kad į du-tris metus, visame kame Sovietų 
Sąjūdga bus pirmutinė šalis’ pasaulyj! i

^KULTŪRIŠKAM FRONTE
i * : . ... / .

Orėta nepajtrasto augimo pamatinėse pramonėse ir 
pasekihihg&I svarbaus ir didelio perversmo žemės ūkyj, 
Sovietų Sąjuhga &ar greitesnius žingsnius daro kultū
riniame fronte. Jau labai mažai teliko beraščių, kurių 
eaS6 laikais iš viso buvo arti 80 nuoš. visų gyventojų!

Bigu caristinėj Rusijoj, 1913,- mažesnė pusė yaikų, 
tarpe 8 ir 11 metų amžiaus, telankė mokyklas, tai šie
met Sovietų Sąjungoj lanko mokyklas 25,000,000 vaikų— 
95 iiuoš. visų 'SSSR vaikų. - > : f '

Kiekvienos tautos ir tautelės vaikai ir suaugusieji mo
kinasi savo prigimtoj kalboj. “Tautinė forma, bet socia
listinis turinys” (Stalinas). Išnaikinta pogromai. Pra
nyko vienos tautos šovinistų; puolimai arft kitos, silpnes- 
nėš'tautos arba tautelės. Tautinjs klausimas Sovietų Są
jungoj išrištas taip, kaip piekur pasaulyj nebuvo ir ne- 
buS, iki gyvuos kapitalistinė sistema.

S PADANGES ŠTURMUOJA
Atidarymas eilės dirbtuvių-fabrikų šiemet,. prieš pat 

lapkHČkr 7 dieną, sujungimas Baltijos ir Baltųjų jūtų - 
milžinišku kanalu, pasikėlimas “SSSR” stratostato be-

Skaitykit Knygas Apie SSSR
Sukako 16-ka metų .nuo Proletarines Revoliucijos lai

mėjimo Rusijoje. Mes, lietuviai darbininkai, turime vi
są eilę knygų apie Rusiją ir Sovietų Sąjungą. Jos yra iš
leistos Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Drau
gijos. Knygos yra sekamos:

“RUSIJA 1919 METAIS”—knyga turi 250 puslapių 
*■ ir joje aprašyta, kas buvo Sovietų Sąjungoj^ 1919 me

tais. Parašė tais laikais ten lankęsis A. Ransome.1
“RUSIJOS ISTORIJA”—knyga parašyta garsaus mok

slininko, bolševiko M. PokfOvskio. Tai nėra viėn Rusi- 
. jos istorija, bet /tikra materialistinė istorija svarbesnių 

įvykių pasaulyje.. Ji turi net 320 puslapių.
’ “LENINAS, JO GYVENIMAS IR DARBAI”—parašy
ta M. Jaroslavskio. Viena iš geriausių bibgrafijų Leni

no ir istorija per 30 metų darbininkų kovų Rusijoje pirm 
ir po revoliucijos įvykimo. Knyga 432 puslapių ir rei

kalinga pėrskaityti Iflėkvienam darbininkui.
“CARO KALĖJIMUOS”.-^-šią knygą parašė drg. V.' 

Kapsukas, ji turi 3201 puslapių ir labai vaizdžiai nušvie- 
čiai padėtį kalėjimų', kaip buvo kankinami"kovotojai prieš 

, caro režimą’ir kaip1' buko Vedainos kovos. ' J , ! 1
“Sovietų sąjunga penkioliktais totaIs* ' 

—knygą parašė Rdy Mizara, po to, kada jis apsilankė 
Sovietų Sąjungoje .1931 metais ir plačiai važinėjo po 
Sovietų Sąjungą ir tyrinėjo sąlygas tbehdraį p ĄngJ.ijos 
. darbininkų delegacija, ši knyga yra nepavaduojapia ir 
reikalingą kiekvienam darbininkui. , Jį turį veik 2Į00 
puslapių.

“SPALIS IR KITOS APYSAKOS’’-jtąi šių metų A. 
L.D.L.D. leidinys. Knyga turi arti 300 puslapių ir joje 
yra keturios apysakos. Trys iš jų-apie Sovietų Sąjun- ( 
gą ir kovas už revoliuciją. “Spalis”, tari rėvdliučijos 4 
vaizdai. , '■ . . r ,

Kiekvienas darbininkas ir darbininkė privalo skaityti 
šias knygas. Jas galite gauti A.L»D^L.D. centre. Taip
gi naujai stojanti darbininkai į A.L.D.L.D. už 1933 me
tus gauna knygą “Spalis”? gi iš kitų knygų Hile kurią 

gali pasirinkti ir gaus kaipo dovaną. Prie Amerikos Lie-, 
tuvių Darbininkų Literatūros Draugijos ^prigulėti labai 
paranku, įstojimo tik 10c ir metinių duoklių ,$L5(h Be
darbiai ir ligoniai ytfa paįiuosuojąmi nuo duoklių mokė- , 
jimo. Jie. mųka tik po 10 centų į metus. z

Del platesnių žinių kreipkitės į A.L.D.L.D. centrą.

Antradiehis, Lapkr. i‘

; ■ BET KANUTO JŪRA NEKLAUSO Į atstovu* į Angliją.
Kaip tas karalius Kanutas negalėjo sulaikyti į’ūroš; areštavo ir Sovietai 

bangavimo, taip visi Sovietų Sąjungos priešai nebepajė- išmainius ’ant Anglijos 
gia sulaikyti Sovietų Sąjungos progreso ir nebepajėgia :kontr.revoliueihio atstovo

I lr«r*4-i 1 z\ -t/-*/-* i i /-m 4- •» i -i zs «-» 11 /vi xv I r <"> v\ t 4- I An Ittci/v |! ,sulaikyti komunistinio judėjimo augimo kapitalo šalyse 1 
Kapitalistinė sistema smunka.

medicinos negelbsti. Ir Naujoji Dalyba ir N RA ir kt. 
būdai pajauninimui kapitalistinės sistemos eina velniop. 
Krizis apima platesnes mases darbo žmonių. Buržuazi
ja suka į fašizmą, o masės darbo žmonių į komunizmą.

Ir taip, tarpe šitų dviejų pasaulių, dviejų sistemų,

dirba prie Sovietų Sąjungos 
tarptautinio komisarijato, 
iki ų^ima užsienio komisa
ro vietą, pasitraukus Čiče- 
rinui. Tūlą laiką buvo aL .

. A 7 X M «/■ v X U 7 V C V J i y- •

dviejų klasių santikiai vis aštrėja. Prisieis persiimti dėl stovu nuo SSbR Eštomjo-
galutino klausimo išsprendimo.

Kuris pasaulis, kuri klasė laimės?
Žinoma, kad komunistinis pasaulis!
Mūsų pasaulis! * • ! ’ . ‘

' I Tegyvuoja Sovietų Sąjunga! ’ “ - .
■Tegyvuoja Visasąjunginė Kompartija! * \

t . Tegyvuoja Komunistų Internacionalas, vadas pasaulio 
revoliucinid proletariato. n ,

} L > > •

'n; -> t

• ’ vadas' SSSR ir viso pasaulio revoliucinio ' 
proletariato.

PASTABOS

jje... Dalyvavo Hagos ir 
Genųa tarptautinėse konfe
rencijose. Dalyvavo kelis 
kartus;. atstovaudamas So-. 
vietų Sąjungą Tautų Lygos, 
nusiginklavimo konferenci
jose, kur nuinaskavo impe
rialistus, pasiūlydamas So
vietų Sąjungos nusiginkla
vimo planus. Pasirašė Kel-.. 
logfeo prieškarinį paktą ir 
padarė visą eilę nepuolimo 
sutarčių su ‘Soyietų Sąjįtti- 

| gos kaimynais. Dabar d. 
I M. M. Litvinovas yra 57 mę-
tų 
du

amžjaus, vedęs ir turi 
vaiku.

D. M. šolomskas.

ELIZABETH, N. J.

Iš “Aūšros” Draugijos 
Veikimo • J

Šiais metais ši pašai pine 
| draugija, “Aušra,” gana gerai I '
j pasidarbavo abelname darbi
ninkiškame judėjime. Jos na
riai rinko aukas “Daily Wor
ker,” ‘taipgi nemažai paauko
ta iš iždo tam reikalui. Da
lyvauja bedarbės klausimu 
veikime, išrinkdama iš savo 
tarpo, delegątus į įvairias be
darbių konferencijas, nepamir-'

< šdama visados iš savo iždo pa
aukoti šiaip svąrbiam reikia-■lui- ' .>■ 4i '■ -i.;

Paskutindam susirinkime ra-- 
porfuota;; kad pasiųsta 5 dok ’’ 
mūsų dienraščio' “Vilnies” po- 
pieros fondan. Apart tOj užr 
prenumeruota -“Vilnis” visiem 
metam. f «

Priklauso prie TDA, užmo
kėdama 3 dolerius į metus. 
Reiškia, dalyvauja visame mfl- 

, Už tai ji, kaipo vie
na iš pažangiųjų draugijų, ne
žiūrint bedarbė?, auga na
riais: Ypač pastaruoju laiku 
daug prisirašė iš jaunimo tar
po, Tik gaila, kad jaunimas 
mažai dalyvauja draugijos, 
susirinkimuose. f*

----------------------------------------

Nesenai Sovietų moksli-1 gimęs Baltstogėje, 1876 me
tais. Profesionalis revoliu- sų darbe. / • V v
cionierius ir senas bolševi
kas. Caro laikais dirbo po 
slapyvardžiais “Papaša”, 
,“Luvin”, “Feliks”, “Nice” 
ir kitais. Po atbuvimo ka
rinės tarnystės, stojo į re
voliucinį darbą. Partijoj j Keletą mėnesių atgal, drau- 
nuo 1898 metų. 1901 metais, gija įvedė tarimą paliuosuoti 
buvo areštuotas-Kijeve, bet bedarbius nuo mokesčių, ku

rie priklauso bedarbi^ organi
zacijose ir veikia tenai orga- 

| nizaciniai. Tik gaila, kad šie 
_______  __ ' atsilanko ..f 

skilimui su menševikais, ■ draugijos susirinkimą ir nieko 
Litvinovas ėjo su Leninu. = neraportuoja, ką jie veikia. 
1903-1905 metais slaptai dir-; Laike Diehl Co. streiko vie- 
bo Rusijoje. Buvo bolševi- nas draugijos narys, W. Mor
kų vadu., Rygoje. 1905 m. kis, padarė visai

ninkai pasiekė augščiausios 
augštumos iškildami į orą. 
Ar jie.gyrėsi pirm to, kad 
tą padarys? Ne. Į klau
simus: kaip jūs augštai ma
note iškilti? “Pasistengsime 
kuoaugščiau”,—būdavo at
sakymas.

Kas kita su buržuaziniais 
mokslininkais, štai dabar 
ispanas, leitenantas, Herre
ra rengiasi sausio mėnesį 
kilti į.stratosferą ir jau iš: 

i kalno giriasi, kad jis iškils 
pusę mylios augščiau už So
vietų mokslininkus. Buržu
azijos mokslininkai ir poli
tikai visada myli, sudaryti

pabėgo įš kalėjimo ir išva
žiavo į Šveicariją. Ten dir- j 
bo prie “ISkros”. . Įvykus beZrbiZi’ mažai*

draugijai
aplinkui save didelį sumą, ' Peterburge organizavo lei- sarmatą ir pažeminimą, šis

__  ~ I -i. • v t iv t .i Q.cmnn pidnmn.Q la-

.Of Sovietų Sąjungos — tik j dimą viešo bolševikų laik- 
tada pasakyti, kaip jau dar- raščio “No'vaja Žizn.” Bu
bąs atliktas., vodelegatukeliuosė'Bolše,-
F ,. > ( -r-—-r- . , ■ vikų partijos^suvažiavimuo-'

s. 1906 metais išvyko už- 
•sienin ir ten supirkinėjo 
ginklus bolševikų partijai. 
1907 metais vėl dirba Rusi- 
joje, Uralo srityje, kol caro 
šnipai pradeda sekioti ir 
yra priverstas vykti į užsie
nį. J

Dalyvis nuo Bolševikų 
partijos Štutgardo ir Berno 
t a r p t a utinėse socialistų 
konferencijose. Buvo socia
listų tarptautiniame biure, 
kurį apleido užprotestavęs 
prieš socialistų nuėjimą tar
nauti buržuazijai karo me
tu. Visas laikas , tvirtas 
pravedėjus bolševikų linijos.

•i Po- pergalei proletarinės. 
revbliucijos, buvo ’paskirtas

bas atliktas., 
«'»r ' )

1 • ■, • > ( : į 1

Karo reikale ir • tas pat-’se 
sar. 1929\metais, kada im- f 

, perialistų kurstomi Chini- 
)jos generolai provokavo ka
rą prięš Sovietus, tai jie gy
rėsi: “Jau 30Q,000 armija 
pastatyta prieš Sovietus!” 
“400,000, chinų armija ren
giasi užimti Sibirą!”—-sakė 
kita žinia. Sovietų Sąjun
ga tylėjo. Bet kada kant
rybė 1 trūko, tai Raudonoji 
Armija pasijudino ir chinų 
armijos liko išblaškytos ir 
išvaikytos?

asmuo, eidamas skebauti, la
bai prasižengė prieš visą draų 
giją. Artimiausiame draugijos 
susirinkime, kuris įvyks kaipo 
metinis, lapkričio 9 d. (ket
verge), draugijos nariai turė
tų jį nubausti. 

«* ’ • f i

šis metinis draugijos susi
rinkimas' turėtų būti skaitlin
giausias, nes bus renkama val
dyba kitiems metams. Taipgi 

■reikės aptarti labai svarbius 
draugijos reikalus. Tad, visi 
draugijos nariai, nepamirškite 
metinio’ susirinkimo, kuris bus 
Laisvės name, 8 vai. vakare. ▼ 
9 dieną lapkričio (Nov.) ket
verge.

Aušros Korespond. - •

‘ Kas gi yra Sovietų Sąjun
gos Užsienio komisaras d. 
M. M. Litvinov? Maksiin 
Maksimovič Litvinov yra

Jefferson, Ohio. — Flem
ing, farmerio moteris, likosi- 
imteista visam amžiui ka- 
ėjiman už nužudymą savo 

kūdikio,, kuris, buvo dar tik 
trys mėnesiai kaip gimęs.
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Žinok Tiesą Apie 
Sovietų Sąjungą

Didelė didžiuma ^lietuvių 
darbininkų, gyvenančių Ame
rikoje, yra atvykę iš caristinės 
Rusijos. Neprisieina aiškinti, 
kokioje vargingoje padėtyje 
prisiėjo Lietuvoje gyventi, 
tas buvo ne 
bet ir viso-'* 
tinėje Rusijoje. Spaudė var-imis. Ligos benefitas moka- 
gas, skurdas, ca\o persekioji- ■ ma netgi jei ligonis esti ligo- 

* mai. Kas djįso bent kiek ko-lninėj, kur jis gauna visą už- 
voti, * priešintis, .tvos grūdo i. laikymą veltui.“ * x 
kalėjimus ir siuntė į Sibirą. 
Daugelis sakydavo: “Prieš vė- 
jĄ nepapūsi, prieš carą nepri- 
kovosi!” Bet tai buvo klaidin
gas husistatvmas. darbininkų 

/ ir valstiečių buvo masė, jie jė
ga ir tą iie parodė. Caras 
įtraukė Rusiją į karą. Per 
ilgus tris metus liejosi krau
jas. ’ Bet ir tam turėjo ateiti 
pabaiga.

“Atėjo 1917 — Raudonieji 
Metai, žlugo carizmas. Dar
bininkų ir valstiečių masės jį 
nušlavė. Bet dar pasiliko 

r -buržuazija, šalies galią pa- 
sigrobė buržuazijos ir social
demokratų, su Kerenskiu prie
šakyj, valdžia, kuri Rusijos ir ma, ir tt. • Bet tokios pensi- 
kitų tautų darbininkams 
valstiečiams .nieko 
apart to paties skurdo ir iš- siui. 
naudojimo. Ji tęsė carizmo ir 
kitų kraštų imperialistų pra
dėtą grobikišką karą. Todei | 
dirbančiųjų masės; vadovau
jamos Lenino partijos, Komu
nistų Partijos, tęsė prieš ją 
neatlaidžią kovą. Ir jos bu
vo laimėtojomis.
nojo Revoliucinis Spalis—su
lig nauju kalendorium, lapkri
čio 7-toji. Kerenskijada nu
šluota. Sovietai ’pasiėmė visą 
galią. Ilgai buvusiom nuož
miam pavergime tautom nuš
vito laisvės saulė. Rusija pa
skelbta Rusų Socialistinėm Km ' 
deratyvė Sovietų Respublika.” 

Ponai, kapitalistai, visoki 
caro giminės negalėjo geruoju 
nusileisti. Jie ir ant toliaus 
norėjo būti ponais. Tam jie 
pradėjo piliečių karą ' prieš 
Sovietų Rusiją. Jiems gelbė
jo viso pasaulio imperialistai, 
siųsdami ginklų-, amunicijos, 
pinigų ir armijas. Bet Sovie
tų Rusija išėjo pergalinga. Po 
keturių metų piliečių karo, nu- 
nugalėjo savo priešus ir 

‘ jungė desėtkus tautų ir
telių į Sovietų Sąjungą.

“Tuojau po Lapkričio 
galei, kaip matėme, nebuvo 
galima įsteigti respublikų są
jungą, kokia* šiandien gyvuo
ja, nes didžiuma tautų ir tau
telių, kurios daugumoj radosi 
Rusijos pakraščiais, buvo bal
tųjų . govėdų užimtos. Rusi
jos ■ • • Socialistinė Federatyvė 
Sovietų ^Respublika, didvyriš
kai vesdama mirtinas, kovas 
su visokio plauko kontrrevo
liucionieriais, stumdama ir 
mušdama- priešus, padėjo' po
draug išsiliuosuoti eilei tauti
nių ipažumų darbininkams ir 
darbo valstiečiams iš “savo” 
ponų ir svetimų įsiveržėlių 
priespaudos. Ir tik galutinai 
apsivalius nuo interventų, su
sikūrus liaują gyvenimą—so
vietus—buvo sušauktas visų 
tautų sovietų kongresas, 1922, 
kuriame nutaria įsteigti So
vietų Sąjungą. Iš karto te
buvo tik keturios respublikos, 
bet šiandien yra septynios na- 

15-ka 
ir

suma, tačiaus, negali viršyti
180 rublių mėnesiui, nepaisant mokyklas
jo algos didumo. Išimčių ši
tuo atveju gali būt daroma

Visi 11 metų amžiaus vaikai 
šį rudenį lankys pradines mo
kyklas. Tolydžio 67 proncėn- 
tas vaikų* tarpe 12 ir 14 me
tų amžiaus, lankys reales mo
kyklas. Išviso 24,700,000 vai
kų šiais metais bus mokyklo
se, kuomet pernai buvo tik 
22,800,000. Bendrai, jaunų ir 
suaugusių, lankančių visokias 

i Sovietų Sąjungoj 
šiais metais skaitlinė pasieks 
80,000,000, - palyginus su 50,-

tik specialistams, pasiųstiems 000.000 pereitais metais’, 
o dirbti į atsilikusius kraštus, 

vien Lietuvoje, | kur, laike ligos, jie gauna pil-
Unijos ir Apšvieta ‘

Prie caro darbininkams bu- 
didžiulėje caris-1 na algą, darbo įstaigos lėšo- Vo nevalia organizuotis į uni

jas. Jie organizavosi tik slap
tai. • . ,

jo“Numirus duonpelniui, 
jo vaikai, žmona, arba tėvai 
gauna pensijas. Vaikai, jau
nesni lO-kos'metų, arba lan
ką mokyklas, nepasiekę 18-kos 
metų amžiaus. Tėvai arba 
žmona gauna pensijas tik 
tuomet, jei tėvas turi 60 metų 
amžiaus, o žmona- arba moti
na—55 metus amžiaus.- šita
me atsitikime nereikalinga jo
kių įrodymų. Taip jau gau
na pensijas, numirus tėvams, 
vaikų pridabotojai, arba glo
bėjai, iki vaikai pasiekia 
18-kos metų amžiaus. Pensijos 
didumas įvairuojasi, žiūrint 
sulyg tuo, kokio dydžio šei-

“O šiandien jos skaito1 į 
17,000,000 narių. Atsiminus, 
jog SSSR proletariatas sudaro 
šiandien apie 20,000,000 asT 
menų, tai pasirodo, kad milži
niškas nuošimtis darbininkų 
vra organizuoti. Pridėjus, kad 
SSSR profesinės sąjungos pra
dėjo laisvai organizuotis tik 

h15 metų atgalėtai surasime, 
jog niekur pasaulyj panašaus 
greito darbininkų organizaci
jų augimo nebuvo !

tais ir jis savo1 patyrimus ap
rašė toje knygoje. Skaityda-

Atsišaukimas l ^. Komunis- ELIZABETH, N. J. praugijas teismą, buk tai už

mi ją, jūs tartum patys būsi- tŲ P HltlJOS LlCtUVlŲ r lakei“
te Sovietų Sąjungoje. Aprašy- jos 3.^ DistrfktO i
ta fabrikai, kasyklos, sovieti- J ’
niai ir kolektyvai ūkiai, paro-| " • i
dos, Raudonoji Armija, darbi- Brangūs draugai darbininkai
ninku apšvieta. Knygoje ra
site žinias, kiek yra Sovietų 
Sąjungoje lietuvių 
veikia.

Knyga turi 286 
gražiai apdaryta 
viršeliais.

ir darbininkės!
*

Jau veik du mėnesiai, kaip 
mūsų

i klasės vyriausias agitatorius, 
’ I kalbėtojas, organizatorius ir 

.* kovotojas prieš tvirčiausią im
perializmą, prieš imperialisti- 

' nį karą—“Daily Workeris” 
i atsišaukė ir atsišaukia į dar- 
i bįninkus pagelbos. Į tą atsi
šaukimą daugelis darbininkų

Dau
gelis bedarbių' aukojo net pas 
kurinius savo centus, kad tik 
palaikius revoliucinį dienraš- 

Nau7us'darbinin?i “Daily Worker,” organa 
Komunistų Partijos ir darbi
ninkų klasės.

Bet kaip mes, lietuviai dar 
Naujų fa-, bininkai, ir mūsų organizacijos 
Baltrušijos atsiliepėme į 

lietuvių veikėjus ir d^ug kito- pilni atvirumo ir pasakykime 
kių paveikslų'. ’ karčią teisybę, kad mes veik ■

| A*L.D.L.D. įstojimo yra neat^liepeme į “Daily Work- 
tik 10 centų. Metinė duoklė er“ atsišaukimą ir rimtai ne

ir ką jie
Amerikos darbininkų

puslapius, ■ 
minkštai?

Jos kaina $1.25, 
bet kas stos dabar į ALDLD, 
tasxja gaus veltui kaipo dova
ną. Knygos jau nedaug turi-' 
me ir greitai jos nebus nei ūži 
pinigus. Knygoje/ yra 3Q pa
veikslų. Matysite j 
kuriame guli,- Leninas, 
ir kitų . carų karūnas ir kitus 
brangakmenius už $500,006,- 
000 '■ vertės. ‘ 
kų namus. Caro ir kitų ponų 
buvusius namus, kurie dabar 
yra darbininkų įstaigomis, pę- 
ilsio namais etc. 
brikų paveikslus.

Caro

' neišmoksimą pašaĮpos l^ike 
Spirgučiai iš Mūsų Kolonija ?0, Ta® Užgalvis, ai-

; , įsimenu, kaip dabąr, viename^
Skaitant laikraščius, ypač “Aušros” draugijos susirinki-x 

i pastebima šiame laiko-r • me visai atsisakė eiti pas dak- 
| tarpyj; taip vadinąma/‘roller. tarą ištyrimui jo ligos, ‘norą— 
i skaiting” manija. Važinėja' 
jais, kaip maži, taip ir suaugę. 
Neapsieinama be tų račiukų 
ir šiame mieste. Na, iš tos 
priežasties ir. įvyksta tam tikri 
kurjozai.

Čionai ant New York Avė. 
viena lietuvė, Mary Naujalis, 
matyt, nepakęsdama to važi
nėjimo,’ pasigrobė 32 kalibro 
revolverį ir “davai“ šaudyti į 
roller-skeiterius. 
revolveris buvo prilioduotas 
tuščiais gilzais. Kada policis
tas norėjo ją areštuoti, tai ji 
pagrąšino ir jį nušauti, žino
ma, Mary Naujalis liko areš
tuota ir laukia teismo' 15 d. 
lapkričio.

draugija norėjo savo kaštaiė- 
daktarui užmokėti, kad gavus?* 
progą jo ligą ištirti. Kaipgi 
jis .eis pas daktarą, nes t&-‘ 
me susirinkime aiškiai buvo 
įrodyta, kad laike jo ligos 
sai buvo sugautas per draugi 
jos, delegatus viename saliū-^- 
ne... 1 < ? 1 j

Ant laimės,

kių paveikslų'.

Mūsų ALDLD 54 kp. ir LDS 
A 4 kp. 1 d. lapkričio turėjo 
bendrą susirinkimą, diskus!?., 
jas vienybės klausimu., 
kusijos buvo gyvos is abiejų, 
pusių. Bendrai prieita' prię 
išvados, kad reikalingi vieny- '* 
tis abiejom ‘ organizacijom.!. 
Reiškia, šis susirinkimas už gy
rė centrų tarimą.

“L.” Reporteris*, . „ Teko sužinoti, jog ponas,
tai. Bukime Gradeckas __ Gradaitis, kuris

.karštai palaiko poną Prūsei-! 
j ką, dabartiniu laiku sėdi kalė- 
Įjime. Tas asmuo kadaise iš
gadino mūsų kairų judėjimą 
“lumpen proletariatų” judėji
mu. Tas žmogutis smarkiai 
gerdavo, ir kaip vėjo malūnas 
savo ' liežuviu nepamiršdavo 
save mokytu pasistatyti. Tai 
vieną sykį girtas važiuoda
mas, smarkiai susikūlė su kitu 
automobiliu. Gal jam nieko 
už tai ir nebūtų buvę, bes ki
tas automobilistas norėjo su 
juo susitaikyti. Bet ponas Gra- 

i daitis yra toks, nepraustabur
nis, kad be keiksmo neapsi-

I eis. Tai ir šiame atsitikime

MINERSVILLE, PA.
“Pasak pranešimo profsą-X$L50. Už tai gausite dar šių kalbėjome, n e d i s k usavome I _ _ _ < . v • v it 1 v _ • t - ... ALDLD

Be kitų;
svars-

metų dvi knygas 
ir “Spalis”. “Spalis

Bedarbė” mūsų organizacijų susirinki- 
yra 288 muose, kaipo revoliuciniai dar 

puslapių knyga. Joje telpa ke-1 bininkai arba simpatikai. Ki- 
turios labai svarbios apysa- taip sakant, mes veik nei pirš- 
kos. Po naujų metų prade- to nejudinome tame darbe. O 
sime leisti žurnalą “ŠVIESA.“ j tai milžiniškas prasižengimas 
ALDLD nariai jį gaus veltui, prieš revoliucinį judėjimą. Phi 

Stokite dabar į ALDLD. ladelphijos ir apielinkės visos 
Jeigu nežinote, kur pas jus mūsų broliškos organizacijos 
kuopa laiko susirinkimus, tai • dar nesukėlė nei $14 nuo pat 
kreipkitės į ALDLD Centrą 
sekamu antrašu:

D. M. Šolomskas, 46 Ten 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

jungų Centralinės Tarybos, 
profsąjungos turi įkūrę 4,200 
darbininkų kliubų, virš 25,- 
000 bibliotekų, apie, 100,000 
raudonųjų kampelių ir 5,500 
judomųjų paveikslų teatrų.* 

ir jos paprastai nemokama dau- Tų visų įstaigų skaičius žy- 
nedavė,: giau. kaip 150 rublių mene- • miai auga ir auga su augimu 

pramonės ir darbininkų skai
čiaus. 1930 metais profsą
jungos pasiuntė į įvairias mo- 

Sovietų Sąjunga labai dide- kyklas savo kaštais apie 30,- 
lė. Ji užima daugiau, kaip 000 geriausių savo narių aug- 
vieną š^štą dalį viso pasaulio, štesniam lavinimuisi.
Ji labai turtinga" gamtiniais i mėj e to, išsidirba nauji vadų, 
turtais. žemėje yra aukso,! kadrai, raudonųjų administra- 
sidabro, platino, vario, gele
žies, anglies, žibalo ir kitokių 
turtų. Turtinga .ežerais, upė
mis ir dvylika jūrų apsupa ją.

Sovietų teritorijoj yra vien 
anglies apie 552,300 milionų 
tonų, žibalo (aliejaus) apie 
2,885,000,000 tonų. 70.000,- 
000 hektarų durpių. Gele
žies rūdos apie 3,110,000,- 
000 tonų. Ir daugybė kitokio 
metalo. O girių, yra tiek, 
kiek nėra nei vienoje kitoje 
Šalyje! Ir tas davė progą So
vietų Sąjungos valdžiai išbu
davoti didžiausius pasaulyje 
traktorių; kombainų, automo
bilių ir kitokius gaminimo fa
brikus? • *

Sėkmingai baigė pirmą 'Pen-;-ri tapti specialistais, 
kių Metų planą ir dabar vy- socialistinės kūrybos laikotar- 
kina gyveniman antrą. Sek- pyje technika nusveria viską, 
mingas pravedimas penkme- ir administratorius, kuris nė
rinės pakeitė šalies veidą.

Pakėlimas Apšvietos

Prie caro žmonės buvo 
mokyti, tamsūs. Sovietų val
džia daugelyje teritorijų jau 
visai išnaikino beraštiją. “Jei
gu 1912 m. caristinėj Rusijoj 
išviso tebuvo spausdinama tik
tai 859 laikraščiai, tai 1932 
metais Sovietų Sąjungoj jų bu
vo spausdinama 5,600! Iš ši
tos skaitlinės 4,000 spausdina
ma rusų kalba, o 1,600 kito
mis—viso 83 kalbomis. Jų ti
ražas 
kartų 
rą. . . 
visam 
didžioji spauda gynė ir tegi
na saujalės išnaudotojų inte
resus. Ji nukreipta prieš dar
bo žmonių masių reikalus. 
Sovietų Sąjungos spauda, iš 
kitos pusės, gina darbininkų 
ir darbo valstiečių reikalus, 
šviesdama jiems painų kelią į 
socialistinę visuomenę, padė
dama statyti socialistinę sta
tybą ir kultūrą. Pasak “Prav- 
dos,” 1931 m. SSSR išleido 
50,000 skirtingais pavadini
mais knygų. Tai reiškia dau
giau negu per tą patį laiką 
išleido J. Valstijos, Anglija ir 
Vokietija kartu.”

, Prie caro pradines mokyk
las, 1913 metais, lankė tik 
apie 7,200,000 vaikų, o fląbar 
“Moccow Daily Newą” už 
rugpj. 30 d., 1932, paduoda 
sekamų žinių apie Sovietų Są
jungos mokyklas ir mokinius:

Sovietų Sąjungos Turtai

Pasek-

Užsilieps-

ap- 
tau-

per-

ne-

siekia 35 milionų—10 
daugiau, negu prieš ka- 
Caristinėj Rusijoj, kai ir 
\buržuaziniam pasauly,

organizacijos

pradžios šio vajaus. Jei visos 
mūsų organizacijų kp. būtų 
tik po porą dolerių aukavę, tai ( 
suma būtų kelis kartus didės- .neapsieita be to iš jo pusės.

cionalės respublikos, 
autonominių respublikų 
19-ka autonominių sričių.’

Darbininkai Aprūpinti

Sovietų Sąjungoje darbinin
kui susirgus, visų pirmiausiai 
jis aprūpinamas veltui medi- 
kališka pagelba. Jei reika
linga, jis arba ji siunčiamas 
ligoninėn, o tam tikruose at- 
stikimuose—į poilsio namus, 
kurortus arba sanatoriją. Jis 
gauna pašalpą arba algą visą 
savo sirgimo laiką. Pašalpos

torių, augštų technikų, veikė
jų ir šalies, ekonominio gyve
nimo tvarkytojų. Tais pačiais 
metais profsąjungos išleido 
26,000,000 rublių augšteshiam 
darbininkų .mokslui.“ ' J
Savo Inžinieriai ir Technikai

Sovietų valdžia..mokėjo ne 
vien pasaulyje didžiaušius 
fabrikus išbudavoti, bet ir. jų 
vedėjus, tvarkytojus, valdyto
jus išauklėti. Dabar Sovietų 
Sąjunga turi apie 500,000 išla
vintų inžinierių ir specialistų. 
Drg. Stalinas dar 1931 me
tais pareiškė:'

“Bolševikai turi užvaldyti 
techniką. Patys bolševikai tu- 

šitame

nė. O tai galėjo padaryti 
kiekviena kuopa,, nežiūrint, 
kaip ji skaitlinga nariais.

Kasyklų apielinkėse: Wil-

ROCHESTER, N. Y.
Spalio 21 čionąi kalbėjo j 

draugė Maria Halberstadt, i 
kuri tik-avažiavus apie 4 mė-jkes Barre, Scranton, Miners- 
nesiai atgal iš Vokietijos bu- ville, Shenandoah ir kitur taip 
delio Hitlerio nagų. Ji gyvu pat veik nieko nepasidarbavo 
žodžiu perstatė tas višės bai-i del 
senybes, kokias1 kenčia debar 
Vokietijos darbininkai. Tūriu 
pasakyti, kad kalbėtoja an
glų kalboje kalbėjo ir gana 
puikiai ją vartoja. ,

Prakalbas surengė Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimas.

ALDLD 50 kuopa nutarė 
šią žiemą turėti mokyklėlę 
vieną vakarą į savaitę. Ir jau 
pamokos atsibūna kas ketvir
tadienio vakaras. , Mokytoju 
yra B. Černauskas. Daugiau-

Daily Worker.” O ten 
taipgi yra gana daug mūsų 
organizacijų kuopelių ir lietu
vių darbininkų, pritariančių 
revoliuciniam judėjimui. Tas 
neįvertinimas mūsų organiza
cijų “Daily Wofkerio” atsi
šaukimo uždavė didelį smūgį 
“D. W.”; didesnį, negu kad 
pati turčių klasė. Ir jei “D. 
Worker” -turės sustoti ėjęs tik 
del to, kad mes nesuteikėme 
piniginės paramos, tai atsako
mybė puola ant mūsų.

šia mokinama lietuvių rašybos, JVKP Liet. Fr. Distr. 3-čio 
ir aritmetikos. Studentų pusė- Biuras už tai yra daug atsa- 
tinas skaičius lankosi ir d.ar komingas. Taip pat turi imti 
vis kas kartas daugiau atei- atsakomybę ir mūsų organiza

cijos.
JVKP Liet. F. Distr. 3 Biu-

žinoma, tame įvykusiame inci
dente žmogus nepakentė pono 
Gradaičio plūdimo ir. pašaukė 
policistą. Policistas tuojaus 
nuvežė poną Gradaitį ant “iš
tyrimo“ pas daktarą^ kuris pri 
pažino jį girtu. Už tai teisė
jas'nuteisė poną Gradaitį pa
sėdėti su “lumpen proleta
rais“ ant trijų mėnesių į ka
lėjimą. Ant magaryčių atėmė

Spalių 22 d. įvyko 
14 kp. susirinkimas, 
visų bėgančių reikalų 
tymo, tapo pakeltas klausimas
apie suvienijimą LDSA orga
nizacijos su ALDLD; buvo" 
kalbama apie suvienijimą LD. 
SA 36 kuopos su ALDLD 14 
kuopa. Tuom klausimu tapo 
pakelta diskusijos. Diskusuo- 
ta visapusiai, ar neneš blė- 
dies moterų organizavimui, 
sujungus abi šias organizaci
jas vtenan kūnan. Rimtai ir 
bešališkai išdiskusavus abiejų 
organizacijų uždavinius dar
bininkų klasės veikime, pasi
rodė, kad sujungimo klauąir 
mas pakeltas vietoj, nes abię-,.. 
jų organizącijų vienodi ūž- 
daviniai; sujungus jas, buš ; 
stipresnis veikimas klasiniam 1 
darbe.- ■ ■ \ • :

Tuom klausimu buvo kreip- 
tąpjyję; draugių moterų, kaip

nori mokytis technologijos, 
kuris besibodžiąs užvaldyti 
techniką, yra juokas, ne admi
nistratorius.“

Kaip yra augštai Sovietų 
Sąjungoje lavinimaą jau vien 
šiė faktai patvirtina, kad 1931 
metais augštos mokyklos “da
vė l,800;000 technikos studen
tų. 51,000 haujų amatinin
kų ir 21,000 jaunų inžinierių 
užbaigė mokyklas. Mokslinės 
industrinės įstaigos pakilo nuo 
141 iki 205' vienetų. Skaičius 
tose moksliškose įstaigose dar
bininkų nuo 6,000 perėjo iki 
12,500. Vadinasi, paaugo 
daugiau, negu dvigubai.”

Toliau drg. R. Mizara rašo:
“Yra žmonių, kurie sako, 

būk esama Sovietų Sąjungos 
tvarka stelbia sumanumą, link 
dividualę iniciatyvą-'; neaksti- 
na ir netgi neprileidžia dar
bininko vystyti savo gabu
mus. Tą mintį, kuri yra So
vietų , priešų tiksliai skleidžia
ma, į dulkes sutrina realūs 
faktai, randami pastarųjų 
SSSR* įvykių išradimuose. 
1931 metais Sovietų Sąjungo
je buvo virš 700,000 išradėjų, 
kurie turi įsisteigę savo orga
nizaciją, pavadintą Visos So
vietų Sąjungos Darbininkų 
Išradėjų Susivienijimas.”
Štok j ALDLD ir Gauk Knygą

čia privedėme tik kelis fak
tus iš drg. R. Mizaros knygos 
“Sovietų Sąjunga Penkiolik
tais Metais.” Drg. Mizara bu
vo Sov. Sąjungoje 1931 me-

na.
ALDLD savo mėnesiniame 

susirinkime svarstė, ar bus ge- ras atsišaukia į visas mūsų or- 
ras dalykas, kad priims mote-1 ganizacijų kuopas ir visus lie- 
ris iš LDSA ir suvienys su AL tuvius darbininkus ir darbi- 
DLD. Po apkalbėjimo, nu- ninkes, pritariančius revoliuci- 
balsuota suvienyti tas dvi or-:nįam judėjimui, kuo greičiau- 
ganizacijas. Tai, pasirodo,1 sįa mestis į darbą, kad atitai- 
kad mes sutinkame vienytis. sius minėtą klaidą. Mes pa- 
ž.irirpsimp kn nasiakvs kifns ♦___ i.....* _______ *__ •___ '

mokėti L. svetaineii

yra

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 

f t-r J

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

nuo jo važinėjimo laisnes' ant J 
visados.

Phone, E Ver green 8-9130

Vietiniai gyventojai viens 
kitą klausia, kas atsitiko 
su vietinio lietuvių demo
kratų kliubo paimtas dole
riais nuo narių ir paskutine 
bačka alaus? Mat,- vietiniai 
Savickai, Butkai suorganizavo 
laike pereitų rinkimų lietuvių 
demokratų kliubą, kad išrin
kus demokratą į miesto gaspa- 
dorins. Na, tai mūsų demo
kratai šaukė • susirinkimus ir 
mulkino lietuvius darbininkus. 
Bet įvyko rinkimai ir demo
kratai pralaimėjo. Republiko- 
nams laimėjus, Savickai, But
kai iš gerų demokratų virto 
gerais republikonais. Gal po
nai Butkai ir Savickai paaiš
kins, kur yra tie doleriai, dė

i mo ? Draugės moterys prane
šė, kad jos jau turėjo susirin
kimą tuoml klausimu ir nuta
rė vienytis.

Leidžiant < balsavimui, nu
balsuota suvienyt abi minė
tas organizacijas į vieną AL ! 
DLD.

J. Ramanauskas
--------------------------------------------------------------------------

Vokietijos Fašistai 
Militarizuojasi

žiūrėsime, ką pasakys kitos daryti sekamus žygius: i mokratų kliubas ir apie bač- 
’„i sušaukti visų ką,alaus?

Mat, žmonės visaip kalba,
kolonijos. j

NRA mažai ką duoda gero ! 
del darbininkų, bet vergiją, 
tai tikrai įvykdo, čion dar
bai daugiausiai nuo šnjotų, tai 
pasiutusių greitumu darbinin
kai spiriami dirbti, o . jeigu 
katras jnenkepnės sveikatos, 
tai.nBgali suspėU: Takius pa- “"g,“Tuojaus 'surengti" 
leidžia is darbo. Mat, kapi- namuose parengimčlius, ___
talistai ^landas . sutrumpino, gas naudai. ..Daily Workerio.” 
algas sumažino, bet d^arbo DarbaS turi būti atliekamas 
darbininkas tūri daugiau pa- ]abaj greitai, nes “Daily Wor- 
daryti, negu pipūa. Tai pasi- ker»> randasi pavojuje. pra. 
rodo, kad tas mėlynas erelis šalinimas to pav6jaus bus nu
neša darbininkam tokią ver- tvirtinimas revoliucinio judė- 
giją, kokios niekas ne nesap
navo.

| 1. Tuojaus
mūsų organizacijų narių susi
rinkimus kiekvienoj kolonijoj būk tai mūs “mokratai” laike 

campaign” tą bačką neišgė-
2. Paaukauti iš iždų bent re, o kiti, kad negalėjo už- 

po porą ,idolerių ir parinkti
aukų, susirinkimuose ir ypatiš- 
kai. atlankyti simpatikus.

nors 
suei-

ir svarstyti “D. W.” reikalą.

Šiuomi bedarbės laiku 
visękių asmenų, kurie -nori 
pragyventi iš kito triūso. Vie
nas toks asmuo J.' Užgalvis, 
kuris visados ūliavoja,* už
vedė prieš “Aušros“ ir kitas

BERLYNAS. — Vokieti 
jos fašistų partija pavertė 
automobilistų kliubus į mi- 
litarines kempes. Šie kliu- 
bai pirmiaus buvo tik socia
liai kliubai. Dabar auto
mobilių šoferiai bus moki
nami ir lavinami karo rei-, 
kalui.

Majoras Huehnlein pa
reiškė, kad šie kliubai yra 
“naujos Vokietijos išdavas. 
Jie bus suvienyti į vieną ga
lingą organizaciją.” Tai 
Veiškia fašizaciją

SKAITYKIT IR PLATEN 
KIT “LAISVE

jimo ir sustiprinimas mūsų 
’vajų, “Laisves” ir “Vilnies,” ir 
j jų palaikymas.

Mes pilnai pasitikime, kad 
mūsų organizacijos, kaip tai 
ALDLD, LDSA, LDS ir APLA 
kuopos ir kitos visos organi
zacijos jr chorai ir visi darbi
ninkai, remianti revol. judė- 

banditų, kurie kelis žmones jimą, išpildysite savo revoliu-

Vaitkaitis,

Jieško Banditų po Visa 
Valstiją

CAMDEN, N. J. — Poli- 
cija pasileidusi jieškoti 3 1 "• • 1 ’V • 1* .. 2. _ _ . - J. ’
JUC1J.1VLLnunc nvuo ZJlilWllCO j *ssw**t*-

jau nužudė, o kitus sužeidė pareigą,suteikdamiJuo- 
labai pavojingai. Iš sužeis
tų vienas vadinasi Zukorski. 
Taip pat banditų yra sužei
sta moteris.

jautinę pagelbą “Daily/ Wor- 
keriui.”

Jungtiniu Valstijų Komu
nistų “ ” “
cijos

Pąrtijos Liet. Frak 
Distr. 3 Biuras

Ignition Specialist

5-11 COOK STREET, BROOKLYN, N. Y
Near Manhattan Avenue ■
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P. ŠIRIAJEV ' . Vertė T. M. DIRSĖ

FORESTJERĄ
(Pabaiga)

Ir nenoromis jis prisiminė žodžius, per
skaitytus atsišaukimuose:

“Tegul gyvuoja dSrbininkų-valstiečių val
džia !”

Kuomet abidvi puolančios kolumnos įsi
veržė bažnytkiemin, gatvėse ėjo trumpi 
mūšiai. Raudonieji gynėsi iki paskutinių
jų, vienok gerai apginkluotos italų spėkos 
ūmai juos nugalėjo ir apie vidurdienį baž- 
nytkiemis buvo galutinai užimtas. Besi
traukiančius vijosi pribuvusieji cechai. 
Italai paėmė keletą nelaisvių. Nelaisvių 
Baručči nematė. Juos paėmė kita kolum- 
na, atkirtusi jiems atsitraukimo kelią. Ne- 
laisviai buvo patalpinti didelėj grįčioj gale 
sodžiaus. Nelaisvių tarpe buvo viena mo
teris. Apie tai Baručči dažinojo nuo kitų 
kareivių.

—Rytoj ryte ateis būrys rusų ir apsi
dirbs su jais!—kalbėjosi tarpe savęs kar
eiviai.

Vakare, išsimiegojęs ir atsilsėjęs po mū
riui, Baručči nuėjo galan bažnytkiemio pa- 
-gįūrėt nelaisvių. Daugiausia jis žingeida- 
vo moteria bolševike. Prie grįčios stovė
jo sargas. Baručči priėjo prie lango ir pa
žiūrėjo. Didelėj grįčioj, kas ant suolo, kas 
ant grindų sėdėjo ir gulėjo nelaisviai. Tū
li jų, nuilsę iš po mūšio, miegojo. Prie 
stalo nugara į langą, sėdėjo moteris. Ant 
jos galvos” buvo mėlyna skarelė. Jinai ra
miai apie ką tai kalbėjo su jaunu vaikinu, 
sėdinčiu priešais ją. Pamatęs, kad Baručči 
žiūri langan, jis ką tai tyliai pratarė mo
teriai ir jinai ūmiai atsigręžė link lango.
• / Baručči nubalo. Jis iš kanto pažino gel
tonplaukę forestjerą, gyventoją mažo na
melio ant griovio kranto, tolimoj Niccoj.

—Sinjorina! ?—neišlaikė jis.
' forestjerą ne iš karto , jį pažino. Tūlą 

valandėlę jinai žiūrėjo į jį stebinančiai iš
plėstomis akimis. Vėliau puolėsi link

Paolo? Baručči?!
Taip, aš pats!
Sveiki-gyvi, Paolo! Kokiu būdu jūs 

pakliuvote čion, Rusijon?!

i————.... w i..............................

Baručči trumpai .papasakojo savo istori
ją ir paklausė:

—0 jūs?!
Forest j era liūdnai nusišypsojo.
—Štai jnatote, Baručči, kokis keistas li

kimas,—vietoj atsakymo pratarė jinai ty
kiai.—Ar senai jūs man padėjote sodint 
gėles,’ o dabar rytoj, gal būt, jūs mane su- 
šaudysite!...

Baručči, paraudo. 1
—Juk jūs atvykote Rusijon tojdel, kad pa

dėt dvarininkam ir buržujam užsmaugt 
darbininkų ir valstiečių revoliuciją, -na, o 
aš su jais,,. Aš bolševike.. .—pusbalsiai 
tęsė mergaitė.—Argi ne taip?

—Aš nežinojau.,,

kiritiėji y jį*—prapuolę ant am
žių amžinųjų* !. (O vienok baž
nyčios tuštėja ir užsidarinė
ja. . . >

Tas parodo, kad jau artina
si galas kunigų monam; per 
2,000 metų žmonėm buvo ka
lama ir kalama, kad tik tikė
jimas į dievus palaikys pasau
lį laimingu, padoriu, broliško
je meilėje ir tt. Kur yra toji 
gerovė? Kur yra toji broliška 
meilė? Vietoj to, mes- turime 
bedarbę, didelį išnaudojimą, 
skurdą, karus, šaudymus dar
bininkų streikuose. Darbinin
kų masės po valiai ir kokioj 
Amerikos šalyj, kur tikėjimas 
labai toleruojamas,

ma, tas teismas po keleto ati- 
dėliojimų ; 1 visai neįvyko, ir 
kaipgi įvyks, juk jie patys 
save neteis. Negana to, jisai 
pagrąsino pristat/siąs 1,000 
policijos, kad sulaužius strei- 
kierių pasipriešinimą, dar de
magogiškai siūlydamas jiems 
policijos “protekciją,” bet čia 
streikieriai suprato, kad ta 
protekcija jau bus tik streik
laužiams. Bet streikieriai di
džiumoj tų visų grąsinimų ne
išsigando. Kada pasirodė dau
giau skebų, tai streikieriai 
nakties laiku pradėjo daužy
ti skebų langus; kada tas ne
gelbėjo, tai, sutikdami skebus

mosj jos faktinai ir išvedė 
darbininkus ant streiko. Bet 
mūsų draugams, dirbantiems 
tenai; reikia duoti pipirų už 
neparašymą į “L.” nei porą 
žodžių apie streiko eigą.

“L.” Reporteris.

WATERBURY, CONN,

labai toleruojamas, atsitrau- Į einant iš darbo, pradėjo dau- 
kia nuo bažnyčių', palieka jas žyti* jiems snukius i 
patiem kunigam. Na, ir ku
nigai atsiduria “bedarbių ei- gonbutį. 
lėse.” , -

Spalių 27 d. laikraštyj New'žius šį streiką.
York Journal tilpo žinia apie 
tuos bedarbius (kunigus) ir

Aš maniąu...—SU- kartu fotografija, kur parodo 
murmėjo susigėdinęs Baručči ir nežinoda- (keturis kunigus, stovinčius ei- 

j lėj prie maisto išdavimo sto
ties.. Ten bedarbiam kasdien 
duoda po bliudelį sriubos ir 
duonos šmotelį. Ir susitaikyk 
tu man.. . . keturi kunigėliai 
vienoj vietoj. Ant paveikslo 
jie neišrodo išbadėję, suvargękierių akių, 
išrodo taip, kaip ir visi 
bantie j i” kunigai: 
lai, atsikišę pilvai, 
siredę.

Šis paveikslas 
tyčia sudarytas, kad nuramin
ti triukšmu o j aričius bedar
bius; kad parodyt jiem, jog 
ne tik darbininkai skursta, bet 
ir kunigai,; kad alkani bedar
biai darbininkai netriukšmuo- 
tų prieš valdonus, o kantriai 
lauktų “gerų laikų, 
žada prezidentas Rooseveltas 
su

mas ką sakyt, skubiai atsitolino.
Likite sveiki, Baručči! — sušuko jam 

mergaitė.—Kuomet sugrįšite Italijon, per
duokite mano linkėjimus darbininkams ir 
valstiečiams. Likite sveiki!..
v Baručči, neatsižvelgdamas, veik pro teki
nis, tolinosi nuo grįčios.

—Būkite sveiki, Baručči!!!* * * z
Ryte bažnytkiemin atėjo būrys rusų kar

eivių, o vakare bažnytkiemio gale trinkte
lėjo, tarsi, sulūžęs šūvis. Sušaudytųjų tar
pe buvo moteris. Vietoj mėlynos skarelės 
ant geltonų plaukų, tarsi, degte degė rau
dona, kaip ugnis, žaizda. Baručči gulėjo 
grįčioj, įsiknisęs pagalvėn ir laikė visa spė
ka užkimšęs ausis. Kuorųet atėjęs iš žu
dymo vietos x draugas pranešė, kad viskas 
pabaigta, Baručči pažvelgė į jį bepročio 
žvilgsniu ir nepratarė nei. vieno žodžio.

Tą pat naktį jis išnyko, pasiėmęs gink
lus. Draugams jis paliko trumpą raščiu-

“Einu pas bolševikus. Teisybė jų pusėje. 
Atsisakykite, prieš juos kovot. Paolo Ba
ručči. Mano linkėjimai Italijai.”

Sodiečiai, laidojusieji sekamą dieną nu
žudytųjų lavonus, nerado lavono moteries. 
Vienok netolimais nuo žudymo vietos būvo 
naujas kapelis ir ant jo, ant plataus italų 
durtuvo, plevėsavo atplėšta pusė raudonos 
skarelės.

Jau ir “Dievas” Nepaiso Savo Namij ir 
Ištikimų Tamų-Kunigų

savo NRA.

i

ir gana 
storai, keletą pasiuntė į li- 

Kompanija vartojo 
visokius triksbs, kad tik sulau- 

. Vakarais ati
traukdavo į dirbtuvės kiemą 
traukinius, 
bais; vežė 
ant Broad St. stoties ir pa
leisdavo juos, tuomi norėda
mi nukreipti streikierių domę, 
kad būk tai iš New Yorko at
važiavę,— d a r b i n inkai eina 
namo. Kitas tikslas, tai kad 
juos gudriai išvežti iš po strei- 

Bet tas nepavy- 
ge-

priliodavus ske- 
skebus “uptown”

dir-1 ko, nes ir tenai skebus 
stori kak-, riausiai apdaužė.
švariai ap-

greičiausia

Tarpe tų streiklaužių 
rado ir iš lietuvių, ypač 
nas iš jų gana pasiturintis fi
nansiniai asmuo ir kurio mo
teris dirbo, tas asmuo—W. 
Morkis ir jo sūnus Steponas. 
Nors jam langus išdaužė, bet 
jis neklausė ir ėjo skebauti, 
tai ant Broad St. stoties gavcr 
gana gerai sumušti.

atsi-
vie-

Valstijos Liet. Jaunuolių Ko
miteto Mitingas — Planai
Spalio 29 d. New Haven 

mieste įvyko pirmas lietuvių 
jaunuolių šios valstijos dis
trikto komiteto mitingas. Šį 

I distriktą suorganizavo ir vei
kiantį komitetą išrinko lietu
vių jaunuolių konferencija, 
įvykusi spalio 22 d. Waterbu- 
ryj, Conn.

Distrikto jaunuolių komite
tas apsvarstė ir darė planus, 
kaip praplatinti “The Young 
Worker.” Y.C.L. organą, ir j 
sukelti nemažiau $57.00, kaip 
kad šiam jaunuolių distriktui > 
nuskirta; taipgi “Laisvę” ir 
kitus darb. laikraščius. Pre
numeratas iš visų kolonijų 
reikia siųsti Nacionaliam Jau
nuolių Komitetui, 46 
Eyck St.,’ Brooklyn, N. 
taip greit, kaip gaunama.

Aptarė ir priėjo prie 
kad visose kolonijose draugai 
jaunuoliai pradėtų nuolačiau 
rašinėti į “Laisvę” ir “Tiesą” 
jaunuolių skyriui, iš jaunuolių 
veikimo, iš darbaviečių, iš mo
kyklų ir tt. Taipgi būtinai 
reikia tuom pat kart rašinėti 
ir į “The Young Worker.” 
Kolonijom pridubta ir iš-

: Komitetas apsvarstė ap- 
Švietos-lavinimosi tarp jau
nuolių reikalą. Bus» organo* 
zuojama mokyklos, traukia
ma jaunimas į LDS jaunuolių 
kuopas, į masinius mitingus, 
prakalbas, mobilizuojama ra
šinėjimas į savo skaudą, ir 
daugvdomės kreipti į Jaunų- 
jų Komunistų Lygą, kaipo va
dą proletarinio jaunimo.

Nutarimai ir apkalbėjimai 
reikia stengtis vykinti gyveni- 
man, o suaugusieji draugai ir 
organizacijos privalo pagel
bėt jaunuoliams’ aktyviu dar
bu ir draugiškais, konstrukty
viais patarimais..

PRANEŠIMAI , IŠ KITUS

KENOSHA, WIS.
Apvaikščiojimas Rusijos revoliu- 

7:30 
vai. vakare, Polonia Hall, 7th Ave.

50th St. Bus muzikalė programa 
prakalbos. - • .

ei jos įvyks seredoje, 8 d. Nov

ir 
ir

Ten

to,

WORCESTER, MASS.
Vakarienė ir koncertas, ‘ naudai 

Daily Worker, rengia ALDLD ir 
1 LDSA kuopos, sekmadienį, 12 d. 

November, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., pradžia 4:30 vai. po 
pietų. Programos išpildyme daly
vaus John Reed kliubo dramatiška 
krupę, bus vienas rusas solistas ir 
dainuos Ig. Kubiliūnas iš Boston, 
Mass, pasižymėjęs komikas. Daly
vaus Aido Choras ir merginų ir vyrų 
oktetas. Kviečiame visą apielinkę 
dalyvauti ir paremti darbininkišką 
spaudą. <

(263-265)

Šis as- i siuntinėta prenumeratų blan- 
kuriuos,muo priguli prie keleto pašel-

P. š.

ELIZABETH, N. J
Majoras Williams ir Kiti

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 9, 1938, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 315 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare. Visi ųariai privalote ateiti 
nes bus balsavimo blankos ir šiaip 
svarbių reikalų , aptarti.

A. M.
(263-264)

kos, ir bus pasiuntinėta fi
nansų sukėlimui blankos. Ko
lonijose draugai jaunuoliai ir 
suaugusieji privalo tuoj kreip
ti į tai domės.

Nutarė gruodžio (Ddc.) 24 
d., A 9 33 m. surengti ir vėl to
kį parengimą, kaip kad pra
eitą bal. 2 d. Hartforde. Da
bar įvyks New Havene, Conn., 
gruodžiu 24 d, Nutarta už
kviesti ir John' Reed Clubą; 
bus surengta įvairi programa; 
dalyvaus visi darb. chorai. 
Distrikto komitetas atsikrei
pia į visas valstijos kolonijas 
ir visas organizacijas, kad mi
nimą dieną, gruodžio 24 d., 
nieko nerengtų.

Apdiskusuota apie proleta
rinį sportą. New Havene ir 
Brįdgeporte sporto tymai for
muojasi; Waterbury bus pra
dėta.

' ROCHESTER, N. Y.
Prakalbos

Jaunuolio draugo Strauss prakal
bos įvyks lapkričio 7-tą. d., antra
dienio vakare, 8:00 vai., Gedemino 
svetainėj, 575 Joseph Ave. Jis, iš
duos raportu iš pasaulinio jaunuplių 
kongreso Paryžiuje. Visi kviečiąmi 
dalyvauti šiose prakalbose. j f.

r •( > . A. S,

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks trečiadienį, lapkričio 
8, 1933, ’ L.D.P. Kliube, 408 Court 
St., ElizAbeth, N. J. Pradžia 8-tą 
vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turi
me visi dalyvauti šiame susirinkime, 
nes bus daug svarbių reikalų del 
apkalbėjimo. Taipgi, kurie esate pa
silikę su mokestimis, tai malonėkite 
sekančiam susirinkime pasimokėti, 
kad neliktumėte suspenduoti.

Sekr. V. K. Sheralis.
(262-263)

Nors tuomi laiku 
Eliza- 

rašė gir-: 
o ypač 

už tvar-kios atydos į kunigų maldas ir 
keiksmus.-—Rusijoj bažnytinis 
biznis nyksta; jaunoji karta - 
nieko bendro neturi su šven
tuoju bizniu.

Akivaizdoje šio kunigų 
riksmo apie griovimą bažny
čių Rusijoj, apie kunigų “sun
kią” padėtį ir apie jų apverk
tiną likimą, šiomis dienomis 
nekurie Amerikos laikraščiai 
bei žurnalai kyštelėjo tikin
tiem netikėtiną žinią :—20,000 
kunigų Amerikoj neturi dar
bo! Girdi, daugelis jų baisiai 
skursta; nemaža dalis šitų 
“vargdienių” kunigėlių jau 
maitinama alkanųjų bedarbių 
eilėse (“bread lines”). Kuni- 1 
gėlių yra įvairių sektų, žino
ma, veik visi jie krikščionys, 
visi garbina tą patį dievą, tą 
patį kristų, tuos pačius “visus 
šventuosius,” nežiūrint, kad 
vieni vadinasi protestonais, ki
ti evangelistais, - katalikais, 
presbyterijonais ir kitokiais 
monytojais,—visus juos: <• lygiai 
palietė ‘'bedarbė.”

Tyrinėjant tų “siratų” gy
venimą, daugelis pasisakė^ 
kad jie dirbą atidaryme užsi
dariusių bažnyčių, iš ko netu
rį jokių įeigų. Mątote, dar
buojasi atidaryme - užsidariu
sių bažnyčių!

Na, o kas uždarė tas bažny
čias šioj turtingiausioj pasau
lio šalyj ? Juk čia bolševizmo 
nėra,—čia kapitalistinė siste
ma, čia nevaroma vieša prieš-, 
religinė propaganda, panašiai, 
kaip Rusijoj. Atbulai-—neku- 
riuose miestuose pilni gatvių 
kampai visokių religinių agi
tatorių, kurie sušilę žmonėm . 
aiškina “dievo galybę,” '‘die
vo miėlaširdingumą,” koks jis 
teisingas, koks gudrus; neti-

Po
litikieriai Sulaužė Dishl Kom

panijos Darbininkų Streiką s 
! .-’fc į > . ; l

šešios savaitės atgal rašiau 
apie išėjimą'Diehl kompanijos 
darbininkų streikan, reikalau
jant geresnių sąlygų ir pakė
limo algų.
vietinis bosų organas 
beth Daily Journal” 
damas streikierius, 
“šimtaprocentinius,”
kingą užsilaikymą, bet laikui 
bėgant šios kompanijos dar
bininkai negalėjo užsilaikyti 
ramiai ir žiūrėti, kaip Diehl 
kompanija slaptai gabena 
streiklaužius į dirbtuvę ir 
laužo streiką su pagelba po
licijos.

Ant sykio streiko vadai po 
vadovybe šlykštaus politikie- 
rio, advokato Kirk, buvo ant 
tiek naivūs, kad patikėjo, jog 
miesto majoras Williams duos 
policijos apsaugą Diehl kom
panijos streikieriams. Bet nuo 
ko ? Girdi, apsiginti nuo “rau
donųjų” ir “radikalų.” Bet 
kaip policija, po vadovybe 
Williamso, pradėjo gabenti 
streiklaužius į darbą, tas nai
vumas greit išgaravo.

Pirmiausiai pradėjo ■ streik
laužiauti patys bosai, žinoma, 
streikieriai, sužinoję^ ilgai ne
tylėjo ir keletą jų gana gero
kai apdaužė. Ponas Williams 
po tokio įvykio irgi ilgai ne
tylėjo, tuojaus ęu kompanijoj 
bosais atlaikė konferenciją, 
tuojaus išleido pareiškimą,! ir 
labai bjauriį pareiškimą, sa
kydamas, kad 90% Diehl kom 
panijos darbin. sutinka .dirbti, 
cituodamas Roosevelto pareiš
kimą, kad i dabar ne laikas 
jieškoti “specialių privilegijų” 
bei ypatiškos sau naudos. To
liaus sakydamas, kas dabar 
nekobperuoja su NRA, tas 
yra “obstrukcijonistas” ir kad 
Diehl kompanija pilnai pildo 
taip vadinamą NRA kodą. Ir 
WiHiams padarė tokį pareiš
kimą tuomi laiku, kada kele
tą streikierių padavė kom
paniją ant1 jų pačių valdiško 
teismo įrodydami, kad kom
panija visai nepildo taip va
dinamo NRA- kodekso, žino-

vesti 
st.rei- 
Kirk 
poli-

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

*

organi- 
komite-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima * pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CA1WPAU AVE., DETROIT, MICH.

20,000 Kunigų “Bedarbių” 
L Amerikoj
; Kunigų luomą galima drą

sai pavadint amžinais bedar-.
biais, nes jie, faktinai, nedir
ba jokio žmonijai naudingo 
■darbo. Laikymas mišių nėra 
jokis darbas,—tai malda. Bet 
•jię ir melstis veltui nenori: 
tankiausiai ir mišios būna ti
kinčiųjų užpirktos. Davimas 
šliūbų—palaiminimas “septin
tu dievo sakramentu,” tai yra 
inalda, bet už ją kunigai bran
giai lupa nuo žmonių, šitokias 
įr kitokias bažnytinio biznio pa- 
ląikymo * ceremonijas kunigai 
Vadina darbu. I

Kilus Rusijoj revoliucijai, 
žmonių nąinios, darbininkų 
klasė, pamatė kunigų rol£ kuo 
aiškiausiai ir pradėjo trauktis 
įiup bažnyčių ir kunigų. Re
voliucinė valdžia bažnyčių ne- 
pemia, kaip būdavo- caro val
gią? palaikydavo bažnyčias- 
^ėfkves. Bažnyčios pradėjo

<^tūštėt; kunigai, palikę su 
mažu būreliu tikinčiųjų, nega- 
li užlaikyt nei bažnyčių, nei 
patys iš to gyvent. Teisinges
ni kunigai palikdavo bažny
čią “dievo valiai” ir eidavo 
jĮieškot naudingesnio užsiėmi
mo, kad pasidaryt sau gyve
nimą. Kiti gi laikosi prie sa
vo bažnyčių, viliodami iš ma
žo skaičiai senų tikinčių 
žmonių įvairias aukas, kad tik 
Ųgiau tęsus savo parazitinį 
gyvenirhą.
«■ Maskvoj, Leningrade ir ki- tė prakeiksmą ant bolševikų, 
tuose dideliuose miestuose Bet tas jų dievas nekreipė jo-

' * 
daugelis bažnyčių-cerkvių vi
siškai aptuštėjo’, Tar dideli ir J 
gražūs, bet nelabai kam tikę 
trobesiai. Laikyt tuos trobe
sius tuščiais, be naudos, neša I 
šaliai nuostolius, todėl darbi
ninkų valdžia vienas iš tų 
tuščių bažnyčių visai nugrio
vė, kurios stovėjo svarbiose 
miesto vietose; kitas pravertė 
į apšvietos, lavinimosi ir kito
kias naudingas įstaigas.

Kunigai ir popai, tie dievo 
ištikimi tarnai, netekę velt-1 
ėdžių vietų, nesišaukė prie 
savo dievo priglaust juos, bet 
vieni išbėgiojo -į kitas šalis, 
kiti kreipėsi prie ' darbininkų 
valdžios, .prašydami užsįėrpi- 
,mo; dar, kiti atsidūrė kalėji
me, nes jie varė svetinių šalių 
bei; savųjų parazitų propagan
dą nuvertimui darbininkų val
džios.

Viso pasaulio kapitalistinė 
ir buržuazinė spauda kėlė 
gvoltą ir verkė, kad Rusijoj 
bažnyčios griaujamos, kad ten 
kunigai mekeno nepaisomi, 
kad jie atsidūrė bedarbių ei
lėse ir baisiai- škursta. Net 
“šventasis tėvas” apskelbė 
kryžiaus karą prieš Sovietų val
džią už “paniekinimą” bažny
čių ir kunigų; jis liepė viso 
pasaulio tikintiem melstis, kad 
dievas nubaustų, “pakorotų” 
tuos netikėlius bolševikus už 
varymą prieštikėjimiškos pro
pagandos. Meldėsi viso pa
saulio tikintieji; kunigai siun-

pinių draugijų; tų draugijų 
nariai turėtų jį smarkiai nu
bausti už tokį jo bjaurų dar
bą. Negana to, kad pats ei
na streiklaužiauti, bet dar ir 
savo sūnų jo jaunystės dienose 
mokina ; ^treikląužiauti. Tai 
jau per daug bjauru.

Nežiūrint to > pasirodžiusio 
kovinguihb Diėhl Co. streikie
rių, streikas tąpo pralaimėtas 
del tų priežasčių, kurias tei
singai nurodo išleistas pareiš
kimas-, per Metalo Darbinin
kų Industrinę Uniją į Diehl 
Co. darbininkus. Šiame jų 
pareiškime trumpais rųo.žaTs 
štai kas sakoma:

L Diehl Co. streiko vadai 
ir dftrbininkai neganėtinai tu
rėjo patyrimo kovingai 
streiką, atiduodami visą 
ko vadovybę advokatui 
ir laukdami*, pagelbos iš 
tikierių ir NRA.

2. Neišrinkimas plataus ei
linių narių Veikiančio Komite
to iš kiekvieno departmento.

3. Reikėjo tuojaus’ organi
zuotis į Metalo Darbininkų In
dustrinę Uniją, kuri yra po 
pačių darbininkų kontrole,‘tu
rėdama savo eilėse tūkstan
čius organizuotų darbininkų, 
tuomi užtikrindama "plačiąją 
-pagelbą jūsų streike.

4. Perdaug didelis atsidavi
mas ant advokato James T. 
Kirk, kuris ištikrųjų vilko 
streiką, kad daugiau, sudemo- 
ralizavus streikierius; tokiu 
būdu pasiųst streikierius ant 
tų pačių senų sąlygų į dar
bą. f • *?

5. Neišvedimas Singerio 
siuvamų mašįnų) kompanijos 
ant streiko, kaip * Metalo Dar
bininkų Unija iš karto nurodė, 
nes faktinai ši kompanija yra 
po kontrole Singer Co., tik po 
kitokiu vardu.

6. Perdidelis užsitikėjimas 
ant valdžios teismo, o ne ant 
plačiųjų masių Elizabetho 
darbininkų.

7. Nesugebėjimas 
zuoti plataus šelpimo 
to.

Toliaus savo atsišaukime 
Metalo Darbininkų 'Industrinę 
Unija atkreipia Diehl darbi
ninkus, kad Diehl kompanija 
be jokių diskriminavimų pri
imtų visus darbininkus dar- 
bap. *

Reikia dar paminėti apie 
kovingumą moterų ir merginų 
nes, kaipo daugiau išnaudoja

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Rcmln^tM Rand vl' ,

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

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

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

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

> “keyboardo.

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

- RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St. Brooklyn, N. X
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■VIETINES ŽINIOS
Great Neck Masinės

Prakalbos ir Judžiai
Tarptautinis Darbininkų Ap- 

“Bonus 
ries.”

* sigynimas rengia masineš 
prakalbas ir bus rodomi du

----- ,.-Z i    ---------ry—    
biausia atsižymėjo jąunimas, į šiame savo 
kurio ten buvo keli šimtai. 
Daugumas manė, kad po šito 

, mūšio skebai negrįš darban, 
įneš gręsia sveikatai ir gyvy
bei pavojus.

Lapkričio 3 
atvažiavo 19 
bais; mašinų 
daužyti. Bet 
atlydėjo penki' 
valstijos policijos - kazokų, to
dėl streikieriai šį kartą jų ne
puolė.

3-čią valandą po pietų strei
kierių minia vėl rinkosi prie 
minėtų'tiltų “pasitikt” skebus,

! bet policija jau neleido čia 
stovėti, , girdi, galite pasitikti 
skebus prie miesto linijos. 
Taigi darbininkai ir nutiesė 
savo frontą apie dvi mylias, 
iki miesto linijos; prisigątavi- 
no akmenų krūvas; nemažai 
streikierių buvo su automobi
liais. Miesto policijos čia buvo

; apie 100, taipgi valstijos po
licijos apie 50. Valstijos po- no,' kad pasifaisys ir 
licija lakstė iš vietos į vietą, ekonominiai reikalai.

........................t ■ "-y- 

klasės pergalės 
paminėjime. Tai yra’ mūsų 
visų užduotis parodyt savo 
priešams, kad mes stojame su 
viso pasaulio kovojančiais 
darbininkais. Kalbinkit' ir 
savo pažįstamus; išgirsite 
svarbių dalykų iš Sovietų Są
jungos gyvavimo per 16 metų. 
Pradžįa 8 v. v.

Rengia Darbininkiškų 
ganizacijų Konferencija 
Komunistų Partija.

Rengėjai.
(262-263)

gyvus kūnus. Tąi Jjuvo mo
teris 50 metų ir du jauni 
vaikinai-»-vienas 14 metų, 
kitas-^17. Rado revolverį 
tik su viena iššauta kulkai

Manoma, k^d tai padare 
banditai-vagys, nes buvo 
viskas apkraustyta, išvarty
ta. Pats Hayter nebuvo 
tuo tarpu namieje. •

u°E.%lo- South Brooklyn, N. Y.klyno Darb. ’ 
Choras ir visa publika, 
ras davė eilę ir kitų revoliu
cinių ^ainų. Smarkiai grie
žė revoliucinių darb. orkestrą. 
Pirmininkavo drg. Bieden- 
kapp.

Prakalbas sakė apie Sovie
tų Respublikos 16-kos metų 
sukaktuves, apie jos nuveiki- 
mus ir planus, taipgi apie ka
pitalistinių kraštų krizį ir apie 
dabartinius rinkimus visa eilė 
kalbėtojų—kandidatė į "New 
Yorko miesto iždo kontrolie
rius Williana Burroughs, kan
didatas į majorus Robert Mi
nor, kandidates į N. Y. miesto 
tarybos pirmininkus ir kt.

Įspūdžio darė jaunų komu
nistų ir pionierių sveikinimo 
šūkiai revoliucihiaihs kąndi- 
datams ir raudonffontiečiai 
sargai ant platformos su rau
donomis vėliavomis*. \

Tą patį vakarą milžiniška 
Bronx Coliseum svetainė buvo 
užpildyta darbininkiška pub
lika, minint Rusijos ' revoliu
ciją ir mobilizuojOntis lapkri-1 

dainavo Internacionalą Broo- čio 7 d. rinkimams. Rep.

kite savo darbininkišką soli
darumą negram darbininkam, 
nors atsilankydami į šias ma
sines prakalbas.

Bus geri kalbėtojai iš TDA 
ir bus rodomi šie judžiai: 

March” ir “Centu-

paveikslai - judžiai, lapkričio Užkviečia 
8 d., 7:30 vai. vakare, Com- ) "
munity Baptist Church, 53 _
Vally Road, Manhassett, L. I..! —

Iš Rusijos Revoliucijos 
Minėjimo Mitingo

TDA Komitetas.
(263-264)

"Darbininkai ir darbininkės! 
Šios masinės prakalbos ir ju
džiai 1 yra rengiami delei gel
bėjimo devynių ’ Scottsboro 
negrų jaunuolių .ir prieš lin- 
čiavimą negrų darbininkų.

i Mes atsišaukiame į jus: pa- 
gelbėkite sudaužyti kapitalis
tų—išnaudotojų suokalbius
prieš negrus jaunuolius. Pa- 

' gelbėkite sustabdytų negrų 
Hnčiavimą jr abelnai darbi
ninkų terorizavima. Parody-1

kadaBROOKLYN.—Retai 
šis miestas mato tokį skaitlin
gą, ir entuziastišką masinį mi
tingą, kaip buvo pereito sek
madienio vakare Arcadia 
svetainėje. Suspdnko bent 
6,000 darbininkų, nežiūrint, 
kad buvo 35 centai įžangos.

Laike mitingo rkelis kartus

7-----
LDS 50*tos kuopos susirin-, 

kirbas įvyko lapkričio $ d. 
iNarių atsilankė pusėtiną! 

' daug. Perstatyta į kuopą* trys 
nauji nariai.

Obuolių baliaus rengimo ko
misija raportavo, kad balius 
spalio 29 d. Rusų Kliubo Sa
lėje, 136 15th St., pavyko ir 
pasekmės buvo gėros, peš’gry
no pelno liko $45.00.

Draugiai ir draugės taria 
širdingą ^ąčiu tokiai - smagiai 

’Publikai, nes. buvo
“fun.”

Teatralė komisija•» rapbrta- 
vo, .kad turi; ryšius sų drau
gu Yuška ‘iš Centrą! Bropk- 
lyno, kad jie lavinasi veika
lą- perstatyti ir greitoj ateityj 
galėtų sulošt mūs kuopai. Tad 
mes susirūpinę susirast tinka
mą salę, nes, draugai rusai 
turi apleist viršminėtą Svetai
nę iš priežasties randos pake-1 
limo.

d., ryte po 7 :30 
mašinų su ske- 
langai buvo iš- 
šį kartą skebus 

automobiliai
Or-

ir

daug

E. Milen.

Profesoriai prieš
Roosevelto Tvarką

Darbininkai Išėjo j 
Simpatijos Streiką

' 1 .....r

BRIDGEPORT, Conn. — 
Eastern Malleable1 Ko. dar
bininkai, kurie pereitą vasa
rą laimėjo streiką po va
dovybe Metai1 Workers Ih-

RAUDONA V LENTA
LAISVES” VAJININKAI

štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotojai ir veikėjai:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa.........20
D. Krūtis, Elizabeth, N.J....................14
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. ..... .9
P. Bokas, Waterbury, Conn. <.......... 9
G. Krance, Bridgewater, Mass............ 7
M. Skučas, Newark, N. J............ 7
P. Greiviškis, Hudson, Mass. • ♦ .
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ...
S. Penkauskas, Lkwrence, Mass. .
Geo. Šimaitis, Montello, Mass. . . .
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . .
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa. ..........
J. Grybas, Norwood, Mass...............
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich............
B. Fulton, Brooklyn, N. Y. . . ........
S. Puidokas, Rumford, Me.
M. Burauskienę, Waterbury, Conn 
M* Guoba, Toronto, Ont...................
I. Karlonas, Yonk®rs, N. Y. ......
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . .
A. Žemaitis/Shenandoah, Pa............
E. <Sklariene, Cleveland, Ohio.

Raulinaitis, Cleveland, Ohio. . . . 
Davidonienė, Worcester, Mass. 
Karpich, Lynn, Mass..................  .
Vasiliauskas, Detroit, Mich..........
Žirgulis, Rochester, N. Y..............
P. Miller, Chicago, Ill..................

. .4 
.4 

. 3 
.3 

. 3 
.3 
3 

. 3 
. 3 
. 3 
. .2 
. 2 
. 2 
. 2 
. .2 
. 2 
.2 

E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.............2
S. Petkienė, Great Neck, N? Y. .... .2 
R. Jarvis, Plymouth, Pa. • •.................. 2
J. Katilius, Bridgewater, Mass.*........... 2
A. Lukaitis, Bayonne, N« J. . ..............2
A. A. Lideikienė, Great Neck, N.Y.. 2 
J. Cheponis, Montreal, Can. . .
J. Adomaitis, Monangahela, Pa.

E

$W METAMS IR

J. Galdis, Maynard, Mass. .'. ......
S. Wallace. Kenosha, Wis. ..... 
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill. . 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. ... 
J. Žilinskas, Lewistone, Me............
S. Misevičius, Gardner, Mass..........
A. Kupčiūnas, Phila, Pa...............
J. Chinski. O’Falon, III.
A. Klimas, Hartford, Conn............
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y.................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J................
V. Siraževičius Toronto, Ont. . . 
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass 
A. Pavilionis, Sutton, Mass. . .>. . 
G. Kardauskas, Linden, N. J..........
J’. Tamuliavičius, S. Boston, Mass.
J. Žeinius, Montreal, Can. ........ 1 
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. 
P. Kazakavičius, NeW.ark, N. J. ... 
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. .
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill...................... 1
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. . . 
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. . 
A. Griškevičius, Providence, R. I. 
O. Butėnienė, Lawrence, Mass. . 
A. Depsis, Detroit, Mich...............
S. Urban, Salem, Mass....................
K. Rušinskienė, Minersville, Pa. . 
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa
J. Weiss, Brooklyn, N. Y................... 1
J. Jamison, Livingston, N. J. . 
F. Pfusas. Los Angeles, Cal. . 
J. Adams, Grand Rapids, Mich
F. Madison, Y'oungstown, O» 
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. . • 
S. Paulenka, Lowell, Mass.........
J. Bakšys, Worcester, Mass. . .

$2.25 PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $325 Pusei Mėty

Visi dieni^čio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. s

DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
EIRMA ’ ANTRA TREČIA KETVIRTA . PENKTA

lOjraiM $18 $16 $14 $12
. .SĖSTA ' SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DESIMTA

$10 $8 $7 $6 $5.
x z d

> Drg. O. Girnienė jąu turi 7 skaitytojus. Vienu kartu ji prisiuntė net 6 prenumera
tas ir sako, kaęl d. Reikauskas neatsilaikys prieš BinghamtOno moteris vajininkes.

Drg. A. Račkauskas iš Girardville darbuojasi gana energingai.
daugiau skaitytojų. * < •

Drg. A. Lukaitis sako: “ štai du skaitytojai. Tai tik pradžia, 
kys prieš Newarką!”t ■ - ' ', į

Drg. A. A. Lideikienė įteikė pinigus už du skaitytojus ir sako,
draugai pralenks Brooklyną. ' ’

“Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
Ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytojų. Pinigus ir laiškus antrašuokite:

“LAISVE” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y.
> - , . . • >. 'i ' .

Jis ketina gauti

Bayonne atsilai-

kad Great Necko

i

Ridgewodietems
LDSA 132-ros kuopos susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio—Nov. 9 d., 7 :30 vai. 
vakare, pas drg. Višniauskie- 
nę, 851 Hart St.

Draugės, šiam susirinkimui 
yra daug laiškų, del kurių tu
rėsime daug diskusijų; turė
sime į juos atsiliepti ir kito
kių labai svarbių^tarimų pada-j 
x-yti. Visos turime ouu susi
rinkime laiku, nesivėluoti. 
žiūrėkime, draugės, savo . rei- 
lų, ir visos būkime susirinki- nių stotį, 
me.

norėdami išskaidyti beginklę 
minią, bet. jie visitiek buvo 
bejėgiai prieš tūkstantinę dar
bininkų armiją, kurios buvo 
iki 8,000; jaunimo taipgi di
delis nuošimtis buvo. Policijos 
viršininkas, matydamas visur 
krūvas akmenų, matydamas, 
kad skebam gali būt galas, 
o tvarkos nėgali padaryti, nes 
darbininkų minia vis didėja, 
jis pašaukė specialį traukinį 
skebus išvežt. Gi skebų tuščios 
mašinos važiavo kita vieta,— 
Holbrook line. Streikieriai j 

i greit sužinojo apie tai; vieni 
vijosi tuščias skebų įlašinąs, 
kiti apgulė Montellos trauki- 

To pasekmės buVo 
tokios: traukiniui akmenimis 
išdaužyta šeši langai ir areš
tuota du streikieriai. Vienam 

. valstijos policija išsuko ranką, 
i o‘: kitą trys policistai smarkiai 
1 sumušė.

Lapkr. 3 (?) ryte specialis

Narė 
(263-264) ,

-■=T.r7.„ r ■■ 1 .i.L

MONTELLO, MASS.
•' ' —— ' hi 

“ 1 “ Darbi-1 traukinys vėl atvežė' apie 100f 11 1*11 Ii*
Douglas Shc\e Co. ; Di 

ninku Streiko
Streikieriai. privertė N.Įj»B. 

(išpildyti, jų i reikalavimus, pri- 
i pažinti • Brotherhood naują 
.uniją. Lapkričio 2 d., 8:30 
j vai. vakare, ant Shoe Code 
Į N. L. B. išnešė sprendimą, 
J kad W. L. Douglas Shoe Co. 
i turi grąžinti dirbti visu£ dar
bininkus, kufie rugpjūčio 28 
gavo algas, su tokia unija, 
kokios jie reikalauja. Taigi, 
lapkričio 6 d. grįš dirbti visi 
darbininkai, be jokios diskri
minacijos; kurie buvo priimti 
po 28 rugpjūčio, tie bus at
leisti. / •

Jeigu kompanija dar ilgiau 
būtų dirbus su skebais, tai bū
tų išsivystę mūšių 
kbaujo praliejimu.

Keli žodžiai iš 
Eigos

Spalio 31 dieną 
minios negalėjo , • 
dirbtuvės priešakinių vartų, 
nes buvo išimtas indžionkšinas 
prieš Brotherhood uniją, tai 

•jie apgulė Field St. tiltą ir 
'šonines gatves; taipgi Ho- 

1 ward St. tiltą ir Montello gat
vę. Kuomet važiavo namo 16 
automobilių > su ginkluotai^ 
skebais, tai kelias mašinas 
streikieriai apdaužė. Skebus 
Jydėjo in saugojo valstijos po
licija,
Bostono. t • i > j

Lapkričio ii d.ibuvo didžiau
sias akmenim daužymas ske
bų ^automobilių. Ryte pribu
vo 20 didelių šarvuotų , auto
mobilių. su skebais. Po pie
tų, kaip 3:30 vaL, prisirinko 
prie djrbtuves ant kelių apie 
3,000 streikierių ir jiem pri
jaučiančių žmonių; vietinės 
policijas buvo apie • šimtas. 
Bet vietinė policija nemylėjo 
importuotų iš Bostono apgin
kluotų skebų-Ągengsterių; ji 
pradėjo skirstytis/; Kaip tik 
škebai pradėjo važiuot namo, 
pervažiavo per i Howard .til
tą, streikieriai pradėjo akmę^ 
nimis daužyt automobilius; 
iš 20 automobilių .-tik šešių 
ląngąi liko sveiki. Tuomi da-

su dideliu

Streiko

darbininkų 
prieiti prie

S^kebus

nuo '■ Brocktono iki

CHICAGO, III. — Dabar 
valdžia bando tvarkyti pi- 
higus. * Su sutvarkymu pini
gų, tai yra pądėjimu pini- 'dustrial Unijos, išeja į fetrei- 
gams aukso pagrindą, ma- kuomet jiems reikėjo 

kiti; birbti streikuojančių (New 
Havene) darbininkų darbas. 
Šių darbininkų simpatijaTačiaus 12 ekonomų ir fi-

nansierių profesorių išlei- pagelbės New Haveno dar- •t * -i i I r n n4-Mr\ilrnbininkams laimėti streiką;,do pareiškimą, kad šitas
Roosevelto planas yra klai-
dingas Tas planas negalės Daro p|anus gj— j Kub
•nnainlrti znvin naci J cpasiekti tikslo, kurio jisai 
siekia ir pataisyti padėtį. 
Reiškia, kad valdininkai ne
žino, ką jie daro.

Darbininkai Šaukiasi

skebų po didele apsauga valstL 
jos 1 ir -miesto- policijos. Sunku 
buvo prieiti prie skebų.. Bet 
streikieriai iš tolo baubė ant jų. 
Tą pačią dieną po darbui vėl 
pradėjo rinktis prie dirbtuvės 
minios streikierių, norėdami at- 
keršint skebam, bet sunku buvo 
prieiti prie dirbtuvės, nes .poli
cija neprileido arti. Čia be jo
kio įrodymo policija Areštavo 
Antaną Meškinį, būk jis metęs 
bonką į streikierį. Penkis jau
nuolius areštavo So. Braintree, 
Mass. Darbininkai baubė ant 
streikierių ir policijos. Streikas 
tęsėsi 10 savaičių ir dvi die
nas. Areštuota 20 strfeikierių; 
11 paleista be teismo; vieną pi- 
kietininką, L. Hoffman, Bosto
no augštesnysis teismas nuteisė 
30 dienų kalėjimai! už tai, būk 
jis naktimis mušė skebus stu- 
bose. Tikrų įrodymų nėra; be 
jokios kaucijos nuėjo kalėjiman, 
Aštuoni streikieriai dar laukia 
teismo. ] į

Ginkluotų skebų areštuota 4 
už šaudymą į publiką; jų teis
mas atidėtas. Kaucijos už juos 
užstatyta po 100. dolerių? 

" šiahe šiaučių streike didelę 
rolę' lošė jaunimas, kuris daug 
gelbėjo streikieriam; streikierių 
vien, laimėjo kovą, nugalėjo 
fabrikentųs ir B.; S. W. kompa- 
ničną uniją. Apie 50 skebų na 
mų išdaužyta langai', išdaužy
ta apie 38 jų automobilių lan
gai; apie 15 jų'apmušta ato
kiau nuo dirbtuvės. 1

DANZIG. — Šio “laisvo” 
miesto darbininkai, kurių 
organizacija buvo panaikin
ta per fašistus, dabar jau 
kreipiasi į Tautų Lygą, kad 
jinai protestuotų prieš faši
stų diktatūrą. Ten socialis
tiniai laikraščiai buvo sulai
kyti. ;■; f

Bet šie darbininkai nie
ko negaus iš Tautų Lygos. 
Jie patys turi išsikovoti sa
vo teises.

HAVANA—Naujoji Ku
bos valdžia pasirodo, kad ji 
yra tokia pat reakcinė, kaip 
ir pirmesnė Machado yald. 
Ji visas jėgas organizuoja 
darbininkų streikų ir kovų 
malšinimui. /”

Taip pat šita valdžia sy
kiu įsu Amerikos imperialis
tais daro planus, kaip Ame
rikos laivynas galėtų užval
dyti Kubą ir nuslopinti dar
bininkų judėjimą. , /•.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Šalna.

NEW HAVEN, CONN
Paminėjimas Riisijos Proleta
rinės Revoliucijos Sukaktuvių

I

Lapkričio 7 d., antradienį, 
Troup High School svetainėj 
kampas Edgewood Ave. ir 
Beer St., įvyks Rusijos prole; 
tarinės Revoliucijos 16 metų 
sukaktuvių a p v a ikščiojimas. 
Bus puiki mpzikalė programa 
ir geri kalbėtojai sakys pra
kalbas. Visi vietos ir artimų 
apięlinkių darbininkai ir dar- 

privalo dalyvauti
apięlinkių 
bininkės

Išžudė Visą Šeimyną
' LAWTON, Okla.—Polici

ja atrado Robert F. Hayter 
namus užrakintus ir tris ne-

Telefonas; Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
( Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus
f

Mūsų Specializacija'yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

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

PATARNAUJA 3
...........  DAKTARAI:’

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso valandos: nuo 9 vai. 
. Penktadienį iki 5

Dr. .Theodore Conklin Y
iš lyto iki 9 vai. vakare/ 
valandai vakare. > > , • ;

DRS. SCHONGER & STENGER

JUOZAS KAVALIAUSKAS
/Laisniuotas Graborius

. Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa- . 
tarnavimas Bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nu(iūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu: ,
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone-yMain 1417

v ■ v
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Šeštas Puslapis
I Antradienis, Lapkr

ŠIANDIEN VIS! BALSUOKITE UŽ 
KOMUNISTŲ KANDIDATES!
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MINORROBERT
Senas, narsus kovotojas už darbininkų reikalus,—Komunis
tų Partijos kandidatas į New Yorko miesto majorus šian
dieniniuose rinkimuose.

oktyne, ir gaukite nurodymus, 
kaip tą pareigą atlikti.

Kai kurie darbininkai per 
nesusipratimą buvo užsiregis
travę balsuot už vieną bei ki
tą 1 buržujinę partiją. Bet 
šiandien gelito (ir turite) bal
suoti už komunistus,' nepai
sant, kaip būtumėte užsiregis
travę—pačiais , įstatymais, yra 
leidžiama partiją* permainyti 

l laike balsavimo. ! Paduota balsas už 
i nistų kandidatus ir už 
gra , ą turės danger;" 
bą—^kaipo pj’ot "st.g 
darbininkų prieš;.’ re’ 

’ prie> ju graftą. K?
! toks balsas bus taip pat s$y-J 
rimas kapit: -lustų, kad - Visus i 

• bedarbi ■’s. aprūpintų r 
re ra^'lpa.’z k akt'iš' k^

1 tų iri.i” valdžias.

komu- * 
jų p ro
ll svar-

U’,

KWibs Atitaisymas-
Pirmadienio “I aisvėje”,| 

straipsnyje apie Ben ’ Goldą, 
komunistų kandidatą į mies
to tarybos pirmininkus, para
šyta, kad jis nėra Komunistų 
Partijos narys. Raštas buvo 
remtas informacijomis iš “Dai
ly Workerio” snalio 5 d. nu
merio. Paskui tas paskelbi
mas buvo atitaisytas, su pa
brėžimu, kad drg. Ben Gold 
yra Kom. Partijos narys. , 

Todėl šiuom “L.” redakciją 
atsiprašo drg. Ben Goldą už | 
tokio netikslaus pasakymo 
įtalpinimą.

Iš Šv? Jurgi© Draugijos 
Susirinkimo

Lapkričio 1 d. buvo šv. Jur
gio Draugijos susirinkimas.Šiandieną balsavimai—rin- liariai pinigiškai šelpti kiek- 

kimai miesto valdžios. Apie! vieną bedarbį, o dirbantiems; 
rinkimus sukasi tokie klausi-! pašalpinius darbus mokėti to pasirodė, kad ligonių rari-

Kaip Balsuot Rinkimuos Šį Antradienį
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čia yra paveikslas balsavimų mašinos,, miestiniams 
N. Y. rinkimams, kurie įvyksta šiandie, lapkr. 7 d. Ko
munistų kandidatai’ sudėti penktoj iš viršaus eilėj su žen
klu kūjo ir pjautuvo, palei raidę E. ' Balsuokite, nuspaus- 
'dami žemyn visas šioj eilėj rankenukes, ir palikite jąsias' 
žemyn nuspaustas. • i

Central Brooklyn, N. Y.
Iš užrašų raštininko rapėr-

•____ i - -i _ i i. ______ ______________ _•_» Į

mai, kaip visų bedarbių šelpi- unijinę algą. Vien komunistai' dasi nedaug. Mat, dabar he
mas, mokesčiai į miesto iždą, kovoja prieš pakėlimą važinė- kurios industrijos geriaus dir- 
teisŽL. = — elektriniais jimo “feru”, prieš indžionkši- ba, kaip vksaros Ipiku, tai. ir 

rH: nūs, už pilną dąrbininkam ligonių mažidus. Keli .mėnė-
bal.sp ' streikų laisvę if įvairias leng-^iai atgal buvo sergančių na- . --z — >

v Bet tapo išrinkta la'maci.jų, kurias atliko mažos 
. ; komisija, kad geriau ištirtų mergaitės, ‘G. Grigaliūniūįė ir

Neuždyką 'todėl 38-nios.tuos ligonius, ar tikrai serga. A. Grauniutė. Labai pagifti- 
Kada .komisiją patikrino visus, na. kad tėvai pamokina tokias 

! del to taipgi sumažėjo v logo- mažas mergaites, | • • I • < . k 1 •• !
šaukdamos visus , darbo žmo- 'nia1-'
nes balsuoti tiktai už Komu- i ?° užrašų raštininko, sekė 

į nistų Partijos kandidatus. - įvairių . komisijų Raportai.
Tarp tų organizacijų yra to- 

LaGuardia | kios didelės unijos, kaip In
dustrinė Siuvėjų Unija, Mari-

kaina važinėjimo <
miesto geležinkeliais ir kf:

Neduokit nei vieno ___(
kapitalistų kandidatam į ma- ■ vatas darbo klasei, taip pat ir Hų virš 40. 
jorūs: Tammany Hall O’- smulkiems savininkams. i t
Briėnui, “gerovę sugrąžinti

nūs, už pilną dąrbininkam
ba, kaip vasaros laiku, tai . ir 
ligonių mažidus. Keli mėne-

darbininkai^ skaitlingai daly
vaukime “Laisvės” koncerte at
einantį nedėldienį.

M. Renkevičiūte. įPenktadienio vakare, lapkri
čio 3 d-, ALDLD 24 kp. turėjo 
prakalbas L. .Aleksiejaus sve
tainėje, 33 Hudson Ave. Kai-į 
bėtoj'į būvį D. A. šolom.skas; LDgA ]( fls susi.
įr. A;Ka»riute;.(alpgibUyodek:i j.takimas bjs kėtVirtadienj,

v I

-!IDSA 1 Kp. Narėms
•w ! • i i. > * ‘ • *

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminanti 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSTHKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, ’ • “Laisvės” Name 

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo ,10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42iul ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue
Pasitarimai ir $6^00 
egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiųomi pranešu savo .kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

Nauj<y vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES'
kampas Broadway

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

i Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
i ant visokių kapinių; parsamdo au- 
( tomobilius ir kertėtas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinejiinartis.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
,———-——-—

JONAS
512 Marion St., 

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

žadančiam McKee, republiko- darbininkų organizacijos pir 
nų LaGuardijai nei socialistų madienį išleido pareiškimą,! 
C. Solomonui. Jie iš kapita- šaukdamos visus darbo žmo-' 
talistų laka, tai už buržuazi
ją; ir loja. ,

McKee yra nupirktas Rock- 
efellerio bankų; 
darbuojasi naudai Morgano 
Wall Stryto bankų. O socia
listų kandidatas į majorus C. 
Solomon sutinka su LaGuardi-' 
još programa. Taip jis perei
tą sekmadienį viešai pareiškė. 
- “LaGuardijos programa 
(kas liečia bankierių) yra ta 
pati, kaip ir mūsų (socialist 
tų). Iš visų mano oponentų 
rinkimuose vien Fiorello La
Guardia padarė apžadą vyk
dyti tą pąčią programą?’

Visi tie kandidatai- sutinka, 
kad iš miesto iždo kas metai 
būtų išpumpuojama apie 209 
milionų, dolerių į bankierių 
aukso sandėlius,—nepaisant, j redaktorių, ir ųėile kitų, kurie 
kad mieste randasi 1,500,000 
bedarbių, kur|ų tik menka da
lis iki šiof tegauną bet kokią 
pašalpą r į fj į {įV ■ P • '

KaipJJąGilardia; ‘ taip Mc
Kee ir OTEĮrięn >yra susiderėję 
su bankieriąis pakelti įki 7c 
kainą važinėjimo gatvekariais 
ir požeminiais gelžkeliais. Ne
žiūrint, ką jie dėl balsų gau- 
dyrnp šnekėtų, tie kandidatai 
sujiko su taksų pakėlimu 
Smulkiems namų savininkams 
ir" su netiesioginiais taksais 
ant kasdieninių darbininko 
reikmenų. Jie yra pasižadėję 
dar bent penkiais nuošimčiais 
numušt bedarbių pašalpą, taip 
gi kapoti algas tūkstančiams 
miestui tarnaujančių darbinin- 
k«.

Vfen tik komunistų kandi
datas į n>ajorus Robert Minor 
ir kiti šios Partijos kandidatai 
reikalauja tuojaus suspenduot 
milžiniškus išmokėjimus ban- 
kieriams; jie reikalauja uždė
ti 10 nuošimčių taksus ant 
turtingųjų ir iš to visko regu-

lapkričio 9 d-, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn.e. Pradžia ly
giai 8 vai. vakare.

: Šis susirinkimas ,bus labai j 
svarbus. Mes turėsime bal- 

Man; klausant, išrodė, kad 'šį savimus klausime vienijimosi
, karta draugui šolomskui neper-

Sergančių Vyry ir Moterį! 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, • Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. . .

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAIKRAUJO SPECIALISTAS

Gydau ūmiau ir chroniškas vyrų ir 
moterų litas kraujo Ir odos 

Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

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

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

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

156
su Amerikos Lietuvių Darbi- 

sijų apor ai. . ■ geriausiai sekeši ; kaipo vajaus ninku Literatūros Draugija.' 
suradimo komisi- , ,,--------- _ ------ .. Taip paį neužmjrškite. ^au.

ges, kad greitu laiku mes tu
rėsime savo parengimą.

H. Manfuškaitė, 
Organizatorė. 

(263-265)

Svetaines buinuimv rovumai- , ... v • .v, •
' . v v- i , laiku, ns permazai aiškino apiela del baliaus pranese, ko-' T ,. . i' t • . ALDLD svarba.kios yra sąlygos. Jurgmeii _ TZ • --x- i m--' ■ 1 Drauge Katriute kalbėjo ang

liškai apie jaunuolius.
Reikia pasakyti, kad žmonių 

buvo -pilna svetainiukė.
Pora savaičių atgal Prūseika 

i turėjo prakalbas; tai buvo de- 
! vyni vietiniai darbininkai. Na- 
je, tai mases, ar ne? • 

i (Kitas reporteris rašo: “Drg. 
. D. M. šolomska's kalbėjo siu 
! dienu klausimais, bet man. ro-1 
i dos, k%d biski perdaug smulk- 
i meniškai aiskinč apie Sovietų 
Sąjunva, o permažai apie šios 

< šalies bėgančius klausimus, kaip 
tai Apie bedarbę, streikus, prez.

ninku Industrinė Unija, Alte- Draugijai. Po gana ilgo pasi- 
t • t-x • »1 ▼ • i 'Ir 1 * n < -vx t n zs l-x /i

keli lo- i Mus 1934 metais, Clinton Hali 
svetainėje; jis įvyks paskutinį 
šeštadienį vakare prieš užga- 
vėnias.

Raportas delegatų iš ben-1 
dro fronto konferencijos pa-; 
kėlė gana geras .diskusijas, iš 
kuriu pasirodė, kad tūli asme-; 
nys maino savo kailį ir nežino i 
ko bejieškoti. Jie bando d a-į 
ryti, užmetfrnus buvusiai ben
dro fronto valdybai, kad ne- 
šelpė bedarbiu bei metamų iš 
kambarių. Sako, kad ant Lo- 
Yimer $t. po ‘ bendro’ fronto i. . ..T . _ „
komiteto akių išmėto iš namų I w,*k\.e8zem”’,,or1’. LaisveA ' 
net kelias ^imyn^.o U?.ko-, brošiūros Klausimai ir At- 
miteias ^i&o W^6jo.' Bet|^kyRa..apie.Sov:«ų Sųjun^ . 
kada buvo atsakyta, kad iš- i Padengimui lesų surinkta trys 

doleriai.-— Ken.’ ) s ■-
! Lapkričio: 13 d. įvyks viršmi* 

riėtos ifuopds susirinkimas. Vie-Į 
ta tįi pati| kaip visada. Drau- ' 
gai, ateikite patys ir atsiveski
te- naujų' parių, nes dabar pro-i 
ga įstoti, .kuomet tik 10 dentų 
įstojimo. • r

Taipgi, Central Brodklyno 

jomarko konferencijos del Da
riaus ir Girėno mirties. Mat, 
jie nori daryti sau biznio Vie
ni ir kiti ir del to tarp savęs 
pešasi, o dėl darbininkų kla
sės nei Nudilusio grašių bei žo
delio. Iš tautininkų ir kle
rikalų konferencijos delegatų 
paaiškėj()> kad buvo priimta 
rezoliucija, kad būtų atimtas 
Kosciuška iš lenkų. Mat, 'jie 
norėtų dalyti sau gešeftb įr iš 
Kosciušką, kaip datyar barido 
dalyti iš mirusių Dariaus ir 
Girėno

ration Painters, Nepriklauso
ma Dailydžių Unija,
kžilai Amerikos Darbo Fede
racijos ir kt.

Už drg. Minorą ir įeitus ko
munistų kandidatus šankia 
balsuoti ir Sąjunga Profesio
nalų Grupių—rašytojai, artis
tai, inžinieriai, architektai, 
mokytojai (tarp jų Malcolm 
Cowley, vienas iš “New Re
public” redaktorių, Npw. Yor- 
ko Universiteto profesorius 
E. B. Burgum; Kyle Crighton, 
vienai iš “Scribners” žurnalo

kalbėjimo nutarta rengti ba-

SUSIRINKIMAI

XXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

nepriklauso Komunistų Parti
jai, bet mato, Jog tai yra vie
natinė partija, kuri atstovau
ja reikalus žmonių, įirbančių 
fižiniai bei protiniai. J .

Jie šaukia balšuot u£ drg. 
Minorą j miesto majorus, už 
Ben Goldą j miesto tarybos 
pii^nininkus, už 'Willianą Bur
roughs į miesto iždo kontro
lierius ir už visus Kom. Parti
jos kandidatus.

Patys Balsavimai?

Balsavimų vietos šiandien 
Atdaros nuo 6 vai. iš ryto iki 
6 vai. vakare.

Šiemet ypatingai turi budė
ti darbinipkai, kad politikie
riai- nesuvogtų balsų, ati(įuo- 
dAmų Komunistė Partijai.

Yra buvę susirinkimų, ku
riuose balsų dabotojams buvo 
aiškinama, kaip tą pareigą at
likti. k Bęt; kurie brooklynie- 
čiaL nedalyvavote tuose susi
rinkimuose, tai šiandien už
eikite į komunistų sekcijos 
centrą, :61 Graham AVe., Bro

kada buvo atsakyta, ka^l 
mestieji nepriėmė ^komiteto 
pagelbos, tai' taš pats asmuo 
sako, kad tos šeimynos turėjo 
pinigų^ ■'tik rendoš nemokėjo.

Tai matbte, ko tie žmonės 
įieško j jie nori,' kad behdro 
fronto komitetas gelbėtų tuos.- 
kurie /nenori mokėti rendų, o1 
ne suvargusius bedarbius. K

Ir ąš nieko nesakau tiems 
asmenims, kurie .daro užm^1 
timus; jie yra politiškai nusi
statę prieš pažangų darbinin
kų veikimą; ir pačioj konfe
rencijoj jie buvo tam priešin
gi-

Bet vis tiek, nežiūrint viso
kių užmetimų, didžiuma na
rių numatė bendro fronto> rei
kalingumą ir išrinko tris na
rius, kad dalyvautų bendro 
fronto komitete nuo šios dratu 
gijos., , • '

Taipgi buvo’ išduota rapor
tas. iš tautiško ir katalikiško

RIDGEWOOD, N. Y.
LDSA 132 kuopos susirinkimas 

įvyks ketverge, 9 d. lapkričio-Nov., 
.7:30 vai. vakare, pas drg. Višniaus- 
kienę, 8,51 Hart St. Draugės, šiame 
susirinkime turime būti visos be jo- 

Roosęvelto NRA. 'Parduota ke-j.ldo išsikalbėjimo, kad negalima bū- 
ti. Turime rimtai apkalbėti savo 

> kuopos reikalus ir padaryti ją veik
lesne.

v (263>r264)

REIKALAVIMAI
REIKALINGI 2 džianitoriai prižiū- 

*rėjimu) 6 šeimynų namo. Gaus gy
venimui kambarius už dyk^. Viena 
vieta Ęast New Yorke, antra 
Ridgewoode. Atvažiuokite nedėlioję 
pasitarti. Kitom dienom nevažiuoki
te, bet, rašykite laišku. Važiuodami 
imkite Metropolitan arba Jamaica 
elevator ir važiuokite iki . Wood
haven Boulvard, ten rasite 63 Rd. ir 
Woodhaven Boul. comer, J. Stankus, 
84r48-63 Road Elmhurst, L. I. N. Y.

(261-263)

STEPHEN BRF.DES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-7057 '

INCMATHEW P. SALLAS 
’ (BIEL6USKAS) 

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

MŪSų (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄjJAl PAGALBAI AMBULANSlfcĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTĘKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ V1ETAK SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI,

VISAIS TAIS REIKALAIS' KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AŲSIĄI PATARNĄUSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTL MUSŲ, 
TELEFONAS N1EKAQ NEMIEGA.

XXX50CXXXX5C

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

Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki 
iki

Ofiso valandos nno 1 
nuo 0

NEDALIOMIS , 
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

t kas dien. seredoms ir subatoms 
7:10 vaL vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas I. ISrd 8L




