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IN TWO PARTS

PART ONE

“Moscow News’’ praneša, kad No. 224 Telephone STagg 2-3878
Sovietą Sąjungoj M. Gorkio kny
gos “Zizn Klimą Samgina“ jau 
išėję 19,()()(),000 kopijų. Noviko
vo-Pribo j veikalo “ (kišima “ — 
1,977,000 egzempliorių, Serafimo- 
vičio — “Želieznyj Putok“ — 
2,048,000, Šoloehovo — “Tiehij 
‘^Ener<rija’tli!289!ooo'la^<<>,r'‘i^-! pasaulyje žydai re- buniassa Suetgsugu pareis 
toj “Piotr F 
Demjan Biednyj 
še“—2,500,000 ir Panferovo vei
kalo “Bruski’ 
pliorią. Tai reikia 
koki tai kalnai knygą, 
keliu pagarsėjusiu veikalu.

Priešreliginis Paradas Naujas Karo “Skyinas” DAR VIENĄ DARBININKĄ NUŽUDĖ!
MASKVA. — Trečiadienį TOKIO. — Admirolas No-

’—912^000, Ilginiai fanatikai ąpvaikš-,kė, kad Manchukuo, Japo- DURTUVAI IR NUODAI NEGALI SULAU- 
Vperiod i Vy- čiojo Yom Kippur. Sovietų nijos imperialistų padaras, 

i- sostinėje prieš tą “šventę” i turi budavoti savo karo lai- 
ibuvo suruošta priešreliginė i vyną. Mat, jie žino, kad 
• 1 j • • i

1,291,000 egz.em-
issivaizdinti, • demonstracija. Sakoma, 

tik siu' , ,T i . , -i j • . . . i• kad Maskvoje dar yra ketu- susiderėti karo laivynų rei-1 
Irios žydų bažnyčios, bet jas‘kalu. Japonijos imperialis-l 
labai mažai kas lanko. Iš i tai prisibijo generalio lenk-i 
pusės miliono žydų, didžiu-1 tyniavimo su Jungtinių Val

oma nekreipia jokios atydos.1 stijų ir Anglijos imperialis- 
skaitytojams pasilieka Bedievių organizacija ragi-;tais laivų budavojime, nes 

ir na, kad reikia nesigailėti I šie turtingesni. Jie mano

“ Laisvės“ vajus už naujus 
skaitytojus prasidės su 15 d. spa-i 
lią.4 Taigi laiko liko jau nedaug, j 
Seniems 
ta pati kaina metams 
pusei metu—$3.00.
skaitytojams bus metams $5, 
pusei metą $2.50.

Vajininkams j....................
dovaną nuo $20.00 iki $5. Taip
gi bus duota 10 dovaną ir nau
jiems skaitytojams, nuo $5 pini
gais, prenumeratomis ir knygo
mis. Taigi ne vien mūsą vajii)iii- 
kai turi progą laimėti dovanas, 
bet ir skaitytojai galės laimėti.

Gengsteriai ir 
Kulkasvaidžiai

WASHINGTON. — Eina 
imas amunicijos par- 

, , n i* • v duvuuo užsienin. Tūli pa-
Nugalėti Darbininkų Kovingumą. Tekstilės Darbininką ■triotai pakėlė skandalą, kad 
Kovingumas Auga. Daugiau Darbininką Stoja Streiko 
Laukan. Išnaudotojai ir Ją Valdžia Susirūpino. 1,000,000 
Darbininką Nuo Maine iki Alabama Valstijos Kovoja ■

ŽYTI DARBININKU KOVINGUMĄ
I193? m!ta,ls ne,bus gahma i šautuvai, Gazą Bombos, Kulkasvaidžiai ir Kiti Ginklai Negali 
susidoroti knrn aivvnii rou 1 “ * • ' „ _ . _ _ OdVimo

$5.50 ir na> kaj reikia nesigailėti šie turtingesni. ___ ~
Naujiems darbo del priešreliginės agi- ■ budavoti nauja karo laivy- Y1GJ HL* 1 P I - ' M C » v

y Stacijos, kad paliuosavus ti- ną del Manchukuo, ir tokiu
vra skiriama 10 kinčiuosius nuo tų nuodų, i būdu apgauti Jungt. Valsti-

jų ir Anglijos imperialistus.
! Amerikos Laivyno Ma- !Bet fšku> kad tas; ne-J .. Į pavyks, nes Washington©

CHARLOTTE, N. C. — 
Darbininkas Ernest K. Ri
ley, 40 metų amžiaus, tapo 
pervertas durtuvu prie Knit 
Products Mill, kada jis ten 
pikietavo ir greitai mirė

nevrai prieš Japoniją
WASHINGTON. — Karo ’ 

laivyno sekretorius Swan
son pranešė, kad 1935 me
tais visas Jungtinių Valsti
jų karo laivynas turės ma
nevrus apgynimui Alaskos. 
Manevrai įvyks tarp Alas
ka-Hawaii-Puget Sound. Jie 
bus nuo Amerikos iki Phi- 
lippinų salų. Visas karo lai
vynas turi dar nuo 8 die-

Drg. F. Petrašiūnus užmokėjo! 
už dalį ALDLD 80 kuopos narią 
duokles. Tat iš pirmiau nemo
kėjusią kuopą jau nuo 15 kuopą 
gauta duoklią.

Drg. J. Machuta, sekr. ALDLD 
20 kuopos, iš Clevelando, prisiun
tė už 8 naujus narius duokles. 
Drg. K. Romikaitis iš Reading, 
Pa., prisiuntė už 2 naujus na-. ... v. . ,
rins duokles. Visi draugai pri-; ^1 18 glUOdziO, SiaiS j
valėtą rūpintis gauti daugiau 
naują ‘narią.

ponai jau nuo senai laukė Jau Penkioliktas darbi-
tokio Japonijos “gudravo- 
jimo.”

ninkas nužudytas 
tekstilės darbininkų

šiame 
strei

ke ! Kareiviai durtuvais 
badė darbininkus, kada jie 
bandė perkalbėti streiklau
žius, kad tie neitų į darbą.

BOSTON, Mass. — Keli
Komunistų Partijos Antro Dis-1 tūkstančiai darbininkų pi- 

trikto organizatorius, Ch. Krum- kietav0 Saylis Finishing
bein, pasiuntė Gormanui, Audėją 
Streiko Komiteto pirmininkui, 
Washingtone, sekamo turinio te- 

i legramą:
“Mes matėme spaudoje, kad jūs 

jieškote svetainės del‘ stąeikuo-metais, susikoncentruoti 1
Californijos pakraštyje, kur jančią audėją rėmimui mitingo 
pribus ir Swanson jo apžiū- New Yorko mieste. Komunistų 

Indija yra didelė ir turtinga rėjimui.
šalis. Ten yra apie 350,000,000 
gyventoją. Bet Indijoje ir di
džiausias vargas darbo žmonių.! 
Darbininką ir darbininkią algos, - — -
pasibaisėtinai mažos. Valstiečiai, Alaskos apgynimu. ,
tiesiai badauja. Net buržuazija' jus jai yra tik iŠ Japonijos 
pripažįsta, kad proporcionaliai ‘ imperialistų pusės. Dabar,1 
imant visus Indijos gyventojus, įen menevravo submarinų 
tai ją amžius tik 23 metai. Mi-’ 
Bonai kas metai išmiršta nuo ba
do, angią įkandimo ir tampa au
komis įvairią žvėrią. Mažiau
siai 100,000,000 Indijos gyvento- Japonijos imperialistams, 
ją į metus laiko negauna nei vie- į  
ną kartą tinkamai ir užtektinai' __ . ..
pavalgyti. O tai Anglijos impe-! KomUfflShj UemOIlStraClja 
rialistaų kaltė, kurie visokiais bū- Kara|įenę
dais išnaudoja Indijos gyvento- j ‘
jus. ; HAGA. — Holandijos ka-

---------  iralienei Wilhelminai su iš-į
Chinijos darbininką ir valstie- j kilmėmis bevažiuojant į [apie streiko padėtį Komunistą 

čią priešai gyrėsi, kad jie bloką-Į rugS. 18 d. atsidariusį Sei-į Partijos Penkiolikos Metą Su- 
duoja Sovietą Chinijos rajonus ! mą, darbininkai sukėlė prieš | kaktuvią Apvaikščiojimo mitin- 
ir būk muša Raudonąją Armiją, ij^ demonstraciją. 10 auto- pe- Komunistą Partija deda vi- 
Bet tai tik pasigyrimai. Prak-įi 
tikoje ne Sovietą spėkas jie mu
šė, o Sovietą Raudonoji Armija 
mušė Chang Kai-sheko armiją, 
Visa eilė laikraščią už rugpjūčio 
mėnesį, išeinanti Chinijoje ir ją 
tarpe anglą kalboje “North 
China Daily News”, rašo, kad 
Sovietą Chinijos Raudonoji Ar
mija turėjo pasisekimą Ilunaūo, 
Hobei ir kitose provincijose.

Partija, kaip jūs jau turite žino
ti, teikė ir teiks pilniausią para- 

Sakoma, kad reikalinga, mą, didvyriškam Nacionaliam Au- 
kad Jung. Valstijų karo lai- deją Streikui, nutarė panaudoti

■ vynas gerai susipažintų SU jau surengtą mitingą ir mobiliza- 
Pavo- parėmimą audėjij strei-

ko. Mes šiuomi kviečiame jus 
arba jūsą paskirtą atstovą kal- 

Ibėti 15 tūkstančią publikai, ku
rios tikimasi atsilankant į tą mi- 

. 12 divizija, kuri atliko 8,- tingą, kad sumobilizuoti ją rė- 
200 myliu. Suprantama, mimui audėją streiko. Mitingas 
kad šis žygis labai nepatiks i7ks Bronx Coliseum, penkta-

Falls Mnfg. Co. dirbtuvės. | 
Vienas darbininkas skau-: 
džiai sumuštas ir areštuo-1 
tas.

NEW YORK. — Piki-tai 
tvirtai laikosi apie streikuo
jančias dirbtuves. Tekstilės 
darbininkų pagelbai įsteig
tas komitetas, kurio yra se
kamas antrašas: Provisio- i

i Italija Įteikė Aštry 
Protestą Jugoslavijai

ROME. — Italija įteikė 
labai aštrų protestą Jugo
slavijos valdžiai prieš tai, 
kad per du pastaruosius 
mėnesius Jugo-Slavų spau
da vedė piktą kampaniją, 
prieš Italiją. Sakoma, kad 
Jugo-Slavų spauda nuo Dol- 
Ifuso užmušimo nesiliauja 
puolus Italiją. Mat, tada 
Italija buvo pastačius ant 
Austrijos sienos 100,000 
kareivių ir rengėsi užimti 
Austriją. Jugo-Slavija mo- 
bilizavosi prieš Italiją. Tar
pe Jugo-Slavijos ir Italijos 
jau nuo senai eina pjovynės 
del Albanijos. Austrijos 
klausimas dar daugiau jas 

. Kada fašistinė 
•- 'į langus ir daug jų įsigijo (Italija protestuoja prieš Ju-

i gengsteriai. Prie to jie ir go-'Slavijos 
“■dabar gauna pirkti pakan- tuom pat gi kartu italų 

karnai tų ginklų. 'spauda
A n~J n įpuola Jugo-Slaviją.
Anglija audavos Dau- • - - - - - - - -

giau Karo Orlaiviu Ispanijoj Reakcija Auga
LONDON. — Anglijos 

valdžia liepos mėnesį pake-

daug Amerikos ginklų ir 
amunicijos yra parduodama 
Japonijai ir kitoms valsty
bėms, kas vėliau bus panau
dota prieš Jungtines Valsti
jas. Tūli gudragalviai iške

pė apkaltinimą, kad dabarti
niai gengsteriai būk įsigijo 
kulkasvaidžius nuo Vokie
tijos atstovo Franz Von Pa- 
pen ir kitų karo metu. Ži
noma, jie užtyli tą, kad po 
pereito karo pati Jungtinių 
Valstijų valdžia tūkstančius 

’kulkasvaidžių pardavė

J
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nal Committee for Relief krautuvninkams išstatymui paaštrino.
for Textile Strike, 870 
Broadway, New York.

PATERSON, N. J.
Amerikos Federacijos Šilko | 
Darb. lokalas pasiuntė te
legramą į Washingtoną Na- 
cionaliam Tekstilės Streiko 
Komitetui reikalaujant, kad 
kuo - greičiausiai būtų iš
šaukta ’ įJ streiką dažytojai 
darbininkai. jie pirmeilinių karo orlaivių

ATLANTA, Ga. Pob.tn-1kiekį nuo 844 iki 1,304 or-, 
ja areštavo darbininkus už iiaivių. Anglijos viešpačiai! 
rlnlinimo nnia I i , , ..sako, kad jie negana yra! 

prisirengę iš

spaudą, tai

nemažiau piktai

Mill fabriką, Saylersvillėj. 
Kareiviai su durtuvais atsi
stojo eilėmis, kad apsaugo
jus streiklaužius, kurie ėjo 
į darbą. Massachusetts ir 
Rhode Island gubernatoriai 
susitarė ir pastatė tūkstan
čius Nacionalės Gvardijos' 
kareivių del apsaugojimo i dalinimą lapelių apie teks- 
streiklaužių. Jie sako: |tilės streiką ir išvarė į ba- 
“Turi būti apsaugota teisė j rakus, 
dirbti”, tai yra streiklau-i streikierių.
žiauti. Tup1*1 pat kartu tie Daug yra žinių iš streiko 
ponai užmiršta, kad darbi- ;]auk0? taip kad visas jas ne- 
ninkai turi teisę organizuo- ga]jma neį paduoti. Prane
lis ir streikuoti už geresnį §ama jg Pennsylvania vais
kesnį duonos. tijos, kad streikuojanti dar-

WASHINGTON. — Unit- bininkai vis daugiau dirb- 
ed Textile Workers unijos 
pirmininkas F. J. Gorman, 
vadas reformistinės unijos, 
pranešė, kad jis nešauks da
žytojų, dirbtino šilko dar
bininkų, karpetų 
audėjus į streiką 
mo pirmadienio, 
kis vilkinimas tų 
kų iššaukimo į streiką, ap- 

sas pastangas įsteigimui bendro sunkina kovą tų darbininkų, 
fronto, rėmimui kovojančią audė- kurie jau yra streiko lauke, 
ją. Nežinia ką atsakys reakcinis 
Gormanas į Komunistą ^Partijos j 
šauksmą, bet aišku tas, kad joks 
sąžiningas darbininką vadas, ku-

dienį, 21 d. rugsėjo, 7:30 vai. va- 
jkaro. Vėliname, kad jūs galėtu- 
įmėt priimti ši pakvietimą.

“Komunistą Partijos Antro 
Districto Organizatorius, Charles 

iKrumbein.“
Apart Gormano, yra pakviesta 

.streikuojančią darbininką iš 
■ streiko lauko, kurie raportuos

i ją demonstraciją. 10 auto- pe- 
i mobilių, kimštinai pilni de-. 
monstrantų, praardė kelio-' 
se vietose karališkąją proce- Į 
siją. Seime laike karalienė^ 
prakalbos, trys komunistai 
atstovai sudarė demonstra- 
cijukę prieš ją, šauksmais

kąsnį duonos.

ir kaurų 
iki seka- 
Bent ko- 
darbinin-

i šimtai darbininkų pikieta
vo fabrikus- Tremont ir 

riam apeina darbininką likimas, EmauS1 ir privertė isnaudo-

MADRID.—Po pasitarimo 
tarpe prezidento Alcala Za- 

pnora ir ministerių pirmi- 
jninko Ricardo Samper pra- 
isidėjo žiaurus puolimas ant 

.... 1 darbininkų. Išnaudotojai prisirengę is oro apsiginti.i , .. ,
kurie įsteigti del!Visi imperialistai vis dau- !usek«8«°-
in I . . . j kalbį nuversti jų valdžią.

i Prasidėjo generalės kratos 
'darbininkų svetainėse ir na
muose. Išnaudotojai giria- 

isi, kad jiems pavyko suimti 
idaug amunicijos ir ginklų, 
kuriuos darbininkai buvo 
pasirūpinę valdžios nuverti
mui. Sako, kad vien patro
nų pačiupo 54 baksus, daug 
kulkasvaidžių ir prie jų 
amunicijos. Kaltinimas mej 
tarnas ant komunistų ir so
cialistų.

i

tuvių uždaro. Lowell, Mass.,

jgiau ginkluojasi ir rengiasi 
prie naujo'karo. Darbiniu-i 
kų pareiga prieš tai kovoti.f 
Jungtinių Valstijų darbiniu- • 
kai privalo remti visais ga-; 
limais būdais Prieškarinį ir! 
Priešfašistinį Kongresą, ku
ris įvyks Chicagoje 28, 29 ir

nepaliktą neišnaudojęs tokią pro- tojus sulaikyti ten darbą., tiems $18, išlavintiems — 
. . gą mobilizavimui paramos žudo-

pertraukdami JOS kalbą irj]njems jr terorizuojamiems kovo- 
smerkdami karališkąją vai-!tojams.

Idžią, kaipo žudytoją darbi-! -------- -------
; ninku, kovojančių už tinka- Varpas Sužeidė Žmogą

RUMSON, N. Jersey.—
I Virš dviejų tonų varpą 
■traukė į “Šv.” Jurgio epis-

ponai nusigando del “raudo-130 dienomis šio mėnesio. Vi- 
nojo pavojaus” ir parsi-’sos 
traukė daugiau ginkluotų 
jėgų prieš darbininkus.

Išnaudotojai pastatė po
liciją, šnipus, gengsterius ir 
Nacionalę Gvardiją prieš 
kovojančius darbi ninkus. 
Bet tas negali sulaužyti dar
bininkų kovingumą. Dar
bininkai streikuoja, reika
laudami 30 valandų darbo 
savaitės, mažiausiai $13 al
gos į savaitę nelavintiems 
darbininkams, pusiau lavin-

organizacijos privalo 
turėti ten savo delegatus.

Sovietu Sąjungoje smarkiai iš 
siplėtė orlaivminkystės industri-j bedarbių šelpimą. Visi 
ja, taip kad net buržuazinė »!>•»•{ trys areštuoti. 
da pripažįsta, kad su sekamais 
metais SSSR bus stipriausia pa/, 
šaulyje ore šalis. ' 
ir ta ypatybė, kad SSSR paga
minti orlaiviai yra geresni už ka
pitalistą šalyse gamintus. So

Dar žymėtina atlikti ilgas keliones be apstato- kopalų bažnyčią, bet jis nu-
jimo. truko ir krisdamas Petrui

Laike Sovietų Sąjungos oriai- Perrine nulaužė koją. Dar
vietą orlaivininką i šsilavinimas vyno sukaktuvią, Maskvos oriai- daugiau turėjo baimės jo 
yra didelis ir todėl nelaimią ten vią lauke šimtai vairuotoją (pi- samdinys Stanley Fowler, —« X • X • 1 V* J • * — a « «veik visai nėra. lotą) nusileido su parašiutais, kuris buvo apgaubtas varpo 

Dabar Sovietą Sąjungoje pa- Dalis ją lęidosi iš oro erdvią, ten įgbuvo veik pusę va- 
grieždami ant įvairių muzikalių ]ando£. y buvQ‘ 
instrumentą smagias melodijas. ,

! Ten pat buvo iš oro nuleista i r keltas. Stanley. Fowler iS- 
I. . - • . - vi, I lilrrv mnrno iv cvailzuo

gamino naujos rūšies “Stal-Mai”' 
orlaivius, kurie yra visi metali
niai ir daro po 320 kilometrą ___ ____________ ____
valandą. Šie orlaiviai tinkami1 karinė virtuvė su šiltu maistu. Į liko gyvas ir sveikas.

instrumentų smagias melodijas.

Per dvi1 valandas t tęsėsi pi- 
kietavimas. Policija bandė 
areštuoti kelis darbininkus, 
bet streikieriai juos atėmė, 
nuveikdami policiją.

WATERVILLE, Me. — 
Nacionalės Gvardijos karei
viai užpuolė 2,000 piketuo
jančių darbininkų. 'Susirė
mimas buvo didelis. Strei
kieriai apkūlė daug streik
laužių ir apvertė jų automo
bilius. Daug darbininkų 
yra sužeista.

LITTLE FALLS, N. Y.— 
Policija mete nuodingų ga
zų bombas į pikietuojančių 
darbininkų eiles > prie Little

$22.50 ir augštai lavintiems 
$30 už 30 vai. darbo savai
tę. Taipgi pripažinti teisę 
organizavimosi ir sumažinti 
mašinų kiekį. Kiekvienas 
supras, kad tai yra būti
niausi tekstilės darbininkų 
ir darbininkių reikalavimai, 
be kurių išpildymo jiems 
prisieina badauti ir dirbant.

Nacionalė Gvardija kol 
kas pildo išnaudotojų reika
lavimus ir kulkų, gazų, bom
bų ir durtuvų pagalba išsto
ja prieš streikierius. Bet 
taip amžinai nebus. Ir ka
reivių rudinėse jaunuoliai 
susipras. New Yorke gvar-

Komunistų Rinkimuose 
Laimėjimai Švedijoje

STOCKHOLM. — Komu- 
nistų Partija pereitame 
Riksdage turėjo tik 9 atsto-: 
vus, o dabartiniuose rinki-1 
muose gavo 42 vietas. . Tas 
parodo, kad Komunistų 
Partijos įtaka smarkiai pa
augo. Social-Demokratų bal
sų kiekis taipgi padidėjo, 
bet jie valdžioje nesudarys 
reikalingos didžiumos.

Philadelphia, Pa.
Nepaprastas Susirinkimas

Rugsėjo 22 d. kaip 8 vai; 
vak., 995 N. 5th St bus su
sirinkimas visų “Laisvės” 
pikniko komiteto narių, ir 
visų darbininkų, kurie dirbo 
piknike ir visų serijų platina

C. Rikoj Puola fa-bt.
SAN JOSE, Costa, Rica.— jr 

Iškeltas apkaltinimas prieš 
komunistą Manuel Morą, a]aus uždyką; kompanija, iš 
Kongreso narį ir kitus tris kurios buvo pirktas alus

Prie to bus duodama

komunistus streiko vadus. 
Išnaudotojai kaltina komu
nistus tame, kad jie vado
vavo bananų darbininkų 
streikui.

diečiai jau pareiškė protes
tą prieš jų siuntimą į strei
ką. Brįdgeporte, Conn,, jie 
pareiškė tą pat.

piknikui, duos jo šiam su
sirinkimui veltui. Susi
rinkime dalyvaus ir drg. P. 
Buknys. Jis nurodys, kaip 
šį rudenį bus vedamas “Lai
svės” vajus gavimui naujų 
skaitytojų ir duos patari
mus, kaip kuo daugiausia 
gauti naujų prenumeratų 
savo dienraščiui.
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Vokietijos Fašistai Ginkluojasi
Vienas Lietuvos laikraštis praneša se

kamą:
Paryžiuje einančio laikraščio “Pariser Ta- 

geblatt” korespondentas praneša iš Karaliau
čiaus, kad Tilžėje pastebimas;sustiprintas ka
riškas pasiruošimas. Didinamos Ikariškos da
lys, daromi manievrai, plečiamos kazarmės. 
Visa tai daroma nepaprašiau skubiu tempu. 
Tilžėje laukiama dviejų naujų pulkų—vieno 
pėstininkų ir vieno artilerijos. Skubiai per
tvarkomos dragūnų kareivinės, kuriose bus 
apgyvendintas artilerijos pulkas. Karo val
džia nupirko 1,000 arklių. Remonto skyrius 
perpildytas gurguole. Tilžės intendantūra 
trigubai padidino maisto atsargą palyginus 
su praėjusiais metais. Kariški, policijos ir 
smogiamųjų dalių sandėliai perpildyti gink
lais ir kariška medžiaga. Eilė stalių dirbtu
vių gavo užsakymus pagaminti dėžes patro
nams ir šoviniams.

Kasdien jauni žmonės nuo .18 ligi 25 metų 
amžiaus gauna įsakymus stoti kariškam ap
mokymui j/įvairias kariuomenės dalis.

Didelis reichsvero skaičius laipsniuotu as
menų gauna civilinius drabužius ir siunčiami 
j aerodromus, kur mokomi aviacijos; tai at
liekama Rytinės Prūsijos aerodromuose.

Tilžės kariško apmokymo aikštėje kas va
karas vyksta apmokymas juodųjų ir rudų 
smogininkų būrių. Be to, buvo bendri pra
timai reichsvero ir smogikų dalių. Visa tai 
sudaro nepaprastą Tilžėje judėjimą.

New Yorko “Times” korespondentas 
andai paskelbė, kad esama gandų, jog 
tarpe Vokietijos, Lenkijos ir Japonijos 
yra padalyta slapta sutartis. Todėl, 
girdi, Vokietija ir Lenkija ir priešinasi 
Rytų Paktui. Viršpaduotoji citata, aiš
ku, tai patvirtina ir galimas daiktas, jog 
Vokietijos fašistai šituo koncentravi- 
musi Rytų Prūsijoj mierija greitai pul
ti Sovietų Sąjungą.

Nepaisant, kad Sovietai įstojo į Tautų 
Lygą, ir Lenkija bei kitos kapitalistinės 
valstybės balsavo už josios įsileidimą 
Tautų Sąjungon, josios nesiliaus prieš 
darbininkų kraštą konspiravę ir ruošęsi 
prie karo.

Mūsų pareiga ta pati: kovoti prieš 
ro ir fašizmo pavojų!

Yorke (su keturiais skyriais). Be to, 
panašios darbininkų mokyklos randasi 
Chicagoj, Clevelande, Detroite, San 
Francisco, Los Angeles, Sacramento, Bo
stone ir kituose miestuose.

Tiktai vienais 1933-1934 metais, vienoj 
New Yorko centralinėj Darbininkų Mo
kykloj buvo užsiregistravę 5,903 studen
tai. Lankė ją ne tiktai suaugę ir jauni 
darbininkai, bet nemažai ir intelektualų. 
Šiais metais manome turėti dar daugiau 
studentų. Kai kurios klasės, jau užpildy
tos, daugiau kandidatų nepriima.

Kokie gi subdžektai Darbininkų Moky
klose mokinami? Daug jų. Be kitų, 
Darbininkų Mokykloje dėstoma: Komu
nizmo principai, politinė ekonomija, 
marksizmas-leninizmas, istorinis materia
lizmas, negrų išlaisvinimo problemos, 
darbo unijų strategija ir taktika, orga
nizaciniai principai, politinės ekonomijos 
elementai, visuomeninė ir politinė geo
grafija, ekonominių teorijų istorija, so
cializmo kūrybos Sovietų Sąjungoj pro
blemos, prakalbų sakymas, atsiradimas 

! žmogaus ir civilizacijos, revoliucinis aiš- 
I kinimaš moderniškos literatūros, jauni- 
j mo problemos, klasių kovos istorija, etc. 
i Kaip matome, visi klausimai yra svar- 
i būs, nepaprastai paliečių kiekvieną dar

bo žmogų. Darbininkų Mokyklos tiks- ; 
las: aprūpinti darbininkus teisingu teo
retiniu žinojimu klausimais, liečiančiais 
darbininkų klasę josios kovoje su kapi
talistine sistema. |

i
Šiuo tarpu, kuomet klasių kova aštrė- 1 

ja, kuomet darbininkai vis labiau spau- j 
i džiami ir puolami išnaudotųjų klasės, ! 
! kuomet pasaulis ruošiamas prie naujos i 
I imperialistinės skerdynės, yra būtinai 

reikalinga, kad kiekvienas darbininkas, i 
dalyvaująs kovose, pasinaudotų šitais ži- • 

' nijos šaltiniais ir apsišarvuotų marksiz- I 
! mu-leninizmu, kad jis ir ji būtų pasek- 
! mingesni kovotojai. Markso, Engelso, 
j Lenino ir Stalino mokymai yra vieninte- 
! liai teisingi revoliuciniai mokymai—pro- ) 

letariato teorija. Ši teorija yra nedalo- j 
i' ma dalis klasių kovos.

Šiuo tarpu New Yorko centraline Dar
bininkų Mokykla New Yorke, ir, be abe
jo, kituos miestuos, registruoja studen
tus. Draugai darbininkai! Kreipkite į 
tai kuodidžiausios domės! Neleiskit lai
ko veltui; ypačiai jaunimas, kuriam pri- 

1 einama kalba, turi būti visur raginamas 
lankyti šitas mokyklas.

Papildyta Baisi Apgavystė
Kodėl Neskrido Lietuvon “Lithuanica H”?

Stačiai stebėtis 
kad dar ir šiandien gudrių 
meklerių grupė gali apsuk
ti galvas ir apgauti Ameri
kos lietuvių mases. Kai ku
rie manėme, kad po tų visų 
šunybių su visokiomis lie
tuviškomis patriotiškomis

...----- - - , , ■-■■■■ ... , ................... —r., i' J . .... . ■ ■■■y

masių protą, bandys sulai- tro, 158 Conn., 20142 Mass.; 
kyti jas nuo kovos UŽ duo- ant trečio. 544 Conn. Mills 

. kompanijos super intendento 
! automobiliaus numeris KA 87 
; Conn. Superintendentas atva- 
: žiuoja kožnas rytas ir paskui 
■ atvažiuoja minėti busai, be jo- 
i kios policijos, kvoderis iki sep
tynių. O darbininkai susi
renka pusė po šešių ir, matyt, 
labai drąsūs šią savaitę. Pe- 

i reitą savaitę dar ateidavo vie
nas policistas ir apsaugodavo.

:ną čia Amerikoje.

reikia, oras juo toliau, tuo paškud-! DFTRftlT MICH 
nesniš žada darytis. Ste-1 VD III vii? lUlVIle 
buktai, oras sugedo keliems! --------
mėnesiams! Lenkų orlaivi- oliy Parengimas 
ninkai padaro virš penkis RUgSjj0 23 Dieną 
tūkstančius mylių. Sovietų _________ ____ ,
Sąjungos orlaivininkai ap-'Lietuvių Darbininkų Susivieni-i Tie darbininkai turėtų supras- 
lankė visus kraštus. Orasjjimo < ’ ” u’’ 1"'zl 1 :
geras, oras nesugedęs. O kuopa rengia labai

Detroitiečiai, ar žinote, kad

(LDS) jaunuolių 208; ti, kad jie padeda kompani- 
linksmą' Jai laužyti audėjų streiką.

bendrovėmis tuojaus po pa- Grigaičiui Vitai- va^ar®H rugsėjo 23 d., sekma-* i Tarpe tų važiuojančių dirb-
saulinio karo, darbo masės 
išmoko puikią lekciją ir iš
tolo neprisileis tų pačių po
nų prie savęs. Bet, matomai, 
užmiršo.; Užmiršo, kaip 
šimtus < tūkstančių dolerių 
nunešė visokios Lietuvos 
“atbudavojimo” bendrovės.

Pasitaikė auksinė proga. 
Skrido Lietuvon Darius ir 
Girėnas. Žuvo pakelyje. 
Vokietijos fašistai juos pa
šovė. Tą kruviną fašizmo i nustos varę agitaciją ir ko- 
žygį tuojaus gražiai užslė- lektavę pinigus. Toliau ,nuo- 
pė kruvinoji Lietuvos Sme- dys darbo mases patriotiz-i 
tonos valdžia ir Amerikos 1—- •— 
valdžia. Tūluose darbinin
kuose ir smulkiuose biznie-|mai antro skridimo komite-į 
riuose atsirado patriotizmo. Į tai užgirti sugadinimą oro: 
Ir štai tie seni menševikai i ir neskridimą Kaunan. Gir- ; 
iš “Naujienų” ir tautinin- di, orlaivis dar neįrengtas,! 
kai iš “Tėvynės” skubinosi dar reikia daugiau pinigų. į 
tą progą išnaudoti politiniai 
ir finansiniai.

dienį, ant Draugijų svetainės, j ti yra vienas visiems gerai ži- 
4097 Porter St. Visiems " bus • noųias tarpe lietuvių iT jo žmo- 
proga išgirsti gerą mužikališ- 'na. • Tasai žmogus kėlė didelį 

į ką programą, kurią atliks De- lermą L.C.P.K. susirinkime, 
žvaigždės. Į rugsėjo 7 d., kuomet buvo per

skaitytas laiškas prieš karą ir 
fašizmą. Kitas lietuvis ne tik 

Draugai, jūsų atsilankymas pats streiklaužiauja, bet dar

čiui ir Smetonai staiga vi
soj Europoje oras sugedo!

Taip, oras sugedo, pa-! J 
smirdo.
kaip tik šitie ponai. Ir ii-! Muzikos, 
gai tas oras bus sugedęs.
Tūkstančiai lietuvių, suviltų, ne tik jus pačius užganėdins, savo karu veža kitus.

, Važiuojančių New* Have-
I 

mo yra sukėlimas pinigų pa- darbininkų—daugiausia mote- 
— - . “ -į i j o ii mvL įįmvo. Vyrų mažai,

j Sovietų Sąjungą. Tik nepamir-| gaj koks tuzinas.

,, , ' ,7 itroito jaunuoliųBet jį sugadino pasj;uį jJUS §0]£jaį j,rįe gražios

čiaudčs ir spjaudys ponams' bet tiesioginiai parems jaunuo-i
i barzdas. kuopą. Tikslas šio parengi-1 nan dirbti yra apie šimtas

Ar jau pasibaigia Žygis? siuntimui jaunuolių delegato įjrys jr merginos.
Ne, nepasibaigia. Jie nu-j 

! skite vakarėlio dienos ir vie-į 
tos. Patys būkite ir kitus at

1 siveskite.
įžanga tik 15 centų y patai.

LDS. 208 k p. narė,mu vardan “Lituanica II”.!
• i

Jau užkinkyti taip vadina-;

Waterbury, Conn

Man teko skaityti “Laisvė
je” rugsėjo 14 d. M. B. rašy
tą korespondenciją, kaipo.pa
sargą audėjams Mills kom
panijos. Teisingai aprašyta.

; Bet taipgi buvo rašytą 
! “Laisvėje” rugsėjo 17 d. Rašo 
“Bedarbis.” Jis sako, kad 
atvažiuoja pora trokų tušti ir

• pora trokų policijos ir išveža
Labai prastai elgiasi Water- darbininkus į New Haveną.

i būrio darbininkai American.'Tai neteisybe. Kaip jau sa- 
Dar tik nesenai, kuomet Mills dirbtuvės. New Haveno!kiau, atvažiuoja trys pasažie- 

Jie pamatė, pUjkiaį ponai žinojo, kad darbininkai išėjo į streiką ir; viniai busai be jokios policijos, 
kad čia yra proga paakstin- skridimas neįvyks, SLA sei-; tebestreikoja, o ---- -

’ me nutarta atiduoti net ‘nesusipratę darbininkai 
lietuviuose ppnRi^ simtus doleriu is or- žiuojR diibti. . ,. penKis simius aoieiiųis oi atvažiuoja trys ididėli busai= Gerbiami korespondentai,

įganizacijOS. iždo Grigaičio Chieppo Co., prisikrauna! rašykite spaudoje tik teisybę, 
Išmokta nuo pilnus darbininkų ir traukia į j nerašykite pilnai dalyką ne-

Nekartą tapo New Haveną. Bušų numeriai! patyrę, ba tas kenkia musų
: ant pirmo, 156! darbininkų veikimui.

Waterburio Kai kada; pereitą savaitę, atei- 
' ’ i va- davo vietinis policistas, bet ne- 

žįuoja dirbti. Ant Mills St.i visada.
atvažiuoja trys ‘didėli busai- Gerbiami

ti tą patriotizmą, sustiprin
ti Amerikos
Smetonos autoritetą, nu
kreipti lietuvių darbininkų kompanijai!
akis nuo jų sunkios padė- amerikonų.
ties, nuo bedarbės ir algų Į iškelta aikštėn, kad bankie- Vra tokie: (
kapojimo. Ir užvirė agita-i-pjai nniaria Rtmlra n7fl£irv-1 Conn., 187-322 Mass., ant an-j 
cine smala. Gimė komite-1
tas, visokie “didvyriai”, pa-'nas priima depozitus.
galiaus “Lituanica II”. Pui-, na§iai su tuo skridimu. Gri- 
ki proga

■ riai nutaria banką uždary- i
1 ti, bet paskui per kelias die-!

.........................  Pa-

smunkančiam | gaitis, Vitaitis, Bagočius
menševikų bizniui, vardan luvo susitarę sugadinti orą
šovinistinio

Ištraukia
patriotizmo.

korespondentai,

ka-

Darbininkų Mokyklos — 
Nepaprasti Marksistinės 
Apšvietos Šaltiniai!

Prasideda ruduo. Su tuo prasideda 
uolesnis ir intensyvesnis darbininkų la
vinimosi sezonas. Prasideda Darbinin
kų Mokyklų didesnė veikla.

Šiuo tarpu Jungtinių Valstijų Darbi
ninkų Mokykla yra didžiaūsia marksisti- 
nė-leninistinė mokykla ištisam kapitalis
tiniam pasaulyj. Josios centras yra New

Greta to, daugelyj vietų bus organi
zuojamos lietuviams darbininkams mo
kyklos. įvairiose lietuvių kolonijose. Rei
kalinga žiūrėti, kąd jos turėtų sistemą, 
kad jos būtų aprūpintos reikalingomis 
knygomis ir asmenys, lanką mokyklas, 
lankytų jas reguliariškai, o ne pripuo
lamai.

Labai greitu laiku Bostono apielinkė- 
je tokių mokyklų organizavimas prasi
dės. Jos veiks per porą-tris mėnesius. 
Drg. R. Mizara ten tūlą laiką pagyvens 
ir padės draugams sistematišką švietimo 
darbą pastatyti ant reikiamos augštu- 
mos.

Kitur mūsų ALDLD kuopos arba aps
kričiai turėtų daryti tą patį: steigti mo
kyklas, lavintis, šviestis, šarvuotis mark- 
sizmu-leninizūiu.

Laikas brangus, draugai! Neeikvoki
te jo mažniekiams! •

ir laukė iš Kauno nuo Sme- 
lakūną Janu-Į tonos Kliubo kablegramos, 

šauską, pakrikštija didvy- įtačiaus seime nachališkai 
riu ir, drąsuoliu, moka jam, pravarė tarimą iš iždo SLA 
rengia maršrutus, visokiais (narių sunkiai užprakaituo- 
būdais renka iš masių pini- tų dolerių penkis šimtus pa- 
gus. Su Janušausku susi
ėdė Grigaitis, tas didvyris 
tapo paspirtas į šoną. Iš
kepė kitą didvyrį, vardu 
Vaitkus. Jam algą moka, jo i 
vardan agituoja. _
Vitaitis, Grigaitis ir Šimu-!nčs suvedžiojimą.
tis į krūtinę savo laikraš- rime prisipažinti neatlikę 
čiuose ir tvirtina, kad ant- savo pareigos. Mes nepa- 
ras skridimas turės įvykti kankamai nušvietėme spau- 
rugpjūčio mėnesį. Viskas do j e tikslus ir užsimojimus 
girdi, prirengta, užtaisyta, Grigaičio kompanijos. Mes

aukoti skridimui!

Scranton, Pa.
SUS-

mai esantis nuo čia miestelis 
Hazleton, Pa., kuriame buvo 
paskelbtas visuotinas vienos 
dienos streikas ir kurio pa
sekmės buvo kuogeriausios. 
Tai yra pirmas atsitikimas šio
je apielinkėje ir tas įvaro bai
mės visokiems darbininkų iš- 

Dabar yra su
manymas ir jau rengiamasi

Gamtos Sūnus*

__________________________________________ £________________________ 1
•

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J. |

Telephone: Humboldt 2-7964 j

Leukoderma—Baltos Dėmės

Jūs duodate per “Laisvę” 
Bet Kur Mes Padarėme naudingų patarimų, patarkite 

ir man. Aš esu “L.” skaityto
jas ilgus metus. Mano duktė 
yra 11 metų. Jai buvo ant gal-

Klaidą?
Neužtenka dabar kelti

Mušasi į aikštėn tą naują visuome- vos atsiradę dvi žaizdos ir ne-
X. • 1 "v* si z-3 X i z\ Ti -v-v^ /T za ri i ' za» ii a Ir a1 n n n X7 O 1 n 1 11 A 4* H" <1

Duokite dukraitei daugiau 
visokių daržovių 
šviežių, ir virtų bei konservuo
tų, taip gi visokių vaisių, pie
niškų, kiaušinių, mėsiškų, žu
vų. Pilnumo dėliai, duokite 
jai ir žuvų aliejaus, “cod liver 
oil,” bent po šaukštą kas die-

Mielių, “yeast”, po plyte- 
lodo tinktūros, 

po du lašu dukart kas savaitė, 
su vandeniu.

Kadangi odą daugiausia 
tvarko skydinė kaklo liauka, 
tai. be viršminėtų priemonių, 
kartais gerai esti vartoti da ir 
tiroidinės liaukos. Gaukite 
vaistinėje “Thyroid tablets, P. 
D., gr. '%, No. 100.” Duoki-

ir žalių,

Mes tu- j gijo keletą savaičių. Ant ga-
■ lo vienas kaimynas patarė to
kią mostį, tai ir užgijo. Betj^ kas diena, 
už trijų mėnesių tenai plaukai 
pasidarė balti, kaip popieris. 
Paskui plaukai vėl pasidarė 
tamsesni, bet užtat jai pradėjo 

tik šaut į Kauną beliko. Nu- neorganizavome darbininkų tas baltumas skleistis ant vei- 
pirko orlaivi, pamatė, kad prieš tą apgavystę. Nešau- do> ant kaktos ant kaklo ant 
motoro nėra arba sugedęs, kerne specialių masinių mi- Djd«eli .)akai, d-mgs 
Nauji tūkstančiai dolerių i tingų n neaiškinome to jų vįetomjs nuo saules pasidaro 
turi būt sukelta. Ir sukėlė. įmygio. Pasitenkinome pa-įrožavos. Patarkite ką apie te mergaitei po vieną tabletę

Dideli balti šlakai, dėmės,

Surengė net paskutinę va- Į stabomis laikraščiuose. Tik tai. šiaip ji sveika, jai nes- 
‘ . Valgo gerai,

na.

karione išlpidimui “drasuo- viena lapelį išleidome ir tik kauda tų vietų.
lio” Vaitkaus į Kauną ir tada, kada jau Janušauskas' eina mokyklon, bet tos dėmės 
atsisveikinimui su juo. Už- gavo saktį. Vėlai tas pa-, 
tikrinimai plaukia, kad iš-1 daryta. !
tikrųjų skris pabaigoje rug-j .Me.s turėjome daugiau Gaila, Drauge, bet, nedaugį 
pjūčio mėnesio? Paskui vėl! dirbti. Mūsų organizacijos ką tegaliu Jums patarti, 
surado,
“neprirengtas”,

gadina jai gražumą.
Atsakymas.

e*naikintį jų jau ir taip siauras 
teises.

Mokytojų streikas artimame 
Taylor, Pa., miestelyje tęsiasi 
tolyn. Keli politikieriai, mo
kyklų direktoriai pasiėmę visą 
autoritetą į savo rankas ir vie
nu plunksnos pabraukimu 
prašalino vieną kartą 29, o ki
tą kartą dar daugiau mokyto
jų už tai, kad tię pirmiaus 
streikavo už algas, kurios ne
buvo mokamos net už pusę me
tų. Bet toki plunksnos pabrau-

prieš valgymą, tai po . 3 kas 
diena. Jei mergaitė yrą riebi, 
svari, tai galima vartoti ir di
desnėmis dozėmis, sakysim, 
“Thyroid tablets, P. D., gr. 
V2, No. 100”, po vieną arba ir 
net po dvi prieš-valgymą, per

ka- keletą mėnesių. Vietos gydy- 
kad orlaivis dar I visose vietose turėjo Šaukti'dangi mažai kas tėra žinoma tojas geriau galėtų jai pritai- 

bet, girdi, ’ mitingus, lankyti suvedžio-* apie šitą keistą odos ligą. Taijkyti atatinkamą dozę.
bus’įrengtas į kelias’dienas J tus darbininkus stubose ir;ma'nea^kr^taina^ 'U °’ kolei kas bus' tas baltas

1 ’ '' " 1,1 . c, y • J dėmes galite nudažyti, teplio-
pig j ti, dėl gražumo, kokiu tepalu. 
1Tie"; Gaukite

“Laisvė” ir “Vilnis” pei? 
spėjo lietuvius darbininkus, 
nurodė, kad Grigaitis ir

Yra dedama pastangos 
tabdyti nekurias šilko išdirbi
nio šapas, traūkiant jas į strei
ką, bet lig šiol dar mažai pa- 

’ sėkmių yra, nežiūrint, kad pi-
kietuotuojai smarkiai darbuo- naudotojams, 
jasi. Šioje apielinkėje visi ke
liai, vedanti į miestą, yra da- prie iššaukimo tokio paties 
bdjami ir jeigu tik policija pa- J 
stebi, kad pikietuotojai iš ki- pavietuose. Tas paliestų Jie pasiryžę kovoti ir nulaužti C? TXT’ 4 Vlw "D ■*,» r. /v... ~ 1— 1 4 - - —
tur bando įvažiuoti, tai juos ' 
neįleidžia. Vienok yra vilties, 
kad teks i 
miesto šilko 

Puikiai

streiko Lackawanna ir Luzer-jkimai negąsdina streikierių. 
r>r> ■na irintllnoa T'ic nolraatii Tin ,.l „ ..

Scrantoną, Wilkes-Barrę, Pitts- .ragus kelių direktorių. Visos 
toną ir daugumą kitų mieste- publikos opinija randasi moky- 

Tas -parodo, kaip darbi- tojų pusėj ir tikimasi streiką 
streiką išvesti šio! ninkai įsteigia tarpe savęs so-j laimėti, sugrąžinant visu^ se- 
darbininkus. Į lidarumą, atremdami pasikėsi-j nūs mokytojus prie mokinimo.
pasirodė netoli- nimą išnaudotojų galutinai su-į Korepondentas.

I .V1 ..... • ; limpama, neapkrečiama._ I aiškinti jiems ponų tikruo-; Tos baltos dėmės yra 
sius tikslus. Buvo galima mento arba .dažomosios _

’ tas padaryti, bet nepadarė- džiagos stoka tose vietose odoS| 
L me. Tai nors dabar visur sluogsniuose. Moksliškai vadi-;

• • • - • | nasi leukoderma arba vitiligo.;
Kas jos do priežastis, da nėra! 
ištyrinėta. Veikiausia koks j 
mitybinis trūkumas, dėl stokos 
atatinkamo, pilno, gerai suba
lansuoto maisto.

Kai kada tokie šlakai, bala'truputi medvilnes ant pagaliu- 
jžino iš kur atsiradę, ir patys'ko, nutepliokite tuos šlakus, 
ima ir pranyksta. Kai kada ge- Jei mišinys peršviesus, tegul 
riau pasidaro nuo gydymos, vaistininkas daugėliau įmaišo 

° nuo maisto, nuo liaukų prepa* ichthyol’io, gal ir čielą šaukš- 
toliaus nuodys ratų.

kompanija negalvoja apie komunistai į. mūsų simpa-j“Lituanicos II” skridimą. 
Tik biznį varo vardan skri
dimo.

tikai turime numaskuoti 
tuos elementus. Turime pa
siekti tuos darbininkus, ku- 

Ir štai pagaliau visoje tie tikėjo ponams ir auko- 
Europoje staiga “oras su-,ja jiems, tikėdami, kad jie 
gedo”. Smetona ateina pa- ištikrųjų 
gelbon, ant užsakymo iš čio- skridimą.

parems naują | 
Kaip jau sake

liai. Smetonos Aero Kliu- i rhe, ponai toliau tęs savo 
bas praneša, kad Europoje I agitaciją,

“Glycerine 3 teaspoons, 
Zinc oxide 1 1/2 <)Z-> 
Calamine I1/? oz., 
Ichthyol 14 teaspoon, 
Water 1 pint.”
Suplakite gerai šį mišinį ir 

padažę minkštą šepetėlį, arba

tuką.




