
No. 247 Telephone STagg 2-3878 Bl’OOklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalio (Oct.) 18, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Diearaščio XVI

KRISLAI
Italija ir Francija. 
Iš Leningrado į Krymą. 
Gelbėkime Thaelmanną. 
Pikardas Ruošiasi. 
SSSR Atsiekimai.

Rašo Valstiečio Sūnus

Mussolini, išstodamas prakal
boj Milane prieš Jugoslaviją, 
kartu atakavo ir Franci ją. Jo 
supratimu, po pereito karo 
Francija perdaug pasigriebė lo
bio, o Italijai mažai teko. Mus
solini pareiškė, kad fašistinė 
valdžia tiek sumilitarizavo Ita-‘ 
Ii ją, kad ji dabar gali išstatyti j 
8,000,000 kareivių.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vitų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėaite i 
Pasaulį!

. DIDINKIME VEIKLA : 
DEL E. THAELMANNO

PAUUOSAVIMO

VISI SKAITYTOJAI,BOKITE “LAISVES”
VAJININKAIS!

Artinasi hitlerininkų ko
rikų teismas prieš Vokieti-i turėtų

Nėra žmogaus, kuris ne
kokio asmeniško 
O kiekvienas susi-

“Pravda” praneša, kad Sovie-j 
tų Sąjunga pradėjo gilinti Ma-į 
rijinsko vandens sistemą, kuri j jos darbininkų vadą E. Tha-; draugo, 
kanalais sujungia Volgą su Bal- į elmanną, o gal teismas slap-: pratęs darbininkas stengiasi 
tijos jūromis. ' Prie to c1"1''1 ‘ 1
dirbs nuo 35,000 iki 40,000 dar
bininkų. Kada ši vandens sis
tema bus praplėsta ir prakastas 
Volgos-Dono kanalas, tai iš Le
ningrado atsidarys kelias į 
Juodąsias jūras ir Krymą. 
Tuom pat kartu ruošiamas ir 
antras vandens kelias nuo Le
ningrado upėmis Lovat, Berezi
na, Dniepras ir kanalais į Juo
dąsias jūras.

Eilė davinių skelbė, kad Vo
kietijos fašistai pradės drg. 
Thaelmanno teismą 15 d. spalio. 
Rašant šiuos krislus, iš Vokieti
jos dar nėra žinių, ar jau fa
šistai pradėjo jį teisti ar ne, 
bet iš Paryžiaus pranešama, 
kad fašistų prokuroras užreiš- 
kė, jog Thaelmann bus teisia
mas. Fašistai veikiausiai tei
sia slaptai, kad sumažinus pa
saulinio proletariato protestus.

Demonstruokim masiniai, sių- 
skime protestus ir išgelbėkime 
Vokietijos Komunistų Partijos 
drąsųjį vadą.

Šveicarijos profesorius Ri
kardas vėl rengiasi skristi. į 
stratosferą. Jis jau du kartus 
buvo išskridus ir abu nebuvo 
pasekmingi: : šiuom’ kartu jis 
pasiruošęs labai galingą ir di
delį lėktuvą ir maūo labai augš- 
tai iškilti. -Nęžinia - kaip tas 
pavyks. Buržuaziniai mokytieji 
paprastai pirm savo žygio daug 
giriasi, bet nevisada jų troški- 

'mai išsipildo. -

darbe į ta jau prasidėjo; ir jam i asmeniškus draugus atvesti 
1 ’’’I gręsia galvos nukirtimas. Į į darbininkišką judėjimą.

Draugai, pasmarkinkime ' Koks gi yra geriausias bū- 
veikima del Thaelmanno pa- tą padaryti? — Ogi už- 
liucsavimo; išvien su kitais rašyt jam bei jai kovingų 
darbininkais demonstruoki- i darbininkų dienraštį “Lais- 
me prieš Vokietijos konsu-iv?”« Iš jos kasdien jūsų 
latus; telefonuokime jiems ‘ draugas mokinsis apie ko- 
savo protestus ir reikalavi- j vas del darbininkų būklės 
mą; užplukdykime telegra-! pagerinimo; gaus nuolatines 
momis vadinamą “liaudies' pamokas, kaip ir ką daryt, 
teismą” Berlyne, reikalai!- i kad darbo žmonės galėtų

* ‘ į j pagerint sau būklę ir pa-1 
Vekietiješ darbininkų kla-, žengt pirmyn linkui visiš-i 
sės karžygį, drg, Thaclman-! >«» pasiliuosavimo iš kapita-1 
nąT listų tironijos. Sykiu jūsų ;

i draugas—pažįstamas kas
dien gaus iš “Laisvės” ap-! 
švietos, kas liečia bendrą;

i pasaulio politiką, mokslo I
> pasiekimus, naujausius at- i 
radimus apie sveikatos už- : 
laikymą ir t. t.

žiūrėkite kad ir į kompa- 
j nijų agentus. Prie ko jie 
I pirmiausia eina? Nagi, prie 
i asmeniškų pažįstamų, čia, 
! vadinasi, jiem geriausia 
i proga.

darni tuoj aus išlaisvinti tą

KAIP HITLERIO ŠNIPAI DARBUOJAS, 
“TEISIA,” KERŠIJA AMERIKOJE

Sovietų aukso kasyklose, ne
toli Ufos, surado aukso gabalą, I 
kuris sveria virš 8 kilogramus, 
į trumpą laiką ten surasta 6 
panašūs gabalai.

Iš Chabarovsko pranešama, 
kad nedideli Sovietų laivai atli
ko per Ramųjį vandenyną ke
lionę iš Nikolajevsko nuo Amū
ro j Ameriką virš 6,000 mylių. 
Amerikiečiai entuziastiškai svei
kino Sovietų jūreivių drąsų žy
gi-

_____ iii
Lou is Bar thou, Fran- 

cijos užsienių reikalų 
ministeris, kurį nušovė 
G e o r gieff (Kalemen) 
sykiu su Jugoslavijos 
karalium Aleksandru.

Japonija senai jau bando įkišt savo imperialistinius 
nagus į Sovietinį Sibirą* bet vis juos nusvyla.IŠ LIETUVOS

Teismas Prieš 126
Hitlerininkus

KAUNAS. — Ruošiama byla

įdavęs tik naktimis, todėl per tą 
laiką visiškai nėra ma’tęs dienos 
šviesos.

Kurie Vokiečiai Jungtinėse Valstijose Neina su Nariu Or
ganizacija, Ty Giminės Persekiojami Vokietijoje
NEW YORK. — Jungti- Į napintas) Heinz Spanknobel 

nių Valstijų kęngreso ko-j iš vieno bankieto, įmestas į 
misijai betyrinėjant hitleri-į Vokietijos laivą “Europa” 
ninku darbuotę šioje šalyje, ir nugabentas teismui į Vo- 
pasirodė, kad Hitleris palai- kieti ją. Pirmiaus Spankno- 
ko savo šnipų ir net keršto bei buvo organizatorius f.a- 
teismų organizaciją Ameri
koj. Jeigu kurie vokiečiai- 
amerikiečiai n e p r i s i deda

I prie nazių judėjimo Jungti
nėse Valstijose, už tai Hit- 
i leris baudžia jų gimines Vo- 
! kietijoj, siųsdamas juos į 
(koncentracijos stovyklų ka- 
' Įėjimus.
i Hitlerininkai turi ir slap- 
;tą teismo komitetą Ameri
koj, vadinamą “Uschla.” 
Jis teisia nepalankius Hit
leriui vokiečius ir perleidžia 
savo nuosprendžius Vokieti
jon. . Yra nurodymų, kad 
tokie yra slapta, gengsteriš- 
kai baudžiami Amerikoj, 
nekalbant apie jų giminių 
persekiojimą Vokietijoj.

Pagal nazių patvarkymą 
iš Berlyno, buvo 1933 m. 
spalio 27 d. pagrobtas (kid-

šistinės Naujosios Vokieti
jos Draugų organizacijos 
Amerikoj; bet toliau jis pa
sirodė negana ištikimas Hit
leriui.

Tokius hitlerininkų veiks
mus aikštėn iškėlė Fr. K. 
Kruppa, liudydamas kong
resinei komisijai spalio 16 
d. Jis pats pirmiau buvo 
vienas iš Naujosios Vokieti
jos Draugų viršininkų, bet 
toliau liko išmestas iš tos 
vietos, kad ne visame kajne 
vykdė Hitlerio politiką.

Iš Kruppos liudijimo taip
gi, pasirodė, kad pinigais iš 
Berlyno yra remiami hitle
riški laikraščiai Amerikoje 
ir kad New Jersey fašistai 
dėvi gautas iš Vokietijos na- 
zių uniformas.

*
Mes anaiptol, per myliųlP1^ Klaipėdos hitlerininkus, i gydegė Vandens Malūnas 

savo * kuriems vadovavo Neumann ir . -
- y Sass. Esą pilnos dėžės; doku- BLEMĘĘR(^.Oz Kėdainių ap- araugų vajimnuų prw p - mentų ir dail|tų, kurie rodo> kad skr. malūne kilo gaisras; ugnis 

Vacių biznio agentų. Musų ;hit|erininkai rengSsi per sukili-!taiP staigiai apėmė mūrinio ma- 
' • 1 •• * J • 1 1 • asi kilniam, atimt Klaipėdiją nuo Lietu Jl^110 stogą, kad net nieko ne-
I idėjiniam tiksluiapsvies-lyog jr prįjungt Vokietijai. Pro-'spėjo iš malūno vidaus išnešti, 
įti ir organizuoti darbiniu- |tol<oių jr kaltinimų sudaryta 33! Sudegė valcai, vilnų karšiamos 
|kus, įteikiant Jiems savo|tomai, didelės knygos. Išviso mašinos, veliušis, kruopų maši- 
( klasės dienraštį. i bus teisiama 126 kaltinamieji. elektros dinama, be to, sude-

Tiesa, šiemet vajininkams Kadangi jų tarpe yra buvusių'^ apie du šimtai centnerių 
lyra skiriama didelis glėbys Vokietijos karininkų, todėl, sako/vai1 ūų javų, kurie buvo žmonių 
idovanų — ŠEŠI ŠIMTAI i “ūkininko Patarėjas,” jie bus atvežti malti .
iDOIFBTTT kurio hue nndo-■ teisiami karo teisme. ( Nuostolių, kaip apskaiciuoja-
I DŪLĖKIŲ, Kiliie LŪS pačia j Sninirči-ni nnro 'ma, padaryta apie du šimtu'imti tarp 22 pasekmingiau-1 Kaumjos smukstai pora, sa- ...
i šių vajininkų. Bet mes ži- vaičil? at8al dar suėmė Klaipė-! u £ ų ų. 
inome, kad draugai darbuo-! Legarthait« su viršl
įjasi ne tiek del , dovanų, Įg. naucĮaj hitleriškių “Kultūros' 
(kiek iš persitikrinimo, kad Jajungosn Klaipgdoje. Tie pini_j

gai buvę per ją iš Vokietijos! LONDON. — Našlėms ir
i mainierių,

| žuvusių Wales angliakasy- 
; kloję per eksploziją, Angli- 

Ruošia Paminklus Dar Gy-'joje surinkta $1,500,000 au- 
viem Kontr-Revoliuciniam

Kunigam
laikraščiai rašo, jog 
Veikimo Centro pir- 
kun. V. Mieleška iš-

mylias , nelyginame 
draugų vajininkų prie pri

Georgieff Būki Pats itas.jų darbas,. yra •5 “ I numaniai evnrhne snvnvkln-

Nužudytas, jei Nebūty 
Nušovęs Aleksandrą

Buvęs Anglijos darbiečių mi
nisteris W. Benn aplankė Sovie
tų Sąjungą ir Japoniją. Jis ste
bisi dideliais Sovietų atsieki- 
mais ir tuom pat: kartu atžymi, 
kad Japonijos imperialistai bai
siai rengiasi. prie karo. Benn 
sako, kad nusisuks Japonija 
sprandą puldama {Sovietus.

Sovietai atidarė naują gelžke- 
lio liniją tarpe yfos ir Tšimba- 
jevo. Čelžkelis ' turi labai' dide
lės svarbos pervežime Baškiri
jos žibalo linkui Ufos1. 1 ”

Sovietai vis daugiau elektri
fikuoja gelžkelių. Dabar dirba 
1,600 darbininkų, prie elektrifi
kavimo Leningrado-Murmansko 
gelžkelio. v.

Maskvoje automobilių gami-1fašistų centro 
nimo fabrikas vardu drg. Sta- Į Muniche.
lino i dieną pagamina po 75 au
tomobilius, o trys metai atgal 
jis duodavo tik 10 automobilių 
į dieną.

Berne, Šveicarijoje, mirė drg. 
Frantz Velti, sulaukęs 65 metus 
amžiaus. Jis buvo dalyvis Ci-

Iš Brockton City Hali 
Išplėšė 12,811 Doleriy 
BROCK TON, Mass. — 

Spalio 16 d. iš ryto atėjo į 
City Hali trys vyrai apsi
rengę kaip “plumberiai” ir 
su reikalingais tam darbui 
įrankiais. Jie sakėsi, kad 
turį ką ten pataisyt miesto 
iždo raštinėje ir buvo į ją 
įleisti. Bežiūrint jie pa- 

_____r ___ v įgriebė už sprando stovėjusį 
21^000 litų pinigų. Jinai veiku-! “Labdarybe” Šeimynom 260 raštinėje policininką, atėmė 

_ _ _ _ _ _ _ _ tau* Kasykloj Mainieri, » K "M 'SSSUŽ;

inuojamai svarbus savo kla- atsiųsti veiklai prieš Lietuvos' našlaičiams 260 
S23 judėjimui. Dovana valdžią Klaipėdos krašte.sės judėjimui.
jiems tik priedas.

Draugai, kurie jau dar-
ibuojatės ir kurie dar žada-

grobė iš iždo $12,811; išbėgo 
į gatvę, susėdo į savo auto
mobilį ir paspruko.

v. PARYŽIUS. — Priemies- Į te darbuotis šiame vajuje, 
čio miške liko suimtas Syl-ijūs suprantate, jog nuo mū- 
vester Malny, vienas iš pen-1 Sl^ laikraščių paskleidimo 
kių teroristų, kurie buvo at-1 iabai daug priklauso pats 
siųsti į/ Francija nužudyt i darbininkiško judėjimo ug- 
Jugoslavijos karalių Alek-1 dymas tarp Amerikos lietu- 
sandrą spalio 9 d. Policijos: vįųe o tatai suprasdami, ti- 
kvočiamas, Malny sako, kad Rimes, ne tik iūs patys veik
iuos .tam; _ darbui paskyrė Į site, bet prikalbinsite kuo
organizacija iš r Vengrijos.

jeigu kurie iš paskirtųjų 
būtų atsisakę nudėt kara
lių Aleksandrą, tokie būtų 
nužudyti per tos organizaci
jos agentus. ‘J •

Pirm atvažiavus į Franci- 
ją, tie teroristai turėjo pa-' 
sikalbėjimą su Vokietijos 

žmonėmis

Tikrasis vardas Petro I 
Kalemeno, kuris nušovė Ju-! 
goslavijos karalių ir Franci-' 
jos užsienio reikalų ministe
rs Barthou, yrk Vladimir 
Georgieff černozemski.

Kauno 
Katalikų 
mininkas 
kėlė sumanymą pastatyti pa- 

jminklą grįžusiems iš Sovietų 
Sąjungos kunigams. Juos So
vietai paleido mainais už revo
liucinius politikos.', kalinius iš 
Lietuvos. Tie kunigai Sovie
tuose buvo pabausti ūž šnipinė- 
jiįną prieš Sovietus bei už 
kontrrevoliucinį- veikimą prieš 
darbininkų tvarką.! Bet Lietu- į.į

daugiausia ir > naujų vaji- 
nįnkų, ir pravesite tą supra
timą, jog kiekvienas “Lais
vės” skaitytojas privalo bū
ti ir jos vajininkas. ■

Vajaus laiku “Laisvės?
kaina naujiems skaityto
jams — $5 per metus ir
$2.75 per pusmetį. Seųi at-

•g sinaujinantieji skaitytojai Į
ją dabar gaus už $5.50 me- l

jlicija, Rumšiškės valse., DovaL 
nonių km., sulaikė Joną Pūrą 
35 metų amžiaus. 1

vqs kunigų akyse; tatai buvo 
“yertingiausias” darbas...

15 Metų Išgyveno 
Tamsiame? Urve

Rugsėjo 25 d. Rumšiškės
tam ir už $3 pusmečiui.

kų iš gyventojų. Ažuot pri
verst kompaniją, kad už sa
vo apsileidimą apmokėtų ( 
tos nelaimės aukoms, valdi-! 
ninkai per laikraščius kau
lijo centus iš darbininkų ir 
smulkių biznierių.
Primintina, jog kompanija, 

norėdama greičiau užgesint 
gaisrą, visai užmūrijo vie
ną išėjimą iš kasyklos su 
100 darbininkų. Taip jie su- 
žiniai ir buvo ten užtroškin-

Kompanijai rūpėjo tik 
apsaugoti savo turtą, ne
paisant, kiek ji nužudys 
žmonių. Bet už tą masinę 
žmogžudystę valdininkai ne
traukia kompanijos į teis- 

po- mišką atsakomybę. '

Mainieriai Atsisako 
Išbraukti Komunistus

Žmogvagio Moteris
SCOTTSBURG, Jnd.'; f- i ’ 

Valdžios šnipai suturėjo au
tomobilį, kuriame' 'rado 
“kidnapintą” Alice ŠtdUienę, , 
žibalo milionieriaus pačią, 
ir sykiu važiavusią Frances 
Robinsonienę, žmogvagio 
moterį. Su jomis buvo ir 
protestonų kunigas E. A. 
Klegg su savo pačia, bet 
jiedu paliuosuoti kaipo ne
kalti ryšyje su žmogvagys- 
te. Stollienė sugrąžinta į 
savo namus Louisvilįėj, Ky., 
iš kur ji buvo pagrobta sa
vaitė atgal.

Bekvočiant Robinsonienę, - 
pasirodė, kad tai ji paėmė 
$50,000 išpirkimo už Stonie
nės paleidimą. Pats žmdg- 
vagis T. H. Robinson dar '; 
nesugautas. Jis buvo pa
skyręs savo tėvą kaipo tar- ; , 
pininką tarp Stollų šeiipy- 
nos ir žmogvagių. Detekty
vai todėl ėmė tyrinėti, ar ; 
nėra iš jo šeimynos 'prasiu .

BUTTE, Mont. — Vario 
kasyklų mainieriai ir visa 
Centralinė Darbo Federaci
jos Unijų Taryba šiame 
mieste atmetė Federacijos 
prezidento Wm. Greeno at
siųstą reikalavimą išbrauktJfr TuTado^kar T.' 
!s uynivL- .vįsus k°?lunistus ir Robinson pirmiiau buvof 
jų šalininkus.^ Greenui at- , jRaiįūtas bėprotnamyj. Tą^ . 
sakyta, kad šiuo momentu ip0Rcįjbs dokumentų taipgi 1 
darbininkams yra reikalui- jatra(j0 j0 fotograiiją ir pir- 
ga kuo glaudžiausia vienybė . antspaudus, ir tuo bū-
su komunistais ir sociahs- suginojo> kaęl jis buvo .
tais, norint ką nors per ko- stollienės kidnaperįs. 
vą laimėti is kapitalistų. j . , , 1 •.

mmetvaido konferencijos, laikė- rėvo]iucijog pradžios- ir ’buvo 
si kairios pozicijos pereito :karq Veiklus Šveicarijos Komunistų 
metu, stojo už Sovietus nuo pat Partijos narys. r ; •

_____________nviuų nui., suicuftc uuikj x ui<j, i i i n* v» • i « i v» 
35 metų amžiaus, kuris vietos MokyklŲ VirSlIHIlkaS SUKČIUS

Draugai, darbuokitės už gyventojų buvo laikomas neži- 
Komunistų Partijos kandi- įnia kur dingusiu, 
datus šiuose rinkimuose!

, Pūras visas 
'apžėlęs plaukais, vos paeina ir 
j mažai kalba. Paaiškėjo, kad 
Pūras 1919 m. turėjo stoti į ka-

BRIDGEPORT, Conn. — 
Prisiekusiųjų posėdininkų 
teismas atrado kaltu J. B. 
Wynkoopą, kad jis nusuko

Turin. - Plaukimu tve„. Nenori Skundo prieš 
kiny prigėrė didžiausias Vengriją del TeroristlJ 
Italijos narūnas, gelmių ty-! 
rinėtojas Cuniberti, beban- 
dydamas savo naują nars
tymo išradimą.

A^°^įny® j Daily Woik- riuomenę ir nuo karo prievolės $20,000 iš miesto mokyklų 
............................................... - - - - 15 metų jis ' w

darbo gyveno po bulvių rūsiu iškasta- metų buvo vedėjas Bridge- 
me urve. Iš ųrvo> Pūras išei- porto mokyklų sistemos.

eriui , platinkime tą svar- ligšiol slapstėsi, 
biausią Amerikos d 
klasės kovos organą.

15 metų jis valdybos pinigų. Jis per 18

PARYŽIUS.—Rumunijos ’' 
ir čechoslovakijos delegatui 
Tautų Lygoje deda pastan
gas, kad Jugoslavija neduo
tų Lygai skundo prieš Ven
griją už tai, kad Vengrijoj ,.Paterson, N. J.—25,000 

šilko dažytojų ir tūkstan- buvo teroristų lizdas, kurių . / 
čiai šilko audėjų bruzda lin- į pasiuntinys Georgieff nužU- ; 
kui panaujinto streiko. dė Jugoslavijos karalių.
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Melagiai Pakarti už Liežuvio
Ir lietuviška buržuazinė spauda nuo

latos pumpuoja į savo skaitytojų galvas 
melus apie “badą” Sovietų Sąjungoje. 
Ypatingai kuniginė spauda krokodiliaus 
ašaras lieja. O Vienoj, Austrijos sosti
nėj, katalikų bažnyčios kunigai turi su
tverę’komitetą “šelpimui Rusijos baduo- 
lių”.

Bet kas pasirodo? Pasirodo, kad jo
kio bado Sovietų Sąjungoje nebuvo ir 
nėra. Net skaudžiai sausros paliestose 
srityse valstiečiai turi pakankamai mais
to. Mes tą visuomet sakėme. Dabar ta 
patį tvirtina net “New York Timeso” ko
respondentas Harold Denny, kuris jau 
kelintą savaitę važinėja po visus Sovietų 
krašto kampus ir studijuoja sąlygas. 
Laikraštis jį pasiuntė ypatingai į tas 
vietas, apie “badą” kuriose buvo tiek pri
meluota.

“Nors tūlose vietose sausra beveik su
naikino javus”, sako Denny, “ir reikia pa
sakyti, kad Sovietų Unijoje, kaipo tokioj, 
tas sunaikinimas tapo išlygintas geru 
derlium prielankesnėse vietose — Sovietų 
Sąjungoje nėra bado, kiek šiam kores
pondentui teko patirti, ir jokio bado ne
simato ateinančią žiemą.” Jis toliau nu
rodo, kad jis nesurado nė vieno valstie
čio, kuris tikėtų apie kokį nors bado pa
vojų.

“Niekur nesuradau bado. Niekur ne
suradau net baimės bado”, pakartoja 
Denny. Sako jis, kad užsienyje leidžia
mi gandai, kad šią žiemą mirs badu nuo 
5’ iki 10 milionų žmonių, neturi jokio pa- 
itato. “Jūsų korespondentas”, sako jis, 
“buvo Kijeve kelias dienas pereitą liepos 
mėnesį, apie tą laiką, kuomet žmonės tu
rėjo mirti badu Kijeve, bet nei mieste, 
nei apielinkėje nebuvo jokio alkio. Iš- 
tikrųjų, visas Kijevo rajonas buvo paki
lusio j dvasioj, nes derlius pasirodė geres
nis, negu buvo tikėtasi.”

Tai dar sykį buržuaziniai ir kunigi
niai melagiai tapo pakarti už liežuvio. 
Neatsiliko nuo šių melų skleidimo taip 
pat “Naujienos”, “Tėvynė”, “Keleivis” ir 
kiti šlamštai. Visi jie vienu balsu pra
kaituodami šmeižė darbininkų tėvynę ir 
numarino badu net 10,000,000 Sovietų 
Sąjungos žmonių! Bet, pamatysite, jie 
tų melų neatšauks.

kas prieš bosus. Revolįųcirįė upij a jšutin
ka tą vienybę atsiekti Garment Workers 
unijos eilėse. Tas reiškia, kad revoliuci
nė unija sutinka prisidėti prie šios uni
jos ir sudaryti bendrą jėgą prieš bosus.

Dabar tuo klausimu eina plačios dis
kusijos. Ką į šitą pasiūlymą atsakys se
nosios unijos viršytos, tai sunku pasaky
ti. Veikiausia jie trukdys tokios vieny
bės atsiėkimą, kiek jie galės.

Šis revoliucinės sukniasiuvių unijos 
žygis dar kartą užduoda smūgį tiems 
oportunistams, kurie nenuilstančiai sa- 
palioja, būk komunistai esą nusistatę už 
darbininkų padalinimą dirbtuvėse. Bet 
faktas yra, kad komunistai visuomet sto
vėjo ir stovi už darbo unijų organinį,ap- 
vienijimą. Kur ■ tik dviejų ir daugiau 
unijų gyvavimas padalina darbininkų 
frontą, revoliucinės unijos siūto amalga- 
maciją, vienybę. Tokiais pat sumetimais 
Patersone audėjų revoliucinė unija per
ėjo į Amerikos Darbo Federacijos uniją.

į Tokiais pat sumetimais čeverykų pramo-' 
I nėję pernai tapo ap vieny tos net keturios 
j atskiros unijos. j

Čeverykų pramonėje stengiamasi eiti 
dar prie platesnės vienybės. United 
Shoe and Leather Workers unijai jau pa
vyko užmegsti ryšius su Brotherhood of 
Shoe and Allied Craftsmen unija. Iš- 

’ rinktas komitetas apvienijimui abiejų 
unijų veikimo greitais klausimais, kurie 
stovi prieš čeverykų pramonės darbinin
kus. Paskui bus einama prie organinės 
vienybės. Didesnė darbininkų vienybė, 
tvirtesnė jų atspara prieš bosus.

Šie visi revoliucinių unijų ir Komuni
stų Partijos žygiai turi ypatingos svar
bos ypač šiuo laiku, kuomet Amerikos 
Darbo Federacijos biurokratai paskelbė 
komunistams karą ir reikalauja lokalių Į 
unijų, kad jos mestų laukan ne tik ko
munistus, bet šaip revoliucinius unijis- 
tus. Biurokratų nelaimei, lokalės unijos 
viena po kitos atsisako pildyti jų prisaky
mą. Vadai prieš komunistus, darbinin
kai už komunistus! Tokia padėtis vysto
si Amerikos darbo unijų judėjime.

—r...
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surasti kelio, kuris vestų linkui 
sutaikytų© tų skirtingų reikalų. 
Be to, patyrimas rodo, jog tai

H. G. Wells Apie NR A
ir Sovietų Planingumą

žymus Anglijos rašytojas H. 
G. Wells, dabar atsilankęs į 
Maskvą, turėjo pasikalbėjimą 
su drg. Stalinu, Sovietų Sąjun-

geistinų jo ypatybių ir apribo
jimą tūlų kraštutinybių.

“Gal tie amerikonai asmeniš
kai įsivaizduoja, kad jie peror-

gos Komunistų Partijos sekre- ganizuoja visuomenę, bet objek- 
torium, daugiausia apie ūkio, tyviai (daiktiškai) dabartinis 
ekonomijos planingumą. Wells j visuomenes pagrindas yra tarp 
ypač šnekėjo apie Roose velto jų palaikomas. Todėl objekty- 
NRA planus. Drg. Stalinas | viai, pačioje tikrumoje nebus 
aiškiai išdėstė, kaip neįvykdo-j jokio visuomenės perbudavoji- 
mas yra Wellso pasitikėjimas 'mo ir planingas ūkis nebus įvyk- 
panašiaiš ka.ip NRA skymais, ir 'dytas.
pamatiniai nušvietė skirtumą j “Kas gi yra planinga eko- 
tikslų tarp NRA Jungtinėse nomija, arba ūkis? Kokios yra 
Valstijose ir socialistinės kury- i įvairios to ypatybės? Planinga 
bos Sovietų Sąjungoj. [ekonomija stengiasi panaikint

Nepersenai H. G. Wells buvo ;bedarbę. Leiskime, kad palai- 
atsilankęs ir į Jungtines Valsti-jkant kapitalistinį sutvarkymą 
jas, ir pastebėjo, kad j ir galima būtų sumažint bedar

“Senasis finansinis pasaulis; 
lūžta ir griūva, bet ekonominis i 
gyvenimas toj šalyj yra atstei-1 
giamas nauju būdu.” Į

Wells įsivaizdavo, kaip jis sa
kė Stalinui, būk “Jungtinėse 
Valstijose kyla klausimas gilaus 
perorganizavimo ir planingo 
ūkio sukūrimo, tai yra socialis
tinio ūkio. Argi čia nėra visiš-

bę iki tam tikro žemiausio laip
snio. Bet joks kapitalistas už 
nieką nesutiks visiškai panai
kint bedarbę, panaikint atsargi
nę bedarbių 'armiją, kurią jis 
naudoja kaipo spaudimą į dar
bininkų rinką, kad galėtų gaut 
pigiau samdyti darbininkus. 
Štai čia jau viena spraga ‘pla
ningame’ buržuazinės visuome-

ko panašumo,” jis klausė Stali-inės ūkyje.

Už Darbo Unijų Vienybę
Revoliucinės unijos padarė dar vieną 

žingsnį del apvienijimo darbo unijų ju
dėjimo. Šiomis dienomis Adatos Amatų 
Parbininkų Industrinės Unijos Pildomoji 
^kryba pasiūlė, kad revoliucinė suknia- 
Šiuvių unija ir International Ladies Gar
ment Workers unija suvienytų savo spė

Philadelphia, Pa.
♦ f T • - 1 ’ 1 .

Rusijos Revoliucijos 
Apvaikščiojimas

i Lapkričio 2 dieną (penkta
dienį), Broadway Arena, 
Broad ir Christian Sts., 8 vai. 
vakare, bus Rusijos revoliuci
jos laimėjimo apvaikščiojimas.

♦ Šio istorinio apvaikščiojimo 
parengimas bus skirtingas nuo 
Visą kitų buvusių metų. Bus 
pažymėta didžiausi proletari
nės šalies laimėjimai. Bus ge
ras koncertas, kuris susidės iš
solistų dainininkų, smuikinin
kų ir orkestro*. Kalbės, ar

bes ūkyje. Na, gerai. Bet kaip 
tik Rooseveltas ar kuris kitas 
kapitonas šiandieniniame bur
žuaziniame pasaulyje panorės 
padaryt kokį rimtą žingsnį prieš 
kapitalizmo pamatus, jis visiš
kai prakiš. Nes Rooseveltas nė
ra savininkas bankų, pramonės, 
didžiųjų įmonių, stambiųjų lau
ko ūkių. Visa tai yra privatinė 
nuosavybė. Gelžkelįai ir laivai 
yra privatinių savininkų ranko
se. Ir pagaliąus išlavintų dar
bininkų armija, inžinieriai, 
technikai, taipgi nėra pas Ręo- 
seveltą, bet pas privatinius 
samdytojus; tiem samdytojam 
jie ir dirba.

“Mes neturime užmiršt, ko
kias pareigas .valstybė atlieka 
buržuaziniame pasaulyje. Tai 
yra įstaiga šaliai apginti, orgą-, 
nizacija delei ‘tvarkos’-palaiky
mo, mašinerija mokesčiams iš
rinkti. Ūkis, ekonomija tikroj 
šio žodžio prasmėj maža ką turi

yra negąljma.
' “Jūš, tačiaus, geriau žinote 

Jungtinių Valstijų padėtį todėl, 
kad aš niekuomet nebuvau 
Jungtinėse Valstijose ir tėmiju 
Amerikos dalykus daugiausia 
per spaudą. Bet aš turiu šio
kių tokių patyrimų iš kovos lau
ko del socializmo, ir tas patyri
mas man sako, kad jeigu Roose
veltas ištikiu jų bandys paten
kinti proletariato ,klasės reika
lus kaštais kapitalistų klasės, tai 
pastaroji klase pakeis jį kitu 
prezidentu.

“Kapitalistai pasakys, ‘prezi
dentai ateina j r išeina, bet mes 
kapitalistai liekamos. Jeigu ku
ris nors pręzideptas neapgins 
mūsų , reikąlų, mes surasime ki
tą.’ Ką gi .prezidentas gali pa
statyt įš . savo pusės, kad jis 
nusvertų valią kapitalistų kla
sės?” \ . •• • • * 1 * 

(Daugiau bus) .

1 bendro su kapitalistine valsty
be. Ekonomija nėra jos ranko
se. Priešingai, valstybė yra

I rankose kapitalistinės ekonomi
jos. Todėl aš prisibijau, kad 
nežiūrint visos Roosevelto ener
gijos ir gabumo, jis nepasieks 
tikslo, kurį jūs minite, net jei
gu tai ir būtų jo tikslas.”

Wells toliau dėstė savo teori-

Smūgis Konspiratoriams
Tai subyrėjo dar viena bjauri konspi

racija prieš Scottsboro nekaltus jaunuo
lius. Šį sykį prieš juos buvo sudarę suo
kalbį New Yorko negrai kunigai ir veid
mainys advokatas Leibowitz. Nuteisti 
mirtin jaunuoliai Norris ir Patterson pa
darė prislėgtą afideivitą, kad jie atmeta 
tuos kunigus ir Leibowitz ir nori, kad tik 
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas 
duotų jų apeliaciją į Augščiausią Teismą. 
Taip pat jaunuolių tėvai pasmerkia niek
šiškus suokalbininkus. Tai smūgis tiems 
sutvėrimams. Ypatingai smūgis adv. 
Leibowitzui, kuris bandė sulošti bjau
raus išdaviko rolę. Neišdegė!

Matomai, šitame suokalbyje dalyvavo 
ir valdžia. Mat, norėjo Scottsboro jau
nuolius atimti iš darbininkų masinio ju
dėjimo globos, idant būtų lengviau juos 
nužudyti. Suokalbis tapo laiku iškeltas 
aikštėn. Dabar mes turime dar ener
gingiau remti Tarptautinio Darb. Apsi
gynimo apeliaciją į Augščiausį Teismą ir 
visas jo masines pastangas išgelbėti tas 
nekaltas gyvybes. Turime budėti. Suo
kalbininkai šį sykį tapo atmušti, bet jie 
nenuleis rankų. ’Jie vėl bandys kokią 
nors bjaurybę panaudoti atsiekimui sa
vo prakeikto, žmogžudingo tikslo.

Browderis, ar Hathaway—bus 
paskelbta vėliau.

Didesnės salės negalima bu
vo gauti, nes ,daug fašistinių 
svetainių savininkų neranduo
ja salių. Lietuviai darbinin
kai įsigykit tikietus iškalno, 
nes jie bus pigesni 5 centais.

Pastaruoju laiku daug svar
bių masinių parengimų buvo, 
bet apie juos niekas ‘Laisvėje’ 
nepranešė, ir, todėl, lietuviai 
darbininkai apie juos nieko 
nežinojo, net kada įvyko Ame
rikos Kompartijos 15 metų 
sukaktuvių masinės prakalbos 
ir užtai lietuvių veik nebuvo.

Išplėšė $9,000 iš Gink
luotų Sargybinių

PERTH AMBOY, N. J.— 
Penki ginkluoti plėšikai pa
grobė $9,000 iš dviejų taip
gi ginkluotų sargybinių 
American Express Kompa
nijos. Pinigai buvo p rista-, 
tomi į Central gelžkelio sto
tį .

Viena iš priemonių sėk
mingam “Laisvės”' vajui yra 
lankytis su ja į lietuvių dar
bininkų buveines.

ną, “tarp Washingtono ir Mas
kvos?”

Stalinas atsakė:- “Jungtinės 
Valstijos turi skirtingą tikslą, 
negu Sovietų Sąjungos tikslas. 
Amerikonų siekiamas tikslas iš
dygo iš ekonominės betvarkės, 
iš ūkio krizio. Amerikonai nori 
nusikratyt krizio, remdamiesi 
privatiniu kapitalistiniu veiki
mu, nepakeičiant ekonominio 
pagrindo. Jie stengiasi iki že
miausio laipsnio sumažinti tą 
sunaikinimą,ir žalą, kuriuos iš
šaukė dabartinis jų ūkio surė
dymas. O kaip jums žinoma, 
mūsų šalyje, vietoj sudaužyto 
senojo ekonominio pagrindo yra 
sudarytas visiškai skirtingas, 
naujas pagrindas. ,

“Net jeigu amerikonai, apie 
kuriuos jūs kalbate, iš dalies pa
siektų tikslo, tai yra, jeigu jie 
tuos nuostolius ir sumažintų iki 
žemiausio laįpsnio, dar jie nesu
naikins šaknis tos anarchijos, 
kuri yra prigimtinė, neatskiria
ma ypatybė pačios dabartinės 
kapitalistinės sistemos. Jie pa
laiko tą surėdymą, kuris neiš
vengiamai veda ir negali neves
ti į anarchiją (betvarkę) pra
monėje. Taigi geriausiame at
sitikime pas juos nebus klausi
mo apie visuomenės perbudavo-

“Toliau, planingas ūkis reiš
kia, kad turi būt daugiau gami
nama tose pramonės šakose, ku
rių produktai yra ypač reikalin
gi žmonių, masėms. Bot jūs ži
note, jog prie kapitalizmo ga
myba yra didinama kitokiais su
metimais, jog kapitalas traukia 
į tas ūkio šakas, kur būna dides
nis pelno nuošimtis. Jūs nieku 
būdu negalite priverst kapita
listą, kad jis pats sau darytų 
nuostolius ir sutiktų su žemes
niu pelno nuošimčių,, idant pa
tenkint visuomenės reikalus, 

s Nenusikračius kapitalistų ir ne- 
atmetus privatinės nuosavybės 
principo ant gamybos priemo
nių, jūs negalite sukurti, planin
gą Ūkį.” ' t> ■

Wells sutiko su daugeliu da
lykų, ką Stalinas sakė, bet 
Wells pastebėjo, kad “jeigu visa 
šalis apskritai priima planingo 
ūkio principą, ir jeigu valdžia 
mažu-pamažu, žingsnis po žing
snio pradės nuosakiai vykdyti 
šį principą, tai ilgainiui viešpa
tavimas neskaitlingų finansie- 
rių (jų oligarchija) bus sunai
kinta ir socializmas bus įkurtas 
tokia prasme, kaip kad jis yra 
suprantamas anglo-saksiškoj to 

‘žodžio prasmėj.”
STALINAS: “Bet ką gi reikš

i ją “socializmo anglo-saksiškoj

Trumpmenos
Andai Hitlerio leitenantai 

skelbė Vokietijos alkanoms 
darbininkų masėms: išmo
kite gyventi skurde ir var
ge, nes tai garbinga. Vė
liau, apsižiūrėjęs, kad šito
kiu moralu Vokietijos dar
bininkų jis nepatenkins,

jimą išnaujo arba apie panaiki- šis ‘socializmas’? Geriausiame 
nimą senojo visuomenės surėdy-'atsitikime jis reikš, kad bus 
mo, kuris pagimdo anarchiją ir šiek tiek suvaržyti tie atskiri 
krizius, bet stovės klausimas tik kapitalistinio pelno atstovai, 
apie sumažinimą kai kurių ne- kurie labiausia duoda sau visą

Leningrado Prieplaukoj,

[to žodžio prasmėje.” Jis sakė: 
“Jeigu mes pradėsime nuo vals
tybinio bankų kontroliavimo, 
paskui eisime kontroliuot važio- 

Itę (transportą), sunkiąją pra- 
;monę, visą pramonę, prekybą ir 
; t.t., tuomet tokia viską-apiman- 
iti kontrolė bus lygu, kaip kad 

1 valstybė turėtų savo nuosavy
bėje visas šalies’ūkio šakas. Tai 
i bus socializavimo kelias. Nes 
I socializmas iš vienos pusės ir 
; individualizmas iš antros pusės 
; nėra du stačiai priešingi daly
bai, kaip kad juoda ir balta. 
,Tarp jų yra.daug pereinamųjų, 
'tarpikių laiptų. Yra; iridi vidua- 
Ilizinas Visai' giminingas' bandi- 
tiznmi ir, yra disciplina ir or
ganizacija, kas /prilygsta socia
lizmui.

“Planingo ūkio įvykdymas 
daug priklauso nuo ūkio orga
nizuoto  jų, nuo išlavintos techni
kinės inteligentijos, kurią gali
ma žingsnis po žingsnio pa

braukti prie socialistinjų orga- 
jnizacijos pagrindų.”
! STALINAS: “Nėra ir negali 
būti nesutaikomo priešingumo 
tarp asmens (individual©) ir 
kolektyvo (bendruomenės), tarp 
reikalų atskiro asmens ir rei
kalų kolektyvo. To negali būti 
todėl, kad kolektyvizmas, soc.
neatmeta asmens reikalų, bet 
sujungia asmens reikalus su 
kolektyvo kaipo kūno reikalais. 
Socializmas negali nepaisyti as
mens reikalų. Tik socialistinė 
visuomenė tegali duoti pilniau
sią patenkinimą tiems asmeni
niams (individualiams) reika

lams. Toliau, vien tik socialis
tinė visuomenė suteikia užtikri- 
1 nimą, kad bus apsaugoti atskirų

Hitleris šaukiasi į Vokieti
jos buržuaziją: remkite al
kanus nelaimingesnius savo 
brolius, nes tai arijonų pa
reiga.

Bet kas atnešė tąjį vąr- 
gą ir skurdą? Iš kur tas 
badas tarpe milionų Vokie
tijos darbininkų? Hitleris 
nepasako! Nepasako, ka
dangi tai jo paties dovana!

Vokietijos K o m u n i s tų 
Partija tai žino ir ji, savo 
pastarajam atsišaukime. į 
Vokietijos darbo žmonių 
mases, tai išaiškina, šauk
dama jas organizuotis ir 
nuversti Hitlerio režimą, 
podraug su visa buržuazija, 
ir išnaudotojais. Tai vie- 

[nintėlis kelias, Vokietijos 
j proletariatui! ---------------

Vienas laikraštininkas ra
išo iš Washingtono, klaus
damas: ką dabar darys 
Rooseveltas: išklausys jis 
ADF reikalavimą įvesti 30 
valandų darbo savaitę, ar 
ne? Korespondentas neži
no, ką jis darys. Ištikrųjų, 

Ibus taip, kad nei Roosevel
tas nei fabrikantai Ameri-
kos Darbo Federacijos kon
vencijos rezoliucijos visiškai 
nepaisys, jei darbininkų 
masės už ją nekovos, ne
streikuos.

Dar nebuvo tokio atsitiki
mo, kur samdytojai išklau
sytų darbininkų reikalavi
mus be jų kovos arba be 
griežto pasirįžimo kovoti..

asmenų reikalai, šioj prasmėj • 
nėra nesutaikomo priešingumo [ 

: tarp ‘individualizmo’ ir socia
lizmo.

“Bet ar jūs galite užginčyti 
priešingumą tarp klasių, tarp' 

I turčių klasės, kapitalistų .kla-Į 
įsės ii* darbininkų, proletarų; 
klasės? Iš vienos pusės, turčių! 
klasė turi bankus, fabrikus, ka-l 
syklas, transportą ir plantaci-j 
jas kolonijose, šie žmonės nie-į 
ko daugiau nemato, tik savo šie-( 
kimą pelnų. Jie nepasiduoda i

Iš Londono pranešama, 
kad Anglijoj šiemet stato
ma daug naujų namų. Jie 
statomi iš pigios medžiagos 
ir kišami darbininkams 
brangiomis kainomis. Vie
nas anglas architektas pa
reiškia, kad šitie nauji na
meliai nelaikys ilgiau, kaip 
kelis metus. Pirmiau, negu 
jų savininkai spės išmokėti, 
nameliai sukniubs.'

valiai kolektyvės organizacijos, 
bet stengiasi pavergti bile gru
pę žmonių ir užkarti jiems savo kurie nori pamėgdžioti Hit- 
valią. Iš antros pusės, betur-'lerį Jie auginasi ūsus, 
čių, išnaudojamųjų klasė, netu- [kaip tik panašius, kaip na- 
rinti nei fabrikų, nei dirbtuvių, i zįų vado. Sakoma, jau pra- 
nei bankų, yra priversta gyven- [ dčįa prįeš tai ,kov£L yieno 
ti iš savo darbo jėgos pardavi- > fabriko sam(jvtojas įsak6 
nejimo kapitalistams, ir šms.^ darbininkams kurie 
klases nariams nėra duodama; , ttui^ • •,. , .. , v. seka Hitlerį, augintis usussXirs::* '“e aid...
Kaip gali būt sutaikomi tokie nius ai mažesnius.
stačiai vien kitam priešingi! Visur yra visokių varjo- 
reikalai ir siekimai? Kiek manytų!

• žinoma, Roošėveltui nepavyko;

Vengrijoj yra varjotų,

R. M,
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Pirmas Sovietų Sąjungos Rašytojų 
Suvažiavimas

ir
už

ir pasaulinės
O jūs dar nepa-'

(Tąsa) masės, jie vedė juos į kovą
. . . dabar veda prie barikadųmokslas yra visaga- . .....j . ... kovas iki pabaigodėlto, kad jis yra .. ..T. .. ,. .revoliucijos.Jis yra pilnas tiesa- . . ..Įrodet siu žmonių garbingą gy

venimą. Jūs turit aprašyt.
Toliau d. Jaroslavskis nurodo 

pavyzdingiausi revoliucinį gy- 
jvenimą draugo Felikso Dzeržin
skio, kaipo vieno iš garbingiau- 

Isių žmonių (miręs 20 d. liepos, 
1926 m.). Jo tyras, kristalinis 

’'gyvenimas vedė į kovas iki 
paskutinės pergalės ir pasauli
nės revoliucijos (rankų ploji
mas) .

Draugas Jaroslavskis nuro-

dot kovose prieš religiją. Nuro
dė, kad senuose laikuose religi
ja pasinaudojo raštais senų lai
kų garsiausių tikinčių rašyto
jų, kaip tai: Dėržavino, Lomo
nosovo, Žukovskio, Tiutčevo, 
Turgenevo, Gogolio. Tų reli- 

a ginių rašytojų raštus galima 
i panaudoti prieš religiją. Sako:

—Ir, štai, atėjo revoliucija, 
sunaikino tą pasibaisėtiną gin
klą religinės reakcijos, tos pa
sibaisėtinos spėkos, kuri palaikė 
milionus žmonių aptrauktus vo
ratinkliu tamsos, kuri per am
žius nurodinėjo, kad po mir
ties jie ras dangų ir pragarą.

—Revoliucija panaikino die
vus, velnius ir visus šventuo
sius. Ir, štai, dievų panaikini
mas—kur yra plačiai aprašo- 

Įmas? Kur yra plačiai aprašy-

“Markso 
lingiausias 
teisingas, 
tos ir duoda žmonijai pilną pa-' 
saulinę apžvalgą, nieko bendro! 
neturinčią su prietarais, jokia 
reakcija ir apgynimais buržua-, 
zinės priespaudos. Marksizmas I 
yra rinkinys tiesos ir viso ko/ 
geriausio, kas buvo sutverta 
žmonijos laike XIX šimtmečio, i 
veide vokiečių filozofijos, anglų 
politiškos ekonomijos ir francū- 
zų socializmo.” į

—Leninas iškėlė šį ginklą, tą .
vėliavą-Markso iškėlė kuo augš-1^ jog^nekurie rašytojai skun-itas Puolimas tos pasibaisėtinos 
čiausia ir atnešė j proletariato džįasij kad jie patys gy‘vena to. j spėkos? Ar kas aprašė apmiri- 
revoliucijp amžių. Leninas iš- nle amžiuje, tokiu būdu šunku'111^ religijos? Religija ii šian- 
augštino Markso mokslą, rodan- jį apra§yįįt 
tį galingiausią šviesą tų nuoti- kjs nur0(j0- 
kių, kurie atsitiko jau tam 
šimtmetyje, kuriame įvyko Pa
ryžiaus Komuna 
dėjimas masių 
mūsų šalies valstiečių.

—Kodėl nerašyti apie 1905 m. 
revoliuciją? Tai buvo puikiausi 

—didžiausis ju- sukilimai. Kodėl jų negalima 
darbininkų ir apragyt? O Leninas apie tai ra

šė ir nurodė, kad toji revoliu- 
Leninas apginklavo šiuomįcjja išmokino Rusijos mases ko- 

ginklu mūsų partiją ir privedė !voį su ginklu rankoj. Kokis 
mus prie pergalės, pirmu kartu :pUikuS sukilimas buvo armijoj, 
pasaulyje prie socialistiškos tarp valstiečių, darbinin- 
proletariato revoliucijos. j^ų klasės! Tai buvo puikiausios 

—-šį darbą tęsia d. Stalinas j revonucįnės audros. O kur jūs 
naujam amžiuje, amžiuje, ku-|apje giuos sukilimus nurodėte? 
riame yra tveriama beklasinėi Draugas Jaroslavskis pašiepė 
socialistinė visuomenė (rankų tuos ra§ytojus, kurie nepajėgė 
plojimas). j aprašyt mūsų revoliucinius lai-

—Sovietų rašytojas turi in-|]<u^ kuomet tebegyvena tvėrė- 
teresuotis šia teorija, kuri duo-iįai revoliucijos, sako: 
da galingiausią spėką, galin-| _pu§kinas savo laikais jieš- 
giausį supratimą tų nuotikių, ’ kojo senų bobučių, po 70-80 me- 

rašyti.
—Kaip turi panaudoti Sovie- į daraas rašė savo draugams, kad 

tų rašytojas tas galingiausias 
dovanas, kurias davė mūsų ša- i 
lies darbininkų judėjimas, mū-j 
sų partijos? j

—Paimkime kūrinius, kuriais { 
mes, seni bolševikai, tame skai-1 
čiuje ir Leninas, ir Stalinas ir 
visi kiti partijos vadai, moki
nomės. Mes mokinomės ne tik j 
nuo Markso ir Engelso, bet, 
skaitėme visą eilę mūsų klasinės! 
literatūros, išleistos 60-70-80 ir Į 
90 metais.

Draugas Jaroslavskis 
turtingoj prakalboj nurodo tų *’ teisingai orientuotis įvykstan-! 
laikų gabiausius rašytojus, ku
rie parašė knygas, iš kurių bol- ( 
ševikai mokinos rašyt ir kurios 
iki šių laikų dar nėra aprašy
tos-recenzuotos. Drg. Jaroslav
skis sako:

—Mes pagelbėsim visiems ra
šytojams, geidžiantiems užsiimt 
šiuom darbu. Olga Foš atsi
kreipė į mus, reikalaudama pa- 
gelbos nuo mūs aprašymui senų 
laikų mūsų partijos kovų, mūsų 
garbingojo gyvenimo katorgoj, 
per kurią mes išnešėm komu
nizmo vėliavą del viso pasaulio 
(rankų plojimas).

—Ką davė mūsų partija? Ji 
davė pavyzdį nesulyginamos 
grožės, geležinės valios, ty
riausio atsidavimo darbininkų 
reikalams, nesulyginamą atsida
vimą, plačiausią herojizmą, or
ganizacinį gabumą, šviesiausius 
protus—nesulyginamu charak
teriu Lenino-Stalino 
plojimas).

—Iššaukite nors vieną savo vą, 
kūrinį, kuriuom visu savo augš-!siant revoliucijai Rusijoje. Ta-! 
čiu aprašėte Leniną, kaipo gar-Ida, 1917 metais, būdavo dis-j 
bingiausį herojų mūsų laikų kusuojama Lietuvos nepriklau-j 

somybės klausimas. Būdavo 
—Kur ir kokiuose raštuose'svarstoma klausimas apie pri- 

aprašėte kilčiausią garbę Stali- j kėlimą Lietuvos iš 
no (rankų plojimas)? !sių” ir tt. m ’

Tuomet Jaroslavs-ldien palaiko spąstuose milioni- 
.nes mases visam pasauly; reli
gija ir'šiandien yra kaipo gin
klas fašizmo. Reikia išmušt šį 

i ginklą ir parodyt, kaip revoliu- 
Icija panaikino tą baisią religi- 
|jos valdžią.

—Aš galėčiau nurodyti daug 
tokių klausimų, kurie laukia sa
vo sovietiškų rašytojų.

Draugo Jaroslavskio prakal
ba užbaigė vakarinę sesiją 22 
d. rugsėjo. Jis kalbėjo apie 
li/z vai., iki 12 nakties.

Jo prakalba turėjo akademiš- 
ikos pamokos reikšmę. Su kokia j 
kilčiausia atyda publika klau-j 
sėsi. Literatūros 
mokinosi nuo senų bolševikų, 
šešiasdešimtas nuošimtis rašy
tojų delegatų bepartyviai, bet

apie kuriuos rašytojas nori ap-!tų kurios būtų atsiminę Puga-pU darbai jau pradėjo eiti bob
v i • I. y _ - 1 _ . _ « -»■> 4- i r* Ir Ml 1 n 1 n TV» VTM

ičiovo laikus. Puškinas juokau-

jis meilinos prie 70-80 m. se
numo bobučių ir neturėjęs lai- 

!ko užsiimti su savo gerais drau- 
įgais.

Draugas Jaroslavskis nurodė, 
kokią medžiagą galima panau-

bingiausį herojų mūsų 
(rankų plojimas).

A. L D. L D. ŽINIOS
Gaukite Naujų Narių

Dar daug yra progų gavi
mui naujų narių Amerikos 

Literatū- 
brganiza- 

klasinės 
Prie

ros Draugiją. Mūsų 
ei ja yra kultūros ir 
apšvietos organizacija.
jos priklauso virš 6,000 darbi
ninkų ir darbininkių. Mes tu
rime kuopas kiekviename 
Jungtinių Valstijų didesniame 
mieste, kur tik yra lietuvių. 
Didmiesčiuose turim net po ke
lias kuopas, atskirose jų daly- 

Mes turime arti 500 na- 
veikimui 
Kanados

ševikų pramintais keliais ir nė
ra abejonės, kad jų keliais ei
dami išpildys reikalavimus senų . 
bolševikų, nes jų priekyje eina, 
senas proletariato rašytojas 
Maksimas Gorkis.

A. M. Vadapalas.
(Bus daugiau)

Atydai Darbininku Oganizacijy Nariy ir 
Literatūros Platintojy

Darbininkiškų o r ganizacijų jeigu ne karaliui, tai A. Sme-
savo nariai veikiausiai negali pilnai tonai, fašistiniam diktatoriui. 

! “Priekalo” num. , 7, drg. 
! Kapsukas rašo “Triiinpa Lie
tuvos Putčų istorija ir jos 
I Reikšmė.” Draugo Angarie- 
! čio straipsnys : “Nepripuola- 
įmas Vardas Urba Senas Parda- 
vikiškas Darbas, Naujose Sąly
gose.” Telpa drg. M. Gorkio 
straipsnys apie perteklius ir 
trūkumus. Yra ir daug kitų 
autorių labai gerų raštų, poli
tinių, mokslinių, apysakų, eilių 
ir tt.

Draugai, įsigykite minėtą 
“Priekalo” numerį ir perskai
tykite. Atskiro numerio kaina 
10 centų, su persiuntimu 15 c.

čiais Europoje klausimais, vien 
•tik skaitydami Amerikoje lei-i 
džiamą darbininkų spaudą. 
Norint plačiau dalykus su
prasti, kas ten dedasi, būtinai 
reikia skaityti ir darbininkų 
spaudą, leidžiama Europoje. 
Taipgi, kas iš mūs nenorėtų ži
noti apie Lietuvos darbininkų 
gyvenimą, arba kitas ten kai
myniškas šalis?

Mes jau gavome “Priekalo” 
num. 7, kuris yra spausdina
mas Maskvoje, šiame “Prie
kalo” numeryje neapsakomai 
gerų straipsnių telpa, parašy-'Kas perka nemažiau 5 kopijų, 
tų nenuilstančių veikėjų revo-'tai gauna po 10 centų ir mes 
1 i u c i n i a me judėjime.

orga-

plėti-, 
yra 

Čionai i

se. 
rių Kanadoje, kur 
vadovauja ALDLD. 
Veikiantisis Komitetas su drg. 
J. Bruku priešakyje. Mes 
turime kuopų Pietų Ameriko
je, ir net Sovietų Sąjungoje. 
Plačiai išsiplėtė ALDLD 
nizaeija!

Bet plačiausia dirva 
mui mūsų organizacijos 
Jungtinės Valstijos,
mes turime organizacijos cen- ; 
trą, čia mes leidžiame knygas 
ir žurnalą “Šviesą.”

Dar daug darbininkų ir dar
bininkių galima gauti į mūsų 
organizaciją, tik reikia prie jų 
prieiti, jiems išaiškinti, kas 
yra ALDLD ir kokia darbinin
kams nauda prigulėjime.

j Mūsų organizacija kas me- 
. v. . . .{tai laiko šimtus prakalbu ir 

tiek pat kitokių parengimų. 
ALDLD Centro Komitetas, ap
skričiai ir kuopos gelbėja dar
bininkams visose kovose.

Mūsų organizacija, leisdama 
knygas .ir “šviesą,” kelia kla
sinį darbininkų susipratimą ir 

i šviečia juos.
Prie ALDLD prigulėti dar

bininkui yra lengviausia, nes 
duoklė maža, tik $1.50 į me
tus ir už tą mokestį jis gauna 
išleistas knygas ir “Šviesą.” 
Nauji nariai dar gauna dova
nų pirmiau išleistomis knygo
mis. Jeigu iš šeimynos prigu
li daugiau kaip vienas, tai kiti 
nariai moka tik po 10 centų į 
metus. žinoma, knygas 
“Šviesą” gauna tik tas, 
moka pilnai duokles.

Tūlos kuopos jau gerai 
sidarbavo šiemet, gaudamos 
naujų narių, bet daugelis dar 
nieko negavo.

i
Kiek Gavo Naujų Narių

šis skaičius yra gauta iki 1 
d. spalių, štai po kokį skai
čių naujų narių ALDLD 
ros kuopos gavo: 
Kp. Miestas
69—Leatbridge, Altą. 
51—Huntsburg, Ohio 
45—Vancouver, B. C. 

217—Winnipeg, Man. 
162—Toronto, Ont.
31—Auburn, Me.

Yra apmokame persiuntimą. Bet 
straipsniai dd. V. Kapsuko, Z J dar geriau, užsirašykite “Prie- 
Angariečio ir kitų žinomų lie-į kalą 
tuvių literatūros kūrėjų. 'na kartą i menesį, o

Amerikos lietuvių darbiniu-1 prenumerata yra tik $1. 
kų judėjimo draugams yra ži-i Darbini nkų organizacijų

Prieka-

ant metų laiko. Jis ei- 
,na kartą į mėnesį, o metinė

(rankų noma, kada čionai gyveno drg. knygiai užsisakykite
V. Kapsukas, redagavo “Ko-j 

tai yra, laikais pirm įvyk-'

i “numiru- 
ir tt. Tada drg. Kapsu- 

—Kaip jūs, draugai, aprašėte; kas, gyvendamas Amerikoj, o 
tokius garbingus profesionalus ■ drg. Angarietis Sibiro tyruose,! 
revoliucionierius, kaipo Jakovą j nurodinėjo kovos būdus prieš 
Michailovičia Sverdlovą, kaipo: carizmą, kas paliuosuos ne 
Babuškiną ir visą eilę, kurių vien Rusijos pavergtą darbo' 
gyvenimo grožė bovija žmogų? (liaudį, bet ir caro pavergtas! 

—Kalbama, kad praeities pa-gautas, jų tarpe ir Lietuvą.! 
vyzdingų žmonių gyvenimas bu-j 1917 metais, 7 d. lapkričio, j 
vo aprašomas romanuose. Bet bolševikų mokinimas gyvenime! 
kada šiais laikais yra vaizduo-:išsipildė. Pirmiaus Grigaičiai,! 
jama seni bolševikai, tai juos BagoČiai iy jiems panašūs juo-! 
visad aprašo kokiais tai liūd- kus krėsdavo, sakydami, kad.visad aprašo kokiais tai liūd- kuS krėsdavo, sakydami, 
nais, suvargusiais žmonėmis. “Kapsukas -4iori būti Lietuvos 
šių laikų knygų lapuose negali karaliumi.Bet kada Rusijos 
pamylėt. O pačiame gyvenime’revoliucija paliuosavo Lietuvą 
ar taip yra? Praktiškas bolše- p0 carizmo, tai jie ir jų ko- 
vikų gyvenimas žavėjo milioni- legos Lietuvoje pagelbėjo įsi
lies mases, juos mylėjo ir myli galėti darbininkų priešams—

ir 
kas

pa-
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“Daily Workeris” dabar ve
da kampaniją už sukėlimą 
$60,000 fondo, kuris užtikrin
tų “DW” gyvavimą ir plėtoji
mąsi, taip pat laikraščio didė
jimą, kuris dabar labai reika
lingas. Akyvaizdoje didėjan
čių ir daugėjančių kovų būti
nai reikalingas laikraščio didi
nimas, nes mažam laikraštyje 
nebespėjamą visko aprašyti. Ir 
“DW” dabar padidintas. Ta- 
čiaus jo pasilaikymas padidin
tu priklausys nuo jūs visų pa
sidarbavimo. Lauksime' jūsų 
kooperacijos.

Dist. 7 “DW” Komitetas.

i vietine LDS jaunuolių “Van-
1 guards” kuopa. Aušriečiai tų- < 
(retų tą klausimą rimtai pa
svarstyti, jeigu mes norime

8 įtraukti jaunuolius į draugijos 
g vadovybę.

šiame Aušros susirinkime 
tapo svarstytas klausimas apie 
rengiamąjį Visuotiną Lietuvių 
Kongresą t>rieš Karą ir Fašiz
mą. Po trumpo svarstymo nu
tarta išnešt rezoliuciją pilnai 
pritariant šaukimui tokio kon
greso. Aš manau, kad aušrie
čiai labai puikiai pasielgė už
ginant šį projektuojamą lietu
vių kongresą; kitos lietuvių 
Elizabeth e gyvuojančios orga
nizacijos turėtų pasekt šios 
draugijos pėdomis.

Apart kitų tarimų, išrinkti 
keli delegatai į Komunistų 
Partijos vietinės vienetos šau
kiamą masinių organizacijų 

g'konferenciją 21 dieną spalio, 
g kurioj bus svarstoma rengia- 
g mas masinis apvaikščiojimas 
gi Rusijos Proletarinės Revoliuci- 
Q jos lapkričio mėnesį.

Beje, išrinkta keli atstovai į 
metinį “Lithuanian Building- 
Loan Ass.” susirinkimą, kuris; 
įvyks 17 d. spalio, taipogi tapo{ 
atnaujinta metinė “Vilnies”! 
prenumerata. Kad turėjus pa- 
sekmingesnį vajų gavime nau-. 
jų narių, nutarta rengti p ra-j 
kalbas draugams A. Bimbai ir 
Dr. J. J. Kaškiaučiui.

Baigiant, reikia primint, kad ■ 
šiame susirinkime prisirašė du' 
nauji nariai, vienas jaunuolis 
ir 1 suaugęs asmuo.

“Aušros” Korespondentas.

7
7

6
6
6
6
6
5
5
5
4.
41
4
4

3
3 

se-

6— Montello, Mass. 
190—Cleveland, Ohio

12—Pittston, Pa.
24— Brooklyn, N. Y. 
87—Pittsburgh, Pa.

160—Benld, 111.
10— Philadelphia, Pa.
18— Edmonton, Alta.
37—Lawrence, Mass.
63— Bridgeport, Conn. 

104—Chicago, Ill. 
131—Saginaw, Mich.

11— Worcester, Mass.
22—Cleveland, Ohio 
79—Chicago, 111.
19— Chicago, Ill.
57—Cleveland, Ohio 

150—Chicago, Ill.
185—E. New York, N. Y.

7— Springfield, Ill.
8— Cambridge, Mass. 

13—Easton, Pa.
20— Binghamton, N. Y.
64— Moline, Ill.
84—Paterson, N. J. 

136—Harrison, N. J.
25— Baltimore, Md.
54—Elizabeth, N. J.
Po 2 naujus narius gavo

karnos kuopos: 9 kp. Norwood, 
Mass.; 14 kp., Minersville, 
Pa.; 17 kp., Shenandoah, Pa.; 
47 kp., Montreal, Canada; 66 
kp., Grand Rapids, Mich.; 68 
kp., Hartford, Conn.; 71 kp., 
Bridgewater, Mass.; 92 kp., 
Cicero, HI.; 143 kp., Reading, 
Pa.; 154 kp., Chicago, Ill.; 
159 kp., Port Carbon, Pa.; 205 
kp., Westville, Ill. ir 219 kuo
pa Forest City, Pa.

Po vieną naują narį iki šio
lei prisiuntė 22 kuopos. Dau
giausiai naujų narių gauna Ka
nadoje. Ten susitvėrė 2 nau
jos kuopos—45 ir 69, kurios 
abi jau turi 32 naujus narius.

Draugai ir draugės, dirbda
mi vajaus metu del “Laisvės” 
ir “Vilnies”, neužmirškite ir A 
LDLD organizaciją, pakalbin
kite darbininkus stoti į mūsų 
eiles, nes organizacijoje yra 
mūsų galybė. Organizacijos 
gyvavimas, stiprėjimas, kartu 
yra stiprinimas dienraščių ir 
viso darbininkų revoliucinio 
judėjimo.

D. M. Šolomskas.

Elizabetho Žinios
i

atski-

Kiek
20
15
12

9
9

lo” platinimui.
Visais “Priekalo” reikalais 

iš Jungtinių Valstijų, Kanados 
ir Pietų Amerikos kreipkitės 
sekamu antrašu:

Geo. Kuraitis,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Kūbos grupe revoliucinių studentų apšaukia 
žmogžudžiu (Batistą, galvą Kubos fašistines ar
mijos.

Iš Aušros Draugijos Veikimo

Spalio 11 dieną, “Laisvės” 
svetainėj, įvyko Aušros drau
gijos susirinkimas, kuriame ta
po pakelta keletą svarbių rei-} 
kalų draugijos labui ir darbo! 
visuomenei. Aušriečiai jau! 
pereitame savo susirinkime nu-į 
tarė paskelbti 
gavimui naujų 
šis susirinkimas 
lėtą pakeitimų.
prasidėjo su pirma diena 
lio ir baigsis sausio mėnesį, 
1935 metais. Per šį Aušros 
draugijos vajų nauji nariai 
bus priimami sekančiai: nuo i 
15 ligi 25 metų amžiaus veltui, j 
nuo 25 ligi 45 metų amžiaus už 
pusę įstojimo.

Tai matote, geresnių sąly
gų nebereikia, kadangi ši pa- 
šalpinė draugija yra viena iš 
pažangiausių organizacijų Eli
zabetho kolonijoj, tai kiekvie
no elizabethiečio pareiga, jei- 

;gu tik aplinkybės daleidžia, 
įįsirašyt per šį vajų į Aušros; 
, draugiją. Aušriečiai priima į 
savo draugijų abiejų lyčių na

cius, kaip vyrus, taip ir mote-i 
į ris. Ypač tėvai privalo įrašy-! 
iti savo jaunuolius į šią draugi-, 
'ją, nes, kaip matote, yra pui-j 
ki proga apsaugoti

■ kus netikėtoj ligoj 
'mėj.
Į Aušros draugijoj 
pusėtinai geras skaičius 
nuolių, bet susirinkimuose jų

i visai nesimato. Kodėl taip?, 
ITodėl, kad draugija mažai! 
j kreipia domės į jaunimo švie-1 
timą. Todėl, kad nieko nėra 
ruošiama tiems jaunuoliams iš 
kultūrinio bei sporto atžvilgio. j 
Mano nuomone, šiame klausi-j 
me galima daug ko atsiekti su!

platų 
narių, 

padarė
Vajus

vajų 
bet 
ke- 
jau 

spa-

savo vai-1 
bei nelai-!

priklauso 
jau-;

j. ' ?

Detroit, Mich.
Distrikto “Daily Worker” 

komitetas nutarė rengti pra
mogą “DW” naudai. Ji įvyks 
sekmadienį, lapkričio 11 
Finnish Hall. Bankietas 
7:30 iki 9 vai. vakaro,
kiai nuo 9 vai. iki vėlumos. Į 
Kad ši pramoga būtų sekmin-! 
ga, mums reikalinga parama ' 
visų organizacijų ir abelnai I 
darbininkų.

d., 
nuo 
šo-i

Telefonas: Evergreen 7-7770 '

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais 

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

512

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Čia

<♦>
o

)<

<

<

O

C

III | Atviri kojų skauduliai, Garankš-
R||gJIJ Į Uli čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

X matizmas, Kelių Sustingimas,’
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

28 W. 89th St., Arti Central Park West, New York City

DR. R. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

<!>

<♦>

<♦)

)

<♦>

<♦>

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

Williamsburglie:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais. *

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue T 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDfiLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto
i

į



Ketvirtas Puslapis ' Ketvirtai., Spalio 1S, 19o,.. ' ‘ \ 'I
=. ■■ ■..............j .... i '^'r-- ,

Chicagos Žinios Forest City, Pa gubernatoriaus vietą. Bankietas pra
sidės 8 vai. vakare.

(247-248)

| PHILADELPHIA, PĄ.
Svarbūs Pranešimai -

Spalio 19 dieną yra rengiamas

READING, . PA. . I
ALDLD 143 kuopa rengia šokius 20;

d. spalio, 8 vai. vakare, svetainėje po
numeriu 113 N. 8th St., ant antrų lu- . . .
bų. Zeikų farmerių orkestrą grieš “Daily Worker” koncertas, Broadway^ 
visokius šokius. Bus skanių valgių ir .Arena—Broad ir C..................
gėrimų. Kviečiame visus dalyvauti <Įžia 8 vai. v»k. 

paremti šią draugiją.
Komisija.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. vakaras įvyks 18 d. 

‘spalio, 7:30 v. vakare, ALP Kliubo 
[ kambariuose, 315 Clinton St. Bus ap-I DETROIT, MICH. ---------------------------------------- -

‘! ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks kalbami bėgami reikalai, diskusijos,
, V 20 spalio (Oct.), 7:30 vai. vakare, veiksime kituose ketvirtadiemuo-

• T\ i • • 1 « •• " a a 1 »v. v 11 1 valdžios darbus, tai yra prie Draugijų svetainėje, 4097 Porter St.!Se }r kltl+ svarbus reikalai., Kuopos
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo Antro Apskncio Valdybos kelių taisymo. Ten dirba kaip

k - - -* - [ virtadienių vakarams ir tais vakarais j
anglių jaus kad būtų pasekmingas šioj ko- m<;s turime ką nors veikti, tat visi;

- - - • • ! dalyvaukite.

Man teko kalbėtis su darbi-: 
[įlinkais, kurie dirba federalės.i 
valdžios darbus, tai yra

ir Kuopų Veikimo Reikalai

Christian Sts. Praf>t Ą
Įžanga su tikietd* 

Oc. Bedarbiams 10c. 
rVMHVMn * J

25c., be tikieto—30c. Deuaruianis avu. 
Koncertinę programą pildys Frei- 

(246-247) beit choras ir kiti. M. Olgin tik ką 
sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos kalbės 

; apie darbininkų tėvynės nuveiktus 
Į darbus ir kitus įspūdžius. M. 01- 
j gin yra žymus žurnalistas, lektorius 
(ir geras kalbėtojas. Lietuviai dar- 

Lyros Choras ir trys LDS jaunuo- j bininkai nepraleiskit progos išgirsti

>; ir 
nariai malonėkite dalyvaut, nes nariams turi būt žinotina, kad kuo-j

i-----------------------------------------------1------------------------------------------------ 1------------------ (

virtadienių vakarams ir tais vakarais ikurie angliakasiai bedarbiai, 
I kurie negauna darbo 
kasykloj', kada jos dirba. Tai lonijoj. Taipgi bus išduotas raportas 
išmestieji iš kasyklų darbinio,« Chica8°s ^reso- _ . . _ 
kai. i

Prie kelių budavojimo gau-i 
i na darbą net po 3 dienas į: 
'savaitę, arba vieną savaitę dir- 
•ba, O kita paleidžia “pasilsė- 19 spalio (Oct.), 7:30 vai. vakare, 920 

to ’ kviesti itL” Mat, reikia kitiems duoti E- J^h .St. Jisų ^ 
’ (darba. Darbas- labai sunkus,• *■ 

; prie akmenų daužymo. Sako, > 
’reikia mažiausiai už kokius 3 *•
žmones vienam atidirbti. Moka, 
po 40c. į vai. 
landų į dieną, 
kaip išdirbi per dieną 
kio katorginio 
tiek privargęs, 
laukti vakaro, 
taip ir sekioja 
mis, ar ištikrųjų dirbi, kad nė 

[atsikvėpti žmogus negali.
! Aš tam darbininkui sakau: 

, (“Na, ir delko jūs tiems bosams • • V . J• nesipriešinate c*Plo, j. .spaudimą prie sunkaus 
■bo?” Jis man 
(gali priešintis. Jeigu tik 
! prasitarsi, tai ir to katorginio 
'darbo neteksi, žinai koki da- !

Kadangi LDS. 2-ro Apskri- bar laikai. Džiaugtas ir tokį 
Į čio ribose yra jaunimo organi- darbą turįs.” > 
Į zacija išimtinai darbuojantis; Čia dirba ir keliolika lietu-

kančius žingsnius:
Rengti prakalbas ir prelek- 

cijas kuopos ribose supažindi
nimui vietos darbininku su I 
LDS. Parengimuose visados j 
reikia turėti draugą kuris pa-| 
aiškintų susirinkusiai publikai i y.' 

! kas yra LDS. Be 
I stoti jon.

Kuopose, be paprastai ski-j^,1,0 
organizato-;

skiriamos 
turėtų rūpintis sėkmingiau ir [dovanos iš kuopos tiems na- 
planingiau pravesti apšvietos, riams, kurie gaus daugiausiai 
darbą lavinime savo kuopos , naujų narių. Organizuoti gru- 
narių. kuopų valdybos ture- peš vajininkų, kurios lenkty- 
tų laikyti savo susirinkimus [ ninotų viena su kita, taip sa
pnes reguliarį kuopos susirin-, kant, išvystytų draugiškas 
kimą sutvarkymui teknikinių lenktynes. Apskričio valdyba 
reikalų, taip, kad kuopos susi- turėtų paskirti vajaus komisi-. 
rinkime kuomažiausiai laiko ją, kuri išimtinai rūpintųsi to; 
užimtų teknikiniams reika-[ darbo pravedimu. Kuopos pri-; 
lams. Likusią dalį susirinkimo valo, po kiekvieno susirinkimo, 
reikia pašvęsti lavinimosi rei-Tuoj pranešti apskričiui 
kalams. Tą reikia daryt paski- vajaus eigą, taip kad būtų ga-. 
riant iš kuopos narių bei pa- Įima skelbti spaudoje, kaip ku-: 
sikviečiant prelegentą iš kitur Noj kuopoj eina vajus, 
vadovauti diskusijas įvairiais! jaunUoliv Veikimo Reikalu 
gyvenimo klausimais, kurie, 
paliečia LDS. ir visų darbinin
kų gyvenimą abelnai.

Palaikymas Ryšių Su Kitų i šioj srityj, konferencija ragina vių, tik nežinia delko nepara-
Tautų Organizacijomis

i 
Kadangi Chicagoj randasi: 

komitetas, susidedantis iš at-< 
stovų įvairių pašalpinių 01^a". mįtete, kiekviename susirinki-'ma kaina, vos 40c. i valanda, 
nizacijų, kurios rūpinasi sumo- f 
bilizavimu pašalpinių organi-' 
zacijų pravedimui agitacijos 
už priėmimą Darbininkų So- 
cialės ir Bedarbes Apdraudos 
biliaus H. R. 7598, ir kitų rei
kalų, liečiančių pašalpines or
ganizacijas bei draugijas, to-; 
del ši konferencija ragina Ap-' 
skričio valdybą ir kuopas tam
priau susirišti su to kom. vei
kimu, turint nuolatinių atsto
vų tame komitete. Jis žinomas 
vardu: Chicago Federation of 
Fraternal Organizations for 
Social Insurance.

Kova Prieš Karą ir Fašizmą i
i

Chicagoj atsibuvęs Kongre
sas Kovai Prieš Karą ir Fašiz-į 
mą nutarė steigti Lygos komi
tetus kiekviename mieste i 
valstijoj. Konferencija pilnai 

. užgiria visus Kongreso tari-1 
mus ir kviečia kuopas ir na-1 
rius būt veikliais dalyviais ko-i 
voje prieš kylančią fašistinę ^raUgį§kajs patarėjais, bet neigtų.

LDS. 2-ro Apskričio Konfe
rencija, laikyta spalio 7-tą, 
apsvarsčius mūsų organizaci
jos veikimą, užsibrėžia praves
ti sekamus darbus ugdymui 
LDS. ir plėtimui viso darbinin
kų judėjimo.

Apšvietos Darbas
LDS. kuopos, apart rengimo

prakalbų, prelekcijų bei, kito-■ riamo atlyginimo 
kių pramogų bei parengimų,.[ riams, turėtų būti Dirba va- ■

taipgi reikia prisirengt*prie “L.” va

Sekr., R. Beniušienė, i 
(247-248) I

- ,, __ __________ i
CLEVELAND, OHIO

Ekstra ALDLD 15-to Apskričio val
dybos susirinkimas įvyks penktadienį, gį’h St"~8~vak vakare.

bos nariai dalyvaukite, nes tai yra 
labai svarbus dalykas.

Apskr. Sekr., A. Jakaitis.
(247-248)

PHILADELPHIA, PA.
va". ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

Žmogus 21 d. spalio (Oct.), 10 vai. ryto, 
prie to- Lietuvių svetainėje, 928 E. Moyamen- 

]’nuties sing Ave' nar*ai ir narės daly- Am 11 Iri U n n n a 4-iivim Hanrr avrcivKiudarbo, 
kad VOS gali SU- lykų apkalbėt.

O tie boseliai narių.
darbininką aki-:

už tokį
dar-

atsakė: “Ką tu 
ką

[ apskričio valdybą palaikyti šo į darbininkiškus laikraščius, 
[tamprius ryšius su ja, LDS. ir delko negalėtų organizuotis 
; Mid West Youth komitetu, tu- ir priešintis tokioip katorginio 
i rint nuolatinį atstovą tame ko- darbo sąlygom ir už tokią že-

•me. Taipgi reikalauti, kad jau- Ogi pragyvenimo kainos tiek 
nuolių komitetas prisiųstų nuo-;augštai pakilo, ypač ant žmo- 
latinį atstovą į apskričio komi-[gaus pragyvenimui reikalin- 
teto susirinkimą.
laiko, turėtų būt laikomi b'en-į 
dri susirinkimai su Mid West [dirbdamas prie tokio sunkaus 
LDS. Jaunuolių Komitetu.

Mid West Jaunuolių Komi-! į savaitę, gali pragyventi su 
tetas, bendrai su apskričio vai- i šeimyną ? Bet tas ponams ne- 
dyba, turi rūpintis suorgani-[apeina. O kartais jie nei tų 
žavimu naujų jaunuolių kuopų i$12 neuždirba į savaitę. Jeigu 

lietus pasitaiko, tai ir negali 
dirbti ant kelio ir už tą dieną 
niekas nemoka. Mat, ir čia 
suverčia ant darbininkų kaltę. 
Ypač šį rudenį dažnai apie 
mus lietūs lyja, kartais visą 
savaitę. Jeigu darbininkai iš 
priežasties lietaus negalėjo 
dirbti visą savaitę, tai .ir mokė
ti negauna. Ir kaip jie gali 
pragyventi, tai tik jiem patiem 
žinoma. O čia, mūsų mieste
lyje, veik visi darbininkai turi 
dideles šeimynas. Mažai 
rasi, kad mažas šeimynas

pragyvenimui
Laikas nuogiausių dalykų, būtent maisto.

Na, ir kaip darbininkas,

[darbo ir gaudamas vos

bent sekamose kolonijose: 
Rockford, Ill., Kenosha, Wis., 
ir pietiniame Illinojuj; taipgi 
stiprinti silpnesnes kuopas, 

■ pav. Cicero ir kitur. į
Suaugusių kuopos turėtų dė-J 

ti kuodaugiausiai pastangų pa-| 
gelbėti išvystyti jaunuolių kuo-

• pų veikimą, pagelbstint jau- 
s nuolių kuopas savo apielinkė-

jo, ypač paremiant sporte. Su
augusieji draugai geriausiai 
I padarys leisdami jaunuoliams 
•savystoviai veikti, tik pagelb-Į 
stint jų veikime ir būnant!

reakciją ir augantį karo pavo
jų. Tą daryti išrenkant nuola
tinius atstovus į miestų komi
tetus.
Darbininkų Spaudos Platinimo 

Reikalais
Darbininkų spauda yra ne

pavaduojamas įrankis darbi
ninkų rankose kovoje prieš iš
naudojimą ir už geresnį gyve
nimą. “VILNIS” ir “LAISVĖ” 
yra nevien svarbūs organai lie
tuvių darbininkų kovose, bet [ pageidavimus, 
taipgi nepavaduojama priemo-1 Svarbu įtraukti visu

$12

kur 
tu-

čia

Komisija.
(246-247)

CLEVELAND, OHIO
Maskaradų Balius!

ras®

Organizuotų darbininkų 
Kad būtų suorga-

įsakytojais. Reikia vengti j 
smerkimo už klaidas. Draugiš-; veik nėra, 
kais patarimais toliaus pasiek-! nizuota Bedarbių Taryba, tai 
sime. j vis gautų geresnę pašalpą, ne-

...... v. 'reikėtų badauti nei lietui ly-Organ.zav.me Va.kuc.y j jan taj kaį dab.u. badau.
Organizuojant vaikučių gru-j ja h. vis laukĮa eresniu lai. 

peš kuopos turi rūpintis la-;] Q kaip matyti_mes • lle. 
vinti vaikučius darbininkiško' ulauksim. 
meno ir kultūros, kaip tai—[jau 
piešimo, dainų, šokių, lietuvių 
kalbos ir kito naudingo lavi- t į 
nimosi, Atsižiūrint i išgales bei v. ' i čia

pradėjo dirbti po kelias dienas,! 
J. a ,bet neilgam; žiūrėk, ir vėl su-1 

stos. Bet ir tose mainose ne !
(Pabaiga 5 pusi.)

Bet blogesni, tai 
matyti, kad yra, mes pa

tą matome jau kelinti me- 
Ir vis eina blogyn. Nors 

kai kurios mainos ir vėl

nė LDS. organizavime ir auk-’tyvų veikimą, ruošiant įvairias
Įėjime.

Todėl 
čia visus

ši konferencija kvie- 
narius ir kuopas tap-

pramogas ir pasilinksminimus.
Būtinai palaikyti 

ryšius su Jaunųjų 
Organizacija, kuriI vi CVj liuli 111U1UU

ti skaitytojais. Taipgi ragina- gajj padėti šiame darbe.

artimus į 
Pionierių 

mums daug PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PHILADELPHIA, PA.
K. P. Lietuvių frakcija rengia va-

Įlių skyriai laikys Maskų Balių, spa-, koncertą> prakalbas ir tuomi parem- 
lio 28 d. šokiai prasidės 8 v. v. ir tę-1 sjt “Daily Worker’

me padėti gauti naujų skaity
tojų.

Kuopos turėtų apsvarstyti 
dabar, einant tų dięnraščių va-į 
jui, kaip gauti naujų skaityto- i +— 
jų ir užsidėti sau kvotą, kiek ! 
kuopa turėtų gauti. Laike LDS i 
narių gavimo vajaus, sujung
tame podraug ir vajų .už ga-| 
vimą naujų skaitytojų dienraš-Į 
čiams. Eidami per darbininkų■ 
stubas ir ragindami darbinin
kus stoti į LDS, kartu 
kime juos užsirašyti 
ninku dienraštį.

LDS. Naujų Narių 
Antro Apsk. Ribose

Sekmingesniam pravedimuij 
vajaus, gavimui daugiaus nau-j 
jų narių, konferencija siūlo se-l

Rezoliucijų Komisi ja:
Yuris, 

Gegužis, 
W. Kastėnas.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

paragin- 
ir darbi-

Į PATERSON, N. J.
i ALDLD 84 kp. susirinkimas įvyks
j 21 d. spalio (Oct.), 3 vai. po pietų, 

Ii Lietuvių svetainėje, 62 Lafayette St.
! Visi nariai Nų^narės malonėkite da- ! 
! lyvaut, nes turim daug svarbių rei- I 
I kalų apkalbėt.

(247-248)

CLEVELAND, OHIO 
Lietuvių Darb. svetainėje, 920 E.I r J IvvLl Y A ll JLJ Cl L Ui įj V U VCl 111 vz,J j 1/ *—* •

j 79th St., 21 spalio yra šaukiamas su- ! ’ • • 1 • -« i . • M T ♦ . 1

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
libalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

“Lais- !
Taipgi

sirinkimas, 10 vai. ryte, visų 
ves” skaitytojų ir pritarėjų, 
ir visų darbininkiškų organizacijų na
riai. Tikslas yra, kad apkalbetHr iš
dirbį planus, kaip padaryt “Laisves” 
vajų pasekmingą šioj kolonijoj. Visi Į 
dalyvaukite, nes po pietų salė bus 
užimta ir mes mažai laiko turėsim.

Tą pat dieną, vakare, šioj svetainė- j 
je įvyks Komunistų Partijos rinkimų 
vajaus bankietas, su koncertine pro
grama ir prakalbomis, kalbės drg. 
Fordas, kandidatas į Ohio valstijos

-----v -------- vajui sukelti 
x. _ _____ ______ sis iki vėlumos. Dovanos bus duotos $60,000. Philadelphijos distriktui yra

karėlį su šokiais 20 d. spalio, 995 N. gražiausius kostiumus. Taipgi nuskirta sukelti $3,000; gi virš $2,000
. Bus gardžių1 kus ir merginu popuhanškumo kon- jau sukeita per organizacijų ir Kom-

užkandžių ir gėrimų, o šokiams grieš, testas. Balsai kainuos centas uz vie- partijos vienetų pastangas. Ant per-
gera orkestrą. Įžanga tik 15 centų, j11 Taigb taupinkite savo centus, i eitų dviejų masinių prakalbų orga- 
Prašome visus ir visas skaitlingai at-i "e,s bus. ProKa J,818’"1®11. k<>ntestą. ; nizacijos ir pavieniai sunešė virš 
silankvti ir smagiai praleisti vakarą, i us’ įr užk»ndžiai bus parduo- $1500.

• ta. Visi stengkites ateiti apsimas- ----------
kavę. Tiekietai bus galima gauti 
nuo LDS jaunuolių arba nuo choro 
narių. Atsiveskite būrį. Įžanga 25 

' centai.
Bedarbių Tarybų atsibuvusioj kon-j 

ferencijoj 7 d. spalio nutarta ir ren- ' 
giama demonstracija šeštadienį, 20 j

Komisija.
(246-247)

PHILADELPHIA, PA.

siiiK avc, visi nariai ir nares u ai y- \ .. OA , ~vaukite, nes turim daug svarbiu da-^’ SP^°» 1 • va ’ ( m^inniorins
Atsiveskite ir naujų

L. Tureikis.
(247-248)

HILLSIDE, N. J. j
ALDLD 200 kp. ir LDS 101 kp. 

bendrai rengia puikią vakarienę, ku
ri įvyks 21 d. spalio (Oct.), Slavų 
svetainėje, 34 Bloy Str., Barcay Hali. 
Kviečiam visus dalyvaut, neą turė
sim labai gardžių valgių ir skanių 
gėrimų, taipgi bus gera orkestrą šo
kiams.

Kviečia Komisija.
(247-248)

li

(245-247) S

burn Plaza, nes parko komisionierius j 
nenori duot leidimą darbininkams su- j 
si rinkt. ] 
demonstraciją!

WORCESTER, MASS.
Svarbus pranešimas mokyklos 

klausimu
v (246-247) „ , x ,___________ 1L—— Pe u.tadienį, 19 d. spalio, 7:30 vai.

DFTDHiT (vakare, Lietuvių Svetainėje, 29 En-
Einuil, IVliUri. j dicott St., prasidės lavinimosi mokyk-

Draugijų Svotainės Komitetas ren-, la, kuriai vadovaus drg. R. Mizara.
Kad iškovoius teise visi i1 didelį Maskaradų Balių, 21 d. Draugai ir draugės, kiekviena diena KM IŠKOVOJUS teisę, l spa|io portcr st„ priejatneša naujus klausimus, naujas prob-

(246-247) Pat Clark Bark, įžanga 15c ypatai, lemas, aštresnes ir didesnes klasių 
________________ bedarbiams veltui. Bus duodamos 1 JiJ ’

! PITTSTON IR WYOMING, tr-v^ dovanos, pinigais ir knygomis, 
m acUnra Ho c hnc cVi rt i n emenij Šis maskaradas bus skirtingesnis 

‘■A* j nuo kitų tuomi, kad bus maskaradų
Int. Workers Order, vietinė kuopa į proletarinė programa. Bus šokiai 

rengia maskaradų balių 20 d. spa- i prie geros orkestros. Taipgi bus ir 
lio ant Klačko salės, 991 Wyoming [ skanių valgių, gėrimų ir, kitų pasi- 
Ave., Exeter Boro,- Pa., naudai Daily 
Workerio. ] 
vanos už įvairiausią ir geriausią kos
tiumą. Įžanga 25c.

r doi’u^ £~<x., iiuuQicii jL/čiiiy | linksminimų. Todėl visi bukite ir ne- 
Bus gera muzika ir do-1 pamirškite, kad bus skiriamos trys 

‘ ’ didelės dovanos, pinigais ir knygo
mis.

(246-247) Kviečia Rengėjai

kovas, didesnį fašizmo ir karo pavo- . 
jų. L 
vojų darbininkų klasei, kad užimti 
teisingą poziciją klasių kovos fronte, 
mes turime praplėsti savo žinojimą, 
turime išmokt suprast kiekvieną nau- 
jai kylantį klausimą. Todėl, draugės 
ir draugai, kaip suaugę, taip ir jau
nuoliai, ateikite visi ir pažįstamus at
siveskite į Lietuvių svetainę, 19 d. 
spalio, 7:30 vai. vakare.

Sukackienė.
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“LAISVES” VAJUS
GAUKIME “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

$600 DQVANV T1EMS> KUBIĖ DARBUOSIS VAJUJE 51) Q Q

PRAŠOME JUMIS Į TALKĄ GAUTI “LAISVEI” 1,000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
Aišku, kad jums rūpi skleisti darbininkiška apšvieta ir gipti darbininkų klasės reikalus. 

Dienraštis “Laisvė” yra svarbi darbininkiškos apšvietos teikimo įmonė. Ji nurodo, jog Ja
ponijos užgrobimas Mandžurijos ir areštavimas ten Sovietų 'Sąjungos piliečių yra provoka
cijos daromos tikslu įtraukti Sovietų Sąjungą į karą. Hitlerio suruoštos skerdynės Austri
joje, kesinimąsis atimti iš Lietuvos Klaipėdą irgi yra skubinimas^ paleisti karo liepsnas, 
skandinti darbininkų klasę bado, ligų ir mirties kančiose. Tą turi žinot kiekvienas darbinin
kas ir smulkus biznierius, ir farmeris; tą pavojų supras tik skaitydami darbininkišką dien
raštį “Laisvę”.

DABAR “LAISVĖS” KAINA METAMS $5.50 IR PUSEI METŲ $3.00
Taip smarkiai viskam brangstant ima baimė, ar galėsime išlaikyti “Laisvę” dienraščiu už 

tą kainą. Vienatinė priemonė išsilaikyti yra—gavimas naujų skaitytojų, tai “Laisvės” metinė 
prenumerata pasiliks ta pati—$5.50 metams ir $3.00 pusei metų. O jei negausime tūkstančio 
naujų skaitytojų, tai gali prisieiti pakelti prenumerata iki $6.00 metams. Todėl prašome 
kiekvieno “Laisvės” skaitytojaus gauti nors po vieną ar du naujus skaitytojus savo dienraš
čiui laike vajaus. Taipgi yra labai svarbu atnaujinimas prenumeratų, kurių jau išsibaigė.

VAJUS BUS NUO 15-tos DIENOS OCT.IKI 1-mai DIENAI DECEMBER, 1934
Iš anksto pasidarykite sau planą, kaip kuo daugiausiai namų aplankyti kalbinant užsipre

numeruoti “Laisvę.” Kiekviename parengime ar draugijų susirinkime, ar šiaip “parėse”— 
kiekvieno dalyvio turime paklausti, ar skaito “Laisvę” ir, jei ne, tai tuojau kalbinkime už
siprenumeruoti ją. Jauskimės, kad tai yra būtina mūsų pareiga įtikinti katalikus, tautinin
kus ir kitų sriovių darbininkus skaityti darbininkišką dienraštį.

Čia įdedame keletą lapelių, kuriuose nurodoma kuomi 
laikraščių ir kodėl darbininkai turi ją skaityti.

“Laisvė” skiriasi nuo buržuazinių 
Prašome juos paskleisti tarp lietuvių.

NAUJIEMS SKAITYTOJAMS KAINA
Seniems skaitytojams nuolaidos kainoje nėra.

ratą mokės $5.50 metams ir $3.00—pusei metų.
Taipgi naujiems skaitytojams bus proga laimėti vieną iš žemiau nurodytų dovanų:

1.
2.

$5.00 METAMS. $2.75 PUSEI METŲ
Jie ir vajaus metu atsinaujindami prenume- 
Ta nuolaida yra tik naujiems skaitytojams.

4.
5.

“Laisvės” prenumerata metams.
Grynais pinigais (cash) $5.00.
Knygom, lietuvių ar anglų kalbose,—$4.50.
“Vilnies” prenumerata pusei metų 
Grynais pinigais (cash) $2.50.

6.

8.
9.

10.

“Raudonojo Artojaus” prenumerata metams, 
“šviesos” prenumerata metams.
“Priekalo” prenumerata metams. 
Grynais pinigais (cash) $1.00. 
Lenino spalvuotas paveikslas.

Naujai užsirašantiems “Laisvę” yra padarytos specialės kortelės ir jos yra numeruotos. 
Tą galą kortelės, kur pažymėta^ Paliudijimas Prenumeratoriui, laikosi tas, kuris naujai užsi
rašo “Laisvę”, o tą dalį kortelės, kur paduodama skaitytojo antrašas, reikia pasiųsti “Lais
vei”. Po vajaus bus traukimas tų kortelių, kurios prisiųstos “Laisvei”. Bus 10 traukimų ir 
10 naujų prenumeratorių laimės dovanas.

GAUKITE VIENĄ Iš ŽEMIAU NURODYTŲ VAJININKAMS SKIRTŲ DOVANŲ
Draugams, kurie dalyvaus šiame vajuje gavime “Laisvei” naujų skaitytojų ir darbuosis 

atnaujinimu išsibaigusių prenumeratų, yra skiriamos sekamos dovanos:
l-$75; 2-$65; 3-$50; 4-$45; 5-$40; 6-37; 7-$3 5; 8-$32; 9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-$22; 13-$20;

14-$18; 15-$16; 16-$14; 17-$12; 18-$10; 19-$8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

Prašome jūsų stoti į darbą, rinkti naujus skaitytojus, darbuotis atnaujinimu, kuriems 
jau prenumerata pasibaigus ir gauti vieną iš nurodytų dovanų.

• Kredituojama bus sekamai: vienute (1) už 25c. už pusmetinę prenumeratą nuo $2.75, va- 
jininkas gauną kredito’11, nuo metines prenumeratos $5.00—gauna 20 arba nuo atnaujintos 
prenumeratos $5.50—gauna 22, ir taip toliaus. Jei kas užsiprenumeruos tik už $1—agentas 
gaus 4. Lauksime pageidaujamų rezultatų iš jūsų veikimo.

“Laisve”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N Y
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Verte D. M. ŠOLOMSKASAL. CHAMADAN

Karo Propaganda Japonijoj
(Tąsa)

Visa Japonijos spauda padrąsinama 
pačios valdžios reguliariai veda prieš So
vietų Sąjungą karo kampaniją. Laikraš
čiuose ir žurnaluose be Tertraukos yra 
diskusuojąma Japonijos-Sovietų Sąjun
gos būsimo karo klausimas. Japonijos 
spauda pačiu bjauriausiu būdu skleidžia 
melus ir apgavinėja skaitytojus. Pavyz
džiui laikraštis “Nichon” pereitais me
tais rašė, kad “Sovietų Sąjungos raudon
armietis bijosi drąsaus ir nenugalimo Ja
ponijos kareivio”.

Pasikalbėjime su “Hinode” laikraščio 
atstovais Japonijos generolai pareiškė: 
ja išeis pergalėtoja iš Japonijos-SSSR 
prieš Sibiro šalčius...” “Japonijos armi
ja išeis pergalėtoja iš Japonijos-SSSR 
karo”, ir tt.

Žinomas Japonijos karinis rašėjas Sin- 
saku Chirota parašė didelę knygą apie 
busimąjį Japonijos-SSSR karą. Jis 
smulkmeniškiausiai aprašinėja apie būsi
mus atskirus mūšius-ir strateginius žy
gius. Suprantama, kad jo “romane” Ja
ponija išeina laimėtoja kaip sausžemio 
mūšiuose, taip ir ore.

Japonijos imperialistai karštai ruošia 
prie karo prieš Sovietų Sąjungą ne tik
tai armiją, bet, kas yra labai svarbu, ypa
tingai užpakalį, vesdami politiniai—mo
ral} karo prirengimą. Štai kokio turinio 
literatūrą leidžia ruošime karo prieš So-

(l)Nakajama Siro parašė knygą “Japo
nijos-Sovietų Sąjungos Karas”. Auto
rius knygos yra raitarijos oficierius vei
kiančioje armijoje. Pirm negu pereisi
me prie knygos turinio, reikia atžymėti, 
kad bėgyje trijų mėnesių laiko buvo iš
leista 25 laidos.

Nakajama Siro po ilgos įžangos užreiš- 
kia, kad Japonija turi du pamatinius 
priešus—Jungtines Valstijas Amerikos ir 
Sovietų Sąjungą. Ant keleto šimtų pus
lapių jis aprašinėja galimus mūšius Ra
miajame vandenyne ir Mandžurijoje.

Ši knyga, kaip ir desėtkai ir šimtai Ja
ponijoje kitų panašių knygų, turi aiškų 
propagandos už karą pobūdį. Autorius 
maldauja Japonijos liaudį neužmiršti 
‘‘Japonijos misija Tolimuose Rytuose”. 
Jis skundžiasi ant to, kad “dabar tan
kiai galima pastebėti, kaip pas kuriuos 
piliečius silpną patriotinį nusistatymą.

Tas prieštarauja visam japoniškam taš- 
kažvilgsniui į gyvenimą. Prieš tą apsi
reiškimą reikia kovoti pačiomis grieš- 
čiausiomis priemonėmis.” '

Ir veikiausiai del sustiprinimo tos “ja
poniškos dvasios stovio”, autorius piešia 
šiurpulingą paveikslą iš “Japonijos- 
Amerikos*ir Japonijos-Sovietų Sąjungos 
karo.” Piešia paveikslus apie pasekmes 
tų milžiniškų mūšių. Žinoma, kaip ir 
reikia laukti, pas ji “Japonija yra per
galėtoja ir laimėtoja.”

Šią knygą negalima prie kitokių pri- 
skaityti, kaip tik prie karinės fašistų 
propagandos. Autorius visas Japonijos 
bėdas ir nepasisekimus priskaito del 
Jungtinių Valstijų Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos. Kelis desėtkus puslapių pa
švenčia kritikai “klaidingo Markso mo
kinimo”, Amerikos intrigoms ir suokal
biams prieš Japoniją, visokioms nuožiū
roms prieš Sovietų Sąjungą ir 1.1. Auto
rius nei nesistengia privesti bent kokias 
priežastis, kas galėtų atvesti prie Japo- 
nijos-Amerikos ir Japonijos-Sovietų Są
jungos karo. Jis tiesiai pareiškia: “Ant 
kiek pagrindas Japonijos nacionalio gy
vavimo yra spėkoje, ant tiek karas Japo
nijai yra reikalingas labui šalies ir im
peratoriaus.”

Savo kariniai fašistiniame rašte auto
rius nesidrovi drėbti į veidą ir Chinijai, 
vadindamas ją “atbukusia Chinija”. 
Bandydamas daugiau sutvirtinti japonų 
imperialistini patriotinį nusistatymą tas 
raitarijos rašėjas sako: “mes (japonai), 
negalime nežinoti, kad neaplaikius per
galės kare, negali būti laidavimo laimių, 
gyvenimo ir laisvės. Ateitis Japonijos 
liaudies neturės žinoti taikos. Mes turi
me kariauti, nes kitaip mus užkariaus. 
Mes turime laimėti karus prieš Sovietų 
Sąjungą ir Ameriką, o toliąu ir prieš ki
tus, nes kitaip mus pergales. Bet mes 
visada turime žinoti, kad Japonija yra 
nepergalima, kad jos liaudies dvasia ne
gali būti sulaužyta.”

Tai tokia simfonija imperialistinių re
akcinių Japonijos ratelių ir karo ruošė-* 
jų. Generolas Okukira Gosidzo, rašyda
mas atsiliepimą apie knygą, sako: “Vie
ton to, kad tą knygą vadinti “romanu”, 
ją reikia skaityti nacionalių mokyklų 
rankvedžiu, taip ji naudinga ir brangi.” 
x (Daugiau bus)

AIM 7-to Apskričio Konferencijos 
Telegramos ir Rezoliucijos

Telegramos

Californijos gubernato- 
kad tuojaus paliuosuotų

! r 
j riui, 
(drg. Tom Mooney.
, 2. Alabamos gubernatoriui,
I kad tuojaus paliuosuotų 9 ne- 
i kaltus Scottsboro jaunuolius.

3. Vokietijos konsului Wash- 
, ingtone, kad tuojaus imtų 
■ žingsnius delei 
!drg. Thaelmann il
tinių kalinių.

paliuosavimo
kitų poli-

Protestas 
! District Attorney 
1 Norman, Worcester,

ALDLD 7-to Apskričio kon- 
iferencija protestuoja prieš po- 
: licijos terorą, kuris buvo var
tojamas sulaužymui audėjų 

į darbininkų streiko solidarumo 
; mitingo prie misto salės, Sept. 
• 14 d., kuriam buvo duotas lei- 
' d imas, o vėliau atšauktas per 
! policiją. Taipgi mes reikalau- 
;jam, kad byla prieš 7 darbi- 
jiinkus, kurie yra laikomi delei 
; grand jūrės būtų panaikinta.

Tokia pat protesto rezoliu
cija buvo pasiųsta ir majorui 

J. Mahoney, Wbrcester, 
i . ' e
■ Rezoliucija Komunistų Parti

jos Rinkimų Platformos 
Klausimu

Kadangi Komunistų Partija 
{yra vienatinė darbininkų par
tija, kuri kovoja už darbinin
kų reikalus ir teises, tad ALD
LD 7-to Apskričio konferenci- 
'ja pilnai remia Komunistų 
i Partijos rinkimų platformą ir 
atsišaukia į visus narius, ra
gindama jus atiduoti savo bal
sus vien tik už Komunistų Par
tijos kandidatus.

i Rezoliucija Komunistų Parti
jos Pozicijos Streikų 

Klausimu

Edwin G.
Mass.

aktyvai susidaro iš sunkaus 
darbo žmonių, kurie dirba 
dirbtuvių ir kitokių darbdavie- 
čių žiauriose sąlygose. Bet

Tik ką buvusi ALDLD 7-to 
Apskričio metinė koferencija, 
spalio* 7 d., Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj, 376 Broad
way. So. Boston, Mass., mums skaitydami komunistinę spau- 
daug ką pasako. Visi konfe-' 
rencijos dalyviai, delegatai ir 
svečiai, kurie tėmijo konferen
cijos nuotaiką, tarimus ir jos 
visą eigą, išsinešė gerą įspū
dį. Visi pripažinsime, kad ši 
konferencija buvo skirtinga 
nuo kitų tos pačios draugijos 
konferencijų, turėtų pereitais 
metais būtent tuomi, kad šių 
metų mūsų apskričio konferen
cija buvo didesnė, skaitlinges- 
nė delegatais. Dalyvavo 36 de
legatų nuo 12 kuopų. Du dele
gatai nepribuvo.

dą, studijuodami revoliucinę 
literatūrą ir dalyvaudami kas
dieninėse klasių kovose, jau iš
silavinę ant tiek, kad kiekvie
nas klausimas imamas- tikrai 
bolš'evikiškai ir rišamas gana 
nuosekliai.

laimę visiems darbininkams, 
nežiūrint jų politinio įsitikini
mo, taigi, kad sustiprinus tarp 
lietuvių darbininkų 
nį ir priešfašistinį 
todėl ALDLD 7-to 
konferencija pilnai 
LDS. 2-ro Seimo ;
šaukti visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą Prieš Karą ir Fašizmą, 
ir ragina visų kolonijų kuopas 
tuojaus šaukti vietos organiza
cijų konferencijas del apsvar
stymo minimo suvažiavimo rei- 

ir išrinkimo delegatų.
Rezoliucijų Komisija: 

D. Lukienė, 
J. Galgauskas, 
J. Penkauskas.

Red. Pastaba: Suvažiavimui 
diena kol kas tebėra nepaskir
ta, tad delegatai dar nėra ren
kami.

Sextette; ir Vilijos Choras.
Koncertas įvyksta šį ’ sek

madienį, spalio 21 d., “Ven
ta” svetainėje, 103 Green St. 
Waterbury, Conn. Pradžia 
vai. vakare.

8

Sužinojęs.

kaluc

Waterbury, Conn

Koncertas
prieškari- 
jud ėjimą, 
Apskričio 

už gi ria 
sumanymą

Wilkes Barre, Pa

pietų, 
Main

šestd-

Duos Artistė

Konstancija Menkeliuniute
Ned., 21 d. Spalio (Oct.)

VENTA HALL 
103 Green Street, 
Waterbury, Conn.

Pradžia 8 vai. vakare 
|žanga 50 Centų

Emmett Patrick Cush, Ko
munistų Partijos kandidatas į 
Pennsylvanijos valstijos guber
natorius, kalbės šį penktadienį, 
spalio 19 d., 3 vai. po 
kampas Washington ir 
Sts., Miners Mills, Pa.

Cush taip pat kalbės
dienį, spalio 20 d., 7:30 vai.
vakare, Darbininkų Centre, 
325 E. Market St., Wilkes 
Barre, Pa.

Rinkimų 
I pirmyn.
ninkai, kaip Hudson, Pa., ban
dė Su laikyti John Muldowney, 
kandidatą į kongresmanus, 

Inuo kalbėjimo, neduodami mi-t 
•tingui leidimo. Bet nepaisy-J 
■darni leidimo, virš 500 darbi-! <
■ ninku suėjo ir klausė Komu-j 
luistų Partijos programos. Mies-J 
Itelio viršininkai neišdrįso ar-Į 
' dyti mitingą.

Penktadienį, spalio 19 d., i
nuos A. Višniauskas, sykiu su į per pietus, draugas Cush per-1^ 
K. Menkeliuniute, Vilijos Cho-.statys KP programą bedarbės p. B? H. Sextette, 
ro koncerte. - - 1 -

Waterbary, Conn
Atitaisome Klaida A-

“Laisvės” num. 245, už spa-j
Mass, pio 16 d., per neapsižiūrėjimą

{klaidingai garsinta, kad dai-l

Kadangi Komunistų Parti
ja, kaipo vienatinė darbinin
kų klasės partija, visuomet 

priešakyje darbininkų 
kovų už jų kasdieninius rei
kalus ir todėl Komunistų Par
tija persergėjo darbininkus di- 
Idžiausiuose streikuose, kaip 
tai visuotinam audėjų streike, 

■ nepasitikėti tiems vadams, ku
rie jau daugelį sykių yra par

adavę darbininkus jųjų strei- 
! kuose, bet visuomet imti strei- 
| kų vadovybę į savo rankas. 
Į Taigi, ALDLD 7-to Apskričio 
: konferencija pilnai užgiria Ko- 
munistų Partijos taktiką strei- 
|kų klausime ir ragina visus 
1 ALDLD narius ir abelnai dar
bininkus visuomet vaduotis 
Komunistų Partijos patari
mais.
Rezoliucija Reikale Visuotino!

- . stovi

St.,

kampanija eina
Mažų miestelių virsi-

K. Menkeliuniute
Taipgi programoje dalyvaus 

vietinis Vilijos Choras, Rusų, 
orkestrą po vardu Instrumen-

” _------------- .------------------------------------------------------------------------------ - X -CJ - ( LČL.1 JL7. JD. n. OtJALCLCC.

ro koncerte. Pasirodo, kad d. klausimu symposiume, surengę į jau daugelis žinote, kad 
A. Višniauskas šiam koncerte'tam per Lackawanna Apskri- Menkeliuniute ilgą laiką mo- 
nedainuos. Atsiprašome d. A. čio Bedarbių Tarybas, teismą- kinosi muzikos Italijoj, bet dar 
Višniauską ir “L.” skaitytojus1 būtyje (Court House), Scran- J\e.
už padarytą klaidą. ! ton, Pa.

Koncerte dainuos garsusis | 
artistas Candido Canfora, te-! 
noras, italas. Dėka d. Men- 
keliuniutei gausim progą iš-j 
girsti gerą artistą dainininką, Į 
nes jinai, kaipo dainininkė, tu-1 
ri progą susipažinti su gar-1 
siais artistais, 
didelius 
operose, 
liuniutė dainuos ne vien solo,'.lūs padėti, išsibaigė ‘pleišai 
bet ir duetus.

Kaip kad d. Menkeliuniute 
išsitarė, kad Conn, valstijoj 
dar nebuvę tokio dainininko, 
kaip Canfora. Bus garsus 
smuikininkas; rusų orkestrą, 
po vardu Instrumental DBH

Forest City, Pa
(Tąsa nuo 4 pusi.)

— r-ivisi gavo darbą atgal. Vieniem' 
Canfora ima!pasakė, kaip tik bus “čenčius,” 

pinigus teatruose, tai 
Canfora ir Menke- kitiems sakė: “Jau

gausi” darbą atgal. O 
nėr kur

PHILADELPHIA, PA.
Dar bininkiškos organizacijos 
paramai savo dienraščio “Lais-

vės,’’ rengia didelę iškilmę

Vakarienę ir koncertą
Taipgi bus galima turėti drau
giškų žaislų ir lietuviškų šokių.

tai dabar turėsite progą ją iš
girsti. Candido Canfora, teno- 

: ras, tai Italas, operų daininin- 
: kas, kuris dainuos solus ir du- 
, etus su Menkeliuniute.

Prašom skaitlingai susirinkti 
! ir išgirsti šį gražų koncertą, 
j Kviečia Rengėjai.

!ir tt. O dar kitiems pasakė 
jau per “seni.” Mainų baro
nai iščiulpė tų žmonių syvus, 
jaunystę, sveikatą ir paliko ant', 
gatvės išpieštus, kaip niekam i 
netikusį daiktą.

Matote, draugai, darbinin
kai, kiek mes apeinam ponams 
kapitalistams už tai, kad mes 
neorganizuoti į komunistines 
organizacijas ir Bedarbių Ta
rybas, kurios reikalauja bedar
biams pašalpos ir apdraudos iš 
valdžios iždo. Būtų gerai, kad 
kas iš lietuvių darbininkų, ku
rie dirba prie tų katorginių 
valdžios darbų, patys parašytų 
į “Laisvę.” I

“Laisvės” Reporteris.

20 St. James St. East 
Tel. HArboiir 3424

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

'Nedėlioję, 2 d. gruodžio skaitykit ir platini
KIT “LAISVĘ”

Įspūdžiai iš ALDLD 7-to Apskričio Konferencijos]™,""i.’į “S: 
j kackienė kalbėjo pradžioje 
konferencijos, kaipo delegatė, 
dalyvavusi Suvažiavime Prieš
Karą ir Jašizmą, Chicago, Ill. Į Lietuvių Suvažiavimo Prieš 
O d. Mizara pasakė išvadinę t Karą ir. Fašizmą 
prakalbą prieš uždarymą kon-| Viešpataujant dideliam eko-! 
ferencijos. Draugas Mizara sa- nominiui krizini ir aštrėjant 
vo kalboje pagyrė mūsų kon-' klasių kovoms, kapitalistų kla- 
ferencijos tarimus ir jos gerą's§ griebiasi atviros karinės 
nuotaiką. Ragino delegatus {diktatūros, tai yra, fašizmo, ir 
rimtai susidomėti, kad visi ta-'triuškina darbininkų kovas 
rimai būtų pravesti gyvenimai! žiauriausiom priemonėm. Tuo 
ir dar smarkiau darbuotis de-| pačiu sykiu, kad išbridus iš 
lei darbininkų klasės laimėji- j ekonominio krizio, visu smar- 
mų. kurnu rengiasi prie pasaulinėr

Konferencija buvo gyva ir!skerdynės. Kadangi karas ir 
neša didžiausia ne-

LIETUVIŲ SVETAINĖJE 
928 E, Moyamensing Avė., 

Philadelphia, Pa.

Koncertas prasidės 2 v. dieną 
Vakarienė bus 6 vai. vakare

Phone, E Vergreen 7-4785

THE NEW BEDFORD

COFFEE POT
MAIKIS SUKACKAS 

Savininkas
Puikiai įtaisyta lietuviška 
valgykla. Skaniai paval- 

gysite už gana žemą 
kaina.

178 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 8-9376

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRSPROGRAMA :
Dainuos solus K. Menkeliu

niute, mezzo sopranas; A. Viš
niauskas, baritonas; J. L. Ka
valiauskaitė, sopranas; A. Va-I 
latkiute, dramatiškas sopranas j 

;s ir smuikų trio grieš: A. E. Po-1 
tas, B. Neverdauskas, J. Puo- 
dis ir pianu akompanuos He-1 
len Rainys. |

Taipgi dainuos ir Lyros Cho-j 
ras vadovaujamas A. Valab ‘ 
kiutės; A. E. Potas duos smui-! I 
ko solų, jam pianu akompa- i - 
nuos Helen Rainys; Eugenija1 
Mačienas ir Helen Rainys duos 1 
piano duetą; Helen Rainys 
duos ii’ piano solų.

GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ;
Jau čia matote puikų muzi-l 

kalį programą, bet tai dar ne
viskas.

A. BIMBA sakys prakalbą i
Dabar gyvenime yra svarbiu i 

įvykių, kurie yra gana kom? 
pūkuoti ir sunkūs žmogui siF 
prasti. Todėl tuos dalykus 
aiškins drg. A. Bimba iš 
Brooklyn, N. Y.

TRUCKS and PLEASURE CARS REPAIRED
Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobilius. 

Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying. 
All Work Guaranteed. Towing Day and Nightentuziastiškai užbaigta. Su pa- fašizmas 

keltu ūpu delegatai išsiskirstė 
į namus. Išrinkta nauja apskri
čio valdyba sekantiems me
tams iš gabių draugų, būtent: 
Grybas, Bartkus, Sukaskienė, 
Kalvelis, Penkauskas, ............~
ir Lukienė. Galima tikėtis, kad.

222-224 Leonard Street Brooklyn, N. Y.
Near Manhattan Avenuedraugas, J. Egeris. Važiuoda

mi! sumanėme užsukti pas se- 
! na pažįstamą ir gerą draugą, 

Katilius! daktar4 J. Repšį, kuris gyve- 
- na ir ofisą turi po No. 278 

nauja valdyba pilnai sugebės Bžirvard St., Cambridge, Mass, 
kooperuoti su kolonijų drau-;Tai malonaus būdo žmogus, 
gaiš ir sėkmingai ’ stiprinti Ne tilc įmanus savo profesi- 
ideologiniai ir organizatyviai 'os moksle, kaipo geias gydy- 
mūsų ALDLD. ’ i tojas, bet draugiškas pasikal-

__ ’___ Ibėjime įvairiais klausimais, bei 
Pas Daktarą J. Repšį j pasitarimuose. Malonu su juo-

■ mi sueiti visada: sergi ar svei- 
Važiavome iš konferencijos kas esi. Pasidalinę įspūdžiais

Pavyzdin, šioje konferenci
joje buvo paliesta daug klau
simų. Kiti iš jų visai nauji, iš
šaukti kasdieninių* revoliuci
nių kovų. Bet neleidžiant ant 
kiekvieno iš jų po daug laiko, 
jie visi buvo sąmoningai ir tin-

j karnai apdirbti. Vajų dabuotė;
Ši konferencija atsižymėjo mūsų fondų sustiprinimo klau- 

delegatų puikia nuotaika ir simas; nauji nusitarimai būsin- 
gausingumu gerų tarimų. Ypa
tingai pastebėtina, kad mūsų 
apskrityje, iš tų pačių draugų, 
atsiranda jau gerai pažengti- prasilavinę draugai delegatai 

mokėjo dalykus greit suprasti 
ir praktiškai apdirbti. Konfe
rencijos pirmininkas, draugas 
G. Šimaitis, - irgi mokėjo gerai 
konsoliduoti visa suvažiavimai 
ir tas pagelbėjo palaikyti gerą.namon pilni gero ūpo; džiau- su daktaru, grįžom namon vi- 
nuotaiką tarpe delegatų. Tar- gėmės turėję gerą suvažiavi-' sį penki delegatai iki Lowellio, 

■ pe delegatu matėsi didelis pa- mą. Važiavome penkiese, su b.ediskusuodami problemai Mo
savo siryzimas daryti gerus tarimus draugo J. Egerio mašina. Lo-. limesnio veikimo. Iš Lowellio, 

juos^wellio draugai buvo: Mikalo-;draugas Egeris vienas traukė 
pas, Blažonis, Paulenka ir inkui Nashua, N. H.

Prakalbas pasakė konferen- Karsonas. Iš Nashua’s vienas' J. M. Karsonas.

čiam veikimui ir abelnas orga
nizacinis -funkcijavimas buvo 
imtas gyvai ir supratingai, nes

šių prasilavinime. Jau yra ne
mažai draugų, suprantančių 
darbininkų klasės reikalus ir 
jos kovas vadovybėje A. Ko
munistų Partijos ir, podraug, 
Komunistų Internacionalo, kas 
aiškiai atspindėjo šiame drau
gų delegatų suvažiavime.

Tiesa, mes neturime i
apskrityje intelektuališkų va- ir, parvažiavę, vykdyti 
dų, neturime giliai išlavintų 1 gyvenimam 
teoretiškų organizatorių. Mūsų i

I

•3 JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, pražau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis Ketvirtad., Spalio 18, 1934 k
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Dalyvaukite Prakalbose-Diskusijose
Ketvirtadienį, 18 d. spalių, 

7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brooklyne, atsibus masinės 
prakalbos ir diskusijos, 
bės d. J. Siurba, “Tiesos 
daktorius, drg. S. Sasnauskie-Į 
nė, “Laisvės” redakcijos na
rė, drg. J. Orman, LDS Jau
nuolių Komiteto Sekretorius ir 
kiti. Visi šie draugai 'dalyvaT 
vo Prieškariniame ir Priešfa- 
šistiniame kongrese; Įjūris įvyį 
ko Chicagoje, kuriame daly Va- I 
vo iš visos šalies apie 4,000 
darbininkų, inteligentų, profe
sionalų ir kitų delegatų.

Visi suprantate, kokis dabar 
yra didelis pavojus karo ir fa
šizmo. Viešpataujanti klasė 
Amerikoje vis labiau rengiasi 
prie naujo karo, kaip ir kitų ■ 
šalių imperialistai. Kad ponai 
turėtų laisvas rankas naujame 
kare, tam yra puolama darbi
ninkų judėjimas. Daugelis 
jau žinote, kad laike pereito

munistų. Bet tikrumoje 
kalta laivų kompanija ir jos 
perdėtiniai—kapitonas ir kiti, 
kurie priėmė tuos ginklus 
karo medžiagas.

v, a Į Svetainėje Rado Bombą

ir

naudojimo tvarka, kurioj di
džiumai gyventojų yra labai 
kartus gyvenimas.

tekstilės darbininkų generalio 
streiko pietinėse valstijose bu
vo areštuojama kiekvienas 
streikierys ir streikierė ir lai-

Kal-ikoma barakuose, kaipo koki 
’ re-1 belaisviai.

Su kiekvienais metais vis 
daugiau yra išleidžiama pini
gų karo pabūklams. Kiek 
dabar Jungtinių Valstijų val
džią išleidžią ka'ro prisirengi
mui pinigų, tatai jeigu jie visi 
būti] atiduoti] bedarbių, ^pašal- 
jpai, \tai kiekvienas > bedarbis 
gautų mažiausiai po $150 do
lerių į mętus, ‘ , t j •.

Visi kalbėtojai yra gerai jsu- 
sipažinę siu darbiniiikii‘klasės 
reikalais ir todėl prakalbos 
bus labai įdomios. Po prakal
bų seks klausimai ir diskusi
jos. Įžanga veltui. Ateikite 
visi “Laisvės” skaitytojai ir 
atsiveskite savo kaimynus bei 
pažįstamus. Dalyvaukite ma
siniai !

Plieno Darbininkas-

Komunistų Prakalbos Ore
Komunistų Partijos 4 kuopa 

rengia prakalbas atvirame ore. 
Jos įvyks ketvirtadienį, 18 d. 
spalių, 8 vai. vakare, ant kam
po Leonard ir Metropolitan 
gatvių. Kalbės geri i kalbėto
jai apie būsimus rinkinius. At
eikite pasiklausyti. ?

Legionierius Virto Komunistu
Blissville Amerikos Legiono 

Postas teisė savo narį Paul P. 
Crosbie, kaltindami komuniz
me. Legionierių vadas Ogil
vie iškėlė apkaltinimą prieš 
Crosbię, kad jis platinęs ko
munistų literatūrą, pikietavęs 
streikuose, kalbėjęs atviruose 
darbininkų susirinkimuose ir 

itt. Tai, mat, koki “prasikalti- 
j mai” iškelti, kad Crosbie daly-

Nuteisė Septynis Bedarbių i Southbrooklyniečių Didelis bavęs ^rbininkų judėjime. 
_ . . _ _ __ _ J L J Jis yra 53 metų amžiaus, turi

l 5 vaikus, pereitame kare buvo 
______  leitenantu 313 lauko artilerijos 

a-v • i- m j -inoT pulke. Jo apgynimui sudary- Nedelioi, spalio 21 d., 1934, i f .... . , .. ,i tas nepartiimis komitetas.
LDS 50 kp. ir jaunuolių 226 _______________

ikp. turės savo didelį konęer-
,tą. bus puiki programa. Ai- Stokowskio Dideli Koncertai 
do Choro Merginų Ensemble,!

i A. Višniauskas iš Bayonne, L. | 
Kavaliauskaitė iš Brooklyno ir - 

į daugelis vietinių kaip tai:' 1- 
Dabar kapitalistų bernas nu- Frances Babrauskiutė, Helen į- 
teisė draugus H. G. Keitline, i Navalskiutė, Mat. Ziziunas, , 
C. Alexander, J. Poliški, D. Stella Rochka, Emily Waite- 
Jankins, J. Lynch, C. William liūtė, K. Vaitelis ir Antoinette | 
ir Sam Miller. Jiems visiems ; Meskis. Bus gera muzika-šo-I 
bus paskirtos bausmės atei- kiam. ' |
nantį penktadienį ir gręsia iki 
3 metų kalėjimas. Kitus tris 
darbininkus laikinai paleido. 
Štai kokis žiaurus išnaudotojų 
atsinešimas linkui 
darbininkų reikalų, 
lavimą pašalpos — 
ilgų metų kalėjimu.
bininkai remkite Tarptautinį 
Darbininkų Apsigynimą, kuris 
gina visus kovingus darbinin
kus. Išplėskime iš kalėjimo ur
vų darbininkų kovotojus.

Darbininkų Vadus Kalėti ■ Koncertas—Gera Programa
Kapitalistinis teisėjas Salo-; 

mon nuteisė septynis bedarbių i 
darbininkų vadus ilgiems me-! 
tams kalėjimo. Dešimts dar-! 
bininkų buvo areštuota 26 d.l 
gegužės prie pašalpos biuro, į 
50 Lafayette St., kada jie rei
kalavo bedarbiams pašalpos.,

Leopold Stokowski
Philadelphia orkestros 

'.jas duos eilę koncertų 
i Yorke. Pirmą koncertą jis da
vė antradienį vakare, Carnegie 

svetainėje.

Vieša Padėka

garsus
vedė-
New

bedarbių 
Už reika- 

baudžiami 
Visi dar-

Kaltina Negrą Užpuolimuose
Areštuotas ir kaltinamas 

negras C. Allen, 29 metų am
žiaus, kad jis būk Navy Yardo 
srityje užpuldinėjo moteris ir 
mušė plaktuku. Lapkričio 12 
dieną jis bus teisiamas ir grū
moja jam 15 metų kalėjimo 
apkaltinime užpuolimu ir 10 
metų už vagystes. Sako, kad 
jis būk užpuolė 4 moteris. Vy
riausia prieš jį yra liudininkė 
Bertha Smirles, 381 Gold St., 
kuri sako, kad Allen įsilaužė į 
namus ir užatakavo ją kirviu.

Pradžia 6 vak vak.*
Sulaukę nedėldienio 

traukite į Workers < 
svetainę, 723—5th Avė., 
Brooklyn, ten bus galima sma- Bond Rd. krematorijoj, 
giai laiką praleisti; . - ' 1 '

' ‘ Rengėjai

Stanislovas šerys (Sherry) 
Palaidotas- 

So. sudegintas 11 d. spalio, Fresh 
Mas- 

pethe. Palydėjo gražus būre
lis žmonių', apie 10 mašinų. 
Krematorijoj, d. A. Bimba pa
sakė atsisveikinimo prakalbą. 
Buvo vainikai nuo fabriko dar
bininkų, su kuriais velionis dir- 

|bo; ir nuo East New Yorko 
I draugų.

Prasidėjo teismas “Morro j ' • '
Castle” laivo kapitono W. F. Į Atsilankiusiems, palydėju- 
Warms ir jo keturių pagelbi- ;siems bei kitais būdais išreiš- 
ninkų. “Morro Castle” su- kusiems užuojautą toje liūdė- 
pleškėjo ir ant jo žuvo 134 si° valandoje tariame širdingą 
žmonės. Kapitonas sutikime aclu- 
su kompanija ant laivo vežė 
amuniciją ir bomboms daryti 
medžiagą. Pasirodo, kad jis1 
daugelį kartų ’ir. pirmiau turė-1 
jo ant pasažierinio laivo karo 
ginkit; ir sprogstančių medžia
gų. Iš karto kapitalistinė spau-' 
da, norėdama paslėpti kompa
nijos prasikaltimą, buvo pra
dėjus bėdą mesti ant nieko ne
kaltų laivo darbininkų ir ko-1

> visi i
Center mirė 8 d. spalių.

Teisia Supleškėjusio “Morro 
Castle” Laivo Viršininkus

Šerių Šeimyna.

Labor Lyceum svetainėje, 
Brpoklyne, surado kambaryje 
bombą. Tuom laiku svetainė
je ėjo International Fur Wor
kers unijos 2 lokalo susirinki
mas, kuriame buvo apie 100 
narių. Bomba buvo įsukta į 
storus popierius.

Nori Darb. Deportuoti
Viešpataujanti klasė nori iŠ- 

deportuoti du kovingus darbi
ninkus C. Porof ir F. Eria. At
eivių Gynimo Komitetas stojo 
teisman tų darbininkų apgyni
mui* Reakcija nuolatos auga. 
Deportavimai pirmoj vietoj y- 
ra atkreipti prieš kovingus 
darbininkus ir darbininkes. Tą 
galėsim atremti tik visi vie
ningai veikdami.

Lietuviai Dailydės (Carpenters) • •
Statome naujus ir taisome senus, taipgH dirbame sa. 
liūnams barus, štorams “showcasius’’ ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius ti)c norite 
ir kokių tik reikia ; ,

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą Lamą, darbas, 
visados gvarajituojamas L ‘

Charles Alex & T. Markus • jį
208 Grand St. Ext. • Brooklyn, N. Y.;

Tel. STagg 2-2306

■

800 Delegatų j Albany :
' Nėw Yorko valstijos alkanų

jų maršavimas yra nuskirtas 
ant 27 d. spalių į Valstijos sos
tinę ’Albany. Bus virš 800 
darbininkų delegatų.

Šį vakarą nuo So. 4th St. ir 
Union Avė. yra darbininkų de
monstracija į Grand St. Exten
sion ir Havemeyer kampą, kur 
bus susirinkimas. Dalyvaukite 
masiniai.

Nušovė Chinų Vadą
Naktį tapo nušautas 

miesto 'Ą al i es New Yorke vadas 
W. Wy.M(on, Ą2 m. žm. Nese
nai jis buvo išrinktas cliinų or
ganizacijos pirmininku, kuri 
turi 1,000 narių. Užpuolikas 
tris kartus šovė į Wy Mon iš 
didelio revolverio ir ant 
tos jį užmušė. Kol kas 
žasties nežinoma.

chinų

vic- 
pr i e-

Pikietuokite Vokietijos 
fašistų Konsulatą!

Ketvirtadienį pikietuos
' IniMi Hn vki’ninVi’ii n r Ta c?

Mo-
Šimtai Merginų Buvo Pažiū- iterų Tarybos, jau-:

un ii „ n • jnųjti Kom. Lyga, Nacionalei
rėti “Daddy” Browningo ! Studentų Lyga, karpenterių |

Jau buvo rašyta, kad mirė! unija ir sporto organizacijos.1 
milionierius Edward W. Brow-! Penktadienį pikietuos Tarp- 
ning, kuris pagarsėjo visokiais tautinio Darbininkų Apsigyni-j 
skandalais su jaunomis mergi- mo nariai, ofisų (jarbininkai, 
nomis ir buvo 
“Daddy”. Jis gulėjo < .
votas variniame grabe ir vien j 
sekmadienį keli šimtai mergi-1 kietuos Tarptautinio Darbinin- 
nit praėjo pro jo grabą.
net apsiašaroję ir
kad jos taipgi gavo pasišokti riai ir organizacijos.
su Browningu.

vadinamas j darbininkų teatrų ., grupės ir 
pašar-[ Buvusių Kareivių Lygos nariai.

Šeštadienį, 20 d. spalių, pi-

Sugavo Brolius Vagius

Tūlos ’kų Ordeuo nariai, Italų fede-‘ 
pasakojo,'racijos ir kalbiniti grupių na-j 

šeštadie-1 
jnį, kaip ir kitas dienas, lietu-j 
jviai darbininkai privalo daly- 
[vauti pikietavime. Atminkite, 
’draugai, kad niekas kitas ne- 
! galės drg. Thaelmanną išgel-j 

22 Ibėti iš fašistiniu budeliui nagų,' 
brolis Edward kaįp tik jQs.

Dabar Vokietijos fašistai teij

Areštuota H. 
metų, ir jo 
Longlay, 26 mettj amžiaus. Jie 
yra atvykę iš Pietų Carolina Thaelmanną ir rengia-,

si nukirsti jam galvą. Kaip J 
viso pasaulio darbininkų pro
testai išgelbėjo drg.. Dimitrova 

j ir kitus draugus, taip mes da
lba? galime išgelbėti ir drg. 
■ Thaelmanną. Visi ir visos į 
! demonstracijas ! Kiekvieną die- 

metų n^’ l<as tik turite liuesą nuo! 
Asto- darbo, 10:30 vai. ryto būkite 
Liko'Plae fašistinio konsulato, tiesi 

’ 17 Battery Pl., New Yorke. į

valstijos ir čia jau buvo-suvo
gę apie $8,000 dolerių vertes 
turto, daugiausiai brangakme
niais.

Auga Saužudysčių Kiekis
Margaret Reilly, 28 

moteris, 3520 35th St. 
rija, nusinuodino gazu. 
jos vyras ir 5 metų kūdikis.

Charles Sehwoyer, 45 
žmogus, 80—46 Jamaica 
Richmond Hill, atrastas 
troškinęs gazais.

Lucy Fortmeyer, 81
moteris, 1209 94th St., Brook-; į’/jBo'vak 
lyne, taipgi mirus nuo gazų.

Bedarbė, krizis, vargas nuo
latos didina saužudysčių kiekį. 
Už tai atsako kapitalistinė iš-Į

metu *• 1
Avė.,
užsi-

metų ;

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23-čios kp. susirinkimas 
įvyks penktadienį, spalio (October) 

vak., pas d. Ch. 
; Matthews, 410 W. 33rd St., New 
York City, Apt. 4.

Valdyba.
(246-247)

KONCERTAS ir ŠOKIAI
! PARDAVIMAI i
PARSIDUODA grocery ir delikates-1 

’• senas. Pardavimo priežastis nes- I 
veikata. Kreipkitės sekamai del to- | 
limesniu informacijų: 23 Scholes Str.

! ' (247-248)

; Notary Public
: i

• į t fI
H (MATTHEW P. BALLAS

(BIELIAUSKAS),.

LA1SNUOTAS graboriūs

660 GRAND ST.,

(i i

• *

'U. f

BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Palaikykit Jūsų 
Plaukus

Jeigu jūsų plaukuose yra pleisanų, 
jeigu jūsų plaukai puola arba jau 
dalinai praplikote, jeigu jims gal
vos uodą niežti, tai kreipkitės pas 
mane ir aš jums pagelbėsiu.

S. LINETZKY
Plaukų ir Odos Specialistas

(Dvylikos metų praktika)
223 Second Ave., New York
Kampas 14th gatvės, kambario No. 14 

Telefonas: TOmpkins Sq. 6-7697
‘ OFISO VALANDOS:

Nuo 10 ryto iki 12 ir nuo 2 po pietų 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto 

iki 2 po pietų.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11, iki 1 ,
84 Union Avenue 

<4 BROOKLYN, N- *Y.

Sergančiu Vyry ir - Motėn; 
Chroniškos Ligos GydoMos

. • ♦ Gydoma ■ Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
'N-erv.TĮ Ligos 
ęhropiški > Skau- 

^dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla* 
ždrnės Ligos’, WA;

I ) beinąs Nusilpi
mas, Nervų; Įde* 
girnai ir Chroniš* 

,ki NesveikaviL 
mai, Gerklės. Plaučiu, Kvėpuojam^ 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigti turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmiriųuimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę, 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St. N. Y. t

1

“LAISVES" KONCERTAS
; , ( - f ; . . ' ■ ■ i ’ ‘ . ! I r

Nedėlioję, 11 d. Lapkričio (November)
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 WILLOUGHBY AVENUE BROOKLYN, N. Y.
Elena Sadauskaitė Kolaraturo-Sopranas, pagarsėjusi Radio 

City Music Hall dainininkė, dalyvaus “Laisvės” kon
certo programoje. Candido Canfora, žymus dainininkas, 
tenoras, kuris Menkeliuniutės koncerte gerai pasižymėjo bus 
mūsų programoje. A. Višniauskas, puikiai progresuojantis 
baritonas taipgi dainuos. K. Menkeliuniutė, jau pasisakę, jog 
dalyvaus programoje.

Dalyvaus ir Shenandoah Mainierių Kvartetas, kuris perei
tame “Laisvės” koncerte gavo daugiausia aplodismentų.

Aido Choro Merginų Ensemblis, mokinasi naujas dainas 
šiam koncertui. Mordecai Bauman, sensacijas, baritonas, 
kuris dainuos revoliucines dainas. Antanas Raikys,! augštai 
prasisiekęs smuikininkas, duos smuiko solų. Bus Collective 
Dancers, duos gana įdomių klasiškų šokių. Bus Italų Vyrų 
Choras ir taip pat dalyvaus Aido Choras. Dar yra daroma 
pasitarimų su kitais dainininkais koncerto reikale.

įžanga $1.00, 75c ir soc.r i į.‘ į
Sėdynės rezervuotos, išąnksto įsigykite bilietus, t J į

• , 11

Rengia L.D.S. 50 Kuopa ir Jaunuolių 226 Kuopa

Nedėlioję, 21 d. Spalio-Oct, 1934
DARBININKŲ . CENTRE

723—5th Avė, Kampas 23rd Street So. Brooklyn, N. Y.

Aido Choro Merginu Ensemblis

Šokiai prasidės 6 vai. vakare, programa 8 valandą. 
Gera orkestrą šokiams ir visokių užkandžių.

Tarp Aido Choro Merginų Ensemblio dalyvaus progra
moje: Aido Choras; Frances Babrauskiutė, šokikė; Helen 
Navalskiutė deklamuos; Mat Ziziunas grieš smuiką ir 
Stella'Rochka akompanuos piėnu; A. Višniauskas, barito
nas; L. Kavaliauskaitė, sopranas; Emily Waiteliute, so
pranas; K.<Waitelis pianu akompanuos; Antionette’Mes
kis, dainininkė.

Kaip matote., programą bus turtinga, tat visi dalyvauki
te paremti 'minėtas kuopas ir praleisti smagiai laiką.

.......... '■ i < I II
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PAJIEšKOJIMAI i
Aš, PRANCIŠKA ŽITKIUTĖ, po vy

ru Akelaitiene, paeinu iš Kuktų 
kaimo, Yevaravo valsčiaus, Mariam- 
polės apskričio. Pajieškau senų savo 
draugų ir pažįstamų. Ateinančią va
sarą manau aplankyti rytines valsti
jas ir norėčiau sueiti savo pažįsta
mus. Malonėkite atsišaukti sekamu 

; antrašu: Mrs. F. Akeli, 1416 E. 28th 
j'St., Tacoma, Wash.

(246-247)

IŠRANDĄ VO JIM Al
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, ga- 

j ru šildomi, visuomet yra karšto 
j vandens, ir visi moderniški įtaisy- 
i mai. ' Randa tik $25.00 į mėnesį.

Kreipkitės sekamai:
436 South 5th Str., Brooklyn, N. Y. 

I- (244-250)

CLEMENT V0KETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. _ 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. >
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

i i

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas : EVergreen 7«16Q1’ -

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios’ 
rūšies ir pijnaįs syqris—*2000 svarų « 
tonas, tav legkliškaš»Svoris. Prista- • 
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefoąuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti Į ofisą 
. Kampąs Unjon Avie; ir .Graod .St.

485 Grand St.. Brooklyn, N. Y.




