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pagerinti darbininkų būklę! Komitetas.

Ekstra Masinis Lietuvių 
Susirinkimas ir Prakalbos

Svarbi-1 Demonstracija 
Prieš Fašistus

lyvaukite seni ir jauni.
, Komitetas

Chairman of the N.T.W.I.U. con- 
t vent ion. I

BEN GOLD, Komunistų Par
tijos kandidatas j New Yorko 
Aldermanų Tar. pirm. Kiekvie
nas balsuojantis darbininkas 
privalo už jį balsuoti rinkimų 

dienoj, lapkričio (Nov.) 7 d.

(Daugiau žinių 5 pust);*!

! miestų lietuviai jaunuoliai
NACIONALĖS MAINIERIŲ UNIJOS SEKRETORIŲ i būtų atstovaujami šioj pir-

______  I moję lietuvių jaunimo kon-

planus/ kaip jie galėtų sulai?' 
kyti streiklaužius. ' H

šalna. «

PRAGYVENIMAS PABRANGO 23 NUOŠ.

KRISLAI
Amerikos Prasi skolini

mas.
Jau už “Socialę

Revoliuciją.”
Darbininko Įspūdžiai.
Ponios šuo.

Rašb KOMUNISTAS

Visas Jungtinių Valstijų tur
tas siekia 251 bilioną dolerių: 
Tuo tarpu šios šalies valstybi
nės ir privatinės skolos siekia 
212 bilionų doleriu. Už skolas 
rhokami nuošimčiai. Iš tų vi- 

^sokių nuošijnčių pasilaiko 
skaitlinga gauja parazitijos. O 
visa skolų našta krinta ant dir
bančiosios visuomenės—darbi
ninkų ir farmerių.

Pereitas imperialistinis karas 
lėšavęs apie 200 bilionų dolerių 

*4r apie 37 milionus gyvybių!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart 

^ettmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Islaimėaite 
Pasaulį!

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Spalio (Oct.) 26, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV 
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30 Žmonių Žuvo Baisioj 
Traukinio Nelaimėj

PARYŽIUS. — Netoli 
Paryžiaus greitasis trauki
nys nusirito nuo bėgių ir 
nulėkė į upę. Nelaimėj 30 
žmonių užmušta ir apie 
tiek pat pavojingai sužeis
ta.

Socialistų Partijos organo Į 
“New Leaderio” redaktorius ' 
ponas Oneal visai nepatenkin- . 
tas knyga “Brown Book of Hit
ler Terror.” Esanti gera tik ■ 
ta vieta, kurioje kalbama apie . 
fašistų kruvinus darbus. Bet, ' 
girdi, knygoje taip pat nuro- į 
doma, kad socialdemokratai pa- j 
dėjo fašistams įsigalėti ir įvesti 
tą baisų terorą. Prie knygos, i 
sako ponas Oneal, pirštus yra 
prikišęs komunistas!

Savo pastabas apie “Brown 
Book” ponas Oneal baigia: 
“Vienatinis šiandien Vokietijoj 
klausimas yra socialė revoliu
cija ir prie jos prisirengimus 
daro darbininkai, kurie pasimo
kino iš savo klaidų, socialistai 
ir komunistai1 lygiai” (“The 
New Leader”, spalių 21, 1933). 
Net nesinori tikėti, bet, mato
te, ponas Oneal kalba apie “so- 
cialę revoliuciją”. O kuomet 
Vokietijos komunistai ne tik Į 
kalbėjo, bet ir 1 
socialę* revoliuciją, tav Onealo 
draugai, socialdęmpkrątai . susi
vienijo su kaizeriu in.Hindenr^ 
burgu paskandinti tą revoliuci
ją kraujuose.

Oneal irgi tik kalba apie so- 
cialę revoliuciją. Liežuvį turi 
gerą, žodžiai nebrangūs. Bet 
kas kita sū darbu už socialę 
revoliuciją. Ir Oneal ir visa 
Socialistų: Partija dirba dieną 
ir naktį prieš socialę revoliuci
ją.

- Kas kita su Vokietijos dar
bininkais. Tas tiesa, kaip ko
munistai darbininkai, taip bu
vę socialdemokratai darbinin
kai rengiasi prie socialės revo
liucijos. Jie veikia slaptai. 
Juos pardavė socialdemokratai 
įvadai, užleisdami kruvinąsias 
fašistų gaujas ant jų. Nepa
mirškite, kad reichstage social
demokratai balsavo už Hitlerį 
ir už jo programą!

Vienas darbininkas kriaušius 
priėjo prie manęs ir sako: “Jau 
senai buvau girdėjęs kalbant 
sklokos vadus. ; Ale tai sufa- 
Šistėję! Prūseika prakeikė vi
sas korpunistines partijas... 
Ale būdavo seniau kalba drą
siai, su pasiryžimu, gi dabar 
bijo, mikčįają; stena,..”

Kur JiA girdėjo sklokos vadus 
kalbant? Ogi Broofclyno lietu
vių darbininkiškų organizacijų 
bendro fronto konferencijoj, 
kuri įvyko spalių 22 d. Dar 
kartą Pfūseika ir Butkus pa
sišaipė prieš Komunistų Parti
ją. ” ; ' ' . ' '

New Yorke, 1931 metais mi
rė ponia senė Ella Wendel, pa
likdama turto už šimtą milio- 
nų dolerių. Taip pat paliko 
didelį palocių ant Fifth Avenue 
ir 39th. St. ir Šuniuką. Per du 
metu Šuniukas buvo užlaikomas 
tame hame. Jam patarnavo 
trys tarnai.. Dabar tas šuniu
kas (“Tobey”) pastipo, sulau
kęs senatvės, ir tapo iškilmin
gai palaidotas ponios Wendel 
vasarnamid' kluone.

Budelis Machado
Suvalgė $9,000,000

nato bankinė komisija pa
skelbė, kad Amerikos Chase 
National Bank yra skolinus 
pinigų Kubos politikie? 
riams, vyriausiems valdi
ninkams. Jiems sukišo 
šimtus tūkstančių dolerių. 
Gi budelis Machado yra ga
vęs ir suėdęs net devynis 
milionus dolerių. Tas tik 
parodo, kaip Kubos valdžia 
priklauso nuo Amerikos 
bankierių.

KAIP NELEMTI VADAI PADALINO DAŽU L ** * I' IV!11' l *

DARBININKU EiLES PATERSONE; BŪTU .. . . . . . . . . . . . . . . . .
BUVUS KOVA PILNIAUSIAI LAIMĖTA^

“Daily Workeriui” rašo
ma iš Patersono, kaip Fede
racijos unijos vadai Eli Kel
ler, Jack Rubinstein ir 
Frank Schweitzer padalino 
šilko dažų pramonės darbi
ninkų eiles ir dalį darbinin
kų sugrąžino į darbą. Var
totos buvo tos pačios nešva
rios priemonės, kokios buvo 
vartojamos pradžioje strei
ko, kuomet vadai norėjo 
Washingtone padarytą su-' 
tartį pirmu sykiu subrukti 
darbininkams į gerkles. O 
jiems pagejbon atėjo polici
ja ir valdžia.

! .Spalių 23 d. vakare buvo 
suašauktas masinis dažų 
darbininkų s u. s i r i nkimas, 
narių federacinės unijos, 
svarstymui vadų padarytos 
sutarties. Susirfnkime tie 
trys vadai pareiškė, kad 
slapto balsavimo rezultatai 
bus paskelbti 10-tą valandą 
naktį ir liepė visiems darbi
ninkams eiti namo. Tie ęle- 
meritai bijojo paskelbti bal
savimo rezultatus susirinki
me. Bet darbininkai nuste
bo, kuomet 9:30 vai. tą patį 
vakarą jau pamatė vieti
niam buržuaziniam laikraš
tyje “Paterson News” tų 
pačių vadų paskelbimą apie 
balsavimo pasekmes. Laik-

raštyje rado paskelbta, kad 
“3,311 balsavo už grįžimą 
į darbą, o 1,412 balsavo 
prieš.”

Ne^ skaitlines tyčia padi
dintos, kad apgauti darbi
ninkas. Federacinė dažų 
darbininkų unija teturi 
3,000 narių, o čia, matote, 
sudarė beveik penkis tūks
tančius !

Jeigu bosai ir valdžia pa
darė tūlus nusileidimus 
darbininkams, tai tik ačiū 
Nacionalės Audėjų Unijos 
kovingai politikai. Bosai ir 
valdžia bijojo, kad be nusi
leidimų darbininkus nebus 
galima suvaryti į darbą, 
kuomet kovos lauke stovi 
Nacionalė Unija. Mat, Na- 
cionalei Unijai pavyko ko
vos lauke suvienyti teilinius 
darbininkus abiejų unijų. 
Jeigu federacinės unijos ly
deriai nebūtų stovėję ant 
kelio, tai suvienytomis spė
komis dažų darbininkai bū
tų daug daugiau laimėję per 
šį streiką.
, Beje,'-Rubinstein, ir Keller 
yrar dovestoniečiai : renega? 
tai, kurie padėjo Federaci
jos vadams padalinti darbi
ninkų eiles ir nedaleisti jų 
prie pilno streiko laimėj i- , 
mo.

, MUNICH. — Čionai Hit- 
leno valdžia suareštavo tū
lą anglą rašytoją Panter už 

j tai, kad jis aprašė vieną 
Hitlerio valdžios militarinę 
demonstraciją. Kaltinamas 
išdavime “Vokietijos milita- 
rinių sekretų.”

Mainierių Atydai; , 
Kalbės du Jaunuoliai

Šiuo tarpu Shenandoah 
apylinkėje lankosi jaunuo
liai K. Strauss ir Johnnie 
Orman. Draugas Strauss 
(Strižauskas) raportuoja iš 
Paryžiaus prieškarinio jau
nuolių kongreso, o d. Or
man atstovauja Lietuvių 
Jaunuolių Nacionalį Komi
tetą.

Jie kalbės šiose vietose:
Shamokin, Pa., spalių 27 

d., 7:00 vai. vakare, Work
ers Centre, 412 N. Shamo
kin St. Gilbertone, spalių 
28 d., subatoj, 7:00 vai. va
kare, Gilberton School 
House. .

Ne tik jaunuoliai/ bet ir 
suaugę draugai ir draugės 
turėtų skaitlingai • lankyti 

' šiuos susirinkimus. L
Gi sekmadienį, spalių 29 

d., 2 vai. po pietų, Shenan- 
doahryje, šaukiama visos 

iapielinkės jaunuolių distrik
to konferencija. > Draugai 
turi dėti visas pastangas, 
kad iš visų tos apielinkės

PRASIDEDA DOLERIO INFLIACIJA, 
DOLER. VERTE SMUNKA, SPEKULIA-

CIJA AUGA, DARBININKAMS NAŠTA
Roosevelto programa su 

savo auksų pradeda dolerio 
infliaciją. Jau dabar dole
rio vertė, palyginus su 1932 
metais, beliko 66 centų ver
tės. Laukiama dar dides
nio dolerio atpigimo. Pasi
remiant ta dolerio infliaci
ja, prasidėjo karšta speku
liacija Wall Stryto biržoje 
ant visokių šėrų.

Rooseveltas sako, kad val
džia kasdieną nustatys auk-

so kainą ir ją mokės aukso 
kasyklų kompanijoms. * ' . (.

Dolerio atskiedimas reiš
kia algų nukapojimą. Jeigu 
šiandien dolerio vertė tėra 
66 centų, o darbininkų al
gos pasiliko tos pačios, tai 
reiškia, kad perkant, darbi
ninkas gali nusipirkti už tą 
algą 34 nuoš. mažiau daik
tų. Taigi, faktinai, algos 
nukapotos ant 34 nuoš.

Socialdemokratų Vadai Yra Kalti už 
Nukapo jimą Galvy Trims Komunistams 

l 

partija bandė surengti de
monstraciją prieš fašistus. 
Socialdemokratų miesto 
valdžia pasiuntė policiją ap
ginti fašistus ir sukriušinti 
darbininkų demonstraciją. 
Buvo padarytas kruvinas 
užpuolimas ant darbininkų 
ir paskui demonstracijos, 
vadai- suareštuoti, • Taįgį. 
tai dar vienas ' įrodymas,-' 
kaip Vokietijos šocialdėrt&- ‘ . 
kratai padėjo hitlėririin'kaįl • 
įsigalėti ir paskui nužudyti 
mūsų draugus komunistus.,

VIENA. — Draugė Lou
ise Lutgens, sesuo jaunuo
lio August Lutgens, kuriam 
Vokietijos mieste Altona 
kruvinoji Hitlerio valdžia 
nukirto galvą kartu su ki
tais trim draugais, dabar 
įrodo, kad d. Lutgens ir vi
si kiti draugai buvo suareš
tuoti liepos 17 d., 1932, po 
socialdemokrato miesto ma
joro Eggerstedt komanda 
ir laikomi kalėjime iki Hit
lerio gaujos pagrobė galią. 
Tą dieną fašistai rengė de
monstraciją. Komunistų

SU MUŠEIKOMIS BANDOMAS SULAUŽYTI CE- 
VERYKŲ DARBININKU STREIKAS BROCKTONE

PITTSBURGH, Pa. — Po 
Roosevelto valdžios darbo 
sekretorės Perkins koman
da čionai tapo staiga are
štuotas draugas Frank Bo
rich, Nacionalės Mainierių 
Unijos sekretorius. Fede
rates valdžios įsakyta tuo- 
jaus draugą Borich'išdepor- 
tuoti į Jugoslaviją, kur 
viešpatauja fašistai.

Drg. Borich užsitraukė 
rūstybę ne'tik valdžios, bet 
ir United Mine Workers. 
Lewiso mašinos. Lewisas 
reikalauja, kad Roosevelto 
valdžia išdeportųotų tą ko
vingą revoliucinių mainie
rių vadą. » .. , ; . j

Tarptautinis Darbininkų 
i Įžanga visiems dykai. Da- Apsigynimas duoda apelia- 

ciją į Jungtinių Valstijų 
Augščiausį Teismą prieš

šį sekmadienį, spalių 29 
d., 7:30 vai. vakare, Detroi
te šaukiamas labai svarbus 
lietuvių masinis susirinki
mas. Kalbės draugas A. 
Bimba, iš Brooklyno, temo
je: “Ar Roosevelto NRA iš
ves Ameriką iš šio baisaus 
krizio”? ir “Ką reikš Ame
rikos pripažinimas Sovietų 
Sąjungos?”J J L I
3 Susirinkimas įvyks lietu
vių svetainėj,'kampas 25th 
St. ir Vernon Highway, i

L.R.A. įrodo faktais, kad 
nuo to laiko, kaip Roosevel
tas tapo prezidentu/ darbi-- 
ninku maisto kainos pakilo 
ant*23 nuoš. Tas reiškia, 
kad ant tiek pablogėjo Am
erikos darbininkų būklė. O 
buržuazinės spaudos įkalbė-

valdžios bandymą išdepor- feie.ncrjoj.
tuoti d. Borich. Bet, žino- Tos pačios dienos vakare, 
ma, teismu negalima pasiti- 7:30 vai., Shenandoahryje 
kėti. Tiktai platus ir ga- įvyks masinis susirinkimas, 
lingas darbininkų reikalavi- kuriame kalbės dd. Strauss 
mas privers Roosevelto vai- ir Orman. Susirinkimo vie- 
džią nuimti savo rankas ta Sweets Hall, kampas 
nuo d. Borich. j Lloyd ir Main Sts.

Labor Research Associa
tion nuodugniai ištisus kelis 
mėnesius tyrinėjo tikrą 
liaudies padėtį Amerikoje 
nuo paskelbimo Roosevelto 
NRA programos. Valdžia 
ir buržuazinė spauda tyčia 
slepia tikrus faktus nuo ta, kad Rooseveltas j atėjo 
plačios i visuomenės.

BERLYN.i — Reichstago 
sargas fašistas liudijo, būk 
jis matęs einant iš reichsta
go kambarių, draugą Dimit- 
,rovą laike gaisro. Bet tapo 
įrodyta, kad >fą ;dieną d. Di? 
mitrov buvo iMuniche. Su 
tuo įrodymu sutiko 'netgi 
valdžios prokuroras. Ir taip 
fašistas? liudininkas sugau
tas meluojant. m . •

Vokietijos Ko m u n is tų 
Partijos sekretorė draugė 
Anna? Rehrne’ paliudijo, :kad 
jinai > kartu su , . draugu 
Torgleriu išėjo iš reichsta
go tą patį vakarą už kelių 
valandų prieš gaisrą. Tuo 
būdu fašistų teismui pri
kergti komunistų vadus 
prie padegimo reichstago 
nesiseka.

Tūlas ekspertas Schatz 
atmainė savo pirmesnį liū-. 
dijimą.? Pirmiau jis sakė/ 
kad turėjo dvi’grupės žmo-

nių padegti reichstagą, bet. 
dabar jau pripažįsta, kad 
užteko vienos grupės bei 
vieno žmogaus. Jis būk ra
dęs penkiose vietose žymių 
tokios medžiagos, khri pati 
užsidega už dešimties minu
lių po palikimo ore. ' ;

i 1 ■' ■' t i i_______ ; •

Socialistas Ministeris Ati
duoda Karo Teismui Kovingą 
Kareivį

C O, PEN HAGEN, Den- 
markaš. '4-1 Socialdemokra- 
tas karo ministeris įsakė 
karo teismui nubausti kar
eivį, kuris dalyvavo Pary
žiuje tarptautiniam jaunuo
lių kongrese kovai prieš ka
rą ir fašizmą. Jisai atvyko 
į Paryžių ir su karine uni
forma kalbėjo prieš naujo- 
karo pavojų. Delei to pa
siuto Denmarko socialistinė 
valdžia! z. u

BROCKTON, Mass. —1 Spalio 24 d. vėl atvažiavo 
Spalio 23 dieną 9 dideli au
tomobiliai atvežė iš Bosto
no ginkluotus gengsterius, 
kurie bando sulaužyti W. L. 
Douglas Kompanijos, darbi
ninkų streiką. Tuos gengs
terius ir streiklaužius stato 
darban kompanija ir jai pa
deda B.S.W.U.

Miesto policija streiklau
žius atlydėjo nuo miesto 
rubežiaus ir įleido jų maši-,__ 
nas į kompanijos kiemą. Va- gai jaunimas, kurie strei- 
kare juos taip pat policija kuoja, daro visus . galimus,, 
išlydi.

apie 10 mašinų. Jie yra ap
siginklavę brauningais. Ne? 
toli dirbtuves tie gengste- 
riai dar paleido kelis šūvius 
į važiuojančius, kurie juos 
pralenkė.

Šis pasikėsinimas padare 
daug sujudimo tarpe strei
kuojančių darbininkų. Sa
koma, kad policija žada ne
duoti streiklaužiams apsau
ga. O darbininkai, ypatin- . . 4

Perdaug Kviečių, Valdžiai 
Naujos Bėdos! < > v •

1 vai. po pietų, rengiama 
masinė demonstracija ant 
Reyburn Plaza prieš fašis
tus, prieš Hitlerio valdžios 
kruviną terorą ir prieš Jin?’ 
čiavimą negrų Amerikoje. 
Kalbės “Liberator” redak
torius James W. Ford, ad
vokatas Levinson, ir Komu- 
nistų^ Partijos distrikto or
ganizatorius A. W. Mills. 
Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės, dalyvaukite 
šioje svarbioje demonstraci- 
joje! t

SANTIAGO, Čili 
miaus buvo apskaitliuota, 
kad šiemet Čili respublikąi 
štokuos kviečių ir buržuazi- , 
jA džiaugėsi. Bet derlius 
buvo toks geras, kad pasi
darė kviečių perviršis ant 
800,000 tonų. Dabar kvię-" 
čių kainos nusmuko ir Val
džia bėdavoja. Tuo tarpų 
tūkstančiai bedarbių badau? 
ja, neturi duonos, bet jiems' 
tų kviečių buržuazija * juk ' 
neduos. ' •' z <• '
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Ką Sakol Jis, Darbininkai iš LDD?
lietuviams dar- 
tenka sunkiai 
aštrios reakci- 
veiklesnių dar-

Prūseikos suklaidintų žmonių būrys McKees Rocks, 
Pa. (prie Pittsburgho), patraukė valdiškan teisman 

. Aujgščiausią Prieglaudą Lietuvių Amerikoje. Byla tęsė
si kelioliką dienų ir ji tapo pertraukta dviem savaitėm. 
Bus pastatytas naujas teisėjas ir vėl bus bandoma bylą 
tęst. Tasai būrys žmonių nori atimti iš APLA turtą, 
kur s prįlįįauso APLA 2-rai kuopai.

Ką Prūseikos suklaidinti žmonės sako teisme? Ko
kiui argumentus jie vartoja? Kaip jie bando laimėti 
byk? Į ;L • : ‘

5 vriUusi jų “argumentai” tai, būtent, tie, kad APLA 
yrą komunistine, kad Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mą , su kuriuo APLA nori vienytis, yra komunistų or- 
gaP iząci ja.

f omunizmas ir komunizmas tai Prūseikos leitenantų 
vy; Gausias argumentas prieš Augščiausią Prieglaudą ir 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimą! Kitokio argumento 
jiej nebeturi, šatkus, tik ką išėjęs iš kalėjimo už išeik
vojimą Grand Rapidse SLA kuopos turto, liudija prieš 
mūs, su prūseikiniais. Radžius, kuris kadaise skelbėsi 
esąs komunistu arba jiem artimu—šiandien “Naujosios 
Gadynės” bendradarbis, Prūseikos artimas bičiulis ir vy
riausias skundėjas APLA ir LDS valdiškam teisme, 
Pittsburgh e.

Ar ne panašiai liudijo ir ne, panašiai skundė Lietuvių 
Dąrbininkų Susivienijimą Bagočiai, pralotai Krušai, Ge
gužiai,-Strumskiai ir visa eilė mažesniųjų darbininkų ju
dėjimo ncpirietelių ? Taip, beveik žodis-žodin! Bacevi-i 
čiūs ir Prūseika tuomet anuos skundikus neva smerkė. 
O*šiandien tas pats Prūseika yra vyriausias skundikų 
įkvėpėjas* Po jo komanda vedama valdiška byla prieš 
darbininkų organizaciją!

Ką jūs, draugai darbininkai iš LDD, Prūseikos pase
kėjai, manote apie tai? Ar jūs užgiriate tą nenaudėliš- 
ka žygį? Ar jūs sutinkate, kad jūsų’žvaigždės pataptų 
pnovokatoriais? Juk tai melas, ką tie žmonės liudija. 
Nei APLA, nei LDS nėra komunistų organizacijos. Jose 
piįiklauso visokių krypčių darbininkai.

Įleigu jūs nesutinkate su skundikais ir jų vadais, Prū- 
seikomis, Radžiais ir kitais, tai kodėl neužprotestuojate? 
Kodėl jūs tylite prieš tai, kas dabar dedasi Pittsburghe? 
Kpdel jūs nebandote uždaryti burnas melagiams ir skun- 
dikamsr judošiams ?

Atidarykite, draugai, akis ir pažiūrėkite, kur link jus 
nuves tie žmonės, kurie pardavė savo principus ir atsi
stojo Bagočių, Gegužių ir kitu skundikų ir LDS puolikų 
vietose! Pareiškite savo nuomonę kad ir per “Laisvę”, 
Jej “Naujoji Gadynė” neleis!

Pono Roosevelto Prakalbos Reikšme
•Pereitą sekmadienį per radio sakyta prezidento Roose- 

vėlto prakalba yra reikšminga. Dvi išvados iš jos iš
plaukia:

1. NRA, kaipo skymas išvesti iš pražūtingo krizio ka
pitalizmą, nepavyko, suklupo,' neduodamas to, ką ža-

2. Todėl Roosevelto administracija dabar imsis nau- 
yf žygių: kelti produktų kainas ir tuomet nustatyt pi- 
J įų vertę iškeltomis kainomis. Kitais žodžiais, inflei- 
< oti dolerį, nupiginti dolerį, kas, tikrumoj, reiškia nu- 
1 ‘pojimus darbininkam algų ir tolydžio pasunkinimą jų 
* ^gyvenimo.

peikia atsiminti, kad jau šiuo tarpu Amerikos doleris 
tė|a vertas tiktai apie 66 centus, palyginant su jo verte 
paeitais metais šituo laiku.

Kaip tą viską Mr. Rooseveltas padarys? Jis pradėjo 
stfcirkinėti auksą nustatytomis kainomis. Tuč-tuojau 

. ėiįė kilti kainos įvairių gyvenimui reikalingų produktų.
į^pie tai, kad NRA nepavyko, kad šis skymas jau pliuš

kį kalba ne tiktai buržuazinė spauda, bet ir tūli Roose
velto valdžios žmonės. Sakoma, tūli jų jau stoja už tai, 
kak! “ištraukti valdžią iš biznio,” tai yra, kad atsisakyti 
nuo NRA ir palikti viską, kaip buvo pirmiau.

Kas laukia darbininkų? Jiems algos jau nustatytos 
sujyg NRA. Tos algos su retom išimtim yra mažesnės 
arfta tokios pat, kaip buvo prieš NRA. Dabar, kuomet 
ddlerio vertė smuks, pragyvenimo daiktų kainos kils, tai 
yi|a*s "gyvenimas dar labiau pasunkės.. .

darbininkai, aišku, netylės: norės ar ne, jie privėrsti 
btp streikuoti už didesnes algas, prieš NRA, prieš kodus, 
kuriuos priėmė samdytojai ir sulyg kuriais nustatė algas.

Tolydžio bedarbių padėtis smarkiai pasunkės.
Reikia ruoštis, todėl, didesnėm kovom, prieš fabrikan

tus ir jų valdžią.

Judošiai Argentinoj
>

Jau ne kartą pas mus bu
vo nurodyta apie tai, kaip 
Argentinos 
bininkams 
veikti delei 
jos. Daug
bininkų buvo įkalinta, daug 
jų buvo sumušta, kiti ban
dyta išdeportuoti į fašisti
nę Lietuvą^ Reąkcinei val
džiai daugiausiai padeda 
patys lietuviški judošiai- 
šnipai, kurių gan daug -at
vyko iš Lietuvos, kur jie 
perėjo žvalgybininkų kur
sus. Štai “Rytojus” pa
duoda pavyzdį, kaip minėti 

‘nenaudėliai darbuojasi ne
dideliam Berisso miestelyj, 
netoli Buenos Aires:

Berissoj yra du frigorifi- 
kai (šaldytuvai arba gyvulių 
skerdyklos) Swiftas ir Ar
mour, kuriuose dirba daug 
lietuvių. Po įvykusių Berft- 
sos frigorifikų darbininkų 
kovų čia įsigalėjo lietuvių ju
desių banda, kuri skundžia 
frigorifikų administracijoms 
nepatinkamus jiems darbinin
kus. Taipgi skundžia ir po
licijai, perstatydami kaipo ko
munistais. žymesnieji asme
nys šių judošių bandos yra: 
Mudrauskas, Bogužas, I. In
tas ir Ivaškevičius. Po to se
ka visa eile šunelių, kurie ben
dradarbiauja šioj juodojoj 
bandoj: Mažuolis, Dalinda ir 
du pasauliniai 
kutis ir Dulksnys.

Kodėl skundikai taip’ 
siunta? Berissoj randasi 
savišalpos ir kultūros sena 
lietuvių darbininkų drau
gija “Vargdienis”, kurioj 
kairieji darbininkai sudaro 
didelę įtaką. Judošiai- 
skundikai, todėl,

deda visas pastangas, kad 
iš'metus iš “Vargdienio” drau
gijos kairesnius darbininkus 
ir net išdeportavus Vaitkų ir 
Sabalį.

Padarė sąrašą, rinko para
šus vaikščiodami po namus, 
viršminėtam tikslui. Kas ne
pasirašė tuoj aus, gązdino iš
metimu iš1 darbo/ kiti darbi
ninkai bijodami nustot duo
nos kąsnio tai ir pasirašė, o 
kiti ne tik kad nepasirašė, bet 
su mėšluota šluota išvijo, kaip 
šunis iš namų. Surinktąjį pa
sirašiusiųjų sąrašą atnešė ant 
visuotino “Vargdienio” dr-jos 
susirinkimo ir įteikė valdybai 
šį laišką, kad būtų svarsto
mas susirinkime. Bet susirin- ! 
kimas tą laišką atmetė ir pa- ; 
sakė, kad jokių išorinių pa-> 
rašų nepriima. Tokie dalykai 
turi būti įnešama ir svarsto- 

‘ma “Vargdienio” dr-jos susi- 
į rinkime; čia juodoji bandą 
pradėjo kelti didžiausį triukš- 
mą, net ėmė daužyti stalus.

Štai, prie ko prieina šu- 
niekšęję sutvėrimai! - Jų 
tikslas pateisina priemones. 
Ištikimai gindami samdyto
jų interesus, jie visaip per
sekioja pažangiuosius' dar
bininkus. Bet ateis laikas, 
kuomet atsisuks į juos kitas 
lazdos galas! ,

Nei vienas doras darbi
ninkas neprivalo turėti nie
ko bendro su Judošiais: juos 
turi vyti laukan iš visokių 
draugijų ir organizacijų!

iųą”/ Visas “žinios” ir edi- 
torialo tonas “Naujienose” 
pravedamas ta pačia pras
me: girdi pirmiau bolševi
kai šliejosi į Vokietiją, bet 
dabar, kuomet ten Hitleris, 
tai krypsta pusėn Amerikos 
ir norį nusipirkti pripažini
mą. ■ U ■ •

Kas del “pirkimosi pripa
žinimo”, tai kiekvienas 
žmogus gerai žino, kad ne 
Sovietų Sąjunga kreipėsi 
prie Washingtouo valdžius^, 
bet Rooseveltas buvo pir
mas, kreipęsis įt Sovietų val
džią. Rooseveltas- pakvietė. 
Sovietus delei išrišimo ne- 
normališkų santikiu klausi
mo. Grigaitis, deja, to ne
žino. Vargšas! • ,

, ------7--T-------------- :

LAWRENCE, MAįS,,
! ““ ■ ! ' i !
i ’ '

Spalio 15 d. čia įvyko masi
nis mitingas, kuriame prieš
karinio kongreso delegatai 
(New Yorko ir Paryžiaus kon
gresų) išdavė raportą. Dele
gatai kalbėjo apie karo pavo
jų ir darbininkų prisirengimą 
kovai prieš karą. Jie aiškino, 
kaip darbininkai turi būti pasi
rengę kovoti prieš karą.

Paskiaus kalbėjo jaunuolis, 
kuris dalyvavo iParyžiaus kon
grese. Jisai apgailėjo, kad 
šiame susirinkime mažai matė
si jaunimo.' O jaunimas pir
miausia nukentės nuo karo. 
Jaunuolis : kvietė -darbininkus 
veikti ir kovoti prieš karo pa
vojų visais būdais. Jei karas 
kiltų, tai reikia tą patį ginklą, 
sakė jaunuolis, panaudoti prieš 
tuos, kurie karą surengė.

, Buvo renkama ir aukos lė
šų padengimui, žmonių bu
vo nelabai daug.

Spalio 22 dieną toje pačioje 
svetainėje įvyko koncertas, ku- 

iš- 
pildė John Reed Kliubo mėgė-

ĮDOMUMAI
Vėl Naudosiąs Kalkes 

Vietoj Cemento

ŠYPSENOS t

"’Kadangi Sovietų valdžios ^7?^™ T?,ro«ram? 
polltlka yia taikos politika, įa^ Buvo šokikų ir dainininku, 
tai ji trokšta SU kiekvienu Programoje dalyvavo labai ga- 
kraštu sudaryti normalius! biai ir vaikučių chorelis— 

kad “raudonos žvaigždutės.” Jie 
gerai sudainavo angliškų ir ita
liškų dainų.

Gerą prakalbą pasakė vie
tinės NTWU organizatorė 
Croll. Ji kalbėjo apie streiką 
ir NRA apgavystes. Taip pat 
buvo renkama aukos.

. diplomatinius ryšius, 
į tuo būdu užtikrinus ilges
niam laikui taiką, kuri So
vietams labai reikalinga 

|statymui socialistinio gyvę- 
inimo. Su , Amerika juo 
svarbiau palaikyti diploma
tiniai ryšiai, kadangi • tuo
met i iš % čia Sovietam bus ' 
lengviau gauti mašinerijos 
paskubinimui socialistinės 
kūrybos.

Bet tiktai Sovietų neap- 
v’alkatos^Ną-! kentimu ’.apjakęs žmogus, 

kaip' 'Grigaitis, gali sakyti, 
būk '“Rusiją bandys pirktis 
Amerikos p r i( p ,a z i nimą.” 
Faktinai, Apięriko^, valdžia 
šiandien juo labiau > trokšta 
pripažinti Sovietus ir par- 
duoti jiems savo prekių, ka
dangi ji tuo būdu mano su
mažinsianti gilų kapiteli^ 
mo krizį, kuris sparčiai rau
sia šitos sistėihos pamatus!

Lapkričio 5 d., toje pat sve
tainėje įvyks masinis mitingas 
paminėjimui Rušijos Revoliu
cijos. Ši svetainė' randasi ant 
kampo Oak ir Short.St.:, • ’

šis parengimas bus labai ge
ras, nes rengiama gera pro
grama. Reikia priminti, kad 
lietusiai darbininkai mažai 
'lanko tokius’ tarptautinius pa4 
'rengimus' Tdi negerai, ’reikia 
juos’lankyti skaitlingai.1 > l 
' Busz gėri ’kalbėtojai,i kurie 
gerai išaiškmė dabartinę padė
tį ir Sovietų Sąjungos padary
tą progresą.

MUKDEN. — Jehol pro
vincijoj, prie miesto Chih- 
feng, užėjo buboniška epide
mija, nuo kurios krito 47 
žmonės. Bijoma epidemi
jos plėtimosi.

šį rudenį Lawrenciuj įvyks
ta miesto rinkimai, šioje rin
kimų kampanijoj. dalyvauja ir 
Komunistų Partija. Į majorus 
Komunistų Partijos kandida
tas yra d. Rubin Pizer. Lie
tuviai darbininkai turi daly
vauti rinkimuose ir balsuoti už 
komunistinį kandidatą.

L. K. Biuras.

Mūsą Korespondencijos

“Išminčių” Nuomonė del 
SSSR-Amerikos Santikh;

“Naujienos” begėdiškai 
paskelbė; “Rusija bandys 
pirktis Amerikos pripažihi-

Argiimentas Trečias
Kalbant su darbininkais apie dienraštį “Laisvę”, 

būtinai reikia išaiškinti reikšmę mūsų korespon
dencijų. Jiems reikia nurodyti:—1 r

1. “Laisvė” turi daugiau korespondentų, negu 
bile kuris lietuvių kalba laikraštis pasaulyj. Toly
džio “Laisvėje” telpa daugiau korespondencijų, ne
gu bile kuriame lietuvių laikraštyje. .■ .

2. Didžiuma mūsų korespondencijų taipjau nė
ra asmeninio pobūdžio, kaip mūsų priešų spaudo
je. Ne! Mūsų korespondencijų didžiuma liečia 
darbininku sąlygą^ fąj^įfcuo'še,. streikus, bedarbių 
kovas už duoną ir pastogę, dembnštracijaš, organi
zacijų ir draugijų parengimus ir kitus visuomeniš
kus klausiniu^. Paiiųkit pavyzdžiui ėihhntį teks- 
tiliecių streiką N. J. valstijoj. Arba paimkit, štai, 
Pittsburgįie. einantį ĄpLĄ teismą su prūseiki
niais; arbą. pąimkit, mąjnierių* streiką' ygikarjpėji 
Pa, Viskąs yisapusiausiai pas mus nušviesta. Taip 
yra su kiękyiena darbininkų kova >beif bruzdėjimu. 
Tiesa (reįkia darbininkams aiškinti)dar ne visi 
mūsų korespondentąi’ išmoko kaip .reikia rašyti 
.korespondencijas:? dažnai jos negyvos, dažnai pa
vėluojamos; dažnai randasi jose , kitokių trūkumų. 
TaČiaus, svarbu^ kad jūs yra visuomepiškai-darbi- 
ninkiško pobūdžio, svarbiomis temomis* Iš jų 
kiekvienas, gali pasimokinti. Ateityj žadame taisy
ti korespondencijas, kaip lygiai ,nėra galo gerini
mui viso mūsų dienraščio turinio. .

3. “Laisvėje” telpa korespondencijų iš kiekvieno
Jungt. Valstijų miesto ir miėstėlid, kur tiktai ran
dasi lietuvių darbininkų. To kituose laikraščiuo
se nebuvę ir nebus. ) , . t y

Tai tikslingai išaiškinus, n'ei vienas darbininkas 
‘neatsisakys užsirašyti “Ląisvę” šiuo vajaus metu, 

l kuomet jos prenumerata labai nupiginta—tik $4.50 
■* naujam* skaitytojuil**

Kam šiandien nežinoma 
celophane, tie ploni, persi
šviečianti lakštai, į kuriuos! 
vyniojama saldainiai, papi-į 
rosai ir daugybė kitų maž
možių ? Bet dabar ; surado 
celophanės pritaikymą ir di-' 
delie’m daiktams.

RocklanJ Kalkių Korpo
racijos specialistai, po ilgų 
bandymų, . patyrė, kad ge
riausias : negesintoms kal
kėms, arba vapnai apsaugo
jimas tai yra supilt jas į 
celophanėš mhiŽiuŪiišJ 1 < i

Iki šiol buvo Vargas 1 ga
benti negesintas kalkes gelž- 
Keliais arba laikyti sandė
liuose. Jos gana greitai 
prisitraukia drėgnumo iš 
oro, išsipučia ir dažnai pa
vojingai del drėgnumo įkai
sta. Bet, supylus negesintas 
kalkes į celophanes maišiu
kus, tai bent vieniems' me
tams jos būną apsaugotos 
nuo sudrėkimo bei įkaitimo, rengiasi, tuo man daugiau

Minimos kompanijos inži- atsieina, 
nieriai padarė ir kitą išradi
mą, kuris kol kas laikomas 
slaptybėj. 
kalkes “užgesina,” tai jos 
daugiau vandens nebepri- 
siima.

Iki šiol negalėdavo taip 
kalkes sutaisyti, kad jos sa
kysime, sumūrytos į’plytų 
sieną, neprisiimtų daugiau 
vandens. Taigi kalkės tarp 
plytų 1 laipsniškai gerdavo 
vandenį ir tiždavo.

Cementas, tie|ą, kuris be
veik; visur Amępkoj naudo
jamas mūrijimui vietoj kal
kių, nebijo vandens; bet ce
mentas turi' tą negerumą, 
kad jis, laikui bėgant, šiek 
tiek susitraukia; todėl dau- 
gelyj dar gana naujų namų, 
o jau būna plyšių, suskili
mų; neretai nesenas namas, 
žiūrėk, ima netikėtai ir su
griūva.

Su viršminėtu išradimu 
naujo kalkių apdirbimo, sa
koma, tie trūkumai bus pra-! 
šalinti, ir pranašaujama,kad 
vėl pradės plačiai naudoti 
kalkes mūrijimo darbams.

Bet galimas daiktas, kad 
tas sekretas buvo žinomas 
jau senovės žmonėms. Euro
poj juk yra su kalkėmis mū
rytų namų, kurie šimtus me-' Universiteto studentų strei- 
tų gerai išlaikė. Italijoj tū- kas dar tebeina. Valdžia 
if tūkstančio metų senumo atsiuntė armiją apgynimui . 
sumūrijimai dar ir po šiai į tų studentų, kurie lanko 
dienai tebetarnauja. ‘klases.

Kas Parenka?
Petras—Bąįtrau, ar 

pasirenki barnių temą 
savo mieliausia?

Baltrus—Ne, aš tą palie
ku jai, nes ji geriau patai- 
;ko. I v.

tu....
su

Sekretas
.Jonas—Klausyk, drauge, 

ai’ tu gerai, išlaikai slapty-
*

Baltrus—O, žinoma.
Jonas—Tai paskolink man 

$10.00. ; : '
•' Baltrus—Būk ramus, aš 

to prašymo nei negirdėjau.

Daugiau Kainuos
—Ar tu nepaisai, kaip il

gai Ona rengiasi prie pietų ?
—Kaip gi ne, kuo ilgiau

žiaurus Dainininkas
Kada jie sykį! ji—Kaip tau patinka tas

dainininkas? Jis labai jaut
riai dainuoja.

Jis—Jis visai yra be jau
smų, kitaip pasigailėtų pub
likos ir sustotų dainavęs.

“Telefonas”
Motiha—Dukrele, kodėl 

pas jus nuolatos skambina 
budilninkas.

Duktė—Ar žinai, motin, 
aš noriu; pasirodyti savo; 
kaiminkai, kad pas mus yra 
telefonas. - •

Teatrų vedėjas — Argi 
taip vaidina įsimilėjusios ro-

Aktorė — Jeigu norėjai, 
kad tikrai suvaidinčiau, tai 
kam man už mylimąjį pa
skyrei mano vyrą?

Mikas—Kas toji ♦ sudžiū
vėlė ilgoji, kad apie ją tiek 
daug vaikinų?

Pranys—Jos pirma nie-' 
kas nepažino, bet dabar mi
rė tėvas ir paliko daug 
turto.

Raudonas Pipiras. -

SAN JUAN, Porto Rico. /

| klases.

Naujas Aluminumo Nau
dingumas

Visiems žinoma, kad iš 
aluminum metalo dirba in
dus. Jau keletas metų, kaip 
pradėjo aluminumą sulydin
ti su plienu, ir iš to pasida
ro labai stiprus ir gana len
gvas metalas duralumin. 
Pastarasis naudojamas ga- 
mint įvairias orlaivines da
lis.

Dabar Industrial and En
gineering Chemistry žurna
las skelbia naujai atrastą 
aluminumo naudingumą. 
Padaro iš jo plonutes bleku- 
tes. Paima dvi tokias ble- 
kutes, tarp jų įdeda rėmu- 
kus> prie kurių prikala ble- 
kutes iš abiejų pusių, palie
kant tarp jų tuščią tarph- 
ką ketvirtadalio Colio. Ir 
tada per tą padarą faktinai

nepereina šaltis nei karštis* ;
Panašūs aluminumo Men

kutėmis aptvėrimai ' būsią 
naudingi, aptveriant ’ jais ‘ 
valgių produktus, kurie bi
jo oro atmainų.

Taip galima aluminumo 
blekutėmis “apginkluot”1 na
mą nuo karščių vasarą ir 
nuo šalčių žiemą, įdedant ją
sias tarp statomo, namo sie
nų. Dar vienas tokid pada
ro gerumas, tai kad jis ne
traukia vandens, kaip gele
žinė blekė, sako inžinierius 
Ralph B. Mason.

Veikiausia, militaristai šį 
atradimą pritaikys prie sub- 
marinų (pojūrinių valčių), 
kurių vidujinės siepos iki 
Šiol labai “prakaituodavo” 
ir varvėdavo, būnant po 
vandeniu.

N. ž.

1

4.
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PITTSBURGH!) IR APIEL1NKES ŽINIOS
Nuo Red.—šis skyrius per 

pašto neapsižiūrėjimą tapo su
vėluotas. Buvo paliktas kitoj 

’Qietoj. Tad redakcija šį sky
rių gavo tik spalio 24 d., to
dėl kaip kurias dalis jau turė
jome apleisti.

I

Jaunuolių Maskaradų Balius 
> - - - - - -

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimo 146 jaunuolių kuopa 
rengia maskaradu balių nede
gioj, spalio 29, Liet. Darbinin
kų Kliube, 1335 Medley St.. 
N. S. Pittsburgh, Pa. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Įžanga 25 
centai.

į Jauni ir seni kviečiami daly
vauti. Jaunuoliai šio parengi
mo rengėjai darbuojasi visus 
atsilankiusius patenkinti. Lie
tuvių jaunuolių orkestrą grieš. 
Taipgi bus kitokių pamargini- 
mų. Užkandžių ir gėrimų už
tektinai. Atsilankiusieji pa
rengsite jaunuolių pradėtą dar
bą ir suteiksite daugiau ener
gijos daugiau darbuotis darbi
ninkų judėjime.

a Rengimo Kom»

džia apie komunistus. Jau vi
siems žinoma, ką jie beprira- 
šo apie Sovietų Sąjungą. Ten 
jie mato badą, jiems ten žmo
gus žmogų ėda ir vistiek ne
gali suėsti, milionai iš bado 
miršta ir vis, neišmiršta. Tą pa
tį melų būdą je bando ir apie 
vietos komunistinį veikimą 
skleisti.

Darbininkai turėtų būt labai 
atsargūs nuo tų savo priešų, 
kurie darbuojasi, kad neprilei- 
dus darbininkus susivienyti ir 
nugalėti visus parazitus.

Kliubietis.

Miesto viršihinkai pareiškė, 
nepadėsiu ant baloto Komunis
tų Partijos kandidatų. Viena, 
nesą pakankamai vietų dabar 
Įvestose balsavimo mašinose. 
Antra, pasirašiusieji turj pri
siekti pas notary public, jogei 
jie komunistai.

Tai yra didelis pasikėsini
mas ant darbininkų teisių. Jie 
bijo komunistų, todėl deda vi
sas pastangas, kad Komunistų 
Partija neturėtų savo ka idida- 
tų. Reikia nešti protestus prieš 
'tokius valdiningų žygius, rei
kalauti, kad Komunistų Parti
jos kandidatai būtų padėti ant 
baloto. > ,

Liętųyių Biuraą ,lafke val^ą-J Programa prasidės 7:30 vai. 
rėlį spalio 7. Pavyko gerai—'vakare, o vėliau vakarienė ir 
penkinė tam tikslui liko.

ALDLD 87 kuopa laikė va- ( 
karėlį spalio 14. Pasekmės 
dar nežinomos.

LDSA 60 kuopa rengėsi 
prie didelio parengimo spalio 
21, Liet. Sūnų Draugijos svet., 
818 Belmont St. Ketina dalį 
pelno skirti ir “Daily Worke
riui.”

LDS jaunuolių kuopa irgi 
rengiasi prie parengimo, kuris 
bus spalio 29.

Visi draugai ir draugės tik
tai smarkiau pasidarbuokim ir 
sukelsim šimtinę delei “Daily 
Workerio.”

Visus kviečia atsilankyti
Rengimo Komitetas.

n _____

PITTSBURGH, PA.
Karvelis ir Varna

“Laisvės” Koncertas

Rusijos Revoliucijos 
Minėjimas

Lapkričio 3, Carnegies ’Au
ditorijoj,’ North Side, Komu
nistų Partija rengia didelį Ru
sijos proletarinės revoliucijos 
apvaikščiojimą. Jau praėjo 

’♦ 16 metų nuo įsistėigimo Sovie- 
** tų valdžios Rusijoj. 16 metų, 

kaip darbininkai viską ten val
do. Svarbu todėl bus taipgi 
išgirsti istoriją nuveiktų darbų.

Šitas apvaikščiojimas taipgi 
bus paskutinis rinkimų kam
panijos mitingas. Daugiau 
susipažinsime su Komunisfų 
Partijos ir kitų partijų rinki- 

,|mų programomis ir žinosime, 
už ką sekančiuose rinkimuose 

• balsuoti.
Garsinkime visur šitą ap

vaikščiojimą. Agituokime vi
sus jame dalyvauti. Prisidė
kime prie gynimo Sovietų Są
jungos nuo imperialistų besi- 
rengimo užpulti ją ir sunaikin
ti. Pagelbėkime Sovietų Są
jungos darbininkams budavoti 
socializmą. ‘

0 Lietuvių Biuras.

• Melais Peni Skaitytojus

Kaip su Spaudos ir Orga
nizacijų Vajum?

Mūsų organizacijos, rodos, 
išrinko vajininkus, bet veikimo 
pasekmių kol kas nesimato.

North Sides ALDLD kuopa 
pirmutinė pasisakė smarkiai 
darbuosis vajuj. Išrinkta pla
ti vajaus komisija. Biuras iš 
savo pusės paskyrė d. St. Or
dą vadovauti toj vietoj visam 
vajuj. Tačiaus vajaus pasek
mių nejaučiama. Argi toji 

[komisija užmigo? Kodėl ji
nai nieko nedaro?

South Sidės nauja ALDLD 
kuopa taipgi rengėsi prie va
jaus. Kad geriau jai pagelbė
ti, Biuras nuskyrė d. J. Urbo
ną veik visą laiką ten pašvęsti 
vajaus ir kitais organizaciniais 
reikalais. Nežinia, kas ten 
veikiama.

. Soho teritorija taipgi nusi
tarta neapleisti. ALDLD 33 
kuopos nariai sakė gerai dar
buosis. Lauksime pasekmių. 
Draugai turi žodį išpildyti.

Kitų miestelių draugai ir 
draugės irgi neturėtų atsilikti. 
Kiekviena ALDLD Ketvirto 
Apskričio kuopa privalo pasi
rodyti su savo darbu. Kreip
kime daugiau atydos gavimui 
naujų skaitytojų “Laisvei” ir 
“Vilniai.” Praneškite spaudai 
apie savo darbus, kad visi ma
tytų, kas veikiama visose kolo
nijose.

Laikraščių skaitytojų skai
čių mes turime būtinai padvi
gubinti. Jeigu visi dirbsime, 
tai ir atsieksime savo pasibrė- 
žimą. Taipgi ir galėsime pu- 
sėfinai sutvirtint ALDLD kuo
pas. Tad visi privalome dar
buotis.

J. G.

Henri Barbujsse pasakė pui
kią prakalbą hlasiniame mitin
ge, kurį surengė Prieškarinis 
Komitetas. Taipgi kalbėjo T. 
Mann, prof. Dana ir kiti. Tai 
buvo įspūdingas mitingas. Pil
na buvo auditorija publikos. 
Pradedant mitingą, pflblika su
dainavo Internacionalą ir atsi
stojimu sveikino kalbėtojus. 
Kalbėtojai kvietė visus vienytis 
prieš karą ir fašizmą ir vesti 
kovą prieš kapitalizmą.

j- Kitas masinis mitingas buvo 
; spalio 9, Carnegies Auditori
joj. Išnešta rezoliucija pas
merkianti’ Vokietijos fašizmą 
ir reikalaujanti teisiamus ko
munistus paliuosuoti.

Bedarbis ir benamis jaunuo
lis, John Tierman, likosi sun
kiai sužeistas tavorinio trauki
nio, kuomet jis prie gelžkelio 
rinko anglis. Dabar randasi 
South Side ligoninėj. Jisai rin
ko anglis delei Novako, kad 
galėjus gauti kąsnelį duonos 
delei pragyvenimo. (

Daugelis bedarbių be laiko 
žūsta, lieka sužeisti. Tai vis 
kapitalizmo aukos. Prieš to
kią padėtį reikia todėl kovoti., 
Bedarbiai turėtų dėtis4 bedar
bių tarybas ir kovbti už dides
nę pagelbą.

Kunigo Vyparto Bėdos

Romos kunigai savo tikin
tiem nupiešė karvelį ir pavadi
no “dvasia šventa,” ir kas į tą 
karvelį įtikės—bus palaimin
tas ant amžių.. .

Ropseveltas nupiešė arelį ii 
pavadino “NRA”; kas į arei] 
įtikės, turės amžiną gerovę.

Bet ištikrųjų yra taip: kiek 
tikintieji turi naudos iš “dva
sios šventos,” tiek patriotai iš 
mėlyno arelio.

Už Fundą ir Sandvičį U

kad

Menševikų “Naujienose” ko
kis tai Pliumpis peckioja, kad 
N. S. Liet. Darb. Kliube įvy
kusi “revoliucija,” “neapsieita 
be kraujo praliejimo, o liejosi 
iš daugumos nosių ir žandinių. 
Revoliucijai numalšinti pasi
šaukta buržuazinė policija, ku-

Po Miestą ir Apielinkę 
Pasidairius

Ambridge vienas pikietnin- 
kas užmuštas. Į laidotuves 
susirinko keli tūkstančiai žmo
nių. Apginkluoti mušeikos vi-

Drg, Slavickas, N.S. fe e d ar. 
Tarybos - trečio bloko kapito
nas, sako, suorganizavęs gferą 
bedarbių tarybos bloką Woods 

Į Rune. Jisai aktyviai veikia 
i tarpe bedarbių, šiomis dieno- 
! mis daugeliui bedarbių taryba 
išgavo drabužių' ir čeverykų\

Jeigu bedarbiai būtų neor
ganizuoti ir neturėtu savo be
darbių tarybų, nieko negalėtų 
gauti. Bedarbių tarybos tre
čias blokas laiko savo susirin- 
kimus kiekvieną ketvirtadienio 
vakarą, 1335 Medley St., N. 
S. Lietuviai bedarbiai kviečia
mi dalyvauti.

VISI RENGKITĖS IR TUOJAU ĮSIGYKITE! 
ĮŽANGOS TIKIETUS. — STEBĖTINAI 

ŽEMOS KAINOS: TIK 50c ir 75c

NEDĖLIOJĘ, 12 LAPKRIČIO NOV.
LABOR LYCEUM SVETAINĖJE

949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

ri visus revoliucionierius šiaip 
taip atšaldė.”

Toj vetoj, apie kurią tas 
melagis kalba, esu kasdieną ir 
nieko panašaus nesu matęs ir 
girdėjęs. Ne tiktai man nau
jiena, bet ir visiems, kurie tik
tai lankosi Liet. Darb. Kliube. 
Šioj vietoj niekas nėra matęs 

- tokių “revoliucijų” nei polici-
* jos.

Tasai melagis sakosi žiūrė-
* jęs “pro rakto skylutę” ir už- 

matęs “revoliuciją.” Tuo laiku 
veikiausiai jisai buvo pusėtinai 
ėmęs ir todėl pamiršo p£r ku
rią “skylutę” žiūrėjo. Jisai 
veikiausiai girdėjo, kad pora 
žmonių, turėdami ypatiškumus 
(per tūlą laiką vienam name 
gyveno), buvo bepradedą stum

'itfytis. Užtai jie gavo pusėti
nai išbarti ir sykiu persergėti, 
kad daugiau taip neatšikarto-

* tų. Jie prisipažino negražiai

sur veikė. Daugelį sugrąžino 
atgal, neleisdami laidotuvėse 
dalyvauti. Kurie dalyvavo ir 
tie buyo po pilna mušeikų, po
licijos priežiūra. Kalbėtojai 
sako prakalbas, tai mušeikos 
turi prie jų atrėmę šautuvus. 
Ištarus jiems nepatinkamą žo
dį tuojaus ir areštuoja. Laike 
laidotuvių daugelį areštavo.

Pažiūrėjus į Ambridge tik
rai atrodo, kad tai būtų mies
tas Vokietijos teritorijoj, kur 
naziai pilniausiai šeimininkau
ja. Pasirodo, jogei visai netoli 
nuo fašizmo ir Amerika. Prieš 
tai visiems reikia kovoti.

padarę ir viskas tuo pasibaigė. 
Niekas daugiau į tą nesifsipra- 
timą nebuvo įveltas. Niekas 
policijos nematė ir jos visai ne
buvo ir nereikėjo.

Darbininkų priešai, norėda
mi pakenkti darbininkų judė
jimui, visokių melų -pasklei-

Drg. Jim Egan Ambridge 
areštuotas ir atiduotas į Alleg
heny šerifo Colman rankas. 
Ponas Colman tuojaus atidavė 
teismui, ir d. Egan nuteistas 
ant vienų metų kalėjiman už 
vadovavimą darbininkų.

O dar visai nesenai “Naujie
nų” peckeliai Bakanas ir Dar- 
gis kėlė į padanges tą šerifą, 
kad jis esąs darbininkų užta
rėjas. Jie agitavo, kad visi 
lietuviai darbininkai balsuotų 
už tą žmogų. Matote, kam jie 
tarnauja.

Lietuvių Darbininkų Kliubo 
knygynas visados atdaras tiem, 

I kurie nori pasiskaityti. Kny
gų visokių yra, taipgi ir laik
raščių. Ypatingai bedarbiai 
gali tuomi naudotis-, atsilanky
ti į Kliubą, 1335 Medley St., 
ir pasiskaityti.

Norintieji kokių knygų pa
siskaityti, klauskite dd. P. Ber
noto arba A. Garizos, kurie 

j jums pilniausia patarnaus.
1 .. i' * '

Kas Remia “Daily Worker j?”
Pittsburgho distrikte' lietu

viai darbininkai pasiryžę su
kelti $100 delei “Daily Worke- 
rio.” Iki šiol jau sukelta se
kamai-:

Lietuvių Biuro pasidarbavi
mu sukolektuota $3.75; nuo 
parengimo $5.00. Lietuvių 
Darbininkų Kliubas paaukavo 
$5 ir surinkta $1.00. ALDLD 
4 Apskritys paaukavo $5.

Yra ir daugiau surinktų au
kų, bet dar nepranešta, kiek 
kur su?inkta. lNew Kensing- 
tono draugai sakė, kad jie dar
buojasi sukėlimui aukų. New 
Eagle draugai taipgi jau turi 
šukelę.

11 d. spalio sužinojau, 
kun. Vyparto su parapijonais 
atsibus teismas. Delei žingei-

I durno nuėjau pasiklausyti.
Jau radau būrį parapijonų. 

Užklausiau: “Kame dalykas, 
kad jūs čionai* tiek daug su
sirinkę?” Vienas prakošė: 
“Ogi mūs kun. Vypartą vel
niai apstojo.”

Tuom syk atvažiuoja ir Vy- 
partas. Eidamas pro savo pa- 
rapijonus tik žvilkčioja, kaip 
vilkas iš paniūrų.

Prasidėjo tardymas. Pas 
kun. Vypartą mažai ką ir 
klausė. Bet advokatas kaip 
ėmė šaukti parapijomis ir 
klatisinėti jųjų, tai iš pasalios 
klausant net ant galvos plau
kai stojas. Vienas sako: jis 
p/is mane skolino $200; kitas 
—$500.00; trečias—$700.00 ; 
dar kiti ir po $1000.00. Jis 
užsigina, kad neskolino pas 
juos, ale “jūs davėte ant baž
nyčios šventos”, ir taip toliau. 
O parąpijonai sako, kad kuni
gas Vypartaš tuos skolintus pi
nigus visai neįrašė į parapijos 
knygas, ale prauliavojo.

Viena senukė, moteris 70 su- 
virš metų,- ledva su lazduke 
pasiremdama ką -tik lipa. Ir 
nuo jos penkis šimtus «dol. iš
kaulijo. . Tos senukės labiau
siai gaila, nes jį pas skvajerą 
kaip mažas kūdikis verkė.

Paskui, po išklausinėjimui 
priėjau prie senukės, sakau: 
“Mama, kam jūs jam davėte 
tuos $500.00 ?” ši senukė sako : 
“tokis buvo labai šventas. Ar
gi aš mislijau, kad kunigas 
taip padarytu.”

Paskui eina pro šalį.ir kun. 
Vypartaš, o senukė jam sako: 
“tu judošiau, kada tu man pi
nigus atiduosi, aš neturiu ką 
valgyti?” O Vypartaš nei ne
dirstelėjo. Paskui dar senuke 
dadūrė: “Ir kas galėjo pamis- 
lyt, kad taip atsitiks. Taip 
melsdavosi, basas ir da abraki
nę tarbą užsimauna ant gal
vos.”

Taigi, kun. Vyparto teismas 
nuėjo į kortą. Girdėjosi tarpe 
parapijonų kalbant, kad jie 
skubinsis išimti indžionkšiną 
ant parapijos turto.

Nuo Krosnos Cilto.

Užeinu pas vieną biznierį 
Pittsburghe, žiūriu guli ant 
baro Brooklyno “Klampynė.” 
Klausiu pas poną biznio savi
ninką, ar ir tamsta užsirašei 
šitą gazietą? “Na je, koks čia 
užsirašymas,” atsako biznie
rius, “praeitą žiemą pas mane 
buvo užėjęs tos gazietos re
daktorius, tokis, žinai, riebus 
ir plonai šneka, pafundijau 
gerai ir dar sandvičių daviau, 
tai ir užrašė už tai.” \

Už Gerą Nenori Geru 
Užmokėti

, “Garse” vienas viernas ka
talikas rašo “baisius dalykus” 
apie Sovietų Rusiją. Girdi, iš 
Vokietijos pranešama, jog Ru
siją dabar valdo 603 komisa
rai, iš tų net 46 žydai. Tai 
baisu, ar ne? žydai valdo Ru
siją!

Na, o kas gi valdo kunigų 
dangų? “Dievas-tėvas” Jeho
va—žydų dievas, reiškią—žy
das; “dievo sūnus” kristus— 
žydas. Kad ne žydai, tai šian
dien mūsų kunigai nedarytų 
savo biznio. Jie dievus pasis
kolino nuo žydų, tai vietoj už 
tai būt dėkingiem,—jie neap
kenčia žydų.

Nuo Krosnos Cilto.

LOS ANGELES, GAL

Iš

Vakarienė ir Teatras
šiuomi kviečiam atsilankyti 

į mūsų rengiamą vakarienę ir 
teatrą.

Kaip žinote, mūsų gaspadi- 
nės moka gamintį skanias va
karienes, o aktoriai juokinti. 
Be to, čia bus gera proga su
sitikti toliau gyvenančius ąavo 
draugus ir pažįstančius. Ir visą, 
tai galėsite gauti tiktai už 25 
centus įžangos.

Vakarienę ir teatrą rengia 
APLA 7-ta kp., nedėlioj, lap
kričio (November) 12 dieną, 
L.M.D. svetainėje, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Darbininkų Spaudos Pikniko

Darbininkų spaudos pikni
kas įvyko rugsėjo 24 d., Glen 
Oaks Parke. Pikniką rengė 
ALDLD 145 kuopa, Lietuvių 
Laisvės Kliubas, LDSA 66 kp. 
Galima pasakyti, kad piknikas 
gerai pavyko. Pelno davė $45. 
Tas pelnas padalintas seka
mai: “Laisvei,” “Vilniai” ir 
“Daily Workeriui” po $11. 
“Darbininkei ir “Western Wor 
ker” po $6.

Draugų Aukos

Pinigais aukojo sekamai: 
LDS 35 kp. $1; ’U. Deivienė 
$1; J. Savis, P. Repečka, P. 
Ivan, Sireikienė, Sireikis, V. 
Deivienė, Jakienė, Pukienė— 
po 50c.; Patašienė, Briedienė 
-—po 25c. Smulkių surinkta 
42c.

Stočkus aukavo savo darbo 
piešinį (paveikslą), Repečkie- 
nė aukavo fruit dish, želene- 
kienė—p a d u š k aitę, Jeresne 
(neįskaitoma — Red.) — pa- 
duškaitę.

Sekanti draugai aukavo val
gius: Dunauskienė, Pečiulie
nė, Ježelskienė, Šimkus, Griš- 
konis, May, Smulkstienė, Leva- 
nienė, Pauliukonienė, Urbonas, 
Arminienė, Pupienė, Petravi- 
čienė, Rupienė.

Spaudos pikniko rengimo 
komisija taria visiems auko
tojams širdingą ačiū. Taip pat 
padėka ir tiems, kurie atsi
lankė į šį parengimą.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS. CAMPAU AVE. DETROIT MJ.CH.
M iiiĮiii Bilim
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ANNA KLYMKOWSKA, Soprano
Ji yra iš New Haven, Conn., pasižymėjusi kai

po gera dainininkė. Mes turėsime progos ją iš
girsti “Laisvės” koncerte.

• ) i \ M . » -

NICHOLAS KARLASH, Bassas
Operų dainininkas, amerikoniškos spaudos 

lyginamas prie Šeliapino, savo talentu mums pa
sirodys 12-tą lapkričio.

K. MENKELIŪNIŪTĖ, Dramatiškas Sopranas 
Jai repetuojant, rengiantis prie šio koncerto, kop- 

cervatoriją aplankė “Laisvės” reporteris.
Ryt Dienos laidoje bus aprašymas

A. VIŠNIAUSKAS, Baritonas,
Daugelį kartų yra mūsų judėjimui pasitarna

vęs savo talentu kaipo dainininkas. Vėl mes jį 
girdėsim “Laisvės” koncerte.

AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS
Daugelyje parengimų šisai sekstetas sukelia 

entuziazmo, tat ir šiuo kartu jis bus su mumis 
“Laisvės” koncerte.

AIDO VYRŲ OKTETAS
Dar naujai susiorganizavęs, bet jau puikiai 

pasižymėjęs savo balsų stiprumu ir harmonišku 
sudainavimu.

BROOKLYNO AIDO CHORAS
Puikiai išsilavinęs ir skaitlingas gražiu jau

nimu. Kaip visuomet, taip ir šiemet dalyvaus 
mūsų koncerte.

NEWARKO JAUNUOLIŲ VEIKALAS
Newarko jaunuoliai, vadovaujant B. Šalinai- 

tei, perstatys veikalų “Charity”. Tai gyvas ir 
įspūdingas veikaliukas.

RAUDONOSIOS ŠOKIKĖS—EDITH SEGAL
Grupė 'raudonųjų šokikių, vadovaujant Edith 

Segal, šoks raudonąjį maršą. Tai bus blizgantis 
kavalkas mūsų programoje.

i MAINIERIŲ KVARTETAS, iš Shenandoah, Pa., kuris dai
nuos revoliucines dainas “LAISVĖS” koncerte.

Mes turėjome mainierių kvartetą kiek laiko atgal ir jis 
padarė gilaus įspūdžio ant publikos, šiame kvartete yra 
naujų spėkų ir vadovystėje pasižymėjusios muzikos moky
tojos drg. Zdaniūtės, šis kvartetas yra puikiai išsilavinęs.

Po Koncerto šokiai Griežiant WM. NORRIS
ORKESTRAI



BKI8.VJĮ

P. KOVTVNENKO

PAVASARIO KOVA
MD

(Tąsa) .
ONA (glaudžiai, meiliai) Eugenijau, sūnau 

Spiridono, Nevalyve—jūs absoliutus (ištraukia iš 
jo kišenės popiergalį)... kvailys.

NEVALYVAS.—A? O, tu bandele komjau
nuoliškoji. Na, už tai duok nors pabučiuoti tave 
(Apsikabina. Įeind Jurgis, kolektyvietis, kom- 
jaunuollis ir Vosylius). Nes pas mane 
tokia situacija.

REGINYS TREČIAS

Tiki-ai “Gražus” Pasielgimas 
“Kultūringų” : Poniučių

Nuo Red 
turą” neverta nei

Apie: tokią “kūl- 
laikraštyje

duos iš konįjfėsd tarimų raportą. 
Taipgi aiškins, kaip darbininkai gali 
sustabdyti karus ir kaip darbirtinkai

ies verra-

(253-254)

gali pasuuosuoti 
jos.Atsibuvusiame koncerte at

silankė kelios/'kultūringos po
niutės,” kurios tikrai “kultū
riškai” pasielgė. ,

Susipratusių • darbininkų yra 
pareiga platinti darbininkišką 
literatūrą, tai taip ir per šį 
koncertą viena dfaugė platino 
“Darbininkę” ir pasiūlė nusi
pirkti “Darbininkę” “kultūrin
gom poniutėm!” Tai viena iš 
jų labai nekultūriškai išsikolio-

' Tai kur čia yra jūsų “kul
tūra?” Tokius žodžius varto
ja kaip šios “poniutės” pa
vartojo, tik girtos moterėlės.

Tačiaus’ jūs pačios esate 
darbininkės, dirbate dirbtuvė
je, prakaituojate, vergaujate 
bbsui ir lygiąi bosai jus įš- 

| naudoja, kaip ii" kitus darbi- 
Pra j įlinkus ir jūs spjaudote, .kolio- 

jate tas pačias, darbininkes, 
kurios jau susiprato ir darbuo
jasi del visų.

Nemanykite, kad jūs .tokius) 
“kultūringus” žodžius varto- j 
jant, atbaidysite ar sugėdinsi
te tą darbininkę moterį, kuri 
platino darbininkišką 
turą. Visai priešingai, 
turi supratimą 
yra darbininkė 
ka literatūra.

laikraščių neskaito. O kelio
nes gi ‘‘nesukritikuosi.”TORONTO, Kanada. — 15 

ž. spalio lietuvių darbininkiš
kų organizacijų sąryšis suren
gė koncertą; tai pirmas pa
rengimas šiame sezone, kuris 
buvo pusėtinai pasekmingas.

žmonių atsilankė pilna sve
tainė, programa taip pat buvo 
graži. Bangos Choras sudai
navo Internacionalą ir kelias 
kitias darbininkiškas dainas.

Toliau sekė muzika, prakal
bos. Baigiantis koncertai, bu
vo i perstatyta vieno veiksmo 
komedija ‘‘Uošvė į Namus— 
Tylos Nebebus.” Pusėtinai juo
kinga komedija, artistai irgi 
neblogai atliko savo roles.

A ■ I.

Visiems d aviniukams yra 
gerai žinoma, kad dabartinio 
krizio laiku yra sunku . ]— 
gyventi darbininkams, taip pat 
sunku yra darbininkiškom or
ganizacijom palaikyti svetai
nę; kaip tik šiam sezonui ruo
šiant parengimusj reikalinga 
buvo tinkamiau patvarkyt sce
ną ir kiloki dalykai; tokiu bū
du pasidarė trukumas pinigų 
palaikymui svetainės. Tad bu
vo padaryta atsišaukimas į 
atsilankiusius darbininkus, kas 
išgali, kad kiek paaukotų del 
svetainės palaikymo. Aukų su
rinkta $12.06. Susipratę dar
bininkai tą gerai supranta, 
kad reikalinga darbininkams 
svetainė palaikyti del susirin
kimų ir kitokių pasilinksmini
mų ir niekas kitas negali dar
bininkų judėjimo remti, kaip 
tik patys darbininkai.

Šio mėnesio 29 d.-, tai yra 
sekmadienį, irgi atsibus kon
certas toj pačioj svetainėj. Bus 
perstatoma komedija gana 
juokinga “Jaunystės Karštįs.” 
Tad kviečiama visi darbinin
kai ir darbininkės atsilankyti, 
nes prie tam da bus ir kitokių 
pagražinimų.

PHILADELPHIA,
ALDLD 10 kuopa šaukia 
rius į nepaprastą svarbų 
mą, 30 d. spalio, ateinantį 
nj, 995 N. 5th St., 8 vai. vakarį
Visi kuopos nariai, būtinai dalyvauki! 
šiame susirinkime.

Kuopos Valdyba.

PA.*
visus na- 
susirinki- 
pirmadie-

(Trijų paveikslų dramatinis etiudas).a
JURGIS.—Na, na, sakyk, kas jums nesupran

tama? 1 »
KLIMAS.—Ne tai, kad nesuprantama, o taip... 

Kaip tai yra? šit, sakysim, pavyzdžiui, sovietų 
valdžia—valstybė duonutę paėmė. Gerai. O kur 
ji dėjo šitą duonelę?—tas mane įdomauja.

JURGIS.—Tai galima, galima. Taigi pa
prasčiausias daiktas: paima ir veža miestan...

KLIMAS.—Aš žinau, kad miestan, o...
JURGIS;—O kas ją valgo? Nagi darbininkai, 

raudonarmiečiai, mokytojai. Ar gal jiems valgyt 
nepridera?

KLIMAS.—Valgyt reik, tik ar ne .perriebu 
jiems bus, kad visą duoną suvalgo?

JURGIS’.--O ne—ne visą. Na, dirbtuves mes 
statome su jumis?—Statome. Mašinos reikalin
gos?—Reikalingos. O šitas mašinas mes įve- 
žame iš užsienio. Kapitalistai pinigų nenori im
ti, jiems duok duonutės (javus).

KLIMAS.—Duonutės... Kad jie kalnu pavirs
tų!

JURGIS.—Bet šitam jau greit bus galas, štai 
traktorius—anksčiau įveždavome iš užsienio, o 
dabar vien tik Charkovo traktorių dirbtuvė į me
tus pagamina 50,000 traktorių, ši dirbtuvė di
džiausia pasaulyj. O rudenį 1932 m. pradėjo 
veikėti didžiausia pasaulyj elektros stotis— 
Dnieprostrojus. Suprantat, kas tai per daiktas 
—Dnieprostrojus? Tai jums ne bile kas?

KLIMAS.—Kas man .traktorių dirbtuvė ir 
Dnieprostrojus! Jūs pastatykit dirbtuvę, kad 
gamintų po 50,000 kelinių.

JURGIS. —Kelinės! Ot, kelinių pas mus dar 
mažoka; reikadlvimai didėja, o fabrikų, dirb
tuvių mažai! Jūs gi, tur būt, anksčiau drobinė
mis kelinėmis avėjote? O dabar mums duok 
miestiškas.

KLIMAS.—Ir duok! Todėl kad be kelinių—ne
galima.

JURGIS (Patylėjęs). Och, Klimai, tame ir 
nelaimė, kad jūs tik apie save ir apie savo ke
lines mąstote. Bus dirbtuvės ir kelinės bus, 
tai ne tame dalykas. Imkit plačiau! Jūs žino
te, kaip užsienyj gyvena ūkininkai ir darbinin
kai? Kokią ponų priespaudą jie kenčia? Kaip 
siaudžia juos ponų bąfai? Kapitalistai nori už
grobti ir mūsų Sovietą Ukrainą. Privalome 
statyti savąją savystovę industriją. O tą mes 
padarysime tuomet, kuomet patys būsim galin
gi
mūsų auksas. Suprantat, Klime, ką reiškia iš
pildyti sėjos kampanijos planą?

REGINYS ŠEŠTAS

PRANEŠIMAI Iš KITUR
PHILADELPHIA, PA.

The Phita. Dramatic Group of the 
LDS is to have its rehearsal on Fri
day night Oct. 27 after chorus pract
ice. Be sure to know your parts 
without the copy. Everyone must 
be present.

dabar F. Gedviles.

Spalio 29 įvyks svarbios diskusijos 
delei iškelto pripažinimo Sovietų Są
jungos per Jungtines Valstijas ir 
ALDLD su LDSA vienybės. Disku
sijos atsibus 995 N. 5th St., 2-rą vai. 
po pietų. Draugai ir draugės, lanky
kitės į diskusijas Ir 
svarbiausius klausimus, 
mūsų klasės judėjimą.

(Balsiai) Kitaip 
Mes gvildenome

JURGIS.—Nevalyve, kas čia dabar?
NEVALYVAS (Ona išbėga. Vosylius jos pė

domis) .• Nemaloni avarija, 
sakant, aš norėjau pasakyti.
maitinimo klausimą. .. pavasario sėjos kampą? 
nijai... ■

JURGIS.—Aš matau, kad jūs pradėjote pava
sarinę kampaniją. Tiktai ne sėjos, o...

KOMJAUNUOLIS.—Morčiaus su katėmis.
JURGIS.—Prašau tuojaus apleisti- kambarį. 

(Nevalyvas išeina).
KOLEKTYVIETIS.—šitą nupenėtą paršą jau 

ienai laikas išvyti.
JURGIS.—t)raugužiai, mums dabar reikia 

apsvarstyti momentą. Padėtis labai rimta.
KOLEKTYVIETIS.—Aš taip manau: jeigu 

rajonas sėklų neduos, bijau, neužsėsim.
KOMJAUNUOLIS.—O jeigu tinkamai pajieš

koti, tai gal ir atsirastų grūdai.
KOLEKYVIETIS.—Kur tu juos surasi...
JURGIS.—Štai ką. Tu, drauguži, žodžių vel

tui nemėtyk. O tu dėde, nekelk panikos. Mums, 
draugai, reik tinkamai prisirengti prie sėjos. 
' KOLEKTYVIETIS.—O sėklos?

JURGIS.—Palauk. Prieisim ir prie sėklų.
KOMJAUNUOLIS.—Sėklos turi būti, ir mes 

jas surasime.
JURGIS.—Taigi, iš eilės: mums reik susi

tvarkyti taip, kad kiekvienas iš mūs ir kiekvie
nas valdybos narys pasiimtų sau tam tikrą dar
bą sėjos laiku. Kiekvieną reik prikergti prie 
kokio nors darbo. Kaip su žemės ūkio padar
gais?
- KOLEKTYVIETIS.—ž. ū. padargai labai blo
gam stovy j.
' KOMJAUNUOLIS.—Šiandien turi atvažiuoti 
remontinė brigada.

JURGIS.—Apart to, reik visus kolektyvie- 
čius paskirstyti į brigadas; kiekvienos brigados 
atsakomybėn reik priduoti ž. ū. padargus, pa
kinktus ir arklius. Dabar apie sėklas. Sėklos— 
yra ir .mes privalome jas surasti... Bet kur 
jos, ir pas ką—čia klausimas, kurį... (įbėga 
Ona ir Vosylius).

'REGINYS KETVIRTAS
ONA.—Mes išrišome.
VOSYLIUS. — Mes visą laiką tiktai...
ONA*.—Palauk, Vosyliau, duok pasakyti. Mes 

šitas dienas visą laiką...
.. \ VOSYLIUS.—Norėjom sužinoti...

ONA.—Kur paslėpti javai...
VOSYLIUS.—Ir nusprendėm surasti... 

y_ONA.—Surasti grūdus, sėkloms...
VOSYLIUS.—Sėkloms... Palauk... 

J* ONA.—Palauk... leisk aš...
JURGIS.—Na, liaukitės jūs! Kalbėkite 

prantamai.
♦ - VOSYLIUS.—Nusprendėm mes’ žūt-būt. . .

ONA.—Draugas, aš, kaipo kuopelės sekreto
rius, neduodu jums žodžio.—

VOSYLIUS.—Užčiaupimas... Klausau.
ONA.—Mes buvome tikri, kad kaime sėklos 

yra, ir, tik reikėjo sužinoti, kur, ir pas ką jos. 
Apytikriai mes žinome, pas ką j ieškoti, bet rei- 
k$jo persitikrinti. Ir taip pradėjome mes pa
tvariai “kasinėti” ir sekioti ir, dabar jau žino
me tikrai, štai pas ką. Imk, laikyk sąrašus. 
Aš juos paėmiau iš tokios vietos, kad abejoti 
.neprisieina (netenka). (Ką tai šnabžda Jurgiui 
j ausį).

(Kuomet Ona paduoda .sąrašus, /įeina Mika
lojus; suprato ir pasislėpė kitoj pusėj).

' JURGIS.—Palaukit, draugužiai. Imkit pla
čiau—išsiaiškina (aiškėja). Jūsų kolektyvo val
dyboj—negerai. Taip arkliai...

VISI.—Kame dalykas? Ką? «
JURGIS.—Pasakysiu jums tik vieną: prie

šas gudrus ir stiprus. Vienok jis pas mus čia. 
lįnkit liūdininkus ir—einam. . .,
' VISI.—Gerai (visi išeina).

REGINYS PENKTAS
* (Įeina Mikalojus, sklaido popierius, skubinda

mos slepia sąrašus švarko kišenėn. Tuo metu 
įeina Klimas. Mikalojus akimirkai sustoja vie
toj (sustingsta), bet pamatęs Klimą—tfu!— 
skubiai išeina).
J KLIMAS.—Ant savo tėvo. Che... Susirūpi
nęs, vargšas? Reikalai. Nenuostabu! (nusijuo
kia). Sakysim, pfaeitą rudenį suėmė javus. 
Valstybė visą žiemą pumpavo. O kur gi ji juos 
padėjo?—štai kas mane įdomauja.

(Paskutinius žodžius tariant, įeina Jurgis).
JURGIS.-—Kas jus įdomauja, Klime?
KLIMAS.—KTugĘ žiūrėkit, draugas Jurgi.

Duona (javai)—tai mūsų gale, duona—tai

MO.

su-

Po pauzes įeina Kablys
KABLYS (Sveikinasi. Kalba vokišku akcen

tu.) Kerą fakarą. Jūs draukas Jurgis? Mes su 
remontine brikada atvažiavom iš' jūsų šefų dirb
tuvės.

JURGIS.—A-a-a... žinau, žinau. Mes lau
kėm Jūs iš pat ryto. Gerą vakarą.

KABLYS (paduoda ranką, persistato) Fric 
Kablys.

’JURGIS (paduodamas ranką). Mane jūs ži
note. O čia (į Klimą) . ..

KLIMAS (šluosto ranką į palą). Indus’as Kli
mas.

KABLYS (nustebęs).—In-tus’as? Was ist
das? “in-tus’as?” ’

JURGIS (juokiasi). Kitaip sakant individu- 
las, pavienis (ūkininkas).

KABLYS'(garsiai juokiasi). O, aš, aš gir
dėjau, girdėjau.

KLIMAS. Kaip? Apie mane girdėjot? kaip 
tai yra? girdėjau.

KABLY£>. —Pavienis ūkininkas—reiškia—in- 
tu’sas. Cha-cha-cha!

KLIMAS.—O jūs kas būsite? Prancūzas ar 
amerikietis?

KABLYS.—Fokietis, fokietis.
KLIMAS.—Iš pat Vokietijos? Tai kaip tai 

yra?
JURGIS (Kabliui) Sėskite, draugas Kabli, pa

silsėki! iš kelionės, o aš eisiu parūpinti nakvynę 
ir vakarienę (išeina). ’ ' ’

KLIMAS (užsiįdomavęs). O mes čia su drau
gu Jurgiu kalbėjome apie batus, kurie būk tai, 
ten, kur tai jus spaudžia. ; ;

KABLYS (žiūri į batus). Spaudžia? Ne, jau 
pripratau.

KLIMAS.—Ne apiė tai kalba, batas—reiškia 
vokiečių ponas. Tai ką, argi pas jus dar nėra 
kolektyvizacijos? Buožių nelikvidavot?

KABLYS.—O, ne, ne, visiškai atvirkščiai, 
buožės likviduoja mažturtį (biednioką), spau
džia. Labai didelė eksploatacion.

KLIMAS.—O, kaip tai yra? Mes buožiukus lik- 
viduojam, kaipo klasę, visus lig vienam. (Pasi
girdamas). Plačiais tempais einam prie išti
sos kolektyvizacijos. O, imk plačiau! Per ko
lektyvus mes einame prie komunos, Mes...

KABLYS.—Kas-ss? Jūs—kolektyvietis? Jūs-in- 
tus’as. Pavienis ūkininkas.

KLIMAS (susidrovinęs). Tai kaip gi Čia 
yra? (sukrusta, tvarstosi, trūkčioja). Na, na. 
O kaip pas jus, pavyzdžiui, draugai darbininkai 
ten gyvuoja?

(Tąsa bus.)

litera- 
Jinai 

ir pažįsta, kas 
ir darbininkiš-

Dzūkelis.

SKAITYKIT IR PLATIN
ĖTI “LAISVĘ”

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847 •*

RAUDONA
»: • • , • * ’ i < :

WATERBURY, CONN.
LDS jaunuolių kuopa rengia Pir

mą savo parengimą, kuris įvyks 28 
d. spalio, 774 Bank St. Tai bus su- 
batos vakare. Įžanga 25c. ypatai. 
Kiekvieno LDS nario ir darbininkų 
judėjimui simpatingo darbininko pa
reiga yra dalyvauti šiame parengime. 
Jaunuoliai duos puikią programą. Gi 
mūsų dalyvavimas šiame parengime 
jaunuolius sustiprins nvasioje ir mes 
susipažinsime su jaunuolių judėjimu.

■ , (253-254)

: WORCESTER^ MASS.
i ALDLD 11 kuopos mėnesinis susi-
! rinkjmas įvyks nedėlioję, 29 spalių kitų svarbių reikalų organizacijos ir 

—Oct., 10:30 vai. ryte, Liet, svetai- kuopos gerovei. Taipgi visi nepa- 
nėj, 29 Endicott St. Visi nariai ir 
narės dalyvaukite šiame susirinkime.
Bus diskusuojama vienybės klausi- i 
mas šių dviejų draugijų ir yra atėję 
balsavimo blankos, turėsime visi bal
suoti išrinkimui centro valdybos 
1934 metams..

diskusuokim 
liečiančius

Komisija. .
(253-2544

PITTSBURGH,
ALDLD 3-čios kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 12 d. lapkričio, 12 
vai. dieną, LMD name. Visi nariai 
yra kviečiami dalyvauti, nes yra daug 
svarbių tarimų aptarti organižacijos 
ir kuopos reikalais. Yra atėję re
ferendumai balsavimo suvienijimui A 
LDLD su LDSA blankos. Taipgi C. 
K. balsavimo blankos yra,\ ir dai^

PA.

Taipgi visi nepa
mirškite atsivesti naujų narių.

Kuopos Raštininkė.
(253-254)

(253-254)

HARTFORD, CONN.
' Lietuvos Sūnų ir Dukterų Draugi- 
I jos balius atsibus 28 d. spalių—Oct, 
subatoje, 7:30 vai. vakare, 57 Park 
St., Hartford, Conn. Visų šios drau
gijos narių pareiga dalyvauti balių- 

j je ir malonėkite atsivesti pašalinių 
j žmonių ir supažindinti juos su šia 
draugija ir kalbinkite įstoti. Bus 
gera orkestrą šokiams ir bus užkan
džių ir gėrimų. Rengėjai rūpinsis vi
sual patenkinti

' (253-254)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. ir LDSA 11 kp. 

vienybės diskusijos vienybės klausi
mu abiejų kuopų narių, įvyks ir bal
savimai, 29 d. spalio, 995 N. 5t?4V 
St., 2 vai. po pietų. Draugės ir drau
gai, dėkim pastangas, kad abiejų 
kuopų nariai dalyvautų Šiame masi
niame susirinkime ir kad visi išreikš
tų savo mintis link vienybės ir pa
sekmingo mūsų veikimo

Kviečia abieju kp. Kom.
(253-254)

WILKES BARRE, PA.
• Įdomios prakalbos. Rengia ALQL 
D 12-tas Apskritys, spalių (Oct.) 30. 
7 vai. vakare, Crystal Ballroom sve
tainėje, 325 E. Market St. Kalbėto
jai, draugai Strauss ir Orman. Kal
bėtojai yra gori mūsų jaunuoliai. 
Draugas Strauss buvo Paryžiuj Prieš
kariniam Jaunuolių Kongrese. Jis iš-

SHENANDOAH, PA.
Koncertas ir balius. Rengia LDSA 

62 ir ALDLD 17 kuopos, įvyks suba- 
toje, 28 spalių—Oct., Mainierių sve
tainėje. Main.ir Oak Sts., pradžia 
8 vai. vakąre. Programoj dalyvaus 
Lyros Choras, vadovaujamas drg. D. 
Judzentavičienės ir dalyvaus jaunųjų 
pionierių chorelis. šokiams grieš 
šiuriko orkestrą. Tad visus Širdin
gai kviečiame atsilankyti, praleisit 
linksmai laiką parerr.site darbininkiš
kas organizacijas. Įžanga vyrams 
35c.—moterims 25c.

(252-254)

LENTA
“LAISVĖS” VAJININKAI

Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuoto jai ir veikėjai:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. 
M. Skučas, Newark, N.’J. .'.
D. Krūtis, Elizabeth,, N. J. . , . ; 

Greiviškis, Hudson, Masą, 
Bokas, Waterbury, Cetin. . . 
Fulton, Brooklyn, N. Y. ! . . 
Puidokas, Rumford, Me. . . . 
Žirgulis, Rochester, N. Y. . . 
P. Miller,' Chicago, III. į . . 
Cibulskipne, Nantięoke, Pa.

P.
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B.
S.
P.
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. .2 
. .2 
. 2

E- • ■ , ,

I. Kartonas, Yonkers, N./Y. .. . ?. . 
S. Petkienė, Great Neck, N. Y. .
R. Jarvis, Plymouth) Pa. ........
J. Katilius, Bridgewater, Mass. . . .
J. Grybas, Norwood, Mass.......... . .
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . . 
J. Gaidis, Maynard, Mass. ........
S. Wallace, Kenosha/Wis. ......
J. Moskaitis, Spring • Valley, Ill. ... ..1 
S. Misevičius, Gardner, Mass.................. 1

A. Kupčiūnas, Phila, Pa«......................1
J. Chinski, O’Falon, III. . ............... • • . .1
A. Klimas, Hartford, Conn............ .. . . 1
A. Račkauskas, Girardville, Pa. ..... 1 

' M« Burauskienė, Waterbury, Conn. . . 1 
Baltrūnas, Brooklyn, N. Y.....................1

J. Wizbar, Elizabeth, N. J. ..........1
V. Straževičius Toronto, Ont................ 1
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass. . . 1
A. Pavilionis, Sutton, Mass. ................... 1
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa....................1
G. Kardauskas, Linden, N. J................. 1
J. Tamuliayičius, S. Boston, Mass. 
J. Žeinius, Montreal, Can...............
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 
P. Kazakavičius, Newark, N. J. ... 
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa......... 1
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill..................... 1

Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty
V • f ’ A M »' L *

Visi; dienrhščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukimp -Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo OcL 15-tos iki November pabaigai.. Se- - 
ni ir jauni, dirbkim visi. - .ir jauni, dirbkim visi.■•t-' ' f ’ 1

.... .i ' .................................................. .......................*--------—- -------!-—.......... .. ......................................................

DEŠIMTĮ DBVANy PINIGAIS URMININKAMS
PIRMA

A f. | I ?. - ;. . <

ANTRA

$18
S

SESTA SEPTINTA

$10 $8

TREČIA

$16
AŠTUNTA

'■ $7

KETVIRTA

$14
DEVINTA

$6

PENKTA

DEŠIMTA

“Laisves” Administracija, Ėedakęija it Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
orgaųizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajminkai, kurie turės dau- 

' ; Pinigus ir' lęiSkus antrašuokite: ,
. ir i 

ginusiai naūjų skaitytojų.

“LAISVE” 427 Lorimer St Brooklyn. N. Y

affix n-rg;

NEWARK, N. J. - ■ •
, ALDLĮ) 5 kp. laiko mėnęsjnį susi- 

. rinkimą 27 d. spalio, 180 New York 
A Ve. j 7:30 vai. vakare. Visi nariai 
privalo dalyvauti ir naujų narių atsi
vesti, nes turime daug svarbių daly
kų aptarti. Taipgi Sąryšis turės sa- 

. vo susirinkimą kartu. •
. Org. Geo. Žukauskas.

(252-253)

HAMTRAMCK, MICH.
Svarbios prakalbos ir diskusijos. 

Rengia ALDLD 188 kuopa, pėtnyčioj, 
Oct. 27 d., 7:30 vai. vakare, 9219 
Russell St., virš rusų restaurąnto. 
Darbininkų pareiga skaitlingai atsi
lankyti ir išgirsti drg. Barono rapor
to iš prieškarinio kongreso. Po pra
kalbų bus diskusijos temoje bendro 
fronto klausimu.

Kviečia visus Komitetas.
(252-253)

NEWARK, N. J. '
Sietyno Choro koncertas įvyks su- 

batoje, 28 spalių—Oct. Programoje 
dalyvauja Brooklyn© Aido Choras, 
Vyrų Oktetas, Merginų Sekstetas, 
Solistas Višniauskas, Jaunuolių Gru
pė iš Newark ir pats Sietyno Cho
ras. Įvyks šv. Jurgio svetainėj^. 
180 New York Avė. Pradžia 8 vai. 
vakare.

(252-254)

ELIZABETH, N. J. /
LDP Kliubas bendrai su rusų kliu- 

bu rengia labai žingeidų veikaliuką,1 
tai yra juokingą perstatymą, kome
diją ir koncertuką. Taipgi bus ir 
šokiai. Tad visi Elizabeth© ir ąpie- 
linkės lietuviai dalyvaukite šiame pa
rengime. Atsibus rusų svetainėje, 
4,08 Court St., pradžia 7:30 vai. va
kare, subatoje, 28 d. spalio (Oct.) 
čia linksmai praleisite laik< j’ir 
paremsite darbihfhki^ką judėjimą; ? w‘ 

(251-258)
GREAT NECK, L. I., N- Y. * 

Linksmas Arbatos Vakaras su Labai
Įvairia Programa ir šokiais .Į

Rengia darbininkiškų organizacijų 
komitetas, 28 d. spalio, šeštadieni. 
7:30 vai. vakare, Z. Straukaus sve
tainėje, 139 Steamboat Rd., Great 
Neck, N. Y. Draugai ir draugės, tu
rime už garbę jums pranešti, kad 
daug visokių parengimų čia esame 
turėję su įvairiomis programomis ir 
t.t., bet tokio, koks yra rengiamas 
28 d. spalio dar nesame turėję. TaV 
bus naujanybė Great Necko ir apię- 
linkės visuomenei. Mes gerai žino- m 
me, kad mūsų darbininkiška visuo- T 
menė nori ką tokio naujesnio, įvai
resnio turėti, ir ant šio mūsų pa- 
rengimb turės laimę matyti daug 
naujo ir žingeidaus. Apart skanios 
arbatos ir šokių, mes turėsime tokią 
programą, kuri atitiks kiekvieno sko- W 
niui. Todėl mes kviečiame visus da
lyvauti šiame mūsų (Tea Party) pa
rengime.

Darb. Organ. Kom.
(251-251)

* ’ ’ * I '.-T?'
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Iš Ceveryky Dirbtuvių

Norwood, Mass., Žinios dviejų

Iš

9 REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!

SIETYNO CHORO KONCERTAS
/
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tų Partijos, surinkta $11.25; 
4. Nutarta vajaus mėnesį su
rengti koncertą su prakalbo
mis, kuris turės įvykti apie 
pabaigą lapkričio (Nov.) ; 5.

būtinas 
turi pa

motais 
dovanos 

Laimė-

somos mašinėlės ir kitų daik
tų.

Per keletą mėnesių N.L.W. 
Ass’n. organizatoriai neatlai- 
džiai, sykį į savaitę sušaukda
mi garbarnės—odos išdirbys-

SKAITYK LAISVE

G. A. Jamison, 
II Apskričio iždininkas.

kiekvie- 
išrinkti ga- 

narius atnaujinime 
ir “Vilnies” skaity-

‘. i*T-t1 ;
* ^Ketvirtad., S

ALDLD 9 Kp. Susirinkimo

22 d. spalio įvyko ALDLD 
kp. susirinkimas, Lietuvių 

svetainėj. Padaryta gerų tari
mų : 1. Vajaus klausime išsi
dalinta korčiukės del naujų 
narių prirašinėjimo; 2. Išrink
tas komitetas del veikimo 
prieš imperialistinį karą, ku
ris veiks su kitų tautų tokiais tės darbininkus, suorganizavo, 
komitetais, bendrai; 3. Rapor- Susirašė jau veik visi darbinin- 
tuota, kad del 14 metų sukak- kai į N.L.W. Ass’n. (uniją) ir 
tuvių pasveikinimui Komunis-'jau rimtai pastatė kompanijai 
x reikalavimą pakelti algas 25

H

I

Ar Visos ALDLD 11 Aps 
* Kuopos Atlikote Savo 

Pareigas?
Draugės ir Draugai r

Praėjusi II Aps. pusmetinė 
konferencija, atsibuvusi birže
lio mėnesį, Cramford, N. J., 
padarė visą eilę labai gerų ta
rimų ir kreipėsi į kuopas, kad 
jos išpildytų tuos naudingus 
nutarimus.

Tarimai yra šie: 
na kuopa turi 
biausius 

m “Laisvės
tojų prenumeratų ir gavimui 
naujų. Kiekviena kuopa turi 
surasti savo mieste “standus” 
del pardavinėjimo pavienių 
“Laisvės” numerių. Kiekvie
na kuopa turi sutverti savo 
mieste korespondentų biurus ir 
mokyklą del suteikimo teisin

gų žinių “Laisvei” ir “Vilniai” 
iš savo miesto.

Kiekviena kuopa turi veik- 
, liai dalyvauti bedarbių organi

zavime ir tarp jų veikime. Į 
visus, čia suminėtus, klausi
mus kiekviena kp. turės iš
duot pilną raportą II Aps. me
tinėj konferencijoj, kuri įvyks 

♦•sausio 6 dieną, 1934 m., 
Newark, N. J.

Drauges ir draugai! Mūsų 
.laikraščių, tai yra “Laisvės” ir 
“Vilnies,” vajus jau prasidėjo, 
o taipgi ir naujų narių verba
vimas į ALDLD yra 
reikalas. Visi nariai 
sidarbuoti. Praeitais 
buvo paskirta net 3 
per II Apskr. kuop.
jo pirmą- dovaną ($5.00) 1 
kp., Brooklyno; antrą ($3.00) 
5 kp., Newarko; trečią’, Great 
Necko kuopa ($2.00).

Aš manau, kad ir šiais me
tais II Aps. suras būdus pa
skirti tam tikrą atlyginimą 
kuopoms. Tuo klausimu bu
vau parašęs ir pasiuntęs į 
“Laisvę” apie 4 savaitės at
gal, bet kas žino, kodėl netil
po ligi šiolei. Matomai, kur 
“nusimetė.” Draugai redakto
riai, būtinai suraskite ir pa- 
talpinkit, nes ten buvo rašoma 
apie leidimą ant laimėjimo ra-

£ 
£

Penktas Puslapis

Nuo Redakcijos: Minimas 
rašinėlis įletilpo ir negalės 
tilpti, nes laikraštis negali 
skelbti tokius rašinėlius, ku
rie surišti su laimėjimais. Už' 
tai laikraštis gali labai nu
kentėti. Pastaruoju laiku 
gauta pasarga iš pastos apie 
tokius rašinėjimus. Tad del 
to ir netilpo. Bet buvo pra
nešta redakcijos atsakymuose 
apie tai. Tėmykite. Todėl ir 
šio rašinio turėjom išbraukt tą 
dalį, kur kalbate apie laimėji
mus. Taip pat, draugai, nerei
kia rašyti į ALDLD reikalų 
straipsnelį redakcijai paklau
simus. Tam reikia surast tinka
mi būdai.

svetainėj, 37 > Chapel Court,\ 
pradžia 7:30 vakare.

Tame parengime Lietuvių 
Dramatiška grupė suvaidins 
vieno veiksmo vaizdelį, “Šalin 
Rankas.” Vaizdelis labai įdo
mus, parodo, kaip imperialis
tinės šalys rengiasi užpulti So
vietų Sąjungą ir ją sunaikinti. 
Šiame vaidinime matysim du 
griežtai skirtingus pasaulius, 
tai yra, darbininkų, Sovietų 
Sąjungą ir kapitalistinį pasau-

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti, nes parengimas bus svar
bus ir labai svarbiam tikslui, 
paramai komunistinio dienraš
čio—“Daily Worker.”

ALDLD 9 k p. susirinkimas 
pranešimą užgyrė. Nutarta 
paliuosuoti iš finansų sekreto
riaus vietos d. F. Mačėną del 
neatlikimo tinkamai finansų 
sekr. pareigų. Pageidautina, 
kad ALDLD 9 kp. nariai skait- 
lingiau lankytųsi į susirinki
mus.

Garbarnės Darbininkai Tai 
Pavyzdys Kitų Dirbtuvių 

Darbininkams

nuošimčius ir pripažinti uniją. 
Kompanija reikalavimus paė
mė apsvarstymui ir atsakymą 
duos iki 25 d. spalio. Unijos 

Nutarta sušaukti bendras LDS įsusirinkimas įvyks 25 d. spalio, 
A ir ALDLD kuopų susirinki
mas del išdiskusavimo vieny
bės klausimo ir vietos veikimo;
6. Išrinkta du delegatai į ALD 
LD 7-to Apskričio metinę kon
ferenciją, kuri atsibus 29 d. 
spalių (Oct.), So. Boston, 
Mass.

“Daily Workerio” Naudai 
Koncertas ir Šokiai

Bendro Veikimo komisija 
pranešė, kad tarptautiniai yra 
rengiamas didelis parengimas, 
kuris atsibus 28 d. spalio, Finų

Lietuvių svetainėj. Darbinin
kai ir darbininkės, unijos su
sirinkimus reikia lankyti skait
lingai ir su pilnu entuziazmu. 
Yra dalis darbininkų, o ypa
tingai darbininkių, kurios įsto
jo į uniją, bet nelanko unijos 
susirinkimų. Tokios darbinin
kės silpnina unijos karingumą 
ir tokiais darbininkai^, kurie 
nelanko .unijos į

greičiauL'linkštai p škebavimą/ 
Todėl patys dėl savo gerovės1 
būkim gyvais ir lankykimės 
į susirinkimus, kad pridavus 
vadovams daugiąu's drąsos ir 
pasitikėjimo. x

Kitų dirbtuvių darbininkai 
labai atydžiai tėmija garbar- 
nės darbininkų, žygius ir ima 
pamokas ateities organizavi
mo darbui prieš savo išnaudo
tojus (darbdavius).

Garbarnės Proletaras.

BROCKTON, Mass. — W. 
L. Dougląs Shoe kompanija 
jau pradėjo dirbti su ,streiklau- 
žiais spalio 16 dieną. Ši kom
panija pagarsino kapitalistinėj 
spaudoj, kad jai reikalinga 
šimtai darbininkų, kad streiko 
nėra. Girdi, tik taip menkas 
nesusipratimas tarpe 
unijų.

Vienok darbininkai 
riai, spalio 16 dieną,

streikie- 
kuomet 

jau buvo paskirta streiką lau
žyti, susirinko į pikieto eiles 
dar 5 vai. ryte, o streiklau
žiai pradėjo važiuoti automo
biliais iš įvairių valstijų apie 
6 :30 vai. ryte.

Streikieriai taip pat kai ku
rie turi mašinas ir padarė pla
ną gaudytį streiklaužius. Pir
mą dieną streikieriai pagavo5 
apie 20 streiklaužių automobi
lių. Streiklaužiai, kuomet jie 
buvo patikti kelias mylias nuo 
miesto ir neturėdami policijos 
apsaugos, pasižadėdavo neske- 
bauti ir važiuoti -atgal, iš kur 
jie atvažiavo.

Buvo ir tokių, kurie prisira
šė į uniją ir stojo kovon su 
kitais darbininkais. Kitiems 
reikėjo duoti ant gazo, nes jau 
neturėjo kuo grįžti atgal. Bet 
buvo ir tokių, kurie reikalavo, 
kad jiems duotų pinigų sugrį
žimui.

Bet buvo tokių, kurie nepa
sisekė pagauti ir sulaikyti nuo 
skebavimo. Spalio 18 dieną bu-

dą. Paskiaus jų vežėjas buvo 
areštuotas, bet jį išėmė kom
panijos supe^ntendentas; šio
je kovoje yra įvelta ir lietuvių. 
Kompanijos bosas skundė G. 
S., kad jis esąs skebų gaudymo 
organizatorius.

Tačiaus kompanijai padeda 
ir valdžia. Spalio 19 d. iš
duota drausmė (injunction) 
pikietuoti. , Galima tik po du 
darbininku pikietuoti, o masi
niai neleidžia. O Brotherhood 
unijos nariai nenori laužyti 
drausmę*. Tad kompanija ir 
streiklaužiai jaučias saugiau. 
B.S.W.U. agentai gabena ske- 
bus iš kitur, kaip tik galima.

i
G. S. vijosi bosą su skebais, 

bet buvo paskųsta policijai, 
kuri sulaikė G. S. ir grasino 
atėmimu leidimo (laisnių). 
Brotherhood vadai veda strei
ką prie pralaimėjimo. Laikosi 
tik eiliniai nariai. Jie kovoja 
įvairiais būdais. Keli streik
laužiai gavo apmušti. Kitiems 
langai išdaužyti.

Matosi, kad darbininkai tu-1 1 . Ijei tik jie ‘gerairėš laimėti, 
laikysis. Tačiaus kova gana 
sunki. Kompanijos gązdina 
visaip darbininkus. Jos sako, 
kad nepasiduos naujai unijai. 
Bet jos bus priverstos pasiduo- j 
ti. Tad turime gerai ir vienin
gai laikytis kovoje, nes vieny
bėje galybė.

Šalna.

Valdžios Suokalbis
Nužudyt Negrą Lee

Plieno Gamyba Jau Nusmuko 
Iki 31.8% Savo Pajėgos

“American Iron and Steel 
Institute” raportuoja, kad 
per šią savaitę Amerikos 
plieno pramonė operuoja 
(veikia) tik ant 31.8 nuoš. 
savo pajėgos. O pereitą sa
vaitę dar veikė ant 40 nuoš. 
savo pajėgos. Vadinasi, vėl 
nukrito žemyn ant 9 nuoš.

Streikas Suparaližiavo 
Havanos Biznį

unijos mobilizuoja darbi
ninkus prie generalio^ 
ko 'visoj šalyje prieš 
džią.

“Europos Pasiutęs Šuo:

LOS ANGELES, Calif.— 
Association of Motion Pic
ture Producers buvo pa
skelbus, kad padarys kruta- 
mus paveikslus vardu “Eu
ropos Pasiutęs Šuo”, kurie 
nušviestų Hitlerio veikimą. 
Bet, matomai, Hitlerio šali
ninkai užprotestavo, ir ta 
judžių kompanija šių pa
veikslų jau nedarys.

HAVANA, Kuba.—Spa
lių 24 d. visas miesto biz
nis buvo suparaližuotas, 
kuomet storų darbininkai 
paskelbė 24 valandų gene- 
ralį streiką. Revoliucinės IR KITIEMS UŽRAŠYK

nelanko unijos susirinkimų, yo įganyta ivigaiitLy^ėną stęei- 
unija negali pasitikėti. ; Išti-Udaųžiį ;mašinh, kurią* lydėjo 
kus unijos* kovai prieš kom- policija ii’sekė apie 6'mašinos 
paniją, tokie darbininkai, ku- darbininkų. Streiklaužiai va
rio nelanko unijos susirinkimų, žiavo apie 65 mylias į valąh-

(vyks Sobatoje, Spalio 28 d. October, 1933ŠV. JURGIO SALĖJE, 180 NEW YORK AVENUE, NEWARK, N. J
S

S

L. B. ŠALINAITĖ 
Sietyno Choro Mokytoja

A. VIšNIAUSKAS, barito
nas, nuoširdus rėmėjas dar
bininkiško judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

I bu
I

Programoje dalyvaus pats Sietyno Choras, Sietyno Choro Jaunuolių Grupe suloš gražų darbininkiš
ką vaizdą; Brooklyno Aido Choras, Aido Choro Vyrų Oktetas ir Merginų Sekstetas taipgi dalyvauja 
programoje; A. Višniauskas iš Bayonne, N. J., dainuos solo; V. Dvariackas grieš smuiko solo ir cįhoro 
mokytoja B. Šalinaitė duos piano solų. Po koncertui šokiai prie geros orkestros.

Kviečiame visos New Jersey valstijos lietuvius dalyvauti šiame parengime ir išgirsti dviejų valsti
jų dailės spėkas—darbininkiškus talentus. Durys bus atdaros nuo 7 vai. vakare, koncertas prasidėš 
8 valandą.
ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI KVIEČIA RENGĖJAI
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BALTIMORE, Md.—Fe
deral™ distrikto teismas 
pravarė Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo advo
katus Bernard Ades ir Da
vid Levinson nuo gynimo 
nuteisto mirtin negro dar
bininko Lee. Dar daugiau. 
Teismas jiems atima teisę 
eiti avokatų pareigas fede^ 
raliuose teismuose už tai, 
kad jie smarkiai gina dar
bininkus. Vietoj jų, teismas 
pats paskyrė mirtiną negrų 
priešą ir didelį reakcionie
rių advokatą Howardą “gy
nimui” Lee. Tas aiškiai pa
rodo, kad valdžios yra nu
spręsta Lee nužudyti spalių 
27 d. Jam atėmė net teises 
turėti savo advokatus 
bėjimui savo gyvybės!

Hitleris Pasitraukė ir 
iš “Darbo Ofiso”

BERLYN. — Genevoje 
Tautų Lyga turi įsteigus 
taip vadinamą “tarptautinį 
darbo ofisą.” Iki šiol pri
gulėjo ir Vokietija. Bet 
'šiuo tarpu Hitlerio valdžia 
ištraukė savo atstovus iš tos 
įstaigos. Tai tolimesnis Vo
kietijos žygis link atsikra
tymo nuo Tautų Lygos ir 
paaštrinimas tarptautinių 
imperialistinių susikirtimų.

lYTYTYTnTYTY

Tuojaus gaukite 
šię knysjį: 

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

>

<

O

O

< Y

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitą įdomių 

dalyku.

236 pusi, rašto, su paveikslais, 
Kražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARIUS, DcDt;]tA„;r., P.£’ *«•
NEW YORK, N. t.

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
V**

Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 
Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergrcen 8-9130 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

o

Ofiso iš

<f>

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

valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

ryto iki 9 vai. vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
i Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Telephone, Evergreen 6-5310

Bendro Fronto lietuvių orga
nizacijų konferencijoj, įvyku
sioj spalių 22 d., Labor Ly
ceum svetainėj, Brooklyne, pri
imtos sekančios rezoliucijos: I

! darbių komitetus,
Rezoliucija prieš Karą

Didėjant krizini kapitalisti- biU Tarybom.
nėse šalyse, šiandien įvairiuos^ Bedarbių Tarybų kovų darbą.

« • > • • • • i « > •• ’ l\/T nn to w» iri eii n f i /A o l.r

Bestas Puslapis

Kviečia Darbininkus Demonstruot prieš
Kruviną Hitlerio Fašizmą Amerikoje

Jau visiems darbininkams 
žinoma, kad Vokietijos hitle- 
rizmo, tai yra fašistinė propa- 

• ganda jau tiesia savo tinklą 
Amerikoje. Amerikos valdžia 
žiūri į Hitlerio propagandą 
šioj šalyj per pirštus; neku- 
riuse atsitikimuose (Philadel- 
phijoj) policija gelbėjo hitleri
niam laisvai demonstruoti. Ne
senai Philadelphijoj policija 
būk padarius kratą hitlerinių 
fašistų buveinėj ir radusi daug 
ginklų ir amunicijos. Apie tai 
paskelbta pasauliui daugiausia 
juokų formoj; rimtos atydos 
į tai Amerikos valdžia nekrei
pia. Jeigu tiek ginklų būtų 
rasta komunistų buveinėse, tai 
kapitalistų, didlapiai būtų su
kėlę didžiausius skandalus; 
būtų kratų kratos, šimtai areš
tų ir 1.1. O ar daug šiandien, 
kalbama apie fašistų ginklavi
mąsi šioj šalyj ? Beveik nieko. 
Mat, fašistai, kokie jie nebūtų, 
jie vistiek gina kapitalistinės 
valdančiosios klasės interesus; 
jie nėra pavojingi nei šios, nei 
kitų šalių kapitalistinėm val
džiom. Fašizmas yra didžiau-
sis priešas darbininkų klasės, mos įvairiosei miesto dalyse; 
Todėl darbininkai ir turi rū-1 didžiausia demonstracija bus 
pintis, kad neleist vokiškam ar į surengta priešai svetainę, ku- 
kitokiam fašizmui pakelti gal- rioje fašistai laikys savo ma- 
vą šioj šalyj

Ketvirtad., Spalio 26, 1933

Būkite Visi Prakalbose
Šį vakarą1, ketvirtadienį, spa

lių 26 d/, būkit prakalbose at
virame ore ant kampo Grand 
St. ir Manhattan Avė. Prasi
dės 8:15 vjil. Kalbės Kom. 
Partijos kandidatai į miesto

: valdybą.

' , šį vakarą (ketvirtadienį), 
( “Laisvės” svetainėje, įvyks A 
LDLD 1 kuopos susirinkimas.

j • • . h"? ‘Visi nariai būtinai, turite daly-1 
vauti; kurie > neužsimokėję ! 
duokles už šiuos metus, užsi
mokėkite. Pradžia 8 vai. ,

■ i K. P.
f f———  ■ m; ' , -

, . ,. „ . Svarbūs Masinis Mitingas
dos organizatorius Heinz Span- o . .. c . • 
khoebel. Nors fašistai šį mi- MokykiOS OVetaiIieje ' 
tingą pavadino /‘paminėjimui t < [Ateinantį {penktadienį,, spa- ,

remti priešfašistmĮ judėjimą ir 
jame imti dalyviimą. Taipgi į 
pasižadame visokiais būdais1 
remti Vokietijos fašizmo au-Į 
kas, kovotojus prieš kruvinąjį' 
Hitlerio rėžiina. i

Šalin kruvinasis fašizmas! 1 
Lai gyvuoja darbo žmonių ' 

bendras frontas kovai prieš 
fašizmą!

Rezoliucija Bendro Fronto 
Klausimu

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

sinį mitingą didžiojoj svetainėj 
—165th Regiment armory, N. 
Yorke, šiame mitinge labiau
siai figūruos Hitlerio atsiųstas 
šion šalin fašizmo propagan-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, * “Laisves?’ Name

Brooklyn, N. Y.

Artinantis jau ketvirtai be- 'j. 
darbės žiemai, kuri numatoma į 
bus daug; sunkesnė už praeitas, į 
nes pirmiąuš( duota šiokia to
kia mizefna'.'pašalpa bedar
biams, jau visai nubraukta.

Rooševdlto atgaiyininio pla
nas nevyksi^,' ką, pripąžįsta ir 
patys ’kapitalistų . lekonomai.! 
Vadinasi, gyvenimo sąlygos eis 
blogyn/ kovos aštryn.- ' ■ ; •

Tokiu būdu, ši bendro fron-’ 
to konferencija, laikyta La-1 
bor Lyceum svetainėje, Brook-! 
lyne, ragina visas -organizaci
jas reikalauti tuojautinės pa
šalpos iš valdiškų įstaigų pi
nigais maistui, užmokėjimui 
rendos, šviesos, šilumos ir kitų 
gyvenimui reikmenų bedar
biams.

Mes raginame visas organi
zacijas trauktis į 
cialę apdraudą.

Mes raginame 
visose draugijose, 
kituose rateliuose

<♦>

NICHOLAS RLASH

Operų dainininkas,\kuris savo 

 

talentu pašivijo Šali^pihą. Jis 

 

žinomas visuose1 Amerikos did

 

miesčiuose,1 kaipo vienas iš žy

 

miausių rusų dainininkų’ dabar
tiniu laiku. Lietuviai jį galės 
išgirsti “Laisves” koncerte, 12 

_ t______ , Labor Lyceum

i kampanijos vetainėj, 949 Willoughby Av., 
mitingas, žymiausias kalbėto-, Brooklyne. Konsferta, prasidčs 
jas bus’Fred Biedenkapp kan-' garsinamu iaiku_punktuaiiai. 
didatas į Boro prezidentus 
Brooklyne. Biedenkapp yra 
pagarsėjęs komunistų .orato
rius. Taipgi kalbės kiti vie
tiniai kandidatai. Be prakal
bų bus ir muzikalė programa. 
Prasidės lygiai 8 vai. vakare.
Įžanga veltui.

150 metų sukaktuvių nuo pir-j ^lii? '27; di/mokyklos No. 50 svė- Lj 
mo vokiečio atvykimo Ameri- j tainėj.ep ant So.■ ?3rd -St., arti ■ p 
kon.” bet tam jau ir pats mies-■ Difiggs^ Avė./ įvyks didelis i^lj lapkričio,'

Tai bus ^ąrtyųsRinkimų 1---------- 'to' majoras netiki, 
pradžia propagandinio darbo 
už kruvina hitlerizma Ameri
koj.

Delei to Amerikos Lyga 
prieš Fašizmą ir Karą kviečia 
darbininkus tą dieną rengti 
protesto demonstracijas prieš 
fašistų propagandą; kviečia 
organizuotai susiburti visiems 
New Yorko apielinkės darbi
ninkams į rengiamas demons
tracijas ir reikalauti valdžios, 
kad sustabdytų šią pragaištin
gą darbininkų klasei propa
gandą. Protestuokime 29 die
ną spalių prieš kruviną hit
lerizma ir prieš valdžios gla
monėjimą fašizmo šioj šalyj.

Demonstracijos bus rengia-

Rezoliucijos, Priimtos Lietu
vi? Bendro Fronto Konfer.

kovą už so-

vą šioj šalyj. . sinį mitingą. Vėliaus bus nu-
Ateinantį nedėldienį Hitle-| rodyta demonstracijų vietos ir 

rio propagandistai rengia ma- laikas.

Iš LDS 1-mos Kuopos 
Valdybos Posėdžio

Į Tokiu būdu mes galėsiipe, pa- 
i kelti LDS kuopos , , finansinę 
; padėtį. ;

Kitą parengimą kuopos val-

“Milžinas Negras” Gaus 
Kalėjimą Visam Amžiui

Per pastarus kelis mėnesius 
New Yorko Central Parke tan
kiai užpuldavo ir apiplėšdavo 
žmones vakaro laiku tūlas ne
gras. Apie jį buvo rašyta vi
sokių istorijų. Tuliem apiplėš
tiem jis pasirodė baisiu milži
nu, girdi, juodasis panašus į 
gorilą, ilgos ir didelės rankos, 
kokių septynių pėdų augš'čio. 
Per tą laiką New Yorko poli
cija suėmė keletą negrų,— su
tiko kur augštą diktą juodą 
vytą, tudj’ ir areštuoja. ' Po to 
pilni didlapiai’būna senšacinių 
.židių/kad “milžiną negrą” jau fyiąų ir,labiau ,g^ęęia, pavojus

organizuoti 
kliubuose ir 

tverti be- 
kurie veiks

ykiu su Tarptautinėm Bedar- 
Mes užgiriame

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgb universiteto 
klinike).

ŲIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šiapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomist nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

* tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $4)00
■BHl egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

JONAS STOKES <
FOTOGRAFAS

savo kostume- 
kad perkėliau savo-studiją 

■ naujon vietoj 
po numeriu 
512 Marion Šty,' 

..kampas Broada
way, Chaunce^ 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y, 

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

STOKES
kampas Broadway

šiuomi pranešu 
riatns,

vem, 
kiem
402

JONAS
512 Marion St., 

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

Sergančių 
Chroniškos

- ‘įreitivių Darbininkų Susivie- dyba nutarė yekomenduoti py- 
nijimp;l kuopos valdyba laikė ruošti su vaidinimu, teatru, 
^avo posėdį ir aptarė keletą Tam darbui pakviesti Aido 
bėgamų dalykų. Svarbiausia, Choro Dramos Grupę.
tai kalbėta apie mūsų kuopos 
pagerinimą finansiniai ir pra-

padaryti : Roįe|.Į J|inor) KomUIlistlį 
Kandidato Prakalbos 

būtp laikoma ir |

■ Mes raginam visus šios kon
ferencijos delegatus, kad būtų 
atmesta sriovių proponuojamas 
bendras frontas, kuris būtų tik 
viršūnių, paliekant nuošaliai 
darbo mases.

Mes pasisakėm, kad bendras 
frontas pasiliktų tokis, kokis 
buvo, tai yra nuo visų' masi
nių organizacijų ir unijų, o ne 
nuo sriovių.

Lai1 ^yvuojū darbo masių 
bendras frontas!,. );)l
Režoliticija prieš J. Vi Inter*

, vęncjją Kubon

Ametikos Jūngtinių Valstijų 
kapitalistų nežmoniškai išnau
dojami ir išbadėję Kubos dar
bininkai ir valstiečiai sukilo ir 
nuvertė J. V. kapitalistų pasta- 
tytd ir palaikomą valdžią, bet 
J. V. imperialistai karo laivų 
ir kanublių pagelba uždėjo ki
tą savo berną Grau San Martin 
engti darbo žmones, kuris da
bar žudymu, areštais ir teroru 
ardo Revoliucinį (darbininkų ju
dėjimą.

Palaikymas karo laivų Ku
bos vandenyse gręsia visišku 
pavergimu Kubos darbo masių 
ir veda prie imperialistinių 
šalių susikirtimo už Kubos pa-

I sidalinimą.
Todėl mes, bendro r fronto 

konferencijos delegatai, reiš
kiame griežtą protestą prieš 
J. V. imperialistų karo žygius 

I ir reikalaujame ištraukti karo 
į laivus, kad Kubos žmonės

politiniuose ir militariniuose ra 
teliuose atviriau ir atviriau 
kalbama apie karą; kasdieną 
laikraščiuose matome žinių, 
kad gręsia karas greitoj atei
tyj. Yra davinių, kad hitle- 
rizmas bando padaryti iš Bal
tijos mažų valstybių naują 
Mandžuriją, reiškia, spėka 
užgriebti jas ir pavergti savo 
natidai. ' :

i ( ' 4 ' ■ ' ■'' 'Su , kiekviepą diena;; vis( lą- 

imperialistinio ką^-o,, kąi;o, Įjū
ris bu^ daugįausiąv atkreiptas 
prieš Sovietų Sąjungą.

Mes, atstovai, susirinkę į lie
tuvių brganiz. bendro fronto 
kėnferehcįją, spalio 22 d., La
bor Lyceum svbthinėj, Brook
lyn, N. Y.; 'atstovaujant apie 
3,000 žmonitį, pasisakome už 
kovą prieš karą. Mes užgiria
me kovingą programą Jungti
nių Valstijų Prieškarinio Kon
greso, įvykusio rugsėjo 29, 30 
ir spalių 1 dd., į 1933, New 
Yorke, ir pasižaVlam aktyviai 
remti tą prieškarinį judėjimą.

Mes pasisakome už gynimą 
Sovietų Sąjungos nuo impe
rialistų atakų.

'Šalin imperialistinis karas!
Lai gyvuoja prieškarius ben 

dras frontas visų darbo kla
sės žmonių! v

Lai gyvuoja Sovietų Sąjun- 
gd! ■■ . ! r

Rezoliucija Kovai prieš 
Fašizmą

Griūvant kapitalistinei eko- lėtų patys tvarkyti savo 
kalus.

Rezoliucijų Komisija:
J. Nalivaika,
S. Sasria,
J. Kairys.

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

[ LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
« ant visokių kapinių; parsamdo au- 
( tomobilius ir kerietas veselij'oms, 

krikštynoms ir pasivažinėjimams.

Vyrą ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.
. Odos Nušalėsi
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir? Mėšlaža*-- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reųmatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyritnai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai. - • •'

Prieinama Kaina V 
Sąlygos' pagal jūsų išgalę, . ■■ 

Ištyrimas ir Patarimas yeltui i 
KALBAM LIETUVIŠKAI.

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.

• . ' ,
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai 4' 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. \ 

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

231 Bedford Avenue
- t *. « . • - • H

BROOKLYN, N- Yšūgąvd. Po tdkilj riksnių, vė
liau tehkh užtėmyt laikraščiuo- 

;šė keli^‘eilučių pfanešim'aš, 
ka<jztailnė tą milžiną buvo su
areštavę,—jį paleido ir įieško 
kito. 1" ' ' *

Daba? Vieną tų sugautų mil
žinų būk jau pažino 16 api
plėštų. žrhonių. Sakoma, jis 
jau tikrai e'sąš tfls “gorila,” 
tik ne tokis didelis ir gaišus, 
kaip buvo pasakojama. Viduti
nis vyrukas ir neblogos išvaiz
dos. Buvo atsitikimų, kur bal
tieji plėšikai, areštuoti, prisi
pažinę po kelis desėtkus plė
šimų atlikę,—tai gaudavę iki 
trijų metų kalėjimo.

Beje, ;ir šį negrą areštavo 
jojo namuose. Jis1 neprisipa- 

Visi lietuviai darbiniu-1 ?!sta pri® kaltSs' .Apipilti 
žmonės, kurie pirmiau plėši
ką perstatė milžiniško didu
mo, baisios išvaizdos, dabar, 
pamatę vidiitinio ūgio ir pa
prastos išvaizdos žmogų,—sa
ko, kad šis negras mus apiplė
šė; ’ !

Dalyvis-

plėsti susirinkimus, 
juos skaitlingesniais.

Valdyba nutarė, kad susi- ■ 
rinkimuose 7 
ptelekcijos, paskaitos, prakal- 
bėlės ir t.t. Segančiame su
sirinkime kalbės apaugas Mi- 
zara, o paskiaus, vąldyba ma

 

rio įtraukti daugiau kuopos na

 

rių su tam tikrom \prakalbė 
lėm bei prelekcijom.

Tokios prelekcijos gali būti Įžanga į prakalbas veltui. Ren- 
apie organizaciją, darbininkų gia Citizen’s Budget Commis- 
kovas. literatūrą, meną ir abel- 
ną kultūrinį veikimą.

Kuopos Parengimas

NEW YORK. — Robert Mi
nor, komunistų kandidatas į 
miesto majorus, kalbės sekantį 
antradienį, spalių 31 d., Carne
gie Hall, 57th St. ir 7th Ave. 
Šiame mitinge kalbės ir kitų 
partiją kandidatai į majorus.

sion.
kai turėtų būt šiose prakalbo
se.

.„““.XtZX “S iSaužudystės Didžiajame
tė, tai kaip reikia prisirengti New Yorke
prie kuopos parengimo. LDS ------ -—
1 kuopos nariai labai gerai ži- Edna Resepstat,: 45 metų, 
no, kad mūsų kuopa sumaži-. rasta gasu nusinuodijusi savo 
no narių duokles į kuopą. į namuose, po nuip. 1122 E. 9 
Pirmiaūs nariai mokėjo kuopos st., Brooklyne. t
rėikalamas po 10c., o dabar Samuel Bąron, aptiekpriusi 
nioka tik į/o 5c. Todėl kuo- gyvenantis Bronxe, 47. metų, išr

Edna Resepstat,: 45 metų,

Samuel Bąron, aptiekpriusj

“Laisvės” Direktorių 
Susirinkimas.

KRAUJO SPECIALISTAS
X iGydau ūmias ir chronitkas vyrų ir 

moterų litras kraujo ir odos 
Padarau .ištyrimus kraujo ir šlapumo

, DR. MEER 
W. 44th St. Room 

New York, N. Y.
įy Valandos Priėmimo: 

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

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

156 302

VWWWWWWW AAAAAAAAAAAAAAA

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG' 
25043

poš iždas sumažėjo.
Kad pataisyti šią spragą, tai 

nariai kitais būdais turi prisi
dėti prie kuopos finansų pa
didinimo.

Kuopos valdyba nutarė šiuo 
klausimu kreiptis į narius. 
Kiekvienas^narys, kuris tik ga
li, yra prašomas ką nors pa
aukoti kuopos parengimui. Pa
rengimas tuomet bus galima 
padaryti su laimėjimais, kaip 
ir su fėrais.

TpdjeJJ draugai ir draugės, 
kūopos nariai jau pradėkite 
galvpti, kad kiekvienas galėtu
mėt ^prisidėti prie šio paren
gimo. Jei turite ką nors au
koti, tai sekančiame susirinki
me jau galite .pranešti valdy
bai. Taip pat draugai gali ką 
nors nupirkti.

Parengime tokius dalykėlius 
galėsime išleisti laimėjimui.

gėrė nuodų ir už pusvalandžio i 
mirė. ( . ( .

Edgar Coffin, 62 rnetu^ New 
Yorko biznierius,; nusinuodijo 
savo namuose Verona, N. J. . -

Frank Zarsky, 52 metų, 
gyv. Elizabeth, N. J., betaisy
damas namo stogą, .nupuolė ir. 
užsimušė; jo du sūnai susižei
dė.

Ketvirtadienį, 26 d. spalių, 
įvyks- “Laisves”; direktorių sUr 
sirinkįmas.; Pradžia 8 valąndą 
vakąre.; Būkite jamep draugai:! 
inH'Gl? ) yfąr^fliyaika.

Kom. Part. 6-tos Sekcijos 
Parengimas-Bankietas '

Ateinantį šeštadienį, spalių 
28 d., “Laisvės” svetainėj-’ bus 
puikus parengimas: bankietas 
su programa. Rengia Kom. j 
Partijos šešta sekcija. Brook
lyn© darbininkai ir darbinin
kės kviečiami dalyvauti šiame 
parengime. Laiką praleisite, 
linksmai

PATIEŠKOllMAI
PAJIEŠKAU savo brolio Petro Stem- 

bpo,. išzLietuvos paeinu: kaimo Ne
buvėlių, Šeduvos parapijos, Šiaulių 
apskričio; Amerikojė gyverto Cam
bridge, Mase. ' Turiu labaįi svarbų 
reikalą. Jisai pat? arb^t, kąs kitas 
apie jį žinantis malonėkite' pranešti 
man kuo greičiausiai, už' ką būsiu 
dėkingas, Levanora Stambriutė, po 
vyru. yinpąntas Balinskis, 115 Courjt 
St.į Elizabeth, N. J.

• - (252-253)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA 5 kambariam stubos 

rakandai; v,eik . visai , nauji, ( yra 
pianas, valgomojo kambario setas 
ir front rdmio setas. ’ Galima par
duoti ir po kavalką skyriumi. Kaina 
žema. Turime greitai parduoti, nes 
išvažiuojame i§ miesto. Kreipkitės: 
380 Sd. jiSrd/, jgtft lknioE£l00. * 

u " (251-253)

nomijai, didėjant dūrbininkų 
kovoriis Už geresnį gyvenimą, 
Vi’šūr ' kąpitaįrbV-ga^yše aštrėja 
reakcija; nuo 'demokratinių 
valdžios 'formų- perėinahia prie 
fašizmo5. r'rFašistihis siaubūnas 
šfaiičia Vokiėtijdj, ' kelia' 'j’is 
galvą ir ^kitdš'e7 šalyse'. Kad 
ji4 • Amerikčs 'Jungtinių > ValštL 

Viešpa^hūjAhti kla’sė- vis 
d-aVgiau '1 griebiasi I fašistihių 
priemolių. di^esnjam pavergi
mui ir išnaudojimui darbo 
klasės;.. 1 . ; j . ’

Fašįzm,as reiškia darbininkų 
klaseif;kyųivih^ - 'tjerorį,' flMesnį 
pavertimą: iiį jšhąūdojinją! gy
venimo lįprnjdą: šųmažimpią ir 
atėmimą • paprasčiausių politi
nių teisių, kad tik išlaikius ka
pitalistinę sistemą ant darb. 
sprando.^ y v ;

Todėl mes, atstoyai lietuvių 
organizacijų bendro fronto 
konferencijos. įvykusios spalio 
22 d., Labor Lyceum svetainėj, 
Brooklyn, N.; Y., atstovąujant 
apie 3,000 žmonių, pa 
už griefct^ dMvįppriėš
pasižadam . visokiais būdais

Tėlėfortas: Stagg 2-9105

r DR. A. PETRIKĄ *
(PETRICK) •

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
' ■ ‘ X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką ’ 
Valandosnuo, 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktddiėniais ir šventadieniais 

tik susitarus

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

- 1 BROOKLYN, N. Y.
ome

Telephone Stagk 2-7097

ga- 
rei-

INCMATHEW P- SALLAS 
( B f £Lfi U S K A S) 
G R A 2 O R i U S 

UNDERTAKERS AND FMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' parvežam iš visų saliu, ią iš čia 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSlNĮ., AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ, JR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTU DOVANAI. ' »

VISKIS TAIS REIKALAIS'KREIPKITĖS (MUS, O MES 
KUOGER1AUSIAI PATARNApSlM.

f MUSU'RAŠTINE ATDĄRA DIENĄ, IR NAKŲ. MŪS0. 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

Williamsburghe t

252 Berry St., Brooklyn. N. Y
arti Grand Street • ,u.

Telefonas Evergreen 6-3959 * 
4 kas dien, seredoms ir Rubatoms 
7:10 ral. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
' nuo S

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. ii

ikf
ihd

ryto

FLATBUSH OFISAS 
222* įAvertue > v

Kampas B. llrd 8t.




