
Telephone Stagg 2-3878No. 255

■

i

S
A"

”3

■ 1

ditorius nuo uždarymo

$

ATSIŠAUKIMAS DELEI “D. WORKERIO”

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Spalio (October) 28, 1933 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIII, Dienraščio XV

KRISLAI
Nauji Nariai. 
Mūsų Maršrutai. 
Jaunuolių Vajus.- 
SSSR Jėgos. 
Priešai Rengiasi.
Rašo D.'M. ŠOLOMSKAS
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Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Worker*’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykite*I Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o lilaimėaito 
Pasaulį!

Iš ALDLD kuopų, kurios bu
vo dar nemokėję už šiuos me
tus, užsimokėjo sekamos pen
kios: 82 kp. iš Kanados; 83 kp. 
iš Muskegon, Mich.; 133 kp. iš 
Camden, N. J.; 172 kp. iš Yon
kers, N. Y.; ir 165 kuopa iš 
Linden, N. J.

Drg. J. Salakis prisiuntė 83 
kuopos eilės narių duokles ir 
sako, kad greitai išrinks ir iš 
kitų. Drg. A. J. Pranaitis, 
sekr. 133 kp., prisiuntė 10,na
rių duokles ir sako, kad ir kiti 
užsimokės. Drg. G. Kardaus- 
kas, prisiųsdamas- 172 kuopos 
eilės narių duokles

S* kad jie gaus dar ir nauji] na
rių.

Kanados draugai iššaukė Chi
cagos apskritį į lenktynes. Kaip 
dalykai yra Chicagoje, nežinau, 
bet Kanadoje jau dirba. Drg. 
S. K. iš vienos kempės prisiun
tė $9.00 duoklių už 6 narius. 
Drg. A. B. iš Timmins prisiuntė 
1 naujo nario duokles. Kur 
Chicagos apskričio nauji na
riai?

Drg. H. Bagužienė- iš Pitts
burgh 87 kuopos včl prisiuntė 
duokles už 2 naujus narius. Ši 
kuopa kas metai paauga keliais 
nariais. Tas turėtų būti visur.

KO MUN. PARTIJOS SEKRETORIAUS
- ~ ____ ________ ____________ .. i hz Komunistus

Drg. Earl Browder, Ko
munistų Partijos generalis ‘Daily Workerio’. Jūsų pa- 
sekretorius, išleido atsišau
kimą delei “Daily Worke
rio” finansinio vajaus. Ji- i 

tvirtina, sai ragina visus partijos na
rius, visus simpatikus, visas 
darbininkų organizacijas 
ateiti pagelbon delei revo
liucinio dienraščio. “Daily 
Worker” tapo padidintas ir 
pagerintas, sako d. Brow
der, bet su tuo pasididino 
ir išlaidos, šis vajus už su
kėlimą $40,000 reiškia gyvy
bę dienraščiui. “Be jūsų 
pagelbos, draugai,” sako jis, 
“nebus galima sulaikyti kre- St., New York, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius išvyks
ta su prakalbomis į Illinois val
stiją. Jis aplankys ir kitas va
karų valstijas.

Drg. Milleris dabar kalba 
Chicagos apskrityje. Jo marš
rutas baigsis Michigano valsti
joje su 20-ta diena lapkričio. 
Iš ten jis važiuos į 15-tą apsk
ritį Ohio valstijoje. O paskui 
į Pennsylvania, Connecticut ir 
Massachusetts valstijas. •<

Dabar ALDLD 7-to apskričio 
ribose kalbės draugė S. Sas
nauskienė. Jai prakalbas ruo
šia LDSA, bet pareiga ir 
ALDLD kuopų prisidėti ir turė
ti įup/ sėkmingiausius susirin
kimus:

Drg. A. Bimba važiuoja į 
Detroit vadovauti mokyklėlei. 
Ten draugai privalo surengti ei
lę prakalbų, pakelti ALDLD 
nariais ir gauti naujų skaityto
jų mūsų dienraščiams. Visa ei
lė kitų draugų turės eilę pra
kalbų New Yorko, New Jersey 
ir kitose valstijose.

Dabar yra išvykęs su prakal
bomis drg. K. Strauss, jaunuo
lis, kuris buvo Paryžiuje jau- 

'nuolių prieškariniam kongrese., 
Jaunuoliai turi užsibriežę platų 
darbą. Jų išsibaigė finansai. 
Dirbti, organizuoti jaunimą ne
galima be finansų. Jaunuolių 
Nacionalis Komitetas paskelbė 
lapkričio mėnesį vajui už sukė
limą finansų. Mūsų draugų ir 
draugių yra pareigos ‘padėti 
jiems tame darbe.

Sovietų Sąjungoje Jaunųjų 
* Komunistų. Centras pasigamino 

milžiną orlaivį. Jis turi 4 mo- 
į, torus ir gali padaryti 300 kilo

metrų į valandą. Šis orlaivis 
skiriamas apšvietos tikslams. 
Ant jo yra radio aparatas per
davimui žinių ir sakymui pra
kalbų nuo orlaivio. Yra spaus7 
tuvėle, kurioje gaminami lape
liai ir skleidžiami iš orlaivio. Jis ' 
gali be apsistojimo paimti nuo 
žemės paštą ir kitus krovinius. 
Apart jo įgulos, gali keliauti 10' 
pasąžierių. Iš Maskvos į Vla- 
divostoką kelionę ątliks į 32 
valandas laiko.

Priešai rengiasi pulti Sovietų 
Sąjungą. Japonija provokuoja 
karą. Jos komandieriai atlaL 
kė Mandžurijoje susirinkimus 
su jų padaro Manchukuo val
džios viršinipkais ir išdirbo 
planus užgriebti Rytini Chinų 
Gelžkelį, kuris yra Sovįetų Są-

Kuboje Suareštuota 
400 Darbininkų Vadų

rama turi ateiti daug dides
ne srove, negu iki šioliai.”

“Daily Workerio” reika
lai yra reikalai ne tik Ko
munistų Partijos, bet visos 
darbininkų klasės, 
reikia pasidarbuoti 
komunistų dienraščio 
mimo finansiniai.

Iki šiol aukomis jau sudė
ta $15,981.99. Tai dar toli 
gražu nuo $40,000.

Aukas siųskite tiesiai: 
Daily Worker, 50 East 13th

Visur 
delei 

parė-

HAVANA. — Emergen
cy ligoninės visas štabas 
paskelbė streiką, kuomet 
valdžia suareštavo dvyliką 
štabo narių ir apkaltino 
juos priklausyme prie Ko
munistų Partijos. Streikie- 
riai reikalauja komunistų 
paliuosavimo ir sugrąžini
mo jų į vietas.

HAVANA. — Nauja val
džia paleido terorą prieš 
darbininkus, idant pastoti 
kelią besiplėtojančiam strei
kui. Jau suareštuota apie 
keturi 'šimtai vadovaujančių 
unijistų. Valdžios šunes 
medžioja komunistus ir vi
sus, kurie veda kovą už dar- [ 
bininku reikalus, v-

I DARBAI PRADĖJO MAŽĖTI, “PROS
PERITY” BURBULAS PLYŠO, MILIONUS 
J. V. BEDARBIU LAUKIA BAISI ŽIEMA
Komunistų Partijos ir Komunistų Spaudos Analyzas Ekono

minės Padėties Pilnai Pasitvirtino; NRA Nesugrąžins Ge
rovės; Bedarbiai Turi Organizuotis ir Kovot prieš Alkį

AMERIKOS DARBO FEDERACIJOS PREZIDEN
TAS W. GREEN EINA STREIKLAUŽIO PAREIGAS

BIJO LIAUDIES KERŠTO, ROOSEVELTO 
VALDŽIA SLEPIA FAKTUS APIE KUBĄ

WASHINGTON. — Jau 
buvo rašyta, kad Chase Na
tional Bankas paskolino 
Kubos Machado valdžiai 
$80,000,000 ir kad pats Ma
chado asmeniškai suėdė de
vynis milionus dolerių. Bet 
dar ne viskas. Spalių 26 d. 
senato bankine komisija 
staiga sustojo skaičius dau
giau dokhmentų apie Ame
rikos bankierių ir Amerikos 
valdžios santikius su bude
liška Machado valdžia. Sa
koma, kad paskelbimas tų 
dokumentų sukeltų baisų 
Kubos liaudies kerštą ne tik

prieš senus valdininkus, bet 
ir prieš Jungtinių Valstijų 
imperialistinius p 1 ė š i k us. 
Spėjama, jog tuose doku
mentuose kalbama ne tik 
apie Amerikos bankierių 
milionus. dolerių, „sukištus 
Machado valdžiai, bet apie 
tai,. kaip Amerikos valdžia 
padėjo budeliui Machado 
žudyti’ Kubos darbininkus. 
Štai ko bijo Roosevelto kon
troliuojama senato, bankinė 
komisija, kuri neva tyrinė
ja Wall Stryto bankierių 
reikąĮus;

NEW YORK.—čionai pri
buvo Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentas 
Green, kurio rolė yra padėti 
Roosevelto NRA administ
racijai sulaužyti čeverykų 

i darbininkų streiką. Val
džios agentai, bosai ir 
! Green atsisakė leisti derybo
se darbininkų išrinktiems 
atstovams dalyvauti, nes jie 
yra vadai Industrinės Čeve
rykų Darbininkų Unijos.

Antra, Green pasakė dar
bininkams, kad jie turi

grįžti į darbą ir atiduoti sa
vo likimą valdžios arbitra- 
cijai. Kas liečia priklausy
mą prie unijos, tai Green 
reikalauja, kad darbininkai 
balsuotų tiktai sausio mėne
sį, 1934 metų.

Streikuoja apie astuoni 
tūkstančiai čeverykų darbi
ninkų. Jie priklauso prie 
Industrinės Unijos, todėl 
Green ir bosai deda pastan
gas streiką sulaužyti ir dar
bininkų spėkas pakrikdyti.

Rytoj Jaunuolių Konferencija Brooldyne

WASHINGTON. — Vai- skerdyklos dirbo geriau, bet 
džios Fedefalių Rezervų tik todėl, kad valdžia supir- 
Taryba paskelbė raportą ko penkis milionus kiaulių 
apie Amerikos ekonominę: ir pavedė skerdykloms pa- 
padėtį. Tai labai svarbus i skersti ir sunaikinti, 
dokumentas, kuris aiškiai 
parodo, kaip teisingas buvo 
Komunistų Partijos ir ko
munistų spaudos daromas 
apibūdinimas ekonominės 
padėties. Taryba pripažįs
ta, kad “per pirmąją dalį 
spalių mėnesio darbai su
mažėjo.” Ir svarbu tas, kad 
darbų sumažėjimas įvyko 
beveik visose pramonės ša
kose, “o ypatingai tose, ku
riose gamyba buvo smar
kiai pakilus pirmesniais mė- kia, kad bedarbė vėl padi- 
nesiais. dės.

“Plieno, medžio, minkšto- šalčiai, 
sios anglies ir žibalo gami- bus nesvietiškos, 
nimas sumažėjo gerokai, o 
automobilių gamyba tapo tis į bedarbių tarybas ir ko- 
susiaurinta”, sako valdžios | voti už pašalpą, už apdrau- 
Tarybos raportas. Tiktai -1 dą, už maistą ir pastogę.

O iš plieno pramonės pra
nešama, kad galvatrukčio- 
mis gamyba puola žemyn— 
taip puola, kad tas visas pa
kilimas, kuris buvo atsiek
tas pavasarį ir vasarą, ta
po nušluotas. Dar daugiau: 
raportai parodo, kad visi 
sandėliai plienu užversti ir 
galima laukti dar didesnio 

; gamybos susitraukimo.
Ką tas reiškia? Tas reiš-

O čia ateina žiema ir
Bedarbių kančios

Bedarbiai turi organizuo-

■*

*

*

Draugas Litvinovas 
Jau Apleidęs Maskvą

Iš Maskvos pranešama, 
kad d. Litvinovas,' špvietų 
Sąjungos užsienio reikalų 
komisaras, jau apleido Ma
skvą ir išvažiavo į Jungti
nes Valstijas. Bet kada pri
bus i Washingtoną, niekas 
nežino.

Tuo tarpu Washingtone 
Roosevelto valdžios sekreto
rius Hull -atidėjo savo ke
lionę į Pietų Ameriką, idant 
padėjus Rooseveltui derybo
se su Sovietų atstovybe.

NUSIŽUDĖ BEDARBIS 
INŽINIĖRIUS

WASHINGTON. 
New Yorko čionai 
inžinierius Bow 
darbo. Bet darbo
įpuolė desperacijon ir gazu 
užsitroškino.

pribuvo 
jieškoti 
negavo,

jungos. Siuntė keturis proto
kolus Japonijos Valdininkams 
ir visi pateko-į Sovietų rankas. 

[Tapo atidengtas karinis suokal
bis prieš Sovietus. Sovietų Są-. 
junga nenori karo, bet jeigu 
Japonija jį išprovokuos, tai dar
bininkų ir valstiečių šalis su 
viso pasaulio proletariato prita
rimu ginsis nuo imperialistų.

Norime atkreipti atydą visų Brooklyno ir New JeVsey 
lietuvių darbininkų į tai, kad rytoj, sekmadienį, “Lais
vės” svetainėj įvyks pirmoji lietuvių jaunuolių distrikto 
konferencija. Jaunuolių kuopos ir chorai yra išrinkę 
delegatus. Mes tikimės, kad konferencija bus skaitlinga 
ir atstovaus mūsų jaunimą šios didelės apielinkės.

Bet svarbu joje dalyvauti ir suaugusiems darbinin
kams ir darbininkėms. Ateikite ir pasiklausykite, kaip 
mūsų revoliucinis jaunimas svarsto darbininkų klasės 
reikalus ir deda pamatus jaunimo organizacijai. Skait
linga darbininkiška publika priduos daugiau ūpo ir drą
sos mūsų jauniems kovotojams. Mūsų jaunuoliai matys, 
kad m*es, suaugę darbininkai ir darbininkės, džiaugiamės 
ir didžiuojamės jų kilniomis pastangomis, kad mes esa- 

— Pati Hitle-ime pasiryžę visais būdais jiems padėt pasiekti tūkstan
čius lietuvių jaunuolių su revoliucine agitacija, propa
ganda ir organizacija.

Konferencija prasidės 10 vai. rytė.
Tegul gyvuoja pirmoji lietuvių jaunuolių šio distrikto 

konferencija!-
Tegul gyvuoja mūsų revoliucinis jaunimas!
Linkime geriausio pasisekimo šiai konferencijai!
Dienraštis “Laisvė”, draugai jaunuoliai, rėmė iki šiol 

ir rems ateityje visus jūsų kovingus žygius!

Fašistų Koncentracijos 
Stovyklos Tirštėja

BERLYN.
rio valdžia oficialiai skelbia, 
kad šiandien koncentracijos 
stovyklose esą 22,000 revo
liucionierių, palyginus su 
18,000 liepos mėnesį. Ir tas 
parodo, kad areštai ir siun
timai į koncentracijos sto
vyklas nuolatos auga.

Bet šita valdžios skaitlinė
keleriopai sumažinta. Ap-1 
skaitoma, kąd šiuo tarpu 
fašistų kempėse yra sugrūs
ta iki šimto tūkstančių ^dar
bininkų. O kiek jų yra ka
lėjimuose, tai niekas neži
no.

Drg. Borich Kalėjime
PITTSBURGH, Pa: ' — 

Drg. Borich, Nacionalės 
Mainierių Unijos sekreto
rius, suimtas ir pasodintas 
į kalėjimą. O kad iš ten jo 
nepaleidus, tai valdžia rei
kalauja net $20,000 kauci
jos, kol bus paduota apelia
cija prieš išdeportavimą.

Nacionalę Mainierių Uni
ja pasiuntė darbo sekreto
rei Perkins griežtą protes
tą prieš šitą bjaurų užpuot 
limą ant unijoj sekreto
riaus. , v j

HILLQUITAS BUVO DIDELIS TURTUOLIS
Socialistų Partijos vadas j ištikrųjų milžiniška suma. 

Morris Hillquitas, kuris ne- Tad aišku, kad gudriai dar- 
senai mirė, paliko didelius bininkus parduodamas bo- 

Jis buvo žinomas sams ir prisidengęs socializ
mo vardu, Hillquitas galėjo 
susikrauti tuos turtus.; O 
metai atgal buvo paskelbta, 
kad Socialistų Partijos va
das Norman Thomas moka 
taksus už $30,000. O kur 
kiti jo turtai! Ir taip socia
lizmas tiems ponams pilnai 
apsimoka!

turtus.
kaipo “milionierius advoka
tas”. Dabar eina jo turtų 
išdalinimas. New York 
“Times” praneša, kad galu
tinas apskaitliavimas dar 
nepaskelbtas, bet spėjama, 
kad Hillquito palikti turtai 
perviršys du šimtu tūkstan*
čių dolerių ($200,000). Tai!

I

I

Laipsniškai Nupigina 
Popierinį Dolerį > c *

Washingtone Įsteigtas 
Darbininkų Centras

sa-Roosevelto valdžia su 
vo aukso pirkimo programa 
kasdien kelia aukso kainą ir 
pigina popierinio dolerio 
yertę. Už aukso unciją j£u 
mokama $31.54, tuo būdu 
popierinis doleris bevertas 
65.54 cento.

Turkijos Valdžia Paskelbė 
Amnestiją „
, ISTANBUL. — Ryšyje su 

paminėjimu dešimties metų 
Turkijbs respublikos įsistei- 
gimo, valdžia suteikė amne
stiją politiniams kaliniams. 
Amnestija nepaliuosuoja tik
tų, kurie priklausė prie se
nosios valdonų dinastijos*

Amunicijos Trusto
Pelnai Padidėjo

Amunicijos gaminimo tru- 
stas E. I. Du Pont De Ne
mours kompanija savo ra
porte parodo, kad šiemet 
jos grynas pfelnas pasiekė 
$26,981,Q00> arba 35 nuoš. 
daugiau, negu buvo pernai

Roosevelto valdžios karinė 
programa vykihama gyve- 
niman su didžiausiu pasiry
žimu. /./

WASHINGTON. — Ame- per šitą laikotarpį. Mat 
rikos valdžios sostinėj ta
po atidarytas darbininkų 
centras po num. ,1024 Sixth 
St., N. W. Čionai pradėjo 
augti darbininkų judėjimas, 
mas. w x

Milicija prieš Faimerius
Agituoja už Didžiausią 
Laivyną Pasaulyje *

Kulkasvaidžius Galės 
Naudot prieš Darbiu.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžios teisingumo 
departmento. patvarkymas 
parodo, kad valdžia pilniau
siai užgiria ir legalizuoja 
vartojimą k u 1 k as v a idžių 
prieš streikierius. Patvar
kymas liečia suregistravųną 
kulkasvaidžių, kad “atėmus 
juos iš gengsterių.” . Bet 
ten sakoma, kad kulkasvai
džius gali legaliai laikyti 
kasyklų savininkai, plieno 
korporacijos, geležinkelių 
kompanijos, bankai ir valdi
ninkai.

j 
I

I

■y

DES MOINES, Iowa. — 
Valdžia jau pašaukė Iowa 
valstijos nacionalę gvardiją 
sulaužyti farmerių streiką. 
Tie razbaininkai yra pil
niausiai apginkluoti ir pa
statyti saugoti skabus, tero
rizuoti streikuojančius far- 
merius.

LITTLE ROCK, Ark. — 
Stambus demokratų šulas 
senatorius Robinson sakė 
Čia prakalbų ir reikalavo, 
kad Jungtinių Valstijų ka
ro laivynas butų toks, jog 
jam lygaus nebūtų visam 
pasaulyje. Robinson kalba 
už Rooseveltą.

Puoš

(Daugiau žinių 5 pusi) #

Ponios Šunes Apdovanos 
Sidabriniais Medaliais

NEW YORK.
niam Astor hotelvi noniučių
draugija iškėlė didelę puotą 
ir apdovanojo 13 šunų sida
briniais medaliais už “did
vyriškus pasižymėjimus.”

L
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TRUMPMENOS
Tai Cliff side j, pagaliaus, kunigus ir išsiuntę-į Sibirą.’

AM * W*. AA1VJM, AM 
te, nuėjo prie stoties pama- gyvybę... Jis galėjo žiūrėt

M.

SUTERSVILLE, PI

“dįęvo tarnų” gyvena 
laisvai Sovietuose. Laisvai,

giausiai šaliai pasaulyje.”

Tarpe jų du esą lietuviai.! 
Įdomu, ką ten tie lietuviški 
probašciai veikė? Juk ten 
lietuviškų ; parapijų nėra. 
Ko jie ten nusibaladojo?

gi turi ateiti ir pažiūrėti, I sugauna, tuomet jie, 
kaip jaunuoliai tvarko savo Ima, yra out of hick! 
reikalus. : . h i R*

mišias, ištisinėjo
” iš nuodėmiųĮVAIRŪS dalykai

. Petras.
* - ■ .

Suaugusieji draugai-ės taip- niam suokalbyj. Kuomet 
žino

BaU t b ii as aecon class matter March 11, 1M4, att he Post Office at 
Brooklyn, N. Y., ander the Act of March 8, 1179.
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Kaip Bus Su Deportacijom, 
Kai Pripažins Sovietus?

Šiomis dienomis gavome iš Washingtono straipsnelį, 
rašytų Mr. A. E. Cook, advokato, kuris yra buvęs padė
jėja. J. V. darbo sekretoriaus ir nuo senai susidomėjęs 
imigrantų klausimais. Mr., Cook reiškia savo; nuomonę, 
kas bus su Sovietų Sąjungos piliečiais Amerikoje tuomet, 
kada Washingtono*valdžia Sovietus pripažins? Kas bus, 
būtent, su tais, kurie jau yra nuskirti deportavimui So-'

jąų ‘beveik įsikūrė LDg jau
nuolių x kuopa! Puiku! 
Brooklyniečiai dabar turi 
su cliffsidiečiais glaudžiai 
susirišti ir padėti aniems 
draugaųis išplėsti'veikimą. Į :!; j 1r-y, 11.

’ Sekmadiehį, beje, Brook-' 
lyne įvyksta New Yorko ir 
Apielįnkės Jaunuolių konfe
rencija, kurioj | bps .įpųritas; 
šitoj i apielinkįėj : jąūn’uolįų’ 
apskritys ir i išrinktas. lUmir: 
tetas. DėkimL kuodaugiau- 
siai pastangų to darbo pa
sekmingam p r a v e d i m ui.

, Antra, sulyg “Draugo” 
pirmesnių tvirtinimų, dau
gelis suprato, kad Sovietų 
Sąjungoj jau nebelikę nei 
vieno laisvę į kunigo. Įš; kur 
tad; atsirado šitie šeši; (jei 
tai į teisybei,ką; “Dyąjųga^ 
rašo)?

. I H C j ■•••. “ ’
Deją;i dar tūkstančiai ku- 

Kiekviepą .orgaųįzaciją,. kur /bgų,-popų, rabinų, ir kito- 
tik randasi1 jaUmiolįiį, pri- kių “dįęvo tarnų” gyvena

Po 12 Metų Pripažino Pro- venimas daro gėdą “turtin- 
* tingu—Nužudys
Dvylika metų atgal, Ro- 

chestėryj, N. Y., buvo are
štuotas už žmogžudystę tū
las Paul Logiudice.-Jis tuo
met buvo nuteistas nužudyt 
elektros kėdėj,;bet advoka
tai su daktarų pagelba 
žmogžudį atrado ne pilno 
proto ir todėl žudymą su
laikė. Po 12 metų kita 
daktarų. komisija ištyrė ka
linį ir; pripažink jį puikiau
siam; proto stoyyįj. Dabar 
jam turės but" paskirta žu
dymo diena.

vai© ; turėti’ šavo į atstovus
koųfęrericijoj. Lai ir pavie- iki Sovietai nesugauną juoš 

vietų Sąjungon, bet neišdeportuoti del nebuvimo tarpe | niai jaunuoliai dalyvauja, kokiam nors prięšvalstybi- 
šitd'šaiių diplomatinių ryšių? , '' .

(j Tokių nepiliečių J. V. esama daug. Straipsnelio au
torius pažymi, kad ne tik jų yra iš radikalų-darbininkų 
tarpo, bet ir iš baltagvardiečių, nelegališkai atvykusių 
į šitą kraštą. Jis rašo: '

Sunku apskaičiuoti, kiek yra nuskirtų deportavimui rusų
• ir kiek jų bus paliesta, kuomet Sovietai bus pripažinti, bet 
i jų bus tūkstančiai. Daugelis jų atvyko čia po 1921 metų, 

kuomet kvota jau buvo išpildyta, kaipo vizitoriai, jiešką 
prieglaudos, šitoj grupėj randasi daug augštos kilmės ru
sų, ir tų, kurie atsisakė nusilenkti bolševizmui, komuniz
mui ir sovietizmui. Jie dažnai čia vadinami kaipo “baltieji 

’^pabėgėliai.” Į šitą grupę įskaitoma ir tie, kurių Sovietų 
; valdžia nori už papildytus įvairius kriminališkus ir politiš- 
‘ kus prasikaltimus... Daug randasi rusų, kurie įėjo į šią 

šalį kaipo vizitoriai, artistai, ir kurie pasiliko čia tik todėl, 
,kad jų negalima buvo niekur išgabenti. . . Ar jie bus ban-

1 doma išdeportuoti? . } .

Tūli iš šitų žmonių jau senai buvo bandomą išdepor-1 
tūpti ir net buvo suimti. 'Tačiaus, nesant diplomatinių 
ryšių su Sovietais, Washingtono valdžia negalėjo jų iš
deportuoti. Tūliems jų net belas sugrąžino.'

Kaip bu Darbininkais? ’
4'v ' *“?» ' j 11 ■ 4 i

Apie kitą kategoriją žmonių, kurie gali būti išdepor-' 
tuotį, Mr. Cook sako: *

Kitas įdomus klausimas, kuris iškils, tai santikyj^ sū iš
duotais deportavimui varantais, kurie buvo išleisti laike 
pastarųjų 14-kos metų, prieš tuos rusus nepiliečius, kuriems 
primetama priklausymas į taip vadinamas priėš-įstątymiš- 
kas organizacijas. Tūli tų žmofiių jau-bus išsižadėję tų or
ganizacijų ir jie niekuomet nepapildė jokių atvirų išstojimo 
aktų. Kita, kuomet jų pažiūros buvo tiktai filozofinės, ir 
išraiška šitų pažiūrų nėjo toliau, kaip stojimas už tokią 
formą valdžios, kokia yra Rusijoj, tai ,ar deportavimas jų 
būtų pateisinamas, kuomet Jungtinės Valstijos dabar pri- 
•pažįšta tą valdžios formą? Ar mes priimsime Rusijos am
basadorius ir su ja prekiausime, ir tuo pačiu laiku depor
tuosime tuos asmenis, kurie stos už josios valdžios formą?

lai atftorius straipsnio atsako, kad šitie dalykai dar 
neaiškūs, neišspręsti. Jis mario, kad, veikiausiai, prisieis 
perleisti speciališkas įstatymas sureguliuojąs esamus 
prieštaravimus.

Mūsų nuomonė deportacijų klausimu yra, žinoma, vi
sai "skirtinga nuo Mr. Cook. Mes gerai žinome, kad 
Aiūerikos valdžia nedeportuos į Sovietų Sąjungą “augš
tos kilmės” baltagvardiečių ir kontr-revoliucininkų rusų, 
pabėgusių į Ameriką. Ne! Jinai juos globoja it* globos, 
kadangi tie žmonės Amerikos imperializmui bus reika- 
lihgi pavartoti-karui driėŠ Sovietus, prie kurio ši šalis, 
kaipi ir visas kapitalistinis pasaulis, jungiasi.

ĮJūbar del revoliucirįų darbininkų. Pastaruosius, aiš
ku, Washingtono pon&į bandys deportuoti prie pirmos 
progos! Kas mano, buĮCRoosevelto administracija yra 
liberališka ir švelniau ęlgsiantis su revoliuciniais darbi
ninkais, tas, žinoma, labai apsigauna! L jyiįss . Perkins, 
darfeo sekretorė, naudoja tuos pačius būdus prieš sve- 
turgimius kovingus darbininkus,; kaįp ir Hdovetio buvęs 
bičiulis (dabar jau numiręs), .buvęs darbo sekretorius 
Doak. štai pavyzdys su d. įorich, sekretorium Natio
nals Mainierių Unijos. Kadapgi mainieriai kovojo ir 
nenorėjo nusilenkti prieš NRA—algų kapojimą ir darbo i 
sąlygų sųnkinimą,—o tiems mainieriams vadovavo d. Bo- 
rich, tai jį darbo sekretorė įsakė-kuoveikiausiai išdepor* 
tuoti į Jugoslaviją.

Tą patį jinai darys su tais darbininkais, kurie bus ga
lima deportuoti į Sovietų Sąjungą.

Ką darbininkai į tai atsakys ir ką jie gali atsakyti? 
Jie fįiri visųpirmiausiai organizuotis ir organizuotai pa
sitikti ataką iŠ kapitalistų.? Juo stipresnis bus Tarptau
tinis Darbininkų Apsigynimas, juo didesnis bus masinis 
darb:ninku judėjimas—revoliucinės darbo unijos ir Kom
partija—juo mažiau valdžia pajėgs išplėš iš mūsų eilių 
kovojančiu darbininku ir ištremti!

O kaip su “šviesa”, drau
gai? Ar bandortia ji užraši
nėti? Geriausiai dabar bū
tų praplatinti “Šviesą”, 
gaunant k u o d a u g iausiai 
naujų narių į ALDLD. Ki
ta: tenepamiršta nepasimo- 
kėję savo duoklių ALDLD 
nariai tai padaryti. Metai 
baigiasi. Ateina nauji me
tai, nauji planai, 'nauji dar
bai ! ■

< t 1 ( i '1 Kunigų “Draugas dejuo
ja, girdi, Kaune gauta ži
nių, kad iš Kameriec-Podol
sko, Sovietų Ukrainoj, bol
ševikai suėmę .šešis katalikų

Hitlerininkai Susisuko 
Lizdą Worcesteryje

Iš WORCESTER, Mass., 
vienas draugas prisiuntė 
mums iškarpą iš “Sunday 
Herald”. Ten rašoma, kad 
Worcesteryje fašistai-hitle- 
r in inkai turi susisukę didelį 
lizdą ir varo plačią kampa
niją po visą Naująją Angli
ją už fašizmą. Jų lizdas 
randasi “Hotel George Wa
shington.” Ypatingai pla
čiai fašistinė propaganda 
skleidžiama mokyklose, kad 
patraukus jaunimą fašizmo 
pusėn.

Argumentas Penktas
. Paduodama daug pasaulinių žinių, talpindama 

skaitlingai korespondencijų, kreipdama daug do
mesio į dailiąją literatūrą — beletristiką — “Lai
svės” redakcija neišleidžia iš galvos ir reikalin
gumo t. v. sunkiosios artilerijos, pamatiniais

1 klausiniais straipsnių, traktatų. To neturi išleis
ti iš galvos ir mūsų draugai, kuomet jie kalbasi 
su darbininkais, ragindami juos užsisakyti “Lais
vę”. Būtent:—

1. Amerikos ekonominiais ir politiniais klausi
mais “Laisvė” nuolatos talpina pamatinį analizą 
—tezius, rezoliucijas—Amerikos Komunistų Par
tijos, kuri nuodugniai išlukštena esamą padėtį ir 
nurodo darbininkų klasės uždavinius, kaip page
rinti savo buitį.' -

2. Lietuvos reikalais mūsų dienraštis taipgi 
nuolatos talpina pamatinius, taip sakant išsemian- 
čius straipsnius, supąžindiniinui mūsų skaitytojų 
su objektyve padėtimi Lietuvoj. Jei negauname,

'kas tuos straipsnius parašo “Laisvei”, ,tąi pasive- 
linam paimti iš “Priekalo”, Lietuvos “Komunisto” \ 
arba kurio kito žurnalo, leidžiamo. Lietuvoj,

3. šiais metais, tenka priminti, “Laisvėje” til
po labai ilgas ir pamatinis d. J. Stalino .raštas 
hpie užbaigimą Penkmečio Plano. Jis buvo toks 
įdomus, toks populiarus, toks brandus, algebrajiš-' 
kai šuimąą visus ŠŠŠR,darbo žmonių pasiekimus! 
Arba imkim d. Heekerto, Vokietijos Komparti
jos Centro Komiteto raportą Komintėrnui apie* 
padėtį Vokietijoj. Kaip ant delno išdėstė jis visą . 
esamąją Vokietijoj padėtį-ir kelius; kuriais Vo
kietijos proletariatas eidamas nusuks galvą juo* 
dajam fašizmui. ’

Suprantame; kad ne visi skaitytojai įsigilino į 
tuos straipsnius. Bet tie, kurie norėjo, Studija
vę ir jie pasisėmė daug pamatinių žinių.

Ateityje , mes darysime tą patį.
Todd, .prašome mūsų visus?draugus.ir pfietelius 

£asidarįąį$ti, kad Įtistiprihūs “Laišvę^ hiėdži^gĮ- 
* niai ir moraliai. Reikia gauti dienraščiui naujų 

skaitytojų.
Dabar jo prenumerata atpiginta

1 ’ Dabtif ūiūsų va jūs* K * <

Areštuotas 35-tą Kartą
Šiomis dienomis New 

Yofke policija areštavo 73- 
jų metų senį, vardu John 
Parri. Nuo 1901 metų iki 
dabar jis areštuotas jau 35- 
tu kartu. Šį kartą jis areš
tuotas už kiše.nių krauty- 
ma.

55 Doleriai už Svarą 
Sunaikinto Kūno

Daktaras Joseph Safian 
patraukė teisman Metropo
litan Operos dainininkę Na
nette Guilford, reikalauda
mas nuo jos 1,000 dolerių 
už sunaikinimą 18 svarų jos 
kūno. Praeitą metą gegu
žės mėnesį dainininkė atėjo 
pas šį daktarą ir praše^a- 
daryt ją tiesesne, nes ji per
daug nutukus ir nelabai tin
ka tokiame teatre ant stei- 
čiaus pasirodyt.: ’ Daktaras 
Safian apsiėmė tą atlikt už 
tam tikrą mokestį. Pinigus 
sumokėt dainininkė priža-s 
dėjo laike 90 dienų.

Pradėjo Nanette laikytis 
pas daktarą veik kasdien; 
kiekvieną atsilankymą dak
taras suhaikino po svarą 
jos kūno. Viso sunaikint 18 
svarų. Dainininkė atrodė 
daug gražiau, bet “užnir
šo” daktarui užmokėt už jo 
darbą. Dabar daktaras pa- 
rokavo jai po 55 dolerius už 
kiekvieną sunaikintą svarą 
jos gražaus kūno.

Seni Karščiau Bučiuojasi, 
= Negu jauni

Šiomis dienomis New 
Yorko policija išleido pa
tvarkymą, kad nevalia ilgai 
laikyt - automobilius.- gatvjė-. 
se netoli gelžkėlio stotie^ 
Bronxville j (New Yorko 
dalyj). Sakoma, atvežę vy
rai pačias ar pačios vyrus 
į stotį kokiu pusvalandžiu 
ankščiau, ir laukia, kol 
traukinys išeis, tokiu būdu 
užsikemša gatvės automobi
liais. Laikraščių reporte
riai padarė išvedimą, kad 
policija uždraudžia “ilgai” 
bučiuotis prie traukinio.

Pasiskaičius šitų “bučia- 
vimosi” istorijų, Judy 
Kaufman, 17 metų mergai-

Bedarbiai Mainieriai Apsi
gyveno Pečiuose

NetoliA Brownsville, Pa., 
miestelio ant kalno randasi 
daugelis tuščių didelių pe
čių, kuriuose seniau dirbda
vo. iš minktosios anglies 
“koksus.”- Tie pečiai pusė
tinai erdvingi, pamūryti iš 
plytų. Kadangi šioj apie- 
linkėj yra daugelis bedar
bių, kurie negali užsimokėt 
UŽ kambarius, tai jie susi-r 
kraustė gyvęnt į šiuos pe
čius. - Čia jie ir valgo, ir 
miega ir šiaip sau laiką pra
leidžia. (Maitinasi šie mai
nieriai bedarbiai įvairiais 
būdais: vieni rankioja viso
kius “džionkys” ir parduo
da, ' už "ką gauna kelioliką 
centų; kiti gauna padirbėt 
kokią valandą kitą mieste
lyj, už ką nusiperka maisto 
ir t. t.’ Paprastų valkatų 
ar bomų šie pečių kolonistai 
nepriima savo buveinėsna, 
—turi būt vien darbininkai 
bedarbiai,; kurie pirmiau 
dirbo kasyklose.

Manoma, kad valdžia 
juos išvys iš ten, nes karšti 
patriotai jau pradeda kal
bėt, kad tofcis bedarbių gy-

:; laikė
“griešninkus 
ir t. t.

Kur dingo tikėjimas lie
tuvio kunigo Miežvinio, ku
ris 1929 metais Jersey City, 
N. J., nušovė savo my lėtinę 
ir . pats sau galą ’ padarė? 
Juk mergina verkė ir prašė 

; nešant jos, o vienok dvasiš
kas tėvas paleido kulką tie
siai į jos jauną krūtinę. Gal 
sakysit, kad pas jį nebuvo 
tikėjitno ? -

Kur buvo tikėjimas ir 
toji artimo meilė pas pra
lotą Olšauską, kuris Birš
tone nusmaugė savo meilu
žę Ustijanauskienę? O juk 
jis buvo jai labai “artimas.” 
Aiškus dalykas, ji, matyda
ma, ką kunigas rengiasi da
ryt su ja, prašė jo, meldė jį 
su ašaromis, nesukt jai vir
vės ant kaklo ir nesmaugt. 
Kunigas matė, kaip apsukta 
virvė apie jo meilužės kaklą 
ją smaugia, išvarinėja iš jos

tyt, kaip policija stabdys 
bučiuojančiuosius. Stabdy
mo bučiuotis ji nematė. Bet 
vienas dalykas ją nustebino, 
tai kad seni žmonės daug 
meiliau ir ilgiau bučiuojasi, 
negu jauni, jaunos porelės. 
Anot jos, išrodo, kad jauni 
bučiuojasi tik. kaipo' atliki
mui tam tikros privilegijos; 
nespėja- lūpomis -dasilytėt, 
pasako “good bye” ir bėga 
kas .sau, nelaukia nei kol 
traukinys nueis. Seni gi, 
bučiuojasi su jausmu, karš
tai ir ilgai, sąkd mergaitė. 
Mergaitė reporteriam pasa
kė, jog ji manė, kad tik pas 
jaunuolius gali būt tikra 
meilė, o čia yra visai atbu
lai". ..

“Ten, kur Nėra Tikėji
mo, nei Artimo Meilės”

į tai be susijaudinimo! Gal, 
kunigėliai, sakysit, pralotas 
Olšauskas tuomet buvo už
miršęs tikėjimą? Po to jis 
dar daugelį mišių atlaikė.

Tai ve ką reiškia jūsų 
tvirtinimas, kad visokios 
kriminalystės tik ten įvyks
ta, kur nėra tikėjimo ir ar
timo meilės.

Iš Mainierių Gyvenimo ir Kovu

Lewiso mašina jau bando su
laužyti mainierių streiką. Vals
tijos gubernatorius ir unijos 
vadai, kuriems diktuoja Le
wis, pasirašė sutartį ir dabar 
jau veikia su valdžios jėga, 

'kad suvaryti darbininkus dar
ban.

Prie mainų prilipinta prane- 
: Šimai, kuriuos išleido guberna
torius. Juose sakoma, kad vi
si darbininkai turi grįžti dar
ban, su pikietuotojais jie jau 
esą nesiskaitys.

Tad šita unijos viršininkuViename Lietuvos kuni-:
gų laikraštyje telpa straips- ; politika jau daug darbininku 
nelis po antgalviu: “Ten, : sudemoralizavo. Daugelis jų 
kur nėra tikėjimo, nė arti-' jau grįžo darban. Tačiaus dar 
mo meilės.”‘Tame straips-1 ^erai laikosi darbininkai H C.

I Frick kompanijos.
Prie darbininkų streiko lau

žymo labai daug prisideda 
valdiškos įstaigos, kurios Ąar 
šiaip taip šelpė darbininkus, 
neturinčius maisto, šios įstai
gos sulaikė pašalpas ir pasako, 
kad darbininkai turi eiti dar
ban.

Taip pat prie tų “dalinimų" 
ir kunigai daug prisideda. 
Jiems pavesta dalinimas kai 
kurių pašalpų. Tai tiems, ku
rie neina į bažnyčias, labai 
sunku gauti pašalpos.

Darbininkai, kuriems labai 
dar reikalinga pašalpa, bet jau 
tapo atkirsti nuo tos pašalpos. * 
Tad vargas ir badas dar pa- J 
didėjo darbininkams. Tai reiš- : 
kia, kad visais būdais išnaudo
ja darbininkus kompanijos ir ” 
valdininkai. Daugelyje vietų .. 
darbininkai dirba, bet nieko 
neuždirba.

Darbininkai turi laikytis ir •; 
nesiduoti save taip išnaudoti '- 
ir apgauti visokiems išdavi 
kanis.

nyje, matyt, kokis kunigė
lis, nupasakoja daugelį nuo- 
tikių, kur motinos žudė sa
vo vaikus—naujagimius ir 
paaugu sius. Surankiojo 
tuos nuotikius iš viso pa
saulio, o daugiausia iš Ru
sijos, būk- ten “del nuolati
nio badavimo” tie įvykiai 
kartojasi. Bet jokių faktų: 
datų, vietų, vardų—nėra. 
Sako, vis tai del to, kad nė
ra tikėjimo (į dievus).

Jeigu jau taip, tai pasa
kykit, gerbiami kunigėliai, 
kur buvo tikėjimas ir arti
mo meilė garsaus Čensta
kavo kunigo Macocho, kuo
met jis kirviu kapojo iv už
mušė savo brolėną, kad ga
lėtų laisvai,, mėilintis prie jo 
pačios? Gal sakysit, kad 
pas jį nebuvo tikėjimo?*'.Po 
nužudymui savo brolėnų jis 
laikė mišia^, klausė išpažin
tį, dalino komuniją,

'Kur buvo tikėjimas ir 
artimo meilė katalikų ku
nigo Šmito (New Yorke), 
kuomet jis, padaręs jauną 
merginą nėščia, paėmė dide
lį peilį ir ją miegančią pjo
vė? Paskerdęs savo gražią 
gaspadinę, supjaustė į ke
lias dalis dr jas sumetė į 
Hudson upę. Ar pas jį ne
buvo tikėjimo tuomet?;. Po 
supjaustymui merginos; jis

Studentai Laimėjo

MEXICO CITY. — Uni
versiteto studentai streika
vo ir laimėjo. Jie streika
vo po vadovybe komunistų. 
Jie privertė valdžią atskir- 
ti universitetą nuo valdžios 
kontrolės, ir laimėjo iš se
nato paskyrimą. $2,830,000 
universiteto užlaikymui.
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IŠVEŠ KONCERTAS
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SEKMADIENI
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OperetiškąAktą

Duos
Newark Jaunuoly

1933

ANNA KLYMKOWSKA, sopranas 
Pasižymėjusi Conn, valstijoje dainininkė, ukrainietė. Vad. B. Šalinaitei

William Norris
Orkestrą

Iš 6 Kavalkų 
Grieš Šokiams
įvairius Kavalkus

K. MENKELIUNIUTĖ, dramatiškas sopranas 
šiame koncerte ji parodys savo išsilavinimą, kaipo 

profesionalė dainininkė

LABOR LYCEUM SALEJE, 

949 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Raudonosios Šokikes
ŠOKS RAUDONOSIOS ARMIJOS 

MARŠĄ

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.

Vardai artistų, iš kairės j dešinę:
1. PT. GRABAUSKAS, 2. STASYS KUZMICKAS,

3. ANTANAS KUZMICKAS, 4./VITALIUS 
JUDZENTAVIČIUSNICHOLAS KARLASH, 

basas, garsusis operų daini
ninkas, kuris stovi lygiai su 

šaliapinu.

Mainierių Kvartetas iš Shenandoah, Pa.
Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y.

Vyrų Oktetas ir I
Brooklyn Aido Choras

Su Naujom Dainom

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

Įžanga 50c ir 75c. Prašome iš Anksto Įsigyti Tikietus ir Laiku Bukite Svetainėje
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šeštadienis, Spalio 2$, 19$ •>

tik skaitote šį pranešimą, raginkite 
savo draugus ir pažįstamus atsilan
kyti. Įžanga tik 25 centai ypatąįj 

Širdingai UžkvieČia Komitetas.
(254-256)

talpinate F.L.I.S. straipsniu^, 
telpančius ir kituose laikraš^- 
čiuose, todėl irfčia, man rodosi, 
galėtumėt, be jokios sau skriau
dos, pritaikyti tą patį^ princi
pą. Iš to būtų naudos jūsų pa
čių- skaitytojams.

Bandymas jūsų laikraštyj1 
pravesti tokią mintį, ypatingai 
spalių mėn. 16 d. laidoj (kad 
ir ne žodžiais), būk aš specia
liai bendradarbiauju “Drau
gui”, yra labai neteisingas skai
tytojų informavimas. Iš to 
laikraščiui—nei garbės, nei 
naudos.

Tikiu, jog ateityj, panašiais 
atvejais, pasinaudosite čia su
teiktomis informacijomis.

Draugiškai,
Dr. A. Petriką.

PRAJOTAI IŠ KITUR %

PHILADELPHIA, PA.
Pirmą didelį, linksmą balių rengia 

Lyros Choras,-šeštadienį, October 28 
d., Girard Manor svetainėje, 909-15 
W. Girard Ave. Pradžia 7 vai. va
kare ir tęsis iki 1 vai. ryto. Įžanga 
su drapanų padėjimu 35c. Bus ska
nių valgių, gėrimų ir šauni orkestrą. 
Kviečiame kuo skaitlingiausiai atsi
lankyti.

*»
(Trijų paveikslų dramatinis etiudas). - X
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tiko 
mes 
dro, 
neto

v 
t

III., 
No.
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Sekr. Į 
(255-256)

|ly gyvenančių gydomųjų pro- 
: fesijAĮ narių. Seniau ji leido 

Gydytoją”. Da-

Rengia Kom. 
vienetas <rDaily 
Kviečiame visus 

25c.
Komisija.

LAISVOJI TRIBŪNA

(Tąsa)
KABLYS.—Darbininkai? Gyfuoja? O-o-o—jie 

turi laisvę. Laisva stovėti gatvėje ir prašyti 
darbo ir duonos, žmonos ir vaikai#—laisvi tinti

* iš bado.
KLIMAS-.(tyliai). Oi-oi-oi... Nagi, tai kaip 

gi čia yra?
KABLYS.—O taip, keturiasdešimts milio- 

nėn darbininkų kapitalistėn už streikėn išmetė į 
gatvę. Bedarbė. Badas. Mirtis...

KLIMAS (nusiminęs nueina į šalį, dūsauja). 
Ta-aip, ta-taip...

REGINYS SEPTINTAS
JURGIS (Kabliui,) Na, draugas Fric, jau vis

kas prirengta. Eime, pavakarieniausim ir mie
got, nes rytoj prieš švintant kelt ir prie darbo.

KABLYS (eidamas). O-o,' man nepripratinėt 
(abudu išeina; Klimas vienas).

KLIMAS (lig per miegą). Badas, mirtis, be
darbė. Keturiasdešimts ^piilionų darbininkų... 
Ponų batas spaudžia. ..

, REGINYS AŠTUNTAS
(Įeina Akulina. Net pradžiūgsta, pamačiu

si Klimą). \
AKULINA.—štai kur jis, padauža. O tu laks

tyk paskui jį, kaip paskui vaiką, visą naktį jieš- 
kok. Taip ir maniau, kad girtuokliauja pas Fe- 
odorą Krūvą. Ot, manau, prakeiktasai. O jis 
štai kur, mano sakalėlis (stebisi). Kas tau 
yra, kad tu lig ne savo kailyje!

KLIMAS (sau) “Jūs manote apie save ir sa
vo kelines”—sakė draugas Jurgis. “Imkite pla-. 
čiau.” Plačiau...

AKULINA.—Kokias kelines? Ką tu zauniji?
KLIMAS (neatkreipia domės). Palauk, pa

lauk! “Duoifa—tai mūsų auksas.” Kada daugiau 
aukso; tai daugiau ir dirbtuvių, daugiau keliniiĮ. 
Velniop kelines. Imk, Klime, plačiau. . .

REGINYS DEVINTAS '
(Įbėga Vosylius, paskui jį Ona. Linksmus).
VOSYLIUS.—Draugas Jurgi. Tiu, čia Klimas, > 

o kur gi Jurgis? Nagi ir dalykėliai, Klime (ima 
ir apsisuka kartu su Klimu)

ONA.—Teta Akulina, šokit—mes laimėjom!, 
(suka Akulina).

REGINYS DEŠIMTAS
(Įeina Jurgis) t .

JURGIS.—Ko jūs Čia'(rėkaujat? Kas atsitiko!?':’
* VOSYLIUS.

4 JURGIS.—Na, ir gerai. Kam gi jūs vidur
naktyj trukšmą keliat? Bėgkite pas Įnamį, lai 
priima.

VOSYLIUS—Ona? Gerai! (nubėga.) 
REGINYS VIENUOLIKTAS 

(Įeina Kablys.)
KABLYS.—Mat. Kame dalykas? Kas 

Skandalas? x ’
JURGIS.—Tai nieko ypatingo. Atvežė javus 1 

nuo Buožių. O šiuos javus paslėpė pas buožes 
kolektyvo valdybos pirmininkas.

KABLYS.—Kolektyvo pirmininkas?
" KLIMAS.—Kokio kolektyvo?

JURGIS.—Kolektyvo “Pergalė”.
KLIMAS.—Kas? Mikalojus? f

* ’KABLYS.—Mat...
< i AKULINA.—Mikalojus? . •

JURGIS.—Jūsų tikras brolis Mikalojus.
KLIMAS.—Tai kaip gi čia? JūsJ juokus 

čiat!
AKULINA.—Tai šmeižtas! *
JURGIS.— (Rimtai.) Aš jums įrodysiu,

raščiukas (skleidžia popier^s). Kur gi čia jie? 
Sąrašai... prapuolė.

KLIMAS.—Sąrašu., sąrašai?
JURGIS.—Kas gi galėjo paimti? Nieks 

nebuvo?
KLIMAS.—Tai jis,1 jis... Mikalojus.

‘(Uždanga). »
PAVEIKSLAS TREČIAS*

4 (Klimo Pirkioj).
’REGINYS PIRMAS

MIKALOJUS.— (Įbėga pirkion, susirūpinęs). 
Kur gi jie visi dingo? Taigi pakliuvau, kaip 
žiurkė į slastus. Iš kur gi pas jį sąrašai? Ne
jaugi tas gvėra (mulkis) Nevalyvas? Nejaugi 
jo čia rašyta? čia jo rašysena. Kas dabar da.- 
ryt? Viskas prapuolė. Jeigu sužinos—visuome
nės teismas! Klasinis priešas! Buožių pataikū
nas. . . Rupūžės. Visą gyvenimą vargdieniu, 
kumečiu buvau, maniau—išeisiu į žmones, grį
šiu prie savo ūkio, tapsiu geru šeimininku. Kad 
tik pinigai! Pinigai! O pinigai—tai duona (ja
vai). J-a-v-a-i! Is viskas prapuolė. Ir per ką? 
Per tą glindą Nevalyvą. Pakliūsi tu mano na- 
guosna, aš tau..".

REGINYS ANTRAS
NE VALY VAS.—Galima ?
MIKALOJUS.—Kas čia?
NEVALYVAS.—Nevalyvas. ,
MIKALOJUS (patveręs Nevalyvą, krato jį) 

Ką gi tu padarei?
NEVALYVAS.—Aš absoliučiai...

\ MIKALOJUS.—Ach, tu varle žalioji! Ką gi 
tu ten prirašei? Ar tam aš tave sekretorium 
padėjau, kad tu užsiraš'inėtum, kas nereikia? Kas 
tavęs prašė?

NEVALYVAS.—Aš abosoliučiąi ne knygoje, 
aš sau del buhgalterijos...

MIKALOJUI.—Tylėk, kelme! A$ tau. .. Kas 
tavęs prašė, gvera. nevalyvas! Kbkiuo gi būdu 
jie pas Jurgį atsidūrė?

.• NEVALYVAS.—Meilės avarija. Komsomolas: 
•ištraukė.

MIKALOJUS.—Nevalyva tu glinda! Kas man 
su tavim daryt? štai ką: tuojaus lėk (bėk) pas 
Didžiagurklį ir pas kitus. Tegul geriau paslėps 
javus.

NEVALYVAS (baimingai).—Kaip inane gy
vą matai—neisiu! \

MIKALOJUS. Ką?
NEVALYVAS.—Baugu.
MIKALOJUS.—Eik, arba aš tave išsyk nudė

siu f (išlydi Nevalyvą).
REGINYS TREČIAS * •

Įeina Klimas)
KLIMAS.—Geriam uliavojam... Uliavojam 

ir?.. A? O Akulinfts nėra? (prisimeta linksmas,- 
juokauja).

MIKALOJUS.—nėra. #
(Daugiau bus)

“Laisvės” Redakcijai, 
Brooklyn, New York.

. Gerbiama Redakcija: 
’’Patėmijau, jog jau net dvie-:savo žurnalą, 

juose jūsų laikraščio numeriuo- bar jokio savo or'gano neturi, 
se buvo kritiškai išsireikšta del Pereitais metais, mano paties 
to, kad mano straipsniai telpa Į 
Amerikos lietuvių laikraščiuose, 
atstovaujančiuose įvairias mūsų 
visuomenės srioves. Betgi, ma
no supratimu, tie abu išstoji
mai buvo remti daugiau subjefyy 
tyviais sumetimais, ne kaip no-< 
ru teisingai painformuoti savo 1 kos>
skaitytojus, ką turėtų daryti [ skyriam įvesti sutiko duoti veik 
kiekviėnas save gerbiąs Įaik- visi lietuvių laikraščiai. Drau-kiekviėnas save i 
raštis ir ko skaitytojai, iš savo 
Laikraščio tikisi. Tuo keliu, ku
riuo mano straipsniai pasiekia 
įvairių sriovių lietuvių laikraš
čius, eina ir kitų daktarų (me
dikų bei dantų gydytojų) raš
tai, bet kol kas indn dar nete
ko matyti jūsų laikraštyje da
rant del to priekaištų tų raš
tų autoriams. Nesuprantu, ko
dėl tik aš esu taip “favorizuo- 
jamas”. Gal del to, ,kad mano 
straipsnių yra tilpę “Laisvėje” j 
Augiau, negu, kuriame 1------
laikraštyj!

Leiskite man, 
nušviesti padėtį, 
ganizacija, kaip 
tuvių Daktarų Draugija, kuriai

siais” ir jų raštų negalinti dėti. 
Bet tokia kontencija padeda 
Draugiją į labai nesmagią pa- 

. Kas gali nurodyti krite
rijų tokio “susikompromitavi
mo” matavimui? Moraliniai ar 
profesiniai susikompromitavu
sių asmenų Draugija nepriima 
savo nariais. Aišku, kad tok
sai “susikompromitavimas”' ga
li būti tiktai politinis, o ne ki- 
tokis. Draugija yra nepartinė; 
ji priima nariais visokių nuo
monių profesionalus. Jeigu tad 
laikraščiams bus leista skirstyti 
Draugijos narius į “gerus” ir 

i”, tada ir patiems na- 
Vietos tokiem Draugijos riams reikės pritaikyti tą pa* 

čią teisę: leisti pasirinkti laik
raščius, kuriuose jie norėtų sa
vo raštus talpinti. Tada, neabe
jotinai, rastųsi nemaža tokių 
profesionalų, kurie paskaitytų 
vieną ar kitą laikraštį, ,ka<Į ir 
pačią “Laisvę”, “susikompromi
tavusiu.” Tokis diskriminavi- 

ucLUii oavv mas PHnas neigiamybių ir 
tiesa betlDsai paveiktų žalingai į visą 

_____ __ kaitinti Draugijos švietimo 
Draugiją. Kalta del to daugiau Draugija -nedraudžia savo

sumanymu,, ji nutarė įvesti savo 
skyrius visuose lietuvių laikraš
čiuose ir ten talpinti savo narių 
raštuę. Tuo ji taręsi atliksianti. 
didelį švietimo darbą. Tik, ži
noma, tokię paštai /privalo būti

. . « ’ • 4 F. / A* ' » __ -

gijos narių raitai telpa speci
fiškai pažymėtame skyriuje, 
kad skaitytojai galėtų juos at
skirti nuo raštų kitų gydytojų, 
kurie bendradarbiauja išimtinai 
tiktai kuriam nors laikraščiui. .

A.L.D. Draugija neturi savo 
skyriaus “Laisvėje”, 
bet už tai negalima

pati laikraščio redakcija. Iš 
[asmeninio pasikalbėjimo *su 

kitam I dviem vyriausiais redakcijos 
nariais, cįd. R. Mizara ir V. 
Tauru, sužinojau, kad’ tokio 
skyriaus nėra todėl, jog redak
cija sutinkanti talpinti raštus 
tiktai tūlų daktarų; kąi kuriuos 
ji laiko “susikompromitavu

programą.
» na

riam rašyti jų mėgiamiem laik
raščiam, kaip atskiriem asme
nim, bet ji pati negali1 užsiimti 
diskrimihacija. (

Jeigu jūsų laikraščio redak
cija sutiktų atsisakyti tos dis
kriminavimo prerogatyvos, mū
sų Draugija sutiktų siuntinėti 
ir jums savd’ narių raštus. Jūs

I •> ' ■

^Laisves” Redakcijos 
Prierašas

i >, . . i ■

Neinant į plačias su dr. Pet
riką diskusijas, tenka pasakyti 
sekantį:

1. Jeigu “Laisvė” kritikavo 
dr. Petriką už rašinėjimą įvai
riems social-fašistų, fašistų ir 
klerikalų laikraščiams, tai ji 
tai darė tiktai todėl, kad manė, 
jog dr. Petriką turėtų būti skir- 
tingesnis nuo tūlų kitų dakta
rų tuom, kad jis skaitėsi save 
komunistu arba artimu jų pri
tarėju, kuomet , daugelis kitų 
daktarų jais niekuomet nebuvo 
ir net nedarė pretenzijų jais 
būti. “Laisvė” manė ir tebe
mano, kad komunistas arba jų 
simpatikas,. bus jis gydytojas, 
dantistas ar kitas kuris pro
fesionalas bei darbininkas, gali 
susivaldyti ir išlaikyti savo li
niją. Komunistas arba jų sim
patikas nerašys tam laikraščiui 
arba žurnalui, kuris puola re
voliucinį' darbininkų judėjimą; 
kuris yra skersai - išilgai re
akcinis, buržuazijos įrankis ko
vai su darbininkų judėjimu. 
O kuris taip daro, tas negali 
būti komunistu arba jų sim- 
phtiku. “Laisvė” kreipia į df. 
Petriką daugiau' domės todėl, 
kad jis, kaip visi žino, dar taipi 
nesenai pretendavo būti vadu 
revoliucinio darbininkų judėji
mo, buvo jo viršūnėse, davinė
jo įsakymus darbininkams, kaip 
kovoti su buržuazija ir jos? 
spauda, o Šiandien pats nudar
dėjo J tos spaudos špaltąs, 
skelbdamasis, būk tai darąs 
“švietimo darbo” tikslais.

2. “Laisvė” niekuomet nema
nė, kaip mano dr. Petriką, būk 
“žmonių švietimą” gali vieno
kiai atlikti nusinešiojęs, pav., 
kuris nors klerikalų šulas, išti
kimas fašistams ir buržuazijai 
gydytojas, ir apsišvietęs ne tik 
savo profesijoj, bet ir politi
koj ir ekonomikoj komunistas 
arba jiems pritariąs gydytojas. 
Daugiausiai ligų šiandieų paei
na del netikusios tvarkos, del 
skurdo ir vargo, kurį kenčia 
darbininkų klasė. Norint švies
ti žmones, aiškinti jiems apik 
sveikatą, geras, apsišvietęs gy
dytojas, pažangus visuomeni
niai, jisai, todėl, aiškins' ligų 
priežastis ir nurodys skaityto- 
j airis reikalą ne tik kovoti su 
ligomis (pasėkomis), bet vy
riausiai ir su priežastimis, ku
rias gimdo? ši sistema.
. Politiniai susikompromitavęs 
arba J)Uržuazinių pažvalgų gy
dytojas, stiprus kapitalizmo už
tarytojas, to visk©' nesupras ir 
nematys. Jo aiškinimai apid 
sveikatą, todėl, bus vienpusiš
ki; dažnai jis išgarbins visokia^ 
buržuazines neva sveikatos pa
laikymui įstaigas ir pačią ka
pitalizmo sistemą, ragindamas 
skaitytojus jas lankyti ir remti 
ir, žinoma, podraug remti pa
čią sistemą, štai, kodėl, dak
tare, “Laisvė” atsisakė nuo 
A.L.D.D. pasiūlyto “patarnavi
mo.” Ji pasakė, kad talpins 
raštus, kaip talpina iki šiol, 
tiktai tokius, kurie jai išrodys 
tinkami ir; tik tokių ' autorių, 
kurie nedarys gėdos ir žalos pa-i 
čiam .laikraščiui ir visam dar
bininkų judėjimui.

Jūsų paimtas argumentas, 
daktare, apie F.L.I.S., nėra jū
sų—tai Prūseikos, kuris senai 
tai burba. Bet šis argumen
tas nėra argumentas: “Laistė”

talpina iš F. L. I. S. įstaigos 
,tiktai tuos rašinius, kurie,, jos 
nuomone, nėra priešingi mūsų 
linijai. Dažnai tuos rašinius 
jinai taiso (sulyg reikalu), o 
prie kitų deda prierašus. Kaip 
F.L.I.S., taip ir su visais kitais 
raštais, “Laisvės” redakcija pa
silieka teisę juos talpinti arba 
atmesti. Su tuo, žinoma, nesu- 

daktarų draugija, ir todėl 
neturime su ja nieko ben- 
kiek tai liečia įvedimą mi- 
skyriaus mūsų laikraštyj. 
Netiesą daktaras sako ir

tai, būk jo raštai talpinami dar
bininkų priešų spauddj kaipo 
A, L. D. Draugijos nario raš
tai, tos draugijos “specifiškai 
pažymėtame skyriuje”.

Kas skaito . tuos .■ laikraščius, 
tas, gerai žino, lead tai ne tiesa. 
Tiek “Drtauge”> tiek “Darbinin
ke” dr. Petrikos straipsniai 
spausdinami kaipo savystovūs 
straipsniai,' po savotiškais, at
skirais antgalviais. Kaip tuo
met “Laisvė” ir jos bendradar
biai gali žinoti, iš kur ir kaip 
juos tie laikraščiai gauna? Pa- 
galiaus, kaip nurodėme, tai ma
žai ii’ svarbu, kaip jie siunčia
mi.

4. Yra tokių laikraščių—be- 
principinių;—į kuriuos gali 
spjaudyti bile kas. “Laisvė” 
tokiu nebuvo ir nebus. Yra to
kių žmonių, kurie delei asme
niškų sumetimų gatavi būti ge-1 
rais visiems. Mūsų dienraštis 
tokius žmones kritikuoja. Ar
tėjančius linkui mūsų—komu
nistų ir viso revoliucinio judėji
mo—profesionalus ir darbinin
kus “Laisvė” pasitinka draugiš
kai ir su jais kuogeriausiai su
gyvena, o tuos, kurie prisiden
gę neva simpatikų skraiste, bet 
dirba revoliucinio darbininkų 
judėjimo priešams, “Laisvė” 
kelia viešumon, rodydama 
bininkams jų viliugystes.

Drg. J. P. Millerio
Prakalbę Maršrutas

Centraliniame III., ALDLD 
13-me Apskritoje/ drg. J. P. 
Millerio- prakalbų maršrutas 
įvyks sekančiose vietose:

Lapkričio 5 d., Springfield, 
Ill., Odd Fellows svetainėje, 
213 So. 4th St., 7:30 vai. va
kare.

Lapkričio 6 d., Auburn, 111.. 
Karolio Ulecko svetainėj, 7 
vai. vakare.

Lapkričio 7 d., Benld, 
Joe Zboyovskio svetainėj, 
7th St., 7 vai. vakare.

Lapkričio 8 d., East
Louis, Ill., Ukrainą svetainėj, 
1020 North 9th St., 7 vąl. va
kare.

Lapkričio*9 d., Collinsville, 
Ill., miesto, svetainėje, 7 vai. 
vakare.

Lapkričio 10 d., St. Louis, 
Mo.,- Miesto Knygyno svetai
nėj, 7 ir Loulard St., 7 vai. va
kare.

Lietuviai darbininkai ir dar
bininkės! malonėkite kiekvie
nas atsilankyti ir išgirsti d. Mi
llerio prakalbą. Mes skaito
me fašistų ir socialfašistų spau_ 
doj' apie didelį bad# Sovietų 
Sąjungoj. l5rg. Milleris išbu
vo Sovietų Sąjungoj apie porą 
mėnesių ir taipgi apie mėnesį 
Lietuvoj if sįišip'ažino su abie
jų Šalių gyvenimu. Tad galės 
gerai nupiešti mums tą darbi
ninkų’ padėtį.” Taip pat drg. 
Milleris kalbės apie Ameriką 
ir abelną darbipįnk^ gyveni-' 
mą.

ALDLD, LDSA ir LDS na
riai ir “Laisvės” ir “Vilnies” 
skaitytojai, dėkite pastangų,* 
kad padarius Millerio prakal-. 
bąs pasekmingomis. Taipgi 
šaukiame visus darbininkus Į 
veiįcirųą gavįmui naujų skaity-j 
tojų del “Laisvės” ir “Vilnies.” 
Gaukime naujų narių į darbi
ninkiškas organizacijas. Susi
pratę darbininkai pridera bū
ti* orgArtizuotaiS;

Taigi, draugai ir draugės,’ 
stokime visi ir visos į darbą 
ir padirbėkime del c|arbinin-' 
kiškos klasės naudos.'

ĄLPLD į3, Apskr. Komit.

SO. BOSTON, MASS.
Koncertas su pamarginimfu ir šo

kiais; nedėlioję, Oct. 29, 8 vai. va
kare, 376 Broadway.
Partijos vietinis 
Workerio” naudai, 
dalyvauti. Įžanga

DETROIT, MICH.
Lapkričio 1 d., f7:30 vai; vakare, 

įvyks I.iDSA 17-tos kuopos susirinki
mas. Draugijų svetainėje, kampas 
25-tos ir Vernor Highway. Draugės, 
stengkitės dalyvauti ir nesivėluokite, 
nes turime daug reikalų apsvarsty
mui.

WILKES BARRE, PA.
Didelis ir įdomus balius. Rengia 

ALDLD 12-tas Apskritys, 31 d. .spa
lio (Oct.), Crystal Ballroom, 325 
E. Market St., pradžia 7 vai. vakare. 
Bus skanių užkandžių ir gardžių 
gėrimų. Susirinkite kuo skaitlingiau
sia, nes visi būsite pasitenkinę. Gera 
orkestrą grieš įvairius šokius. Kas

&■••&

si

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

artį Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: 
10-12 ryte

Philadelphia
ROUND TRIP «

ONE WAY $2.00
Ex presai eina kas valandą | 

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

RATES FOR ROUND TRIPS 
GREATLY REDUCED

NEVIN BUS DEPOT 
ill W. 31st St. CHickering 4-1600

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų sezonu.
Į ABI PUSI, NEW YORKAS- Cl50 
KAUNAS, TREČIA KLASE I i U —
Savaitiniai išplaukimai. Patogus geležinkeliai* 

susisiekimai Iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkite* j vietinius agentu*

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK _

LMUVSK4
GERIAUSIA DUONA

^SCHOLES BAKING

168 Manhattan Avenue, Brooklyn, N. Y
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

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

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

Čia
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku,

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 
8701 JOS. CAMPA U AVE. DETROIT M,ICH.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų.’ Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies I

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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



* Šeštadienis, Spalio 28, 1933 f Penktas Puslapis

DETROIT, MICH suvilti, ir ištraukti iš darbi
ninkų < veikimo tokie asmenys, 
kaip Mikas, Antanaitis ir jiem 
panašūs. Jūs, draugai ir drau
gės, neturite pasitenkinti tų 
žmonių melais ir šmeižtais, ku
rie šmeižė DLDO Bendrą Fr. 
jūsų susirinkimuose, kad tik 
pakenkti veikimui ir daugiau 
pasitarnauti generolui John- 
sonui, padedant vykdinti fašiz
mą Amerikoj.

Gaukit tikrus faktus iš Ben
dro Fronto veikimo ir vykite 
tuos laukan iš jūsų organiza
cijų, kurie priešams tarnauja.

Detroito LD Organizacijų Ben
dro Fronto Konferencija

Konferencija atstovavo visas 
lietuvių darbininkų organizaci

jas, išskyrus sklokininkų ir 
Hamtramcko Piliečių Kliubą. 
Iš Pildomojo Komiteto raportų 
pasirodė, kad DLDO Bendras 
Frontas dabuojasi gerai ir lo
šia svarbią rolę darbininkų ju
dėjime. ' Ir dar tuom labiau, 
kuomet Detroite išsivystė mil
žiniški streikai ir demonstraci
jos, protestai. Bendro Fron-! Niekas kitas negali jums iško- 
to nariai įeina į streikų komite

tus, dalyvauja pikieto eilėse ir 
milžiniškose demonstracijose. 
Dabar turės svarbią rolę suloš
ti visos Michigan valstijos 

. bendro fronto konferencija, 
kuri yra šaukiama 18 ir 19 
d. lapkričio, Finnish Hali, 5960 

t 14th St., Detroite.
Į šitą konferenciją visos De- ragina visas 

įtroito organizacijos ir kliubai j kliubus be skirtumo tikėjimo 
būtinai turi pasiųsti delegatus, ir pažvalgų dėtis į kovą už 
DLDO Bendro Fronto Pildo- geresnę ateitį, nes tai yra mūs 
masis Komitetas atstovaus or
ganizacijas, bet to nepakanka, 
ši konferencija bus labai svar- 
bi tuomi, kad ne tik visos in
dustrijos šakos bus atstovau
jamos, bet ir iš visų kampų 

?Michigano valstijos bus atsto
vai ir farmeriai.

Kuomet kiekviena organiza
cija turės savo atstovą šioje 
konferencijoj ir jie visi par
važiavę išduos raportus, tuo
met turėsite grynų faktų, ką 
veikia bendras frontas ir ko
kią naudą neša darbininkų 
klasei. Tuomet negalės jus

voti geresnę ateitį, kaip jūs 
patys. Todėl ir veskite kovą 
su tais, kurie trukdo jūsų dar
bą ir nori jus už nosies vedžio
ti. Laukan provokatoriai, niek
šai ir streiklaužiai iš darbinin
kų tarpo!

DLD Organizacijų Bendro 
Fronto Pildomasis Komitetas 

organizacijas ir

visų pareiga. Todėl siųskite 
nors po vieną delegatą į Mich
igan valstijos Bendro Fronto 
Konferenciją.

Detroito Darbininkų Lietu- 
i vių Bendro Fronto Komit.

Suttersville, Pa

i

Si tas iš Mainierių Skurdo

Visi šios apielinkės mainie- 
riai yra labai suvilti su NRA 
ir senąja unija. Kuomet mai- 
nieriai sugrįžo darban, tai jieRAUDONA

įi į|i| Ti»i1un iii*..........■Emilui f

/, ’* • , I į

Jiems darbininkui
* ' ■" 1 'n",,-! ^i. trr

manė, kad jau bus geresnės bininkais. 
darbo sąlygos. Jie manė, kad reikalai neapeina, 
nebus tiek daug persekiojimų ’ . . ’ ,
ir gaus savo svėriką (Check- bininkai, kurie buvo laikomi 
weighmana), bet taip neįvyko.

Mainieriai rado tas pačias 
darbo sąlygas, bet dabar mo
kesčių jau reikia daugiau mo
kėti. Kiekvienas mainierys 
dabar jau turės mokėti po 1 
dol. Lewiso mašinos palaiky
mui. Tuos mokesčius paima 
pati kompanija. Tas svėrikas 
nieko .negelbsti. Mainieriai 
sako, kad anglis kaip buvo va
giama, taip ir dabar yra daro
ma. O jam mainieriai turi 
mokėti.

Galima privesti daugelį fak
tų, 'kaip darbininkai išnaudo
jami. Kad ir tam svėrikui, 
kuomet kompanija jį pripaži
no, tai iš darbininkų išskaito 
nuo 40c. i^ki 48 centų. Na, 
o toje mainoje dirba 1,200 
mainierių. Gi tam svėrikui 
mokama tik po 5 dol. į' dieną, 
čia kalbame apie Warden mai
ną. Tokia pat padėtis ir ki
tur.

Pasikalbėjus su mainieriais 
visuomet girdi nusiskundimų, 
kad jie likosi suvilti per se
nos unijos vadus.

Carnegie Steel Kompanijos 
darbininkų streikas tyip pat 
jau sulaužytas. Organizatoriai, 
kurie priklauso Federacijai, 
sako, kad čia nebuvę streikas, 
bet tik “darbininkų, šventė.” 
Jie sako, kad reikia surašyti- 
į uniją, o paskiaus po 90 dienų 
pradėsią streiką.

Taip lygiai išdavikai vadai 
padarė ir 1919 metais su dar-LENTA

LAISVES” VAJININKAI:
štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus len ktyniuotojai ir veikėjai:

S. ReikaUskas, Shenandoah, Pa. ,..14' 
M. Skučas, Newark, N. J........... • .... .7
D. Krūtis, Elizabeth, N. J................ • • . .6
P. Greiviškis, Hudson, -Mass............... 5
S. Penkauskas, Lawrence, Mass............ 4
Geo. - Šimaitis, Montello, Mass. "........... 4
P. Bokas, Waterbury, Conn....................... 3
B. Fulton, Brooklyn, N. Y........................... 3
S. Puidokas, Rumford, Me......................... 3 ?
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. .3 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. . . 
J. P. Miller, Chicago, 111............
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa.
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.................  1
J. Moskaitis, Spring Valley, Ill.............1

. . . 2 

... 2 
. . . 2 
... .2 
. . . .2 
. ...2 
... .2 
... .2 
... 2

$150 METAMS IR

Dabar sakoma, kad tie dar-

dirbtuvėj streiko laike, peršalo 
ir serga. Jiems kompanija ža
da iškelti bankietą. Mat, tie 
darbininkai padėjo kompanijai 
sulaužyti streiką. Jie pakenkė 
patys sau ir kitiems darbinin
kams.

Kompanija, sakoma, jau šau
kia darban kai kuriuos ir iš tų 
darbininkų, kurie pikietavo.

Veisiejiškis*

HARTFORD, CONN

» Svarbus Susirinkimas
i

Tarptautinis Darbininkų Ap" 
sigynimas (ILD), lietuvių sky
dus, šaukia susirinkimą 30 die
ną spalio, Laisvės Choro sve
tainėje, 57 Park St. Kiekvie
nas narys turi dalyvauti šiame 
susirinkime, nes yra labai svar
bių reikalų aptarti. 1

K

Ne tik patys draugai turi at
silankyti į šį susirinkimą, bet 
reikia raginti ir kitus darbi
ninkus, kad jame dalyvautų. 
Ypatingai reikia paraginti val
dybą, kad ji susirinktų, nes 
jau trys susirinkimai negalėjo 
įvykti tik todėl, kad pati val
dyba nesusirinko į susirinki
mą. Na, o valdyba gi turi ki
tus organizuoti. Tai jei taip 
ji “organizuoja” visus, kaip 
kaip pati save, tai jau reikėtų 
kuopa likviduoti.

Todėl visi būkime sekančia
me susirinkime.

Kas Veikiama del “Laisvės”

Keisčiausia, tai buvo tas, Pasiėmė balsą negras kimi* 
1 gas Trigg ir reikalavo, kad 

ne tik čia gyvenantį, bet ir iš i Central Brooklyną piakalbų j* bendro fronto prieš linčą 
žpieto atsnankyti į ŠĮ pa- būtų prašalintas Tarptauti!

leisti su savo draugais ir pažįs-1 vietinių prakalbose buvo tik 
tarnais. Tuomi pačiu sykiu jūs 9, o Pruseika surinkęs savo 

judėji- gerus pasekėjus iš Williams- 
ir ma- 
lauksi- Yorko atsivežė net 22.

Todėl mes kviečiame kiek-, 
viėną darbininką ir darbininkę kad Pruseika, atvažiuodamas

apielihkės atsilankyti į šį pa- sakyti, atsivežė ir savo publi- 
rengimą ir linksmai laiką pra-1 ką. '

parėmsite darbininkų 
mą, kaip moraliai taip 
terialiai. Todėl mes 
me jūsų atsilankymo.

Užkviečia darbininkų 
ganizacijų Komitetas.

ELIZABETH, N. J

or-

burgo. Maspethd ir East New 
vi
tas 

tikrai tlhip buvo,—aš juos vi- 
I sus pažįstu ir suskaičiau.

Ant plakatų buvo garsinta, 
I kad rengia šitas prakalbas 
j “Naujosios Gadynės” draugai. 
> Bet kur tie draugai gyvena, 
į ar Central Brooklyne ar ki
tur, tai nebuvo pasakyta.

Prakalbose Buvęs.

Iš
so prakalbose buvo 31. Ir

nis Darbininkų . Apsigyni
mas ir visi baltveidžiai. Ne? 
grai darbininkai nušvilpė 
tą kunigužį su jo visais pa
siūlymais.

Hitleris Atšaukė Savo.
Agentą Guldyt ant Lentos

S. Misevičius, Gardner, Mass............
A. Kupčiūnas, Phila, Pa«.................
J. Chinski, O’Falon, Ill......................
A. Klimas, Hartford, Conn...............
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . . 
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y...................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. . .............
V. Straževičius Toronto, Ont. . . 
M. Krasauskienė, So. Boston, Mass 
A. Pavilionis, Sutton, Mass. ...... 
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa..............
G. Kardauskas, Linden, N. J............
J. Tamuliavičiuš, 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. .
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill......................... 1
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa...................1
O. Girnienė, Binghamton, N.Y............... 1
A. Griškevičius, Providence, R. I. . . . . 1

...1
Tai yra narių ne-

Mes turime tai im-

$2.25‘PUSEI METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai.. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. ' - .
, Kain matote, drg. S. Reikauskas jau turi 14 skaitytojų. Kur pereitų mėtų čampi- 
jonas Geo. Šimaitis? Ką daro Philadelphi jos, Eastono, Binghamtono, Scrantono, 
Wilkes Barre, Bridgeporto, Hartfordo, Worcesterio, Bostono ir visos eilės kitų mies-** 
tų draugai? s

Taipgi mes prašome visų draugų ir draugių daugiau-mestis darban už gavimą naujų 
skaitytojų. «Kas jau turite po vieną, štengkitės gauti po antrą.. Atminkite, kad yra 
10 dovanų! ,

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA: KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16 $14 $12
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$10 $8 $7 $6 $5

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

"LAISVE” 427 Lorimer St. Brooklyn, N. Y

ALDLD kuopos susirinkime 
buvo nutarta, Ipd reikia šauk
ti “Laisvės” skaitytojų susirin
kimas. Tačiaus jau praęjo apie 
pora savaičių .ir niękąs nieko 
dar nedaro.

Draugai, tąs darbas reika
linga paskubinti. Mes perdaug 
apsileidę. Mūsų ( kuopų susi
rinkimus lanko tik maža dalis 
narių. Pavyzdžiui, ALDLD ir 
TDA kuopos turi narių apie 
po 50. Tačiaus į susirinki
mus lankosi tik po labai ma
žą nuošimtį. Kartais dalyvau
ja tik 5-7. 
paisymas.
ti domėn.. Reikia padaryti su
sirinkimus, kad jie būtų ge
nesni ir skaitlingesni..

Svetainė ir Knygynas
Mes čia, pc^ Laisvės Choro 

priežiūra, užlaikome svetainę 
ir knygyną. Ypatingai knygy
ne yra gerų politinių ir kito
kių knygų. Galima ateiti ir pa
siskaityti., Čia gali būti tam 
tikra'mūsų pasikalbėjimo, pa- 
siskaitytmo ir diskusavimo vie
ta. Knygos išduodama neštis 
ir į namus.

Tad, draugai, reikia kalbėti 
ir agituoti už šį knygyną. Taip ; 
veikdami mes galėsime ir mū-j 
sų judėjimą pakelti ir.pagerin- 
,ti. Taip pat reikia pastebėti, 
kad-* į mūsų veikimą reikia 
įtraukti daugiau draugų^ ir 
draugių. Dabar pas mus, tai 
keli draugai turi' viską atlikti, 
^ie dalina visokius plakatus ir 
dirba kitus darbus. Dirbkime 
visi. Tik taip mes pagerin
sime judėjimą.-

GREAT NECK, N. Y

Kaip jau visiems yra žino
ma, o jeigu kam dar nežino
mi, tai pranešame, kad dar
bininkiškų organizacijų komi
tetas rengia puikų arbatos va
karą (Tea Party) su puikia 
programa ir šokiais, 28 d. spa
lio, 7:30 vaL vakare, Z. Strau- 
kaus svetainėje, 139 Steam
boat Rd., Great Neck, L. L .

Mes ifSripię .dar sykį, pri
minti, kad šis (Tea Party) pa
rengimas bus daug puikesnis, 
įvairesnis todėl, kad progra
moj išpildyme mes turėsime 
naujas dailės spėkas—naujus 
dainininkus ir daug kitokių 
įvairumų* ■ *

NEW YORK. — Kuomet 
K. Partijos organas “Daily 
Worker” paskelbė Hitlerio 
agentų slaptą laišką apie žu- 
dyiną Vokietijoj komunistų, 
ta žinia greitai pasiekė pa
tį Hitlerį. Dabar Hitleris, 
sakoma, atšaukė savo vy
riausi agentą, vardu Heinz 
Spanknoebel ir reikalaus 
nuo jo pasiaiškinimo, kodėl 

šaukė pas save United j jis taip neatsargiai fašisti- 
States Steel korporacijos nį darbą čionai veda. / 
pirmininką Taylor ir kitus 
plieno trusto magnatus pa
sitarti, kaip geriau būtų su-1 
laužyti Pittsburgho apielip- 
kės mainierių streiką. Mat, 
tas kasyklas kontroliuoja j 
plieno trustas.

Puikus Maskaradų Balius
Elizabetho darbininkai jau

nuoliai rengia puikų maska
radų balių rytoj, t. y nedėldie- 
nį, spalių' 29 d., svetainėj po 
nr. 408 Court St. Prasidės 8 
vai. vakare.

Kviečia ne tik vietinius, bet1 
ir iš artimesnių kolonijų jau-! 
nūs ir senus pribūti-ir praleis-! 
ti vakarą kuo linksmiausiai i TTT.
šiame baliuje. Pamatysit įvai-■ 'WASHINGTON. 1 ie- 
riaųsių ir juokingiausių aprėT zidentas Rooseveltas pasi-

dalų —- maskaradų. Laukiam. 
Rengėjai.

NAZARETH, PA
Nazareth Silk Ko. darbinin

kai taip pat streikavo kartu su 
kitų miestų darbininkais. Nors 
keletą sykių buvo pikietuoja- 
ma ir streiklaužiai buvo išvy
ti, bet bosai spalio 12 ir 13 
važinėjo ir ėjo į darbininkų 
stubas, juos kalbindami rašytis 
sutartį,, sulyg kuria mokama 
tik 13 dol. į savaitę.

Sakoma, kad susirašę 90 
nuoš. darbininkų eiti darban 
Jie sutarė į 
policijos apsauga spalio 16 d.

Rooseveltas Pasišaukė 
! Plieno Magnatus Tartis 
! Prieš Mainierius

Negrai Nušvilpė Savo 
Reakcini Kunigą

BANDO SULAIKYTI 
TYRINĖJIMĄ

BALTIMORE, Md.—Vai- 
! stijos prokuroras Robbins 
! ir gubernatorius Ritchie 
i dabar deda visas pastangas, 
Ikad sulaikyti tyrinėjimą nu- 
linčiavimo negro Arm wood. 
Mat, pasirodė, kad patys 

—1 valdininkai vadovavo tai
1U11YU VILI UAlUdll. . . ---------------------------’------------- | --- ------------------------------ -------------—

pradėti dirbti po ! Pereitą sekmadienį baptistų Į gaujai, kuri nekaltą žmogų 
bažnyčioj įvyko masinis su- j brutališkai nužudė ir pas-

Bet ne visus darbininkus ėmė sirinkimas kovai prieš linčą. !kui sudegino ant laužo.
ir iš tų 90 nuoš. susirašiusių. 
Neėmė mokinių, kuriems bu
vo mokama apie 5,dol. į dvi 
savaites.

Dabar seni darbininkai dir
ba sušilę, o naujokai, mokiniai 
rūstauja7, nęs jie neseko darbo.

Spali# 18;.d.JEąstono ir Al- 
lentownp audėjai
sinį pikietą. Bet valstijos ka- i

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

suruošė ma-

zokai, policija ir 
kai,” apginkluoti 
ėjo prieš streikuojančius dar
bininkus. Tie “footbolinin- 
kai,’” sakoma, kai kurie pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos ir Cement Unijos. 
Mat, dabar jie nedirba, tai ir 
eina bosams pagelbėti kovoti 
su darbininkais.

Reikia pasakyti, kad čia 
darbininkai nėra klasiniai są
moningi. šis streikas jiems 
yra pirmas. Daugelis jų ne
sąmoningai streikui priešinasi.

F. B.

“footbolinin- 
su lazdomis,

VIETOS ŽINIOS
Iš Pruseikos Prakalbi]

CENTRAL BROOKLYN. — 
’ Praeitą seredą, 85 Hudson 

Ave., Gervės svetainėje, Buvo 
pruseikinės prakalbos. Kal
bėjo pats Pruseika. Kalbėda
mas peikė Komunistų Partijos 
taktiką ir žemino Komunistų 
Partiją, sakydamas, kad ji ne
auga nariais, ir nemoka prieiti 
prie masių. Taipgi daug viso
kių menkniekių pripasakojo 
apie Bimbą ir nekuriuos kitus 
revoliucinius veikėjus. Po pra
kalbų buvo Pruseika užklaus
tas : “Po keno vadovybe dar
bininkai nuvers kapitalizmą-—- 
Komunistų Partijos ar tokių 
draugijų, kai]? kad Pruseika 
tveria?” Pruseika atsakyda
mas sukinėjosi visaip, bet vis
gi pasakė, kad po’ Komunistų 
Partijos, tik reikią pataisyt-jos 
taktiką. Antras klausimas 
buvo toks4. “Ar Amerikos Ko
munistų Partijos vienoda tak
tika su. kitų šalių ar ne?” 
Pruseika atsako, kad vienoda, 
tik Amerikoj ji netinkantį* Ne
tinkanti, kad čia dar žmonės 
nepribrendę. Buvo ir daugiau 
klausimų bei diskusijų, ant 
kurių PruseikAi prisiėjo iškrai- 

‘pant klausimai išsisukinėti.'

WOLF AUTO REPAIRS
, > ‘ t j r ' . . •

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy

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

L. PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Ofiso

Dr. Theodore Conklin
valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare. ,

DRS. SCHONGER & STENGER
391-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
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,Ą PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Maiif 1417



*****

Šeštas Puslapis šeštadienis, Spalio 28, 1933

Šį Vakarą Visi j “Laisvės” 
Svetainę-Bankietan

’ Dar Apie Nedėldienio J 
Priešfašistinę Demonstraciją

Šaukiama Distrikto Jaunuolių Svarbi 
Konferencija Brooklyne

Šį vakarą, tai yra' šeštadie
nį, spalių 28 d., visi būkime 
“Laisvės” svetainėj. Bus pui
kus Kom. Partijos 6-tos sekci
jos bankietas su • koncertine 
programa ir prakalbomis. Šo
kiams grajys negrų Jazz Be
nas. Įžanga į bankietą 40c. 
Už -tai gausite pavalgyti gar
džių valgių. Tik šokiam įžan
ga 25c. Pradžia 8 vai. vak.

Visoms Lietuvių Darbininkų 
Organizacijoms, Draugijoms ir

Kuopoms 4
Drauges ir draugai:—

Nacionalis Lietuvių Jaunuo
lių Komitetas šaukia Brookly- 
no ir New Jersey distrikto 
jaunuolių konferenciją, kuri 
įvyks sekmadie’hį, Spalių 29 
d., 10 vai. ryte, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., Bro
oklyn, N. Y. Mes norime, kad 
šioje konferencijoje dalyvautų 
•atstovainą tik, iš; jąpnpolių 
torganižacijų, bet taip ’ pat iš 
MiAiigusfi/ ku'opų bei drąįugijų. 
Mes norime, kad šita konfe
rencija būtų tikrai masinė ir 
entuziastišką., Kiekviena su
augusių darbininkų organiza-

Jaunuolius Apėmė Nauja 
“Roller-skaiting” Liga

Dar niekad taip nebuvo, 
kaip šį rudeni: ant mažų ir di
delių užėjo kokia tai manija 
važinėtis ;
Atėjus vakarui pasipila jų pil
nos gatvės dideliais būriais; 
važinėjasi vaikinai, merginos 
ir mokyklų vaikai. Kur ly
gesnės gatvės, tai praeit pro 
juos negalima. O automobi
listam, tai tikra bėda,—labai 
reikia būt atsargiem, kad ne
užvažiavus ant jų. Jau įvy
ko kelios nelaimės: ne vienas 
“skeitininkas” atsidūrė po au
tomobiliu. Tuos račiukus krau 
tuvės parandavoja ant valan
dos, kurie neišgali nusipirkti.

Nors majoras uždraudė Vo- 
i kietijos hitleriniam fašistam 
laikyti savb propagandos mi
lingą Regiment' Armory sve
tainėj, bet tas nereiškia, kad 
jiem visiškai uždrausta laikyti 
susirinkimas New Yorke. Koi 
kas fašistai nepasako, kur jie 
susirinks nedėlioj ar kitą die
ną. Bet Komitetas Pagelbąi 
Fašizmo Aukbfn^ vistiek ren
gia darbininkų derųQųstrącięiąs 
tuo laiku ir toj Vietoj.' kur hit
leriniai bandys susirinkti, šiuo i ciia' gali atsiųsti du jaunuo- 
laiku dar negalima gauti tik- (lįu delegatu. Jeigu turite są
ru žinių, kur turės ęusirinkti vo organizacijoj jaunuolių na- 
darbininkai protestuoti prieš 
kruviną Hitlerio propagandą 
šioj šąlyj.

ant “roiier-skeitų.” fail) Buvo Pavaišinta, kad
Nežinojo, ką Darė

rių, prisiųskite juos. Jeigu 
neturite, galite duoti įgalioji
mą bile jaunuoliams, kuriuos 
jūs manote galima įtraukti į 
darbininkišką veikimą.

Ši distrikto konferencija bus 
labai svarbi. Jinai turės ap
svarstyti jaunuolių judėjimo

Tarpt Darb. Apsigynimo 
Konferencija Bus Šiandien

Williamsburgo sekcijos Tar
ptautinio Darb. Apsigynimo 
konferenciją distriktas atkėlė 
ant šio šeštadienio, spalio 28 
d., tai yra šiandien, prasidės 
F vai. po pietų, “Laisvės” sve
tainėje. Visi atstovai pribūki
te paskirtu laiku, kad galėtu
me anksčiau pradėti da<r|)ą.

Iš distrikto yra patiekta 
programa. Distrikto konferen
cija įvyks lapkričio 12 ir 13 
dd., New Yorke.

Mirė Magdalena 
Yalantinienė

“Lais-

Ji buvo 54 metų am- 
Palaidota bus pirma- 

spalių, šv. 
Pašarvota

' Pėnktad. rytą mirė 
vės” skaitytojo S. Valantino 
žmona — Magdalena Valanti
nienė. 
žiaus.
dienį, 30 dieną 
Traičes kapinėse.
yra savo namuose, 294 Suy- 
dam St. Giminės ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti. Pirma
dienį iš namų velionės išlydėji
mas 10 vai. ryto.

Rep.

Paliuosavo 8 Areštuotus 
Streiko Pikietuotojus

distrikto vado-

reikalus Brooklyno ir New 
Jersey apielinkėje ir išrink
ti distrikto jaunuolių komite
tą. Toks komitetas reikalin
gas delei sustiprinimo jaunuof 
lių veikimo šioje apielinkėje. 
Pats Nacionalis Jaunuolių Ko
mitetas negali tiesioginiai pri
žiūrėti kiekvieną jaunuolių 
kuopą bei grupę atskirai. Dar
bas negali eiti sėkmingai, kuo
met neturime 
,vybės. ,

Pasisekimas šios distrikto 
konferencijos 
talkos ir pritarimo suaugusių 
draugų ir organizacijų. Su
keikite tikrai revoliucinį ūpą 
tarpe jaunuolių už distrikto 
konferenciją. Lai ši jaunuolių 
konferencija bus taip sėkmin
ga visais atžvilgiais,, kaip kad 
buvo sėkminga Amerikos lie
tuvių pirmoji nacionalė ‘kon
ferencija. Duokite nuo savęs 
patarimus ir pasiūlymus, kaip 
geriau jaunuolius organizuoti 
ir traukti į klasių kovą.

Nacionalis Lietuvių Jaunuo
lių Komitetas,

46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

priklausys nuo

.Jean Walsh, 20 metų mer
gina, grįždama iš “pares” per- 
3ito trečiadienio vakarą, atsi
stojo ant Provost St., Brook
lyne, prie gaisrininkų signali
nio stulpo; jausdamosi truputį 
“silpna,” nusitvėrė už signa
linės rankutės ir laikosi. Po 
keli minutų pribuvo keliolika 
gaisrininkų vežimų, atpleškė- 
:o su didžiausiu triukšmu. Na- 
<i, žiūri, kad mergina dar te
besilaiko įsikibus signalinei! 
’ankutėn ir vis duoda signalą 
atsiust daugiau “pažaruos ko
mandos. . . ”

Teisme pasisakė, jog ii taip 
linksmai jautėsi, jog nežino
jus, ką dąto.r* ' į j ; į < < j j

Vienas Negras Suguldė ant 
Žemės Penkis Policistuš

Ant

Kaip NRA “Pagerino” Skal- Tėmykit Pirmad. “Laisvėj” 
bykly Darbininky Būvį Svarby “V.” Dokumentą  i ' l

De Luca, F. De Luca ir G. Pe
rone.

Ant Siegėl St., Brooklyne, 
M. Sudarsky vėlai vakare sto
vėjo prie savo krautuvės, iš: 
užpakalio kas tai smogė jam Į 
galvon ir parsimušęs ant že
mės prismaugė ir apkraustė 
kišenius. Sudarski greit atsi
peikėjo ir vijos Užpuoliką tol, 
kol jį sugavo ir padavė policL 
jai. < j

' ' I
Dienos laiku vienos dirbtu-1 p [

vėlės ant Blake Ave., Brook-1 
lyne, knygvedė nešė iš bankd 1 
algom apmokėt pinigus. Du 
vyrai pasivijo ją ir, ištraukę 
konvertą su 1 pinigais, leidosi 
bėgti.' Minia vytis. Tapo su
gauti ir jei ne: policistas, tai . 
minia būtų juos gerokai ap-Į 
lamdžius. . I . ‘ '

Važiuojantieji, policistai pa- 
tėmijo tris plėšikus ‘išeinant iš 
krautuvės po No. 430 Ams
terdam Ave., New Yorke, ir, 
pradėjo vytis. Plėšikų auto
mobilis apvirto. — Vieną su
gavo, o du pabėgo. |

Nakties laiku cigąrų krau
tuvės savininkas po No. 1962 
7th Avė., pajuto, kad kas tai 
įsikraustė jo krautuvėm Pa
šaukė policistą, šis radęs krau
tuvėj negrą jauną 
ant vietoj

Užtikus 
krautuvę,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street,- “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
, klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-Slapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankž- 
činotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*>OO“RM I egzaminavimas

FOTOGRAFAS

vyruką,—
nušovė.
plėšiant
po No.
policistai

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

‘ (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riains, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Pirmadienio “Laisvės” lai
doj tilps svarbus dokumentas 

į iš buvusios užsidariusios ‘*Vie- 
j nybės” reikalų., Jame pamaty- 
’ Clift I

Apie mėnuo laiko atgal, N. 
Yorko. didlapiai su džiaugsmu 
suriko, kad 20,000 skalbyklų ! 
darbininkų gaus algų pakeli- j site tui„ “demokratiškų tėvyn- 
mą! Tai, girdi, NRA pasidar- i ainių” intrigas ir darbelius.

i

Praeitą penktadienį 
Flatbush Ave., Brooklyne, he-* 
gras John B. Newby, važiuos 
damas su angliniu troku, atsi
mušė į automobilį, truputį ap
gadindamas jį. Automobilio 
savininkas pašaukė policistą. 
Šis žiauriai pareikalavo neg
rą parodyti “l^isnius.” Ne
gras, nieko nelaukęs, smogė 
policistui kumščia nosin, poli- 
cistas išsitiesė ant gatvės su 
sutrinta nosia. Tuoj pribuvo 
kitas policistas ir kaip levas 
šoko ant negrp, — tas vie
nu smūgiu in kitą policistą 
paguldė sale pirmojo. Taip 
vienas po kitam atbėgo penki 
policistai ir visi tajio suguldy
ti eilėn. . . Vieno buvo nosis 

‘ nulaužta, kito dantys iššokęs, 
j trečio akis juoda ir t.t. > Vėr i 
j liau ant negro puolė visa susi-i skaitydavo ekstra po 5c. Gi 
rinkusių minia, parbloškė i.i po priėmimo NRA sąlygų už tą 
ant žemės ir tapo areštuotas., pątį skalbimą jau ima vĮsą do- 

------ ------ ----- r , s lerį, o. už prosytus marškinius

Kliaučiai Rengia Visą Partiją 
ma- Politines Prakalbas <Brooklyno teismabutyj 

gfstratas pąliuosavo aštuonis I ' 1 i Į.?-f » - r >' j • 1
streikierius, kurie- nepaisė iš- Lapkričio 5 d.*, Kliubd s^b*
duoto indžionkšino, pikietavo. tainėj, 80 Uriioh Avė,, Br.ook- 
laike streiko Elco čeverykų lyne, lietuvių kriaučių lokalas 
dirbtuvėj, ant Stone Avė., rengia
Brooklyne. Sakoma, teisman prakalbas. Kalbėtojai bus nuo 
nepribuvo liūd/ti prieš areš- visų politinių' partijų. Komu
tuotus kompanijos atstovas ir 
policistas, kurie areštavo pi- 
kietininkus. ( . *

svarbias rinkimih.es

nistų Partiją- atstovaus (kal
bės) Ben Gold, delegatas j 
aldermanų pirmininkus.( Pra
džia 2 valandą po pietų.

Svarbios Rinkimą Prakalbos
Ateinantį trečiadienį, lap

kričio 1 d./ “Laisvės” svetai
nėje, įvyks svarbios rinkimi
nės prakalbos. Lietuviškai kal
bės J. £>iurba, kandid. į alder- 
manus; A. L. Sugarman ir A. 
Jeskevičiutė kalbės angliškai. 
Bus nuodugniai aiškinta, koki 
yra kandidatai į majoro urė
dą ir ką jie žmonėms žada.

Nuteisti Du Streikieriai
Robinso Dry Doęk : šipjar- 

dyj eina streikas Praeitą ant
radienį buvo susirėmimas strei 
kierių su streiklaužiais. Poli
cija areštavo keletą streikiė- 
rių ir du iŠ jų, Thomas Cook 
ir Williarh ,Young, ‘ ..teisėjas 
David Hirshfield nuteisė 6 
mėnesiams kalėjimo.

bavimas. Pamatę tokias ži
nias skalbyklų darbininkai, 
ypač darbininkės, nusidžiaugė 
ir mažiau susipratę pradėjo 
garbavot Roosevelta su jo mė
lynu ereliu. Aš pažįstu porą 
skalbyklos darbininkių, kurios, 
kdipb nešusfpratusfos darbinin
kų, judėjime, pakišo-man tą 
žinutę ^ir sako i “Pamatysi, 
kaip hles gausime ne mažiau 
12 dolerių savaitėj” (iki šiol 
jos gaudavo 8 dol.’ už pilną 
darbo savaitę).

Praėjo po to 4 savaitės. Su
sitikęs minėtas darbininkes, 
paklausiau, ar gavo algų pa
kėlimą? “O, heli,” atsakė jos, 
tas NRA, tai tikras bull. . . 
Pirmiau mes dirbome pilną 
laiką, o dabar gaunam, dirbti 
tik 3 dienas į savaitę ir negau
name pilnai nei šešių dolerių.” 

Tai, matote, kaip pagerino 
skalbyklų darbininkių būvį Ro- 
oseveltas su savo “We do* oūr 
part.”

Bet skalbyklom tai tikrai 
pagelbėjo. Iki šiol mano gas7 
padinė duodavo baltinius skal-1 ____ . , ,_x. ,. (( x . i piešimus, vienok piešimų baubti i wet wash skalbyklas. Z. , . ,TTV * .v .. . .. . . : v i ga ne tik, nemažėja, bet darUz maišeli skalbimų kozną.. .. „aduosiu treie.

j v į H JL V4 V I Cv • 1 tl Į J Cv Vi H v/ 01 H vi vz Ikartą mokėdavo 75c., o uz pro-1 . . ,. ,_v.,, v, . . i iu 11 1 to pastarų dienų plėšikų avan-sytus marškinius skalbykla. įįUyas
Ant 5th Avė., N. Y., polici

ja areštavo du vyru ir gražią 
moterį, kurie, sakoma, pada
rę apie 30 plėšimų, kol tapo 
susekti. Plėšimus darė jie 
taip : merginą išeina pasivaik- 
šįčiętij vėlai nakčia, daugiau
sia tose gatyege,bkurioje daug 
automobilistų važinėjasi. Ji ei
ną, po, valiai ir dairosi. Pa
matęs .ją kokis vyras, kąip pa
prastai, pakalbina ją pavaži
nėti.. ,. Ji j pasiūlymą priima. 
Vyras užklausia, kur nori, va
žiuoti ? Mergina atsako, kad 
ji žino ramią, gražią viet^, 
kur jie niekeno netrukdomi, 
galės pasikalbėti ir “susipa
žinti.” Toji “rami” vieta buvo 
net Maspethe, ties kapinėmis^ 
Kaip tik jie ten sustoja “su
sipažint,” tuoj privažiuoja ki
tas automobilis su dviem vy
rais, liepia abiem iškelt ran
kas, ir atimą iš vyriškio pi
nigus, laikrodėlį ir t.t., ir mer
giną gari A‘šiurkščiai atima ir 
įsitraukia savo automobilin. 
Reiškia* pergina prisivjĮiodavo 
savi) aukas apiplėšimo ‘ tikslu. 
Suimtųjų vardai; Mrs. Lucille

■ /

Jau Tik Dvi Savaitės Iki 
“Laisvės” Didžio Koncerto

drabužių 
49 Canal 
pašovė ir 

sugavo du plėšiku—S. Rocco
ir John Galante; abu iš Brook
lyn©.

Gavus žinių, policija pada
re kratą po No. 319 W. 48 
St., N. Y., ir areštavo 2 vyru 
ir 2 moteris; rado du revol
verius ir opiumo.

Long Island City plėšikai 
atėmė 38 dol. nuo siūtų 
m o įstaigos savininko.

Flushinge apiplėšė

valy-

“beer 
gardeną,” pabėgo su 62 dole
riais. čia taipgi apiplėšė vie
ną auksinių daiktų krautuvę ir 
cigaru krautuvėlę.

Coronoj apiplėšė grosernę.

Laikas bėga greitai; jau tik 
dvi . $ąyaitė$ : teliko iki mūsų 
draugų ir Rėmėjų metinės | 
pramogos didžiojo “Laisvės” i Kiton grosernėn besiplėšiant, 
kopcęvto. Jau laikas duoti |§uo nubaidė plėšikus, 
“siūtus” išprašyti ir daryti ki-1 A____________
tris .prisirengimus, kad pasiro-, (Daugiau Vietos žinių 5 pusi.) 
džius geriau, .negu visada, to- . .
kioj sjtaitjingoj'publikoj.' Susi
tiksime daugelį s^)vo ; 
draugų ir pažįstamų.. Dirban
tieji užfundykite tikietus ne
dirbantiems.

gen, IšRANDAVOJIMAI

Plėšimą Bangos,New Yorke 
ir Apielinkėj Didėja

Nors policijos pilnos gatves 
New Yorke ir Brooklyne, vie
ni jų vaikščioja pėsti, kiti va
žinėja automobiliais; nors au
tomobiliuose turi radio priim
tuvus, kur jų pagelba greitai 
gauna iš stočių žinias apie

PASIRANDAVOJA 4 šviesūs kam
bariai; elektra, maudynė, karštas 

vanduo veltui. Renda $17 mėnesiui. 
Du blokai nuo New Lots eleveiterio 
Stoties—14th St. Subway. Į 20 mi
nučių galima nuvažiuoti j New Yor- 1 
ką. 610 Wstkin St., Brooklyn, (E. 
New. York). Paimkite Wilson Ave. 
gatvekari (nuo Remeikos bažnyčios) 
ir važiuokite iki karas sustoja; ten 
msite Watkin St.

J. STANKUS
(254-256)

LICENSES
BEER—WINE___

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-13991 has been issued to the 

undersigned to sell beer anj wine at retail 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 49 Columbus Street, Brook
lyn, County of Kings, to be consumed upon 
said'- premises.

STANLEY ADOMAITIS
59 Columbus Str., .Brooklyn, N. Y.

•_8 centus: t .
. , x <, >, Dirbus Skalbykloj

NOTICE is hereby given that License No.
N. Y. B-13622 has been issued to the 

undersigned to sell beer and wine at retail, 
under Section 76 of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 527 Bush wick Ave., Brook
lyn, County of Kings, to be consumed upon į 
the said premises.

PAUL GUDAS , ,
527 Bushwick Avenue, Brooklyn, N. Y.

J.Ą •. i ) , ’

Badaujanti Motina Paliko 
Savo Vaiką, bet Neilgam.

Bedarbė moteris, Reba Wax
man, iš Brooklyno, kurią [vy
ras pametė', šiomis" diehomis 
atėjo su savo dviejų metų vai
kučiu į Brooklyn Family Court, 
kad/gauti sau ir savo badau
jančiam vaikui pašalpoj. Maty 
dama, kad nieko nelaimės, pa
liko vaikutį tėismabutyj^į išė\- 
jo. Bet visgi motiniška širdis 
negalėjo jlgai' pakęsti, t Jąbaį 
pasiilgo, vaiko. Po poros dienų 
ji nuėjo į Vaikų Globojimo 
Draugiją pasiteiraut, ar ten 
nėra jos sūneliO.DJą tęn' a^ešr 
tavo ir trauks atsakomybėn už 
pametimu yaįkCĮ.: (Kad mofeiąs. 
neturi ktiprn ' niątitintP’ vaiką,! 
tai nė teisėjo dalykas.,.'

f i .')

Telefonini: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ.
f 1 (PETRICK) ’ ;

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N, Y.
X-Spinduliu Diagnoza 

Gazo Anestetiką
> Valandos: nuo 9 ryto
! iki 8 vai. vakare
! Penktadieniais ir šventadieniais ■
! tik susitarus

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis' Advokatas

197 HAVEMEYER ŠTREET
4;’ *

BROOKLYN, N. Y.
‘ . ' • ' ' i

Telephone Stagg 2-7057

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborjus (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

IŠbalzamud^a ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobiliu^ ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

. 231, Bedford .Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimus k-aujo ir Slapumo

DR.MEER '
156 W. 44th St. . Room 302

New York, N. Y.
Valandos PriEjpImo: 

'Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 Valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dien< 
Telefonas Lackawanna 4-2180

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio ž^r- 
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

O

DR. ZI NS 
110 Fast 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Ave. it Irving Place

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

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

(NCMATHEW P- SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R i U S

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

MUŠU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠAIPU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

, VISAIS.TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I% MUS, O MES
KŲOGJ-RIA(JSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. ’MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

DR. HERMAN MENDLOWITZ

FLATBUSH OFISAS 
2228 Avenue J 

Kampas S. Mrd St.

iki 4 kas dien, serėdoma ir sukatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

NEDALIOMIS 
Nuo 40 iki' 11 vai. ii ryto

~ t ■ \

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Willianuburghe s

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

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

_ X--' nuo S

rinkimih.es



