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SOVIETU SĄJUNGA RUOŠIASI MINĖTI 
16-TAS REVOLIUaJOS SUKAKTUVES |

Argi darbininkai jau pamir
šo, kaip 1931 metų pradžioje 
Butkus ir Prūseika mušėsi į 
krūtinę ir bažijosi, kad jie nei
na prieš Komunistų Partiją, o 
jau Kominterno net geriausiais 
šalininkais dėjosi,
daugelis darbininkų, kada pir
mutiniame Butkaus 
me kokuse prieš “Laisvės 
lininkų suvažiavimą, kurį But
kus šaukė tikslu, kad išplėšti 
“Laisvę” iš Komunistų Parti
jos vadovybės ir atsukti prieš 
ją, buvo net tarimas padarytas 
del prisidėjimo jų prie Parti- 

, jos. . Vis tai buvo veidmainiški 
’ Butkaus-Prūseikos prisidengi- 

mai, kad uždavus komunistams 
smūgį. ✓

Mes, komunistai, stovinti par
tijos sargyboje, tada sakėme, 
kad Prūseika-Butkus kovoja ne. 
prieš d. Bimbą, arba kitus mū
sų draugus, bet jie išstoja prieš 
Komunistų Partiją ir visą re
voliucinį darbininkų judėjimą. 
O kaip dabar yra? “Naujoji 
Gadynė” puola visais frontais 
Komunistų Partiją unijų rei
kale ir “Daily Workerj” šaukia 
neremti, ir bedarbės klausimu 
pakiša Lovestono grupeles 
prieš Bedarbių Tarybas, ir Ko
munistų Internacionalas nege
ras, ir Lietuvos Komunistų Par
tija bloga, ir dd. Kapsukas su 
Angariečiu nepakenčiami, ir 
Vokietijos Komunistų Partija 
bloga ir visais klausimais jie 
yra su reakcija prieš darbinin
kus!

Tokia jau logika, kas išsto
ja prieš Komunistų Partijos 
vadovybę, tas nudarda į social- 
fašistų eiles.

Dabar vajus už “Laisvę“, už 
naujus skaitytojus mūsų dien
raščiui. Jau eilė draugų ir 
draugių pasirodė su naujais 
skaitytojais, bet dar nepakan
kamai. Mes turime gauti ma
žiausiai 1,000 naujų skaitytojų. 
Reikia kiekvienos didesnės kolo
nijas. draugai šaukti į skaity
tojų ir mūsų simpatikų susi
rinkimus ir mobilizuoti jėgas 
verbavimui naujų narių.

Kanadoje gyvenimo apysto- 
vos privedė prie to, kad ten 
tapo sutvertas Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Kanados Veikianty
sis Komitetas. Jo sekretoriu
mi yra drg. J. Brukąs, 706 
Richmond St., Toronto, Ont., 
Canada.

Kanadoje bus sutverta kele
tas apskričių, kurie savo terito
rijoje darbuosis išplėtimui 
ALDLD or^hnizacijos ir geres
niam darbo pravedimui. Visų 
narių pareiga remti savo vado
vaujančias įstaigas.

Vietomis mūsų judėjimas 
kenčia tik todėl, kad darbas nė
ra tinkamai draugų tarpe pada
lintas. Vieni draugai yra už
versti darbais ir negali rankas 
praskleisti, kiti—neturi ką veik
ti. Būtinai reikia traukti di
desnį narių kiekį prie darbo.

Pramonėje ir Agrikultūroje Sovietai Gali Pasirodyti Di
deliais Laimėjimais; Politikoj taip pat Darbininką Val
džia laimi. Naujas Penkią Metą Planas Eina Pirmyn
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MASKVA. — Sovietų Są
junga ruošiasi minėti 16-tas 
Revoliucijos s u k a k t uves. 
Tas minėjimas įvyks lapkri
čio 7 dieną. Šiose sukaktu
vėse Sovietų Sąjunga yra 
stipresnė ir galingesnė eko
nominiai ir politiniai, negu 
kada pirmiaus. Didelis po
litinis pasiekimas Sovietų 
Sąjungos, tai susiartinimas 
su Jungtinėmis Valstijo
mis.

14 provincijų ir respubli
kų jau pabaigė sėjos pro-

gramą. Iki spalio 20 d. jau 
buvo užsėta Sovietų Sąjun
goje 82,600,000 akrų žemės 
žieminiais "kviečiais. Tai i ’ ■
reiškia 87 nuoš. plano. Vi
sa sėja bus pabaigta iki lap
kričio 7 d.

Taip pat ir pramonės dar
bininkai. Jie gamina dau
giau, negu planas reikalau
ja. Anglis, metalą ir kitus 
produktus darbininkai pa
skubino daugiau plano. 
Antras 5 m. planas sparčiai 
vykinama.

Litvinovas jau Be’rlyne-iš Ten Važiuos 
j Jungtines Valstijas

BERLYNAS. — Sovietų 
Sąjungos pasiuntinys, Mak
simas Litvinovas, .jau pri
buvo į Berlyną, važiuoda
mas į Jungtines Valstijas, 

’kur jisai tarsis su Roose- 
veltu del Sovietų Sąjungos 
pripažinimo. Litvinovas su
stojo Berlyne Sovietų atsto
vybėj. Čia jį apspito įvai
rių laikraščių koresponden
tai ir norėjo kuo daugiausia 
išgauti žinių iš Litvirfovo. 
Tačiaus Litvinovas labai 
vengė daug kalbėtis apie po
litiką. > .

Kol kas dar nėra žinių, iš 
kur Litvinovas ims laivą į 
Jungtines Valstijas—Vokie
tijoj ar Franci jo j.

Sovietų Sąjungos mokslinin
kai atidengė, kad ištisai Uralu 
kalnus «»uo Kaspijos jūrų iki* 
šiaurinio didjūrio yra dideli 
aliejaus turtai. Pirmiaus buvo 
manyta, kad tik Kaspijos pajū
ryje yra daug žibalo, bet dabar 
pasirodo kad ‘Orenburgo, Ufos, 
Permio, Čercin srityse ir net iki 
šiaurinio didjūrio yra daug ži
balo. Tas suteiks gerą progą ap
rūpinti kūru . galingus Uralo 
kalnų fabrikus.

Darbininkai Visų Salią,

Kubos lai-

' N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o IslaimBaite 
Pasaulj!

Farmeriai Streikuoja,
Nepaisant Užpuolimą

MADISON, Wis. — Laik- 
raščiai praneša, kad du kal-
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Kubos Darbininkai Šaukia Generalį Slrriką WHALEN, FISH, EASLEY IR KITI
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HAVANA. — Kubos uni
jos šaukia generalį streiką. 
Streikas turėjo prasidėti šio 
pirmadienio naktį. Šis strei
kas šaukiamas protestui 
prieš valdžią, kuri visais bū
dais spaudžia darbininkus 
ir atima laimėjimus, ku
riuos darbininkai jau buvo 
išsikovoję.

Valdžia deda visas pa
stangas, kad sulaikyti gene- 
ralį streiką. Naudoja netik 
policiją, bet ir armiją darbi
ninkų persekiojimui ir dau
žymui jų galvų. Streikas 
šaukiamas del 48 valandų, 
bet jį galės pratęsti, jei bus 
reikalas. Valdžia ypatingai 
labai bijo transportacijos 
streiko.

Farmeriy Streikas Pradeda Išsijudinti
OMAHA, Neb. — Pati meriai jau buvo kelis sykius 

pradžia farmerių streiko j apgauti valdžios gražiais 
neina taip gerai, kaip reikė- ■ žodžiais. Todėl jie organi- 
tų. Mat, dar yra daugelis :zuojasi kovai prieš trustus. 
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VALDININKAI VEIKIA SU HITLERIU
Amerikos Valdininkai Veikia Vokietijos Fašizmui; NRA 

Direktorius Tarnauja Hitleriui, kad Kovoti prieš Ko
munizmą Amerikoj; Darbininkai Turi Vesti Kovą prieš 
Fašizmo Agentus
NEW YORK. — Ameri

kos Komunistų Partijos or- 
iganas, “Daily Worker”, vėl 
iškėlė suokalbius Amerikos 
fašistų, kurie čia veikia del 
Vokietijos Hitlerio. Šie 
Hitlerio agentai turį slaptą 
tarptautinę organizaciją. Į 
tą organizaciją įeina politi
kieriai, taip' pat buvę ir da-

tijos kovą prieš tarptautinį 
komunizmą.

“Tarptautinės Komisijos 
Amerikos Sekcija Kovoji
mui prieš Pasaulinį Komu
nizmo Pavojų, kuri buvo su
organizuota du metai atgal, 
kooperuoja ir palaiko ryšius 
su sekcija, kuri egzistuoja 
Vokietijoj, taip pat ir su 
Tarptautine Entante prieš 
Trečiąjį Internacionalą Ge- 
nevoje, kuri padengia Fran
ci ją, Šveicariją, Belgiją ir 
Italiją.

“Generalė Lyga Prieško- 
munistinių Vokietijos Orga
nizacijų, per savo pirminin
ką, Dr. Adolf Ehrt, autorių 
tos knygos, gauna išdalini
mui tą knygą Jungtinėse 
Valstijose kovoje prieš ko
munistus.”

Nėra naujiena, kad Vo
kietijos fašistai veikia čia 
del savo valdžios, bet keis-

farmerių, kurie tikisi, kad I Farmeriai streikuoja, kad bar esą valdininkai. Jų tar- 
jiems geibės Roosevelto vai- j jų produktų kainos būtų pa-, Pe Yra £erai žinomas Fish 

|džia. (keltos. Mat, Amerikoj yra'^Uias L----- --------
. Roosevelto pasakyta pra-'taip, kad darbininkai, kuo-: Amerikoj, Whalen, kuris ir 

1 dar ' met turi pirktis maistą, tai' dabar turi valdišką darbą, 
turi palaukti”, kad jięmSįturi labai dideles kainas Yra vyriausias NRA direk- 

O kuo- torius New Yorke.
Visi tie ponai ir daugelis 

tuos, kurie nepermato ir ne-! vo produktus pirkliams, tai kitų, taip vadinamų unijų 
gali suprasti, jog kapitalis-! jie gauna labai mažas kai- vadų, priklauso prie vienos 

nas. Pavyzdžiui, už pieną organizacijos, kuri vadina- 
farmeriai gauna po 3-4c už si 

Vienok farmerių streikas kvortą, o mieste žmonės net 
tęsiasi, pikietai eina. Far-1 po 12-15c moka.

kalba, kad farmeriai
“i
reikalinga “daugiau kant- 'i mokėti trustams.
rybės”, padarė įtakos į, met farmeriai parduoda sa-

.. v. . v. . gan suprasi], jog Kapiians- Kas liečia pnpazimma \ • i1 1 4 tine tvarka negali pataisy-1
Sovietų Sąjungos, tai yra, jy reikalus pastoviai. .
užmezgimą diplomatinių ry
šių su Jungtinių Valstijų 
valdžia, tai Litvinovas pa
reiškė, kad * “kięk; liečia; So
vietų Sąjungį, tai tie saritL 
kiai galima įsteigti į pusę 
valandos.”

Be to, Litvinovas kalbėr 
josi su Vokietijos valdžios

Prievartos Rinkimai Vokietijoj
BERLYNAS. ■— Fašisti

nė Vokietija jau artinasi 
prie taip; vadinamų rinki-

kuris gaudė . komunistus

' “Tarptautinės Komisijos 
Amerikos Sekcija Kovoji
mui prieš Pasaulinį Komu
nizmo Pavojų.” Jų laiškas, 
kurį siuntė spalio 27 dieną 
toš organizacijos pirminiu- ta, kuomet toje kampanijo- 
kas, Ralph M. Easley, seka- je yra Amerikos valdinin- 
mai skamba: kai. Kitaip, jie turėtų būt

“Čia jums siunčiama kny- areštuoti ir bausti, bet juos 
ga, kuri aprašo ilgą Vokie- niekas nebaudžia.

t- . 

tyti. Balsuotojai nieko 
daugiau negalės daryti, kaip 
tik užgirti dabartinę fašis
tų valdžią ir išrinkti jų pa
statytus kandidatus. 1 Bal
suoti prieš taipgi neturi tei
sės.

Nebalsuoti, susilaikyti 
nuo balsavimo irgi bus la
bai sunku, nes fašistai už-1 
suko, visą mašineriją, kad 
išdaryti visus, galinčius bal- , 
suoti, prie balsavimų maši
nos. Todėl toki rinkimai 
visai nėra rinkimai, bet tik 
fašistų ’padiktuotas įsaky
mas.

Balsuotojai

įstaigom' del pašalinimo lai- m, kurie Įvyks lapkričio ,12 
krąščių korespondentų (Vo
kietija pašalino Sovietų ko
respondentus iš Leipzigo Enderis, tai šie rinkimai 
teismo, o paskiaus Sovietai bus išanksto padiktuoti; Ki- 
pašalino Vokietijos korės- taip sakant, tai kaip ir ne- 

' ’ ' ' ‘ ’ rinkimai, nes nei jokia prie
šinga Hitleriui partija ne
turi teisės statyti kandida
tus.

Tai reiškia, kad tik vienos 
fašistų partijos kandidatai 
bus šiuose rinkimuose išsta-

dienų. Kaip . rašo iš Berly
no “Times” korespondentas

pondentus iš Sovietų Sąjun- 
gos).

Anglijos su Vokietija Santikiai Pablogėjo
LONDONAS. — Anglijos 

su Vokietija santikiai ne
buvo geri del nusiginklavi
mo konferencijos, o dabar 
dar labiau pablogėjo. Ang
lijos laikraščio reporteris 
parašė žinią apie. Vokieti
jos fašistus, kad jie paroda
vo, kaipo militaristai.

Už tą žinią buvo areštuo
tas laikraščio koresponden
tas Noel D. Panter, kuris 
rašinėja 'Londojio “Daily

Telegraph” laikraštyje. Vo
kietijos fašistai minėtą ra
šytoją apkaltino šnipinėji
me. Remiantis tokiu kalti
nimu, jie gali’ teisti tą re
porterį mirčia.

Todėl Anglijos valdžia la
bai . užsirūstino.. . Anglijos 
ambasadorius piktai. kalbė
jo ir pareiškė; kad Vokieti
jos valdžia; turi. įrodyti kaln 
tinimus arba greitai paleisti 
areštuotą Anglijos pilietį.'

Linčiuotojai Bandė ; Šilko Darbininkai Kovos 
j Papirkti Liudininką

Meksikos Armijoj Neramu X I ' <
Mexico City.—9 Meksikos 

armijos oficieriai areštuoti. 
Jie susekti suokalbyje pa
daryti sukilimų ir nuversti 
valdžių. Kiti pranešimai sa
ko, kad kai kurie iš areštuo
tų jau nužudyti.

gruodžio 
numerį 
žurnalą

pabaigoje 
išleisti pirmą 
“ŠVIESA’ \ >

ALDLD • Centro Komitetas 
rengiasi 
mėnesio 
žurnalo

gaus tik tie ALDLD nariai, ku
rie bus pąsimokėję duokles už 
1933 metus. Kas nepasiniokės 
iki 15 dienai gruodžio, tie na
riai negaus. Taigi visų kuopų 
valdybos, imkitės už darbo—iš- 
kolektuokite narines duokles ir 
gaukite naujų narių šio vajaus 
metu. ' 'j •

Anglijos Armija Šaudo 
Arabus

JERUZOLIMAS. — Arti- 
muose Rytuos^, kur dabar
tinių laiku yra arabų sukilir 
mai, pasirodo, kad tie sukili
mai yra prieš dideliuš žem
valdžius. Tuos žemvaldžius 
palaiko Anglijos imperialis
tai.- ' . r ,

Anglijos imperialistai jalu 
išmušė daugiau 25 arabų 
tik per kelias dienas ir 
daugelį sukišo į kalėjimus. 
Tačiaus arabai kovoja prieš) 

' Anglijos, imperialistus.

BALTIMORE; Md.—Veik 
dvi savaitės^ kaip ■ čia buvo 
nulinčiuotas: > negras Arm
wood. Paskiaus prasidėjo 
neva “tyrinėjimas” ir- “jieš- 
kojimas kaltininkų.”, /Todėl, 
vienam i liudininkui,. kad; ji
sai* liudytų taip; kaip nebu
vo,' buvo pasiūlytą net 100 
dolv ' !Taip pat reikalauta,! 
kad šis liūdihinkas; apleistų 
mieštą. *- > i

PORT JERVIS, N. Y. —
Čia laikyta konferencija 

i. ;; 5 f; ,• • t ■ ■ >

unijų delegatų ir. nutarta
kovoti prieš NRA kodeksą, 

i ) s l.'i * *■' ?i 14 I • f 1kuris skiria šilko darbinin
kams tik. po 12-13 dol. į sa
vaitę. , Darbininkai negali’ 
padaryti nei- pusbadį gy^e- 
nimą už tą mokestį. Todėl 
nutarė laikytis streiko lau
ke ir kovoti iki laimės.

r • , i

Sovietai apie Santikius 
su Amerika

MASKVA. — Sovietų Są- 
: jungos vadovaujami drau
gai kalba apie tai, kokios 

I pasekmės bus iš to, kuo
met Jungtinės Valstijos pa
darys artimesnius santikius 
su Sovietų Sąjunga.

Sovietų Sąjunga jau gali 
apsieiti dabartiniu laiku ge
riau be Jungtinių Valstijų 
pripažinimo, negu kad ji ga
lėjo keli metai atgal. Ta
čiaus Sovietų vadai pripažį
sta, kad priėjimas prie ge
resnių santikių šių dviejų 
šalių duos naudos . Sovietų 
Sąjungai ir Amerikai.

22 Darbininkai Mirė 
nuo Radiumo

Sukilimai Brazilijoj
. BUENOS AIRES. — Mi- 

Jitayinis sukilimas ruošia
ma prieš laikinąjį preziden
tą Vargą, kuris jau du me
tai, kaip- valdininkauja. Sa
koma, kad Sao Paulo mies
to armijos vadai- reikalauja 
Vargos pasitraukimo. Jei 
jisai nepasitrauks, tai prie
varta zbus nuverstas.

Nesuranda Litvinova

/BERLYNAS . —Laikraš
čių korespondentai negali 
surasti Sovietų Sąjungos at
stovą, Litvinoyų, kuris pri
buvo į Berlyną. Manoma, 
kad Litvinovas jau išvažia
vo į Paryžių* Litvinovas 
'atsisako di^įusuoti jo pla
nus su korespondentais.

EAST ORANGE, N. J. — 
Vėl numirė nuo radiumo 
nuodų viena mergina, kuri 
dirbo Jungtinių Valstijų 
Radiumo Korporacijos įstai
goje. Pastaroji jau yra 22- 
ra nelaimingoji iš tų darbi
ninkų, kurie gavo tų radiu
mo nuodų.

Del to 1928 metais buvo
teismas, kuris šiek tiek pri-Hininkai, kurie užmušė far- 
teisė tą nuodą gavusiems 
darbininkams, bet gyvybę 
teismas negali grąžinti.

Laikraštininkai Strei
kuoja Kuboj

HAVANA,
kraščiu darbininkai jau ga
na geras laikas kaip strei
kuoja. Dabartiniu laiku 
laikraščių leidėjai pareiškė, 
kad jie laužys streiką ir pra
dės darbą su streiklaužiais.

Bet kuomet buvo bandy
ta pradėti darbas, tai įvyko 
dideli susikirtimai Havana 
mieste. Tuose susikirtimuo
se jau liko keli darbininkai 
pašauti.

Ta, taip vadinama, “revo
liucinė” valdžia, kurios gal- 
vinyje.yra Grau San Mar
tin, įsakė laužyti ir kitus 
darbininkų streikus ir lai
mėjimus. Ypatingai įsaky
ta armijai atimti iš darbi
ninkų dirbtuves, kurias jie 
jau buvo paėmę kovose.

Tačiaus darbininkų strei
kai plečiasi, darbininkai 
pradeda kovoti išnaujo. 
Ypatingai darbininkai kovo
ja už pagerinimą savo gy
venimo.

merį, tapo areštuoti. Far
merių streikas, nepaisant 

. j visų užpuolimų, tęsiasi*.
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APŽVALGA
Nesmagu, bet kas Kaltas?

Chicagos Grigaitis smar
kiai riečiasi delei Prieš-Fa- 
šistinio Komiteto padaryto! 
pareiškimo apie. Grigaičio 
projektuojamą trans-atlan- 
tinį lėkimą. Jam ypačiai 
nepatinka, kam “Laisvė” i 
įtalpino argumentą apie 
šmugelį del tos įžangos į 
pikniką. Grigaitis įkaitęs 
skelbė, būk jo suruoštam 
jomarke dalyvavę net 15,000 
žmonių (įžanga asmeniui 
buvo 25c.) Bet atskaitoje 
paaiškėjo, kad įplaukų te
buvę tiktai virš $1,000. Va
dinasi, kur nors buvo šmu-

Šios socialistu skridinyc

korporacijos priešakyje stovi 
iniciatoriai ir promoteriai gar
sios Kujolos-Bingoloa kpfpqrar;

• cijos, jos narių tarpe randasi 
Rūbo B-vės galvos.—Mes visi ’ 
atsimename kaip žmonių pini
gai sudėti tose sensacingose 
korporacijose sutirpo.

“Dirva” rašo, kad Janu
šauskui jau dabar mokama 
po $40 į savaitę (vis iš žmo
nių surinktų pinigų). Be to, 
tūlas grigaitinis Vaivadas 
važinėjąs po kolonijas. Tai 
vis, žinoma, svarbiais — 
“tautos” ir “mokslo” reika- 

t

lais. Veikiausiai ir f 
mokama iš tų pačių centų, 
kuriuos sukauiija iš vargšų 
“mokslo reikalams.”

Barzdotas vyskupas Bu- 
čys ir vėl Amerikoj. Prieš 
kelis mėnesius jis čia tran
kėsi, vizituodamas žymes
niuosius balta gvardiečius 
rusus. Mat, Vatikano pa
pa pavedė vyskupui Ęūčiui 
organizavimą rusų balta
gvardiečių ir vedimą prieš- 
bolševikiškos propagandos. 
Bučys lankėsi net pas Hoo- 
verį ir kitus augštus valdi
ninkus tais -reikalais. Pas
kui išvyko į1 Romą, o dabar 
jie ir vėl čia.

Kas Bučiui apmoka tas 
keliones? Iš kur jis gauna 
tuos tūkstančius dolerių ? 
Aišku, iš parapijięčių. Do
lerius surenka kunigai “die
vui”, o naudoja juos pasiva
žinėjimams toki Bučiai. Ar 
parapijiečiai d a r b i n inkai 
pagalvojo kada nors apie 
tai?

ma, galėjo palaikyti ginki- 
nius su strumskiniais.Mums 
del to nei šilta, nei šalta. 
Grigaitis, Bagočius ir Prū- 
seika, aišku, puolėsi Strums- 
kio glėbin ir garbina Tys- 
liavą. Koks skirtumas tar
pe Valaičio ir Tysliavos, 
Strumskįo ir Gįnkaus?1 Nei 
jokio! Visi unisonu garbi
na Smetonų. ' • <

Valaičiui redaguojant tą, 
laikraštėlį, beje, mažiau bų; 
vo talpinama kvailybių 
prieš Sovietus, negu kuo
met ją paėmė smetoninis 
demokratas Tysliava. Atsi
menam tą jo poetišką kvai
lybę apie tai, būk Sov. Są
jungos gyventojai pjauną 
vaikus ir valgą. Karvių ir 
kitų gyvulių, rašė jis, ne
pjauną, kadangi bolševikai 
draudžia...

Kadangi “Laisvėje” apie 
tai buvo pažymėta, tai Gri
gaitis ' neriasi iš marškinių 
šaukdamas, kaip tai “Lais-> 
ve” išdrįso tokį netikslumą 
iškelti 1 viešumon! Bet kas 
čia kaltas? Ar gi ne pats 
Grigaitis? Jeigu publikos 
buvo nedaug, tai nereikėjo 
sielotis, kad jos buvę “15,- 
000”, o jeigu jos buvo 15,- 
000 ir įžanga buvo po 25 
centus asmeniui, tai turėjo 
būti kur kas daugiau pini*

Gera Pastaba
Drg. A. “Vilnyj” rašo:
Pasirodo, kad nauji liudi

ninkai prieš komunistus reich
stago byloj yra fašistų par-

; Ir Trockis sako, kad rei- 
Įkia Amerikai pripažinti 
SSSR. Nemanykit, jis ne
pataria Sovietus pripažinti, 
kaipo darbininkų valdomą 
šalį. Oi, ne! Trockis ar
gumentuoja (“The New 
Republic” žurnale), būk 
“Sovietų Sąjungos Kompar
tija ir Komunistų Interna
cionalas “jau išsigimė,” to-

Ar tokiais tysliaviniais 
perlais išpuoštas bent kokis 
laikraštis galėtų pasilaiky
ti?!

R. M.

NEW BRITAIN, CONN.

tijos nariai ir reichstago at-1 del dabar Amerikai bolsevi-
• w r • • rr i I 1 • •• • • V •

Dar ir daugiau yra daly
kų; delei kurių tenka čią pa
kalbėti. “Amerikos Lietu
vio” -korespondentas, ko
mentuodamas apie Grigai
čio sugalvotą naują skymą, 
šitaip "kalba:

1. Priešakyje James-Janu
šausku skridimo projekto sto
vi ne būrys asmeniškai atsa- 
komingų žmonių, bet korpora
cija. Socialistai žino, kad 
korporacijai išnykus niekam 
nereikės asmeniškai’ atsakyti 
už jos finansinius reikalus. 
Kapitonas Darius niekad ne
būty sutikęs panaikinti asme
nišką“ atsakomybę skridimo 
fondo’narių, kad skridimui 
neįvykus suaukauti pinigai

"-'būtų grąžinami. Bet socialis
tams buvo pakeliui pasidengti 
save korporacija.

2. Sutverti korporaciją kai
nuoja pinigai. Tos išlaidos 
bus padengtos iš‘ žmonių su- 
de|ių aukų. Toliaus, socialis
tų < sutverta korporacija pa
ims vi^as aukas ir surinktus 
piniguš savo globon ŪK iš jų 
mokės algą $100 į mėnesį la
kūnui James - Janušluškui. 
Korporacijos,, nacijų tąępe ran* 
dasi be darbo socialistų, kurie 
sutinka važiuoti per kolonijas 
organizuodami jose aviacijos 
diedas už $40 į savaitę algos. 
B ei abejo šitokios išlaidos ge
rai,' patuštins 
ka$ą.
Thip,/ prie 

korporacijų,

/

skridimo fondo

biznio, prie 
Grigaičio ne-! 
ne vienoj pa

našioj korporacijoj jau yra 
buvęs ir žino. “Am. Liet.” 
rašytojas toliau sako: “so
cialistams nerūpi atsakyti 
prieš visuomenę, jeigu 
James-Janušausko > skridi
mas neįvyktų. Jie ąpsisau- 
gojd save, o ne visuomenę, 
korpcwccijcrs priedangą.” •.

Dar toliau:

stovai. Vienas jų Karwahne, 
išmestas iš Komunistų Parti
jos 1925 metais ir teisme taip- 
biaųriai užpuldinėjo Torglert 

. kad net fašistams teisėjams 
.. p&ąirędė perdaug.

Ir toliau pastebi: 'it
Biaurią rolę vaidina renega* 1 

tas Karwahne. Jis deda visas 
pastangas nužudyti Torglerį. 
Bet ką geresnio laukti iš rene
gatų.

Lietuviai renegatai dar tik 
pradėjo savo misijas,- o Prū
seika jau skelbė, kad Mizara 
parvežęs iš Maskvos pinigų, 

kuomet net rimtesni priešai 
mums to neprimeta. Tik ar
šus, pikti reakcininibkai tai 
sako. x

Renegatams niekas prieš 
komunistus nebiauru. ♦
Tikra tiesa! Tą tiesą 

šiuo tarpu paliudija ir AP
LA teismas Pittsburghe,; 
kur prūseikiniai skundikai 
iškėlė klausimą komuniz
mo; kur jie bjauriai meluo
ja, skelbdami, kad Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimas 
ir APLA yra komunistų or
ganizacijos, todėl jie, skun
dikai, prieš jas kovoją!

Sovietų Pripažinimas ir 
Amerikos Spauda-

’ Organizaci j ą, vadinama 
“Committee on Russian-Am
erican Relations of the Am
erican Foundation” išsiunti
nėjo visiems Amerikos dien
raščiams užklausimą: “Ar 
jūsų laikraštis stoja už pri
pažinimą Rusijos?”

Atsakymai į tai gauti nuo 
1,139 laikraščių. 718 redak
torių (63 nuoš.) atsakė'tei
giamai, t. y., kad jie stoja 
už pripažihimą; 306 (26.9 
nuoš.) pasisakė prieš pripa
žinimą, o kiti darė visokias 
pastabas, komentarus, be 
kategoriško pasakymo' savo 
Jiuomopes., ,}. i h HM r iJ >

Taigi; pasirodo,. Amerikos
*:

kai nesą pavojingi pripažin
ti. Šitaip argumentuoja ir 
kapitalistų organai. Bet ar 
gi tai tiesa?! Tai tiktai pa
rodo Trockio ' išsigimimą: 
perėjimą buržuazijos pusėn; 
pusėn Sovieių Sąjungos

I priešininkų.

Prūseikos “mokyta” gal
velė primeta mums tūlą Pa- 
tersorio Petkų. O Petkus, 
kaip žinoma, jau senai pa
šalintas iš ALDLD, kaipo 
netikęs elementas. Tai bu
vo paskelbta ir “Laisvėje”. 
Petkus pastaruoju laiku 
nuodais spjaudė į komunis
tinį judėjimą; jis, faktinai, 
dirbo tokį patį darbą, kokį^ 
atlieka Prūseika! Paterso- 
no draugai plačiau apib tai 
turėtų parašyti!

Drg. Strižausko Raportas

i Ant greitųjų surengė .pra
kalbų maršrutų Nacioilalis 
Lietuvių Jaunuolių Komitetas 
Kl. Strižauskui, parvykusiam 
iš jaunuolių pasaulinio prieš 
karinio kongreso. Pas mus 
sutraukta nemažai publikos. 
Jei plakatus būtume tufėje 
bent kelios dienos prieš pra
kalbas pirmiau, tai žmonių, 
ypatingai jaunimo, būtų pa
vykę sutraukti daugiau. Da
bar buvo aplaikyta plakatai 
tik diena prieš prakalbas, tai 
negalima tokiu trumpu laiku 
pasiekt visus lietuvius.

Drg. Kl. Strižauskas-Strauss 
raportą išdavė labai žingeidų. 
B. Fulton irgi kalbėjo gerai.

Aukų lėšų padengimui susi
rinkusieji sumetė nemanai, 
virš šešis dol. Prakalbos bu
vo :
spalio 17 d.

Iš Choro į Yakarienės <

Vilijos Choro vakarienė, 
atsibuvus spalio 21Md., buvo 
puikiausia. žmonių buvo 
daug ir visi su pakilusiu ūpu 
pasitenkinę., vakariene. Ma
noma, paliks ir pelno nuo, pa
rengimo. Choras net buvo 
skolingas Meno Sąjungos 
Centrui, dabar galės tuos, tru
kumus išlyginti. Kitas geras 
dalykas, tai vakarieniaujant, 
pirmininkui priminus apie 
“Daily Worker,” kuriam rei
kalinga parama, dalyviai su
metė $7.19. Gautas vienas 
skaitytojas- “Young 
eriui 
įsirašymui į mūsų organizaci
jas. 1 
erio” keliolika kopijų.

Šį 
draugų labai sutartinai padir 
bėjo, 
čiutė. 
tikietus ir prirengė su 
gėm valgius. ’ Tai sunkus 
bas. Pirmu kartu daug 
bėjo Valauckai. Gerai 
gelbėjo laike vakarienės 
rę merginos, prigelbėjo 
daugelis Jcitų, bet jų visų var
dus nėra reikalo minavoti.

Kiek pirmiau tarpe draugų 
buvo iškilę diskusijos, jog mes 
negeroj vietoj rengiame pa
rengimus, tai negalime su
traukti žmonių. Bet šį kartą 
ir Darbininkų svetainė buvo 
pilnutėlė. Tas dar sykį paro
dė, kad reikia mokėt dirbti, o 
pasekmės’ gali būti visados, 
nepaisant kokioj vietoj paren
giama. *

Štai, kurie aukojo po di
desnę dalį “Daily Workeriui’.’; 
Dr. LeLasher $1, A. Latvienė 
50c. Po 25 centus davė Gra- 
deckienė, Jasukevicienė, S. 
Rakauskas, J. Danisevičia, J. 
Martišius, J. Kreivėnas,’ J. 
Juozapavičius, J. Suopis ir J. 
Burnauskas; Visi; kiti davė 
po mažiau. Dėkuojam už 
gausią auką ir atsiprašom vi
sų tų, kurių vardai gal ne
teisingai sužymėti ir gal kai 
kurių visai nėra čia paminėti. 
Tas atsitiko per skubumą.

N evvbritainjetis.

Pasaulinės Reikšmes
‘ i x

Skaitlinės
milžinas gaminimui garve
žių. Jo metinė produkcija 
yra 1,080 garvežių, kurie 

(pųsantro karto galingesni 
už dabartinius - garvežius.

Rajoninės Sovietų Sąjun
gos elektros gaminimo sto
tys į metus laiko propor- 
cionališkai išdirba po 3,720 
valandų. Tokio kiekio nie
kados elektros stotys nepa
siekė kapitalo šalysė. 1929’

Sausio mėnesį d. Stalinas s 
padarė trumpą sutrauką to, 
kas buvo atsiekta Sovietų 
Sąjungoje vykinant, Penkių 
Metų Planą. Dabar Ūkio 
Taryba išleido, 275 puslapių 
knygą, kurioje yrą sutrau
ka atsiekimų. Pasisekimas

Work- pravestojo pirmojo Penkių 
’ Gauta keli prospektai Metų Plano teikia garanti- 

■ et- jas .pravedimui ■ dabartinio 
Paskleista “Daily Work- Penkių Metų Plano.

Sovietų Sąjunga, Ūžbaig- > Jungtinių Valstijai 
a»IAkims srntvs \zirlniiniaidama pirmąjį Penkių Metų 

Planą, industriniai ąts.isto- 
Pav., kaip d. O. Dru- jo antroje vietoje pasauly- 
Ji pardavė suvirs 33 

drau- 
dar- 
gel- 
pri- 

cho- 
ir

kartą geroka grupė

Madison, Wis. — Vienas 
iš streikuojančių farmerių 
likosi nužudytas, o keli kiti

VIVI. ± L<X1\<X1MVO MU v , ,

rengta Lietuviu svetainėj, sužeisti. Jie bandė sulaiky
ti streiklaužius.

Prūseika užgyrė policijos 
šaukimą į LDS mitingą St. 
Louise.

Prūseika sukurstė savo 
pasėkėjus McKees Rocks, 
Pa., traukti į valdišką teis
mą APLA ir apšaukti ją ir 
LDS .komunistų organizaci
jom, kad tuo būdu laimėjus

— Prūseikos leitenantas Be-?. 
A 4

ręiša' '(k.uriš Šūukė* policiją) 
dabar guli be dviejų Šon
kaulių už streiklaužiavimą. 
$pie jį Prūseika nei. žoder 
lio!
7 Tai faktai verti įsitėmiji- 
rho! ’5

Vienybininkų tarpe eina 
smarkios' rietynės del “tau
tos labo.” Iki pinigų buvo, 
tai ir.“tautos labas”, žino

dienraščiai, didelėj? didžiu
moj stoja, už pripažinimą 
Sovietų; Sąjungos. Tas pats 
galima pasakyti ir apie 
kongreso ir senato narius; 
dįdelej didžiumoj jie pareiš
kia sdvo nuomones už pri
pažinimą, **

Argumentas Septintas
Lietuviška darbininkiška šeima šiandien Ameri

koje nėra pilnai vienlypė. Gerokai dalina jas, šei
mas, kalba: tėvai šneka ir skaito lietuviškai, o vai
kai, dažnįausiai, angliškai. Ne svarbu tai, kuria 
kalba kurie šneka. Svarbu, kad jie “dūmotų, tas 
pačias dūmas” politiniai, kad jie būtų darbinin
kiškos idėologijos; kad tiek tėvai, tiek vaikai būtų 
dalyviais revoliuęinio darbininkų judėjimo, nešan
čio su savim naują, pasauliui ateitį. Todėl—

1. “Laisve” įvedė angliškį skyrių -A Youth Sec-
. tion—‘Savo puslapiuose. Matote jį kiekvieną peųk- 
' tadienį. šis skyrius' tarnauja organu mūsų jauni- 
’ mui rytinėse valstijose. O darbininkiškas jauni- • 

mas šiandien sparčiai 'organizuojasi ir šviečiasi 
klasiniai. ' '•

/ ‘ t ' \ \ i] '' • I •

2. Angliškas skyrius padaro “Laisvę” tokiu laik
raščiu, kuris tinka suaugusiom ir jauniem; lietu- 

į viškai skaitantiem ir angliškai, žodžiu, “Laisvė” 
j patampa visos šeimos laikraščiu. Tiesa, nesigęna- 

me, kaip visam > turiny j, taip ir Angliškam Sky
riuj, dar randasi trūkumų. Jie yra naikinami ir

i bus naikinami* ;
« \ I . . i I

3* Angliško skyriaus palaikymas, tačiaus, suda* 
ro; naujų išlaidų; dedą naują naštą ant paties dien- 
raščįo. Bet tikimės, kad?mūsų skaitytojai, tai įver-

■ tins ir padarys viską, kad “Laisvei”-atsimokėjus.
O 'atsimokėti “Laisvei” geriausia gauti bent

> po vieną naują t skaity tojąr Tai nėra sunku* 
Tik pabandykit, draugės ir draugai !

į

elektros t stotys vidutiniai
i padarė -3,000 valandų. 1932 ' 
metais jos. nupuolė iki 2,286 \ 
valandų.1 ' ' Gi Vokietijoje, 
1931 metais nupuolė iki 
1,700 valandų. \Taigi, svar
bu, kad prie . socialistinio 
ūkio tos pat mašinos arba 
įmonės gali daugiau duoti, 
negu jos gali pagaminti 
prie kapitalizmo.

Pradžioje Penkių Metų 
, Plano Sovietų- Sąjungoje

, tai i yra pirmoji prie 
Jungtinių Valstijų, o pir
miau buvo atsilikusi, agra
rinė šalis.

Žemės ūkio mašinų srity
je Sovietų Sąjunga, 1933' 
metų pradžioje, jau buvo 
pirmoje vietoje. Ji turėjo 
14,500,000 žemės ūkio maši
nų, arba ant 2,300,000 ma
šinų daugiau, kaip Jungti- buvo 11,600,000 darbininkų.

Pabaigoje kiekis pasiekė 
22,800,000. Iš valstiečių į 
industrijos darbininkus per 
keturis metus įsiliejo 8,- 
500,000 darbininkų. Per tą .

galės pagaminti laiką .2,000,000 darbininkų
a. • lAnC'inlrn n i t /y X 4- IrTmli-Pi lmrx4n

nės Valstijos. Traktorių 
jėga siekė 2,500,000 arklių 
pajėgos. SSSR turi galin
giausią traktorių gaminimo 
industriją, kuri vien 1933' 
metais 1 
1,050,000. arklių pajėgos i 
traktorių kiekį. Pradžioje 
šių metų baigtas budavoti ir 
įrengti Čehabinsko trakto
rių gaminimo fabrikas, ku
rio metinėf -produkcija > bus 
40,000 traktorių po 60 ark- t. t. 
lių pajėgos.

Bėgyje 'pirmojo; Penkių siekę 2,500,000 skaičių. So- 
Metų Plano Sovietų šalyje vietų Sąjungos ūkyje dabar 
išbudavota kolnbainų gami- jau dirba .375,000 specialis- 
nimo industrija, kurios me- tų ir augšto išsilavinimo 
tinę produkcija bus 40,000 technikų, 
kombainu. Tai tokis kie- •
kis, kokio nei viena kapita- bėgyje Penkių Metų Plano 

| listinė šalis į metus laiko ne- pakelta ant 41 nuošimčio, 
galėjo pasigaminti. Jungti- arba jo kiekis du kartus , 
nės Valstijos daugiausiai viršija 1913 metų, 
pasigamino 1929 metais ir 
tai buvo 36,900 kombainų.

Anglies gamyba pakelta, 
įvedant 129 stambias nau
jas kasyklas, kurių metinė 
produkcija (bus 50,000,000 
tonų anglies. Pradžioje 
Penkių Metų Plano Sovietų 
Sąjunga į metus laiko pa
gamino 35,000,000 tonų an
glies, gi pabaigoje—-62,500,- 
000 tonų. Kasyklos mecha
nizuotos ir jų produkcija 
smarkiai paaugs.

Juodo metalo gamyba, ku
ri išbudavota laike Penkme- 
tinės, sieks 4,000,000, tonų 
į metus laiko, t. y. gamyba 
padvigubinta, palyginant su 
ta, kuri buvo pirm Penk- 
ihetines. Cigūno^ pirmiau 
pagamindavo' ’ 8,250,000 - to
nų į metus, gi lp£baiįoję 
Penkių Metų Plano kiekis 
padidėję ąnt .2,900,000 tonų, j tb kiekio 14,700,000,000 rub* 

lių į socialistinį žemės ūkį..
Dabar Sovietų Sąjungoje 

išbudavota milžiniškos tech
nikinės. jėgos. Auga kMrų 
kiekis ir plečiasi paveldėji
mas valdyti naują, techni
ką, o tas labai svarbu.-

Sovietų Sąjungos darbi-., 
ninku alga kas metai pake
liama ir to sėkmėje gerėja 
darbininkų gyvenimas. Aiš
kiausias to įrodymas, kad 
mirtingumas sumažėjo ant 
vieno trečdalio, palyginti, 
su čaristine Rusija. Da-

(Tąsa 3-čiam pusi.)

pasiekė augšto kvalifikuoto 
prasilavinimo. Gi žemės 
ūkyje kvalifikuotų darbi- ‘ 
ninku kiekis padidėjo ant 
4,500,000 darbininkų-trakto- 
ristų, gyvulių auklėtojų ir

Inteligentijos kiekis pa-

Abelnas darbo našumas

Darbiy 
ninku produkcija, darbo na-. 
Šurnas, smarkiai auga. Dur
pių darbininko, 1928 metais, 
produkcija buvo 38 tonai, 
o dabar į tą pat laiką'jau 
62 tonai. Sovietiniai ūkiai 
ir kolchozai nuo jų įsistei- 
gimo smarkiai nupigino že
mės apdirbimą ir pakėlė jos 
produkciją. Žemė \įeik du 
kartus pigiau apdirbama, 
kaip ji atsieidavo' atskiruo
se ūkiuose.

Dabar Sovietų Sąjungoje • 
jau ne milionai, bet aesėtkab . 
milionų žmonių sąžiningai’-• » 
būdavo j a socialistinę tvar
ką. Neišpasakytai greitai 
auga kultūros, žemės ūkio, . 
industrijos ir visų sričių -j 
kadrų kiekis. f! •

Į' Penkių Metų Planą So- 
vietų Sąjunga finahšų.'įdėjb1” 
52,500,000,000 rublių, ir iš '

Pabaigoje šių ’ mėtų • čigūno 
gamyba; pasieks 26,000 to
nų į dieną. ‘ ,

Pradžioje šių metų palei
stas ,Uralų srityje fabrikas 
gaminimui mašinų. Jo me
tinė produkcija bus 100,000 
tonų mašinų. Nėra pasau- 
lije mašinos, , kurios tame 
fabrike nebūtų galima pa
gaminti. . Baigiamas įreng
ti “Kramatorka” fabrikas, 
kuris yra lygus Uralo fabri
kui. . ■ ( / . ‘

' Luganske būvo: išbudavo- 
tas ir įrengtas’ pasaulinis
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Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Didelė Nuolaida “Laisvės” Sitai ty to jams

lyt, tai 
Supuvo 
kviečiai 
bulvės

laiku lengviau 
narių, negu pir-

t

mų; 
bo.

COLUMBIA. — Michigan 
valstijos 116 armijos pulkui

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

nes jis niekad 
kad jam ką

Vilnies” ir

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y,

delei platinimo, būti- 
daugiausia 'turi

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

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

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

sako: “Slow but sure,” o re- ; 
zultatai bus sekmingesni.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

J. Dielinikaitis, K.
F. Dambrauskas, J. 
ir W. Navickas. Prie 

černauskas

J 
r

i

ALDLD VI Apskričio Rezoliucijos
ir Trukumai su smarkumu, kad pakėlus or

ganizaciją narių skaičiumi 
bent 25 nuošimčius šiame va
juje. Taip pat reikia praplėš

yti revoliucinę spaudą. Tai bus 
•vienas svarbiausių žygių pro- 
I testui prieš naują imperialis
tinį karą ir už apgynimą So
vietų Sąjungos.

Trečias Pustapfe

' | K LIETUVOS
* i ' ♦ ' i :

BUFFALO, N.Y. Penkių Metų Plaųą,riau vėliau, pe^u'niekad,” bet' mą Penkių Metų Plaųą. 
gi geriau imtis! patarlę- kun Yra dar' nedatekliij, trūku-

įlinkus mulkina. Darbininkai 
jam atjausdavo; buvo biznie
rius,' 'bet nuu kitų biznierių 
skyrėsi. Eidavo su darbinin
kais, koki darbininkų paren- i 
girnai būdavo, tai savo bizni I 
uždarydavo ir eidavo su dar
bininkais dalyvauti.

Velionis paaukavo del La
bor Defense *$150,00 apgyni
mui darbininkiškų vadovų. Ve
lionis yra daug pasidarbavęs 
del LDSr23 kp. Buvo finansų 
sekretorium. Prieš mirtį buvo 
pirmininku ALDLD 151 kp.; 
buvo protokolų sekretorius A 
PLA 25 kp. ir taip pat pri
klausė prie rusų Sovietų drau
gų prie Labor Defense.

Šitos draugystės jam atjau
tė, visos, nupirko po gėlių vai
niką, Taip pat ir dokų darbi
ninkai nupirko gražų vainiką. 
Laike dokų streiko, velionis- 
M. Garsonas dokų darbinin
kus gelbėjo, kiek jis galėjo, 
kad tik darbininkai laimėtų 
streiką. . .

, Velionis buvo “Laisves,” 
“Vilnies” ir “Daily Workerio” 
šėrininku.

Velionis M. Garsonas liko
si palaidotas 12 d. spalio, Rid
gelawn kapuose. Išleidžiant iš, 
namų, draugas Černauskas, iš j 
Rochester, N. Y., pasakė trum
pą atsisveikinimo prakalbą ir 
po tam kalbėjo iš komunistų 
Partijos, angliškoj kalboj, drg. 
Kissel. Vežant velionį į ka
pus, benas griežė labai liūd
nai. Automobilių buvo 35, 
Vainikų buvo 15, grabnešiai 
buvo šios ypatos: V. Vaitule- 
vičius, 
Norkus, 
Rederis

i duobės draugas
i pasakė prakalbą apie velionio 
darbuotę ir po tam kalbėjo 
draugas Kissel apie velionio 
nuveiktus darbus. Draugė Gar- 
sonienė Užkvietė visus į savo 
namus, kad nors biskį užsikąs
ti. • ,

Nuo savęs reiškiu širdingą 
užuojautą velionio žmonai, po
dukrai ir broliams? Linkiu 
draugei Garsonienei gero pasi
sekimo vest savo biznį, o Velio
niui M. Garsonui ilsėtis ramiai 
šios šalies žemelėj.
Velionis Garsonas yra gimęs 

Lietuvoj, Kauno rėdyboj, Pa
nevėžio paviete, Penavės vals
čiaus, Pakadiupių kaime.

J. Dielinikaitis.

daug dar sunkaus dar- 
Reikia kiekvieną die- 

ir 
iškovojimų sargyboje, pri* 
sieina nemažai energijos 
įdėti del šalies apsigyniiho, 
bet tą viską puikiai supran
ta Sovietų Sąjungos darbi
ninkai, kolchozninkai ir vi
sa jaunuomenė ir su visu 
entuziazmu padeda Sovietų 
valdžiai ir Komunistų Par
tijai pravesti planus gyve
nimam

D. M. šolomskas 
(Medžiaga imta iš “Prav 

dos” Nr. 282).

Spalio 6 d? apsirgo draugas 
! M. Garsonas; tuojaus pašauk
tas gydytojas; gydytojui ap
žiūrėjus ligonį, tuojaus liepė 
vežti į ligonbutį. Taip ir pada
ryta; nuvežus į General ligoni
nę, likos padaryta operacija 7 
d. spalio del ‘‘appendicitis.” 
Bet jau buvo pervėlu, nes ap
pendicitis trūko ir M. Garso
nas pasimirė 9 d. spalio, 4 v. 
ryte.

(PRISIŲSTA LAIŠKŲ)
Suėmė Vagių Saikų

UŽUGUOSTIS, Aukštadvario 
vai., Trakų ap.—Nuo praeito 
pavasario Užuguosčio apielin
kėj pradėjo apsireikš.dinėt daug 
vagysčių: vogė mėsą, grūduš, 
miltus, gatavą duoną iŠ' kama
rų, audeklus nuo pievų ir iš 
skrynių, ūkininkų įvairius įran
kius ir, ant galo, karves. Per. 
praeitas Velykas, kuomet žmo
nės šeštadienio naktį nuėjo baž
nyčion aplankyt “mirusį dievu
lį,” tai parėję nekurie rado iš
neštus pyragus, mėsą ir kitus 
valgius, žinoma buvo, kad tai 
kas nors iš vietinių tą daro, bet 
už rankos nepaėmęs, negąlį nię-' 
ko kaltinti. Nuožiūra buvo me
tama ant šio ir ant to','bet va-

Mūsų Veikimas
Mes gyvename labai svarbi) 

laikotarpį. Darbininkų kovų • 
bangos siaučia ganą plačiai.' 
Streikų bangos veik visose I 
stambesnėse industrijose pasi
reiškia. Darbininkai kovoja 
prieš vergišką NRA ir reika-j 
Jauja didesnių algų ir geresnių' 
darbo sąlygų. Iš antros pusės , Sulaikykim Negrų Lynčiavimą 
išnaudotojai ir valdžia su giri- _ . A ,, , 
klu puola darbininkus, šaudo, I Pl?n<;e,ss Ann«' ,M/- sPaho 

; 18 d. likosi nužudytas negras 
Geo. Armwood sufanatizuotų 
baltųjų gaujos (jis buvo nužu
dytas bjauriausiu būdu, kokio 
nėra girdėjus istorija). Ne tik 
jis buvo kankintas, mėsinėtas, 
o vėliaus pakartas'' ir sudegin
tas ant laužo, o policija, kaip 
vietos, taip ir valstybės, neda
rė veik jokių pastangų sulai- gystės ėjo, kaip ėję. ,. . 
kyti chuliganų gaują, veik ati-l Užuguosčio kaimynystėj yra 
davė Armwood be pasiprieši- miestelis Stakliškės. Rugsėjo 

pabaigoj vienas Stakliškių gy
ventojas, Šaūlinskas,. nakčia pa
juto, kad kas tai ant lubų ma- 
riojasi. Ant lubų buvo šaulins- 
kų skrynia su rūbais. Supra
tęs, kad tai vagys, šeiminin
kas šoko iš lovos ir norėjo iš
bėgt gatvėn ir sukelt riksmą, 
bet durys buvo užrištos iš lau
ko pusės; tada jis metėsi prie 
langų, bet ir langai buvo už
barikaduoti. . Vagys, pajutę, 
kad stuboj kilo judėjimas, leido
si bėgt pro langą 'stoge, nešda-

I miesi maišą rūbų, šaūlinskas, 
išsiveržęs gatvėn, pradėjo rėkt 
ir vagis vytis; vagių būta tri
jų vyrų. Jie turėjo revolverius _
ir pradėjo šaudyti į šaulinską, i moterį E.
bet nei karto nepataikė. Vėliau > dukrą L. Pežiūtę, tris brolius; i 

i vagys, nujausdami, kad dau- j Antriną, kuris gyvena. Chica-1 
giau žmonių sukilo, metė maišą goj, Buffalo, ir vie
šu rūbais ir pabėgo. Kadangi pa]jko Rusijoj ir taipgi pa
buvo šviesi; mėnulio naktis, ,tai i iį]<0 viena seserį Lietuvoj, o čia 
šaūlinskas juos pažino. Tai j Amerikoj,, paliko visus drau- 
buvo Pranas šipšinskas, Stak- g.ug |r drauges

grūda kalėjimuosna. Kitaip 
sakant, kur tik darbininkai or- 
ganizuotai pasipriešinai prieš 
vergišką NRA, jie būna pluk
domi jų pačių kraujuose.

Bet teroras nesulaiko ir ne
gali sulaikyti darbininkų nuo 
organizavimosi į unijas, ypa
tingai revoliucines unijas. 
Tarptautinė padėtis kas dieną 
darosi tamsesnė. Naujas ini- 

l^perialistinis karas dideliūis 
žingsniais eina artyn. Jis yra 
daug arčiau, negu kad buvo 
1914 metais. Ypatingai puo
limas ant Sovietų Sąjungos la
bai arti. Japonija mobilizuo
ja savo spėkas iš rytų pusės, 
o Vokietija iš vakarų. Bile die- 
ną gali daryti ginkluotą už
puolimą ant Sovietų Sąjungos. 
Kad imperialistinis karas yra 
arti, tai jau neslepia nei patys 
imperialistai.

Patolinti imperialistinį karą 
’'gali tik viena jėga. Tai orga
nizuotas darbininkų pasiprieši
nimas prieš imperialistinį ka
rą visose šalyse. O tai labai 
svarbu. Patolinimas imperia
listinio karo vieno mėnesio, sa
vaitės ir dienos yra didelis lai
mėjimas darbininkų klasei, o 
pralaimėjimas turčių klasei.

Pažvelgus į ALDLD 6-to Ap 
skričio kolonijas, kur randasi 
mūsų kuopos, matysime, kad 
nėra vienos kolonijos, kuri bū
tų buvus nepaliesta streikų 
arba kitokių išstojimų prieš 
išnaudotojus, prieš imperialis
tinį karą. Bet reikia būti šioj 
vietoj atviriems ir pasakyti tei
sybę. kad mūsų kuopos koloni
jose yra pusėtinai atsilikę nuo 
revoliucinio judėjimo, kokio 
ręikalauja dabartinis momen
tas. Jau nekalbant apie tarp
tautinį veikimą, mes labai ap
leidome savo • organizaciją. 
Nuo praeitos konferencijos, 
gruodžio 18, 1932 metų, iki 
spalių 22 dienai, per 10 mė
nesių vos gavome 8 naujus 
narius per 14 kuopų. Ar gali 
būti didesnio apsileidimo? Ne. 
Konferencija nutarė turėti va
jų kovę mėnesį, kad gavus 
naujų narių. Bet visos kuopos 
šį tarimą paliko ant popieros. 
Mūsų spaudai taipgi mažai 
gauta naujų skaitytojų. Lite
ratūros labai mažai išplatinta. 
Tas rodo, kad mes nesuprato
me organizacijos tikslą ir neį
vertinome.

Nors ALDLD 6-tas Apskri
tys padarė gerus žygius, turė
jo pasekmingą drg. K. B. Ka- 
rosienės maršrutą, turėjo įstei
gęs savitąrpinį lavinimąsi Phi- 
la. ir Baltimorėje, bet tuomi 
negalime pasitenkinti. Dabar
tinis ekonominis krizis ir ra- 
dikalėjimas darbininkų, reika- 
laute reikalauja, nuo mūsų dir 
dėsnio veikimo revoliuciniam 
judėjime, didesnio sutvirtini
mo ALDLD visose kolonijose. 
O tai galime padaryti. Darbi
ninkai visur radikalėja ir 
smarkiau kovoja, nuo to ne
pasilieka ir lietuviai. Bet mū
sų organizacijos nariai ir ap
skričių komitetai per daug ap- 
sirubežjavę siauram sektantiš- 

, kam ratelyj, išsiskyrę nuo pla- 
1 čiųjų lietuvių masių, šis lan

kas turi būti sulaužytas. ALD 
LD. turi nemažėti, bet augti 
narių skaičiumi kas metai. Dir
va plati tame darbe. ALDLD 
gali visi lietuviai darbininkai 
priklausyti, nežiūrint kokių įsi
tikinimų jie nebūtų.

Tad ši konferencija pilnai 
užgiria šią rezoliuciją ir kartu 
padaro atsišaukimą į visus AL 
DLD narius mestis į darbą vi-

nimo lynčiuotojams. Tas rodo, 
kad tai buvo atlikta sužiniai. .

Tad mes reikalaujame, kad 
visi lynčiuotojai būtų patrauk
ti atsakomybėn. Turi būti nu
bausti ir policijos viršininkai, 
kurie pirmiausia yra kalti už 
negro nulynčiavimą.
Rezoliucija ALDLD ir LDSA

Vienybės Klausimu

Nuo laiko, kuomet susiorga
nizavo Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimas Amerikoj, tar-| 
pe lietuvių darbininkų klasinė 
sąmonė pakilo labai žymiai. 
Su tuom pakilo ir ta sąmonė, 
kad palaikymas dviejų organi
zacijų, kurios dirba tą patį 
kultūrinį darbą, jau nėra rei-| 
kalingas.

Taip pat per tą laiką daug 
pasikeitė abelnos gyvenimo są
lygos, o su jomis ir darbininkų 
klasės kovos uždaviniai. Pa
svėrę šias gyvenimo sąlygas; 
revoliuciniai darbininkai ir 
darbininkės prieina prie išva
dos, kad nereikia palaikyti dvi 
atskiras organizacijas.

Todėl mes, ALDLD 6-to Ap
skričio konferencija, pilnai su
tinkame su ALDLD ir LDSA 
Centro Komitetų planu del su
vienijimo šių dviejų organiza
cijų. Tuomet jos galės ben
drai vesti revoliucinį ir kultū
rinį lietuvių darbininkų darbą.

Prieš Vokietijos Fašizmą

ALDLD 6 Apskričio konfe
rencija, kuri įvyko spalio 22 
dieną, Philadelphijos mieste, 
priėmė sekamą rezoliuciją:

Kadangi Vokietijos fašistai davė, tai jie 
neteisingai primeta komunis-. daugelio vagysčių, ypač Šip- 
tams, būtent, draugams Tor-'šin9kas visk« išdavinėjo. Pasi- 
gleriui, Dimitrovui, Papovui ir rod®> kad karves vogg patl Jie' 
m • r> • u 4. j rva Nauckūnienė.Tanevui Reichstago padegimą, i 
tai ši konferencija reikalauja 
pilno paliuosavimo tiems drau
gams, kurie nie 
to. Jie kovojo už kasdieni- sy® buvo priversti pasiimti .su 
nius darbininkų reikalus. Taip | savim ir karVių vid“rius; M,iCS’ 
pat reikalaujame paliuosavi-| telyJe P“llclja sutalsS ,3_uokin: 
mo visų politinių kalinių, ku
rie sukimšti į Vokietijos kalė
jimus.

Rezoliucijų Komisija:
J. Esaitis,
V. J. Senkevičius,
P. Puodis.

lįškėnas) ir, tūlas Klįzas, paei
nąs aš Padriežiškių kaimo.

Arit rytojaus policija visus 
areštavo. Pirmiausia darė kra
tą pas Jievą Nūuckūnienę Užu
guosčio kolonijoj, pas kurią, 
gyveno, kaipo meilužis, minėtas 
vagilis šipšinskas. Rasta daug 
vogtų • drabužių, audeklų ir ki
tokių daiktų. Darant kratą 
kluone, policija užuodė kokį tai 
dvokimą. Pradėjus kasinėti 
žemes, rasta užkasta dviejų 
karvių viduriai ir šiaip mėsos 
gabalai. Pasirodė, kad tai ne
senai pavogtų Stakliškių kolo- 

| nijoj karvės ir telyčios lieka
nos. Su minėtais vyrais areš
tavo ir Jievą Nauckūnienę už 
laikymą vogtų daigtų.

I Kai-policija vagim gerai už- 
prisipažino prie

1 šinskas viską išdavinėjo. Pasi
rodė, kad karves vogė pati Jie- 

*va Nauckūnienė.
Graži Vagių Paroda 

Surištus Vagis policija nūsi- 
ielcu neprasikal- varė Stakliškių^ miestelin. Va-

Kodeksai Gelbsti tik 
Pelnagrobiams

NEWARK, N. J. — Net 
pati buržuazija iškelia N- 
RA netikumą. Vierfas mai
sto išdalintoje organizaci
jos viršininkas, William. J. 
Welles, kalbėdamas apie N- 
RA komisijos susirinkime, 
pareiškė, kad NRA naudin
ga tik kaikuriems pelnagro
biams, o kiti, net ir biznie
riai, iš jo nieko gero negau
na.

gą parodą: Jieva Nauckūnienė 
ir vienas vyras tūrėjo nešt kar
vių pilvus, o kiti du vyrai žar
nas apsivynioję ant kaklų. Per 
visą miestelį juos sekė didelis 
būrys mažų ir didelių miestelio 
gyventojų. Fotografai nuėmė 
nuotraukas. Po “demonstracit- 
jai” visus; uždarė kalėjimam }

Kadangi Nauckūnienę , turį 
tris vaikus (ji yra našlė), tai 
ją paleido ^namo iki teismui. 
Kitų nepaleidžia. . ; r ; •

Tai taip išsiaiškino mūsų 
apielinkėj vagystės.

tokis: nuo vi- 
mėnesio kaip 

lijo per čielą 
vasaroj as, va- 
sudygo lauke* 

pūsta purve; 
labai > blogas— 
Seniau, rodos, 
nebūdavo šiuo 
prisideda prie

Oras pas muš 
dūrio rugpjūčio 
pradėjo 
mėnesį, 
sariniai 
pėduose,
rugių sėjimas • 
šlapion žemėn, 
tokių ilgų lietų 
laiku. Vis tai 
ūkininkų ir šiaip jau sunkaus 
gyvenimo.

Užuguostėnas

Drg. M. Garsonas
Velionis M. Garsonas buvo 

visų mylimas; jo mirtis nuste
bino visus draugus ir pažįsta
mus. Nei vienam neatėjo į 
mintį, kad velionis M. Garso
nas gyvena paįjįutinę savaitę. 
Velionis M. ČArsonas paliko 
didžiausiam nuliūdime savo 

. Garsonienę ir po'-

mūsų draugui 
nesiskųsdavo,

• i 1 • i • . -skaudą. Vis sakydavo, kad jis 
sveikas, įrs drūtas?"

Velionis M. Garsonas buvo 
visų mylimas, niekad nęuž- 
gaudavo jokios ypatos, visada 
gražiai su darbininkais sugy
veno, principų1'laikėsi komu
nistinių, darbininkam sakyda
vo : Pruseįkinių, vitaitinių va
dovų saugokitės, ba jie darbi-

Kiek laiko praėjo, kaip bu
vo išsiuntinėta visom kuopom 
laiškai apie ALDLD II Apskri
čio planą laike,, vajaus, kuris 
iau prasidėjo nuo spalio 15 ir 
tęsis iki sausio 1, 1934. Kuo
pų sekretoriai, gavę tuos laiš
kus, neturėtumėt užmiršti per
skaityti kuopos susirinkime, ir 
apkalbėti kaip ir kokiu būdu 
geriausia būtų veikti, kad iš
pildžius tą planą, t, y. gavimą 
naujų narių į ALDLD organi
zaciją. Sykiu taipgi nereikia 
užmiršti mūsų laikraščių vajų 
—“Laisvės,” 
Worker,”

Dabartiniu 
gauti naujų 
midų, nes 'įstojimas nupigintas 
nūo 50d.‘iki*Įdėli 'Metinėtmo^ 
kėstis $1.50, bet prie to, Jeigu 
pienas šeimynos paryš jau,pri
klauso jr moka pilnai, gauda
mas knygas, tai kiti Šeimynos 
nariai gali priklausyti v'iėn už 
10ce Bedarbiai moka 10c. 
įstojamo ir 10c. metinę mokes- 
ti- . I.

Pereitų metų vajaus dova- 
riaš laimėjo sekamos kuopos: 
Pirmą dovaną’-—$5.00—1 kp. 
Brooklyn, N. Y.; antrą—$3.00 
-r-5 kp. Newark, N. J.; trečią 
—$2.00—72 kp., Great Neck. 

•fT. Y.'Bet kaip girdėti mažes
nės kolonijos nenori pasiduoti 
didesnėm kolonijom. Štai, jau 
Apskr. gavo žinią nuo 84 kp., 
Paterson, N. J., sekretoriaus, 
kad jų kuopa jau gavo 2 nau
jus narius. O Apskr. paskirta1 
kvota yra 5 nauji nariai. Dar

I tik pradžia vajaus, kaip bus 
toliau, žiūrėsime. “Who is 
next ?”

Taipgi sekretorius 172 kp. 
Yonkers rašo, kad jų kuopa 
nutarė turėti agitacijos mėnesi 
prakalbas su dainų programa, 
dieną paskyrė sekmadienį, lap
kričio 19, 2 vai. po pietų.

Draugai, vienas iš geriausių 
būdu gauti naujų narių į AL 
DLD, tai lankytis pas darbi
ninkus į stubas nusinešant tin
kamos literatūros, aiškinant 
svarbą prigulėti Ą darbininkiš
ką organizaciją, ne vien delei 
to, kad gauti knygų pasiskai
tyti, bet irgi kviesti dalyvauti 
prisirašiusius susirinkimuose, 
kur .galima savo mintimis pa
sidalinti, išreikšdami nuomonę 
apie bėgančius dienos klausi
mus ir kovas. Kur daugiau 
draugų ’ susirenka į susirinki
mus, ten veikimas būna gyves
nis ir stipresnis. Prie mūs A 
LDLD vajaus, turime ir neuž
miršti jaunuolius, nes ALDLD 
duoda ir angliškos literatūros 
tiems, kurie reikalauja jos pa
siskaityti. Šiais metais turėjo 
progą pasirinkti jaunuoliai iš 
dviejų “setų,” ir buvo gana 
sunku pasirinkti, kadangi abu
du “setai” turėjo gerų knygų, 
ne vien apysakų, bet ir sun
kesnių skaitymų arba studija
vimų, kaip tai “Foundation of j 
Leninism.” • i

Draugai, visi už darbo iš 
pat pradžių, nelaukite pasku
tinių dienų vajaus1, ir bedary
kite, kaip patarlė sako: “Ge-

Nors šįmet Apskritys nepa-;ną stovėti savo krašto 
jėgia duoti pinigines dovanas, i 
betgi mes vis manom, kad 
kuopos turi pasiimti sau už 
moralę garbę ir nevien išpildy
ti paskirtas Apskr. kvotas, bet 
dar ir su kaupu. Kuri kuo
pa bus pirmutinė išpildyti savo 
kvotą? Visi į darbą! Lauksi
me. :

■ Dar turiu priminti, kad klū 
pos, turinčios II Apskričio bi
lietukus 
nai kuo 
kleisti.

Pasaulinės Reikšmės 
Skaitlinės

Armija prieš Streikuojančius 
Darbininkus(Tąsa iš 2-ro pusi.) 

bar SSSR pilietis 41-46 
tų, fiziniai yra lygus caris- 
tinės Rusijos darbininkui 
31-33 metų amžiaus. So
vietų Sąjungoje, kur yra įsakyta eit ir malšint darbi- 
166,000,000 gyventojų, jau-, ninkus, kurie dabar strei- 

' nos kartos priaugimas yra i kuoja prieš bosus. Čia strei- 
lygus 360,000,000 gyventojų kuojančių darbininkų yra 
kapitalistinėse šalyse.

Štai, ko atsiekė Sovietų; daugiausia medvilnės dirb- 
Sąjunga, pravesdama Pir- i tuvėse.

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

GREIČIAUSIA
KELIONĖ Į

SENĄJĄ TĖVYNĘ]
* ■ BREMEN

GRUODŽIO 7 D.
SPECIALIAI
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais mm ■ n mm ▲
garlaivio Bremet- I I Į J
havene už t i krina II i V.
labai patogia ke- H B r >
lionę į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY. NEW YORK

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 CAMPAU AVE., ' DETROIT, MICH.

RemiMtoiiMand
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H Mainieriai Tapo Suvaryti Atgal į Mainas

Po šimts velnių, kaip gi aš taip drūčiai 
čia užmigau!—šypsodamasis atsisėdo Ba
ručči.—Gerą dieną! \

Baručči iš karto pažino, jog moteris ir 
vyras yra jo tėvynainiai, genujiečiai, ir pri
dūrė :

—Aš genujietis. į

Vyras ir moteris nusišypsojo.
—Mes matome. Bedarbis?
—Tame ir dalykas! Ketvirta diena val- 

kiojuosi po miestą ir nieko negaliu surast!
—Taip, taip, dabar surast .darbą taip

Jaunas ir neturtingas buvo Paolo Ba
ručči. Sėdėdamas ant suolo angliškojo bul
varo, jis stebėjosi, kiek daug aplink jį tur
tingų ir sočių žmonių, ir dar labiau jautė 
visą neteisingumą savo padėties. Jam te
buvo viso dvidešimts šeši metai amžiaus; 
tvirti muskulai, puiki krūtinė ir pečiai, o 
kišeniui nebuvo nei vieno skatiko.

Akinančiai blizgėjo nuo saulės jūros vei
das; tvyksojo visomis spalvomis puikūs gė
lynai; dundėjo aplink išsipuošęs Niccos 
miestas; tyras oras gimdė vilko apetitą... 
Paolo Baručči, nuplyšusiuos batuos, aiškiai j pat sunku, kaip išlošt bank-loto lošyj!—* 
raudonam bruslote ir su nusmaukta ant pa
kaušio skrybėle, sėdėjo atsilošęs suolo nu- 
garon ir tykiai švilpavo ariją iš “Liūdesio”. 
Artinosi laikas pietų. Iš prieangio viešbu
čio “Negresco”, vieno brangiausių Niccos 
viešbučių, išėjo puošni porelė—gražuolė 
jąuną poniutė ir senis, panašus į pusiau 
supuvusią, išknistą šaknį...

Baručči nejučiomis sušuko:
—Tik pažiūrėkite! Kokiems gi velniams 

šiai pipirnyčiai pinigai ? !
Senis įsispraudė akin monoklį ir su pasi

bjaurėjimu apėjo ištiesas Baručči kojas, o 
jo -draugė gana žingeidžiai pažiūrėjo į pui
kią italo figūrą.

Baručči atsiduso. Minty jis atsivaizdino 
save vietoj to senio, save—jauną, tvirtą, 
ir suvis užsimiršęs, jog sėdi ant bulvaro, 
užtraukė pilnu balsu iš “Liūdėsis”:

...Niekuomet aš taip gyvenimo 
netroškau!...

Tarsi iš žemės, prieš jį išlindo policistas.
—Aš patarčiau jum surast tinkamesnę 

vietą jūsų koncertui. Jūs turite gerą bal
są, bet... nešdinkitės! Jūs ir taip peril
gai čia sėdite!

Baručči visuomet buvo lėtas ir nuolai
dus, vienok šį kartą jis pyktelėjo. Jis ap
žvelgė policistą nuo galvos iki kojų ir ne
sijudindamas užklausė:

—O kodėl jūs manote, kad aš neturiu čia 
' sėdėt?

—Aš patariu jum judintis!—ryškiai pa
kartojo policistas.

—Kodėl jūs neduodate panašių patari
mų kitiems?—piktai nusišypsojęs, paklau
sė Baručči.

Policisto ranka siekė švilpuko.
—Malonėkite mest diskusijas, priešin

gam atsitikime aš pakviesiu jus sekt pas
kui mane!

Baručči keiktelėjo fr atsistojo. Iš prity
rimo jis žinojo, kuomi baigiasi ginčai su 
policija Francijoj. Vienok, jau eidamas, 
neiškentė ir praniurnėjO:

—Mes kuomet nors dar kitaip pakalbė
sime!

—Nešdinkis, nešdinkis!—atkirto policis
tas, iš karto pereidamas ant “tu.” '

Angliškasai bulvaras tęsėsi trejetą gerų 
kilometrų, atsiremdamas vienu galu į se
nąjį miestą, o kitu į Niccos priemiestį, kur 
gyveno visa varguomenė, kurios daugumą 
sudarė italai. Baručči pasuko iš bulvaro 
Kalifornijos gatvėn, pakeliui užėjo į du 
vasarpamiu, jieškodamas darbo, kaipo so
dininkas, ir jo negavęs nusprendė eiti į 
Grass, tikėdamas surast darbą beht kuria
me iš šešiasdešimts gėlynų.

Gale Kalifornijos gatvės kreivas skers
gatvis baigėsi tyru plotu žemės ir*ravu. 
Prie pat ravo, tarsi kregždės lizdas, prili
pęs stovi nedidelis trijų langų namelis. 
Apie namuką aptverta tvora, apvyta gra
žiais žaliais apvyniais; prie pat tvoros— 
akmenimis grįstas šaltinis su tykiai tekan
čiu vandeniu. Baručči, priėjęs prie šalti
nio, atsigėrė šalto vandens ir pasirinkęs 
tinkamą vietą, išsitiesė ant žolės ir užmi
go, tarsi užmuštas. Išbudino' jį gimtinė 
italų kalba. ,

■ —Na, ar galima taip miegot ant saulės?! 
—išgirdo moteries balsą, turbūt, kreipia
mą link jo.—Taip galima apsirgt, gali už- 
gaut saulės spindulys...

—Atilsiui galima surast tinkamesnę vie
tą!—moteriai kartojo vyro balsas.

- Sezonas jauatsidusus pratarė moterį 
baigiasi ir visi išvažinėja namo...

—Manau eiti į Grass pamėgint gėlynuos, 
—tarė Baručči. .

Vyras ir moteris kartu pradėjo mosuoti 
smiliu pirštu sau po nosia ir pakšlent lū
pomis, kaip tai abelnai daro italai, kuomet 
nesutinka su keno nors nuomone, arba gin
čijasi.

—Į Grass galima suvis neit!
—Ten nėra ko veikt!
—Taip, vienok nųm, po velniais, reikia 

susirast darbas!—praunkstė Baručči.
Ši kalba ėjo prie pat tvoros, netolimais 

namelio, prilipusio ant ravo kranto. Iš na
melio išėjo geltonplaukė mergaitė, prasta
me šviesiame aprėdale ir pasuko link šal
tinėlio. Pamatę ją, kaip vyras, taip ir mo
teris vienu balsu prabilo:

—Labą dieną sinjoriną! #
—Labą dieną, Beppina! Labą dieną, Ma

ri jo !—mergaitė atsakė italų fcalba, vienok 
Baručči iškarto patėmijo akcentą, parodan
tį, jog jinai me italų kilmės, ir pusbalsiai 
užklausė:

—Forest jeria (svetimžemė) ?
Mari j o tvirtinančiai linktelėjo galva, o 

Beppiųą tykiai pridėjo: . ,
—-Rūkė. ii ... ,, • , .; i
Baručči niekuomet nebuvo matęs rusų, 

ir jo vaidintuvėj apie šią tolimą tautą ne
buvo jokio aiškumo. Taip, pavyzdžiui, jis 
buvo įsitikinęs, kad visos Tusų moterys be 
galo didelės, nerangios ir kalba labai sto
ru halsu. Todėl jis ypatingai atydžiai žiū
rėjo į besitolinančią geltonplaukę mergaitę. 
Jinai greičiau buvo smulkutė, negu gre
mėzdiška, ir jos balsas suvis nebuvo pana
šus į basą. Vienok visų labiausia Baruččį 
nustebino jos plaukai. Jų splava buvo pa
naši į šviesų auksą. Tokių plaukų jūs vi
soj Italijoj nesurasite.

—Bella ragacca (graži mergaitė)—gėrė
damasis pratarė jis. Marijo ir Beppina 
pritariančiai linktelėjo galvomis. Beppina 
pridėjo:

. —Revoliucionierė, pabėgėlė.'.. Rusų ca
ras norėjo ją nusmaugta..

—Nusmaugt? ! Ją? Vienok už ką?— 
nuoširdžiai stebėjosi Baručči.

Marijo pažvelgė į moterį, į Baruččį, vėl 
į moterį ir nedrąsiai pratarė:

—Žinai ką, pačiule... Ką tu sakai, jei
gu mes jam surastume darbo pas mus?

Jis dar kartą pažvelgė į jo galingą krū
tinę. , Beppina ,taip pat apžvelgė šaltu 
žvilgsniu visą figūrą savo jaunė viengen
čio, ir matomai, apkainuodama jo spėkas, 
pritariančiai prabilo:. . j

—Aš nemanau, kad tai .būtų taip jau 
bloga! ■ ; • , . > i i (

—Kaip jūsų vardas?—paklausė Marijo' 
ir, gavęs atsakymą, pasiūlė:—Eiva pakal- 
bėšiva! Mes išnuomavome ve šį sklypą 
žemės del plantacijos gvaizdikų, čia dar
bo bus užtenkamai!...

—Aš jokio darbo nebijau!—pasiskubino 
sutikt Baruččį.—Aš dirbau prie gvaizdikų 
auklėjimo.

—Prisieis pasiteript su žeme,—tęsė Ma
rijo,—jinai pusėtinai užteršta. Sąšlavos, 
akmens, piktžolės.■.

—Matau, suprantu!—ūmai sutiko Baruč
či, — sąšlavos, akmens,į piktžolės, 
taip ...

Daug prisieis laistyti!..;
—Taip, taip ir laistyt!... t

(Daugiau bus)

taip,

neva padarytą kontraktą, ku
riuo remiantis spyrė mainie
rius grįžti į darbą ir neklau
syti raudonųjų. Bet beskai
tydamas priėjo tą paragrafą, 
kur yra pasakyta, kad “bo
sas gali, kokį jis nori mainie- 
rį paimti į darbą ir kokį nori 
gali paleisti iš darbo, unija 
neturi tiesos į tai kištis ir taip 
pat, jeigu kuris mainierys ne
norės prigulėti į uniją, tai jį 
unija negali priversti, kad jis 
turi prigulėti ir mokėti į uni
ją ir jis gali dirbti šalę uni- 
jisto mainierio ir'neturi būt 
persekiojamas ir pajuokiamas, 
kad jis yra skebas.” Tuomet 
buvo Faginas užklaustas, ar 
U.M.W.A., darydama feūtartį, 
po’ šituo parhgrafu pasirašė. 
Jis a-tsakė, taip. Tada pra-

• (Tąsa 5 pusi.)

CARNEGIE, Pa. — Prade- 
dedant su spalio 2 diena, ka- 
Įpitalistinė spauda ir radio rė
kė, kad jau mainieriai su
grįžo į darbą. Taip rėkė per 
tris dienas, bet spalio 5 die
ną extra laikraščius išleido su 
dideliais -antgalviais, kad 
“8,000 mainierių sugrįžo į 
darbą”; 6 d. vėla extra laik
raščiai su antgalviu “12,000 
sugrįžo į darbą.” O 7 dieną 
vėla extra laikraščiai rėkė, 
kad “mainieriai sugrįžo,” bet 
nepasakė, kiek nuėjo dirbti.. 
Na, o spalio 9, rytmetinė lai
da su dideliu antgalviu, kad 
mainidriai Roosėveltą igno
ruoja, neš tik pora mainų at- 

, sidarė. Bet nežiūrint to rašid, 
kad tik pora mainų atsidarė, 
jau 10 dieną Moon Run mai
ną (Pittsburgh Coal) suėjo 
mainieriai į darbą ir taip kas 
dieną maina po mainai ėjo į 
darbą iki spalio 16-17. čia, 
Carnegie ir jos apielinkėj, vi
si mainieriai išėjo į darbą, ir, 
taip sakant, tapo sulaužytas 
mainierių didelis ir kovingas 
streikas.

Mat, kapitalistinės įstaigos: ?ai yra (Ialyvauti, nes yra
7 x co il'incr CVQphin tnvimn nnf-nvti

spauda, radio ir U.M.W.A. < nacijos ir 
pardavikiški vadai 
mainierių streiką ir 
mainierius atgal į vergiją ne
laimėjus streiko,/

Spalio 11 čia, nedideliame 
mainierių susirinkime, pasi
rodė ir ponas Fagin, U.M.W. 
A. 5 * distrikto prezidentas, 
žinoma, atėjo ne vienas, at
sivedė savo tėvą, brolius, ku-

■ 1 ' ' * i '

“Laisvės” Koncertas
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.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSBURGH, PA.
ALDLD 33-čios kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks 12 d. lapkričio, 
Į 12 vai. dieną, LMD name. Visi na- 

daug svarbių tarimų aptarti organi- 
kuopos reikalais. Yra

sulaužė atėję referendumai balsavimo su-
suo-rūdn vienijimui ALDLD su LDSA blan-

kos. Taipgi C. K. balsavimo blankos
i yra, ir daug kitų svarbių reikalų or- 
i ganizacijos ir kuopos gerovei. Taip- 
1 gi visi 
, narių. A. VIŠNIAUSKAS, barito

nas, nuoširdus rėmėjas dar
bininkiško judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

nepamirškite atsivesti naujų 

Kuopos Raštininkė. 
(257-258)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopos susirinkimas 

rių jis nemažai turi ir taip iyyks se,<m^dlcni '> (1- lapkričio 
.! (Nov.), 2 vai. po pietų, Lietuvių 

savo getus karnaiotus, kulių , Kijube, 339 E. 4th St. Draugai, visi 
buvo daugiau pusė tuzino, ateikite j susirinkimą, nes turime 
Mat, tas niekšas vienas bijosi ’ YisokT n,a.u^ reikalų aptarti- i ^4.... —. ........narių.

Sekr. B. Kašarauskas.
(257-259)

SCRANTON, PA.
Arbatos vakarėlis | įvyks ; 3-čią <1. 

lapkričio, jL^ckaw^nna Avė?., prasi
dės 7:30 j fąl. valtie. U anga į 2Ęc,

, . . ... xx . i Būtinai atsiveskite naujųeiti, kad negautų į kailį. Kaip | Sekr Ka§,

ANNA KLYMKOWSKA, Soprano
Ji yra iš New Haven, Conn., pasižymėjusi kai

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

tiktai tą poną perstatė kalbė
ti, tai tuoj sitas sutvėrimas 
ėmė bjaurioti draugus Borich' 
ir Kemenevich ir sykiu Na
tional Miners Union, kad mi
nėti draugai ir unija eina 'iš
vien su anglies savihinkaiš ir lingai 
mainierius visur parduoda. 
Bet tuoj apsisukęs ėmė rėkti, 
kad jis pirma, negu čia atva
žiavęs, mėginęs kalbėti ant 
Montur No. 10, kur buvę dau
giau tūkstančio mainierių, bet 
jam neleido kalbėti, nes, gir
di, “raudoni,” Borich 
menevich suagituoti, 
nubaubė ir nušvilpė, 
gavęs kalbėti, turėjęs 
sirinkimą apleisti. Jip čia bai
siai tūžo ant drg. B. ir K. ir 
taip pat ant National Miners 
Union, kad ši unija ir minėti 
draugai eina prieš prezid. 
Rooseveltą, prieš valdžią ir 
nesiskaito su anglies savinin
kų, valdžios ir U.M.W.A. pa
darytu kontraktu.

Bet ėmė visi juoktis iš to
kio žioplo “oratoriaus,” kuris 
pirmiau sakė, kad National 
Miners Union eina iš. vien su 
anglies baronais ir parduoda 
mainierius, o paskui jau pri
pažino, kad N.M.U. atmeta! 
Roosevelto mėlyną arelį ir 
U.M.W.A. apgavikišką sutar
tį ir stoja už tęsimą streiko 
iki bus visur pripažinta unija 
ir mainieriai laimės visus sa
vo reikalavimus.

Tuopiet jis ėmė įkaityti tą j
—---- - -------- L-...,,;

ir Ke
rnan e 

Jis ne- 
tą su-

l bedarbiam TOc. t^falonfekiie skait- š 
lingai atsilankyti į šį puiktį pkfeh- '
girną, kur bus duodama arbatos su 
piragačiais. Dar turėsime ir du 
svečiu: K. Strauss ir J. Orman, ku
rie pasakys mums daug Ro.riąujo Įš 
Europos ir Amerikos darbininkų-gy
venimo.

(257-259)

VISOMS LDS 5 APSKRIČIO 
KUOPOMS

5-to Apskričio LDS valdyba nuta
rė aplankyti visas LDS kuopas ir 
su pradžia lapkričio prasideda marš
rutas. Visos LDS 5-to Apskričio 
kuopos turi pasistengt sušaukt skaitl 
lingus susirinkimus, nes yra daugelis 
svarbių dalykų, kur visi LDS nariai 
kartu su . Apskričio valdyba turėsime 
išspręsti. Taigi visi stengkitės būti 
lapkr. susirinkime.

J. Strižauskas.
(256-257)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks ketvirtadienį, 2 dieną 
lapkričio (Nov.), 8 vai. vakare. Kam
bariuose F. Klastausko, 11 Orchard 
St. Draugai ir drauges, yra užkvie- 
čiami skaitlingai atsilankyti į šį su
sirinkimą, nes yra svarbių reikalų 
aptarti, kaip tai: padidinti “Laisves” 
ir ALDLD vajų gavimui naujų skai
tytojų ir narių į kuopą. Taipgi ir 
neužbaigtų reikalų yra aptarti. Drau
gai, kurie neužsimokėję į šią organi- ( 
zaciją, yra kviečiami .atsilankyti įi 
susirinkimą ir užsimokėti dtiokles-ar
ba kuriems aplinkybės neleidžia pa- 
siprok'ėti duokles—pasiaiškinkit susi
rinkime, o kuopa išras kokius būdus, I 
kad palaikyti organizacijoje. U ‘ .

■' I Sekr' V. A.
. . • -V. • (256-257 )u

, . ■ : ! i j . ■>!!•■•■

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ’
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies , >

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
♦ 5 1 ' ■ ”

Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 
išanksto tūri užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

- Nežinome, kaip ilgai galėsime jas ■ pardavinėti už 
šią k^iną. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

7 “LAISVE” 427 Lorimer Street; Brooklyn, N. Y.>

NICHOLAS KARLASH, Bassas
•P Operų dainininkas, amerikoniškos spaudos 
■lyginamas 'prie šįliapino, savo talentu mums pa- 
■sirod^s 12<-tą lapkričio. .

K. MENKELIŪNIUTĖ, Dramatiškas Sopranas 
Jai repetuojant, rengiantis prie šio koncerto, kon- 

cervatoriją aplanke “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 veikalą “Charity”. Tai gyvas ir 
įspūdiųgąs veikaliukas.
»• ' i t . j /. l

RAUDONOSIOS ŠOKIKĖS—EDITH SEGAL
Grupe raudonųjų šokikių, vadovaujant Edith 

§egal, šoks raudonąjį maršą. Tai bus blizgantis 
kavalkas mūsų programoje.

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
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Superior Steel Ko. darbinin
kus atleidžia iš darbo,.o tiems, 
kurie dar dirba, tai pilną lai
ką neduoda dirbti, nes esą turi 
perdaug stako. Kas reiškia, j

Plieno Industrijoj Darbai 
Mažinasi

kad 
vie- 
(tai 
kad 

už
Šerais 

G inkus, su-

M. K. Sukackienė, 
18 Hillside St., \

Worcester, Mass.

kalbės šioje apie- 
prakalbos yra la- 
Tad reikia veik- 
gerai. Jei kųti

dirba, o ne mainieriai savo 
sunkiai uždirbtais centais.

Nušoko po Traukiniu
NEW YORK.—Nežinomas

jaunas vyras, matyt, bedarbis, 
sekmadienį nušoko po 
gančio IRT traukinio
Pennsylvania stotyje ir tapo 
mirtinai suvažinėtas. \Del to 
ištisą valandą sustojo visas 
požeminių traukinių judėji
mas.

MAINIERIAI TAPO SUVARYTI ATGAL I MAINAS
(Tąsa iš 4-to pusi.)

dėjo iš visų pusių jį kritikuoti 
C ir sykiu visą U.M.W.A. maši

ną, kuri šitokius darbininkams 
iwnaudingus. o anglies baro
nams naudingus kontraktus 
pasirašo, nes tok is paragrafas 
visiškai uniją panaikina, nes 
unija neturi jokios galios.

Tuomet F. ėmė kalbėti, kad 
^susirinkusieji nesupranta ang

liškos kalbos, tai už tatai taip 
šneka, kad šitas kontraktas 
negeras. Bet jam susirinku
sieji atsakė, kad jie moka ge
riau anglų kalbą, negu tokis 
airišiukas Fagin ir tegul jis 
čia nesistengia apgaudinėti su-j 

. sirinkusių. - Fagin pareiškė, 
kad mainieriai turi grįžti Į 
darbą, o jeigu jie negrįš, tai 
kompanijos pasiims naujus 
darbininkus, o “raudonieji” 
te^ul streikuoja 40 metų. Mat, 
kuomet darbininkai : 
kuoja prieš didelį išnaudoji--jsančius 
mą ir už pagerinimą savo bū
vio, tai tuomet juos visoki dar
bininkų išnaudotojai ir siurbė
lės vadina “raudonaisiais”. 
>Taip juos vadina ir pardavi- 
kiški vadai iš UMWA, kuomet 
mainieriai streikuoja už duoną 
ir už druską. Tai šie niekšai 
visaip bjaurioja>, ir gązdina 
-nainierius, kad jie turi grįžti 

darbą streiko nelaimėjus.
ai biskį darbininkų “vadai”, 
t kas kaltas, jeigu ne patys 
inieriai. Juk jie turėjo ir 

turi geriausią progą nuo 
vadų atsikratyti. Turi visi 
ti, kaip vienas į National 
ners Union, o U.M.W.A. su 

•> padavikiškais vadais pa
ėsti šunims šėko pjauti. Lai 
ems niekšams anglies baro- 

lai moka algas, kurie jiems

Kaip dabar pasirodo, 
mainieriams atitrauks po 
ną dolerį ant mėnesio į uniją | 
ir anglies savininkai perduos I 
tiesiai į U.M.W.A. djstriktus, 
ne taip, kaip kaip pirmiaus 
lokalai paimdavo visus pini
gus, o paskui pasiųsdavo į 
centrą ir į distriktą, bet dabar| 
to nebus. Pinigus distriktas 
padalins sekančiai: 50 centui 
į centrą (nacionalį), 30c į dis
triktą ir 20c į lokalą. Mat, 
Lewis su savo šaika apsirube- 
žiuoja taip, kad nekurie loka
li ir nenorės jam mokėti duo
kles, tai jis vistiek jas gaus. 
Mat, jis aiškiai žino, kad dide
lė didžiuma mainierių griežtai 
prieš jį nusistatę* ir jam nemo
kės duoklių, tai jis su Wash
ington© politikieriais susitarė

sustrei- j taip, kad visus, į uniją priklau- 
’ “ -pinigus, turi tiesiai

perduoti Lewiso šaikai, o ne 
mainieriams, kurie tuos pini
gus uždirbo. Taipgi .* unijos 
mokestys perdidelės, nes *pir- 
miaus, kada gerai uždirbo, bu
vo tik 80c į mėnesį, o dabar 
—doleris.. Taip pat labai di
delė nelygybė, nes bus tokių 
mainierių, kurie uždirbs į mėn. 
šimtą dol., o kiti uždirbs $15 
arba $20, bet lygiai turės mo
kėti j uniją, tai labai didelė 

.nelygybė!

kad tuos Roosevelto “geruo
sius laikus” vėjas išpešiojo ir 
vis kas dieną sugrįžta didesnė 
ir didesnė bedarbė. ’Kas reiš
kia, kad uždarbiai kas dieną 
puola žemyn, o pragyvenimas 
kyla pasakiškai augštyn. Tai 
ve jums ir “gerasis” Roosevel- 
tas su liaus bačkute.

Mėlyną erelį plėšia nuo lan
gų ir meta lauk. Mat, buvo 
daug darbininkų, kurie, to 
kvaitulio apimti, tuoj į langus 
prisilipino tą mėlyną erelį ir 
didžiavosi su Rooseveltu, bet 
dabar, laikams blogėjant, dau
gumas išmetinėja, kad Roose- 
veltas juos apgavo su tuo mė
lynu ereliu. Mat, pirma buvo 
tokių darbininkų, kurie gavo į 
savaitę išdirbti iki 70 valandų, 
o dabar gauna tik pusę tiek. 
Bet uždarbis mažai ką pakilo. 
Jeigu ir pakilo, tai Ubai mA- 
žai. Na, o pragyvenimas pa
kilo veik du syk tiek. Kas 
reiškia, pėdė susitraukė iš 
abiejų galų. Ve kur priežas
tys neapykantos prieš mėlyną 
erelį, prieš Rooseveltą ir visą 
kapitalistinę sistemą.

Darbininkai neturi pasitikė
ti nei Rooseveltu, nei kitu ko
kiu kapitalistiniu apaštalu, nes 
tie ponai yra tam, kad darbi
ninkus apgauti ir juos paskui 
bjauriai išnaudoti kapitalistų 
naudai. Darbininkai turi visi 
stot į revoliucines organizaci
jas: Plieno ir Metalo Darb. 
Industrinę Uniją, į Nacio
nalinę Mainierių'Uniją ir į Be
darbių Tarybas. Visi bendrai 
turi kovoti už pagerinimą sa
vo būvio ir už galutiną nugrio
vimą kapitalistinės išnaudoji
mo sistemos.

VIETINES ŽINIOS
Iš “Vienybės” Šėrininku 
Susirinkimo

Penktas Puslapio

Dr%. & Sasnauskienės Maršrutas Mass. Valstijoj

RAUDONAI LENTA
LAISVES” VAJININKAI

7 
.6
5 

.4 
:4 
.3 
.3
3

štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. ... 15 
M. Skučas, Newark, N. J..........
P. Bokas, Waterbury, Conn. . .
D. Krūtis, Elizabeth, N. J............
P. Greiviškis, Hudson, Mass. . 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass 
Geo. Šimaitis, Montello, Mass. 
P. Bokas, Waterbury, Conn. . . . 
B. Fulton, Brooklyn, N. Y............
S. Puidokas, Rumford, Me..........
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. x.3 
M- Guoba, Toronto, Ont..................... 3
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich................2
P. Žirgulis, Rochester,' N. Y................ 2
J. P. Miller, Chicago,•Ill........................2
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa.........../.
I. Karlonas, Yonkers,* N. Y.....................2
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. .... .2
R. Jarvis, Plymouth, Pa. .......................2
J. Katilius, Bridgewater, Mass............... 2
J. Grybas, Norwood, Mass.......................2
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa............ 2
J. Gaidis, Maynard, Mass.......... .............. 1
S. Wallace, Kenosha, Wis............... 1
J. Moskaitis; Spring Valley, Ill............1

len ktyniuotojai ir veikėjai:
S. Misevičius, Gardner, Mass., .
A. Kupčiųnas, Phila, Pa»........
J. Čhinski, O’Falon, III. . f . . . .
A. Klimas, Hartford, Conn. . .
A. Račkauskas, Girardville, Pa 
Baltrėnas, Brooklyn, N. Y..........
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. • • . .
V. Straževičius . Toronto, Ont. ...... 1
M. Krasauskienė, So. Boston, ! Mass
A. Pavilionis, Sutton, Mass............
J. Gasiuna«, Pittsburgh, PA............
G. Kardauskas, Linden, N. J..........
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass.
J. Žeinius; Montreal, Can...............
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . .
P. Kazakavičius, Newark, N. J. . . .
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . .
F. Navajdauskas, Philadelphia, Pa, 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa. .
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill..........

i P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. .
O. Girnienė, Binghamton, -N. Y.
A. Griškevičius, Providence, R. I
O. Butėnienė, Lawrence, Mass.

i A. Depsis, Detroit, Mich. ........

. .1

1
1

1

$4.50 METAMS IR $2.25 PUSK METU
Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metų

Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judejiriio rėmėjai stokime į darbą, 
gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytoją, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi. , i

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:
PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

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

$10

Q
O $7 $6

Laisvės” Administracija, Redakcija ir Direktoriai kviečia visus mūsų skaitytojus 
ir organizacijų narius prie darbo, šias dovanas gaus tie vajininkai, kurie turės dau
giausiai naujų skaitytoj'ų. Pinigus ir laiškus antrašuokite;

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

milionieriui daktarui Wm. P. 
Beach’iui, Bronxe. Reikalavo 
kad jis nurodytoj vietoj padė
tų jiems 500 dolerių, o kad 
ne, tai jie pagrobsią daktaro 
anūką ir nužudysiu.

Berniukai dabar suimti; ga
lėsią būt nuteisti kalėjimai! 
iki gyvos galvos.

Pranešimas ALDJLD' ir LDSA. 
Kuopoms

Draugės ir draugai, Lietuvių 
Darbininkių^ Susivienijimo Am
erikoj Ceritro sekretore, d. S. 
Sashau^ienė, atvažiuoja į 
Mass, valstiją su prakalbų 
maršrufu. Jos prakalbos pra
sidės su spalio 29 diena. Tad 
imkitės darbo, kad prirengus 
gerai šį prakalbų maršrutą.

Laikas (dienos) prakalboms 
paskirta sekamai:
Spalio 29r Bridgewater, Mass. 
Spalio 31, Brockton, Mass. 
Lapkričio 1, Stoughton, Mass.

” ” 2, Norwood; Mass.
” ” 4, So. Boston, Mass.

' ” ” 5, Cambridge, Mass.
• ” ” 7, Brighton, Mass.

” ” 8, Lowell, Mass.
” ” 10, Lawrence, Mass.
” ” 1Į, Haverhill, Mass.
” ” 13, Nashua, Mass.

Fitchburg, . Mass. 
Gardner, Mass. 
Hudson, Mass. 
Worcester, Mass.

Visi draugai ir draugės im
kitės šio darbo labai ’greitai, 
nes jau laiko mažai liko. 
‘‘Laisvės” spaustuvėj priduota 
daryti lapeliai* visom kuopom. 
Tad tik praneškite, kuriuo lai
ku jūs manote rengti prakal
bas ir svetainių vietas. Taip 
pat praneškite, jei turit kokius 
programus ir kiek reikalinga 
skelbimų.

Minėtų vietų draugės ir drau
gai pasistengkite pagelbėti d- 
Sasnauskienei dienomis ir liuo- 
sais nuo prakalbų vakarais pa
vaikščioti po stribas.

Draugė Sasnauskienė dar 
pirmu kartu 
linkėję. Jos 
bai svarbios, 
ti greitai ir
kuopa negalėtų surengti pra
kalbas minėtose dienose, Aai 
ūmai praneškite sekamu adre
su :

(Tąsa iš 6-to pusi.) 
niais laikais nuo vieno skolin
davo ir kitam atiduodavo. Gi 
dabar jau niekas neskolino, o 
skolininkai lipo ant kulnų; 
tai jokie galvočiai negalėjo 
nieko padaryt, kaip tik sus
tabdyt laikraščio ėjimą.

Strimaitis pasakė, kad 
Strumskis su Garšva yra' su
dėję savo pinigų “V.” bizniu 
6,000 dol. Presą ir linotypą 
nupirkę Strimaitis su Garšva, 
tai kodėl jie dabar . negali 
leist darbininkam naudot tas 
mašinas ?
merių išleidimą irgi Strums- 
kis finansavęs. Gi laikraščio 
leidimą nori palaikyt iki še- j 
rininkų suvažiavimo; gal šė-1 
r-ininkaį ^sudės pinigų ir^ nu-1 
tars leist laikraštį ant toliau. 
Bet Strumskis užreiškė, kad 
reikia sudėt 12,00Q dolerių, 
tai tik tada bus galima paimt 
iš rešyverio rankų biznį ir 
leist išhaujo. Visi šėrininkai 
turėtų dadėt po 8 dol. nūo Še
ro, kad dabar išgelbėt ' 
nybę” nuo žlugimo..

G inkus kalbėjo gana 
Jis pasakė tokį dalyką, 
būnant jam direktoriate, 
ną susirinkimą Strimaitis 
yra strumskiniai) norėjo, 
kiekvienam direktoriui 
darbą būtų. išmokėta 
po 1,000 dolerių,
pratęs, kad strumskiniai t&- 
kiu būdu nori pasigriebt visą 
įstaigos kontrolę savo rankos- 
na, pasitraukė iš direktoriato. 
Direktoriate buvo vedama 
Viniko ir Gegužio diktatūra. 
Strumskis daręs suokalbius su 
šėrininka’is iš kolonijų. Klin- 
ga parodė Strumskio laišką 
(Strumskis tuo laiku jau bu
vo išėjęs), rąšytą ioS.ekįui į 
Conn, valstiją, kur jis pasi
giria, jog jų grupė jau tikrai 
laimėjus. Tokių laiškų ben
drovės direktorius neprivalėjo 
rašinėt.

Buvęs redaktorius Valaitis, 
tarp kito ko, pasakė, jog su- 
bankrūtavimas laikraščio nė
ra vien del finansinių trūku
mų,—čfa yra ir politiški išro- 
kavimai. Jis tirgi kaltina 
strumskinius.

Mirė Drg. Andzevičienė
Rugsėjo 30 d. mirė draugė 

Antanina Andzevičienė, po 
tėvais Migliniutė, Liudviko 
žmona, 47 metų. Iš Lietuvos 
paėjo Kalvarijos apskričio, 
Alytaus vals., Suvalkų rėdy- 
bos. Vedus išgyveno 22 me
tus. Paliko dideliam nuliū
dime savo" gyvenimo draugą 
L. Andzevičių, 4 dukteris ir 
2 sūnus, jauniausis 9 metų.

Draugas Andzevičius yra 
nuolatinis “Laisvės” skaityto
jas, Velionė Andzevičienė 
labai mėgo skaityt “Laisvę” 
ir . tikėjosi sulaukti, kuomet ir 
šios šalies darbininkai didžiu
moje taps sąmoningais ir iš
sikovos tokią tvarką, kokią 
turi Sovietų Sąjungos darbi-' 
ninkai. Atydžiai sekdavo šios 
šalies ir viso pasaulio darbi
ninkų kovas. Nors ji, nega
lėjo aktyviai dalyvauti darbi
ninkų kovose, nes čia kol kas 
sąmoningų darbininkų visai 
mažai, veikimo nėrą, bet labai 
džiaugdavosi kitur darbinin
kų laimėjimais. Tikėjosi, kad 
ir šio miestelio mainieriai 
anksčiau ar vėliau susipras ir 
stos į kovą už -geresnę ateitį.

Bet nelemtą mirtis atskyrė 
nuo mylimos šeimynos ir nuo 
kovojančių 
naikinimą 
sistemos.

Lai bus
Buvo išsitarimų, .kad “Vie- žemelė.

Lenkijos Mainieriai
Skelbia Bado Streiką

Lenkijos 
mainieriai paskelbė bado 
streiką, kuomet kompanija 
sumažino darbininkų skai
čių ir apsunkino dirbančių
jų padėtį. Mainieriai Bo- 
rislavo distrikte pasiliko 
mainose ir neis laukan tol, 
kol jų reikalavimai bus iš
pildyti.

Pavojus Amerikos 
Spaudai

MOUNT VERNON, N.Y. 
j —čia Amerikos laįkrašti- 
Ininkai laikė paminėjimą 200 
metų sukaktuvių nuo Ame
rikos “laisvos” spaudos 
įsteigimo. Šiame paminėji
me dalyvavo žymių Ameri
kos buržuazijos žmonių- 
laikraštininkų. Tačiaus jie 
pripažino, kad spaudai grę- 
sia nelaisvės pavojus nuo 
NRA.

nybės” ruimas irgi prisidėjo 
prie bankrūto. Namą nupir
ko seną, netikusį; tik ant 
taisymo sudėta 12,000 dol. O 
miesto inspektoriai būtinai 
reikalauja jį taisyt, nes kitaip 
neleis viršuj dirbtuvę turėt. 
Susivienijimas jau uždėjo 
“foreclosure” ir nėra abejo
nės, kad viską paims už sko
lą, kuri jau siekia iki 28,000 
dol.

Entuziazmo, kad atgaivint 
laikraštį ir leist, kaip , leido, 
nesimatė. Tik tūlas Šmitas iš 
Albany ragino dėt pastangas 
ir leist. Girdi, mes iš koloni
jų prisidėsime prie leidimo 
moraliai ir finansiniai. Jis pa
sakė, kad dabartiniu laiku su- 
baisus dalykas, nes bankru
tuoja milionirjės • įstaigos. - Tą 
pagreitino ateivybės * sulaiky- 
bankrutąvimas laik/ąščio nėra 
mas. šiandien' subankrutavo 
“Vienybė,” rytoj kitas, po ryt 
trečias,—nes Amerikoj visiem

Phone, Evergreen 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

darbininkų -už pa- 
šios išnaudojimo

lengva tau šaltoji

S. R.
<♦>

Kingston,. Pa

Mėlynas Vanagas Kompanijai 
Auksinius Kiaušinius Deda

* Duplan Silk Mill dirbtu
vėj, prieš įvedimą kodekso, 
prityrusios merginos, nuo 
šmotų dirbdamos, uždirbdavo 
po $60.00 ir daugiau į dvi 
savaites. žinoma, pradinės 
darbininkės labai mažai te
uždirbo, $7.00—$8.00 į dvi 
savaites. Įvedus ■. kodeksą, 
darbą nuo šmotų panaikino, 
moka* nuo valandų. Dirba 
7 vai. į dieną; 5 dienas į sa
vaitę. Nepatyrusiom moka 
20c į valandą. Merginos, ku
rios, nuo šmotų dirbdamos, 
uždirbo $60.00 į dvi savaites, 
dabar tegauna $30.00, o dar
bo padąro tiek pat, kaip pir
miau. Be to, kompanija ne-UvVIAD) 11VD milvl UI V1O1V71L1 j v* *** y

lietuvių laikraščiam gręsia tas ■ svietiškai skriaudžia tuos; ktr- 
^pats. rie pagal kodeksą turėtų gau-,

Vi^gi didžiumoj susirinku-I ti $28.00 į dvi savaites^ gau
siųjų matėsi nepasitenkinimas na $14.00. Darbą gerai mo- 
strumskinių politika. Jie,’ kanti darbininkai ir darbinin- 
girdi, paskirstė mus į srioves. j kės, kurie drąsesni, .pasiskun- 
Visi laukia visuotino 
kų suvažiavimo.

>

<♦>

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<J> 
o

o

<!>

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

. DRS. SCHONGER & STENGĘR
394-398 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, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone^-Main 1417

šeriniu- džia .bosams, nes kartais gau
bia nedamokėtą algą. Bet di- 
j džiuma bijosi skųstis, kad, ne
pavarytu iš darbo. Tai štai 

. kodėl šilko darbininkai strei
kuoja.

I co,

Rep.

Berniukai “Kidnaperiai”
NEW YORK.—Trys vaikis- ...... - ....... .......................... :

Čiai po'18-19 metų, amžiaus SKAITYKIT, IR PLATIN 
rašinėjo grubioj ančius laiškus KIT “LAISVĘ?

I



WHMMMMMMapi

lėšų\T0ndas beveik

šiandien !NEW YORK.

neįvyko

Graborius (Undertaker)

J/

būt padengtos, 
būtinai

tačiaus 
prie vis-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

JONAS
512 Marion St., 

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

Dar kitomis gudrybėmis.

'J T)

•

Vi

Bestas Puslapis Antradienis, Spalio 31, 1933

Rytoj Vakare į Labai Svarbias Prakalbas
Lapkričio 1 d., trečiadienio | jos yra rengiamos, kad išaiš- 

vakare. kalbės “Laisvės” sve-j kint darbininkams, už ką sto- 
tainėje A. Jeskevičiutė. J. ja ir keno reikalus gina įvai- 
Siurba ir A. L. Sugarman. Tai; rios partijos: komunistai, de
bus svarbios politiškos prakal-Į mokratai. republikonai, de- 
bos. glieji laguardiečiai, McKee

Atsiminkite, kad artinasi su savo “gerovės sugrąžini-
rinkimai - balsavimai. Kiek-imo” blofu ir socialistai, 
vienas darbininkas turi žinoti.: Prakalbos prasidės 7:30 
už ką jis balsuos, idant save i valandą vakare.
nenuskriaustų. O sužinot bus j Visi ir visos būkite . prakal- 
geriausia šiose prakalbose—'bose! Įžanga veltui.

Neišdegė Hitlerininkų ! Šįvakar Girdėkit© R 
Kermošius New Yorke

t

Minora per Radio
NEW KORK. — Prie 

zermės ant 69th St. ir 
ington Avė. sekmadienio 
susirinko tūkstantis ar 
giau pažangių darbininkų de-ljorus. 
monsfruot prieš hitlerininkus. 
Nors miesto majoras OBrien 
buvo pirmiau uždraudęs Hit
lerio govėdoms laikyti ten sa
vo tautišką šventę, 
tie darbininkai buvo 
ko prisirengę.

Fašistų mitingas 
Bet apie kazermę buvo su
traukta šimtai policijos, de
tektyvų ir kareivių prieš “rau
donuosius.” Ant scenos nepa- „ x „ t ___ _________ _
sirodė nei to mitingo organi- ■ veidmainiškais prižadais ir jų 
žuotojas Spanknoebel. 
daugiau. Jį būk tai nori 
areštuot sulig karo laiko įsta
tymo prieš svetimžemius pro
pagandistus.

Suimta pora desėtkų Hitle
rio propagandistų, 
kad jiems gręsia 
arba deportavimas, 
paties įstatymo.

Bet tai nereiškia, 
džia ištikro eitų prieš fa.Įistus. 
Sekretas tame, kad dabar ar
tinasi rinkimai, ir todėl Tam
many Hall demokratai pasi
rodo hitleriečių “priešais.” 
Kodėl ? Todėl, kad šiame 
mieste yra pora milionų žydų 
balsuotojų. Nekaltais žings
niais ir deklamacijomis prieš 
hitlerinius fašistus 
stengiasi 
balsus 
muose.

Kodėl 
daro prieš mobiližaciją Mus- 
solinio fašistų. Todėl, kad nė- 
rą jiems politinio išrokavimo

ka-
Lex- • vakare galima bus girdėt per • 
vak. i radio prakalbą Robert Mino-j 
dau- ro, komunistų kandidato į ma-i 

Apart jo, kalbės nuo
tos pačios platformos kitų 
partijų kandidatai į miesto 
viršininkus. Prakalbos įvyks 
Carnegie Hall, 57th St. ir 7th 
Ave. Prasidės 8 vai. vakare.

Kurie galite, nuvažiuokite, 
o kurie negalite, girdėkite per 
radio, už ką Komunistų Par
tija kovoja šiuose rinkimuose, 
keno reikalus jinai atstovauja, 
ir palyginkite su kapitalisti
nių partijų išsisukinėjimais,

Sakoma, 
kalėjimas

kad val-

O’Brienas 
susikaupt sau žydų 
ateinančiuose rinki-

tie ponai nieko

Kiek Žmonių Valstijoj 
Gyvena iš Pašalpų

ne

LDS Pirmos Kuopos 
Narių Atydai

Neskaito “Šiaudiniu” 
Balsy, Paduodami] už 
Komunisty Kandidatus 

f - - - - - ■ ■
NEW YORK. — “Daily 

News” gale pereitos savaitės 
siuntinėjo sąvo pasius po na
mus klausinėti, už ką piliečiai 
balsuos į mieste^ majorus rin- 

• kimuose lapkričio 7 d. Už 
“recovery” kandidatą! McKee 
pasisakė 6035h už LaGu 
5431, už O’Brieną 
“Daily News” stoja 
McKee*; Suprantama, 
laikraštuko pasiuntiniai 
ir agituoja. Tuose “šiaudi
niuose” .balsavimuose jie ne- 
ląkjai paįsp; pąsišakymų. už ko
munistų kandidatą į majorus 
drg. Minorą. Jie abelnai yra 
buržujinio “Daily News” agi
tatoriai prieš komunistus.

kuopos išlaidos bb^ Nežiūrint, katras kapitalis
tų^ partijų kandidatas bus iš- 

stengkimės rinktas, nesudarys skirtumo 
sekmin-j darbininkams ir v smulkiems 

savininkėliams. Visi jie yra 
bankierių įrąnkiai. Kiekvie
nas gi darbininkų balsas už 
Kompartijos kand. bus protes
tas prieš lupikų politiką, už 
regųliarį bedarbių šelpimą, už 
bedarbių apdraudos įstaty
mą, prieš algų kapojimą dir
bantiems ir už teisę darbinin
kams laisvai streikuoti ir pi- 
kietuoti.

Todėl kiekvienas 
bei narė privalo daly-

esate pastebėję spau- 
jog ši kuopa rengiasi 
fėrus 17 d. gruodžio.

LDS 1-mos kuopos susirin
kimas įvyks 2 d. lapkričio 
(Nov.), “Laisvės” svet., 46 
Ten Eyck St. ’ Prasidės 7:30
vai. vakare.

Šis susirinkimas turi specia- 
lės svarbos, 
narys 
vauti.

. Jūs 

.doję, 
turėti
Pasekmės priklauso nuo jūsų, 
draugai, nuo jūsų pasidarba
vimo, .

Fėrams reikalinga daug 
dąjktų; yra pageidaujama— 
kuris ką turite, paaukauti del 
fėrų,. atneškite į susirinkimą 
ii- paaukaukite 

Kuopos 
tuščias, o 
tinai turi 

Todėl 
padaryti šiuos fėruš 
gaiš.

Kuopos Fin. Sekr.
O. Visockienč.

Plėšikai Nuogai Nurengė 
Keturis Kozyrninkus

ardią
2523.

. už 
kad 

už jį

Registruokitės į Liet.
' Darbininkų Mokyklą

\ ’ - ■’ ’ ' • ' I I * i 1 ’ i H .
. . ■ t / . • > . 4 . • « •

Šičia tik trumpai pranešiu, 
kacf lapkričio-November 25 d. 
š.m. atsidarys lietuvių darbį- 
ninkų mokykla,! “Laistės”', sve
tainėje./ Tai bus subata. *

/ Pernai darbininkų- t kores
pondentų ir gramatikos mo
kyklėlė būdavo sekmadie
niais; šiemet mokinsimes šeš: 
tadieniais, subatomis, nuo 2 
iki 5 vai.

Pačios pamokos šiemet bus 
įvairesnės, apims kur kas pla
tesnę darbininkiškai-visuome- 
nišką dirvą, negu pernai. 
Kalbos-gramatikos pamokos 

| taipgi bus augštesniu laipsniu.

NEW YORK, — Episkopą-

BROOKLYN. — Keturi 
plėšikai užklupo keturis vy
rus ir tris moteris belošiant iš 
pinigų po hum. 1883 Dean St. 
Sustatė visus prie sienos ir 
paliepė vyrams visai nuogai’ 
nusirengt ir sumest drabužius 
į krūvą1;' tuomet plėšikai ga
lės iškraustyti kišenius, o nuo
gi negalės juos vytis. Bet 
kuomet vyrai buvo jau nuogi, 
piktadariai kažin ko išsigan
do ir leidosi bėgti, išviso pasi- 
čjųpę$ tiktai;. ; ’porą dolerių. 
Bet greitai ’jie-tapo areštuoti. 
’įlUšmaš įiuvt/ paskirtas įvykt 
pereitą pirmadienį.

Braukia Ateivius Pilie
čius iš Balsuotoji]

Miestas Neturįs Pinigų 
Naujoms Mokykloms

NEW YORK.—Teis. Cohn 
Harleme išbraukė iš balsuoto
jų skaičiaus aštuonis ateivius 
iš Porto Rico, turinčius Ame
rikos pilietystės popieras; sa
ko, kad jie negana mokyti, 
kad galėtų 'balsuot. Apskai
toma, kad politikieriai su ta 
priekabe’ bandys atimt balsą 
penkiems tūkstančiams■ pilie-, 
čių iš lotyniškų šalių. Suk
čiai suprantą, lead tarp šių

Iš "Vienybės” Šėrinin 
ky Susirinkimo 7

: < n .
Praeith * nedėldienį, Klas- 

čiaus svetainėje, Maspethe, 
įvyko “Vienybės” šėrininkų,* 
tai yra brooklyniškių, susirin
kimas, apkalbėjipiui nesenai 
užsidariusios ir vėl atgijusios 
“V.” reikalų. * Suėjo apie 46 
asmenų. . j

Šiame susirinkime nutarta 
greitu laiku šaukt vįsų “Vie
nybės” šėrininkų šuvąžiavi- 
mą. Išrinkta komisiją iš pen
kių, .kurie turės greičiausiu 
ląiku sušaukt suvažiavimą, 
kur bus nuodugniai, apkalbė
ta laikraščio stovis praeityj 
ir ką, c^aryt ateityj—leist, ar 
ne.

Diskusijose buvo užmetimų 
taip vadinamiem strumskinin- 
kam, kuriuos kaltina ne tiek 
laik. subankrutavime, kiek- 
nesirokavime su. didžiuma; 
kiti šėrinhikai visai nesitikėjo 
tokio smūgio jųjų laikraščiui. | 
Užmetimus pirmiausiai pada
rė D. Klinga. Jis niekaip ne
galėjo suprast, kaip tas vis
kas eina: vieną savaitę pa
skelbę “V.” subankrutavusia, 
kitą savaitę jau vėl pradėjo 
leisti. Girdi, šėrininkai nežino, 
kaip laikraščio leidimas, 
spaustuvė ir viskas pateko va
dinamiem spaustuvės darbi
ninkam., Reikalavo Strumskio 
paaiškint. Strumskio pusę pa
laikė A. B. Strimaitis ir Mi
kalauskas; gal buvo ir dau
giau Strumskio salininkų, bet 
balsą ėmė tik pats Strumskis 
ir du minėti. Gi prieš Strums
kio politiką dauguma.

Strumskis paaiškino, kas 
p r i v e ftė sustabdyt laik
raščio ėjimą; Pirmiausia, tū
las vienybietis KaSmočiUs per 
teismą j ieškojo savo paskolos, 
morgičio; girdi, advokatas 

^Briedis pranešė; kad tuoj at
eis Kasmbčiaus “rešyveris”; 
aš atsakiau,1 kad; -ant.1 Kasmo- 
čiaus reSyverio ateis valdiš- 
.kas. Paskiati užgulė' kitos

<!>
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stiliuift

*SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
D R. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
' klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinitnosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
SpcciaMstų visose ligosdl <
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nędčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST.. NEW YORK

• tarpe Broadway ir 6th A,venue

X-RAY Pasitarimai ir $4)00■I1HI egzaminavimas

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.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
pn n u m e r i u 
512 Marlon Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn,7 N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

« 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

yelephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

BROOKLYN?— Didžiojo 
NėW Yorko švietimo komisija 
nutai’ė kreiptis į Washingtono 
valdžią, prašydama paskolint 
$2,725,000 pastatymui penkių 
naujų viešų mokyklų Brook- 
lyne ir $1,400,000 pabudavo- 
jimui dviejų t naujų mokyklų 
Queens. '.Vienur ir kitur zda- 
bar mokyklose didelis susi
kimšimas. ‘ Daugelis mokinių 

laikoBet bus padaryta galimybės, j tegauna vietos tik pusę

Aiuo jl v_/jlvxx. — jujpiortvycv- iii
lų vyskupas Manning sekma-1 y . J”

kad ir patys pradiniai galės Į mokintis. . 
prisirengti kaip vienoms, taip /__________

. kitoms pamokoms. Apart re
guliarių klasių, jie dar busi Kvota Mirčiy nuo 

i specialiai mokinami.
Tai nuo paties* labiausiai 

prasilavinusio iki pat pradi
niam, draugai darbininkai ir 
darbininkės, registruokitės į

dienį pareiškė, kad jNew Yor- 
ko valstijoj iš kiekvieno de- 
sėtko suaugusių ;žrhonių: vie- 
rfas gyVena iš pašalpos; o iš 
kiekvienų penkių vaikų vienas 
irtinta iš labdarybės; kitaip 
turėtų badu mirti. New Yor- 
kd valstija turi virš JI milio- 
nų gyvehtojų. > ’ ■ • i >

Vyskupas, suprantama, la
bai sumažino tikrąjį skaičių 
miestų bedarbių ir beduonių 
farmęrių, kurie bando palai
kyti gyvybę trupiniais, gauna
mais iš valdiškų ir privatiškų 
labdarybių.

iš Automobilio Išmesta ir 
Užmušta Senyva Moteris

CONEY ISLAND. — Sek- 
m a d i e n į va karė nežinomi 
niekšai, išmesdami iš sąyo 
greitai bėgančio automobilio, 
užmušė tūlą moteriškę apie 
50 metų amžiaus, ant Sheep- 
shead Bay' Road prie W. 
Fifth St. Užmuštosios vardas 
irgi nežinomas.

Automobilių
New Yorke ir priemiesČiu'o- 

j se šeštadienį ir sekmadienį 
j automobiliais užmušta du vy- 
i rai, dvi moterys ir vienas vai- 
|kas; sužeista .keli tuzinai. At- 
i rodo, lyg tai būtų automobi
listų kvota—kiekvienos savai
tės gale penkiš'šešis žmones 
užrriūšt ir desėtkus šūžėišt..

IUžsiregistruoti galima pas 
drg. į. yNalivaiką arba! drg.; 
J. Buivydą, adpeąuęjanG 46, 
Ten Eyck7 St., BrooklynJ ;. ,

Teorinėse pamokose visu 
pirma bus kreipiama domė į 
darbo unijas, į organizavimąsi 
darbavietėse;, : paskui seks 
pamokos marksizmo - leniniz
mo, taip pat apie mąsines lie
tuvių darb. organizacijas 
abelnai, apie svarbiausius so
ciologijos dėsnius, apie meną 
ir proletarinės literatūros for-; dienį, vakare, $ vai 
mas, kuriomis mes galėtume 
geriau paveikti į mūsų spau
dos skaitytojus bei mūsų te
atrų lankytojus.—Viskas 
glūdžiai rišama su 
kais darbininkų judėjimo 
kalais.

Lietuvių kalbos klases 
drg- Valatka; teorinėms

SVARBU BROOKLY- 
NIEČIAMS .

BftOOKLYN. — 
lietuviai darbininkai,, 
pasistengkit šiandien,

bus 
praktiš- 

rei-

ves
pa-

Vietiniai 
, būtinai 
, antra- 
sueiti bei 

suvažiuoti i dideles prakalbas 
atvirame 
Grand St. Extension ir Have- 
meyer St. j '

Kalbėk Ben Gold, garsus re
voliucinis vadas Siuvėjų Indus
trinės Unijos, kandidatas^ j 
miesto , tarybos . pirmininkus 
ant komunistų! tikieto. Bus ir

ore, ant kampo

mokoms vadovaus drg. Tau--daugiau kalbėtojų. Jie nušvies 
ras.

Tuoj aus registruokitės 
kyklai. Pern ykŠčia 
kykla buvo skaitlinga studen
tais; šiemet tikimasi turėt 
dar skaitlingesnę.

Komisijos Narys.

mo- 
mo-

jums, kokius svarbius darbi
ninkams klausimus paliečia 
šie rinkimai ir kodėl dabar 
taip svarbu žino|i> už ką dar
bininkas balsuos.

Kviečia’ Kompartijos 
ŠEŠTA SEKCIJA.

darbininkų yra pakilęs ūpas laidelės skolos, kaip* tai: tak- 
balsuot už Komunistų Partijos • $Os už namą 'ir ! vandenį' 
kandidatus; tai todėl juos at-! $3,000, bankūi $450, ir dar! 
randa “nemokytaiš.” • i daugiau. Strtimskis, užėmęs 

direktoriate vietą, ' surado, 
kad apie. 900 dol. priimta iš-j 
siųst Lietuvon, o neišsiųsta,— 
turėjo nuo kitų skolint, kad 
šią bėdą padengus. “Vieny- 

jau senai buvus pinigi
niam nedatekliuj, bet gėres-

(Tąsa 5-tam pusl.)^

randa “nemokytaiš.”' •
šį ketvirtadienį komunistų 

kandidataš į majorus Robert 
Minor kalbės Park* Palace, 
110th St. ir 5th Ave. Aiškins 
Harlemo darbininkams Kom. 
Partijos platformą ir visų bur- • 
žujinių partijų “triksus.” -

Šiaučių Delegatai j 
Washington?

I'

Arcadia 
darbi- 

šiaučių, 
Darbi-

BROOKLYN. — Į 
Hali susirinko 7,000 
ninku, daugiausia 
pereitą sekmadienį, 
ninkai išrinko keturis delega
tus važiuoti į Washingtona ir 
versti NRA ponus -įvest geres
nes sąlygas čeverykų ir odos 
darbininkams, sustabdyt in- 
džionkšinųs prieš tos pramo
nės streikierius ir tt. Delega
tai,. Fred Biedenkapp, genera- 
lls organizatorius Industrinės 
Batsiuvių Unijos, Frank Cost
ello, Marteo ir McGrath, jau j 
išvažiavo į Washingtoną 
a i____ '_______ _
Central Brooklyne Prakalbos 

! 'ALDLD £4 kuopa rengia 
prakalbas* 'penktadienį, 3 <d. 
lapkričio; 1933 m., drgj Alek
siejaus svetainėje, 33 Hudson 
Avei, Brooklyn, N, Y. Pra
kalbų pradžia 7 :30 vai.; vą- 
kare. Kalbės d. D. M. šoloms- 
kas.1 Visus interesuoja šie 
klausimai: Ar bus pripažin
ta Sovietų Sąjunga per Jung
tines Valstijas? Kas bus Vo
kietijoje? Ar bus išvengtas im
perialistų užpuolimas ant So
vietų Sąjungos? Už ką dar
bininkai privalo balsuoti da- 
bartinuose New Yorko miesto 
rinkimuose ? ‘ Ir visa eile kitų 
klapsimų bus išaiškinta. Atei
kite visi ir vl^oš! Atsiveskite ir y •

savo, kaimynus!, Įranga vel
tui1!

Aidiečiai, Tėmykite!
Ateinantį trečiadienį, 

kričio 1 d., įvyks Aido Choro 
teatralės grupės pamokos. 
Susirinkit visi, kurie priklau
sote grupei, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėn.

MIRTYS — LAIDOTUVES
Magdalena V a 1 a n tinienė, 

56 metų, 294 Suydąm St., mi
rė spalio 27 d. Palaidota spa
lio X.3O d. šv. , Trejybės kapinė
se. . .' ■ , . . . . .* f • i I • t i

Augustas, Valiukas, 45 me-
jtų, 761—3rd Avę„ mirė spa- 

, j .! lio 27 d. Palaidotas spąlio 30 
;'d,., 2 vai. po pietų, Alyyų, kal

no kapinėse. t
Pranpišką. ^ęČiukaitienę, 60 

metų., 225 Varet St., mirę spa
lio 28 d. Bus palaidota spar 
lio 31 d. šv. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

(Daugiau “Vietos žinių 5 pusi.)

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telepdhoiiq Stagg 2-705 7‘, j

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Ūmias ir čhroniikas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau iityrimu>- k-aujo ir ilapumo

DR. MEER
1S6 W. 44th St. Room 302 

f ...Now York. N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų.
Telefonas Lackawanna *4-218i

Ligos Gydomos
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 Žar
nų ir Mėšlaža*-- 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Krauj'o ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
Ciepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

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

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

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

lap-

V V W V V V V XX v v v w v v v ooAAAAAoAAAoooioioni

NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. BALLAS 
(amsusKAS) 
G Rfi 2 O KiU S 

UNDERTAKERS AM EMBALMERS :
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PAPVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM I, KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ - 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMObLiU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI j ‘LIGONINĘ IR
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS . 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ. SAVO 
Mylimuosius pašarvoti dovanai.

VISAIS TA1§ REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSLAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTL MŪSU , 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXX
>

TEL. STAGG 
2-5043

INC

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

Williamsburghe:
2b2 Berry St, Brooklyn, N. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

< kas dlen, se redo m c ir Rubatoms 
iki 7:10 ▼>]. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas ■. ilrd St.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 0

. NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. H ryto




