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Bet kas toliaus? Kapitalisti-

•K

pas

%

I
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(Daugiau žinių 5 pusi.)tanka. ūmios.»

Šiais metais, kuomet dar
bininkai mini Sovietų Są
jungos įsikūrimo 16 m. su
kaktuves, Amerikos valdžia 
pati pasikvietė Sovietų Są-
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Visi darbininkai turi da- 
masiniuose
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nėj sistemoj bloga tada, kada atstovas Fuller padare kal- 
gamyba mažėja, nes mažėja ir , tįni Japomjai, ■ kad jinai

RUSIJOS MEŠKA IŠGY
VENO ZOO PARKE 

34 METUS

ANGLIJA PALEIDO 
SALOS MALTA 

KABINETU

darbai. Bet bloga ir tada, ka
da gamyba didėja.

Brooklyn, N. Y., šeštadienis, Lapkričio (Nov.) 4, 
__________________________ i............. .....—..........— . "■ 1 1
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Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

nėra 100 darbininkų mato, kaip fašistai 
Darbininkų bando nekaltai darbininkus kal- 
. v---- tinti, kaip jie veidmainingai,

jieško liudininkų. Tas veidmai
ningas darbas nesiseka, nega
limi paslėpti, kad masė^ ne
matytų. S ✓

JAPONIJA ŠMUGELIUO-
, JĄ OPIUMU
GENEVA. — Amerikos

—*------ “Daily Workeris” turėjo ne-
Todel fašistų naminė nuotai-;rėjo nelaimę.- Lietuviai darbi- 

ka bando mainyti kailį. Daro‘ ninkai dar mažai parėmė šį 
žingshį atgal. Teismas, kurį; darbininkų laikraštį. Tačiaus 
taip ilgai veda prieš komunis- įšis laikraštis labai daug sveria 
tus, fašistų politikai nėra pliu- darbininkų judėjime. Mes turi
mas, bet minusas. . me su justi prie darbo gelbėji-'

Su kiekviena diena daugiau mui “Daily Workerio.

Cryan likosi mirtinai sude
gintas, o kiti penki sužeisti, Ugnis buvo labai didelė. Sa- ir vaikų.
kuomet automobilius užsi- koma, gaisras įvykęs, kuo- pradeda kovoti po vadovy- 
degė, paliestas, kito automo- fnet spirgo nauja aliejaus be Nacionalės Mainierių 
biliaus iš užpakalio.

HANKOW. — Sėkmingai ti savo gyventojus gavimui 
Chinijos Raudonoji Armija daugiau pinigų kovai prieš [ 
atmušė Chiang Kai-sheko komunizmą Chini jo j.

platinanti Mandžurijoj opi- 
ImkitVpavyzdį kad ir iš da- ūmo nuodus. Iš to šmugelio 

bartinių nuotikių. Surasta, kad Japonija daranti daug biz- 
yra perdaug javų—kviečių, avi- j njOe 
žų, mėsos. Tad reikia deginti 
ir naikinti produktai. Su Roo
sevelto paliepimu naikinta bo- 
velna, mėsa, kviečiai. Vadinasi, 
vėl bėda, kuomet našumas di
delis.

KRISLAI
Kalba apie Sovietus. 
Pramonės Kilimas. 
Vokietijos Nuotaika. 
Daily Workeris.

Rašo MARKSISTAS

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Iškurnėsite 
Pasauli!

Dabar kalba ir rašo apie So
vietų Sąjungą visi—kapitalisti
nė ir komunistinė spauda. Apie 
Litvinovą, kuris jau atvažiuo
ja Amerikon, iškasama įvairių 
pasakų. Kai kurips pasakos 
yra teisingos, kitos—ne.

Tačiaus ir kapitalistinė spau
da pripažįsta, kad Litvinovas 
yra geras bolševikas, veikęs su 
Leninu, Trockiu, Stalinu ir ki
tais komunistais. Dar 17 metu 
būdamas. Litvinovas buvo iš
tremtas į Sibirą.

Litvinovo moteris 
's geriausiai anglų.kalbą 

nėja anglų spaudoje, 
jinai rašo į laikraštį “Moscow 
News”, kuris eina Maskvoje.

Apart gerų ir blogų apie Lit
vinovą kalbų, visgi kapitalisti
nė spauda pripažįsta, kad jisai 
yra gabus diplomatas. Bet ne 
visai teisinga būtų sakyti, kad 
Sovietų diplomatiniai pasiseki
mai priklauso tik nuo gabaus 
diplomato (asmens). Palmati- 
niai, tai Sovietų ’Sąjungos poli
tika yra gabi, kuri vaduojasi, 
visų žmonių gerove. Čia yra 
pagrindas lain^jimų.

Paskutinės žinios iš Ameri
kos ir Sovietų Sąjungos yra 
sekamos: Amerikoj pramonė 
mažėja. Daviniai rodo, kad ir 
po r(RA kodeksais darosi vėl 
susmukimas. Paskutinės žinios 
iš Sovietų Sąjungos sako, kad 
fenais pramonė per tuos Mė
nesius, kuomet čia puolė,—tenai 
kilo.

Tai reiškiniai naujos socia
listinės gamybos, naujos tvar
kos. Na, o lietuviški laikraš
čiai jau net maldas kalbėjo už 
Rooseveltą, kad jisai išves iš 
“vargų nevalios.”

Bet visai kas kita socialisti
nėje šalyje, kuomet gaminiai 
kyla ir maistas didėja. Socialis
tinės šalies darbininkai gali 
tuom tik pasidžiaugti. Kiekvie
nas fabriko paskubinimas, dau
giau maisto užauginimas,—so
cialistinėj tvarkoj reiškia dar
bininkų būvio pagerėjimą.

Kaip tik persikeitė sistema, 
persikeitė ir reikšmė jos gyve
nimo. Kiek tai paliečia darbi
ninką, tai kapitalistinėj siste
moj jis dirba ne sau, bet kapi
talistui. Gi socialistinėj siste
moj darbininkas ‘ dirba sau— 
del visų darbininkų gerovės. 
Taip skiriasi .tos dvi sistemos.

. )

Vokietijos nuotaika pasauli
nėj politikoj dabosi, karštesnė. 
Su Tautų Ljtga ji paėmė “di- 
vorsą”. Visi kiti bandymai su-1 
daryti talką ir suokalbius prieš 
Sovietų Sąjungą, taip pat ne
siseka.

Naminė padėtis 
nuošimčių gera, 
judėjimas pavarytas po žeme, 
bet jis neišnaikintas. Tas ju
dėjimas dar daugiau duoda fa
šizmui baimės, nes negalima 
atspėti, kiek tas judėjimas yra 
stiprus.*
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VISI DALYVAUKI! MINĖJIMO 16-kos METI) REVOLIUCIJOS SUKAKTUVĖSE

BRONX PARK. — Va- 
kar pasimirė seniausia meš
ka Zoo Parke, Bronxe. Ši- Į 
ta meška šiame parke išgy
veno 34 metus. Ją atvežė 
iš Rusijos vienas laukinių 
gyvulių kupčius 1899 me
tais.

Kapitalistai Reikalauja 
Laisvės

WASHINGTON, D. C. — 
Amerikos pramonininkų są
junga pareiškė, kad jos rei
kalai negali būt valdžios 
rankose. Jos pirmininkas 
Lund pareiškė, kad kapita
listai reikalauja sau lajsvės 
daryti biznį ir pelnus taip, 
kaip jie nori. Mat, Swope 
planas reikalauja, kad pra
monė būtų labiau po val
džios kontrole.

J. V. Valdžia Išpirks 
Francijos Auksą

AMERIKOS FARMERIAIPASIRENGE
NACIONALEI KONFERENCIJAI IR

KOVAI SU MILION1ER1AIS
Konferencija Prasidės Lapkričio 15 d.; Dalyvaus Farmeriai 

iš 40 Valstijų. Ši Konferencija yra Antra Nacionalė 
Farmerių Konferencija ir Daug Didesnė, Negu Pirmoji
CHICAGO, Ill.—Naciona- j stijos laukiama apie 50 dė

lė Farmerių Komisija pra
neša, kad farmerių konfe
rencija prasidės 15 d. lap
kričio, Chicagoj. Šioje kon
ferencijoj dalyvaus tarpe 
600-700 delegatų iš 40 vals
tijų. Ši farmerių konferen
cija yra antra metinė visos 
šalies konferencija. Tai 
reiškia, kad šiais metais 
konferencijoj dalyvaus 14 
valstijų daugiau, negu per
eitais metais dalyvavo pa
našioje konferencijoj.

Pereitais metais farmerių 
konferencijoj n e d a 1 yvavo 
4owa valstijos delegatai, o 
šiais metais iš minėtos val-

legatų. Taip pat dalyvaus 
iš Alabama, Tennessee, Ge
orgia, Louisiana ir kitų val
stijų.

Manoma, kad ši farmerių 
konferencija bus istorinė 
konferencija, kuri pastatys 
farmerių reikalus tikroje 
šviesoje. Dabartiniu laiku 
farmeriai veda streikus, bet 
cįar jie nėra gerai organi
zuoti, nėra bendro veikimo 
ir sutartinumo. Konferen
cijoj bus pastatytas bendro 
veikimo klausimas ir iškelta 
tų farmerių reikalai, kurie 
yra tik pusininkai javų au
gintojai.

Rėmimas Komunistines Spaudos, tai * 
Yra Kova prieis Amerikos ir Vokieti

jos Budelišką Fašistinį /Terorą

VALETTA.-Anglijos impe
rialistai pašalino Malta val
stybėlės kabinetą ir parla
mentą. Mat, šio krašto val
džia nesugyveno gerai su 
Anglijos imperialistų reika
lais.

Valdžia Pakels Farme- 
riy Kainas

WASHINGTON, D. C. — 
Pranešama, kad1 Roosevel- 
tas tikrai susidomėjęs 
farmerių reikalais ir- kalba 
apie javų kainų pakėlimą. 
Mat, dabar farmeriai jau 
ruošiasi konferencijon, tai 
valdžia juos vėl ramina.

Frank Beriek jau 
Paleistas

RUOŠIAMA MASINIAI DARBININKŲ
MITINGAI MINĖJIMUI 16 METINIŲ 

REVOLIUCIJOS SUKAKTUVIŲ
Darbininkai Šiais Metais Turės Didžiausias Demonstracijas 

ir Masinius Mitingus Plieno, Mainų, Audimo ir Kituose 
Pramonės Centruose; Ruošiama 40 Masinių Mitingų
NEW YORK.—Šiais me- 

tais Amerikos j darbininkai 
iš mainų, plieno, geležies, 
audimo ir kitų pramonės 
centrų dalyvaus minėjime
16 metų Rusijos Revoliuci- jungos atstovą, Litvinovą, 
jos sukaktuvių. Šiais me- tartis del prekybos reikalų 
tais sueina 16 metų nuo įsi- ir šalies pripažinimo, 
steigimo Sovietų Sąjungos,: New Yorko darbininkai 
pirmos darbininkų valsty- minės 16-tas Revoliucijos 
bės. ! sukaktuves sekmadienį, lap-

Šitas minėjimas juo svar- kričių 5 d. vakare, Bronx 
besnis šiais metais, kad vi- Coliseum, E. 177th St., ir 
same pasaulyje krizis didė- West Farm Square. Antras’ , 
ja, dalykai eina blogyn, jo- parengimas įvyks Arcadia 
ki galvočiai negali surasti Hali, 198 Halsey St., Brook- 
priemones, ’ kaip išgelbėti 
kapitalistinį pasaulį nuo
smukimo. Tačiaus darbi-; lyvauti šiuose 
ninku šalis, kuri veikia po j mitinguose. Toki masiniai 
Komunistų Partijos vadovy-, mitingai -------
be,—yra tik viena pasauly
je, kuri rengia pirmyn, ku
rios darbininkai yra laisvi, 
kurios pramonė negali gau
ti ’gana darbininkų ir me
džiagos savo darbui. Bedhr- tvarkos kapitalistinėse šal- 
•bės ten nėra. lyse.

WASHINGTON, D. C.— 
Roosevelto valdžia perka 
auksą iš Franci jos pinigų 
rinkos. Tarpe valdžios po
litikierių eina kalbos, kad 
šitas aukso pirkimas iš 
Franci jos reiškia Jungtinių 
Valstijų pasikėsinimą nu
mesti Franci ją nuo auksu 
paremto pinigų standardo. 
Vėliaus šie žygiai atsilieps | 
ir į tų šalių politiką.

Brooklyn, N. Y.—Sudegė 
9 negrai S dawihinkai, trys 
suaugę ir 6 maži. Liepsno
se patekę negrai šaukėsi pa
gelbės. Gaisras įvyko nak
tį, kuomet* nelaimingieji 

. miegojo.

Tarptautinio Darbininkų Ordeno kuopa tik dabartiniu 
laiku sukėlė Amerikos Komunistų Partijos dienraščiui, 
“Daily Workeriui”, $100.00, o kitą šimtą dolerių jie ren
giasi greitoje ateityje sukelti.

Net streikuojanti šilko darbininkai aukoja šiam dar
bininkų dienraščiui. Aukavimas “Daily Workeriui,” pa
darymas jį stipresniu ir kovingesniu reiškia kovą prieš 
fašizmą Amerikoj ir Vokietijoj. “Daily Workeris” kelia 
aikštėn fašistinius dokumentus, šitas laikraštis kovoja 
Amerikoj prieš NRA ir veidmainingus darbininkų va
dus.

Tačiaus paskutiniu laiku dienraščio fondas nekyla taip, 
kaip reikia. .Lietuviai darbininkai turi pasiskubinti prie 
šio darbo. Rengkite parengimus, parinkite aukų iš darbi
ninkų ir biznierių. Nelaikykite blankas su aukomis 
save—siųskite dienraščiui; . ■

Ketverge aukų gauta................. $231.82
Seniaus viso gauta................ $18,147.45
Viso gauta....... ............ $18,379.27

Aukas siųskite: Daily Worker, 50 E. 13th St., 
York City, N. Y. ,

PITTSBURGH, Pa.
Nacionalės Mainierių Uni
jos sekretorius, Frank Bo- 
ričh', kuris buvo areštuotas 
tik todėl, kad jisai veikia su 
darbininkais mainieriais, 
jau tapo paleistas po kauci
ja. Pirmiaus kaucijos val
dininkai reikalavo $5,000.0%. 
Tačiaus Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas ir dar
bininkų protestai jo kauci
ją numušė iki $1,000.00. Da
bar draugui gręsia deporta
cija.

Francijos Auksas Labai 
Sumažėjo

Chiny Raudonoji Armija Atmušė, Savo Priešus; 
ir Paėmė Vieny Miestą ;

I I ? K . • ‘ ’

PARYŽIUS. — Praneši
mai iš Francijos parodo, 
kad tenais per kelis 'mene
sius auksas sumažėjo net 
ant $121,000,000. Ypatin
gai dabar ir Amerikos vai

zdžia pradėjo pirkti Franąį- 
i jos auksą.
| Tai reiškia, kad Franci- 

New ja gali greitai turėti aukso 
nedatekliaus-klausimą1 ir pi- 

----- nigų infliaciją.................. „

' ■ Newafk, N; Į loję 
stuboję rado žmogaus kau
lus, suvyniotus į mėsininko 
žiurkštą. Sakoma, kad ta- 

i me name seniaus gyveno 
bučeris.

Kažn§nmieYsSS sSS .N|nkingi? vfdžM~- Didelis Gaisras Padalė daug
ir paėmė miestą wan, oze niaifreiųiaųr Amerikos vai- M vv

Rooševeltas jai skoli- NuOSlOIlŲchwan provincijoj.
Prieškomunistinė armija no pinigų taip pat.’ 

pabėgo sumišime ir paliko ! 
daug ginklų. ' Todėl Nan- 
kingo valdžios valdininkai 
susirūpino savo likimu. Dr. 
H. H. Kung, finansų minis- 
teris, paskelbė, kad valdžia 
turi jieškoti kitų būdų, kaip 
ji dar labiau galėtų taksuo-

įvyksta visose 
Jungtinėse Valstijose. Da
lyvaukime juose, padaryki
me tuos susirinkimus masi
niais, su geru ūpu ir kova 
už įsteigimą darbininkų

Litvinovas Gaus Nobelio Dovana už Jo Darba- 
vimąsi Įvykinimui Pasaulyje Taikos

ATLANTIC CITY, N. J. į Amerika gautų didesnę rin- 
duota pasiūlymas, ką savo prekėms, kurias ji

nai gamina pardavimui. Su
tartis gelbėtų ir Sovietų Są
jungai, nes jai reikalinga 
mašinerijos ir kitų reikalin
gų daiktų, kuriuos jinai ga
lėtų gauti Jungtinėse Vals
tijose.

Tad Sovietų Sąjunga ga
lėtų dar greičiau paskubin
ti budavojimą socializmo sa
vo šalyje.

—Čia duota pasiūlymas, 
kad Sovietų Sąjungos atsto
vas Maksimas Litvinovas 
būtų apdovanotas Nobelio 
Praizu už jo darbavimąsi 
taikos reikaluose.

Tą pasiūlymą darė Dr. 
Stanley H. High. Be to, ji
sai pasakė, kad pripažini
mas Sovietų Sąjungos labai 
daug reikštų del Jungtinių 
Valstijų ir taikos pasaulyje.

Mainieriai Kovoja su 
Policija

Dalyvaukite Rinkimą 
Prakalbose <

WILKES-BARRE, Pa. — 
Policija paleido šūvius į dar
bininkus mainierius, kurie 
vėl pradėjo streikuoti prieš 
tas sąlygas, kurias jie nega
li ilgiau panešti. Du jauni 
darbininkai pašauti ir nu
vežti į ligoninę. Jie yra 
Urischak 17 metų ir Wislos- 
ki 18 metų.

Be to, yra kiti 7 darbinin: 
kai ir darbininkės sužeista.

TIVERTON, R. L—Gai
sras, kuris čia iškilo alie
jaus gaminimo įstaigoje, pa-

Washington, D. C.—John darė nuostolių apie $500,000;
ir sunaikino daug aliejaus. Tarpe sužeistų yra moterų

Darbininkai vėl

Amalgameitų k r i a u č ių \ 
unijos lokalė organizacija 
rengia prakalbas rinkimų 
klausimu, šios prakalbos 
įvyks Piliečių Kliubo svetai
nėje, 80 Union Ave., Brook
lyn, N. Y., 2 vai. dieną, ne- 
dėlioj, lapkričio 5 d.

Į prakalbas pakviesta įvai
rių partijų kalbėtojai. Nuo 
komunistų kalbės Ben Gold. 
Paskiaus bus kalbėtojai ir 
nuo LaGuardia ir McKee. 
Visi dalyvaukite.
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Blaškosi, Kaip “Nekrikštytos Dūšios Po 
Atklanes”

pasiskelbus dviejų tūkstančių skaityte
sustosiant ėjus, Prūseika Organizaciniai jie krin- 
smarkiai .darbuojasi, .idant ka.)^Philadelphijoje ir Wil- 
įpiršti savu “N. 
tams už organą.
kepurės landžiojo po fašis- 

. tiniai nusistačiusių bizhie-
rių ofisus ir įkalbinėjo, jog 
jis aštriai kovojąs prieš’ ko
munistus ir kad jo gazieta 
esanti tinkama fašistams.

Bendro Fronto Konferen
cijoje, įvykusioje spalio 22 
d. Brooklyne, Prūseika.už- 

» giedojo: “Socialistinė nuo
mone yra plačiai pasisklei- 
dusi... Tautininkų sriovė 
čia nęątstOvaujama...Tai nė
ra didžiumos lietuvių visuo
menės.” Kur ir kaip, Prū
seikos supratimu, yra tų 
griovių didžiuma, to jis ne
pasakė. Jei imsime skai
čium, tai mes žinoųie, kad 
klerikalai yra didžiumoje. 
Gi morale įtaka, tautininkai 
ir socialistai daug žemiau 
stovi Amerikos lietuvių vi
suomenėje už komunistus. 
Tą faktą paliudija mūsų ko7 
vos S.L.A., kur .tautininkai 
su socialistais veikė bend^ 
rai', o komunistai turėjo di- 
džiurhos pritarimą organi
zacijoje. Užgrobimui W& 
organizacijos fašistai ir so-

• cialistai-fašistai stvėrės po
licijos buožės. Tai vienati
nė fį įmonė pergalėjimui 
komunistu. Prūseika tai ge
rai žino*. Jo kalba apie tų 
sriovių “didžiumą” yra pai
kas melas, pataikavimas fa
šistams ir socialistams ir at
viras, šlie j imąsis prie jų.

Jau treti metai, kaip Prū- 
■ seika su Butkum, pabūgę 

reakcijos, pabėgo nuo ko
munistinio judėjimo. Kada 
jiems nepavyko užgrobti ko
munistinę spaudą (ką jie 
bandė padaryti) ir, paver
tus tą spaudą palša, daryti 
sau pragyvenimą iš to, tai 
jie pasiskelbė kankiniais. 
Būk kas tai juos išvaręs i§ 
judėjimo. Tuojau išplėtė 
savo’" kontrevoliucinę tarbą 
ir maldauja almužnos, gry
nai savo pragyvenimo rei
kalui.- Jų grupės egzistan- 
ęijai. nėra nė mažiausib vi
suomeninio pagrindo. Fa- 
šistuojanti elementai, nors 
sų pašaipa bet visgi metė 
'jiemš' grašį—kitą- manyda
mi,’ kad sklokininkai sude- 
morąlizuos komunistinį ju
dėjimą. Mat, Prūseika ir 
Butkus girtais balsais blio
vė, kad jie ^Laisvę” nuban- 
krutuosią. O fašistams ir 

xsocial-fašištams 'tas ’labai ti
ko. Tačiaus laikas parodė

► r e a kciniams elementams, 
kad skloka savo tikslu neat
siekė—komunistinio judėji
mo nųsudemoralizavo. Tuo 
laiku, pati skloka jau su
pliuško, o komunistinis ju
dėjimas pakilo.

Per ilgus arti tris metus 
laiko Prūšėika su Butkum 
nesusirinko savo gązietai nė

“Vienybei”

.” fašis- kes-Barrėje, kur iškąr- 
Jisai be tp: triumfavo, dabar susisu

ko.' Brooklyne kai kurie ir 
iš ■ pačių sklokos viršininkų 
bumba: “Kas iš to, kad Prū
seika parduoda tikietų ir 
gauna skaitytojų, kuomet 
jo kaštai siekia apie pusę tų 
įplaukų, kiek per jį ateina.”

Darbininkai, kurie manė, 
kad Prūseika ir Butkus neis 
prieš Komunistų Partiją ir, 
jų verksmams patikėję, šel
pė juos kaipo asmenis, da
bar jaučiasi suviliotais. Re
negatai nusimaskavo provo
kacijomis apie “pinigų gavi
mus” iš Sovietų Sąjungos 
mūsų spaudai, išstojimu 
streikuose už reakcinių va
dų poziciją, kaip tai anglia- 
kasyklose ir audimo pramo
nėse darbininkų kovose ir | 
kur tik jie įkišo nosis j ben
dro fronto veikimą, visur 
pasirodė ardytojais : darbi
ninkų vienybės.

Todėl iš visko įmatoma 
nesulaikomas sklokos; smu
kimas. ' k ■ J ’ '
j; Nuo to laiko, kaip'Prūsei-' 
ka su Butkum pasitraukė 
nuū komunistinio judėjimo. 
Šiandien mūsų (komunisti
nis) judėjimas stovi žymiai 
augščiaiu. “Laisvės” , ir 
“Vilnies” ne įtik kad jie ne- 
nubankrūtavtĄ ale tie .laik
raščiai dabar įtovi moraliai 
dar Stipriau, 
metų atgal. Abejuose dien
raščiuose mes turime jauni
mo anglų kalba skyrius ir 
dienraščiai platinasi, nežiū
rint krizio. Gi su naujais 
metais mes išleidžiame žur
nalą.

Renegatai davė įsakymą 
sayo šalininkams apleisti 
LDS. Išbėgo jų keliolika. 
Tačiaus ta organizacija ne 
tik kad nenukentėjo del 
sklokos boikoto, bet gražiai 
pakilo. Prie jos šimtais pri
sideda jaunimo ir ji puikiai 
bujojai \

Tai tokie yra pliusai muy 
sų. judėjimui: Fašistai ir 
social-faŠistąf tą įmato. Už
tat jau Jię nųstpjo. vilties*' 
kad tiedu dvynukai suardys 
komunistinį judėjimą, ir to
dėl jau iriažiau ' bemeta 
jiems piktgrašio; NeVėltui 
Prūseika Čliffsideje verkš
leno: “Ar ne velnias Stepo
navičius, labiausia kurstė 
mus pasitraukti nuo komu
nistų, o dabar, kada mums 
bėda, tai niekuo nepadeda.”

Fašistai Prūseikos gazie- 
ta negali pasitenkinti.' Tar
pe jų yra daugelis biznie
rių. Pasistačius jų reikalus 
vesti politiniai susikompro
mitavusius žmones, kaip 
Prjiseiką ir Butkų, tautinin
kų bizniams pakenktų. Prie 
to, Prūseika ir Butkūs nuo- 
lat (anot Prūseikos terfni- 
no) “samogonka” dvokia.

egu trejetas

atsuko nugarą, kada < Prū
seika, nulenkęs galvą, pra
šosi jiems tarnauti. Fašis
tai rengiasi iš paskutinės 
leisti savo laikraštį.

Kiek anksčiau Prūseika 
trynėsi prie socialistų. ~Mi- 
chelsonas jau buvo pasigai
lėjęs sūnaus palaidūno ir re
komendavo savo sėbrams 
prisiimti prūseikinius į savo 
globą. Bet Grigaitis, kuris, 
skaitomaš. socialistų smege
nimis, atnąetė tą pasiūlymą. 
Jis atsimena, kaip Prūseika 
per 13 metų socialistus 
komplimentavo šmokais, 
nelhižytdis'- veršiais, “Ki-

Lzenjamiiitm ,ir. Kitaip?

Toliau, Grigaitis,; taip kaip 
ir fašistiniai tautininkai, ži
no, kad Prūseika su But
kum labai menk^ saujalę se
kėjų beturi ir kad dar ir tie 
patys vargiai įklimps paskui 
juos į social-fašistinę ar fa
šistinę balą. | Užtat ir kra
tosi nuo tokių “burdingie- 
riu”. Dabar [ Prūseika su 
Butkum blaškosi, anot pasa
kos, kaip nekrikštytos dū
šios po atklanes, neturi kur 
pasidėti.

' Tai logiškas renegatų li
kimas.

P. Buknys.

j Argumentas Vienuoliktas
1. Ne paslaptis, kad šiandien Amerikoje vargu 

besurastum bent vieną laikraštį, kuris pasilaiko ' 
vien iš prenumeratorių arba parduotų pavienių nu
merių. Stambaus kapitalo spauda ir jai pritaria 
laikraščiai daugiausiai pasilaiko iš skelbimų, duo
damu stambiu krautuvių, banku , ir kitokiu biznio 
įstaigų. Atimk iš tų laikraščių skelbimus—jię už
sidarys.

2. Džh'bininkiška-revoliucinė spauda daugiausiai, 
žinoma, phsilaiko iš skaitytojų ir prenumeratorių, 
bet ir tai uar turi gerokai pridėti. Vieni laikraš
čiai renka aukas ir ruošia savo naudai parengi
mus, o kiti nedateklių padengia daugiausiai iš pa
rengimų. Pastarųjų tarpe randasi ir musų dien
raštis.

3. Aiukų kol-kas mes neprašome (žinoma, jei ge
raširdis skaitytojas ar organizacija kai kada pa
aukoja centą kitą—jiem širdingas ačiū!). Bando- 

.me verstis grynai iš prenumeratų ir parduotų pa
vienių “Laisvės” kopijų, trūkumus pridėdami įš 
pelno, liekančio nuo įvairių parengimų, kuriuos

' šurūbšia darbininkiškos organizacijos ir .pati dien?
rAščio“ bendrovė. • • ■ • ,,

• i . ' • l i | ■

4. ; Kodėl “Laisve” .nąreipia, savo jeigu skelbi
mais? Kodėl mes sakome,.jkad revpliucinę-komųni- 
stifiė'spauda negali susilyginti su buržuazine ,— 
stambaus kapitalo spaudai Kodėl mes esame taip 
“neprįklausomi” nuo tų didžiųjų skelbimų ir šau
kiamės į skaitytojus gauti juo daugiau, naujų pre
numeratų ir akstiname senus prenumeratorius pa
naujinti savas?

Į tai atsakymą rasite pirmadienio “Laisvėje”, ši
toj pačioj vietoj.

Protokolas Bendro Fronto' Konferenci
jos, {vykusios Spalio 22 4, 1933 Metu; 
Labor Lyceum Svetainėj, Brooklyn, N.Y

šek- 
die-

Konferenciją atidarė 
retorius P. Taras 11 vai. 
na.

Mandatų komisija buvo pa
skirta bendro fronto veikian
čiojo komiteto. Į komisiją 
įėjo šie draugai: J. Siurba, A. 
Balčiūnas ir J. Butkus.

Sekretorius pareiškia, iš ta
rimo bendro fronto veikian
čiojo komiteto, kad mūsų kon
ferencijai turėtų duoL įžangi
nę prakalbėlę atstovas nuo 
Bėdarbių Tarybų; o kuomėt 
jo čia dar nesiranda, tai tu
rėsime palaukti mandatų ko
misijos raporto.

Drg. J. Siurba išduoda man
datų komisijos raportą. Ra
portas skamba sekančiai:

šioj konferencijoj dalyvau
ja 27 organizacijos, kurias at
stovauja 105 delegatai. Ben
dras tų organizacijų narių 
skaičius yra 3,500.

Paskui daugiau 
pribuvo, taip, kad ši 
cija susidėjo iš 114

k p.—70 narių.
55 k p.—U n.
Atletų Kliubas

ŠYPSENOS

PATERSON, N. J. . kad “A. Petkus yra daug gabes-
’ ’ ’ |nis už J. Bimbą”, bet, girdi,

! “J. Bimba susiorganizavo savo 
grupę ir nugalėjo A. Petkų ir 
paskelbė jį avanturistu, ir kai
lio tokį prašalinta iš darbinin
kiškų organizacijų.” Taigi tą 
Streikierys negalėjo nematyt. 
Bet kadangi “N. G.” yra pliuš
kių ir donosčikų L. Prūseikos, 
ir J. Butkaus redaguojamas 
laikraštis, tai tokius, ir kores
pondentus turi. ' žinoma, ko
kiam tikslui laikraštis leidžia
mas, toki jame ir raštai telpa. 

Ar neužtektinai jie prira
šė donosų apie d. R. Mizaros 
parvežtus pinigus iš Maskvos 
“Laisvei”? Taipgi kięk jie 
pripletkavojo ir donosų prira
šė apie d; P. šolomską. * ' .

Taigi dar sykį pakartojam, 
kad A. Petkus’yra vrašalintaš 
iš visų darbininkiškų or gani-, 
zacijų kaipo ’ avdnturistas, ir 
mes su juoo nieko' bendro netu
rime.-' Taipgi pranešam, kad' 
A. Petkus nemažiau’ d. A. Bim-. 
bą ir bimbinius keikįa, kaip 
ir visi šklokininkai, jų tarpe ir 
melagius Streikierys. Taigi A. 
Petkus priklauso ne bifabimam, 
bet

S

No. 43

ir.

“Naujosios Gadynės 
tilpo korespondencija iš Pater 
son, N. J., po antgalviu “Bim 
binis Žalnierius Apsivogė 
pasirašo Streikierys. Minimas
streikierys ėmė žinią iš vietines < 
anglų spaudos apie tūlą Anta
ną Petkų, kuris sų kitu savo 
frentu išplėšė vienos smuklės 
registerį ir “pasiskolinęs” pini
gus, kiek rado. Tas atsitiki
mas buvo 18 d. spalio, 1933 
metais, 823 Main St,. Paterson,

Tiesa, toks pranešimas vieti
nėj anglų spaudoj tilpo. Bet 
įneš į “Laisvę” nerašėme, nes 
nežinojom, ar Antaną . Petkų 

: teismas , įšteįsins, ai: :apk.altijns. 
Teismas A. Petkų paleido, į ir 
mes : nežimome,, ari <tai hębdyo 

iužtektihai įrodymų delpi įųibąU; 
’■ dimo, ar kitokių, būdu išsisur 
ko- • ' i v ; f; j s : 

’ Bet kad A> Petkus buvo, areš
tuotas, tai- tiesą,i nes ir jis pats 
prie to prisipažino. . .

Bet kadangi. Styeikįerys ųori 
primesti, kad A. Jetkus yrą 
bimbinis Žalnierius, tai Veikia 
atvirai pasakyt,’ kad St'rėiilcierys: 
bjauriai meluoja. “Laisvėj” ne
toli metai laiko “atgal 'tilpo 
ALDLD 84-tos kudpoš komi'si-' 
jos ‘pranešimas,:-kad A. Petkus 
yra prašalintas iš dai^nninkiš-, 
kų organizacijų, kaipo aVantu- 
ristas ir mūsų organizacijos už 
jo darbus ' ateityje neatsako. 
Tą pranešimą, per'šispaušdino ir 
“Naujoji (fadynė”, tik “Naujo
ji Gadyhė”’tuomet bahdė;išgirt> 
A. ‘ Petkų/ “kaipo1 ‘sUg&Ay ’žmo
gų.” Tuomet “N. G.” rašė,

žinantis

PHILADELPHIA, PA
Draugė M. Ambrozienė, JŲD 

S A 11 kuopos narė, sunkiai sęr- 
ga. LDSA ir ALDLD kuopų 
narės ir nariai turėtų ją atlan
kyti. Ji dabar randasi savo 
namuose, 3350 E. Friendship 
St. Važiuokit .Market St. ele* 
veiteriu iki galo; paskui paim-

Piliečiu

ras frontas turėtų1 tarnaut, 
kaipo pagelbos organizacija 
nuskriaustiems, už kuriuos 
bendras frontas kovos bile rei
kale.
Diskusijos Bendro Fronto ir 

Bedarbių Klausimais

Drauge Louise Morrison 
kalbėjo apie bedarbių padėtį 
ir ragino visas' organizacijas 
prisidėt prie Bedarbių Tarybų, 
..išrenkant į jas savo delega
tus, taipo pat komisijas delei 
bedarbių organizavimo, kaip 
savo organizaęijose, taip ir 
blokuose, kur gyvena darbi
ninkai. Tik vienas kitam pa
dėdami kovose, tegalės jie ką 
išsikovot. •

Po ilgų diskusijų, buvo pri
imta rezoliucija 50 balsų 
prieš 15, kad turime bendrai 
su Bedarbių Tarybomis veikt 
tarptautiniai visuose atsitiki
muose, kur vadovaują Komu
nistų Partija, idant pagelbėt 
bedarbiams išsikovot visokią 
pašalpą.

. Kitos rezoliucijos buvo - pri
imtos vienbalsiai, kaip tai, re
zoliucija kovos prieš fašizmą 
ir karą, taipgi 
bos klausimu.

Komiteto

Vienbalsiai
komitetą sudarys atstovai 
visų organizacijų, nuo mažes
nių po vieną, o nuo didesnių 
gali ir daugiau (neapribota d i 
dėlėm organizacijom, kaip 
tai, kriaučių 54-tam lokalui, 
šv. Jurgio Draugijai, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliubui.)

Tie delegatai pasidalins į 
įvairias komisijas delei «virš- 
minėtų rezoliucijų bei tarimų 
įvykdymo.

Nutarta laikinu sekretofibfrt 
palikt P. Taras.

Konferencijos sekretorius,
P. Baranauskas.

“Sugabus” šoferis
Praeivis — Kokis tamsta 

sugavus, staigiai sulaikei 
automobilį ir tam vaikui iš
gelbėjai gyvastį.

Automobiliauš valdytojas 
—I pasitaikyk tu man,, kad 
taip sugestų motoras. Ka
ras sustojo ant vietos. Ki
taip vaikui jau būtų reika
lingas graborius.

“Nematė”
—Jonai, kaip tu mane nu

gąsdinai! Širdis dar ir da
bar tebedreba. Taip neti
kėtai įėjai.

—Dūšyte, aš to nenorė
jau. .

—Gana! Per langą pa
mačiau tave ateinant ię no
rėjau persirengt į naujus 
drabužius.

rezoliucija

Rinkiinas 
f 

nutarta,

Ku-

kad
nuo

“Slaptybė”
Marė—Jonai, šį vakarą 

mes pabūsime ilgiau miesto 
sodne.

Jonas—Ir kas tada?
Marė—Sėdėsime po ta pa

čia liepa, po kuria praeitą 
sekmadienį buvąi su Agota.

Jonas (sau) — O ji sakė, 
kad aš tą užlaikycia slapty
bėje. ' ’ ' .

HARTFORD, CONN.
Visiem Piliečiam Balsuotojam

Gal ne visi dar žino,, kad 
.čia Komunistų Partija yra ant 
baloto šiuose rinkimuose_Jr 
stato savo kandidatus į miesto 
valdvietes. Į miesto majorus 
Komunistų Partijos kandida
tas yra drg. Alof Ellison; 
taipgi yra ir kiti kandidatai 
į įvairias miesto valdininkų 
vietas. Taigi, visi lietuviai 
balsuotojai privalo balsuoti ši
tuose rinkimuose už darbinin
kų kandidatus. Mes gerai ži
nome, kam tarnauja buržua
ziniai miesto valdininkai, ir 
ką jie gero darbininkams duo
da. Atėjus balsavimų dienai, 
lapkričio 7, visi balsuokime už 
komunistų kandidatus, už sa
vo klasės kandidatus. Nuėję 
balsuoti, spauskite ketvirtą 
rankelę, nes Hartforde Ko-

Nėra Skirtumo
Fašistas—Eik atgal į mie

stą ir žiūrėk, kad man dau
giau nepakliūtai į koncen
tracijos liogerį, nes kailį nu
mausiu.

Vokiętijos darbininkas — 
Bet kas dabar gali atskirti, 
kur pas jus prasideda mies
tas ir kur koncentracijos 
liogeris?i

Kas Išaugo?%
Grigaitis—Ir kodėl publi

ka neina į mūsų parengi
mus, juk kainos ant tikietų 
nepaaugo ?

Darbininkas—Taip kainos 
dar mažesnės, bet darbinin
kai politiniai paaugo.

delegatų 
konferen- 
delegatų 

nuo 28 organizacijų, atstovau
jančių 3,832 narius.

šioj bendro fronto *konfc- 
rencijoj dalyvavo sekančios 
organizacijos:

LDS jaunuolių 101 kp. — 
50 narių.

LDS 1-ma kp.—175 nariai.
Dr. Martin Luther Draugija

—120 narių.
ALDLD 185 kp. — 25 n.
ALDLD 1 kp.—112 n.
ALDLD’24 kp.—30 n. 
LDS 46 k p:—10 narių. 
LDS 14 kp.—20 narių. 
Aido Choras—60 narių. 
TDA 17 
ALDLD 
Lietuvių

200 n.
LDD 2 kp.—35 n. '

'LDSA 91 kp.—19'n. ’
LDD 11 kp.—25 ni 
LDSA 1 kp.—70 n. 
Švento Jurgio Draugija— 

975 n. ’
APLA 49 kp. — 15 n.
ALDLD 138 kp.—20 n.

‘ALDLD 147 kp.—15 n.
Kriaučių Amalgameitų sky

rius 54—1200 n. J
Lyros Choras—68 n. 
LDS 50 kp.—54 nariai. 
LDD 7 kp.—50 n. 
LDD 9 kp.—31 n. 
Amerikos Lietuvių

Kliubas—450 n.
LDSA 111 kp.—10 n.
APLA 22 kp.—23 n.

' TDA 76 kp.—11 n.
Mandatų komisijos rapor

tas buvo vienbalsiai priimtas.
Pirmininko rinkimas.
Nominacijose kandidatūra 

palaikė šie draūgai: J. Bui
vydas ir Kreivėnas. Buivy
das 58 balsais prieš 20 tapo 
išrinktas pirmininku.

Pirmininkas perėmė tvar
ką ir perskaitė dienotvarkį, 
kuris tapo priimtas vienbal
siai; taipo pat pareikalavo r munistų Partija yra ketvirtoj 
sau pagelbininko. Pagelbinin J vietoj.
ku tapo išrinkta T. Vasiko-|) Nepamirškite antradienio, 7 
niūtė, vienbalsiai. ! dienok lapkričiu!

Sekretoriaus Raportas

m Sekretorius raportuoja, kad 
nežiūrint organizacijų nekb- 
operavimo su bendro fronto 
komitetų, kaip finansiniai,' 
taip ir bedarbių klausimu, ta
čiaus per ilgą hųbnijimą per 
spaudą, laiškais ir lapeliais, 
atsirado keli, kurie kreipėsi į 
bendro fronto komitetą, ku
riem ir tapo iškovota rendos 
apmokė j imas, o del kitų at
imta pinigtiį iš’ raketiei’iaus, 
kuris buvo paėmęs tuos pini
gus, prigavingai žadėdamas 
darbus. ’ \ '
'Savo raporte sekretorius 

taipgi priminė, kad šis bend-

Jam “Patinka”
Prūseikinis — Na, bimbi- 

ninke, tu sakei, kad visi 
darbininkai piktinasi Prū- 
seikos prakalba, o štai tas 
žmogus buvo^ prakalbose ir 
nieko nesako.

'Darbininkas — Taip, bet 
jis yra svetainės užveizda, 
italas ir nemoka lietuviškai.

Pilietis.

;kiit gatvekarį No. 66, City line; 
paklauskit konduktorio, kur, iš
lipti.’ -

J. Smithiene,

WORCESTER, MASS.
Kadąngi dabar yra vajaus' 

laikas už “Laisvę”, už naujus 
skaitytojus mūsų dienraščiui ir 
už naujus narius ALDLD, tai 
27 d. spalio šiam tikslui buvo1 
sušauktas susirinkimas ir iš
rinkta plati vajininkų komisi
ja. ši komisija pasisakė dirb
sianti po ALDLD 11 kuopos 
vardu, ir nutarė, kad ALDLD 
11 kuopa skelbtų, vajaus lenk
tynes Lawrenc’io ir So Bosto
no ALDLD kuopoms.

Taigi, dabar tų dviejų koloni
jų draugės ir draugai, ar atsi
laikysite?. Mūsų vajininkai 
tvirtai1 skelbia, kad ALDLD .11 
kp.. vajaus vėliavą išneš į per
galę. Laikykitės! %

ALDLD ‘ 11 kp. org.
J. M. Lukas.

Nevyksta Jam
Leonas—Bet? ir nevyksta 

man apsivedimo | reikale*.
Jonas—Kame gi dalykas?
Leonas—Štai pirmoji ma

no žmona pabėgo su kitu.
Jonas—Okaip yra su 

tra?
Leonas—Ši pasiliko 

manimi.

an-

su

Jis žino
Žmona—Petrai, ar tu 

miršai, kad šiandien mano 
gimtuvių diena? t

Vyras-?— Ne, bet aš ma
niau, kad tu nenori, idant 
tą priminčiau, nes vieni me
tai prisideda. »

Trakų Dzūkas.

v uz-



Tre&as Puslapi*
T*—“

PR MONTELLO, MASS.

Plečiasi žaibai šviesos, 
Drasko tinklą tamsos; 
Aptils smarki audra, 
Užgims skaisti giedra.

Prašvis gražus rytas, 
Tarsi pasaulis kitas.
Išnyks naktis tamsi, 
Prašvis diena šviesi.

Čiai taria draugei KrUtienei 
širdingį ačiįu.j , i 1 ’

Bangos Choro Koresp.TRRUE
Teeina Tenai, Kur Jiems Vietų
Skaičiau poeto eilėraštį.
Tas eilėraštis yra ritmu ir rimu nušlifuo

tas. \
žodis j prie žodžio sklandžiai pritaikytas.
Eilėraščio skambėjimas maloniai ^kutena 

skaitytojo au^į.
* Smagu yra-skaityti jį.
- Poetas, reiškia, supranta eiliavimo taisyk
les, pažįsta tekniką, turi skonį.

Jis savo gražmenomis gali skaitytoją pabo- 
vyti. . , , ,

Lietuvos Teatre
Lietuvos laikraščiai praneša apie vaidinimą 

valstybės teatre veikalo “Revizorius”. Lietu
vos valstybės teatras, tai yra profesionalis te
atras^ ne toks, kaip kad mes vaidiname dar
bininkų svetainėse.

Vienok “Rytas0 praneša, kad “vaidyba pa
liko lietuviška, t., y., artistai nepajėgė duoti 
rusiškų tipų charakteriu.”

Tai taip kalba valstybinis laikraštis apie 
valstybinį teatrą. Vadinasi, Lietuva dar ne
turi aktorių išauklėjus, kad galėtų tinkamai 
suvaidinti veikalą.

* ' *

Dar vienas prisipažinimas. “Revizorius” 
vaizduojąs kaip tik tą laiką, kuris dabar yra 
Lietuvoj. Būtent, “vaizduoja tą gyvenimo 
būklę, kuri susidaro šalyje nesant reikiamos 
visuomeninės kontrolės.”

Taip kalba apie save Lietuvos fašistai’. Rei
škia, kad jų 
vaidina senus 
vaidinti.

Sic

kultūrinės jėgos nekyla, teatras 
kūrinėlius ir tų negali gerai/su-

* * *
Lietuvoje menas skursta. Ita-

siektis skaistesnio

jausmingai surit- 
įtikinti, kad

Bet ne tik 
lijoj, kur taip pat fašizmas jau įsigyveno, ne
išleidžiama nei vieno geresnio veikalo.

Tai galima pastebėti ir kitose fašistinėse ša
lyse. Menas gali kilti tik tenais, kur kyla 
naujas gyvenimas, kur kuriasi' nauja darbi
ninkų gadynė. , %

pati padeda jam paVogti pinigus.
Tačiaus policija poną nesugUuna. Policija, 

kuri taip labai saugoja privatinę nuosavybę, 
sugauna drįskių vagilių ir tai tik miegantį. 
Mat, jo tik sudriskęs čeverykas pasilieka ban
kieriaus palociuj ir buvo “liudininku”.

Tad, kaltininkas būna ne tas, kuris pavogė, 
tikrasis vagis, bet tas driskius, kuris tų pi
nigų nei nematė.

Ruošiama teismas. Teisman suvažiuoja vi
sa ponija. Ponios ir ponai duoda “kreditą” 
tam, kuris galėjo taip daug pinigų pavogti. 
Mat, taip ir yra—visi toki ponai yra gerbia
mi, kurie daugiausia pavagia"!

Bet teisman ateina ir tas tikrasis vagis. 
Kuomet nekaltasis būna apkaltintas, tai šitas 
tikrasis vagis pradeda mesti ponijai $3,000,- 
000. Prie pinigų visi ponai ir ponios puola, 
neišskiriant nei teisėją. Tada tikrasis vagis su
rinka, kad “čia mes .visi vagys”. Tai reikia, 
kad visa ta ^draugija iš vagių susideda, kuri 
susirinko teisti vieną vagį. Taip, pat tikrasis 
vagis paskiauš pabėga, kuomet “garbingoji” 
publika pradeda varžytis už dolerius.

Driskius vagis gauna savo dalį.
i Reporteris.

Balsai iš Gilumos
“Geri laikai grįžta, ateina, atrieda, 
Depresija šuoliais; lyg raita išjoja!... 
TokiąTinksmą giesmę buržujai mums gieda 
Ir iš didžiausio džiaugsmo net katutes ploja.
Tiktai proletarai, ką skursta, badauja 
Mato, kaip apgauna juos turtuolių sauja.

pamatai braška turtuolių tvirtovės, 
galai įra namų kapitalo,

buržujai tikis, vis laukia gerovės, 
priešais juos skradžios nesimato galo,

Giedri saulė užtekės, 
žmonės dirbti pradės;
Džiaugsis diena gražia; .
Tai bus laisvės pradžia.

Tamsios padangės audra, 
Tai sprendžiamoji kova; 
žaibu nušluos tironiją ' 
Ir visa kartu poniją.

Lai žaibai šviesieji 
Sukelia darbininkų minią 
Stoti į griežtą kovą 
Prieš b&dą ir vergiją.

Komunistai šaukia mus 
Budėti prieš vargus

, Ir išeiti iš tamsos, 
O žengti prie šviesos.

Gana ponams
Gana mums ir 
Gana penėt parazitus; 
Jie šaudo mūsų draugus.

vergauti, 
badauti;

i

♦ ♦ *
O eilėraščio mintis?
Ką mintis skaitytojui sako?
Kokį vaizdą jam rodo?
Kokį idealą jam perša?
Perskaitęs eilėraštį, pagalvojau.
Supratau, kad tas skoningasis poetas, tas 

poetinę tekniką pažįstąs žmogus, yra ne mūsų 
klasės, ne darbo klasės draugas.

Jis kalba ne tai, kas mūsų klasės draugams 
pakilimo dvasią įkvėptų; ne tai, kas iššauktų 
juos pasipriešinti prieš kasdien beaugančias 
gyvenimo skriaudas;
♦ ne tai, kas akstintų juos 
rytojaus šiame gyvenime.

Tie sklandžiai sudėstyti, 
muoti poeto žodžiai bando

“Gimė Kristus kitados,
“Kad vaduot mus iš skriaudos.
“Gimė Kristusas kadai, 
“Kad nušvist vergų veidai...” 

* * *
Girdėjau apie Kristų, apie jo mokymą.
Jis liepė tarnams klausyti savo valdonų.
Jis liępė gavus antausį į vieną veido pusę, • 

atsukti ir kitą savo veido pusę mušeikai.
Jis liepė kęsti kančias gyvenant, o žadėjo 

laimę po mirties. '
Kristus—jei jis yra kada gyvenęs ir skel

bęs savo mokslą,—yra buvęs užtarytojas val
donų, o priešas skriaudžiamųjų.

‘ Kristaus mokslas—ne skriaudžiamųjų ide
alas. , •

Kristaus mokslas—tai įrankis valdonams 
naudoti pavergtuosius.; ,

* šalin su tuo mokslu!
Poetas kuris sako, jog Kristus atėjo “va- 

duot mus iš skriaudos”; kuris mokina, kad se
kant Kristaus skelbimus, gali “nušvist vergų 
veidai.”—yra ne mūsų klasės poetas.

Toks poetas yra valdonų klasės pataikūnas.
Jis yra pavergėjams atsidavęs tarnas;
skambiu ritmu ir rimu, sklandžiai sudės

tytais žodžiais, gražia, skaitytojo ausį kute
nančia tekniką, kalbąs už pavergėjų reikalus.

‘ Jis savo poezijas, parašęs ir atspausdinęs 
į knygas, neša siūlyti pirktis tos klasės žmo
nėms, prieš kurios reikalus pats išstųja.

< Jis už skanius trupinius tarnaudamas vie
nai klasei, nori podraug pasinaudoti ir iš ki-" 
tos klasės.

Jis yra begėdis.
Šalin jo eilėraščiai iš mūsų 

iš mūsų klasės skaityklų! ?
Šalin Liudas Gira ir visa jo 

virtinė!
Teeina jis ię jb vienminčiai

pas tuos, kuriems jie atsidavę tarnauja, už 
kurių reikalus dainas rašo, kuriems savo ga-

M bumus pašvenčia.

klasės rinkos!

minties .poetų

su savo preke

Buolio Sūnus.

Meniškos Nuotrupos
Tai ir La Guardia rėmėjai, samdyti darbuo

tojai, išleido jau “laimėjimo” himną. Tas 
^.himnas yra dainuojamas dabartiniuose masi

niuose mitinguose. ; Tame himne tie žmonės 
dainuoja, kad su La Guardia jie iššluos visus 

^miesto blogumus.
Mes galime pasakyti jau dabar, kad darbi- • 

ninkai žmonės busjabai daug apgauti su šiuo 
La Guardia himnu.

♦ * * j' '

Vienok galima pasakyti, kad *ir mūsų him
nas jau skamba. Mūsų rinkimų himnas yra 
kovos. himnas. Darbininkai, dainuodami Mi- 

’ norui himną, nebus apgauti. Muzika ir kova 
ifcrtimai rišasi.

> ♦ .♦

ji “Menininkas” Elmanukas jau visai neapgi
na savo “meno”, kuomet tas ‘menas” gAvp mū
sų kritikos botagu per kojas. Tačiaus visgi 
rašo piktai, koliojasi, vyrukas, įvairiais būd-

- vardžiais.E* j
NA, “go to it/, mums nuo to nei šilta, nei 

šalta. Ką gi tie žmonės daugiau darys? Juk f 
apginti “window show” “meną”, negalima. 
Na, d kritika skaudi, tai refkia rėkti, kai tvo- 
ron įkliuvus. n * •

■*

ščy rasis.

Judžiai-Teatras-Komedija 
Apžvalga

“ Raudongalvis”—Franci jo j Gamintas Jtfdis
Nepersenai vaidintas Acme Teatre judis, 

kuris pavadintas minėtu vardu, “Raudongal
vis” (The Red-Head), pasako pasaką, apie 
vaikus ir jų Tėvus. Judis buvo rodomas tik 
suaugusiems, ne del vaikų, 
rodoma vaiko gyvenimas.

Judis vaizduoja, kaip tėvai daro klaidą, ne- ( 
paisydami ir neigdami

Tačiaus veikale

savo

Kai 
Visi 
Tai 
Bet
O vergai storuosius retežius nutraukia, 
Nors lėtai, bet drąsiai kovos laukan traukia.

♦
Rūstus jųjų balsas iš gilumos kyla, 
O pagiežos kumštis vis ryškiau grūmoja. 
Priespaudos retežiai rūdyja ir dyla 
Prislėgtosios minios kelias, atsistoja, 
Kad tranams suteikti paskutinį kirtį, 
Šiai siaubūnų tvarkai padaryti mirtį.
“Mes vilkom per amžius jungą tironijos, 
Del jų naudos liejom prakaitą ir kraują, 
Galvas savo dejom aukūran Vergijos, 
Kad pasotint godžią buržujinę gaują, 

' Kuri apie mūsų prakaitą apspito:
Mūsų darbo vaisiais ji penėjos-mito.
Mes klaidžiojom amžiais, nerasdami tako, 
Kad išeit iš pelkių burtų ir vergijos;
Klausėme, ką melagių gunyčios mums sako, 
Kurie prieš mus dreba, jau mūs spėkos bijos, 
Bet gudrumu savo moka dat apgauti, 
Kad iš mūšį skurdo sau lobius sukrauti.
Bet mūsų kantrybė jau liko išsemta— 
Retežius vergijos mes turim nutrenkti: 
Vergauti per amžius mums nėra juk lemta, 
Ir kraugeriams puotas jau neleisim rengti, 
Tiems, ką iš mūs skurdo sau lobius sukrauna.

minios vargdienių Ųk* skurdą tegauna.” 
Raudonas Juokas.

O

Eina prie vandenio, bet bijo skandy- 
■vėl moti- 

Paskiaus vaikas sumano pasikar-

vaikus. Trum- 
pai kalbant, kūrinėlis yra sekamo turinio: 
Motina visuomet neigia “raudongalvį” vaiką, 
ji vaiką muša, uja, stumia nūo savęs, o tėvas 
lyg ir myli vaiką, bet visuomet užimtas, tad 
ir nepaiso savo vaiko. (

/ Tas vaikas palieka neprižiūrėtas;!apdriskęs, 
nuo tėvų stumiamas, bet jis jau t^i pradeda 
suprasti, kad jį tėvai nemyli. Vaikas su kai
myno dar mažesne mergaite protarpiais lei
džia" linksmai laiką, jie “ženijasi”, bet visa 
bėda jam, kuomet reikia pareiti >namo,, pas 
tėvus.

Tas vaiko apleidimas pasiekia augštumos, 
kuomet tėvas būna išrinktas viršininkėliu. 
Šiame pokilyj tėvas su svečiais, kiti vaikai 
su tėvais smaginasi, tačiaus “raudongalvis” 
vaikas ir čia neprileistas, jį tėvas nuo savęs 

'vėl pastūmė: “Aš labai užimtas.”
Čia vaikas jau negali pakęsti... Jis j ieško 

išeities, kad pasidaryti sau galą, nori nusižu
dyti.
tis, kiša galvą į viedrą vandenio;
na pastebi.
ti. čia jisai jau prieina prie pat čiukuro, ta
čiaus tėvas suspėja išgelbėti vaiką.

Tokia tema judžio. Jis šiek tiek pamokina, 
yra jame ir pasismaginimo. Bet yra ir stoka 
realumo, natūralumo.

“Trys Vagiliai” — Sovietų Judis
“Trys Vagiliai” darytas judis jau apie 6-7 

metai atgal. Kūrinys - komedija. Komedija, 
satyriška, ne šeimyninio gyvenimo, ne indivi
duals) išimtinumo, bet visos sistemos—kapi- 

‘ talistinės sistemos.
Judis techniškai stovi užpakalyje naujesnių- 

judrių, kurie gaminti Sovietų Sąjungoje, "bet 
jo tema gera ir šiandien. , ( t

“Trys Vagiliai” labai, gerai charakterizuoja 
Amerikos kapitalistiųę sistemą. Pirmaš va
gis, kuris daugiausia nukenčia, tai yra tas 
driskius, gyvenimo nustumtas, verčiamas vagi
nėti duonos kąsnį. į Tai charakteris, kuris yra 
atika didžiųjų vagių.

Antras vagis, tai raketierius, banditas, ban
kų plėšikas, kuris dėvi augštą. kalnierių, juo
dą . fraką ir šilkinę skrybėlę. Vagis augštos 
klasės. O trečias, tai legališkas vagis—ban- 
kierius.

Ir ve, kaip ta “istorija” eina. Bankierius 
vagis apgavingu būdu parduoda kunigams 
tam tikras nuosavybes ir gauna $3,000,000. 
Driskius vaais taikomi prie bankieriaus ką nors 
pavogti, tačiaus jam nesiseka. Jisai neturi 
gabumų prie milionų.

Prie milionų prisitaiko tas, su fraku dėvin- 
vagis,” kuris yra sykiu bankię- 
meilužis.

J

tis, “ponas 
riaus pačios Vadinasi, bankieriaus f

Ei! Sukilkime greityn, 
Kaip viesulą, smarkyn!
Numeskim tinklą tamsos, 
Žengkime prie šviesos! 

10-15-33 J.
Detroit.

Butkus.

RUDUO
vėjas pūst pradėjo, 
dausose tirštėja;
lietus nuolat lyja,

Šiaurės
Miglos
Šalltas
Vis naujus vargus mums sėja.

Lapeliai visai nugelto,
Tyruos gi kvapsniai pranyko;
Tai žymė sezono šalto,—
Lyg gamta ant mūs supyko.
Saulė grimsta debesiuose,
Jos šiluma visai menka;
Sniego' pūgos bus laukuose,
Vis artyn ?iema jau slenka.

i Rūsti gamta mums grūmoja, , 
Lyg norėtų baust—už ką?

• Esam gal mažai kovoję,— 
Tai kiekvienas žinom tą.

Užtai vietos neturėsim;
Kad ir dirbsime už maistą,—* 
Alkį, šaltį vis kentėsim, 
Nešim sunkią vargo naštą.

Žengkime Prie Šviesos
Padangė atrodo juoda, 
Apsiniaukus lyg naktis;
Ramumo tamsai neduoda 
žaibas bliksčiojantis. ..
Vyrauja naktis tamsti,
Kils perkūnija smarki;
Viesulą pučia žiauri,
Artinasi audra smarki.

Gal ir mirsime ,be laiko, 
Suvytę kaip rudens žolė,— 

privargsime be saiko, 
sudžiūsim kaip gėlė!

Ir
Ir

gal' skursdami suprasim, 
Kad kovon skubiai reik stot. 
Ką gi nuolaidaujant rasim?— 
Nereik beprasmiai nei svajot!

Miškų Darbininkas.

O

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choro Keturių Metų 

Sukaktuvės
> Bangos Choro pamokos at

sibuvo 27 d. spalių. Choras, 
kaip matyti, progresuoja pir- 

~ myny neblogai. Kas buvo $rie 
mokytojo Eremino, tai, dabar 

, prie mokytojo d. V, Žuko cho
ras visai kitas. Dabar dainuo
ja naujas dainas, neš senos 
jau atgyveno savo gadynę; 
darbininkų revoliucijos dainos 
užima vietą. Drg. V. Žukas 
yra darbštus choro vedėjas.

Po pamokų buvo paminėji
mas Bangos Choro 4-rių metų 
sukaktuvių nuo jo susitvėri- 
mo. Nekurie choristai nušvie
tė choro praeitį ir hurodė, ko
kia turėtų būt 
darbuotėj.

Kada Bangos 
■ nizavosi, tai dar
krizis, kokis dabar yra. 
turi metai atgal tūljem 
gam ir draugėm atėjo mintis, 
kad reikalinga Elizabethe tu
rret laisvų pažiūrų lietuvių dar 
bininkų chorą, ir prieita prie 
išvados, kad žodis turi štbtis 
kūnuj nes Elizabethe tam spė-

ateitis choro

Choras 
nebuvo

orga- 
tokis 
Ke

drai!-

kų netrūksta.
mes už darbo; klausimas, kur 
gauti pradžiai pinigų ? Pa
darėme tarp draugų kolektą, 
ir ant vietos buvo sumesta ke
letas desėtkų dolerių. Tuojau 
išrinkta komitetas suradimui 
chorvedžio. Surasta chorvedis 
drg. Ereminas iš Brooklyno. 
Tiesa, jis nebuvo dar prasila
vinęs chorvedis, bet tuo kartu 
turėjome pasitenkinti juomi.

Pradžioje Bangos ; Choras 
buvo grynai # lietuviškas, bet 
dabar choras susideda dau
giau iš čia augusio jaunimo, 
tai yra, lietuvių amerikonų, ir 
dabar dainos pusiau angliškos 
skamba. Jaunuoliams turi bū
ti atiduotas kreditas, nes jiem 
ateitis priklauso.

Prie Bangos Choro priklau
so gana smarkių dainininkų 
jaunuolių, merginų ir vaiki
nų, kaip tai: J. Stasiulis, K. 
Augulis, Kr Lauksminaitė, M 
Gudaičiukė, ir širvinskaitė, 

■—tai tikfar verti pagyrimo. O 
kai jie tikrai supras ir įvertins 
tą visą darbą, tai^jie dar pa
dvigubins savo jėgas.

Bet negalima praleisti ne
padarius pastabos kaslink lan
kymosi ant -pamokų. Kai ku

Greit griebė-| rie choriečiai • turi prastą nu-? 4
sistatymą. Pamokoms yra nu
statytas punktuališkas laikas; 
pradžia kaip 8 valanda, bet 
yra tokių choriečių, kurie at
eina visa valanda vėliau, tai 
yra 9-tą, ar dar vėliau. Tai 
didelis apsileidimas ir tiesiog 
sabotažavimąs organizacijos 
ir.pačių save pastatymas pa
niekoj. Kurie ar kurios atei
na vėlai, tai matosi, kad jie 
nesmagiai jaučiasi ir sarmati- 
jasi. Aš nuo savęs* tiem drau
gam choriečiam ve ką patar- 

i čiau: apmąstykit ir ąpvertin- 
kit organizaciją. Jūs, drau
gės ir draugai, kurie vėlinatės 
ant pamokų, supraskite, kad 
jūs turite samdyti kambarius 
ir mokytoją, už ką mokat sa
vo pinigais, kurie mum ne-, 
lengvai atsiena uždirbti. Tai
gi, nuo šio laiko noriu jus
matyti pamokose paskirtu lai
ku: lygiai kaip 
d a ateinu ant 
nedainuoju.

Choro 4-rių
vių paminėjime draugė Kru- 
tienė paaukojo namie gamin
tą labai skanų pyrag’ą, kuris 
buvo padalintas visiems Ban
gos Choro nariams.

8 vai. Aš visa- 
laiko, nors ir

metų ąūkaktu-

Chorie-

Su Mušeikomis ir Valdžios 
Pagelba Bandoma Sulaužyti 
Čeverykų Darbininkų Streikas-

“Laisvėj” buvo minėta, kad 
spalių 23 d. BSW kompanič- 
na unija iš W. L. Douglas 
Shoe Co. devyniais dideliais 
automobiliais iš Bostono su 
ginkluotais mušeikomis bando 
laužyti darbininkų streiką.

Spaljų 30 d. ginkluotų mu
šeikų padidėjo iki 16 automo
bilių. Miesto policija atsisa-., 
ko dubti apsaugą ginkluotiem, 
mušeikom toliai! už miesto, tai 
Mass, gubernatorius Ely duo
da valstijos pplicij.ą, kuri at-' 
lydi ginkluotus mušeikas iš 
Bostono iki dirbtuvės vartų;

Spalio 20 netoli, Randolph 
ginkluoti skebai važiavo na
mo į Bostoną; nekurie auto
mobiliai pralenkė juos. Ske- 
bams tas nepatiko ir jie ėmė' 
šaudyti. iRandolpho policija 
areštavo skebų šarvuotą au-' 
tomobilistą, bet “belos” už
statė tik 100 dol. Sako, kad 
jie turi leidinius šaudymui.

Sjalio 30 d.' 
te, Brotherhood unij 
kė. W. L. Douglas Shoe Co; 
darbininkų mitingą. Susirin
ko apie 600 streikuojančių, 
darbininkų. Bet prezidentas. 
Murphy nieko gero nepasakė ; 
liepė nelaužyti įstatymų ir 
laukti L. W. B. ant see. 7-a 
patvarkymo; girdi, yra in- 
džionkšinas, negalima masi-- 
niai pikietuoti; įstatymus lau
žant gręsia areštai ir kalėji
mas. Girdi, kokia bus nauda 
iš to, kad reikės atsisėst kalė-, 
jiman? Didžiuma'darbininkų 
ima pykti ant unijos, vadų, gir
di, jeigu skebai užima mūsų 
darbus su valdžios pagelba, 
tai mes ramiai negalime žiū; 
rėti, b,ef reikia kovoti.

Spalių 20 d. Brotherhood 
lasterių skyriaus unijos mi
tingas atsibuvo gana skditlin- 
gas; atsilankė du delegatai iš 
New Yorko Shoe and Leather 
industrinės unijos, kuri veda 
streikus Brooklyne ir NeW 
Yorke. Pasakė prakalbas ir 
prašė aukų r stręiko vedimuį 
prieš B. S. W. kompaničną 
uniją. Lasterių skyrius, nubal-' 
savo paaukoti $25.00. šiame 
skyriuje priklauso didžiuma 
ateivių. o

0:30 vai. ry-, 
sušau

Šalna.

HARTFORD, C9NN.-^>
Visiem “Laisvės” Skaitytojam 

ir Darbininkų Organizacijų
Nariam

Yra šaukiamas susirinki
mas visų “Laisvės” skaitytojų 
ir darbininkiškų organizacijų 
narių, apkalbėjimui, kaip sėk
mingiau galėtume paskleisti 
savo darbininkišką spaudą ir 
kaip pagerinti mūsų ^fgatri^ 
zacijas ir jų veikimą. Susi
rinkimas įvyks antradienį, lapi-’ 
kričio 7 d., 7:30 vai. vakare,, 
Laisvės Choro svetainėje, 57; 
Pąrk St. (

Taipgi nepamirškite, kad, 
tą dieną bus miesto valdinin
kų rinkimai, tai kurie galite 
balsuoti, balsuokite už Komu
nistų Partijos kandidatus, o po' 
balsavimui ateikite minėtan 
susirinkiman. '

Spaudos^Kom.

Rooseveltas Važiuos J 
Hawaii

WASHINGTON, D. C.— • 
Jungtinių Valstijų preziden
tas Rboseveltas savo politi
kos reikalais mano važiuoti 
4 Hawaii. Tenais Ameri- - 
kos valdžia mano sutvirtin- ‘ 
ti savo politinius Reikalus."
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ALDLD Kuopos Susirinkimas

Bot pir-'^vergai stena po sunkia gyve-
našta ir kažin ko lau-irimo 

kia.
bus ?

Ketvirtas Puslapis

, J (Vertė T. M. DIRSĖ
ne-

Jį surengė NTW Uni- I

(Daugiau bus)

Atėmus išmokėjimus . 493.92

kiek

M.
M/
O.

turi. Puslapis 46, par. F. Už

Šeštadienis, Lapkr., 4, 19ŠS

P. ŠIRIAJEV

FORESTJERA
Mano Žodis del Jurgio Bereišos “Ligos”

' ' - a

(Tąsa)
Karas ėjo kitaip... Vienok suvis ne taip, 

kaip to laukė Baručči.
Rusija pergyveno antrą revoliuciją ir at

sisakė fęst skerdynę: pasirašė su Vokietija 
atskirą taiką, šito Baručči jokiu būdu ne- 

- galėjo suprast. Rusija išdavė talkininkus, 
tame skaitliuje ir Italiją.

—Štai tau ir rusų revoliucija!—juokavo 
Baručči pulkb draugai, skaitydami jį esant 
dideliu šalininku Rusijos ir rusų revoliucio
nierių. t

—Tai ne revoliucionieriai, tai išdavikai! 
—piktai kartodavo Baručči.—Šitie kokie 
tai kitoki revoliucionieriai, ne tikri!..

Ir jis buvo įsitikinęs, kad su šiais, netik
rais revoliucionieriais jo pažįstama forest- 
jera nieko bendro neturi. Jinai niekuomet 
nebūtų išdavus Italijos reikalų.

Dar daugiau... Jinai, be abejo, dabar 
kovoja prieš šiuos išdavikus!..

Taip mąstė Baručči, kareivis kulkasvai- 
' džių komandos pulto.

Su šiomis mintimis jisai tapo paskirtas 
į ekspedįcijos būrį, vykstantį Rusijon ko
vai su bolševikais.

i< \

Milžiniški Sibiro plotai, prarijo nedidelį 
italų ekspedicijos būrį taip, kaip jūra ryja 
mažą laivelį.

Baručči, pripratęs prie Alpų kalnų augš- 
• tumo, stebėjosi nebeišmieruojamais plotais 
Sibiro lygumų. Viskas čia buvo nepapras
ta. Ir namai, ir žmonės, ir varsa. Ant vi
sa ko buvo žiauraus išdidumo antspaudas. 
Vietoj mėlyno besišypsančio dangaus čia 
slankiojo būriais balsgani debesiai, tingūs, 
nerangūs ir rūstūs. Pūtė šiaurūs vėjai, 
taršydami medelių viršūnes, o naktimis ži
bėjo žvaigždės, suvis ne tokios, kaip Itali
joj,—tolimos ir išbalę...

Stebino šių lygumų tyla. Amžina, seno
vinė, skiepijanti tokias keistas mintis, nuo 
kurių naktį negalima^ užmigt.

Pirmasis sodžius, kuriame būrys apsi
stojo, juos sutiko tokia pat grabine tyla. 
Baručči sodiečių veiduose nematė džiaugs

mo, kuris turėtų būt matant savo paliuo- 
suotojus iš bolševikų nelaisvės. Barzdoti, 
paniurę, jie sutiko būrį piktu tylėjimu.

Tame pat sodžiuje buvo apsistojęs rusų 
kariuomenės būrys, kuriam komandavo be
ūsis, dar suvis jaunutis oficierius. Baruč
či patėmijo, kad daugelis šio būrio eilinių 
kareivių nešiojo oficierių antpečius.

Šią pat dieną Baručči pamatė bolševi
kus.

Prie grįčios, kurioje buvo apsistojęs ru
sų būrio štabas, stovėjo stalas; už jo—be
ūsis oficierius ir asmuo pusiau-kąriškuose 
drabužiuose. Apie stalą—pora desėtkų ka
reivių. Prieš beūsį oficierių gulėjo kokios 
tai popieros, kurias jis peržiūrinėjo kartu 
su puskariškių. Oficierius davė ranka 
ženklą vienam iš kareivių, ir po kiek laiko 
priešais stalą tapo atvešti šeši surišti sodie
čiai. Penketas jų buvo jauni, tvirti vai
kinai, šeštasis—barzdotas ir apysenis, pa
našus į rusų popą, kokius Baručči matė 
paveikslėliuose.

Šiame jį tikrino‘ir ilgas senoviškas rū
bas, kuriuom buvo barzdotasai žmogus ap
sivilkęs. Apie tai, kad šie žmonės yra bol
ševikai, .Baručči ir į galvą neužėjo. Bolše
vikus jis atsivaizdino sau suvis kitokiais.

Jis tatai suprato vien tuoiųet, kuomet 
oficierius, kreipdamasis į priėjusį karinin
ką majorą Veskotti, pratarė, rodydamas į 
surištus asmenis:

Deerė plūgų įšdirbystė pradė
jo 'po 'truputį’ dirbti. Nekurie 
departmental dirba po 2-3 ir 
4 dienas savaitėj,—po NRA 
sistema 8 valandas dienos 
dartyo. Bet, galima sakyti, kad 
tik trečią dalį darbininkų su
ėmė. Šioje kompanijoj dirba 
ir lietuvių keletas. Darbas 
sunkus, o ypač dirbant nuo 

’ šmotų; skubinimo sistema dar 
bininką mušte muša — kiek-

mo reikia mokėti, 5 doL, o mo- 
kesča(F ūfftst i savaitė ?5c. j Tai 
dideli f pinigų suma. I Bet di
delis bosų išnaudojimas yerčįįj 
darbininkus organizuotis, kad 
ir į atžagareivišką uniją.

Vienas darbininkas štai 
kaip pasakojo; girdi, kol ne
buvo įvesta NRA, būdavo ga
lima uždirbti po 8 ir 9 dol. f 
dieną, dirbant 10 ar 11 valan
dų. O po NRA sistema iš
dirbau dvi dienas po 8 valam-; 
daš, tai uždirbau tik 4 dol. 
ir 7c. Didesnio išnaudojimo, 
rodos, negali būt. Tai ve, ką 
reiškia tos trys raidės su mė- 
lynu ereliu.

mingi.” • Bet jokiai' kuopai 
leidžiama kitokiuose atvėjuo- 
se aukoti, dovanoti ir taip to
liau. ‘ <

IŠ kuopos, peržengusios šią 
taisyklę, gali būti atimta čar- 
teris ir jos narių teisės pa
naikintos. (O likusį turtą C. 
V. padalina sulig LDS įsta
tais.) ’'Ar ‘gali 120 kuopo^ vienas stengiasi kiek nors dau- 
nariai užsiginti, kad jų kuopa 
neperžengė virš minėtų įstatų, 
aukodama priešdarbininkiškai j 

žmoniškai jodo 
ant sprando; 
menkniekį koliojas. 
no, ] 
kų vaikšto nuo dirbtuvės prie 
dirbtuves, tai. tuoj grasina pa
varomu, ; .Ti|igi„ darbįnipjkąi iš 
kailių Aeriasi1, &ad tilt- bos-am 
gepau įtikus ir pasilaikyt dar
be,’ 1 feioj llųmpanįjoj nėra jo
kios darbininkų organizacijos, 
todėl darbininkai ir turi kęst 
visokius paniekinimus ir išnau 
dėjimus. Jau, regis, visur, 
darbininkai kovoja, o čia ken
čia ir. gana. • Kitur darbinin- 
kąi sutveria unijas, eina strei
kai!, kovoja, o Jono Deere

Kadangi jau visiems darbi
ninkiškos spaudos skaityto
jams yra žinoma apie Prūsei-, 
kos “big fish” St. Louise, Mo., 
geriau pasakius, streiklaužį, 
kuriam streikieriai surengė at
atinkamą pirtį, tad ip an ne^ 
reikia jokių komentarų dade- 
ti. Galiu pridurti tik senovės 
žmonių priežodį “šuo, šuniš-i 
,ką ir galą gauna.”

Bet kaipo LDS narys, ne
galiu nutylėti “Vilnies” kores
pondentui, kuris gal nešuli
niai skiepina blogą mintį LDS 
nariuose. Sako: “Ant 120 kp. 
susirinkimo sklokininkai pra-; 
nešė, kad būk tai Bereisai ne
laimė atsitikusi.” Nors vie
nas narys., norėjęs dažinoti,' 
kas per nelaimė, bet sklokif 
ninkai užtylėjo. (Nejaugi tik 
vienas toje kuopoje sąžiningas 
narys randasi?) Toliau sako: 
“Siuntė lankytojus ir, be abe
jonės, mėgina tam skebui gau
ti pašalpą iš Centro. Konsti
tucijoje, žinoma, nepasako, 
kad skebams pašalpa 'neturi 
būti išmokama, tai gal būt 
Centras turės išmokėti. Pirmi
ninkas M. Mikaila sakė, pri
versime Centrą mokėti.’”

Dar priduria, kad tas pats 
Mikaila su Leponiu skundė 
valdžiai Centrą.

Pirma paimkipie konstituci
jos nusakymus: “Neišmokama 
pašalpa,” puslapis 38, para
grafas 19 : Narys negali gau
ti pašalpos, jeigu liga paeina 
i§ girtybės, muštynių, rištynių, 
ir t.t. Na, o kur Bereiša gavo 
tuos du šonkaulius išlaužti, jei 
ne muštynėse? Juk ne dirbtu
vėj, skebaudamas susižeidė! 
Juk jau visam svietui žinoma, 
ka’d muštynėse su streikuojan
čiais darbininkais gavo kailyn. 
čia konstitucija pasako “plen-. 
ty.”

O kas link M. Mikailos ir 
kitų , sakymo, kad jie privers 
Centrą mokėti pašalpą. Tik 
pažiūrėk, drauge, kokių jiem

renegatų grupei, “N. G.” ?
Ta ,pati renegatų grupė, su 
“Klampyne” priešakyje,, viso
kiais būdais bando ir kenkia 
LDS labui. O vis užtai C.V. 
tokius dalykus . leidžia pro 
pirštu^..? Taį^-į, nedyvap, ka<| 
ir muštynėse1 sužaloti ’streik
laužiai pradės reikalauti pai
šai pos išmokęjinrfd.' Till' Iiialin
simas,’ ką visi LDS nariai pa
sakytų C. Valdybai, jei pildy
tų tokius reikalavimus, o ne
nubaustų klastuotojų bei kon
stitucijos laužytojų ? Už tai 
sakau, dori darb., LDS ną- 
riai, budėkite, apvalykite 120 
kuojos vardą nuo to brudo, 
kuris ją. užpuolęs. 7' 
miait, negu Centras padarys 
griežtus žygius.

J. Ž. 1 Kp. Narys.

Eastono Šilko Streikieriai V 
Masiniame Mitinge dar Karty 
Pasisakė už Streiko Tęsimą 
Iki Laimės; AFSW su Bosais

giau uždirbti,, kad būtd gali
mą žmoniškiau save ir savb 
šeimą išmaitinti. Bosai ne

darbininkam 
už mažiausią 

r_t ___ v.._, Mat, ži-
kad tūks,tanęiai dartinin-

Spalio 21 d. laikyta ALDLD 
64 kuopos susirinkimas. Skai
tyta iš Centro laiškas, kuria
me raginama^ darbuotis ALD 
LU, “Laisvės” ir “Vilnies” va
jų laiku. Laiškas priimtas šu 
ūpo pakilimu; pasiryžta gauti 
draugijai naujų narių ir mūg 
dienraščiam skaitytojų. Nutari 
ta kreiptis į apskritį, kad ga
vus už kalbėtoją dr. J. J. Kaš- 
kiaučių arba Millerį, “V.” ad
ministratorių. \Mum nėra len
gva surengti prakalbas, nes 
čia maža grupė lietuvių gy-

Ar ilgai tokia kantrybė! vena; dalis jų dar bėga į
Manau, kad ‘ turės. išsi-: lenkų parapiją. Jiem sunku-sr 

semt anksčiau ar vėliau. Tu- kas naudingo įkalbėti, šiame 
rėš stot į darbininku unijas,^ susirinkime į kuopą įstojo 3 
ypač po vadovyste Komunistu ■ nauji nariai, vienas jaunuolis,

• j labai darbštus jaunikaitis. Ti
kimasi, kad nauji nariai pasi- 

Jei ki-1 darbuos savo klasės reikalam.
■ i • Jūsų Jonas.

M.

•l

pa-
: u

i

♦

MOLINE, ILL
Labai

Išmokėta viso ........ $493.92

Viso . $147.81

$10.00 
. 2.00 
. 2.00 
. 3.35

12.00

v

kai jau; ;pr 
į turiijąJ T

X.

HAMBURG-AMERICAN LINE
39 BROADWAY, NEW YORK _

PER HAMBURGĄ
Mūs nesupanti laivai suteikia progą pa
togiai keliauti by kuriuo metų ’ sezonu.

I ABI PUSI, NEW y ORKA S- <179 50 
KAUNAS, TREČIA KLASE $ ■ • v*—
Savaitiniai ^Ičplaukirtiai. Patogus geležinkeliais 

susisiekimai iš Hamburgo. Informacijų 
kreipkitės i vietinius agentus

_ 5.00 
2.00 
6.25

. 6.25

. 11.75
9.0Q

. 13.75’
, RĄTES FQR ROUND TRIPS |

, . GREATLY REDUCED

NEVIN, BUS DEPOT
Til W. 31st st. CHickerihg 4-160G

Neorganizuoti Darbin.
Išnaudojami

“Laisvėje” buvau minėjęs, 
kad po ilgo stovėjimo, Johnįplaukų buvo ........ $520.49

Kas Bus Phiiadelphijoj?
Lapkričio 7 dieną bus 

minėjimas 16 metų sukaktu
vių Sovietų Sąjungos gyvavi- j 

ląimejimas proletarinės

—Bolševikai.
Baručči nič-nieko nesuprato, apie ką ofi

cierius klausinėjo surištus žmones ir ką jie 
atsakinėjo. Vienok jis atmena, kaip oficie
rius smogė vienam veidan ir kaip šis pasta-i 
rasis, keistai nusišypsojęs, spjaudė krau
ju...

Vėliau buvo bjaurus ir baisus reginys. 
Surištus žmones išrengė ir mušė šampo- 
ląis. .Plėšė odą ir muskulus, tyškant krau
jui, o” kankinamieji tylėjo. Baručči, pripra
tęs prie visokių bjaurumų, ir kraujo bėgiu 
ilgų karo metų, čia pajuto šlykštumą ir nu
sigręžė.

Conn. Valstijos Tarptautinės Jaunuoliu 
Mokyklos Finansinė Atskaita
ĮPLAUKOS

Miestų kvotos, kurios buvo 
komiteto skiriamos sukelti.

Hartford............. . .
Woodbury ...............
Naugatuck .............
Oakville ...................
New Haven .......
Kompartijos 15-tas
distriktas ...............
Bridgeport ..............
New Britain ..........
Southbury...............
Waterbury .............
Danbury ...........

98.00 
10.00 
13.00 

2.00
10.00 
3.00

Kas rinko ant blankų ir 
surinko:

L. Monkięnė ....
M. Burauskieriė .. 

Krasnickienė . 
Strižauskienė . 
Dručįutė ..... 
Klemeritina .. 
Dvelinskas ...

Koleško ........
Žemaitienė ...

Viso .............  $165.35
Pavienių ir organizacijų au

kos:
Progresyvių organizacijų 
apskričiai $3.00

Watėrbuny Vilijos Člioras 2.00
Iš Stamford ALDS .... 3.00
W. Deksnis ..................... 2.00
HZ Sako .................  1.00
W. Ęu(Įa '............... 1.00
S. Katinas ....................... 1.00
Iš . Waterbury Jaunųjų 
Komunistų ........................ 3.00
M.; Burauskienė....... 3.00 :
New8 Haven kuopos ...... 1.50 I
Surinkta trokui .............  8.00
Ansonia draugai.............  6.85
Pilipski t...........................K 1.00
HUntington, N. Y. ........ 2.00
Ansonia Ukrainą organize 2.00 
New Haven pikniko kol. 8.17 
Chprų Dainų dienos kol. 6.54 
New Haven pikniko rjiok. 
naudai i.............  53.00
Southbury kuopos............2.25
Waterbury rengta vakar. 37.50**

.. 2.50 
.. 4.75

. . 2.00 
. . 3.25 
.. 3.65 
.. , 1.57 
. . .2.00 
.. 4.45 
. . 5.69

Tiek lieka viso pas mokyklos 
iždininką P. Boką.

Sekr. C. Strauss'.
Tai yra organizacijų reikalas, 

kurios skirs tuos pinigus; savo 
posėdžiuose jos nutars kam.

Virtuvės pirmininkas
Geo. Kuraitis.

Viso ...................... $29.86
Mokinių įstojimo į mokyklą 

duoklės, kur kiekvienas mokėjo 
po penkis dolerius.

Viso .....................   $177.47
Miestų kvotos ....... 165.35 
Pavienių ir organizacijų

aukos ............. 147.81 
Ant blankų surinkta ., .29.86

REDAKCIJOS PASTABA.
Redakcija kiek pirmiau buvo 

davus atsakymą drg. Kuraičio 
vardu, kad, apyskaita jau įtal
pinta. Mes tada mintyje tu
rėjome korespondenciją, kur 
buvo sužymėta aukotojai pro
duktų ■ ir kt.— ši gi finansinė 
apyskaita pavėlavo' ne iš drg. 
Kuraičio kaičios.

Įplaukų iš'viso “ ^52*0.49
Išmokėjimai • . ; ; ; * 

, Prisirengimui mokyklai pe
čius, indai ir, kiti .smulkūs da
lykai ...’.....................
Kuras (anglis) ...... 
P. Bokui už ga’zą ... 
Ledas ............... .
Pienas ir kerių pienas 
Duona .. .....................
Gyduolės ir apraišalai ... 7.95' 
Mokytojams kelionės lėšos 49.95/ 
Mėsa, groseriai ir 
daržovės ..................... 299.77
Komitetas paskyrė parkui 10.00 
Palaikymui kambarių .. 10.00 
Siuntimui delegato į 
Paryžių ............    2.00.

. $7.88
. . ’6.00
.. 9.20
.. 3.35
J 51.74.

.' 46.08

EASTON, Pa. — Spalio 29 
d. EHS Auditorijoj įvyko masi
nis šilko streikierių mitingas. 
Tai buvo vienas didžiausiu mi- j 
tingų?
ja. Dalyvavo apie 2,500 .darbi
ninkų. Kalbėjo d. Ann Burlak, 
NTWU sekretorė ir keletas vie
tos streiko vadų. Visi kalbė
tojai nurodinėjo', kdkias' pink-! 
les -daro bosai, Washingtonp 
ponai ir Darbo, Federaciją, )<ad 
tik sutriuškinus šį streiką, ypač<

Partijos., Kitokios išeities ne
bus; fabrikantai geruoju mū
sų būvio nepagerins.
tataučiai darbininkai neprade
da šio darbo, tai lietuviai tu
rėtų susidomėt organizavimo
si darbu.

j.-... sutriuškinus sį svveiKa, ypač- 
“medicinų” LDS konstitucija d> Burlak. labai aiškiai ntimąs- 
tUri. Puslapis 46, par. F. Uz jęavo Federacinės ■ unijos <vadife, 
klastingu būdu išgavima pa kaip McMahon-, ‘Schweitzer ir, 
šalpos ar pomirtinės ir sužinu kL> kaip jie’ į^rdūpda darbinih- 
pagelbėjimą kitam tai daryti. kus jr kokius skymus tanUvar-
Ne tik LDS narys, bet ir kuo
pa, gali būt1 teisiama ir. bau
džiama. St. Louiso draugai 
turi žinoti, kad visų LDS na- 

$26,57 rių akyš atkreiptos į 120 kp., 
taip dabojamas ir Centras už 
perdaug toleravimą su tūlais 

i 120 kuopos nariais. Kiek 
kartų ta kuopa sulaužė kon
stituciją. Kaip tai Centro 
valdybos ■ šmeižimu, policijos 
vedimu ir . daugeliu visokių 
provokacijų. O ir pacituokim 
konst, pusi. 49, skypų 2: 
“Kuopa gali skirti bei' aukoti 

; iš savo iždo pinigų tokiems 
dalykams, kurie' supuola su 
LDS tikslais ir jam nekenks-

Kitų Dirbtuvių • Darbininkai 
Jau Organizuojasi j 

‘ t 11

Čia daugiausiai, apgyventa; 
belgais ir švedais; pastarųjų! 
daugiau. Moline Iron Works; 
kompanijoj liejyklos darbinin
kai jau* ;padėjo (organizuo1įis 

visa bėda, kad 
musų apiehnkej' uera progre-I 
šyVišktj. uįiijų ir vadų. Darbi-[ 
niūkūs ..organizuoja federei.šių 
Unijos;pakalikai, girdami) šavo i 

.kromą, kad tai; seniausia ir ge- . 
riausia unija. 1 Reikia žinoki, 
kad < į federeišių juTliją įstojj*

Philadelphia 
ROUND TRIP *3**

ONE WAY $2.00 
Expresai eina kas valandą 

BALTIMORE ____________$4.00
WASHINGTON _ 
BOSTON _______
RICHMOND 

.PITTSBURGH ... 
DETROIT ,___ T._

t Cleveland__
Chicago

mą,——J 
revoliucijos ant vieno šeštada
lio pasaulio.

šių metų paminėjimas bus 
yienas iš svarbiausių, iki šio
lei buvusių. Viena, kad So
vietų Sąjungos proletariatas, 
po vadovybe Komunistų Par
tijos, netik nugalėjo.vidujinius 
savo priešus, visokius sabę- 
tažninkus socialistinės staty
bos, bet ir išlaukinius, kurie 
dėjo visokias pastangas, kad 
tik kuom nors ir kaip nors pą- 
kenkus pirmyneigai iaduštri- 
jos ir agęikul.tūros statyboj. 
Tuos visus priešus Sovietų Są
junga nugalėjo. Taipgi jį nu
galėjo ir kapitalistines" bloka
das.

Antra, tai bus svarbiausia, 
kad Sovietų Sąjunga, ne tik 
kad nugalėjo imperialistines 
blokadas, bet ji privertė • vy
riausią * imperialistinę šalį, 
Jungtinės Valstijas, skaitytis 
su proletarine valstybe ir da
ryti sutartį prekyboj. Tai mil
žiniškas laimėjimas darbinin
kų ne tik^Sovietų Sąjungoj, 
bet'viso pasaulio. ’• 1 • z

Per 16 metų J. V. imperia- 
ilizmas vedė kampaniją prieš 
Sovietų Sąjungą, kad tik ją 
greičiau paklupdžius. Bet 
ekonominis krizis, einantis 
gilyn, ir Roosevelto iškeptas 
NBA negali išeiti iš ekonomi
nio krizio, jis dar gilyn eina, 
tad Rooseveltas ir buvo pri
versta^ daruti žygius linkui 
pripažinimo S; Sąjungos. .

Tad, lietuviai darbininkai, 
dalyvaukite skaitlingai šiąme 
pajninėjime Sovietų Sąjungos 
proletarinės revoliucijos lai
mėjimo 16 metų sukaktuvėse. 
Prie to bus puikus'programas.

Visi lapkričio (November) 
7 dieną, 8 vai. vakare, j; 
Broadway Areną, Broad ir 
Christian gatvių, Phila., Pa. 4

Jis*

to ja. Nurodė, kad Eastpno ir 
Phillipsburgo streikieriai kie
čiausiai laikosi šiame streike, 
kuogeriausioj vienybėj gerai 
laikosi todėl, kad NTWU vado
vybėje.

Mitingas buvo entuziastiškas 
ir pasisakė už tęsimą streiko 
iki bosai n ^išpildys darbininkų 
reikalavimus. Net ir miesto 
majoras, kuris pribuvo baigiant 
mitingą ir kuriam tapo suteik
tas balsas, pareiškė, savo dvie
jų minučių kalboj, kad strei
kas privalo būt užbaigtas grei
tai ir su laimėjimu del darbi
ninkų. Ant kiek nuoširdus jo 
tas pareiškimas, tai kitas klau- 
sirrias.

Originaliai, šis mitingas buvo 
šaukiamas bendrai su AFSW 
unija, kuri čia veik jokios rolės 
nelošia; taipgi ir NRA komi
tetas turėjo dalyvauti. Buvo nu
statyta, kad bus užvelta dery
bos. Tačiaus prieš pat mitingą 
AFSW atsisakė bent ką turėti 
bendro su tuo mitingu; gi NRA 
^komitetas, pasiremdamas tuo 
Federacinės unijps atsisakymu, 
irgi atsisakė pribūti* ir net ne
norėjo duoti auditorijos del 
NTWU, bet švetdin’ė tapo iško
vota. 1. •

Streikieriai, tokiu ' būdu, dar 
sykį persitikrino, kad#Federa
cinė unija visur pasirodo kaipo 
vienybės .ardytoja ir prieš berir 
drą frontą, taipgi aiškiai par 
sirodė, kad dirba ranka, ran
kon su NRA ir bosais. Vienok 
nepajėgia sulaužyti streikierių 
solidarumą. iVtasės su NTWU.

Rep.

Bro/iĮklyn, N. Y. ’
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ IR 

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

sų duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną val
gydami sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės išmo* 
keti gydytojui.' .
\ Duoną pristatome į visas dalis—Brooklyn© ir apjelinkės^ 
kaip į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 
į kitus miestus.
Tel.c Stagg 9645 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS

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

, , prieinamesne kąiną, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHQN, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., * DETROIT, MICH.

K
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Penkias Pušlaplfl

VIETOS ŽINIOS

Rep.

Darbo Federacijos Vadai ir Renegatai

as-
bendras

kuriuos kovos iki bus laimėta, j bininkų streiko, tad nutarė ir

RAUDONA L E N T A PRANEŠMAI IŠ JUffl

LAISVĖS” VAJININKAI
Štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus lenktyniuotoj ai ir veikėjai.:

1

1

1

1

1

1

$150 METAMS IR $2.25 PUSEI METU

ir jauni, dirbkim visi.

DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

DEŠIMTA

Jis kėtina gauti

^ayonne atsilai-

kad Great Necko

viskas. Gal kiti paklaus, ko- Tad ką mes turime daryti, kad

buvo tikri, / kad simąVneišfišim; Vilkas ujamas

1
1

17
9 

.7

mūsų streikas nebūtų parduo
tas? Vien tik baubimu klau-

seka 
kad 

strei-

Ir tokįą 
darbinin- 

pamatu

turi išsi- 
tie vadai

PENKTA

streikan. Darbininkai per 
tuonias savaites kovojo už 
jos pripažinimą, už šapų 
mitetus ir vyram 80 centų, o
moterim 50 centų į valandą. 
Tai šitokie buvo reikalavimai 
NTWU. Gi UTW reikalavo 
pet $1.10 į valandą vyram, o

DEVINTA

$6

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA

del mes, sakome, kad iškalno 
viskas *buvo sudaryta ir ko
dėl vadaP

Dabar sueina 6 metai nuo 
laiko, kuomet Anglija pada
re Palestiną pusiau savo ko
lonija.

' 'j. y*- •:

l^štadienis, Lapkr,, 4, 1983

...

Drg. Sugarman angliškai 
__ kalbėjo žymia dalim apie rin- 

fclš BUVUSIŲ PRAKALBŲ kimus, ragindamas atiduoti Į 
balsus tik savo klasės partis 
jos kandidatams — komu
nistams. Jis priminė demo
kratų valdžios tarnavimą New 
Yorko bankieriams ir josios 
darbus prieš darbininkus bei 
smulkiuosius namų savinin
kus. Juk net taksus už van
denį ta valdžia pakėlė 50 
nuošimčių; o didžiausi kapita
listai, skaitanti pelnus milio- 
nais dolerių, nemoka taksų. 
Kai del socialistų kandidatų, 
tai jie puikiai sutampa su 
buržuazija. Ne veltui Buffalo 
miesto Chamber of Commerce

(Tąsa iš 6-to pusi.)
> laivių budavojimą; šalies kon

grese jis gynė New Ybrko 
<Tammany Hali demokratus 

grafterius. 1
Imant dabar socialistų kan

didatą į N. Y. majorus, C. 
Solomoną> Tai advokatas, ku
ris ėmė teismų indžionkšinus, 
prieš streikuojančius maisto 
m ark e tų darbininkus. O 
Amalgameitų Siuvėjų Unijos 
prezidentas “ Sidney Hillman 
ką gero davė darbininkams? 
W-Jis bosams tarna/vo ir tar
nauja. .

Kaip kitos buržuazinės par
tijos, taip socialistai dabar 
stoja už darbininkų pavergimą 
sulig NRA įstatymo, pagal 
kurį indžionkšinais yra laužo
mi darbininkų streikai.
ę D a r bininkai ateinančiuose 
rinkimuose lapkričio 7 d., to
dėl, turi balsuoti tik už ko
munistų kandidatus, kovoto
jus už darbo žmonių reikalus, 
su drg. R. Minoru, kandidatu 
į majorus, priešakyje.

pakvietė Socialistų r Partiją 
laikyt suvažiavimą \ namuose 
to kapitalistų centro.

Trečias kalbėtojas buvo drg. 
J. Siurba, kuris nuodugniai 
išdėstė šių rinkimų svarbą ir 
išaiškino, kaip politinis veiki
mas rišas su kovom už kas
dieninius darbininkų reikalus. 
Kiekvienas klausytojas galėjo 
nędvejojamai suprasti, kad tik 
balsuojant už komunistų kan
didatus į valdvietes tegalės jo 
balsas išeiti ant naudos jam 
pačiam ir visiems darbinin
kams.

Vakarui pirmininkavo drg. 
T. Vasikoniutė.

moterim mažiah. Taipgi rei
kalavo UTW unijos pripažini
mo. žinoma, AF of^ L eili
niai nariai manė, kad jų va
dai ir kovos už tuos reikala
vimus. Bet jų vadai visai ką 
kitą manė. Jie išstatė dides
nius reikalavimus už NTWU 
todėl, kad apdumti darbinin
kams akis. Kad ve, žiūrėkite, 
mes reikalaujame daugiau, 
negu NTWU, todėl ir eilUte į 
UTW, tai gausite daugiau-mo- 
kesties. ■ Ta bjauria veidmai
nyste pavyko Federacijos va
dams, priešakyj su Rubinstei- 
nu, Shweitzer ir Keller, ap
gauti dalį darbininkų. Ir apie

streikas bus atšauktas? Štai j pripranta. Taip ir AF of L 
lyderiai ^uri geras f akis. Ru- 
binsteinas buvo ne tik nu- 
baubtas, bet «ir nuo steičiaus 
nutrauktas. O betgi prisitai
kė dažų darbininkus parduoti. 
Kad užtikrinus streiko laimė
jimą, turime vystyt kairįjį 
sparną viduje AF of L SWU. 
Turime išrinkti naują streiko 
komitetą ir prašalinti parda- 
vikiškus vadus. Ir, trečia, bu- 
davoti NTWU. '

Streikieris.

jums ir faktai. Vietos kapita
listų laikraščiai yra spauzdi- 
nami 10-11 vai. iš vakaro, o 
streikas atšauktas 1 vai. nak
tį. Cįa komentarų, nereikia. 
Laikraščiai (spausdinti 10-11 
vai.) paskelbia, kad“ streikas 
užbaigtas pirmą valandą nak
tį. Tas buvo padaryta 23 d. 
spalio ir darbininkai ragina
mi 24 d. spalio >eiti į darbą. 
Ir štai 24 'd. špalio AF of L 
nariai sugrįžta į darbą. Gi 
NTWU nariai bando pastoti 
kelią, neleisti dirbti.’ Bet N 
TWU nariki susiduria su ga
linga, nuo galvos iki kojų ap-

BRIDGPORT, CONN
Paminėjimas 16 metų Rusų Revo 

liuęijos bus sekmadienį, » lapkričio 
(Npv.) 5 d., 1938, St. Georges Hall, 
396 Stratford Ave. Pradžia 7 va), 
vakare. Kalbės James W. Ford, 
K. P. buvęs kandidatas ant S. V. 
vice-prezidento. Biįs gera m u zi kalė 
programa. (Ateikite išgirsti ir apie 
ateinančius rinkimus. įžanga 10c.

’ Komitetas.

U

Išdavė Darbininkų Streiką
I

PATERSON, N. J. — Spalio 
24 d., U. T. W., Amerikos 
Darbo Federacijos skyriaus 
vadai Patersone pardavė da
žų darbininkų streiką. Pater
sone yra apie 15,000 šilko da
žymo pramonės darbininkų. Ir 
visi darbininkai buvo išvesti

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa 
P. Bokas, Waterbury, Conrt. . 
M. Skučas, Newark, N. J..........
P. Greiviškis, Hudson, Mass. • 
O. Girnienė, Binghamton, N. Y 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J..........

7 
6— - ——y------------------- y -r - - , - -

S. Penkauskas, Lawrence, Mass...........4
Geo. Šimaitis, Montello, Miass.............. 4
G. Krance, Bridgewater, Mass. ... 4
A. Račkauskas, Girardville,. Pa............. 4
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.............. 3
P. Bokas, Waterbury, Conn.............. #. .3
B. Fulton, Brdoklyn, N., Yf .............. ’. .3
S. Puidokas, Rumford", Me. ................ 3
M. Burauskiene, Waterbury, Conn. .3 
M* Guoba, Toronto, Ont.............
I. Kartonas, Yonkers, N. Y, .... 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. . .
J. Raulinaitis, Cleveland, Ohio. .
E. Davidonienė, Worcester, Mass 
P. Karpich, Lynn, Mass................
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y. ... 
J. P. Miller, Chicago, 111............
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . 
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. 
R. Jarvis, Plymouth, Pa. ...... 
J. Katilius, Bridgewater, Mass. .
J. Grybas, Norwood, Mass.................... 2
A. Lukaitis, Bayonne, N. J................ “2
A. A. Lideikiene, Great Neck, N.Y.. 2 
J. Cheponis, Montreal, Can. ............. 1
J. Adomaitis, Monangahela, Pa. .... 1

. . . 3 
. . . 3 
. . . 3 
. .. 3 
... 2 
... 2 
. . . 2 
. . . .2 
... 2 
. . . 2 
... 2

. . . .2 
. . . .2 
. . . .2
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4,000 darbininkų Įstojo į OT) ginkluota, policija, kuri buvo 
Taipgi ir į NTWU apstatyta prie kiekvienos da-

Ir sėkmėje to, 
keletas NTWU narių gavo 
galvas sudaužyti už bandymą 
pastoti kelią streiką sulaužy
ti, NTWU, matydama, kad 
streiko nugarkaulis jau sulau-

_W uniją. ' r ___ __
įstojo apie 4,000 darbininkų, dirbtuvės.
Vadinasi, apie 7,000 dubinin
kų tebebuvo neųrganizuoti/ N 

' TWU iš pat pradžios streiko
nurodinėjo, kad UTW lyderiui 
už tuos Reikalavimus nekov.op. .. ..........

. Tie jų reikalavimai yja tik žyta^ kad°UTW vadų, bosų-ir 
darbininkų akių dūmimui. Gi policijos sudarytas bendras 

ko-.'NTWU stato reikalavimus, už, frontas sulaužymui dažų dar-

J. Gaidis, Maynard, Mass.........
S. Wallace, Kenosha, Wis. ...........
J. Moskaitis, Spring Valley, III. . 
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. ... 
J. Žilinskas, Lewistone, Me............
S. Misevięius, Gardner, Mass...........
A. Kupčiūnas, Phila, Pa«..............
J? Ghinski. O’Falon, Ill.....................
A. Klimas, Hartford, Conn.............
Baltrenas, Brooklyn, N. Y.................
J. Wizbar, Elizabeth, N. J. .........
V. Straževičius Toronto, Ont. . .
M. Krasauskiene, So. Boston, Mass. . . 1 
A. Pavilionis, Sutton, Mass. %...................I
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa. .................1
G. Kardauskas, Linden, N. J..................1
J. Tamuliavičius, S. Boston, Mass. . . 1
J. Žeinius, Montreal, Can.......................1
V. Gailiunas, Egg Harbor, N. J. . . 1 
P. Kazakavičius, Newark, N. J............ 1
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.............1
F. ,NavardaUskas, Philadelphia, Pa. . 1 
Geo. Raulinaitis, Lost Creek, Pa..........1
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Ill. .................. 1
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa............... 1
O. Girnienė, Binghamton, N. Y............ 1
A. Griškevičius, Providence, R. 1...........1
O. Butėnienė, Lawrence, Mass. . .
A. Depsis, Detroit, Mich...............
S. Urban, Salem, Mass............ ..
K. RuŠinskienė, Minersville, Pa. .
D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.............
J. Jamison, Livingston, N. J. ... 
F. Prusai, Los Angeles, Cal. . . .

Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Metu
Visi .diepraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo rėmėjai stokime į darbą, 

gaukime “Laisvei” 1000 nauju skaitytojų, nuo Oct. 15-tos iki November pabaigai. Se
ni ir jauni, dirbkim visi.

ŠEŠTA

$10
SEPTINTA

$16
AŠTUNTA

$7

Drg. O. Girnienė jau turi 7 skaitytojus. Vienu kartu ji prisiuntė 'net 6 prenumera
tas ir sako, kad d. Reikauskas neatsilaikys prieš Binghamtono moteris vajinirikes.

Drg. A. Račkauskas iš Girardville darbuojasi gana energingai, 
daugiau skaitytojų.

Drg. A. Lukaitis sako: “ Štai du skaitytojai. Tai. tik pradžia, 
kys prieš Newarką!”

Drg. A. A. Lideikisnė įteikė pinigus už du skaitytojus ir sako, 
draugai pralenks Brooklyną. ; *.

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

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

NTWU, matydama, kad dar 
apie pusė darbininkų yra ne
organizuoti, o tarp abiejų uni
jų eina trynimąsi, ir kad AF 
of L unijos vadai streiką par
duos, “'pasiūlė suvienytą fron
tą abiejų unijų ir neorganizuo
tų darbininkų ir bendrai išsta- 
tyt vienodus reikalavimus, iš
rinkti vieną streiko komitetą 
ir bendrai kovoti, kol darbinin 
kų reikalavimai bus išpildyti.

AF’of L eiliniai nariai šį N 
TWU pasiūlymą Nuoširdžiai 
pasitiko, bet UTW vadam tpks 
NTWU pasiūlymas buvo peilis 
po kaklu. Ir dėjo desperatiš
kas pastangas, kad neprileisti 
eilinių narių prie suvienyto 
fronto. Net savo narių susi
rinkimus laikė po policijos ap
sauga, kad vadam eiliniai na
riai neišpiltų kailį, žinoma, 
vadam po policijos apsauga 
pavyko eilinius narius sulai
kyti nuo suvienyto fronto. Kad 
streikas laimėti, NTWU pasiū
lė UTW Unijai organizuoti 
vieną dažų darbininkų uniją 
ne tik Patersone, bet kad ap
imtų visą dažų pramonės in
dustriją Amerikoj, 
unija turi būt ant 
kiškai demokratinių 
organizuojama.

Patys darbininkai 
rinkti savo, vadus ir 
turi būti prašalinami bile ka
da, jei tik jip neves darbinin
kų reikalų teisingai. Tai šis 
NTWU teisingas 'pasiūlymas 
dar į didesnę desperaciją Įva
rė vadus, nes jie gerai supra
to, kad unijoj, suorganizuotoj 
ant darbininkiškai demokrati
nių pamatų, nebus jiems vie
tos. Jie gerai žinojo, kad 
darbininkai išsirinks tokius 
vadus, kurie teisingai gins dar 
bininkų reikalus ir kurių bo
sai negalės nupirkti už jokius 
^pinigus. Tai kad neprileidus 
prie suorganizavimo vienos di-jrican Federation of Silk Wor- 
delės dažų industrijos unijos, j kers Unijos vadai, ponai

Shweitzer ir Keller, nes jie 
yra tie, kurie prikišo savo na
gus prie pardavimo dažų dar
bininkų streiko. Ir kaip tik, 
Keller, kaipo streiko pirminin
kas, pasirodė ant steičiaus ir 
bandė atidaryti susirinkimą, 
tai darbininkai nubaubė, kai
po didžiausią pardaviką ir ne
leido nei išsižioti. Ir'per tris 
sykius bandė atidaryti susirin
kimą, ir Visus tris sykius thpo 
nubaijbtas. , .

Tuomet pasirodė Shweitzer, 
bet ir-tą per du sykiui nubau
bė. Trečią sykį prisiprašė 
kalbėti, ir bandė rankas nusi
plauti, bet niekas jo neklausė, 
ką jis sakė ir po minučių 
“mčtavonėą;” priverstas buvo 
uždaryti susirinkimą.

vTai šitaip įvertina darbi
ninkai tų pardavikų darbą.

Draugai darbininkai, budė
kime. Mūsų streikas stovi ir
gi ant '.pardavimo slenksčio.

NTWU nariai grįžti į darbą 
25 d. spalio ir traukti UTW 
eilinius narius į NTWU.

Dkbar, kągi dažų darbinin
kai laimėjo šiuo streiku?

Į • 1) Pažino $TW vadus, kai
po darbininkų reikalų išdavi
kus, o NTWU, kaipo jų reika
lų gynėją. Tai svarbiausias 
jų laimėjimas.

2)' Neva laimėjimas, kad 
dabar gaus $23 į savaitę, šis 
laimėjimas darbininkams jo
kios garantijos nesuteikia, kad 
jie gaus visuomet 23 dolerius. 
Vargiai kada pasitaiko, kad 
dažų darbininkai Išdirbtų visą 
savaitę. Vadinasi, kaip pir
ma darbininkai parsinešdavo 
po $10 į dvi savaites, taip, ir 
dabar tą patį gaus.

Pralaimėjo unijų pripažini
mą ir dirbtuvių komitetų . pri
pažinimą. Todėl mes ir sa
kome, kad UT\y lyderiai mie
gančius darbininkus pardavė. 
Darbininkai iš po nakties pa
matė pranešimą kapitalistų 
spaudoj, .kad jie yra grąžina
mi į darbą be laimėjimų, už 
kuriuos jie kovojo per aštuo- 
nias savaites. Ir per tą didvy
rišką kovą keletas darbininkų 
tapo peršauti ir keliolikai gal
vos sudaužytos. O Pruseikos 
suglušyti, kurie aklai 
paskui jį, s džiaugiasi, 
dažų darbininkai visgi 
ką laimėjo.

25 d. spalio įvyko šturmin- 
gas susirinkimai Broad Silk 
darbininkų. Kuomet darbi
ninkai sužinojo, kad dažų 
darbininkus streiką UTW va
dai pardavė ir kad audėjai 
yra sugrąžinti į darbą su ma
žais laimėjimais, tai ir broad- 
silk darbininkai suprato, kad 
ir jų streikas pradėtas jau 
laužyti. Susirinko skaitlingai 
ir laukė, kada pasirodys Ame-

pagal kurią galima laimėti d a- i 
žų pramonės darbininkų strei
kas,—tai UTW vadai, prieša
kyje su renegatu (iš Komu
nistų Partijos išmestu) Rubin
stein, Jėnerdy, Puraly, Shwei
tzer ir/Kellar, sudaro: skymą 
neva /‘nubalsuoti streiko at
šaukimą.”^ žinoma, iškalno 
sudaryta taif>, kad jų pasekė
jai įeina į komisiją balsų skai- ; 
tymui. Kadangi viskas iškal
no bu^o prirengta, tai vadai 
buvo tikri, kad, ,streikas bus 
“atšauktas." Na, ir paskelbia, 
kad apie 3,0'00 narių balsavo 
už atšaukimą streiko, o 1,500 
prieš atšaukimą. Matote^ da*- 
žų darbininkų yra tarpe 15,-' 
,000-16,000, o balsayą neva 3,- 
000 Už atšaukimą, o 12,0QQ— 
13,000 strėikierių buvcL nepri
leisti prie balsavimo. AF of 
L vadai paskelbia, kad didŽiu-

> ma nubalsavo už atšaukimą 
streiko. 3,000 prieš 13,0001• * ■ A jiem didžiuma. Tai dar ne-

Anglija Naudoja Orlai
vius prieš Arabus

JERUZOĘIMAS. — Pale
stinoje arabų demonstraci
jos ir sukilimai tęsiasi. Ang
lijos valdžia neišleidžią ži
nių, įvesta cenzūra. Ta- 
čiaus gautos žinios kitais 
keliais pasako, kad Anglija 
naudoja net orlaivius, kurie 
lekia žemai ir mėto gazines 
bombas į susirinkusius ara
bus.

HARTFORD, CONN.
LDSA 18 kuopos susirinkimas 

įvyks pirmadienį, G lapkričio (Nov.), 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” Choro 
svetainėje, 59 Park St. Draugai 
stengkitės dalyvauti kuo skaitlin
giausiai ir nesivėluokite pribūti, nes 
turime daug reikalu atlikti.

Sekr. V. K.
(261-262)

/ Phone, E Ver green 8-9130

4>

<♦>

<♦>

EASTON/PA.
Sekmadienį, 5 d. lapkričio, yra 

rengiamas apvaikščiojimas Rusų Re* 
voliucijos 16 metų sukaktuvių. Eas
ton Baking Co., svetainėje, 36 N. 
7th St./ 2 vai. po pietų. Bus geras 

.kalbėtojas ir programas. Dalį pro
gramos pildys nariai John Reed 
Kliubo iš Phila., Pa. Prakalbų svar
biausia tema: “Sovietų Sąjungos pri
pažinimas ir ką jis duos šios ša
lies darbininkams?” Eastono Lie
tuviai darbininkai kviečiami skaitlin
gai atsilankyti į šį masinį susirinki
mą, ir' sų viso pasaulio proletaria
tu, tinkamai apvaikščioti istorinį • 
įvykį,—nuvertimą caro ir Kerenskio 
valdžios ir įsteigimą Sovietų tvar
kos. Rengia Komunistų Partija. 
Įžanga veltui. Reng. Komisija.

(260-262)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki-v 

mas įvyks pirmadienį, November 6, 
7:30 vakare. L. T. Namo svetainėj, 
(mažesniam kambary.) Visi nariai 
būtinai būkite, nes yra labai svar
bių reikalų, kuriuos turim apsvars
tyti: “Laisvės” vajus; vienybės 
klausimas su LDSA ir bus išduotas 
raportas iš 7 Aps. konferencijos, ku
ri atsibuvo Oct. 22, ir kiti reikalai.

Org. Geo. Šimaitis.

Tel. Porter 3789

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

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

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare

Ncdėliomis i/ šventadieniai^:
10-12 ryte

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE )CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamą kalną sutaiso automobi
lius. Speciališkai g-erai ątlieka sekamus darbus.

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui AkiniŲ

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<»>
4>

<♦>

Ofiso iš

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborras

i

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
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I GALINGUS RUSUOS REVOLIUCIJOS | 
PAMINĖJIMUS RYTOJ VAKAREI!

S K * '

R^spubli- 
Amerikos 

tuo laiku, 
kelionėje, 
ir Brook-

lį no visų jos imperialistinių 
priešų.

Brooklyniškis mitingas, šios 
nedėlios vakare, lapkričio 
(November) 5 d./įvyks Arca
dia Hall, kampe Broadway ir 
Halsey St. Šičia kalbės ko
munistų kandidatas į New 
Yorko majorus; tlrg. R. Minor;, 
kandidatė j miestb iždo kėn- 
frolieres Williana J. Bur
roughs; Ben Gold, kandidatas 
j miesto tarybos pirmininkus, 
ir Israel Amtsr, kandidatas į 
Manhattan dalies prezidentus. 
Nes šis revoliucijos minėjimo 
mitingas tarnaus sykiu kaipo 
masinis užbaigimas komunis
tinių rinkimų kampanijos. Mi
tingo pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Bronx Coliseum, East 177th 
New Yorke, sakys prakalbas 
Komunistų Partijos centro 
sekretorius drg. Earl Browder 
ir įvairūs'kandidatai į mies
to valdvietes.

Kaip vienur, taip kitur , bus 
raudonųjų šokių, vaizdų, ma
sinio choro dainų ir tipkamos

Pagal prezidento Roosevel- 
to pakvietimą, atvažiuoja laiT 
vu “Berengaria” drg. Maksim 
Litvinovas, Sovietų Sąjungos 
užsienio reikalų komisaras, 
tartis apie Sovietų 
Ros pripažinimą iš 
pusės. Ir kaip tik 
kad jiš randasi 
įvyksta New Yorke
ne didingi paminėjimai šešio
likos metų sukaktuvių nuo 
Rusijos revoliucijos ir įsikūŲ- 
m'o galingos Sovietų Respubli
kos.
- Todėl tie mitingai bus juo 
labiau įspūdingi ir privalo būt 
darbininkais taip perpildyti, 
kad net nesutilptų į nei to
kias milžiniškas svetaines, 
kaip Bronx Coliseum New 
Yorke ir Arcadia Hall Brook; 
lyne.
« Kuo skaitlingiau į tuos re
voliucijos paminėjimo mitin
gus suvažiuosime, tuo stip
resnį padarysime paspaudimą 
į Jungtinių Valstijų valdžią, 
kad tuojaus pripažintų Sovie
tų Respubliką ir atidarytų 
liuosus, plačius prekybos ry-' muzikos. 
Sius su, jąja. Sykiu su tuom 
didesnis susirinkusių skaičius 
išreikš drūtesnį ‘darbininkų ni į tuos didžiausios svarbos 
pasiryžimą apgint Sovietų ša- mitingus!

Lietuviai darbininkai, visi 
urmu važiuokite šį- nedėldie-

ŠOKIAI, KOKIĮJ DAR NEMATĖTE

ne

gimė, gerai lietuviškai kal
bėjo. Jinai, be kitko* atžymė-i 
jo tokius faktus.: Į

Rooseveltas rengia Ameri
ką karui; buda.voja 32 karo 
laivus ir kariškų orlaivių
šiotojus.” Tams-' pinigų ne
trūksta, o kiek bedarbiai gau
na pašalpos? Nagi, vidutiniai 
apie 19 doleriu per 
imant visus bedarbius 
Jiems “pinigu nėra.” 
listaujanti Milwaukee 
valdžia ištenka vos po $1.25

motus, 
abelnai.

Socia-
miesto

Raudonosios Šokikes, Vadovaujamos Edi- 
Jhos Segal; jos Šoks “Laisvės” Koncerte..

Kas ; būsite “Laisvės’’ koh- 
certe, lapkričio 1 (Nov.) 12 d., 
'sekmadienį,1 ’ Labor Lyceum, 
'Brooklyne, tai dar pirmu sy
kiu matysite tokius šokius. 
Raudonosios šokikės, kuriu 
paveikslėlį šičia matote, šoks 
mums 
maršą 
šokius, 
veiksle 
gyvas,
ant steičiaus 
certe, kuriame, apart jų, bus 
dar dešimt įvairių, x patrau
kiančių programos dalių.

Raudonosios Armijos 
ir kitus revoliucinius 

Negana jas vien pa
matyt; matykite jąsias 
įspūdingai judančias 

Laisvės” kon-

Neužtenka, kad patys atsi
lankysite į koricertą; pasitar
naukite dar* savo draugams- 
pažįstamiems, p a ra jį indam i 
juos išanksto įsigyti tikietuS 
(už 50 bei 75 centus), 
kius perstatymus

pašalpos per savaitę kiekvie
nai 'bedarbių šeimynai. Bet 
pirmutinis Jungtinėse Valsti
jose komunistas 
Minn., majoras, 
vietą, tuojaus, iškovojo kiek-j 
vienam bedarbiui bent po pen-, 
kis dolerius pašaipos į savai-' 
tę (taip pat drabužį, ' 
nę ir kitas lengvatas).

Dabar New Yorke, 1 
kitų, kandidatuoja 
majorus LaGuardia

T°- jęs savo veidmainiškomis šne- 
“Laisves” koniis ...............................

Crosby, j ** 
užėmęs tą j

avali-

'apart 
miesto 

pagarsė-

už darbininkų reika-
koncerte jie matys ir tokias ]us”; jjs yra bendras kandi-1 
dainaš-ir muziką girdės, kad datas'republikonų ’
ilgai negalės užmiršti, ir tik
rai bus jums dėkingi,zkad per

ir dalies 
nepatenkintų demokratų. Bet 
tas LaGuardia, būdamas J.

jūsų pasitarnavimą gavo taip; Valstijų kongrese, stojo prieš 
clra lepi ai ■nocilin Ir c? nn infi no oi.M . i _ 1 — 1 •   __ _ y j • _ _ • tskaisčiai pasilinksminti, pasi-Į^jgų pakėlimą paštininkams, 
grožėti ir milžiniškoj publikoj Į užgyrč daugiau kariškų 
pasižmonėti.
_______________________ (Tąsa 5-tam pusi.)
pasižmonėti.

Lietuviu Kriaučių 54-to Lokalu Prakal
bose Rytoj Kalbės Siuvėjų Vadas Ben

Gold ir Kitų Partijų Kandidatai

or-

Strumskis Maldauja 
“Vienybei” Aukg; Pri
sidengia Darbininkais

Barbusse Atsisveikini
mo Mitingas su Įvairia 
, Programa Antradienį

šį nedėldienį, lapkričio 5 d., 
įvyksta nepaprastai įdomios 
ir svarbios prakalbos, kurias 
rengia Amalgameitų Siuvėjų 
54-tas lokalas, Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo svetainė
je, 80, Union Avė., Brooklyne. 
Pradžia *2 vai. diena.

—Į   ; r T-'.’"į    ■ —-  —  ................................................. ' r-— ■

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT - 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘ “Laisves” Name 

Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS
< DIENĄ. IR NAKTĮ

dr: filurin
.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

klinika).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 . W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai Ir $4T>OO
-RHI egzaminavimas

Wm. Matusevičiaus HbtU^lš- 
koję radip. valandoje . pereitą 
ketvirtadienį vakare : ilgoką 
prakalbėlę- > sakė, . Sfrumskis 
apie “Vienybės” teikalus. Ke- 
lioliką minučių jis pašventė 
nusiskundimams drit blogų lai
kų ir agitavo, kad žmonės 
neštų ir siųstų aukas “Vieny
bei,” kurios senoji įstaiga pa
dėta po bankrutu. Sako, dar
bininkai (bandomos dar to
liau leisti) “Vienybės dirba 
be algų; tai susimylėkite.
" Kaip jau pirmiau buvo 
“Laisvėje” rašyta, Strumskis 
ir pora kitų “Vienybės” tūzų 
sakė, mes skolinom pinigus 
'“Vienybės” mašinoms nusi
pirkti; todėl, girdi, dabar mes 
leidžiam darbininkams tomis 
mašinomis dirbti,—nors šeri
fai yra spynomis užrakinėję 
josios ofisų duris.

Gana gudriai daroma : agi- 
2 tuojama ^aukauti ant biednų 

darbininkų intencijos; o tuo 
pačiu laiku Strumskiai ma-1 būdavo įvairiuose kituose pa- 
pevruoja, per bankruto proce- rengimuose New Yorke, 

dūrą i apvalant įstaiga nuo ■■ ,L! '
skolų,' paskui vėl1 < sau ■ ‘ leisti; “Vienybės” 'stovis.' Jie,1 ta- 
laikraštį ir jau kietai laikyti Čiaiis; ausis ’suglaudę laukė ir A* . •• 1 -I. - Y* > f /

NEW YORK.' — Henri 
Barbussej, pasauliniai žinomas 
francūzaš rašytojas ir kovoto*- 
jas jpYieš fašizmą, (ir imperia
listinį: karą, sakys savo pas
kutinę \^prakalbą’ šioj šalyj 
antradienį vakare, lapkričio 7 
d.r St. Nicholas Arena svetai
nėje, 66th St. ir y Broadway. 
Tai bus jo atsisveikinimo pra
kalba. t

Tą mitingą su programa 
rengia-' Newyorkinis Komite
tas Pagelbos’ Nukent^jusiems 
nuo Vokietijos Fašizmo ir 
Darbininkų Ex-Kareivių Lyga.

Bus revoliucinių šokių; 25 
buvę kareiviai perstatys vaiz
delį; grieš W.I.R; Orkestrą; 
kalbės Robert Minor, komu
nistų kandidatas į majorus, 
taip pat “Nevy Republic” re- 
daktoriuš Malcolm Cowley ir 
drg. James Ford.

Įžanga 25 m 50 ceptų. Pa/- 
geidaujama matyt (mitinge 
daugiau lifetuvių1, negU ’kad jlj

$< > <,w

df the N.T.W.I.U:,con
\\ .. ■ L

Chairman 
vention.

BEN GOLD, Vienas iš kalbė
tojų Simposium susirinkimui.

Pakviesta prakalbas sakyti
demokratai, repub'likonai-la.-

guardiečiai, socialistai ir ko
munistai kandidatai į įvairias 
miesto valdžios vietas šiuose 
rinkimuose. Ęuo komunistų 
apsiėmė kalbėti jų, kandidatas 
į miesto tarybos prezidentus, 
Ben Gold, garsus vadas Indus
trinės Siuvėjų Unijos.

Kiekvienas kandidatas-kal- 
bėtojąs aiškins, už ką stovi,; 
ko darbininkams .bei smul
kiems savipiųkams ’reikalauja 
bei žada jo partija.
/ Lietuviai darbininkai, neiki
te lapkričio 7 d. balsuoti 
aktai; pirmiau susipažinkite 
su kiekvienos partijos progra
ma, į kad žinotumėte,, už ką 
balsuoti. O tą geriausiai su
žinosite, ateidami į šias pra- 
kalbas-simposiunią, kur įvai
rių partijų žmonės aiškins 
savo platformą. , t

Visi, kaip vienas, kriaučiai 
ir nekriaučiai, pasistengkite 
atsilankyti į šias prakalbas. 
Įžanga veltui.

Kviečia
Rengimo Komisija.

y ‘■ f

Kodėl ir Kaip Turime i 
Sergėti Balsavimus;

bus nu- 
balsavi- 
nepilie-^ 
pasitar-

III APSKRIČIO VALDY
BOS NARIAMS

Draugės ir draugai, kurie 
esate išrinkti į LDS III Aps
kričio valdybą sekantiems 
metams, dalyvaukite sekantį 
nedeldienį, 5 d. lapkričio 
(November) valdybos posėdy
je, “Laisvės” svetainėj, Brook
lyne, 11 vai. dieną.

Sekr. P. Baranauskas.

LDS

Telephone Stagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėmv 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, 
po numeriu 
512 Marion Št., 

'Įtampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujty vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Chroniškos
Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

SUSIRINKIMAI <
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks 6 d.( lapkričio, prasidės 8 vai. 
vakare, “Laisvės” ' r^štipėjL Drau
gai visi dalyvaukite šiiame susirin
kime ir atąive,skilę ,naujų narių pri- 
sirašimui į Šią draugiją. (

, Prot. Sekr. A. Bakaitis.
(261-262)'

REIR/KL^yĮM AI
REIKALINGI 2' džianitoriai prižiū
rėjimui 6 šeimynų namo. Gaus gy
venimui kambarius už dyką. Viena 
vieta East New Yorke,» antra 
Ridgewoode.- Atvažiuokite nedėlioję1 
pasitarti. Kitom dienom nevažiuoki-1 
te, bet rašykite laišku. Važiuodami 
imkite Metropolitan arba Jamaica 
elevator ir važiuokite iki Wood
haven Boulvard, ten rasite 63 Rd. ir 
Woodhaven Boul. corner, J. Stankuš, 
84r48-63 Road Elmhurst, L. L N. Y.

(261-263)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au- 
tomobitfuM ir kerietaš veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

,, BROOKLYN, K Y.

•t

KRAUJO SPECIALISTAS
į .Gydau ūmias Ir chroniškas vyrą ir 

moterų ligąs kraujo ir odos
Padatsta*" iityrimus kraujo If Alapumo

DR.MEER
156 W. 44th St. Room 802 

New York, N. T.
Valandos Priėmimo:

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

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

jį savo saujoj.-
f Ryšyje si* “Vienybės” Ibėdo- 

* mis metasi į *akis dar Vienas 
faktas, kad “džiodžmentais” 
jos langus aplipdė mažesnie
ji šėrininkai bei skolinfnkai. 
Bet Susivienijimas ! 'Lietuvių 
Amerikoje, kuris yra - dai
giausia pinigų suskolinęs įstai
gai/tylėjo iki pat -paskutinių 
dienų; o Susivienijimo vadams 
buvo jau bent pusantrų metų 
žinomas b a p k r u t u o j antis

SUDREBINANTIS T NUSTEBINANTIS 1
štai • yra kitas gąlingfts anskundlmaa 

'draugijos mandagpmo akyvajzdoje nu- 
1 kryžiavimo fmo Aiškumo! * .’ •

JEAN ČOCTEAU’O 

f f i BLOOD f.' POET” Cr f *
| (Poeto Kraujas) i -

Interesuojant} ir rręaližka ' filmą, pa
gaminta Žmogaus, kurk buvo vadinamas 
‘‘The Outstanding Rebel of ' Modern 
Thought” ’ , . 

FIFTH AVENUE PJLAYHOUSE
<« 5th1 Ave., tarpe 12th. ir 13th Sts. 
KAINOS: «25c iki i ,val.s 40e iki 6 vai.{ 
55e Vakarais, Subatoms Ir Šventadieniais" 
\ Rodoma be perstojo nud pietų iki 

j .11:30 vai. nakt]

laukė,; ir visai‘ne todėl, kad 
dti'ot’ pirrhehybę’ maždshičms 
“žuvims”'jie, fdrtbm,’ tikėjosi 
kokio stebūklo, įiėč kurj savai
me galėtų būt Išgelbėta(“Vie
nybes* kailiu ir jbš. “garbė,”' 
kąipo nezaležninkų ir fašistų 
organo. Sėkmė veikiausia bus 
tokia, Wip fr su kitoiYiis pat
riotiškomis žuvusiomis Susi
vienijimo paskolomis.’

Radio klausytojai bus paste
bėję, kad Matusevičiąuą pietu- 
•viškos radfo valandoj pęogra-' 
ma yra ypač fašistiniai-patrio- 
tiška. Tp| balandoj įh^feitą 
ketvirtadiehp vakare buvo 
duota kokiam ten daininin
kui agituot piliečius balsuot 
už aršiausią triveidi politikie
rių LaGuardią, republikonų i£ 
kito buržujinio margo sviete
lio kandidatą į mie.sto majo^ 
rus šiuose, rinkimuose.

lęiaufovas,.

• Visuose rinkimuose pirmiau 
politikieriai suvogdavo arba 
sunaikindavo daug balsų, pa-, 
duodamų rinkimuose už Ko
munistų Partijos v kandidatus. 
Tą ftiatėme ypač pernai, kuo
met tūli mažesnių < 'partijų- 
kandidatai sukėlė lermą, kad 
demokratai bei republikonaj 
pasiglemžė jų balšust 'Del to 
buvo ir teismiška 'byla. Pasi
rodė., kad i drąsiausiai tie suk
čiai «vogembei naikino komu
nistinius baisus, j , ? , .

Drangai, (turime: apsirūpinti, 
kad r per dabartinius balsavi
mus, lapkričio 7 d., politiniai 
vagys negalėtų daryt tokių 
šelmysčių. •; Stokime į balsavi
mų sergėtojus/- Gal tūli pa
sakys, kad nežinome, kaip tą 
pareigą atlikti. Bet pirma
dienį wakare, lapkričio 6 d., 
yr^ šaukiamas tam tyčia su
sirinkimas, kįir bus išaiškinta,, 
ką ir kaip turi veikti balsų 
dabotojai, j/

Susirinkimas įvyks kom. 
sekcijos svetainėje). 61 Gra
ham Ave., netoli Broadway, 
Brpoklyne.

\Visi piliečiai ir 
1 darbinifikai/ )būki1

sirinkime. Piliečiams 
šviesta, kaip jie turi 
mo vietose elgtis, o 
l * 4 7
čiams, kaip jie gali
nauti darbininkų partijos kan-

- ' di<Įatams( ant šaligatvių prie 
tų vietų.

Kom. Partija yra apsirūpi
nus advokatais ir 
žmonėmis, kurie turės teisę 
areštuot mūsų balsų klastuo-' 
tpjus.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA trijų familijų namas. 
Puse bloko nuo Block Park, labai 
geroje vietoje. Yra visi įrenginiai. 
Kąina prieinama. Kreipkitės pas E. 
Brandenbufger, 87-A Gurnsey St., 
Brooklyn, N. Y.

(260-262)

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMA

PARSIDUODA vieno tono ir pusės 
specialiais trekas geras del išvežiojimo įvairių 

daiktų, pedlerystės ir kitokiems tiks
lams. Norime greitai parduoti. Kai-' 
na prieinama. Arba’ jeigu atsirastų 
lęisniuotas, partnerys, tai gali eiti į 
partnerius. Kreipkitės ' pas: Antho
ny Mitchell, 65 N. 10thzSt, Brook
lyn, N; Y.' - • .■ .. ’.I

Lietuvių ! Radio * programa, 
Jono Valaičio ' vedama,' bus 
šiandien perdųpdama iš WW 
RL stoties! 9;:45 vai. vakare.

Iš Buvusių Prakalbu

, . < , .. (26p-262)

į 

i

nepilieČiai
$u-

'Kurie b.uvo prakalbose tre
čiadienio* vakare “Laisvės” 
svetainėje,* Arisi sutiks, jog iš
girdo svarbių sau dalykų, 
kaipo darbininkai arba bedar
biai; bet į prakalbas atėjo 
tiktai vidutinis skaičiui; gaį 
todėl, kad jos buvo vidury 
savaitės ? #Tai blogas paprotys 
žiūrėti 'į savaitės , kalendorių 
daugiau, nekaip į prakalbų 
svarbumą- . '

Pirma kalbėtoja buvo 
A. JeskeMčiUtę ir, kaipo

PARSIDUODĄ ikriaučiaus “Clean
ing’’.ir “Dyeing?’ bi^pis. Į savai

tę galima padaryti $90.00 įplaukų. 
Trys rūmai Yra' Hdfhrian prosiriirrio 
mašinos. Pąrsirandavoja už • $27.00 
j . mėnesį Jaiko, jeigu kaę norės iš- 
randąvoti. ’ Pardavimo kaina biznio 
su mašinomis tik $350.00/ Galima 
pasidaryti geras gyvenimas. Kreip
kitės 6348, Forest Ąvę. v(Ridgewood 
sekcijoje), Brooklyn, N. Y. Arba te
lefonu šaukite: Cleveland’ 3-3409.

■ > . r (258-261)

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

drg 
čia-

Telephone Stagg 2-7057
• 1 r * I' b ! ■(. t ... t 
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Ligos Gydomos
Šiandien atoiki- 

g te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 
I jums nūs išaiškin
ai ta, kaip jūs fiziši- 
I kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
I mai, Nervų Ligos, 
' Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Ž*r- 
nų ir Mėšlažar- 

f nes Ligos, Nervu 
humatiški Resveiku-

N^analų ir Kitos li
ūgai gydomos naujo-

įdegimas 'bei j
mai. 1

Kvėpuojamąjį 
gos. yra sekmi 
viškais, moksliškais būdais.

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

, Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIUKAI

DR. ZINS
110 East 16 ST. N.Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

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

NOTARY 
PUBLIC

INC.

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW P. SALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A. S O R i U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS
W 660 GRAND ST. BROOKLYN. N.Y. W
if MŪSŲ (STAIGA ATLIEKA i SEKANČIUS DARBUS:
] mirusius' papvežam iš visų saliu, ir iš čia 

PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ .
I PIRMĄJAI PAGALBAI' AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI t LIGONINĘ IR
JP PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
jT PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VIETAx SAVQ 
r ‘ MYŲMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. ' A
U- ‘ VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITČS (MUS, O MES 1 ]

’< KUdGERIAUSIAl PATARNAUSIM.
’• * MŪęų RAŠTINE atdara DIENĄ IR NAKTĮ. Mūsų • 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA. , . ;
i l ‘ T I U l ' • ’ ; - « i • » <

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

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

arti Grand Street
’ ' Telefonas Evergreen 6-3959

iki i kas dlen. - se redo m s ir sukatoms 
iki 7:10 vaL vakarais.

Ofiso valandos nuo 1
Uno 9

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avenue J 

Kampas K. Urd 8t




