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Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 

N e p r a laimėsite, Tik 

Retežius, o lilaimėsite

Kontr-revoliucinėje “Naujoje 
Gadynėje” Prūseika ir Butkus 
jau kelintu kartu kraipo D. M. 
šolomsko laišką, kurį jie pavo
gė iš mūsų įstaigos. Paškuti- 
niame numeryje rašo: “Kaip 
I). M. šolomskas Peizavo A’acio- 
nalę Textilieciu Uniją.” Ir ten 
neva pacituoja mano laišką, tik
sliai praleisdami tas vietas, kur 
biivo rašoma prieš renegatą 
Lovestoną ir jo grupę. * :

Renegatai Prūseika ir Butkus 
nori nuduoti, būk aš tame laiš
ke išstojau prieš Nacionalę Au
dimo Darbininkų uniją, norėtoji 
nei, pusės žodelio nėra prieš tą 
organizaciją. Aš buvau tos or- ( 
ganizacijos Eastono skyriaus ; 

‘sekretorium ir puoliau ne orga-I , i i e A C •
nizaciją, bet tuo^ kas nenorėjo 1 Japonijos Mimstens Pareikalavo, kad doviefu sąjunga 
dirbti, kas nesiskaitė su narių | ' Sayo Jįgas jj SiblBO. Sovietai AtSak© GrieŽ-
pravesti. Ten pat tas pasaky- j tai Japonijos Imperialistams •
ta: kurie “Eastone nieko nedir
ba, nė lapelių ar laikraščių nei
na išdalinti priet UTWU unijos 
buveinės,” tai yra prie reakci
nės unijos. <
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Taip, savo laiku Eastono

.Japonijos ir Sovietu Valdžios Reikalai 
/ Darosi Daugiau įtempti Sibiro Krašte

TOKIO. — Tarpe Japoni
jos-ir Sovietų Sąjungos rei
kalai darosi vėl labiau 
įtempti, kuomet su Amerika 
reikalai gerėja. Japonijos

draugai turėjo nesusipratimą su ■ užsienio ministeris Hirota 
kaip kuriais prisiųstais organi- ; laikg pasikaibčjimą su So. 
zatoriais ir tą nesusipratimą is-1 . J \ J _
sprendė unijos augščiausios vietų atstovu Jurenovu. Ja- 
įstaigos, su d. W. Z. Kosteriu ponijos atstovas tikrino, kad 
priešakyje ir išsprendė už tą 
taktiką, kuri davė Eastono dar
bininkams geras pasekmes.

Tame pat laiške buvo pasa
kyta: “Mūsų darbas dėl Komu
nistų Partijos yra labai keblus, 
prieš mus valdžia, bosai, dabar
tiniu laiku ir darbininkų opini- ! 
ja, miestelis mažas, kur pasi- 
suksi, Visi čia pat ant vietos— vletli Sąjunga sumažintų sa- 

Reakcinė j vo karines jėgas Mandžūri-
!. Vadinasi,

Japonija nori padiktuoti So
vietų Sąjungai, kur jinai tu
ri laikyti savo šalyje ’armi
ją, o kur ne.

Sovietų Sąjungos atsto
vas pareiškė, kad ši darbi
ninkų šalis nori taikos, kad

sprendė unijos

Japonijos orlaiviai" nelėkę į 
Sovietų Sąjungos teritoriją. 
Tačiaus tie orlaiviai jau bu
vo pastebėti daugelio gyven
tojų. '

Paskiaus Japonijos mini
sters pareikalavo, kad So-

visi tave pažįsta. ’ iwaAvmv.
unija buvo prieš mus ir ji savo! jos pakraštyje 
tarpe turėjo apie 95 nuošiųičius 
darbininkų. Aišku, kadi reika^- 
linga buvo atsargą.

Bet ar tai buvo- bent kokis 
mano .išstojimas prįeš Partiją 
arba uniją? Nieko panašaus! 
Patys Butkus ir Prūseika, išsi
spausdinę tą laišką savo Buleti- 
ne* No. 2, sake, kad tik “bimbi-' 
niai demagogai” sako, kad išsto-1 
jimas prieš atskirą asmenį yra 
išėjimas prieš Partiją ir ten 
Butkus porino: “Mes nesakysi- 
me, jog Šis Šolomsko laiškas 
yra išėjimas prieš Partiją” O 
dabar apsivertė ragožium ir 
gieda kitką.

Mare Martin Kaltinama 
Šnipinėjime

HELSINGFORS, Finlan- 
dija.—Policija sulaikė Marę 
Martin ir kaltina ją šnipinė
jime. Policija sako, kad ši 
moters turėjusi įvairių val
stybių falsifikuotus paspor- 
tus.EXTRA!;

SIOUX CITY, Iowa
ji - pasitrauks toliaus nuo Farmeriai streikieriai pra- 
Mandžurijos rubežiaus, jei dėjo griežtą kovą. Jie, są.- 
Japonija bus sukąlbama. j koma, sudegino gelžkelio til-
Bet jėi, kaip drg. Molotovas 
Maskvoje savo kalboje pa
sakė, “priešas bandys So
vietų Sąjungą atakuoti, tai 'Pastatyta į rinką pereitą 
bus Raudonosios Armijos 
sunaikintas.” Už Manchu-1 
kuo politiką Ir žygius atsa
ko Japonija, nes ji stovi už 
pečių ir diktuoja tą politiką, 
sakė . Molotovas. - . o-į-A <.?.
■•■•■■■; »•»■ •..»..-Į-') < ......

Farmeriai Prisirengę Chicagos Konferencijai

tą ir šaudė į tavorinį trau
kinį. Tik 19 galvijų buvo

Linčiavimai Prieš 
Koimmistus-

CHATTANOOGA. — Kai 
kurie laikraščiai čia skel- 

i /

biai, kad linčiavimai negrų 
yra del “baimės komuniz
mo.” Kitaip sakant, tai lin- 
čiavimais manoma kovoti 
prieš komunistinį judėjimą.

Kubos Studentai Prieš 
Amerikos Imperializmą

HAVANA. — Kubos 
dentų partija pasireiškė 
prieš Amerikos ambasado
rių Welles, kuris čia palaiko 
Amerikos imperialistinius 
reikalus.
“Šalin su Welles, 
ši partija palaiko dabartinę 
Kubos valdžią, „ kuri šaudo 
da/bininkus.

stu-

Obalsiai paplito:
” Vienok

Tūkstančiai Mainierių Jau Kovos Lauke - 
Reikalauja Daugiau Mokesties ir. Unijos

> CHICAGO, Ill. — Nacio- 
nalės >Farmerių Veikimo 
Komisijos sekretorius, Har
ris, pareiškė, kad šioje kon

ferencijoj, kuri greitai 
Į įvyks Chicago je, farmeriai 
galės išdirbti veikimo pro
gramą. . "

Dar tik ką laikyta konfe
rencija Superior mieste,. 
Wis., valstijoj, kur dalyvavo 
apie 100 delegatų nuo Dar
bininkų ir Farmerių Koope-Partija ir kiekvienas kovin

gas Partijos ar unijos narys 
neglosto tuos, kurie tingi dirb
ti, kas nenori dalinti lapelius, 
platinti laikraščius, kas neina į 
darbininkų kovas. Tokius j 
smarkiąi kritikuoja ir net šluo
ja laukan. Butkus, Prūseika ir
jų artimi rėmėjai žino tą. Jie Jif.-_§ios valstijos vynas jau 
patys ‘atsidūrė lauke, už parti
jos, kada tingėjo dirbti ir at
sisakė klausyti Partijos. , . .

ratyvės Sąjungos. Šioje 
konferencijoj taip pat už- 
girta Chicagos farmerių 
konferencija, , kurį jau bus 
antrą metinė konferencija. 
Taip pat į šią konferenciją 
išrinkta delegatai.

Pažymėtina, kad šioje, ne
labai skaitlingdfe konferen
cijoj, net Daily Workeriui 
sukelta aukų $10.00. Tai 
reiškia, kad darbininkai fąr- 
meriai rengiasi tikrai kovai.

Gamina Vyną Dar Prieš 
Laiką

SAN FRANCISCO, Cą-

Svarbu ,y ra tas, kad Butkus 
ir Prūseika atsižymėjo ne vien 
po sUrėnegatėjimo, griaudami 
mūsų organizacijas, grobdami 
ALDLD kuopų ir ,apskričių iž
dus, už ką buvo teisiami masi
niuose darbininkų teismuose,— 
jie ir būdami prie mūsų^orgar 
nizacijų viršūnių vogė iš atsa- 
komingų įstaigų dokumentus. 
Jie. pavogė d. žalpio, laiškus. J te 
pasiglemžė daugęlį kitų doku
mentų. Jie pavogė ir tą mano 
laišką, nes laiškas buvo rašytas 
mūsų įstaigai, kad pataisius 
Eastono situaciją.

pradėjo plaukti į rytus. Sa
koma, kad taip daug gami
nama vyno, Calif. Valstijoj,
- 1 L ' L * 1 - ; L : l • I • ■

New Ydrkui, Milwaukee, 
Bostonui ir ^kitiems mies
tams. Mat, dabar*jau ren
giamai prie3 'jJanaikinihič 
sausojo įstatymo, kuris dar 
draudžia viešai pardavinėti 
tikrąjį vyną ir degtinę., , .

Kalbant apįe Eastoną, reikia 
pasakyti, kad ne renegatai .ten 
pataisėte padėtį, bet Komunistų 
Partija ir revpliucinės unijos 
su drg. W. Z. Tosteriu prieša
kyje. Jie riutiesė mums liniją 
ir jos prisilaikydami darbinin-, 
kai-laimėjo tą, kad dabar Eas- kai ir Butkui.

tone Komunistų Partija jau yra 
amerikinė organizacija, o reak
cinė unija visai sudaužyta. Jei
gu seniau mūsų unija tik slap
tai veikė, tai dabar ji yra ma
sinė ir turi .arti‘1,000 narių, o 
reakcionierių visai susmukus. 
Eastonp net Prūseikos-Butkaus 
pasekėjai yra priversti išstoti 
prieš savo vadus ir prigulėtį 
prie mūsų revoliucinės ;Nącio- 
nalės Audėjų Darbininkų Uni
jos, ot kodėl taip pikta Prūsei-

Profesorius Pranašai! 
ja Fašistų Puolimą

.' NEW YQRKAS. Da- 
j bar čia atvažiavo . -profeso
rius liegeman n ,kuris buvo 
išvytas iš Vokietijbs. Pasi
lakė, kad jisai, nėra nei ko-

či’aus ir1 jį’^Šištinė valdžid 
išvarė iš Vokietijos. Jisai 
pranašauja, kad Vokietijos 
fašizmas begalės ilgai laiky
tis. Hitlerio valdžia grius

RADIO Iš WHOM

Lietuvių radio programa!
Iš mažesnės stoties per

keliama į . didelę stotį 
WHOM, 1450 kc. ' ,ir pro-

ią. . i
Streikierių\ vadas Milo 

Reno pasakė, kad streikie- 
riai turi streikuoti visa jė-<( Busas SllŽeide 25 Žmones 
ga ir visais ginklais, kokius 
jie- t turi; Farmeriai: pikię-; 
tuoja kelius ir vieškelius; 
Šerifai ir valdininkai nesi- 
tenkįna su tais deputėmis, 

• kuriuos jie jau turi. Reika
lauja .f ederalės armijos nu
malšinimui farmerių strei
ko. 1

Paskiaus dar šitas farme
rių vadas pasakė, kad kaip 
kam gali išrėdyti šie farme
rių žygiai nelegališki ir) reiš
kianti sukilimą. Bet kuo
met farmeriai mato, kad jų 
amžiūus dėtas turtas ir dar
bas liekasi atimtas, tai tie 
jų žygiai reikia pateisinti.

Rooseveltas jau sulaužė, 
sako Reno, savo priešrinki
minį prižadą farmeriams. 
Jie nieko negavo iš valdžios.

BURLINGTON, N. J. — 
25 žmonės likosi sužeisti, 
kuomet- busas kelyje į New 
Yorką susirnųęp• su aut#ųio- 
bilium. Paskiaus 4 dar ' du 
trokai susimušė šioje nelai
mėje.

Kapitalistinė Spauda Praneša, kad Kietosios Anglies Mai 
nierių Išėjo j Streiką Pereitą Pirmadieni 50,000. Unijos 
Vadai Sako, kad Jau Streikuoja 70,000
WILKES-BARRE, Pa.— na pavietuose. Pikietuose 

Mainierių streikas jau vėl dalyvauja vyrai ir moterys, 
yra įsisiūbavęs. Mainierių Prie Marvine mainos jau 
streikuoja tarpe 50,000 ir —---- AA
70,000. Šiame streike mai
nieriai reikalauja algų pa
kėlimo ir pripažinimo nau
jos unijos, kuri dabar susi
darė, atskilus nuo U. M. W. 
A. Lewiso mašina savo uni
jos nariais įsakė neit strei- 
kan, tačiaus ir šios unijos 
(U.M.W.A. unijos) darbiu 
ninkai išėjo strmkan.

Masiniai pikietavimai ve-

paleista apie 100 šovinių.
Na, o unijos vadai ką vei

kia? Maloney jau greitai 
susisiekė‘su N RA tarybos 
vadais. Jisai ' pasižadėjo 
ponams pagelbėti mainie- 
rius grąžinti darban. Ta- 
čiaus mainieriai kol kas dar 
gerai laikosi. Lietuviai dar
bininkai turi dalyvauti šia
me streike ir žiūrėti, kad 
juos neparduotų bosams va-

dama Luzerne ir Lackawan-1 dai be laimėjimų.

UTVINOVAS JAU ATVAŽIAVO

Japoniją Ruošia1 Gaisrą
MUKDEN.—Čia militari- 

nese įstaigose kalbama apie 
tai, kad Japonijos tonas del | 
Sovietų politikos jau maino-1 
si. Sako, kad “Tokio valdžia 
svarsto stipresnius pasijudi
nimus prieš Sovietus.”

Tie “stipresni” judėjimai 
gali būt militarinis puoli
mas. Japonija stiprina sa
vo militarines jėgas prie 
Mandžurijos.

NEW YORKAS. — Laivu 
Berėngatia Maksimas Litvi
novas jau atvažiavo į Jung-» 
tines Valstijas tartis del So
vietų Sąjungos pripažinimo 
ir padarymo artimesnių di
plomatinių ir prekybos ry
šių. Su Litvinovu atvažiavo 
dar du Sovietų diplomatai— 
Trojanovski ir Umanski.

f 1 x

Litvinovą pasitiko val
džios laivelis, kuris juos pa
ėmė nuo laivo ir išvežė į 
kraštą. Valdžios atstovo 
lydimi, Sovietų atstovai, nu
gabenti į traukinį, kur jiems’ 
buvo prirengta specialis va
gonas, , kuris prikabintas 
prie ekspreso traukinio, iš-

ėjo tiesiai j Washingtoną. 
Tenais Litvinovą pasitiko 
valstybės sekretorius Hull 
ir kiti valdininkai. Po visų 
priėmimo iškilmių, Litvino
vas pradės pasitarimus su 
prezidentu Rooseveltu ir ki
tais valdininkais.

Amerikos Farmeriai Kovos Lanke. Valdžia Šaukia Federalę 
Armiją Laužymui Streiko; Degina Tiltus ir Šaudo! Traukinius

’ J i • 1 \ * {j, ‘ z t t • . ! J ' . ) .J f t * ; L i

Farmeriai Sulaikė TraukiniusJįr Išvertę*į Rinką Produktus; Streiko Lauke 
c Skaitoma apie 250;0W Farinerių, Kovojančių, už Didesnes Kainas ant SaVo Pro- 

dUktų 1 ■"

Vidu
rinėse^ valstijose vėl išsiliet- 
jo farmerių j streikas, kuo
met Wasingtono valdžia at
metė jų reikalavimą. - Strei- 
kieriai sulaikė gyvojo sta- 
ko traukinį ir išvertė lau
kan. Vienas farmerys liko
si užmuštas, o keli sužeisti

DES MOINES. -

ibi UZdllUSUlS, U ACH

gramos bus anksčiau, tre- kovoje,t;arpe streikuojančių 
čiadieniais nuo 7 iki 7:30.{farmerių ir streiklaužių, 
vai. vakaro. < Programas ve-, Keliai apstoti streikuojah- 
da Jonas Valaitis. Dainuos įiais farmeriais.
A. Višniauskas, ' akornpa*
nuo j ant šalinaitei. )•

■ Taipgi bus • ' irLietuvos 
Daina.

Valstijos Valdžią Ginkluoja 
Mušeikas

Valdžia visuomet padeda

: : ' << ! > • ■ • • i i.v > r - . .. {

•' , ‘ : ‘ i f '• ‘ 1 - 1 T . J ■; 1 ' ' • i I X ‘ i
stre.ikUužiam^*, Jau apginr šauksis į, Federalę Valdžią 
kluota 20,000 depučiu, še^ Streikuojančiu farmerių 
rifų pagelbininkų, o 50,000 skaičius yra apie 250,000; 
yra ląikoma atsargoj, Viso Juos nugalėti veik negali 
pašaukta kovai prieš strei- valstijų sumobilizuotos jė- 
kierius 70,000 ginkluotų mu- Sos, tad valdininkai kalba 
šeikų. 'Valdininkai 'sako, aP'e šaukimąsi į' federalę 
kad tikrai rimtą padėtį su- val?ž> 7*™? aPst°- 
, ' a ?. . v . ja kelius, apsiginkluoja ak-dą^o fermeriai ir pries juos menimi kuolais h. k;tais 
ęmaneios jėgos. įrankiais.

Netoli įawtpn/Iowa vai- Kuomet jie mano sulai- 
stijoj, 100 farmerių sulaikė kyti traukinį, tai užbarika- 
traukinį 8 vagonų,, kuriamė duoja gelžkelį ir sulaiko, 
buvo vežama galvijai: Chi-į Valdžia bando ginklų pagel- 
cagos rinkai. •, Farmeriai'!bą sulaikyti farmerių strei- 
šįuos gyvulius paleido, • |ką.

Redaktorių Išmetė Iš 
Partijos

MASKVA. — Sovietų Są- 
jungoję dabar eina Partijos 
valymo darbas. Be pasigai
lėjimo šluojama netikęs ele
mentas. Tarpe išmestųjų 
yra *ir dienraščio “Ekono
minis Gyvenimas” redakto
rius, Maimin. Jisai yra 
pirklio sūnus ir. pasirodė 
veidmainiaująs veikime. 
Darbininkai, iškėlė jo netin
kamus darbus ir pašalino iš 
Komunistų Partijos.

Šitas elementas buvo su
gautas betraukiant svetimą 
elementą , prie laikraąČid 
darbo. Paskiaus išm ma 

 

daugelis trockistų ir kitų 
oportunistų. : • J/

Audėjų Streikas Tęsiasi
PATERSON, N. J.—Val

dininkas Wagneris įsakė šil
ko audėjams eiti darban, 
bet darbininkai pasakė, kad 
jie neis dirbti. Darbininkai 
reikalauja, kad jų reikalavi
mai būtų išpildyti. Kol kas 
darbininkai 'dar negavo jo
kių pasiūlymų iš savo bosų, 
apart to, kad juos ragina ei
ti darban.

(Daugiau žinių 5 pusi.)
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Pribuvus Washingtonan d. Litvinovui
Vi$o pasaulio akys atlydėjo d. Litvinovą iš raudono

sios Maskvos į New Yorką ir Washingtoną. Tos akys ir 
ausy& dabar yra sukoncentruotos į tą vietą, kur eina So
vietų-'atstovo pasitarimai su prez. Rooseveltu.

P&saulio darbininkai pilnai pasitiki draugu Litvinovu, 
kaipę. ištikimu ir užsigrūdinusiu bolševiku, leninistu, senu 
revoĖucionierium, kad jis pilnai gerai ir ištikimai atsto
vaus-darbininkų kraštą—Sovietų Sąjungą. Tąjį pasiti
kėjimą, beje, d. Litvinovas pastiprino savo uoliu darbu5 
ir siigabiu mokėjimu ginti SSSR interesus tiek buržuazi
nėse-kanceliarijose ir tarptautinėse estradose.

JReikia, beje, tikėtis, kad buržuaziniai korespondentai;

- - —- - ■ : ;
mųpistų Partijos* pasirįžusio bolševiko ir drąsaus kovo
tojo už pasaulinę proletarinę revoliuciją ir socializmo 
pergalę—draugo Sen Katayamos. Mirtis pasiėmė jį lap
kričio 5 d., 1^0 v. p. p., Maskvoj, po rimto sirgimo.”

Senelių revoliucionieriaus kūnas buvo pašarvotas Prof
sąjungų Paloęiuje. Tūkstančiai Maskvos darbininkų ėjo 
atiduoti jam paskutinį atsisveikinimą. Paskui kūnas bu
bo krematorijoj Sudegintas. Laidotuvių demonstracija 
įvyko Raudonojoj Aikštėj.

i Draugas Katayama palaidotas, kaipo didvyris, kaipo 
pasaulinis revoliucijos vadas, kaipo švietėjas, organizato
rius ir vadas milioninių proletarų masių jų kovoje už 
laisvę !• • . J /

Draugąiį Sujungkim glaudžiau savo eiles. Darbuoki
mės uoliau, kad atpildžius tąją spragą, kurią padarė mir
tis, išplėšdama iš mūsų tarpo draugą San Katayamą!

< tį
APŽVALGA

Apsiniainymas Politiniais 
Kaliniais Atliktas

“Rytas” praneša, kad tar-
greit pradės surasti apie Litvinovą*“daug blogumų.“ Ęitr |pė'St>vietų Sąjungos ir Lie- 
vinovas, žinoma, juk nenuolankaus Washingtono ponams; tuvosį apsimainymas politi* 
Tie;teiRai jau praėjo ir jie nebegrįš. Todėl reikia laukti, niais kaliniais jau atliktas, 
kad buržuazinė spauda išras apie Litvinovą visko. Štai Sovietų Sąjunga atidavė 

Lietuvai tam tikrą skaičių 
kontr-revoliucininkų 
"gų, o Lietuva atiduos Sovie
tam 24 revoliucionierius, 
kovotojus, su dd. Kasperai- 
čiu, Jonkum, Gaška, Gold- 
bergu ir Sniečkum priešą- 
kyje.

Iš k o n t r -revoliucininkų 
[kunigų, kurie del savo juo
do darbo buvo įkalinti So
vietų Sąjungoj, Kauno vaL 
džįa gauna sekančius kuni
gus: Kaz. Velička, Teof. 
Matulionis, - Augustas Pron- 
skiętis, ■ ’Juoz. Ladyga, Vlx 
Čegis,x Jon, Kaulavičįus, 
'VinėaS Jpeinis, V. Ilginis, V. 
Paškevičius ir Kaz. Jaršan- 

Icas. ’ l,(‘ ; ■' ;’
r < I 3 ■■ •. j /

Kas tikėjosi, kad į Sovie
tų Sąjungą būtų prigužėję 
tiek ddug lietuviškų kuni
gų?! Be - abejojimo, jie ten 
buvo • užlaikomi Vatikano 
pinigais ir dirbo buržuazi
jos Maudai, bandydami pra
vesti savo kontr-revoliuciriį 
darbą. Bet jie buvo sučiup
ti.

Mūsų manymu, apsimai
nymas labai geras: tesilaiko 
Smetona sau veltėdžius ku
nigus, o revoliuciniai darbi- 
ninkai-kovotojai, S o v i e tų 
Sąjungoj , pasilsėję, atliks 
didelių darbų. t

kad buržuazinė spauda išras apie Litvinovą visko. I 
ir dabar jau buvo paleistas kvailas melas, būk'Litvinovas 
vykstąs “karališkoj kajutoj.” Pasirodė, kad tai gryniau
sias; prasimanymas.

Tetauškia ji! >.
Mums vienas svarbu: po šešiolikos metų stipriausia ka- 

pitaįzmo tvirtovė pagaliaus priversta buvę oficialiai su
rasti, kad šeštadalis sausžemio randasi proletariato dik- 
t a tūtoj. Priversta buvo padėti į šalį savo unarus ir pa
prašyti darbininkų valdžios prisiųsti čion savo atstovą!

Šiandien Litvinovo kalba visiškai skiriasi nuo tos, ku- i 
riąjis būtų sakęs, jei būtų atvykęs, kada nors 1920 me
tais arba 1927. šiandien Sovietų Sąjunga jau baigia pir
mus^ metus Antrojo Penkerių Metų Plano! šiandien So
vietų Sąjunga jau yra beveik nepriklausoma’ nho kapita
listinio pasaulio! Sovietų Sąjunga šiandiJn yra galybė, 
su kūria priversta skaitytis kiekviena šalis pasąulyj, -ar ( 
ji nori to, ar ne! - • ' ' ‘ ‘ J1 ’ *' ■

Amerikos kapitalizmas nūnai sukalbamesni^ ne tik to-, 
del-;kad Sovietų Sąjunga sustiprėjo;’ lJis sukdlbamesnis 
ir jįdįęlel, kad per tą laiką kapitalizmas žymiai susilpnėjo! 
Kebtėrių metų krizis kaipnvšžys baigia naikinti kapįta- ’ 
lizfhą! * S /L1L ’ L ’;

Dėlto Livinovas galės šiuo tarpu užgrąjyti ponams Wa
shingtone nelabai smagią muziką. Jeigu jie nešoks pa
galbą šiandien, tai jie bus priverstinai padaryti greitoj 
ateityj!

kuni-

l Draugas Sen Katayama
' ___ L__

■zsj . • ’ o
SU mirtimi draugo Sen Katayama, pasaulio proletaria

tas ' neteko vieno iš savo didžiųjų vadų. Kaip d. Klara 
Zetkina, mirusi prieš keletą mėnesių, Katayama buvo 
senas amžiumi ir veikimu. Jis turėjo 74 metus amžiaus, 
o rČVoliuciniam darbininkų judėjime dalyvauja per 43 
me&s! . •

Kątayama — sūnus smulkaus Japonų valstiečio. Pas
kui 'jis mokėsi zecerio profesijos. 1880 m. atvyko į Jungt. 
Valstijas ir čia studijavę mokyklose. 'Socialistu patapo 
1890-metais. 1897 m. sugrįžo į Japoniją ir tėn pradėjo 
smarkiau darbuotis tarpe darbininkų.- Suorganizavo me- 
talįgtų uniją ir išleido laikraštį “Darbo Pasaulis”, taipgi 
buYb! vignas iš įsteigėjų Japonijos socialistų partijos. 
190t!metais jis buvo suareštuotas u^atspausdinimą ma
nifesto ir prograTnos social-demokratų partijos.

4$P4 metais jis dalyvavo Antrojo Internacionalo Am
sterdamo kongrese, kur jis balsavo prieš Rusų-Japonų 
kaf:^, kuris tuomet virė/ir šaukė darbininkus kovoti 
prieš jį. Tame kongrese Katayama ir Plechanovas dra- 
ma^skai pasikratė rankpihis, sudalydami simbolį Abiejų 
kr^fų darbininkų solidirybėš; ; . - - *; t j. • , ;

1905 metais jis leido Socialistų laikraštį f ir dar kartą- 
atvyko į Ameriką. 191$ meįais, .Tokio mieste, Katayama 
buvo suareštuotas ir įkalintas del vadovavimo tramvajų 
darbininkų streikui. 1913 m. Katayama atvyksta į Ame- 
rikaTr apsigyvena San Francisco mieste. "Ęen leidžia ja
ponų kalboj socialistinį laikraštuką. 1916 metais Kata
yama New Yorke, organizuoja kairįjį sparną socialistų 
partijoj. 1919 metais Katayama čia įsteigia japonų ko
munistų grupę ir koipunizmo mokyklą^ O 1921 metais 
Kaįąyama išvyko į Sovietų Sąjungą, kur jis ir buvo iki 
mirtįes. Jis buvo nariu Komunistų Internacionalo Veik. 
Komiteto, o taįpgi Mop.ro vice-prezidentu.

Pastaruoju laiku d. Katayama smarkiai sirguliavo. 
Ja.n numirus,’Kominterno Veik. Komitetas išleido seka- 
mą;pareiškimą:

“Kominterno Veikiantysis Komitetas- su giliu gailes
čiu praneša apie mirtį seno nario Komunistų Internacio
nalo-/ eik. Komiteto prezidiumo, įsteigėjo proletarinio ju
dėjimo Japonijoj, organizatoriaus ir vado Japonijos Ko-

ŠYPSENOSketų gyventi ant to maisto, 
tai būtų bloga. Bet Pakš- 
taą nepasako tai, kas Sovie
tuose suvalgo gefą maistą?

Reikia pasakyti,' kad Pak
štas nieko nemini apie fa
brikus’ ir prie jų įruoštus 
restoranus; jis, žinoma, ne
buvo ir.nevalgė tuose res
toranuose, kur valgė darbi
ninkai. Jis, veikiausiai, bu
vo užėjęs ten, kur valgo tie, 
ką nieko nedirba. ^Be abe
jojimo, ten prastesnis; mais
tas ir už jį reikia brangiau 
mokėti.

augštri pastatytas. Geografi
jos muziejus Lehingrade yra 
savo turtingumu trečias pa
sauly.

Kongreso darbą įpusėjūš, 
buvo padaryta ekskursija į 
milžiniškas Suištroik ir Vol-' 
govstroik elektros stotis. Sui- 
stroik. elektros stotis duoda 
tokią energiją,\ kokią galėtų 
duoti visos Lietuvos upės, kar
tu paimtos...

Nuo Kursko jau prasideda 
lygūs laukai. ‘ Matyti maži 
Ukrainos kaimai. Kaimai iš 
tolo gana gražūs. Trobos bal
tos. Bendrųjų ūkių sodybose 
arba kolchozuose stovi didžiau
si pastatai—angarai javams 
krauti...

Minske iš studentų daug, rei 
kalaujama. Studentai, nors 
ten išvargę, apdriskę, bet tech
nikos, gamtos ir (socializmo 

jį mokslo turi‘daug. . 1 ' i; ■'
Minskas turi 200,000 gyven

tojų. Judėjimas nepaprastas. 
Bažnyčios, kaip kitur, pavers
tos teatrais arba muziejais. 
Yra Minske viena ir katalikų 
bažnyčia, bet jau du menesiai 
kaip, be kunigo/..

Komunizmas yra nauja ti
kyba be dievo. Milžiniškon 
Rusijon užsienių kultūra sun
kiai patenka. Ten žmonės pa
skendę komunizmo jūroj. ..

Pasienio stotys įrengtos mo
derniškai. Visko čia pilna, vis
kas atrodo puikiausiai.
Štai ką mate prof. Pakš

tas.' Bet jis nematė lavonų, 
jis nematė masinio badavi
mo, jis nematė kanibalizmo. 
Jis matė didžiausias pasau
lyj elektros pajėgos stotis, 
puikiausias javams anga
ras, gražius kolektyviškus 
ukius; nepaprastą judėjimą 
miestuose;. žmones, pasken
dusius “komunizmo jūroj,” 
bet jis nematė gatvėse lavo
nų ir net mažai mątė( elge
tų! O kapitalistinių Įdraįąty 
miestuose elgetų, badaujan
čių ir šąlančių žmonių be
darbių šiuo tarpu* kaip tik 
net perdąug.
; Tiesa, Pakštas sako, So

vietų Sąjungos žmonės 
“prastai apsirengę”, valgo 
jie “prastą maistą”, nes, 
girdi, jei jam, Pakštui, rei-

IŠBANDO KARO 
PRIETAISUS

Surinko B. Ė. S.
Burdingierius • (nuomuo- -į 

jant kambarį)—Ar čia vi
suomet" taip pen stogą van- ;; 
duo įbėga? | J *. v

Šeimifiinkė (sausai)—Ne, 
tamista, tik tada, kada lie
tus lyja.

Pasak korespondento pada
vimu:

“Tik. vieną žmogų prof. 
Pakštui' teko gatvėse matyti 
vos gyvą. Gal iš bado jisai- 
merdėjo. Elgetų Sovietuose 
nedaug...” »

Taigi, taigi! Tik viėną 
žmogų (per tris savaites gy
venęs, važinėjęs, tyrinėjęs), 
Pakštas matęs “vos gyvą,” 
bet ir tai jis dar nežino, 
kame buvo priežastis. El
getų Sovietuose taipgi ne
daug, pareiškia jis.

Ar senai čia klerikalų lai
kraščiai (podraug visą anti- 
JSoVietinė spauda) tiek daug 
rašė apie eiles elgetų, apie 
kanibalizmą, aj)ie masinį 
darbininkų badavimą mies
tuose, apie lavonus gatvėse, 
etc. etc. ?! Dr. Pakštas, pa
sirodo, prieš savo norą bu
vo priverstas tą. yiską netie
sioginiai užginčyti.. Na, ir 
besarmačių kunigų laikraš
tis “Rytas”’dabar priverstas 
nuryti tai, ką pirmiau sei-

. i PRAGUE. — čechoslova- 
kija taip pat ruošiasi' karui. 
Pirmiausia jinai bando ap
rūpinti garinėmis masko- 
mis, kad priešas, negalėtų 
ištroškinti jos žmones. ,Tad 
tos maskos buvo išbandytos 
ant kaimiečių kai kuriuose 
kaimuose.- -Valstiečiai bijo 
karo.

Sovietų Mainieriai Padidino 
Produkciją

MASKVA. — Sovietų Są
jungos mainieriai padidino 
produkciją besiartinant T6- 
tom Revoliucijos sukaktu
vėm. Dabar jau mainieriai 
pagamina iki 99 nuo®, pla
no. ;Į dieną buvo iškasamą 
apie 20,000 tonų; < o ’dabar; 
jau padaroma iki 25,000 to
nų į. dięnąj, ,■ • ■ , • * >< ■

Valgymo ir Mankštymosi 
Epidemijąi I !| . i i

Kaip sakėme, prieš savo 
norą,. dr. Pakštas. štai ko
kius “baisūnus” surado 
SSSR r.

Geografijos ir hidrologijos 
mokslas Sovietuose yra gana

PARYŽIUS.’ — Sakoma, 
kad čia praplito nauja ^epi
demija”. Tai taip vadina
ma mada, kuri yra “valgy
mo ir mankštymosi” mada. 
Šitas kultas Paryžiuje taip 
labai prasiplėtęs, kad net ki
ti dalykai nukenčia.

Sakoma,

Baltrus—Na, Jurgi, aš/ 
stebiuosi, kad apleidai 
TVumpickus, išgyvenęs ten / 
net trįs metus. Kas pasida
rė ? * ::

Jurgis—Matai, broli, su
radau, kad jie neturi mau- ; 
dynės.

Mikas — Kada išmainysi 
savo čekį, drauge?

Maikis—Nežinau. Mato- , 
te, negaliu atsiminti, kur aš 
nesu žinomas.

Vyrulis (griūdamas, už- 
kliuvus kojai už karpe to)— 
Kada nors aš supyksiu tik
renybėje ant to velnio!

Pačiulė (sarkastiškai) — 
Gerai, širduk, supyk. Ir iš
nešęs jį laukan, išperk jam 
kailį, kad visos dulkės iš jo 
išbyrėtų J ’

• • ■ <-------- —
Miestietis (imąs vakacijas 

ant farmos)—Ak kokis pui
kus, malonus čia vaizdas!

Farmęrys—Gali būti. Bet

Vaizdą, akėti jį, nupjauti, ’ 
aptverti, apmokėti už jį tak-' 
šas, tai, brol, jis tau atrody
tų po velniais paprastai.

Kur Tie “Lavonai” ir “Ba- 
duoliai”, Profesoriau?

Neseki Leningrade (rug
sėjo menesį) buvo tarptau
tinis hidrologų kongresas, 
kuriame dalyvavę ir du Lie-f 
tuVos atstęyai/į.prof. S. Ko
lupaila ir K. Pakštas. Pasta
rasis yra .klerikalų šulas> 
amerikiečiams gerai žino
mus ęąyoA ^adaise darytais 
puolįmąisjąnt komutiištinio 
judėjimo.

Šiedu vyrai gyveno Sovie
tų Sąjungoj apie tris savai
tes. Važinėjo jie po Sovie
tų Sąjungos’; didmiesčius,, 
Rusijoj, Ukrainoj ir Balta
rusijoj. • Sugrįžę Kaunan," 
darė pranešimus, prakalbas 
apie - Sovietų Sąjungą. 
Sprendžiant sulyg paduotu 
turiniu Pakšto prakalbos,
jis bandė juodžiausiomis ; 
spalvomis p^ešfci SoVietV Są
jungos gyvenimą,, pajuokti. 
Bet kas gi jšeina? Apie 
So v. Sąj. žmonių badą tauš
kė labai daug visoki šlam
štai. Ką sako dr. Pakštas?

/

Pagaliaus!

Iš Chicagos Policijos Rekor
dų arba Nauja Aritmetika

Pavogta 68 automobiliai. •: 
Atgauta atgal 74. Tai poli- . ! 
ei jos rekordas per vienąy 
naktį.

(Rekordas tilpo viename .. 
Chicagos laikraštyj.)

Tarnaitė—O-oh, poniute, ’ 
vaikas kaž kur pražuvo. " 
Negaliu surasti. •<

Ponia—Viešpatie, kodėl
nepasakei piliciantui?

Tarnaitė—Aš kalbėjausi" 
su vienu, kada vaikas pra
žuvo..

Pataikė. (
Vaikinas—Ar mane iš ti- ~ 

kro myli? • /
Mergina—Ne, tu man vis $ 

tiek, kaip ir oro erdvė.
Vaikinas—šitaip. Reiš- 

fkia, ’tu būsi mano, nes be 
? bro negali gyvent.

Skil tum as
Jonas — Koks skirtumas G 

tarpę protingo ir žioplo?
Petras — Skirtumas tas, 

kad protingas žino, ką kal
ba, o žioplas ?ino, kad tik : 
kalba.

Abi Vienametės
• ’ Ligonis—Man skauda de- •;

Daktaras—Tai iš senat-';: 
ves. ‘ - ■/’

Ligonis — Re t, daktare, - 
mano ir kairioji koja turi :r 
tiek pat metų, o ją betgi ne- • ■ 
škaiiąą. . -

Raud. PttiiHš.



Trečias Puslapi

Po Programai Šokiai. Koncertas Prasidės 3:30; Šokiai 7 Vai. Vak

NOVEMBER

MENKEL1UNIUTĖ

Prisirengusi savo skam 
biu ir puikiai išlavintu dra 
matiško soprano balsu link 
sminti dalyvius šiame kon 
certe.

Anna Klym^Owska, tai 
mokine Antonio Pausello, 
brolio Rožės Pausello, kuri 
dainuoja Metropolitan Ope
roje, New Yorke. Mes ją 
girdėsime “Laisvės” kon
certe.

Brooklyn Merginų Sekstetas
Dainuos Revoliucines Dainas

Newark Jaunuolių Grupe
Perstatys “Charity” Vaizdą

tylAINIERIŲ KVARTETAS, iš, Shenandoah, Pa., kuris dai 
įjuos revoliucines dąinas “Laisvės” koncerte. . Artistų var
dai: (iš kaires j dešinę) 1- Pt. Grabauskas, 2. Stasys Kuz
mickas, 3/Antanas Kuzmickas, 4. Vitalius Judzentavičius

Aido Choro Vyrų Oktetas
Puikiai Pasižymėjęs Aido Choro 

Koncerte; Pasirodys Dabar

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE METUS

949 Willoughby Brooklyn

Brooklyno Wm. Norris
Aido Choras Orkestrą

Su Naujomis
NICHOLAS KARLASH, 

basas, garsusis operų daini
ninkas, kuris stovi lygiai su 

šaliapinu.

Dainomis
Raudonosios Šokikes, vadovaujamos Edith 

Segal, kurios šoks Raudonosios Armijos 
Maršą.

Grieš Šokiams A. VIŠNIAUSKAS, barito 
nas, nuoširdus rėmėjas dar 
bininkiškų judėjimo savo 
talentu, kaipo dainininkas

įžanga 50c ir 75c. Prašome iš Anksto įsigyti Tikietus ir Laiku Bukite Svetainėje

I

♦ * . ■ r

•. i



^fvirįaa puBlaptt

tą laiką. : Jie turi su savim nu
sinešti pilietystės darodymus.

BKuva Trečiadienis, Lapkr. §, 1£)£3

Imigrantų Problemos
KLAUSIMAI IR ATSA

KYMAI
Minimumo Algos ir Valan- 
, dos Plieno Industrijoj

KLAUSIMAS: Kokios yra

I ten apsigyventi. Bet išgyvenęs 
! ten tik trumpą laiką, matė, kad 
bus gęriaus sugrįžti atgal į Su
vienytas Valstijas, ir jis nuvy
ko pas Amerikos konsulą pra
šyti nekvotinės vizos; jis išbu
vo užsieny 14 mėnesių. Jam ta

minimumo algos darbininkams vįza nebuvo duota, ir biednas 
ir maksimumo valandos gele- žmogus negalėjo sugrįžti.
žies ir plieno industrijose po 
NRA kodeksu?

ATSAKYMAS: Įvairios mi
nimumo algos įsteigtos dvide- Į 
šimts-vienam distriktui, nuo 23* 
centų pietuose iki 40 centų į 
valandą, Pittsburghe, Youngs- 
towne, Clevelande, Detroite,

Aplikacijos Del Federally 
Paskolų Nuo Home 

Owners Loan 
Corporation

KLAUSIMAS: Kaip žmogus 
gali gauti federalę paskolą ,at-

Toledo, Chicagoje ii Coloiados | m0^. morgį^jų ant namo? Ar
1S n įiose /° P** 1 ėjimas . reikia pasamdyti advokąta ,tam 

nustatytas tiems darbininkams,!.-, . -9
kurie liepos 14 d., 1933 m., jau f 1 s • 1 ■........................................
gavo j 
darbą.
nustatyta iki 40 valandų į sa
vaitę per šešių mėnesių laiką, 
arba 48 valandos (šešioms die
noms) kiekvienoje savaitėje.

ntpu. U., in., jau ATSAKYMĄS.: Reguliąriškas , Pilietystės 
i stew tos kainos paprastą k^e 'jiešktf tikėti anglį
. Maksimumo■ valandbs p ko) g H Owners -- fetl ir

šiuom sykiu itin puikiai skam-į 
bėjo jo puikus baritonas. O 
naujas Aido Vyrų Oktetas 
kad jau rėžė dvi dainas taip 
skardžiai, skambiai, ir jau ei
na sau nuo steičiaus. Publi
ka tol šaukė, kol vėl sugrį
žo ir atkartojo “Mes Razbai- 
ninkėliai.” Vyrų oktetas turi 
gerus balsys ir turėtų tęsti sa
vo oktetą, nepakrikdyti. Gi 
Aido Merginų Sekstetas, tai 
tikra pažiba. Jųjų balseliai 
ir uniforma,—visa tai sudaro 
puikų ir skanų skonį žiūrėt ir’ 
gėrėtis jųjų melodijomis. Bra
vo, jaunuolės!

Sietyno jaunuoliai perstatė 
anglų kalba ve ikaliuką 
“Women’s Might.” Lošime da
lyvavo 10 jauunuolių, 3 vy
rai ir 7 mergaitės. Veikaliu- 
kas vaizduoja biedno farme- 
.rio gyvenimą, ir kaip šerifas 
su bankieriurii apeina paimt 
farmerio visą turtą ir farmą 
už ' nuošimčius bankui. - Bet 
farmerkos taip pavaišina tuos 
ponus, kad priverčia parduoti 
farmą už 34 centus, kuriuos 
pačios farmerkos sudeda, ir 
vėliau grąžina visą farmą at
gal savininkui, žiūrint į tuos 
jaunuolius vaidinant tokias 
tragiškas roles, ištikro reikia 
stebėtis jųjų tokiais talentais 
ir gabumais žinojime savo vie
tos ir tt. 
diškiūtė, 
fesionalė 
lošė' ir

| šis parengimas bus įvairus ir 
žingeidus, zkaip seniem taip 
ir jauniem, , todėl niekas ne
praleiskite šios taip puikios 
progos,—ateikite visi.

Vienas iš Komisijos.

\ HAVERHILL, MASS.

Apšvietos Reikalavimai 
Pilietystei

KLAUSIMAS: Kiek žmogus 
turi žinoti apie valdžią ir Ame
rikos istoriją imti pilietystės eg
zaminą ? Ar yra teisybė, kad ne- 
kuriuose distriktuose New Yor
ke egzaminai yra labai sunkus?

ATSAKYMAS: ’ Bureau of 
Naturalization išleidžia, knygu
tes pilietystės kandidatams ir 
tose knygutėse, aprašo papras
tus apšvietos reikalavimus pi
lietystei. Foreign Language 
Information Service, 222—4th 
Avenue, New York City išlei
džia “How To Become a Citizen 
of the United States,” kuri tu
ri net 100-klausimų ir atsaky
mų apie pilietystę. Ta knygutė 
parsiduoda už 25 centus kopiją; 

h aplikantas • turi 
anglų kalbos ir jis turi 

mo’kėti pasirašyti vardą angliš
kai. Turi kiek nors žinoti apie 
Suv. Vai. valdžios formą ir apie 
savo valstijos ir miesto valdžia. 
Jis“ turi žinoti apie Suv. Valsti
jų istoriją. Teisybė, kad per 
pereitus kelis metus nuo apli- 
kantų reikalauta, kad jie gana 
daug žinotų apie miestinę ir 
apie vietinę valdžią. Vienas iš 
geriausių būdų prisirengti prie 
tų egzaminų yra lankyti specia- 
les vakarines pilietystės klases. 
Tokias klases beveik visi mies
tai turi.

‘tymais,” — trys 
Tymas” 

ant 
tai reiš-
daugiau 
“tymas” 
vienam

kaip matosi, stropiai rengiasi 
prie “konverinės” darbo sis
temos,—jau keliolika “konve- 
rių” pradėjo dirbti. Ant “kon- 
verių” sustato darbininkus ir 
duoda jiems tokius pat čeve- 
rykus, kaip ant stalų dirba, 
vadinama
darbininkai krūvoj, 
gauna už porą 131^c 
“konverio” moka 7c., 
kia, ant “kąnyerio” 
darbas padalintas: 
dirba 108 poras, o
pareina 36 poros. Prie “kon
verio” dirba 7 darbininka-i 300 
porų, kiekvienam prisieina 
padaryt apie 43 poras.

Taigi pažvelgkime, kas 
pralaimi, o kas laimi, perkel
tus darbo sistemą, Dąrbinįų- 
kams prie konverio darbo pri
duoda 7 poras kiekvienam 
daugiau į dieną; algos numuš- 

’tos į dieną $1.64. Gumos

Jau apie dešimts metų pa
keltas čeverykų unijos vieny
bės klausimas 31 d. spalio di
dele balsų didžiuma nubal
suota už vienybę. Labai daug 
atsibuvo susirinkimų, daug 
kalbėta ir rašyta apie vieny
bę, ypatingai apie Haverhillio 
ir Lynno unijų, ir vis būdavo 
be pasekmių. Ir ve kodėl uni
jos viršininkai, kada tiktai 
pakildavo vienybės klausimas, 
būdąvo stoja už vienybę, 
žinom-a, viešai, o slaptai dir
ba prieš vienybę, nes kuo 
daugiau unijų, tuo daugiau 
unijų viršininkų ir minkštų 
Jęngvų darbų. Seniaus ^bū
davo kada tiktai pakildavo 
vienybės klausimas, tai unijos 
viršininkąi stpdavo už vieny
bę, todėl unijos viršininkus ir 
trinkdavo vienybės įyykdy-

Tai taip būdavo ir mirš
ta dar neįvykdyta unijos vie
nybė. Todėl unijistąi persi
tikrino ir šiuo kartu unijos 
vienybės klausimą paėmė į sa
vo rankas: susirinkimuose iš
rinko ne viršininkus, bet uni
jos eilinius narius, o unijos 
Viršininkai, kad ir dalyvavo 
vienybės susirinkimuose, tai 
tik su patariamu balsu, spren
džiamo balso viršininkai ne
turėjo.

S. W. P. Unijos viršininkai 
kada persitikrino, kad vieny
bės darbas eina pirmyn, tai 
pradėjo, smarkiai darbuotis 
prieš unijos vienybę. Balsavi
mo dienoj, tai yra 31 d. spa- kaiP 7:30 vai. vak. ir tęsis iki 12 v. 
fin uniinq viršininkai nasi^am-i lžanga su (lraPanM padėjimų 35c. no, unijos viršininkai pasisam , Tai bus lioksmas balius> bus 
dė žmones, kurie skleidė prieš rimų, užkandžių, pyragų, keptų sil- 
vienybę lapelius, kaip sniegą, kių; žodžiu sakant visko bus. O šo- 
vienok unijos nariai Mass, ir kiams bus gera orkestrą; galėsite 
N. H. valstijų, kaip teko pa- tai gražiausia svetaine.
tėmyti, 1 d. lapkričio spau-1 Taigi kviečiame netik Philadelphi- 
doj, tai didele balsų didžiumai)08. Publiką, bet ir visą, apilinkę,

, . v . , . ~ _ i kaip tai Chester, Riverside, tainubalsavo uz vienybę S.W.P.
Unijos su kitom čeverykų uni
jom Naujoje Anglijoje.

Šis žygis turėtų atidaryti 
darbininkams; akis, kad jeigu 

*riori pagerinti darbininkai sa
voj būyį,1 lai turi paimti dar
bą į savo rankas ir tiktai tuo
met laimės, kas darbininkams 
teisėtai ’.priklauso.

Svarbios prakalbos nedėlio
ję, 12 d. lapkričio, L. P. G. 
Kliubo Svetainėje, 324 River 
St., prasidės kaip 7-tą vai. 
vakare. Kalbės d. S. Sas
nauskienė lietuviškai ir vieti
nis d. J. Costello 
Taipgi bus gera 
kurią išpildys: B. Kvędaravi- 
čius, grieš smuiką: R. 'Kamin- 
skiute, bandžio; “B. Prakapiu- 
tė, pianu: J. Jurgeliutė 
mandalina: E. Jurgeliavičius, 
armonika: J. Finenco, ban
džio; Povilauskas deklamuos.

Patartina kiekvienam ant Į 
šio parengimo atsilankyti, nes |

PRANEŠIMAI E KITUR

PHILAQ&LPHIA, PA.
Visų lietuvių ' organizacijų delega

tai, dalyvavusieji Prieškariniame 
Kongrese, New Yorke, susirinkit 11 
d. Navember, 138 So. 8th St., 2:30 
vai.. Atsibus visų delegatų konfe
rencija.

Komitetas.
(264-265)
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1.

DETROIT, MICH. 
Delegatų < Atydai!

APLA 47-tos kp. mėnesinis susi
rinkimas bus sekmadienį, lapkričio 
12 d., 2 vai. po pietų, Draugijų 
svetainėje, 3600 W. Vernon Highway 
ir 25 gatvės.

Visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime, nes bus daugelis svar
bių žinių iš organizacijos bėgio. 
Taip pat ateidami atsiveskite kiek
vienas po vieną aplikantą.

Sekr. V. A. Norkus.
(264-265)

magnatai pelnagrobiąi čia ant' į 
vietos darbininkus sustato mui. 
skebauti vienus prieš kitus. 
Neorganizuoti darbininkai pa
sipriešinti — bejėgiai. Prieš 
mano atėjimą čia paimti dirbt 
nauji darbininkai sako, gumos 
darbininkai buvo sustreikavę 
ir laimėjo 2^ c. pakelt už po
rą čeverykų. Jau prie manęs 
streikavo padų iškirtimo dar
bininkai ir kitos šakos sky
rius. Bet tokis streikas tai 
tik juokai,—penki kirtėjai su
streikavo. Per porą dienų 
truputį paralyžiavo darbą, o 
kompanija gavo kitus jų vie
ton. . Einant į streiką reikia 
susitarimo visuose skyriuose, o 
ne atskirai; o tai del to taip 
daroma, kad nėra jokios uni
jos.

Amerikos Darbo Federaci
jos agentai kalbina darbinin
kus ant gatvių^ organizuotis į 
jų uniją, bet viduje girdisi 
darbininkų, opinija, kad ne
užsimoka prigulėt prie feike- 
rių federeišių unijos. Jie nori 
iš sykio organizuotis į, kairią 
Fosterio uniją—Darbo Unijų 
Vienybės Lyga,—taip 
didžiuma d'arbiniilkų. Darbi
ninkai neužganėdinti tuo “in- 

.. 4-r. 4-^; veikimu,
tai yra Roosevelto NRA. Tą 
galima girdėti kalbant gatvė
se, gatvekariuose ir kitur. Tas 
mėlynas erelis tik ant popie- 
ros, o didelis alasas darbinin- 

ar nebūt ge-Įkam jokio pagerinimo nesutei
kė. Kad ir čia, Middletowne, 
guminėse darbas nuo šmotų, 
turi dirbt, kol užbaigi savo 
darbą, iki 12 valandų dienai.

Kokis skirtumas gumos in
dustrijoj 15 metų atgal ir da
bar? Seniau čia dirbdavo dar
bininkai nuo 25 iki 50 metų, 
o dabar, dirba jaunuoliai nuo 
13 metų; mažai matosi dar
bininkų virš 45 metų am
žiaus. Gi ir šitie greitoj atei
tyj- bus prašalinti ir jų vieton 
paimti nepilnamečiai. Jauną 
darbininką lengviau prie viso- 
ko pripratinti ir pavergti, pa
daryti mašinos automatu. Šiaiir 
dien gurno dirbtuvėj tarpe 
darbininkių yra ir pabaigusių 
mokslą “nursių,” kurios nega
li gaut darbo ligoninėj; taipgi 
ir kitokių profesijų darbinin
kų kaip tai, knygvedžių, ste- 
nografų ir kitų, dirbančių pa
prastą darbą. Pieną ir pajus 
dirbtuvėj pardavinėja ne ko
kie jauni vaikai, bet pVpfęsipd 
nalai, pabaigę kolegijai žrho*-' 
nęs’.11

, Tai kokią milžinišką per
mainą padarė 15 įnertų, indus
trijoje. 15 metų atgal į ko
legijos mokinį žiūrėjo kaipo į 
didelį žmogių, šiandien jis nie
ko nereiškia. Kuomet kapita
listinė sistema eina prie mir
ties, visa industrijos sistema 
suparalyžiuota; profesionalai 
negali užimt sau tinkamas vie
tas, nes tokių vietų jau mažai 
yra. Gumos darbininkas.

Corporation, yra pasiųsti pra- 
jšymą į distriktinį ofisą apskri
tyje, kur gyvena. Tam tikslui 
yra tam tikros blankos^ kurias 
galima gauti uždyką. Nereik 
jokios legališkos pagelbos. Jei
gu negalėtum išpildyti tą apli
kacijos blanką, tai tame ofise 
pagelbės be jokio užmokėjimo;

Aktorių Kodeksas
KLAUSIMAS: Ar aktoriai 

chorų dainininkai apdengti ko
deksu? Kokios yra jų minimu
mo algos?

ATSAKYMAS: Kodeksas nu
stato kelias minimumo algas, 
apdengiant teatrališką indust
riją. Tos minimumo algos mai
nosi todėl, jog visi miestai ne 
vienodo didumo, ir visi persta
tymai arba veikalai nustato 
įvairias bilietų kainas. Mini
mumo algos, aktoriams turint 
daugiaus kaip dvejus metus pa
tyrimo mainosi nuo 40 iki 50 
dolerių į savaitę, paskutinė al
ga mokama, jeigu veikalo augš-' mai nuo minimumo metų, kad 
čiausia kaina yra $4.50 arba 
daugiaus. Minimumo alga del 
choro narių mainosi nuo $25.00 
iki $35.00 į savaitę.

ir

Vajjtų Darbas
KLAUSIMAS: Mano du vai

kai, dar neturėdami 16 metų 
amžiaus, prisideda prie šeimy
nos užlaikymo, šeimynoje yra 
net Septyni vaikai. Pereitą ,sa-' 
vaitę abudu pametė darbus, nes 
įstatymas draudžia vaikų darbą. 
Ar nėra mums kokios nors pa
gelbos?

ATSAKYMAS: P a 1 i uosavi-

nors šeimyna baisiai reikalau-, 
ja tos pagelbos, nepavelinta. Bet 
Federal Emergency Relief Ad
ministracija pranešė savo tar
nautojams specialiai svarstyti; 
prašalinimus nuo darbo vaikų, 
kurią algos, beveikį užlaiko šei
mynas. ' į iib1.' U

Naturalizavimas Dekleran- 
to Našlės i

KLAUSIMAS: Mano vyrąs
• išsiėmė pirmas popieras;

neišpildė savo piffetystę todėl, 
kad numirė. Ar teisybė, kad 
aš galiu vartoti jo pirmas po
pieras mano naturaližavimui? !

į ■ ATSAKYMAS: Teisybė, jei-; _ , • .... . .
gu tik tavo vyro Declaration of pasilikti Suv. Valstijose huo- 
Intention (pirmos popieros) jlatai?
mažiaus kaip septynių metų se- į ATSAKYMAS: Ne. Rapor- 
numo. Tokiame atsitikime gali buvo išduptas nesenai, kad 

z išpildyti natūralizacijos peticiją ! ^as galimas daiktas, bet tas ra- 
(antroms popieroms), neišsiim- ! Portas yra klaiįįngas. Turėsi 
dama pirmų popierų. Jeigu i apleisti Suv. Valstijas. Bet tei- 
atvykai po birželio mėnesio 29 i sy^e, kad pagal nesenai išleistų 
d., 1906 m., tai turėsi išgauti ; instrukcijų, tavo vyras galės 
atvažiavimo certifikatą, kuris ' paduoti peticiją del nekvotinės 
parodo tavo legališką įvažiavi-Į vizos (ant form 633), kuomet 
mą nuolatiniam apsigyvenimui j dar esi šioje šalyje, ir ne kaip 
Suv. Valstijose.

~. Permainyti ^Svečio Stovį
KLAUSIMAS: Atvykau į ši

tą šalį kaipo svečias. Nelabai 
senai ištekėjau už Amerikos pi
liečio. Ar tas man teikia tej-

Svarbumas Sugrįžimo 
Leidimo

praeityje buvo daroma, kuomet 
reikėjo laukti, pakol žmogus iš
važiuoja pirm, negu galėjo pra
šyti įleidimo. Kuomet tik vy
ras gaus pranešimą iš Washing- 
tono, kad nekvotinės visos išda-KLAUSIMAS: Ketinu išva

žiuoti užsienin, bet išanksto no- vimas autorizuojamas, tai galė- 
rėčiau apsirūpinti apie sugrįži
mą atgal į Ameriką, jeigu te- tu'rėsi asmeniškai nuvykti pas 
nais man gyvenimas nepatiktų
Ar turiu išgauti sugrįžimo lei- Tokią kelionė į svetimą šalį ne- 
dimą? Atvykau į Suv. Valsti
jas daugiaus kaip 20 metų at- bando permainyti savo stovį ir 
gal ir neatsimenu laiką, kada nori būti reguliąrįšku imigran- 
atvažiavau, neį laivo vardą. Ką tu.
turiu |daryti?

ATSAKYMAS: Jeigu

si išvykti į paskirtą šalį, kur

ąmerikos konsulą išgauti vizos.

BALTIMORE, MD-
Apvaikščiojimas Rusijos Revoliuci

jos įvyks penktadienį 10 d. lapkri
čio, 8 vai. vakare, 852 Howard St-, 
Lehmanman’s Hall. Kalbės drau
gai R. Minor ir M. Olgin. Visi kla
siniai sąmoningi darbininkai turi 
darbuotis, kad kuo daugiausia iŠ- 
anksto išplatinti tikietų ir sutraukt 
kuo plačiausias mases j šj mitinga.

(264-265)

Inžinierystes Klases
KLAUSIMAS: Ar man galite 

pranešti, ar klasės, organizuo
tos New Yorke ir kituose mies
tuose nedirbantiems, turi tech
nikos ir inžinierystes daly
kus ? \

ATSAKYMAS: Toki kursai 
yra New Yorke, West Side 
Continuation School, 208 West 
13th Street., Įima garinius ir 
Diemel inžinus, degimo, įkaiti
mo ir ventiliacijos, (oro pritai
kymo ir ątšaldymo studijavi
mą. Įvairiuose di^ieįiuosę 
miestuose randasi mokyklos 
augusiems, kur mokina tech
nikos dalyki).' !'!

J ' ; < . Į •' : •» I i’ ’I

Leidimai prie Prieplaukos 
Prieiti

KLAUSIMAS: Mano sesuo 
atvyksta į New Yorką ateinan
tį šeštadienį iš Lietuvos. Keti
nu nuvykti jos pasitikti. Ar 
išariksto turiu gauti leidimą 
prieiti prie prieplaukos?

ATSAKYMAS: Turi gauti 
kortelę iš United States Custom 
House, Bowling Green ir Broad
way. Be kortelės tavęs neleis 
prie prieplaukos. Tas korteles 
galimą uždyką gauti. Jos duo
damos giminėms ir draugams 
atvažiuojančių pasažierių.

NEWARK, N. J

S.

PHILADELPHIA, PA.
Didelį ir linksmą balių rengia 

LDSA 11-ta kuopa šeštadienį, Nov
ember 11 d., Girard Manor svetainė
je, 909-15 W. Girard Ave., prasidės

Ypatingai Olga Juo- 
tai tikra scenos pro- 
lošėja. Labai gerai 

Lillian Janušoniūtė, 
Žukauskaitė, Jurevičiukė ir
šerifas Skustaįtis, ir pati far- 
merka, iš kurios atima pasku
tinį turtą—Mildred Jamison. 
Ištikrųjų, tai sveikintinas ir 
sykiu džiuginantis apsireiški
mas. mūsų jaunuoliuose.

Ant galo didysis Aidas' už
baigė programą, sudainuoda
mas 3 dainas labai puikiai ir 
skambiai.

šiame parengime buvo lei- 
džiąmas skanus pyragas—
keiksas “Laisvės” naudai, iš
keptas per draugę Helen Vi- 
nick’s—Vinikaifienę. Mat 2 
savaitės atgal turėjom ■ vaka*- 
rienę, kur d. Vinikaitienė at
ėjo prie manęs ir pridavė pen- dustrijų atsteigimo 
kinę už “Laisvės” prenumera
tą. Sako, gavau iš adminis
tracijos laišką, kur prašo pa- 
sidabruot laike vajaus. Sako, 
nesitikėdama gaut naujų skai
tytojų “Laisvei, 
ra virš minėta propozicija. 
Aš, žinoma, pagyriau draugės 
sumanymą ir šiame koncerte 
išleidom jos škdnų keiksą, už 
kurį surihkom $3.20. Per 
“Laisvės” koncertą priduosiu 
pinigus “Laisvės” 
puikus pavyzdys 
draugėms pasekti 
kaitienę iš East Orange, N. J.

Vakaro pirmininku . buvo 
jaunuolis Frank Vitkus, Siety
no Choro organizatorius, kuris 
gabiai vedė tvarką.

Aukotojų vardai. Po $1.00 
J. Picconi; J. Ruseskas, „ A. 
Kvėdara. Po 50c. J, Mikšis. 
35c. F. Klastow; po 25c. -V. 
Tilįūnas, Pakalniškis, J. Žilins
kas, Daisy Grimilaitė 21c. ;

Varde Sietyno Choro vi
siems programos pildyto jams, 
Šalinaitei, aukautojams ir vi
sai publikai didelis draugiš
kas ačiū. Jei kas buvo nege
ro, ki,tą syk atitaisysim.

Choro Reporteris. ■

įsi® CONN.

adm. Tai 
ir kitoms 

d. Vini-

kalba

angliškai. 
programa,

turėtiį pasirodyt skaitlingai ant šio 
baliaus, nes kaimynai, ir kada jūs 

pusrengiat, tai publika veik per 
susideda iš Philajelpftijos.

Lai nei vienas-na nepasilieka na
mie November 11 d., Girard Manor 

• svetainėn: į balių. • .
’ ' 1 ’ Rengėjos.

. . , ; (264-266) |

WORCESTER, MASS.
• Vakariene ir koncertas, naudai 

Daily Worker, rengia ALDLD ir 
LDSA kuopoft, sekmadienį, 12 d. 
November, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott St., pradžia 4:30 vai. po 
pietų. Programos išpildyme daly
vaus John Reed kliubo dramatiška 
grupė, bus vienas rusas solistas ir 
dainuos Ig. Kubiliūnas iš Boston, 
Mass, pasižymėjęs komikas. Daly
vaus Aido Choras ir merginų ir vyrų 

Kviečiame visą, apielinkę 
ir paremti darbininkišką

(263^65)

oktetas, 
dalyvauti 
spaudą.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 

lapkričio 9, 1933, Lietuvių Piliečių 
Kliube, 
vakare, 
nes bus 
svarbių

315 Clinton St., 7:30 vai. 
Visi nariai privalote ateiti 
balsavimo blankos ir šiaip 

reikalų aptarti.
A. M.

T

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisvė” gali pristatyti jums j namus šių metų, vė

liausio isdirbimo, si) naujais patobulinimais

Sietyno Choro Koncertas 
Pavyko Gerai

Spalių 28 d., įvyko- Sietyno 
Choro metinis koncertas, žmo
nių buvo virš 300, kurie laiką 
praleido labai smagiai. Pror 
grama buvo įvairi ir, galima 
sakyt, perdėm darbininkiška, 
kurią išpildė patys choristai.

Pirmiausiai pats Sietynas, 
vadovaujamas mūsų nenuils-; 
tančidS’ draugės šalinaitės, ati
darė Vakarą',! sudainuodamas 
“Internacionalą” iir. kitas ;3 
dainas; - kurios išėjo labai ge
rai: > Vėliaus.'sekė smuiko so
lo, kurį davė mums jaunas 
sietjmietis Vito Dvareckutis. 
Tai j puikiai vartoja smuiką, 
kad/ tik jis Įavintųsi ant to
linus, būtų gabus smuikinin
kas. Ant laimės atsilankė 
Ann Burlak, nepavaduojama 
audėjų organizatorė ir strei
kų Vadovė, kuri pasakė puikią 
prakalbėlę apie Patersono šil
ko audėjų streiką; prašė pa
dėti streikieriąms moraliai ir 
materialiai. Aukų surinkta 
12 dol.

* Drg. Višniauskas,' bayon- 
nietis, jau kelintu kartu pa
tarnauja Sietynui, palinksmin-

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Skaitytojas
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•Socialistų Par-
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visai ne- 
Tokiame 

gauti lei- 
Valstijas. 
išgyvenęs

įšvengiama, kuomet « svečias

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

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

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

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

*
SnKsaRfl

Vyras lengvai' galės parū- 
, 'pinti ąrba išgauti nękvotigę yi- 

išva- . zą pUolatiniam aprsigyvdmfnui, 
žiuosi bė sugrįžimo leidimo, tai1 nes tamsta esi žmęna Ainerikos 
turėsi prašyti nekvotinės vizos; ;piliečiQ. ' • 1 :. : i '. ; v .::
kaipo sugrįžtantis apsigyvenęs > ——:—r-. . . „ , . .
ateivis į vienus metus> ir ture- Permainymas Nątųmlizaci-

/' Henungteti Randr- ■

si paduoti dieną pirmo atvažia
vimo į šitą šalį ir vardą laivo. 
Ta ųekvotinė viza kaštuos net 

’*1$10.00, kuomet sugrįžimo leidi
mas kaštuoja tik tris dolerius. 
Kartais žmonės mano, kad jie 
ištikro atsimena, kada ir ant 
katro laivo jie pirmu kartu at
vyko į Ameriką, bet po ištyri
nėjimų arba pajieškojimų pasi
rodo, kad jų vardai 
užrašyti rekorduose, 
atsitikime, jie negali 
dimo sugrįžti į Suv. 
Nelabai sėnai vyras, 
šioje šalyje net trisdešimts me
tų, išvažiavo į Europą be su
grįžimo leidimo, nes jis ketino

jos Liūdininkų
KLAUSIMAS: '• Vienas liu

dininkas, kurį užvardinau sayo 
pirmoje pilietystės pįticijojė, 
apleido miestą ir neketina grei
tai sugrįžti. Turiu kitą liudi
ninką. Ar aš turiu pranešti 
natūralizacijos teismui apie 
permainą?

ATSAKYMAS: Tas nėr svar
bu. Tik nuvyk ant išklausymo 
su naujais liūdininkaiš. Bet vis 
turi būti pilnai kvalifikuoti 
Amerikos piliečiai, gero cha
rakterio, kurie tave turi
žinti per mažiausią penkis pie
tus ir tave tankiai matyti perdan^s N e w.a r k o p U'blika.

Goodyear Rubbsr Kompanijos 
Darbininkų Balsas

čia gumos čeyerykų išdir- 
bystės dirbtuvė stovėjo nuo 
1929 metų uždaryta. Apie 4 
mėnesiai atgal pradėjo dirbt. 
Priėmė nemažai » patyrusių ta
me darbe darbininkų; sako
ma, kad jau dirba iki ^,000 
darbininkų.

Darbininkų i š n a u dojimas 
įčia dabar labai didelis; šian
dien dirbtuvės moka ne už ge
rą darbąy bet už daiig darbo 
padarymą, šioj dirbtuvėj dar 
yra užsilikus sena čįarbO" sis
tema; mat, per 4 krizio me
tus stovėjo uždaryta, tai da
bar ir dirba sena sistemą. Bet,

Paryčius
tiją išmetė apie 30 narių iš 
savo partijos, kurie yra par
lamento nariais. Praneša, 
kad tie nariai “sukilo prieš 
senąją partijos vadovybę.5

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



Penktas Puslapi
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•VIETINĖS ŽINIOS
pro’gre-

nebus

WORCESTER, MASS,

FORDAS PALEIDŽIA PUSĘ SAVO DARBININKŲ

RAUDONA 53 L E N T A
LAISVES” VAJININKAI

štai kaip dabar stovi “Laisvės” vajaus ]^nktyniuotojai ir veikėjai:
t

alley, Ill

Phone, ĖVergreeh 8-9130 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
Ridgewoodietems

1 -

1

SPRINGFIELD, ILL
Nare

APLA SKYRIUS
$150 METAMS IR $225 PUSEI METU

Se-

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS: '
PENKTA

3
3

kurios pasira- 
progresyviais, 

dienas savaitė-

1
1

1
1
1
1
1

vi- 
pa- 
va-

rengia masines

apie Komunistų 
Tai yra bjauri 

prieš revoliuci-

Visi, kurie turite tikietų iš ank 
sto pardavimui, rūpinkitės 
sus tikietus parduoti. .Visi 
simatysime 12 d. lapkričio 
kare vakarienėj.

APLA 7-tos kuopos Vaji 
ninkas ir Korespondentas

- J. D. Sliekas.

TRUCKS AND PLEASURE £ARS REPAIRED 
• % A

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

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

ANTRA TREČIA i KETVIRTA

ŠEŠTA

. Socialistas Aplaisineja 
Hitleriov Knygas

tas: “Kaip tai gali būti, kad 
tu žydas, o atlieki darbą Hit
leriui, prieš kurį jūs viešai 
skelbiate boikotą?” Gold
smith atsakė :.’“Na, biznis yra 
biznis; jeigu aš nedarysiu to 
darbo, padarys jį kitas.”

Tą purviną,. kurstančią 
prieš komunistus ir žydus 
knygą skleidžia Amerikoj tam 
tikras skyrius Nacionalės Pi
liečių Federacijos, griežtai 
kapitalistinės organizacijos. 
Ralph M. Ėasley yra vadas 
Piliečių Federacijos ir ^hlva 
to skyriaus, kuris vadinasi 
“Amerikinė Dalis Tarptauti
nio Komiteto Kovai prieš Pa
saulinį Pavojų iš Komunizmb: 
Pusės.” / ’

Amerikos /Darbo Federaci
jos vice-prezidentas M,. Woll 
yra ir veikiantysis prezidentas 
juodašimtiškos Piliečių Fede
racijos.

Paskutiniame suvažiavime 
Darbo Federacijos Washing-

šaukianti boikotuot Vokietijos 
tavorus. O dabar Wollo va
dovaujamos Piliečių Federaci
jos skyrius skleidžia tą Hitle
rio tavorą’—knygą, nors Wol- 
las yra ir Darbo Federacijos 
vice-prezidentas. Dar dau
giau. Goldsmitho knygų tai
symo šapos darbininkai pri
klauso prie Amerikos Darbo 
Federacijos unijos.

Taip praktikoj socialistai 
yra “priešingi” Hitleriui; tai 
šitaip ir Darbo Federacija 
“boikotuoja” Vokietijos tavo
rus.

Įkaitino 158 Kailių 
Raketierius

NEW YORK. — Iš Vokieti
jos atgabenta 20,000 egem- 
pliorių neapdarytos hitlęriečių 
knygos “Komunizmas Vokieti
joj : Tiesa 
Suokalbį.” 
knygpalaikė
nius darbininkus ir žydus. Ją 
neapdarytą atsiuntė Ameri
kon todėl, kad už apdarytas 
knygas reikia brangiau mui
tus mokėti. Jau 10,000 eg
zempliorių apdarė Alexandro 
Goldsmitho dirbtuvė, 75 Var- 
ick St., New Yorke. Kas žin- 
geidu, tai kad Goldsmith yra 
žydas ir Socialistų Partijos 
narys, priklausantis prie Ami
tyville, Long Island kuopos; 
ir jis darbavosi už socialistų' 
kandidatą į New York o ma
jorus—C. Solomoną.

Goldsmithas buvo užklaus-' tone buvo priimta rezoliucija,

NĖW YORK. — Sudaryta 
teismiški kaltinimai prieš 80 
kailių siuvimo kompanijų ir 
prieš 78 asmenis, kaipo rake
tierius. Jie dinamitu ardę ki
tas kailiasiuvylllas, mėtę j jas 
smirdančias bombas, laistę jų 
kailius deginančiomis rūgšti
mis, darę užpuldinėjimus ir 
plėšimus trokų, kuriais buvo 
gabenama kitų kompanijų 
kailiai ir tt. Visa tai buvo 
daroma, idant išmušt savo 
konkurentus iš biznio ir pa
tiems pasidaryti daugiau pel
no.

Našlė Primušė Kaltintąjį 
Jos Vyro Nužudyme

BROOKLYN. — Šimonį“"’ ___________ ,
Stern buvo teisiamas, kad nu-;
4 •v 4- * * 4- Bersoną, botieji MaSjneS
tapo isteismtas. Tuomet, jam.Į 
išeinant iš teismabučio, už
puolė jį užmuštojo našlė; par
trenkė jį ant/ėmės ir taip ęu- 
spardė, kad jis neteko sąmo
nės. Bet atsigeiveliavęs Stern 
atsisakė t areštuot užpučlikę. 
Džiaugėsi, mat, savo kailį iš
gelbėjęs nuo elektros kėdės.

Prakalbos ir Judžiai> ' ■ *

Tarptautinis Darbininkų Ap-' 
sigynimas 
prakalbas ir »bus rodomi du 
paveikslai - judžiai, lapkričio 
8 d., 7:30 vai. vakare, Com
munity Baptist Church, 53 
Vally Road, Manhassett, L. L.

ma pasivyt kainų kilimą. Mai- 
nierių vadai sako, kad kol 
ftontfaktas neišsibaigs, mes 
negalime reikalaut pakelt mo- 
kesties Už iškasamą anglį bei 
už dienos darbą. Taip ir lau
kia visi geresnės ateities.

Pasisukiojus po aprėdalų ir 
kitokių smulkių daiktų krau
tuves, jos tuščios; tik valgo
mų daiktų krautuvės dar daro 
biznį, mat, žmonėm valgyt 
vistiek reikia. Fabriko^, ku
rios neuždarytos, tai menkai 
dirba. Kitos neva dirba 5 
dienas savaitėje, bet su mažai 
darbininkų. Yra visai užda
rytų,—ląukia “geresnių lai
kų”, kuomet galės savo duris 
atidaryti ir vergus pašaukti į 
darba. Bet klausimas, kada 
tas laikas ateis?

1 A. Čekanauskas.

ir ne mamierių. Bet valdžia 
eina išvien su lewisiniais ir 
apgina jųjų mušeikas, kurie ir 
taip gerai apniūki u 6ti. Todėl 
lewisiniai ir Šaudo
syvius Susirinkimuose, žinoda
mi, kad jiė'm už tai 
didelės bau&ftiės. O progresy
vius UŽ mažiausią daiktelį 
smarkiai baudžia buržuazinė 
valdžia. Todėl ir esti sunki 
kova. Peabodės maina No. 
12 dirba po apsauga; sakoma, 
išdirba pilną orderį, kiek rei
kia, kasdien.

Kompanijos, 
še sutartį su 
dirba po 2—3
je. O darbininkų per pilnai 
prikimšta, per tai labai ma
žai teuždirba. Pragyvenimas 
labai augštai pakilo; iš už
darbio dabar niekaip negali-

Iš Darbininkų Veikimo
Dabar Worcesteryje yra 

dedamos pastangos, kad ristis 
darbininkus suorganizavus į 
plieno ir metalo darbinįnkų 
industrinę uniją. Iš lietuvių 
darbininkų vadovaujhnčių Or
ganizacijų irgi yra išrinktas 
tam darbui komitetas. 29 d.> 
spalio td's komitetas jau buvo 
surengęs diskusijas tos unijos 
klausimu. Bet yra peiktinas 
dalykas, kad į diskusijas ma
žai darbininkų atsilankė. Ma
tyt, kad^ darbininkai mažai 
supranta unijų svarbą, kur 
yra vienintelis jų laimėjifnas 
dabartiniu laiku. Tik per ge
ras unijas dabar darbininkai 
gali šį tą iškovoti iš savo bosų 
dirbtuvėse. Todėl, darbinin
kai, stokite visi į unijas ir tap
kite šiokiais tokiais kovoto
jais; dabar esate bespėkiais.

Norėdami gaut daugiau in
formacijų apie šitą uniją, 
kreipkitės į unijos raštinę, po 
num. 112 Froht St., Room 
&09. Ofisas atdaras nuo 9 ry
to iki 7 vakare.

ALDLD ir LDSA Vienybės 
Klausime ,

Praeitame* ALDLD 11 kuo
pos susirinkime išėjo didžiu
ma narių prieš vienijimąsi, ar
gumentuodami, kad LDSA 
šiuomi laiku gerai veikia dar- 
bin. judėjime, turi nemažai 
pinigų savo ižduose. O susi
vienijus, yra , manoma,’ kad 
tų finansų nebus. Mąt, mote
rys turi patraukima lenkty- 
niuotis su vyrais, o susivieni
jus su ALDLD, manoma, kad 
mažai ką daugiau produktuos, 
negu dįjar produktuoja. . ' 

’ Dar kitas dalukas. Yfa pa
tirta, kad moterys daugiau 
linksta prigulet prifc moterų 
organizacijų, negu prie ■ vyrų. 
Taipgi ir katalikės moterys 
daugiau stoja į moterų orga
nizacijas, negu į mišrias. 
Mums rodos, kad darome 
stambią klaidą, suviehydami 
šias dvi organizacijas. Juk ir 
dabar durys neuždaros susi
pratusiom moterim prigulėti 
mišrias organizacijas,—stoti 
ALDLD bei į Kom. Partiją.

vo darbininkų. Pilnas skai
čius darbininkų Fordo dirb
tuvėse yra apie 45,000. Ypa
tingai daug darbininkų bus 
paleista ’iš River Rouge 
dirbtuvės.

Tai tokias pasekmes duo
da darbininkams Roosevel- 
to NRA ir visa ta “atbuda- 
vojimo” kampanija.

DETROIT, Mięh.—Fordo 
dirbtuvės paleidžia darbi
ninkus ir sako, kad vėliau 
bus paimti darban. Kuomet 
ši kompanija veda ginčus su 
NRA, tai darbininkai eina 
lauk. Paleista jau apie 
9,000 darbininkų.

Kiti pranešimai sako, kad 
ši kompanija paleis pusę su

Darbininkai ir darbininkės! 
Šios masinės prakalbos ir ju
džiai yra rengiami delei gel
bėjimo devynių Scottsboro 
negrų jaunuolių ir prieš lin- 
čiavimą negrų darbininkų.

Mes atsišaukiame į jus: pa- 
gelbėkite sudaužyti kapitalis
tų—išnaudotojų suokalbius
prieš negrus jaunuolius. Pa- 
gelbėkite sustabdyti negrų 
linčiavimą ir, abelnai darbi
ninkų terorizavimą. Parody
kite savo darbininkišką soli
darumą negram darbininkam, 
nors atsilankydami į šias ma
sines prakalbas. -

Bus geri kalbėtojau iš TDA 
ir bus rodomi šie judžiai: 
“Bonus March” ir “Centu
ries.”

Užkviecia
TDA Komitetas.

Numirė Tapęs Komunistu
■ OVIEDp, Ispanija.—Juan 
Fernandez, buvęs socialistas 
visą laiką, dabar įstojo į Ko
munistų Partiją ir nusižudė. 
Sakoma, .kad jisai norėjo 
nors mirti būdamas komu
nistu.

Steigia Kačių Farmą
PARYŽIUS. — Francijos 

valdžia steigia kačių farmą. 
Šioje farmoje bus veisiama 
ir auginama katės tos veis
lės, kurios gaudo žiurkes. 
Pasirodo, kad Franci j ai grę- 
sia pavojus nuo žiurkių.
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S. Reikauskas, Shenandoah, Pa 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J^ ...
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. 
P. Bokas, Waterbury, Conn. . 
P. Greiviškiš, Hudson, Mass. . . 
G. Krance, Bridgewater, Mass. 
M. Skučas, Newark, N. J. ....
O. Girnienė, Binghamton,'N. Y 
S. Puidokas, Rumford, Me. • • 
M. Burauskienė, Waterbury, Coni^. . . 
S. Penkauskaš, Lawrence, Mass. . 
Geo. Šimaitis, Montello, Mass. . . . 
A. Račkauskas, "Girardville, Pa. . . .

Gasiunas, Pittsburgh, Pa. ..........
Grybas, Norwood, Mass...............

Vasiliauskas, Detroit, Mich............
Fulton, Brooklyn, N. Y..................

M*. Guoba, Toronto, Ont. .. ..............
I. Karlonas,‘ Yonkers, N. Y.
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. . . . 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa............
P. Žirgulis, Rochester, N. Y..............
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. . , 
M. Krasauskienė, Milford, Mass.......... 2

Sklariene, Cleveland, Ohio...............2
Raulinaitis, Cleveland, Ohio. ...... 2 
Davidonienė, Worcester, Mass. ... 2 
Karpich, Lynn, Mass........................... 2
Vasiliauskas, Detroit, Mich.............. :2
P. Miller, Chicago, 111..................... 2
Cibulskiene, Nanticoke, Pa...............2
Petkienė, Great Neck, N. Y............. 2
Jarvis, Plymouth, Pa. • .............  .2

J. Katilius, Bridgewater, Mass. ............ 2
A. Lukaitis, Bayonne, N« J. . . ........... 2
A. A. Lideikienė, Great Neck, N.Y.. 2 
J. Cheponis, Montreal, Can.................... 1
J. Adomaitis, Monangahela, Pa.......... 1

B.

E.

E

E.
S.
R.

J. Daubaras^ Athol, Mass- . . .
J. Gaidis, Maynard, Mass. ». . . f 
Sf Wallace, Kenosha,( Wis. ., 
J. Moskaitis, Spring
A. J. Pranaitis, Camden, N. J. .
J. Žilinskas, Lewistonę, Me. . . , 
S. Misevičius, Gardner, Mass.. . .

• A. Kupčiūnas, Phila, Pa«..........
J. Chinški, O’Falon, III.
A. Klimas, Hartford, Conn. . . . 

■ Baltrūnas, Brooklyn, N.Y.......... ■;
J. Wizbar, Elizabeth, N. J.
V. Straževičius Toronto, Ont. . 
A. Pavilipnis, Sutton, Mass. ....
G. Kardauskas, Linden, N. J. . .
J. Tarnuiiavičius, S. Boston, Mass.

;,J. Žeinius, Montreal, Can. ...........
V. Gailiunas, (£gg Harbor, N.J. . . 
P. Kazakavičius, Newark, N. J. . . . 
S. Pieteris, Wilkes Barre, Pa.. . . 
F. Navardauskas, Philadelphia, Pa 
Geo. Raulinaitis, .Lost Creek, Pa. . 
Ig. Šarkauskas, Zeigler, Iii. ..........
P. J. Sliekas, Pittsburgh, Pa. . . . 
O. Girnienė, Binghamton, N. Y.
A. Griškevičius, Providence, R. 1...........1
O. Butėniene, Lawrence, Mass. ..... 1 
A. Depais, Detroit, Mich.
S. Ulban, Salerri, Mass. ...............
K. Rušinskiene, Minersville, Pa. . 
*D. P. Lekavičius, Findleyville, Pa.
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. ...... 
J. Jamison, Livingston, N. J. ....
F. Prūsas^ Los Angeles, Cal. .. f . . 
J. Adams, Grand Rapids, Mich. . .
F. Madison, Youngstown, O« ....
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. .....
S. Paulenka, Lowell, Mass...........
J. Bakšys, Worcester, Mass............

* / \

LDSA 132-ros kuopos susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį, 
lapkričio—Nov. 9 d., 7:30 vai. 
vakare, pas drg. Višniauskie- 
nę, 851 Hart St.

Draugės, šiam/ susirinkimui 
yra daug laiškų, del kurių tu
rėsime daug diskusijų; turė
sime į( juos atsiliepti ir kito
kių. labai svarbių tarimų pada- 
i-yti. ‘Visos turime bliu susi
rinkime laiku, nesivėluoti. 
žiūrėkime, draugės, savo rei- 
lų, ir visos būkime- susirinki
me.

22-24 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y- 
l^ear Manhattan Avenue

<i>

«!

Brooklyne $6.50 Metams ir $3.25 Pusei Mėty
Visi dienraščio skaitytojai, visi darbininkiško judėjimo ^rėmėjai stokime į darbą, 

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

PIRMA

SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$6 $5
Drg. H. žukienė iš Binghamtpno prisiuntė net už 9 naujus škaitytojuš. t<as 

atsilaikys • prieš Binghamtono drauges žukienę ir Girnienę ?
Drg. D« Krutu smarkiai lipa ant kulnu drg. S. Reikauskui, gi drg. GreiviškiS, 

žukienė ir P. Bokas yra lygiomis. " ;
r r . ■ • , . ■. . .... . ,, .

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

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

Bedarbių Vargai ir Bėdos
Suvargę bedarbiai džiau

giasi oro gražumu, kokis iki 
šiol buvo; girdi, nors gam
ta mūs nevargina per šį sūn- 

Mat, gali apsieiti 
be šiltų sunkių drabužių ir be 

! kūro išlaidų. O jau daugelis 
5 d. lapkričio įvyko APLA yra, kurie neišgali tinkamai 

7-tos kp. mėnesinis susirinki- apšildyti savo najnus nei įsi- 
mas. Perskaičius Centro bule-' ' ‘ ‘
tiną, tūli draugai buvo nepasi
tenkinę, kad Centras .nieko ne
raportuoja nariams apie teismo 
eigą. Bet tą klausimą padisku- 
savus, pasitenkino su tuo, lįįaip 
yra dabar. i’ ’ > .

Vajaus reikale dalybai nekaip 
atrodo,- naujų narių daugiaus 
negauta ir, atroclo, kad apart 
vieno draugę daugiau niekas 
nieko nebando daryti, tai labai 
negerai, bet ką gi padarysi, kad 
draugai matomai tinkamai ne- į 
įvertina naujų narių gavimo.

Vakarienes ir teatro rengi
mas, 12 d.'lapkričio, kuris. įvyks 
L.M.D. svetainėj^ 142 Orr £$., 
Pittsburgh, Pa., pasirodo, kad, 
kaip kom'isija tam darbui/taip 
ir kiti kp* .nariai ir net -pašali
niai žmonės dirba gerai ir vis
kas gerai prirengta.

Pagal rengimo komisijos ra
portą, tai atrodo,,kad kaip pati 
vakarienė, taip ^programa bus 
turtinga ir patenkins publiką; 
atsilankiusieji nebus v suvilti.

Į VCV AUU0 Al

Iš APLA 7 Kp. Veikimo; be

gyti žieminius aprėdalus bei 
pavalgyti 1 žmoniškai. Maža 
dalis turi šiokius tokius dar
bus; dauguma bastosi kam
pas nuo kampo, j ieškodami 
datbo. Jaunuolių bedarbių 
nemažai,'o ką jau bekalbėti 
apie senus darbininkus,—nėra 
nei kalbos apie gavimą kad ir 
prasčiausio ' darbo.

Senais laikais, kai anglies 
kasyklos gerai dirbdavo, tai ir 
seni darbininkai sutilpdavo. O 
dabar kasyklos labai mepkai 
dirba; su mažaid'arbininkų 
prikasa iki baliai anglies, 8u 
naujų mašinų pa^elba. Maši
nos išnieta lauk darbininkus. 
O šiuom laiku dar prisidėjo 
prie apsunkinimo gyvenimo 
tas rielėnitaš ^streikas >progre
syvių su ’lowisiniais; lewisiniai 
daugiau kovoja prieš progre
syvius, negu prieš bosus. Strei- 
kb. galo, dar nesimato. Progre
syviai sutraukia daug publi
kos į savp susirinkimus, nes 
jie turi daug pritarėjų, *kad

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

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

visą darb^ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

<♦>■

iš

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

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

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

ryto iki 9 vai. vakare.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Grabinius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijbše

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: Hell—Oregon 5136 

Keystone-—Main 1417

U



1

Trečiadienis, Lapkr.

RAD1O-S1AND1EN

WMCA-570 Kc WJZ—760 Kc

KAS IŠANKSTO VEIKIA, NAUDINGIAU
‘ PASIDARBUOJA

- Kas iš anksto pasidarbuoja, 
dvigubai naudingą darbą at
lieka,—-galima pasakyti apie 
draugus, kurie patys perka 
bei kitiems iš anksto pardavi- 
hėja tikietus “Laisvės” meti
nio konęerto, kuris įvyks atei
nantį sekmadienį, lapkričio 12

Man ypatiškai yra zųngei-! 
džiausią tai išgirsti pirmą sy
kį pilnai dainuojant Konstan
ciją Menkeliuniutę, kuri da- 
«bar yra ,visai sudrutėjus ir iš
tobulinus balsą ir dainavimo 
techniką, nepalyginsi su tuom,

10:30 A. M.—Beauty Tajk 
10:45—Norman Pearce, Poet 
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations 
1:15—News; Music i 
2:15—Health Talk 
3:00—Italian* Mūsicale 
7:15—News Dramatization 
8:00—Three Funster^

8:15—Three Piano Ensemble 
9:80 Ozark Mountaineers

10:00—'Sylvia Miller, -Soprano;
William Kennedy, Tenor < 

10:45—Dance Music
11:45—Jerry Lester and Pietro Gen- 

{ ' tili,. Songs , ’ l t i J ‘ J
WEAF—660 Kc

11:30 A. M.r—Interior, Decorating— 
Betty Moo,re; Lew White.

11:45—Fields' and Hall,' Songs
12:00—iCdmmoddreė Quartet 1 ; ’

Labor Lyceum svetainėje. ^ajp ]<a(j buvo pirm iai iŠV-a-j 12:30 P. M.—String Trio , i
949 Willoughby Ave., Brpok- 

' lyne.
Tąip pasidarbavus iš anks- 

• to, užsitikrina šiam kovojan
čiam už darbininkų reikalus 
dienraščiui parama. Pirkęs ti- 
kietus iškalno paprastai vadi
na ir savo draugus pažįstamus 
sykiu į koncertą važiuot; pasi
daro kaip ir entuziastas tokios 
masinės iškilmės; kalba apie 
ją, su kuom sueina, ir tuo bil
du tiesioginiai bei netiesiogi-

žiudjant i It-liia. Kitas min . 
didelio įdomumo punktas yra 
Aido Choro Vyrų Oktetas, ku
ri dainuojant dar tainri nesu! 
girdėjęs, bet clrangai sakoj 
kad labai ’’ra ko pasiklausyti. 
Negaliu užslėpti, man rūni ir 
tie raudonieji mama'' ir kiti 
revoliuciniai šokiai, kuriuos 
šoks gražios merginos, kurių 
grupei vadovauja Edith Segal.

Bet vienas iš didžiųjų man 
niai garsina revoliutinio laik-j smalsumų yra ta skaitlinga 
raščio pramogą. i minia žmonių, daugiausia sa-

Draugai darbuotojai, todėl, ■ vo idėjos draugų, kurie su
turėtų šiomis keliomis liekan-1 plauks į “Laisvės” koncertą, 
čiomis dienomis sukrusti ir j Bus smagu ypač su draugais 
kaip galint daugiau tikietų iš-' ir draugėmis iš kolonijų pasi- 
parduoti.

Delei programos niekas ne
turės priežasties rugoti. Pro- nių, kaip komunistams sekėsi 
grama taip turininga ir įdo- šiemetiniuose 
mi, kokia tik galima buvo su- miestuose bei gubernijose. . 
taisyti. Jau Turiu Tikietą,

| dalinti mintimis ir įspūdžiais 
be kitko pasigaunant iš jų ži-

rinkimuose jų

7,000 Šiaudą Streikas i Delegacijos į Kubą 
Dalinai Laimimas Išleistuvią Mitingai

BROOKLYN.—Po 14 savai
čių streiko, 7,000 batsiuvių, 
susirinkę pirmadienį Arcadia 
svetainėje, nubalsavo ' 
darban, su pagerintomis sąly
gomis. Pagal - Naeionalės
Darbo Komisijos nutarimą, 
fabrikantai turi sutfflmpinti 
darbo savaitę nuo 48 iki 40 
valandų ir pridėt 10 nuošim
čių daugiau algos, nekaip bu
vo mokama pirm streiko.

Batsiuvių kovai vadovayo 
Industrinė čeverykų ir Odos 
Darbininkų .Unija, su genera- 
liu sekretorium Biedenkappu 
priekyj. Jis pareiškė, kad 
streikas nėra šimtu procen
tų laimėtas, ir streiką negali
ma bus laikyti tikrai užbaig
tu, kol bus išvyta kiekvienas 
streiklaužys iš dirbyklų, kol 

< kiekvienos šapos bosai pasira
šys sutartis 'kožnas su savo 
dirbtuvės darbininkų komite
tu, sutrumpinant darbo valan
das ir pakeliant algas.

Tokia sutartis jau pasįrašy- 
* ta su 76 dirbyklomis, kur dir

ba 6,000 batsiuvių.
Industrinė Unija tuo pačiu 

sykiu, protestuoja prieš Natio-^t., Brooklyne. 
rial Labor Board’o tarimą, 
kad darban nebūtų priimti tie, 
kurie laike streiko “darė prie
vartų” arba “naikino fabri
kantų nuosavybę.” šis tarimas 
yra priekabė diskriminuoti 
veiklesnius streįkierius.

1934 m. sausio 2 d. bus 
konferencija National Labor 
Bęard’o su darbininkų atsto
vais, išrinktais iš šapų, delei 
‘‘sąlygų sutvarkymo.” s

valdžia, kuri

šian- 
masi- 
jų— 

110th

NĖW YQRK. — Ketvirta
dienį išvyksta į Kubą ameri
kine delegacija prieš-imperia- 
listinių organizacijų. Delega
tai veža pasveikinimus Kubos 
darbininkų masėms, kovojan
čioms prieš Jungtinių Valsti
jų imperiąližipą> ir prieš J.aifi 
tarnaujančią “saviškę"’ buržu
aziją; j J { ’ i.

Roosevelto
naikina Amerikos darbininkų 
teises ir kuri sulig NRA šaudo 
streikierius, yra apstačius vi
są Kubą aplinkui grūmojan
čiais karo laivais.
, Delegacijos tikslas—padrą
sinti kubiečius kovoje, ir už- 
megsti varžesnius ryšius tarp 
Kubos ir Jungtinių Valstijų 
proletariato.

Delegatų išlydėjimui 
dien vakare įvyksta du 
niai' mitingai. Vienas 
Park Palace svetainėje,
St. ir 5th Avė., kur prakalbas 
sakys R. W. Dunn, Charles 
Krumbem, Donald Henderson 
ir patys delegatai. Kitas mi
tingas—Premier Palace, kam
pe Stftter Avė. ir Hinsdale

< Čia 1 ^kalbės 
vienas “Daily Wbrkerio” re
daktorių, delegatas H. Gari
nes, 'Martin Ęaye ir kiti.

Drg. Bari Browderi, Kom. 
Partijbš: centro sekretorius, 
ragina darbininkuš paremti 
delegacijos žygį( Į ^skaitlingai 
dalyvaujant' šiuose madiniuo
se susirinkimuose,. - . , . . .

4:30—T^xas Cowgirl, Songs
4:45—-The Lady Next Door/
5:30—Adventures of Tom Mix— 

Sketch |
6:30—'News in Washington—George
<R. Holmes'
7:00—Roxanne Wallace, Songs;

Southemaires
7:30—Lunl and Abner
7:45—The Goldbergs—Sketch
9:00—Troubadours Orch.;

Marion Harris, Songs
10:00—Corn Cob Pipe Club

WOR—710 Kc
Mc Can n.10:00 A. M.—Food—A.W.

11:15—Wheel of Events—
Mary L. Roberts

1:00 P. M.—Heath Talk;
1:45—Girls’ Trio
2:00—The Psychologist

Arthur Frank Payne
2:15—Comedy and Songs
2:30—Home Economics Talk
3:30—Spąnish Lessons
5:15—Gypsy Orch. .
5:35—Hazel Arth, Songs;
Monte Cristo—Sketch

6:45—Variety Music
7:15—News—Gabriel Heatter
7:30—'Terry and, Ted—Sketch
8:15—Billy Johes and Ernie Hare,

Songs
10:00—De Marco Sisters;

Frank Sherry, Tenor
10:15—‘Current ’ Events—Harlan

gene Read 
11:00—Wheather Report 
11:02—^QopVeanTB Trio

Vilioja Mergaites iš 
P^nhsylvanijės į Pro

stituciją NewYorke
’ •. K ? -t- l

Music

Says-

TOTOGRAFAS

JONAS STOKES

HHMI

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta,, 
todėl paveikslaį 
padaromi kuo- 
puikiausi.

Kadangi iš, ryto programos 
būna prastesnės, o daugelisij 
šio dienraščio skaitytojų pla-' 
čiose apielinkėse taip anksti 
“Laisvės” negauna, tod’el 
spausdinsime programas daug 
maž nuo dešimtos valandos , 
dieną. i;

Visų stočių—stotelių mbs 
negalėtume sutalpinti; to ne
gali padaryti net didžiausi , 
kapitalistų didlapiai. Todėl 
mes apsiribosime penkiomis 
geriausiomis radio stotimis, 
kada-nekada pridurdami dar 
kokią stotį, jeigu iš jos gali
ma bus mūsų skaitytojams ka's' 
įdomesnio girdėti.

Turime apsiriboti dar vienu 
punktu. ' Dauguma programų 
būna nieji^m .netikusips., .Męs,

i točLel/ skelbsime'tik įmanomai 
geresnes programų dalis, ku- . i i b V » •’ , f •' < .‘O •' V •>

10:45 A. M.—Annual Meeting Aca
demy of Political Science, Hotel 
Astor 

12r30 P. M.—(Farm and Home Hour 
1:30—Merrie Men ^Quartet 
2:00—Dick Teela, Tenor;

Mary Steele, Soprano;
Wendell Hall, Songs 

2:15—Annual Meeting Academy
Political Science; The Social 
fects of Scientific Progress 

4:00—Betty and’ Bob—Bketch 
4:45—Morin Sisters, Songs 
5:00—(Garrigan Orch. 
6:45—News—Lowell Thomas 
7:00—Amos ’n’ Andy 
7:30—Potash and Perlmutter 
7:45—Hollywppd—Irene Rich 
8:30—Dangerous Paradise—Sketch I 
9:00'—Warden Lewis E. Lawes in) 

20,000 Years in Sing Sing— 
Sketch, ' ' ’ ' ' \ ■, - -..l 1 f

9:30—John McCormack, Tenor; ■, Tių, kaip matote iŠ ŠIO nume-

of
Ef-

Daly Orch.
10:00—Pedro Via Orch. >
10:30—Ruth Lyon, Šoprarto; 1

Edward Davies, Baritone, 
IliOO-i-Mący and Smaile, Songs;

Wirges Orch.

WNYC—8ip Ko
12:80 . P. M.—Vincent di Santig, 

Violin; Helen Fynia, Pi&no
12:45—Correct Speech—A. Longfel

low Fiske; Music
3:00—Music Moods
4:00—Caravan Duo
4:15—>Candy and Cake Making—

Elinor G. Hanna
4:30—Remington Singers

* WABC—860 Kc
111:00 A. M.—Home Economics
I į Mary Ellie Ames 

į_ Dr. • 11:15—Showman Quartet. %
ll:3fr—Talk—Tony Wons 
12:00—Voice of Expierience 
12:15 P. M.—Gypsy Nina 
12:30—News; Music 
1:15—Playboys Trio 
1:30—/Easy Aces—Sketch 
2:00—Captivators Orcji 
2:30—School of the Air ) 
4:15—-Madison fingers 
4:30—News Reports , . * 
4:35—The Science of Motor Oil 
6:45—Music Box 
7:00—Myrt and Marge 
7:15—Just Plain Bill—Sketch

rio, yra užtęnkąmąUcįaųg-pa- 
.duoddmh.'' *’'5 ’■f ( ' •

Tarp skelbiamų radio pro
gramų, žinoma, pasitaikys ir 
nelemtų, kad ir po nekaltais 
vardais. Bet turime suprasti, 
kad radio7 yra kontroliuoja
mas buržuazijos, kuri tą išra
dimą beveik nuolat naudoja, 
kaip savo propagandos įrankį. 
Todėl kviečiame skaitytojus 
atsiliepti per “Laisvę,” rašyti 
politines tokių programų kri
tikas.

Draugai skaitytojai įvertins, 
jog radio skyriaus palaikymas 
reikalauja extra darbo iš re
dakcijos ir spaustuvės darbi
ninkų pusės, Todėl tikimės, 
kad jūs už. tai atsiteisite, ne 
tik patys nuolat imdami “Lais
vę,” bet,ič pakalbindami ki
tus ją užsirašyti, yjiač šiuo va
jaus laiku.,

(Daugiau v. ž. 5-tam pšl.)’.

Eu-

NEW YORK. — Apskrities 
prokuroras sriko reikėsią sutu- 
rėt viliojimą jaunų mergaičių 
iš Pennsylvanijos į New Yor- 
ką. ; ,

Darbų suradimo biurų agen
tai ir gaudytojai mergaičių į 
prostituciją yra atvilioję dau
gybę tų mergaičių į šį did
miestį, žadėdami darbus. Kai 
kurios agentūros parsamdo to
kias mergaites už $12 iki $16 
per mėnesį dirbti namuose, 
kur tenka apžiūrėti 7-8 kam
barių ąpartnjentai, apskalbti 
šeimyna, valgyt gaminti ir kū
dikius prižiūrėti. ,

Nenorėdamos tokio darbo
arba riepajėgdamos apsidirbti, Į----
mergaitės meta tas vietas ir 
vėL atsiduria gatvėje, be pa-| 
stogės ir. be pinigų. Vėl eina! 
į darbų suradimo biurus; o į 
apie biurus sjankioja poniu-’ 
tės, kurios prisijaukina mer
gaites ir nugabenu jąsias ne
žinia kur, kaip kad! šako vir
šininkė' Ayąlon Darbų Agen
tuos, . Brooklyne. ,Suprati
mas ' yra/ kad ‘ tos ^merginos

8:00—Green’ Orch.; Men About 
‘Town Trio

8:15—-News—Edwin 0. Hill
.8:80—Albert Spalding, Violin;
1 ‘ Conrad Thibąųld, Baritonėj .

Voojrhees Orėh. . V
^:00—Įrvin S. Copi?, Stories;

Goudman Orcjq.
10:6(j;—Waring Orch.;

Moran and Mack, Comedians
10:45—Wamow Orch.; Gertrude 

Niesen, Songs; Clubmen Quartet
11:15—News; Music
12:30 A. M.—Dance Orch.

WWRL—1500 Kc
9:45 P. M.—Lietuviška Programa

SUSIRINKIMAI
v RIDGEWOOD, N. Y.

LDSA 132 kuopos'' susirinkimas 
įvyks ketverge, 9 d. lapkričio-Nov., 
7:30 vai. vakare, pas drg. Višniaus- 
kienę, 851 Hart St. Draugės, šiame 
susirinki'mb turime būti visos be jo
kio išsikhlbėjimb, kad rieįjalima; bū
ti. Turimfe rimtai apkalbėti savo 
kuopos reikalus ir padaryti ją veik
lesnė. ' ' (J,.' J

(263^-264)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilibm

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT. 
, Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

I Brooklyn, N. Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ

< DR. FILURIN
.(Buvusio asistuotų Hamburgo universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo Ir lytics-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.* \
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: .nuo 10 ryto iki 2 pd pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $4>OO 
“DHI egzaminavimas

----- --------

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin- 

. karnai ir už prieinamą kainą
Parstfmdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

| LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

| Išbalzamuoja ir. laidoję numirusiu s 
1 ant visokių kapinių; parsanujp au- 
, tomohilius ir kerietas veselijoms, 

krikštynoms ir pasivažinejiiijams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

JONAS STOKES
Šiuomi 
riatns,

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

Sergančių 
Chroniškos

REDAKCIJOS gODIS DEL 
RADIO SKYRIAUS 
ĮVEDIMO

Nuo šios dienos'yra “Lais
vėje” įvedama nuolatinis' ra
dio skyriūs. Delei to turime 
tarti keletą paaiškinimo žo
džių.

Visų pirma, yra mūsų skai
tytojų, kurie kapitalistinius 
laikraščius pirkdavo vien tik 
del jų radio skyriaus, 
skelbdami “Laisvėje” 
programas,' mes norime 
tuos centus sutaupyti.

yi-a atidupd^pios į prostitųci- 
' cijos biznierių rankas. > .

Tad, 
radio“ 
jiems

OSVALDAS K1BURYS

Nuo .Reumątiškų Skausmų
Reumatiškų' skausmų kentčjimai yra 

greitai' palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel
leris nugali skausmą tokiu pastebčtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

='—*‘!.L*-.!1. J_____ f Į*' TL'..1 ' . ,1 '■

KRAUJO SPECIALISTAS
1 “Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 
; ) moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau: iityrimua kraujo .ir šlapumo

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

New York, N. Y.-
Valandos Priėmimo:

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

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

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos 

šiandien ateiki- 
® te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
■ f kai stovite.
Į Odos ' Nušašėji- 
/ mai, Nervų Ligos, 
f Abel nas Silpnu

mas, Skilvio Ž*r- 
nų ir . Mešlažar- 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatižki Nesveiku
mai.

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

X-SpĮnduliaip Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai? Serumų bei 
čiepų IšmirkŠtimai.

j Prieinama Kaina 
Sąlygos • pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
110 Fast 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

'VW WWW W WVWW1:KkiO(>fk<Ac.*«k>0(irV>0(A)čk>čkxk>0(>oiio<xV>o<>ČWi

NOTARY 
PUBLIC ’

TEL. STAGG 
2-5043

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
•’< (PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
K-Spindulių Diagnoze 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

. < , iki . 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

INC.MATHEW P. BALLAS 
(BIELAUSKAS) 
G R A B O R i U S 

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

> MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM I§ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
^ASIUNCIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU 
KURIUO ČATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVERTĘ‘TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA Vjetax SAVO

' MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
! ■ " . VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPK1TES t MUS, O MES

KUOGERIAUSIA1 PATARI^AUSIM.
. . /, Mūsų raštinE^atdara dieną. ir NAKTL Mūsų 
j: TELEFONAI NIEKAD NEMIEGA.

TURĖS SVETAINĖS 
ATIDARYMĄ

Sekantį Penktadienį

10 d. Lapkričio (Nov.)
Gerų valgių (ir gėrimų bus vi

siems už dyką
i i

Grieš Gera Muzika
Osvaldas Kiburys kviečia vi

sus lietuvius atsilankyti
948 Jamaica Ave.

BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDJESJR. ,
v • ■’ • 1 i *Lietuvis Advokatas 
: • • ■ ■' ■ ■ vj i ; ' J

197 HĄYĖMEYER street

BROOKLYN, N. Y.

x*WV V* V W V W' ; kSoOc jOonoOoOuonoKirk

Maspeth, N. Y.
LDSA 91 kuopos, ALDLD 

138 kuopos ir LDS 14 kuopos 
bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį,. 9 dieną lapkri
čio (Nov,), po numeriu 70-42 
Uink Court 8 valandą\ya]<arę.

Visi nariai,, būtinai įalyyįij- 
kite šiame stisirinkime, neš tu- 
rimė daug svarbių dalykų ap
tarimui. Taipgi bus balsavi
mai ALDLD ir LDSA narių 
delei susivienijimo. Atsiveski
te ir naujų kandidatų į bile rasime savo parengimą, 
draugystę.

LDSA 1 Kp. Narėms
LDSA, pirmos kuopos 

rinkimas bus< šį ketvirtadienį, 
lapkričio 9 d.,^ 46 Ten Eyck 
Si., Brooklyne. < Pradžia ly
giai 8 vai. vakare.
1 šis susirinkimas bus labai 
svarbus. JMes turėsime bal
savimus klausime vienijimosi 
su Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugija.
Taip pat neužmirškite, drau

gės, kad greitu laiku mes tu-

Telephone Stagg 2-7057
susi- DR. HERMAN MENDL0W1TZ

Esą Streikuot

(264-265)

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

kampas I. Urd ^t.

NEDfiLIOMia ♦ 
Nuo 10 iki. 12 vai. ii rytoMąntuškaitė, 

prigapizlitbrė. 
(263-265) '

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro baVo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959 
- i

Ofiso valandos nuo 1 iki d kas dien, seredoms Ir subatoms 
nuo S iki T:SO vai. vakarais.

HOBQKEN, N. j J,—Išduota 
teismo indžiokšinas 4 prieš 
stręikierius Caldes valgyklos. 
Visiškai uždraudžia pikietuot. 
Sako, NRA turi sutaikymo ko
mitetus; todėl nesą jokio pasi
teisinimo streįkan eiti. Darbi
ninkai sustreikavo prieš pava
romą dviejų savo draugų iš 
darbo. • , ■ . *

100 CIGARĖTŲ UŽ 25 CENTUS
X 700 GILZŲ 63c U 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I Persiuntimas .15c
GALIME PASIDARYTI JCS PATYS fš RUSIŠKO, TURKIšKO^lR 

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskitę mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystS New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki1 $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai. .
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom. 

\ y QRAYEFSKY ’ ' 1
17Ž. Avei)4«, 0, New York City. 1 ’ Tel. Alg. 4-1836

(tarpe Ų). ir 11 Sts.) e i v ;




