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Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite 

Pasaulį!

io Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

Tirpsta Austrijos 
Socialistai, Auga 

Hitlerinis Fašizmas
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

i

♦

Iš Vienos, Austrijos, pra
nešama New York “Times- 
sui”, kad Dollfuss, premje
ras, veda derybas su hitleri
ninkais ir rengiasi juos įlei- Į No. 283 
sti į kabinetą. Sako, kad I = 
fašizmas smarkiai auga, tuo 
tarpu socialdemokratų spė- W 
kos tirpsta, kaip pavasarį; 
sniegas. Socialdemokratų ‘ 
partijos nariai pereina prie! 
fašistų. Mat, vadai juos j 
pardavė.

Pranešėjas nurodo, kad' 
socialistų smukimas pareina 
nuo to, kad jie neparodė jo- > 
kio kovingumo, jokio rimto

GAUJOS .NASRUS DEL NMJNČIAVMO, 
mas turi pasisekimo tik tuo- j 
met, kuomet jis yra kovin-! 
gas. Gavęs šokių tokių lai-  
mėjimų, jis pasidaro ramus į Baltveidis Valkata liūdija prieš Jaunuolius; Teisėjas Calla 
ir abejojantis, ir jo eiles' 
pradeda ištirpti.

Laisves" Vajus Prailgintas
GRŪMOJO JAUNUOLIAMS ATI!BIJOTI i ! 7,000,000 Voltų Elektros : Reakcija Prieš Žydus

I • C Srnv5 I nhnrotnriini į Vengrijoj IT KumUDIJOj
i ____Srovė Laboratorijoj

ROUND HILL, Mass.

PAREIŠKĖ JAUNUOLIS PATERSONAS I • f 1 * L J J I Jjos Institute tapo padarytas 
aparatas, kuris pagimdo

5

STORŲ BIZNIS 
SUMAŽĖJO

elektros srovę. 7,000,000 vol- 
han su Visu Begėdiškumu Palaiko Valstybes Pusę ir No Į tų pajėgos. Tai pirmas toks 
leidžia Apsigynimo Advokatams Jos Liudininkams Statysi | aparatas visam pasaulyje. 
Klausimus ' [Mokslininkai sako, kad ne-

| užilgo bus padaryta apara- 
Pir-1 tas, kuris duos net 10,000,- 

000 voltų elektros srovę.
DECATUR, Ala.—Val^- mo pusės liudijimai, 

į tybė pastatė prieš jaunuo- miausia pastatytas liudyti 
New Yorko apielinkės di-!kus savo vyriausi liūdinin- Pats jaunu°Ls Paterson, ku- 

dziųjų štorų biznis šiemet i ka, ^la Orville Gilley, balt-' z» i i xx In i •) viii nn n r/nn vii n I __ __ _ . ...šiuo laiku 2 nuoš. mažesnis, 
negu buvo pernai. Tas at
spindi krizio padidėjimą.

10 Nuteista Mirtin, Vie- Bates, 

nam Galva Nukirsta Teis
Is Berlyno pranešama, 

kad mieste Dessau kruvinas 
Hitlerio valdžios teismas 
nuteisė mirtin dešimt ko- 

’ komunistų. Jiems buvo pri
metamas užmušimas vieno 
fašisto dar prieš Hitlerio 
gaujų įsigalėjimą. O iš 
Breslau pranešama, kad ten 

’nukirto galvą komunistui 
Kurt Gerber.

BUCHAREST, Rumuni
ja. — Prasidėjo naujos riau
šės prieš žydus. Jassy dist
ribute iššaukta armija suval
dymui pogromščikų?
'BUDAPEST, Vengrija. 

—Reakciniai studentai tęsia 
riaušes prieš žydus studen
tus. Delei to tapo uždary
tas universitetas ir augštoji 
mokykla.

iDRAUGAI IR DRAUGES, PASIDARBUO
KITE DEL SAVO KLASĖS DIENRAŠČIO

“Laisvės” bendrovės direktoriai ir administracija nu
tarė dienraščio vajų pailginti iki Naujų Metų, iki sausio 
1 dienos, kad daugiau laimėjus naujų skaitytojų ir kad 
davus progą draugams ir draugėms pasidarbuoti delei 
savo revoliucinės spaudos. Vadinasi, “Laisvės” vajus 
tęsis dar vieną ištisą mėnesį. Per tą mėnesį galima daug 
nuveikti, daug atsiekti ir laimėti delei darbininkų klasės 
dienraščio.

Draugės ir draugai, dienraščio skaitytojai ir simpati- 
kai, komunistai ir komunistų judėjimo rėmėjai, mes šau
kiame talkon, mes kviečiame prie didesnio darbo ir vei
kimo. “Laisvės” vajus yra ir turi būti dalimi mūsų vei
kimo, mūsų pastangų pasiekti tuos darbininkus, kurie ne
skaito darbininkiškos spaudos ir tuo būdu tebepalaiko 
savo klasinius priešus. Mūsų pareiga įdėti jiems į jų 
rankas galingą įrankį, kuriuomi yra dienraštis “Laisvė.’’

Iki Naujų Metų lai bus mūsų visų rugiapjūtė, darbas 
ir pasiryžimas! Turime prisipažinti, kad iki šiol dien
raščio vajus ėjo silpnai. Dar tik dalis skaitytojų yra 
pasidarbavę ir gavę skaitytojų. Tik labai maža dalelė 
yra pasidarbavę daug ir gavę po kelis ar keliolika skaity
tojų. Pasekime pavyzdį- tų draugų ir draugių. Lai kiek
vienas senas skaitytojas pasistato sau už tikslą gauti 
nors vieną naują skaitytoją.

ris jau du sykiu buvo nu- 
| veidį valkatą, kuris važiavo į keistas mirtin. Jis nurodė, 
traukiniu , ir draugavo su kad jis visai nemato jokių 
Price. Jis liudijo, būk jis! merginų, kol traukinys ne
matęs negrus jaunuolius da-' Pasiekė Paint Rock, kur jie 
rant užpuolimą ant Price ir ; kuvo^ suareštuoti., Jam bu- 
- ” I vo užmetama, buk jis prisi-

. , i pažino prie užpuolimo ant
Teisėjas Callahan vėl merginu, kuomet buvo su- 

bjauriai elgiasi su apgyni- imtas Paint Rock mįestely- 
mo advokatais ir neleidžia je> paterson sako, kad jau- 
tinkamai iškvošti valstybės * nuoliai buvo išsigandę, neži- 
liūdininkus. Kuomet advo-1 nojo, kame dalykas ir ka.sa^ 
katas Leibowitz paklausė kyti. Sako: “Jie pasakė 
Gilley, ar jis su merginomis mums, kad jeigu mes nepri- 
tą naktį buvo kur nors nu-įsiimsime kaltės, tai mus už
ėjęs, teisėjas šoko ir nelei- mu§.—ftms atiduos gaujai, 
do Gilley atsakyti į klausi- kad nu]inčiuotų.” 
mą. Leibowitz prašė, kadį Toliau jaunuolis Paterson 
džiūrė būtų paleista kelioms'; -- - • - -■ - -
minutėms, idant jis galėtų vo terorizuojami ir gąsdi-J 

narni laike pirmo teismo pa-1 
j LEIPZIG, Vokietija. — 
i Teismas prieš keturis komu
nistus jau užmiršo reich
stago gaisrą ir pradėjo kal
tinti visą komunistinį judė
jimą ruošime ginkluoto su
kilimo. Valdžios advokatai 
ir liudininkai teisme skaito 
Komunistų Partijos doku
mentus ir juos klastuoja. 
Draugas Dimitrovas padarė 
tokį pareiškimą:

“Jeigu šis yra politinis į

išaiškinti to klausimo tikslą,
Tuo tarpu Berlyno poli- bet ir su tuo nesutiko teise-' įjame teismo kambaryje, 

cija paskelbė, kad tapo su- jas Callahan. j"
areštuota 2,300 darbininkų, 
kurie kaltinami priklausy- i 
me prie nelegalės Komuni^- 
tų Partijos.

Tai šitokia kruvina reak
cija dabar siaučia Vokieti
joj. Vienok kruvinasis fa-! 
šizmas nepajėgia sunaikinti j 
komunizmą.

liū-

Prieštarauja Price 
Liudijimai

Tarpe Gilley ir Price 
dijimų yra didelis prieštara
vimas. Price sake, kad ji 

I girdėjo tris šūvius, iššautus 
. ■ laike peštynių tarpe baltvei- 

džių ir negrų jaunuolių, bet

“Valgykite Amerikoniškai,”
Naujas Roosevelto Blofas su revolveriu rankoje, i ««« • a -VX.

DŪKSTA SUKURSTYTOS GAUJOS, J1EŠ- 
KO AUKŲ NUŽUDYMUI-NULINČluOTI

Calif orni jos gubernato-SALISBURY, Md. — Su-
kurstyta baltveidžių gauja rįaus Rolph užgyrimas lin- 

| čininkų miestelyje San Jose 
padrąsino visur kurstymą 
tamsių gaujų prie to patie^ 

Tai dalis reakcijos,

bandė atimti iš kareivių su
areštuotus keturis žmones, I 
kurie kaltinami nulinčiavi- 
me negro Armwoodo. Už-
puolime dalyvavo apie trys v 
tūkstančiai baltveidžių. Ga- kuri aštrėja su pagilėjimu 
zinėmis bombomis gauja iš
sklaidyta ir kaliniai išvežti, i listines sistemos

krizio. Tai išdavas kapita- Pačios Vėliausios Žinios Iš Visur

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ VADU TEISMAS
T"di.S,L?“,,"”1'L.b:r VIRTO POLITINIU KARU, SAKO DIMITROV

15,000 Alkanęjy Marša- 
vime Pittsburghe

PITTS BURGH, Pa. — 
Penki tūkstančiai Pittsbur
gh© plieno darbininkų ir 
mainierių dalyvayo alkanų-

Gilley tvirtino, kad jis ne-' JŲ maršavime lapkričio 28 
i girdėjo jokių šūvių. Price
sakė, kad ji matė Patersoną

’ 0
Gilley tą užginčija. Price 
sakė, kad jai Patersonas 
kirto į veidą. Gilley sako to 
visai nematęs.

Jaunuolis Patersonas
Liudija

WASHINGTON. — Karo 
departmentas išleido įsaky
mą, kad kareiviams nebūtų 
duodama valgyti joks mais
tas, kuris nėra Amerikoje j 
gamintas arba auklėtas. Iš-! 
keltas obalsis: “Valgykite* 
amerikoniškai.” dymus. Prasidėjo apsįgyni-

St. Joseph, Mo.—Įtūžusiai gaujai šerifas Otto Theisen 
atidavė negrą jaunuoli Lloyd Warner, kuris tapo nutemp
tas į miestelio centrą, pakabintas ant stulpo ir dar gyvas* 
sudegintas! Nei policija, nei milicija neiššovė nė vieno 
šūvio į lincininkus. Jaunuolis kaltinamas pasikėsinime 
ant baltos merginos, bet policija ir valdžia slepia pavar
dę merginos. Tai greičiausia bus bjauri, kruvina, barba
riška provokacija prieš negrus.

Quincy, Mass. — Lapkričio 29 d. ekspresinis traukinys 
įbėgo į stovintį traukini. Nelaimėje sužeista daug žmo- 

jis pareikalavo, kad iš kon- i nių. Penkiolika nugabenta ligoninėn.
centracijos stovyklos būtų j. Jackson, ‘Mich.—Šio miestelio darbo unijos nutarė rei- 
pašauktas liudyti draugas 
Thaelmann, Vokietijos Ko
munistų Partijos sekreto
rius ir apie trisdešimt eili
nių komunistų, kurie išdės- 
tinės komunistų politiką.

teismas, tai turi būt politi
nis teismas iki galo. Jeigu 
pradėjote, tai ir varykite. 
Jeigu čia yra karas, tai ves
kite kaipo karą.” Toliaus

d. Apie 50,000 darbininkų 
laikė apgulę gatves ir tėmi- 
jo į maršuojaučius.

Tai buvo galinga Pitts- Atidaro Darbo Ageotip Hitlerio Valdžia Panai-
Lxi t rv'Li zl 11 Lvi i v-» i r’i t zJ znx--vi z-x -vi •

pu- ras,Bet Darbiu Neduoda! kiną Darbo Unijasburgho. darbininkų demon
stracija prieš alkį.
imtos rezoliucijos su reika
lavimais padidintos pašal
pos bedarbiams, bedarbių 
apdrauuos, unijinių algų

BERLYN. — Kruvinoji

* j ‘ / I #

Valstybė baigė savo paro- prie pašalpos, darbų, paliuo- 
savimo Scottsboro jaunuo
liu ir t. t.

Chicagos Stokjardy Darbininkai Atmetė 
Vadų Pasiūlymą ir Nutarė Tęsti Streiką

* CHICAGO, Ill. — Roose
velto NRA taryba ir Ame
rikos Darbo Federacijos va
dai nusitarė stok jardų dar
bininkų streiką užbaigti. 
Jie nutarė, kad darbininkai 
turi grįžti į darbą ir palikti 
arbitracijos tarybai išrišti 
algų klausimus ir kitus dar
bininkų reikalavimus. Bet 
aštuoni tūkstančiai strei

kuojančių darbininkų šitą 
pardavingą senųjų unijų va
dų sutartį atmetė su pasi
piktinimu ir nutarė tęsti 
streiką, kol kompanijos bus 
priverstos išpildyti darbi
ninkų reikalavimus;

Už tai reikia karštai svei
kinti stokjardų darbinin
kus!

JAUNUOLIS ORMAN 
KALBĖS GARDNER. 

MASS.
GARDNER, Mass. — Lie

tuvių Jaunuolių, Nacionalio 
Komiteto sekretorius John
nie Orman ’ kalbės šiame 
mieste grūodžio 1 d., 7 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėj, I x. 
205 Main St. Tai bus labai 
svarbus jaunuolių ir suau
gusių susirinkimas. z Taip 
pat dainuos vietinis jaunuo
lių choras. Visi dalyvauki
te.

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia sako, kad vi- Hitlerio valdžia oficialiai 
soj • šalyje bus atidaryta padai kiną, paleidžia visas 

2,400 darbininkų samdymo darbo unijas ir konfiskuoja 
Be- jų nuosavybę. Metai laiko 

atgal Vokietijos darbo uni
jos turėjo 7,000,000 narių. 
Joms vadovavo social- 
demokratai, kurie be jokio 
pasipriešinimo jas pavedė i 
hitlerininkams.

Vietoj darbo unijų, Hitle
rio yaldžia. steigs bendras 
organizacijas darbininkų ir 
darbdavių, idant kiečiau 
pririšus darbininkus prie 
kapitalizmo vežimo.

federalės agentūros.
darbius . registruoja,- bet 
kaip su prižadėtais darbais, 
tai visai kitas klausimas. 
Valdžia tokiais skymais ra
mina. darbininkus ir bando 
sulaikyti juos nuo kovos per 
šią žiemą. Užregistruoti 
bedarbiai tikėsis darbus 
gauti ir mesirūpins stoti į 
bedarbių tarybas ir kovoti. 
O to kaip tik ir trokšta val
džia ir kapitalistai.

i kalauti, kad rezignuotų iš Amerikos Darbo Federacijos 
vice-prezidento vietos Mathew Woll, didelis reakcionie
rius.

London. — Suimtas tūlas Haddon, 43 metų amžiaus, 
kaltinamas bandyme išgauti pinigų iš karaliaus Jurgio 
V. Tas žmogus sako, kad jis esąs sūnus karaliaus miru
sio brolio.

Topeka, Kansas.—Lapkričio 29 d. gauja bandė pagrob
ti iš kalėjimo nuteistą kriminalistą ir nulinčiuoti.

Paterson, N. J. — Federacijos unijos vadai deda visas 
pastangas, kad šilko darbininkų streiką užbaigti, fakti- 
nai suvarant darbininkus į darbą. Darbininkų likimas 
pavedamas į arbitracijos komisijos rankas, kas reiškia 
paaukojimą darbininkų darbdaviams.

Roma. — Mussolinis grūmoja pasitraukimu Italijos iš 
Tautų Lygos.

Maskva.—Sovietų valdžia oficialiai užginčija, kad d. 
Litvinovo pasitarimas Italijoj biznio reikalais turės ką 
nors bendro su religijos klausimu.

Italijos Derybos su Anglija Į Bomba Sužeidė 6 Žmones 
Erzina Franciją I . ___ L

-------- j HAVANA, Kuba. — Prie
ROMA.—Mussolinis laiko i valdžios industrinės moky- 

konferencijas su Anglijos 
ambasadorium Drummond 
neva nusiginklavimo reika
lais. Franci ja į tai žiūri 
skersai, nes tarpe Italijos ir 
Francijos imperialistų rei
kalai įtempti.

klos direktoriaus namų 
sprogo bomba ir sužeidė še-, 
šis žmones. O pranešama iš 
miesto Camaguey, kad ten 
sprogo septynios bombos. 
Nuostolių padaryta, bet 
žmonių nesužeista.

l
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Antras Puslapis
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Jų Mokslas - Prigavystė
Eilėj tilpusių “Laisvėje” straipsnių buvo išrodinėta lie

tuviškų menševikų “teoretiko? p. Grigaičio neišmintin
gos ir darbininkų judėjimui žalingos teorijos. Tolydžio 
ten buvo pabrėžta, kad tai nėra vieno Grigaičio tos teori
jos, o viso menševizmo. Grigaitis del to bando sukinėtis, 
bet prisipažįsta suklupęs 1918 metais visais svarbiaisiais 
klausimais.

Kad pateisinti savo suklupimą, jis kimba prie šitų žo
džių’ rašytojo asmeniniai. Greta kit-ko, Grigaitis, pav. 
sako:

Gaila, tačiau, kad tas mandragalvis nepasako, kokių gi iš-, 
mintingų pranašysčių jisai yra padaręs 1918 metais, kurios 
išsipildė geriau, negu “Naujienų.” (“Nauj.” už lapkr. 23 d., 
1J33.) '

♦

Šitaip klausimą rišti, šitaip bandyti suktis del savo ne
išmintingų pranašysčių ir žalingų teorijų negalima, nes 
tai tiktai dar giliau įklampina patį “teoretiką”. Jeigu 
aš ąmeniniai 1918 metais nedariau “pranašysčių”, tai, 
žinoYna, vyriausiai todėl, kad nebuvau jokio laikraščio 
redaktorium ir vadovaujančiu asmeniu, bet dirbau tik
tai tarpe eilinių darbininkų. Bet juk čia ne tame klau
simas !

Klausimas čia eina apie tai, kokias * “pranašystes” ir 
teorijas 1918 metais skelbė ta partija ir visas judėjimas, 
kuriam aš priklausau, ir ką skelbė tasai judėjimas ii 
partija, kuriai Grigaitis priklauso? Šis tai yra patsa 
esminis klausimas. Į jį atsakymą surandam, kad Grigai-

——. — 1 - .............................. 1—f— — ! " "1 1 1 -

:Na, kur pasidėjo tie priešai? Įjką panašios šitos’ 
“mokslinės išvados”? » /

Imam kito Grigaičio “didvyrio” menševikų lyderio M. 
Martovo, nuomones apie bolševizmo žlugimą. Dideliu 
pamėgimu Grigaitis spausdino Chicagos “Daily News” I 
korespondento interviu su Martovu Kopenhagene, pada-: darbininkė atlieka^sunkią^ius 
rytą lapkričio 7 d. Pasak to menševikų dievaičio, tai darbus., < 

. 1 . !1 Bolševizmas žlugs pats savaime, jeigu šalies reikalai bus 
palikti tvarkyti Rusijos žmonėms. (“Nauj.” už lapkr. 15 d., i 
1919.)

Ten pat:
Bolševizmas, nusileisdamas kaimiečiams, pasirašė po savo 

mirties nuosprendžiu.
bur|uazaifij
turto. Niekas negali priversti kaimiečius pavesti savo turtą 
komunoms. : • •

'oliau.: , . • ■ ,
„Mes kovojame ne prieš bolševikus, bet prieš, bojšęvizmą.

Mes'pripažįstame, kad atskiri vadai , parodė nepaprasto gabu
mo šalies valdyme. Ramus Rusijos vystymas greit pakrik- 
dys bolševizmą, kadangi kaimiečiai nori likti neprigulmin- 
gais ūkininkais.
Kalbamam rašinyj įdėta ir kito menševikų lyderio, 

Dano, pareiškimas: “su bolševizmu mes apsidirbsime p&- 
tys”. Vadinasi, menševikai!

Taigi, kur tos Kautskių, Martovų, Danų ir Grigaičių ir juodų darbininkų, 
pranašystės ir teorijos? Ar bent vienas čia paminėtas 
dalykas išsipildė? Ar gi nebuvo teisingi bolševikai, ku- ? 
rie skelbė, kad jie apsidirbs su įsiveržėliais, su kontr-re-1 
voliucionieriais (visokio plauko: menševikais ir kt.) ir 
ves šalį į socializmą?

Na, ir šitaip suklupęs su savo teorijomis, tas pats žmo
gus, šiandien ir vėl išlenda su savo “razumu”, filozofuo- 
damas :

Jeigu Amerika atsisakytų duoti pinigų sovietams, tai Sta
linui nepaliktų nieko kito, kaip pradėt išpardavinėt tas “socia- 
listiškas” dirbtuves, kurios per piatiletką buvo pastatytos. . . 
(“Nauj.” už lapkr. 18 d., 1933.)

Ketvirtad., Lapkr. 30, 1988

sypsenos
Jungtinėse Valstijose yra ar-1 dangaus karalystė juodveidžių 

ti 15,000,000 negrų. Negrai j rQPgjo “pirmiesiems mūsų tė- 
, vams,” bet jų tvirti raumenys, 

Jie yra"įeraekiojmnt Iiš kuri« «alima čiulpti syvus’ 
(Į juos daugelis baltų šovinistų I-1kietos rankos, kurios gali 
dar vis žiuri, kaipo į juodus i 

j darbo gyvulius. . Gi viešpatau
janti klasė—kapitalistai, per 
spaudą ir kitas įstaigas sėja 
tarpe baltų ir negrų darbiu in- 

. , kų neapykantą, nes išnaudoto-
Jis padarė 80 nuoš. Rusijos žmonių jams įuo geriau, kuo mažiau 

kurie trokšta įsigyti kuodaugiausia privatinio !

j sutverti didelius turtus.” 
Negrus gaudyti susidarė 

j kompanijos. Tie razbaininkai 
! važiuodavo į Afriką ir ten su
rengdavo ablavas ant negrų. 
Jie apgaudavo negrus su viso-1 

    kiais blizgučiais, arba nugirdy-1 
; yra tarpe darbininkų vienybės. | dayo degtine ir suvarydavo į 
Tam ir išgalvotas yra 100 nuo-1 laivus, o kur tas negelbėjo, tai 
šimčių amerikonizmas. Net bal-'jėga suimdavo. Atplėšdavo tė-i 
tus darbininkus paskirsto į ge- vus nuo vaiky, vaikus nuo'te
kesnius ir blogesnius, net gi- vų ir kaip kokius gyvulius iš- 
męs iš ateivių tėvų jaunuolis ar veždavo. Livingston, kuris ty- 
’ ’ “ "" ■ rinėjo, kiek buvo atgabenta ne-

Kurstoma grų į Ameriką ir kiek jų žuvo, i 
sako, kad kelis kartus daugiau j 
negrų žuvo laike medžioklės ir 
ant laivų, negu jų pasiekė 
Amerikos krantus. Jis paduo
da vieną atsitikimą, kada 600 Taip, išsipildė, bet tik pu- 
imn-i’ii cnvolrinbi i . / siau...

i Čigonė: Kaip tai, poniu- 
Jeigu.te, pusiau?

Š e i m i ninkė: Dvynukus 
Atradus Ameriką, kuri retai! Prie pagalio numirdavo, ar su-; turi, bet dar neapsivedė.

buvo apgyventa indijonais, iš- Į sirgdavo, tai kiti jį priversti į 
naudotojai patraukė į ją išnau- buvo vilkti mylių mylias. Ka- 
doti jos gamtinius turtus. Bet da gaudytojai priėjo su tais ne- 
tam reikalingas darbas—mus- 8'rais prie upės, tai sargai su- į 
kulai. Gabeno baltus darbiniu-' sčd° į valtis ir plaukė, o neg-: 
kus ir vertė Amerikoje į ver-jrus suvarė į upę. Daugelis jų 
gus. To neužteko. [ brido iki kaklo vandenyje.

“Jie jieškojo naujų šaltinių ^duryje upės negrus i 
darbo spėkų. Ir su 
džiaugsmu ir pasitenkinimu, ti. Tai buvo baisus vaizdas! 

. [ Virginia kolonijos žemės savi- [ Apie 50 negrų papjovė draskū- 
nai, paleisdami vidurius ir su-

ba jaunuolė nesiskaito 100 nuo
šimčių amerikonu.
prieš ateivius. Kalamas religi
nis klynas tarpe darbininkų, 
kad tik daugiau suskaldžius 
darbo žmonių vienybę. Bet la
biausiai kapitalistams rūpi ne- „„ __ _________ ______  __ x
prileisti prie vienybės tarp bal-1 j negrų surakintų po dvyliką į sį 

daiktą retežiais arba prikaus-;

Pusiau Įspėjo
Čigonė: Poniute 

giausia, o kur tavy toji gra
ži dukrelė, toji aniuolėlis su 
auksiniais plaukeliais?

Šeimininkė: O kam tau 
jos reikia?

, Čigonė: Nagi vieni mete
liai atgal aš jai išvaražijau, 
kajd už metelių ji bus jau 
vedus ir turės dvynukus, 
taigi, brangi poniute, aš no
riu žinot, ar mano pranaša
vimas išsipildė.

Šeimininkė (su piktumu):

bran-

Kada Negrai “Atvyko” 
Amerikon?

tytų prie pagalio varė Afriko
je linkui prieplaukos.

I vienas ar kitas prirakintas!

ą v*j V — n • v • V lluulld hUlUIHUo ZjvlliCio ;Ar sitos phovones neparodo jų artimą panašumą į I ninkai pasitiko nedidejį olandų: 
skelbtas Grigaičio pliovones 1918-1919 metais? Ar josimą, kurjs rugpjūčio mėnesy- ėdė.

, atplaukė į sužeidė.
Jamestown iV išsodino

cio ^atstovaujamas judėjimas ir partija buvo klaidingas neparodo, kad tasai žmogus (ir visi menševikų lyderiai i je, 1619 metais,
1918 metais ir šiuo tarpu. O komunistinis judėjimas, | podraug) per tą laiką nieko neišmoko ir nepamiršo? 
bolševikai, buvo teisingi tuomet ir dabar! • • ........ ...................Taip! Skirtumas tiktai tame, kad Grigaitis prisipažįsta 

klydęs 1918 metais, o dabar jis sakosi ir vėl neklaidin-
Kaip sakyta, ne vienas Grigaitis 1918 metais buvo klai- gas! ‘ ' •

dingas Sovietų Sąjungos, imperialistinio karo, Vokieti-j Kiek daug kartų jis rėkė, būk Sovietų Sąjungos Kom- 
jos ir kitais klausimais. Tai buvo pažiūra viso menše-! partija išsižadanti komunizmo, būk Sovietai parsidavę 
vizmo, visų jo v adų, kuriuos šiuo tarpu teisingai vadi-, kapitalistam, etc., etc?! Jo nelaimei, Sovietų Sąjunga 
name social-fašistais. Ką skelbė Grigaitis, tai buvo nuo- kaip ėjo, taip tebeina Markso-Lenino nurodytu keliu, 
mortė Kautskių, šeidemanų ir viso Antrojo Internaciona
lo ricierių.

Nuo pat Lapkričio Revoliucijos, bolševikai ir jiems pri
tartą socialistai (šių dienų komunistai) visur tvirtino, j 
kadt Sovietų valdžia nenuverčiama, nes ją palaiko dar-i 
bininkų ir darbo valstiečių plačiosios masės. Tai buvo; 
skelbta nuo pat pirmos Lapkričio 7-tosios. O ką skelbė I 
menševikų lyderiai ir “ 
taip vėlai, kaip 1919 metais?

/..badas ir suirimas (rašė Grigaitis) Rusijoje yra neužgin- 
/čijami faktai. O jeigu taip, tai bolševizmo puolimas yra neiš- 
Į vengiamas. Jisai gali tiktai kurį laiką pratęsti savo gyvybę, 1

bet atsilaikyti jisai negali. (“Nauj.” už rugpjūčio 13 d., ’
1^19.)
Esą, iki bolševikai kariauja prieš kontr-revoliuciją ir; 

int^Tventus, tai jie laikosi, bet kuomet karas sustos, pri
sieis atstatyti šalis, tai Rusija “turės pasiduoti; ekono
miškam užsienio kapitalo spaudimui.” Girdi, Rusija pa
tapsianti “kapitalistiškų valstybių kolonija.”

Parėmimui savo išminties, Grigaitis pasikvietė K. 
Kailtskį, didžiausią “gyvenančių socialistų pasaulyje.” 
Šis ^didžiulis” Grigaičio žmogus užreiškė:

‘Demokratija Rusijoje pražus. Su ja numirs ir bolševizmas.
Kokios bus pasekmės, galima išanksto apmatyt. (“Nauj.” už
rugsėjo mėn. 10 d., 1919.) ' (

.4^?/ jy y • % * • '
Tfen pa.t Grigaitis išvedžiojo:

• j 5
‘Šitokių ir panašių minčių apie Rusijos bolševizmą “Naujie

nose” buvo jau ne kartą išreikšta/ • Taigi socializmo veterano 
išvadžiojimai patvirtina mūsų nuomonę. » .

♦. . • / 7 .■i’-'*
AJbu “teoretikai” ir “didžiausi socialistai” susmuko su 

savo, teorijomis, o bolševizmas—gyvuoja, kaip gyvavęs! 
Tie^a, kad buržuazinė demokratija pražuvo. Bolševikai 
jai uždavė galutiną smūgį lapkričio 7 dieną, 1917. Bet 
proietarinč demokratija—bolševizmas—gyvuoja. ’ Šituos 

i tviryinimus darė ir tebedaro visa komunistinė ir jai arti
ma spauda. Tenka pridurti, kad net protingesni buržua
ziniai rašytojai jau tuomet tvirtino, kad bddševikų val
džia nenuverčiama ir kapitalizmui Rusijoj užduotas mir
tinas smūgis. Bet menševikų vadai tauškė niekus, klai
dindami savo pasekėjus.

Sukakus dviem metam Rusijos proletarinės revoliuci
jos gyvavimo, Grigaitis su kitais Sovietų priešais, džiū- 
gąYp:

( Bolševikų priešų atakos kiekvieną kartą prieina vis arčiau 
prie tikslo. Tatai reiškia, kad jų pajiegos, nežiūrint nepasi
sekimų, eina apskritai imant, stipryn. Kiėk laiko ims, kol 
jie tiek sustiprės, kad įstengs užkariauti Petrogradą ir Mask
vą, šiandien sunku įspėti; bet anksčiaus ar vėliais tatai at- 
eiš... (“Nauj.” už lapkr. mėn. 6 d., 1919.)

Nevyksta revoliucinio proletariato priešams!
R. M.

teoretikai”? Ką jie skelbė net Nuo 150 Litų Nusivaržė iki 
28-nių Litų

Kauno prie'miesčio Alek
soto gyventojas šakenštei- 

[nas panorėjo nugriaut seną, 
aplūžusį sandėlį. Žinoda
mas, kad Kaune yra daug 
bedarbių, šakenšteinas su
manė juos išnaudoti. Vieną 
dieną jis paskelbė, kad už 
sandėlįo nugriovimą duo
siąs 150 litų. Bedarbiai, pa
matę ’ skelbimą, puolė -prie 
lūšnos kaip bitės. Jų susi
rinko apie 300. Įvyko sa
votiškos varžytinės. Niekas 
nenorėjo uždarbio iš rankų 
paleisti ir pradėjo kojmas 
siūlytis už pigiau nugriaut 
lūšną. Galų gale atsirado 
du, kurie sutiko darbų at
likti už 28 litus,. Abu sun
kiui prakaitavo ištisą savąi-

Ar Visko Paisyt, Kas 
. Parašyta

! Gatvekario konduktorius:
. vi-. Ei, žmogau, ar nematai ana 

užpuolė, užrašo, kur aiškiai pasaky- 
kokiu b.rok^’!iaj ir hrad^° driasky- kacĮ nerūkyt gatvekaryj, 

o tu rūkai?
.Keleivis: Taip, aš matau. 

Daugelį labai skąudžiai j Bet palei to užrašo yra ki- 
GaudytojaL apgailėjo [ tas užrašas, kur sako: “Ne- 

ant tik tą, kad daug jiems bran- 'šiok Džianet korsetą,” 
kranto dvidešimt tvirtų juod- gaus tavoio kiokodiliai paga- nenešiojo ir tu manęs
veidžių (negrų) del pardavi-j dino. 
mo! , i

Tai buvb pradžia negrų ver-; 
gijos Amerikoje. Tie dvide
šimt “laukinės” Afrikos gyven-1 
tojų buvo' pionieriai, pramynė 
kelią savo rasės vargams ir ne
laimėms.”
0 “Iš vergų prakaito ir krau
jo jinai dabar galėjo susikrau
ti kalnus didžiausių turtų ir 
giliai suleisti šaknis savo vieš
patavimo. Neveltui ir vardai’ 
to laivo, kuris pirmutinis atga-

verti jį nešiot...

bet
ne-

“ Anglijoje Londono, Bristo- 
I lio ir Liverpoolio uostai labai
pakilo del prekybos vergais, o

i tuo tarpu uostų pirkliai-kapita- aš tau, Rapolai, nesakiau, 
listai nesvietiškai praturtėjo, kad tu daugiau nesisodin- 
Kas tik pajėgė įsigyti laivą,,

■ tas griebėsi prekyba vergais: 
: važiavo į Afriką, gaudė nelai
minguosius afrikiečius, kimšo į' 
laivą ir gabeno į kolonijas par
duoti. Liverpoolio krautuvėse 
ant langų būdavo prikrauta vi
sokių retežių ir kitokių priemo- 

, .... v. • . . monių, reikalingų gaudymui irbeno afrikiečius vergus į Vir- į foT vv. .... „ /<<T- suvaldymui negru. Laikraščiaigirna buvo “Treausurer” (“Iz-j_ _ _ v..,. 2.
dininkas”) * (būdavo užpildyti pagarsinimais

1630 metais kitas laivas, ang- įvaldyti’priemonių.' 
lų, vardu “Fortune” • (“Lai
mė”), pribuvo į Virginią ir at
gabeno naujų, dar didesnį bū
rį, negrų vergų, 
parduoti savininkams 
tuoniasdešimt penkias 
degtinės ir 
bako.’ ’

Iš karto 
Amerikoje, 
ir daugiau

“Su 1790 m. Amerikoje jau | 
buvo 757,000 juodveidžių ver
gų. Nesustojo vergų gabeni
mas ir po nepriklausomybės 
karo, kuris nuvertė Anglijos 
viešptavimą ir pagimdė Jung
tines Valstijas. Teisybę pasa
kius, po “revoliucijos” dar 
smarkiau ėjo prekyba vergais. 
Su 1860 m., prieš pat piliečių 
karą, negrų vergų skaičius sie
kė 4,442,000.”

Išnaudotojai ne tik išnaudo-1 
ja darbininkus, bet tam suda
ro ir pasiteisinimą. Jie ir ne
grus gaudydami' Afrikoje, žu
dydami tuos, kurie priešinosi, 
tūkstančius nukankindami pras- į 
tuose laivuose ir gyvus atiduo
dami į vergiją sakė: “išgelbėti 
tuos nelaiminguosius ' sutvėri
mus iš velnio nagų, atversti 
juos prie krikščioniško tikėji- 

Korespondentams. — Drau-1 mo ir tuomi padidinti skaičių

Antaliepę (atstumas apie 
170 kilometrų) ateina per 
8 dienas.

Briedis Norėjo Apverst 
Vežimą

Nida, Klaipėdos kraštas. 
Kelios Nidos žvejų moterys 
važiavo į Pilkopius ir kely 
susitiko briedį. Briedis pra
dėjo vežimą vytis, o pavi
jęs mėgino savo ragais /jį 
apverst. Bet kaž kaip brie
džio ragų šaka pateko.į ve
žimo ratą. Tik tada brie
dis, pajutęs skausmą, pabė
go. Moterėlės labai persi
gando. *

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Lietuvos Pašto “Greitu
mas”

Laikraštis “Mūsų Ryto
jus” paduoda Lietuvos paš
to “greitumo” rekordą: ,

Iš, Londono į Kauną (at
stume apie 1,600 kilometrų) 
laikraštis eina dvi-tris die
nas. O iš Kauno į Duokiš
kį (atstumas ^60 kilomet
rų) laikraštis eina septy
nias dienas. ‘ x

Laiškas iš New Yorko į 
Kauną (atstumas apie 8,000 
kilometrų) ateina * per 11 
dienų. Laiškas iš Kauno į dažniau!

Vabalui, Paterson, N. J.-4- 
Kaipo feljetonėlis, draugo ra- 
šinys persilpnas; o kaipo ko* 
T^spęndencija — nepilna. To
dėl spausdinti negalime. Vis- 
tiek ačiū už rašinėjimą.

Mūsų bendradarbiams.—Ka
rių raštai netilpo, bet nebuvo 
atsakyta, tilps greitoj ateityj.

gai, rašydami, korespondenci
jas, vengkite jose įterpti pla
čius pagarsinimus pramogų. 
Tam tikslui mes turime pra
nešimų skyrių, į kuž’į siųskite 
pranešimus, atskirus nuo ko
respondencijų. Padarykime 
mūsų korespondencijas gyVas, 
skaitytinas ir taikančias į tiks
lą. Rašykite trumpiau, bet

Ponas į savo šoferį:

tum merginų mano liniosi- 
nan, o štai ve radau palik
tus lūpų dažus ir ilgą gel
toną plauką, o juk mano 
ponios juodi plaukai.

Nusigandęs šoferis: At
leiskit, ponas, duokit man 
pasiaiškint...

Ponas: Jokių pasiaiškini-' 
aš no-, j pai'davimui vergų ir vergams mų man nereikia,—;

O vaikai, i riu, kad tu supažindintum ir 
sūnūs ir dukterys krikščionių niane SU ta mergina.

kurie buvo 
už “aš- 
bačkas 

penkias bačkas ta-

nebuvo daug negrų 
bet jų vis daugiau 
atgabendavo:

dangaus gyventojų.”
Išeina, kad jie iščiulps 

vergo paskutinius syvus, tuks 
jo ašaromis ir krauju, rykštė
mis plaks jo suvargusį, kūną, 
bet -už tai paskui jo “dūšia” 
pateks “dangaus karalystėn.”

“Nuplėšę nito kolonistų savi
ninkų galvos religinį nometą, 
mes pamatome paveikslą auksi
nio veršio. Ne,»dūšia

iš

tėvų, su didžiausiu pasiganėdi- 
nimu dalindavo žmonėms pla
katus, ant /kurių pagarsinama 
juodveidės merginos del parda- j 
vimo!” .

Tas biznis buvo vedamas ne |
vien Anglijos, Holandijos ir ki-' pagalinus tavo Zosytė apsi- 
tų šalių išnaudotojų.
nių Valstijų kongrese 
metais: “Rhode Island valsti
jos atstovas Brown garsiai su
šuko : ‘Mes norime pinigų • mes 
norime laivyno; todėl mes turi
me panaudoti priemones atsie- 
kimui šio tikslo... Kodėl gi 
mes turime žiūrėti, kaip Angli
ja'visą prekybą vergais pasisa
vino? Kodėl gi mūsų šalis 
(Amerika) negalėtų turėti ši
tos taip pelningos prekybos?’”

Ir metėsi amerikiečiai orga
nizuoti gaujas gaudymui neg
rų.

“Viena tik: Rhode Island ko
lonija, tarp 1698 ir 1708 m. pa
statė šimtą ir tris laivus, ku- 

, rių vyriausias užsiėmimas bu
vo gabenimas iš Afrikos vergų. 
Newporto uostas virto didžiau
siu tos prekybos uostu, o New
port© gyventojai susikrovė di
delius turtus.”

Kaip pelningas buvo išnau
dotojams gaudymas negrų ir 
gabenimas į Ameriką liudija šie 
faktai:

“Laivas “Fortuna” savinin
kui lėšavo $3,700, kelionės iš
laidų pasidarė $3^,270, viso iš
laidų $39,970. Už 217 vergų, 
kuriuos “Fortuna” atgabeno,

Laimingas Tėvas
Jaunavedės dėdė — Na,

Jungti-1 vedė. Kas tas tokis laimin-..
1800 „„„gas, kuris ją gavo?

Merginos tėvas—Tu klau
si, kas jis? Tai aš, aš, ku
ris ją išleidžiu į marčias.

Idealas Pražuvo
Petras—Jonai, tu būtai 

geras žmogus, bet esi per- * 
daug ciniškas. Jokio idea
lo nėra pas tave.

Jonas—Pas mane buvo 
idealas, bet aš apsivedžiau 
sū juom.

Geriausias Draugas
Baltrus—Beni, aš girdė

jau, kad Paulius pabėgo su 
tavo žmona. Pirmiaus jį 
laikiau geru tavo draugu.

Benis—Jis ir pasiliko ge
riausiu mano draugu, ki
taip jis tą nebūtų padaręs.

Trakų Dzūkas. .

ŽUVO DU LAKŪNAI

MEXICO, D. F.—Orlaivių
gauta $77,469, laivas parduota nelaįmčj žuvo du armijos 
už $3,950, viso susidaro $81,- J J

ir rie Į (Tąsa 3-čiam pusi.)
lakūnai. Du orlaiviai susi
dūrė ir sudužo ore.



Esamoji Lietuvoje Padėtis ir NEGRAI

Komunistu Uždaviniai
i (Tąsa)

Mūsų gi kovotojai artavosis klasiniuose mū
šiuose. Tame pat laike del krizio augimo ir 
darbininkų ir valstiečių kovos didėjimo, vis 

' labiau silpnės mūsų priešų jėgos. Todėl 
mes vis greičiau artinsimės prie fašistų val- 

’ džios nuvertimo. Nuo mūs pačių daugiausia 
; . priklauso tolimesnis mūsų priešų jėgų pa

kirtimas, kad greičiau visiškai nuverst nuo 
1 mūs sprando naudotojų jungą.
1 16. Darbo masėsb vis labiau auga nepa-

. sitenkinimes ir ios vis labiau nenori gyvent 
taip, kaip lig šiol gyveno, nes tas gyvenimas 
neša joms vis didesnį skurdą. Darbo masėse 
auga noras pačioms pasiekt naujo, geres
nio ^gyvenimo. >Jų akys vis labiau nukreiptos 

| * į Sovietų šalį, kur darbo masės nežino da- 
, j bartinio pasaulinio krizio ir jo atnešto darbo 

, »asėms skurdo, kur jau senai išgyvendinta
i | bedarbė, kur proletarinė valstybė taip su

sitvarkė, kad pačių darbininkų ir darbo vals-
i | tiečių masių gerovė vis didėja. Mūsjų par- 
I I eiga populiarizuot SSRS atsiekimus ir nrodyt 

j toms masėms, kad prie geresnio gyvenimo 
Į yra tik vienas kelias—tai Sovietų Sąjungos 

darbininkų ir valstiečių kelias būtent tik 
’ kelias atkaklioj kovoj prie Koi . istų Parti

bps vadovavimo su naudotojais ir fašistų val
džia, tik proletarinės revoliucijos ir proleta
riato diktatūros kelias. Mūsų pareiga klau-

Į simą apie kovą taip pastatyt prieš plačias 
| Lietuvos darbo mases, kad jos plačiai' su

prastų, kad dabartinis vargo ir skurdo augi
mas ir imperialistinių karų pavojaus augi
mas pirmučiausiai priklauso nuo to, kad bur- 

’ į '“fcuazinėse šalyse diktatūra buržuazijos ran- 
*, koše, kad ten įmonės, gelžkeįiai, žemės (ge

riausios) ir t.t. priklauso kapitalistams ir 
J dvarininkams, kurie išnaudoja darbininkus 
• ir geria syvus iš darbo valstiečių.

17. Darbo masėse auga baimė vėl susi- 
r laukt vokiškos okupacijos laikus ir baimė

susilaukt lenkiškos okupacijos su visomis jų 
pasekmėmis. Mūsų pareiga įrodyt darbo 

i masėms, kad dabartinė Lietuvos fašistų val- 
j . džios politika veda prie pardavimo Lietuvos 

Hitleriui arba Pilsudskiui, kad be vis plates
nio darbo masių įsitraukimo į kovą prieš 
imperialistus ir jų klapčiukus ir prieš visą 
fašistų valdžios politiką ir be naudotoji? 

^valdžios nuvertimo mes nepasiliųosuosim 
Į ^nuo karų ir neapginsim Lietuvos nuo naujos 

okupacijos. Mūsų pareiga traukt darbo ma- 
1 sės į kovą^prieš Lietuvos fašistų ruošimąsi 

į karą užpuolimui išvien su imperialistais 
ant SSRS. Kova prieš karus ir fašistų val
džią reikalauja sustiprinto darbo tarp ka
reivių, kad, pagalios pašalint tą atsilikimą, 

• kuris dabar yra. Jei mes nedirbsim'kariuo
menėj, tai fašistai turės kariuomenę ištiki- 

į * mą įrankį ir karo metu ir kovoj su darbi
ninkais. Darbas kariuomenėj vienas svar- 

I Riaušių darbų dabartiniu metu.
18. Reikia toliau skiepint darbo masėse 

pasitikėjimą savo jėgomis, reikia auklėt at
sidavimą darbui ir pasiryžimą guldyt net sa
vo galvas del darbininkų klasės reikalų. Ne- 
laukimas pagelbos iš šalies, o atkakli kova 
už savo klasės ir už visų darbo žmonių rei- 
kalus. Ne laukimą geresnių laikų, o kova,

I kad greičiau pašalint dabartinius blogumus 
į ir sunkesnius laikus. Ne nusiminimas, jei
• priešas kovoj kartais suteikia mums vieną 

kitą smūgį, o pasiryžimas dar labiau įtemptu 
'darbu ir kova sustiprint savo eiles, kad len
gviau būtų atmušt visokius mūsų priešų 
mums teikiamus smūgius. Ne pasyvumas, 
o aktingumas. Kartu reikia išblaškyt ir tą 
žalinga kai kurių manymą, kad be karo ne- 
gal būt revoliucijos. Ne tik nepasitenkini
mai kare silpinina mūsų priešą ir pakerta 
plačiose masėse valdžios- autoritetą, bet ir

Alei dabartinio krizio ir kylančiu kartu su 
juo darbininkų judėjimu nemažiau silpnėja 

^rnūsų priešas ir puola masėse tos valdžios 
autoritetas, nes masės vis ai. kiau mato, kad 
ji nepajėgia rast kelią, kad išvest šalį iš kri
zio. Krizis silpnina mūsų priešą, o mūsų pa
reiga damušt jį ir revoliucijos keliu nuverst

4 ji-
“19. Jei tik kur nors prasideda kova, tai 

reikia ne tik vadovaut jai, bet, jei yra ata
tinkamos sąlygos, reikia plėšt ir gilint ją. 
Nuo ..žemesnių kbvos formų reikia eit prie 
atfgstesnių. Nuo streikų, apimančių pavienes 
pnones, reikia eiti prie streikų, apimančių iš- 

#isas gamybos šakas, ištisus miestus, valsčius 
ir apskričius. Nuo ekonominių treikų eit 
prie politinių. Nuo mažų išstojimų prie pla
čių demonstracijų. Tuo keliu ėidami mes pa- 

'-♦ruošim kovotojus, kurie; kada ateis laikas,
* nesibijos ir su ginklu rankose išstot, kad nu

verst fašistų valdžią ir užkariaut Sovietų 
valdžią.

Traukdami į kovą darbo mases, organi- '

darbo armijos’’ įvedimą! Į kovą 
ir duonos bedarbiams! Į kovą

Į kova prieš nepakenčiamus

negalė- 
dar pa- 
priemo- 
ji sten-

f

zuodami tą kovą ir vadovaudami jai mes 
kelsim obalsius:

J kovą prieš naudotojų ir fašistų valdžios 
puolimą! Į kovą prieš algų kapojimą! J ko
vą prieš ' 
del darbo
prieš karo ruošėjus ir darbo masių skurdo 
didintojus!
mokesčius, skolas ir licitacijas (varžytines) ! 
j kova del žemes darbininkams ir valstie
čiams! J kova prieš fašistinės reakcijos au
gimą! J kovą del laisvių darbo žmonėms! 
Į kovą prieš Lietuvos pardavimą Vokietijos 
ar Lenkijos imperialistams! į kovą del Lie
tuvos nepriklausomybės gynimo nuo Hitle
rio, Pilsudskio ir smetoninių pardavikų! Į 
kovą prieš karo ruošima užpuolimui ant SS 
RS! J kovą prieš fašistų valdžią! Į kovą del 
Sovietų valdžios Lietuvoj! Į kovą del komu
nizmo!

Mes kovosim del tų obalsių įvykdymo gy- 
veniman—ir laimėsim.

Apie Darbą Kaime
Agrarinis krizis, kaip visose kapitalistinė- 

•se šalyse, taip ir Lietuvoj paskutiniais me
tais dar labiau paaštrėjo. Visi buržuazijos re
ceptai apie išėjimą iš krizio (priedai, prie na
tūralaus ūkio grįžimas, technikos kėlimas, ga
mybos išlaidų mažinimas, atitarki ja) 
jo atnešt pageidautųjų rezultatų, ir 
gilino krizį. Visos fašistų valdžios 
nes rodo tik, kad visą krizio naštą
giasi suverst ant darbo žmonių ir vargingų
jų valstiečių pečių. Ypatingai aiškiai tai mą

styt iš įstatymo apie žemės ūkio darbininkų 
mokesties sumažinimą ir iš projektuojamo 
“dąrbo armijos” įvedimo. Tik mažiukė visokių 
lupikų ir spekuliantų sau jale (dažnai augštes- 
ni valdininkai), sindikatai (“Maistas,” “Pieno- 

! centras,” “Lietūkis” ir kiti) ir tvirtai surišti 
su jais bankai naudojasi krizių, supirkinėja už 
pamestiną kainą išparduodamą turtą ir ūkius, 
spekuliuoja jais ir susikrauja sau didelius 
turtus. Turėdami monopoliją savo rankose, 
visokiais būdais palaikomi fašistų valdžios, 
jie už pamestiną kainą supirkinėja, ypatin
gai pas mažažemius ir vidutinius valstiečius, 

l žemės ūkio produktus ir augštom kainom 
(pav., duonos, pieno, mėsos kainos) paskui 
juos parduoda miesto vartotojui—darbinin
kams, miesto biednuomenei, tarnautojams. 
Smulkusis ir vidutinis ūkis vis labiau ir la- 

j biau darosi priklausomas nuo bankų sindika
tų ir visokių lupikų. Bankai ima tiesiogi
niai kontroliuot vis daugiau žemės ūkį.

Ant pamato vis aštrėjančio krizio, bjau
riausio darbininkų išnaudojimo, bedarbės ir 
fašistinės reakcijos, auga darbininkų ir so- 

’ džiaus biednuomenės nepasitenkinimas, kai
rėjimas ir aktivumas, kur mės turėjome miš
ko, melioracijos ir kitų darbininkų streikų, 
bedarbių bruzdėjimą ir mažesniuose miesčiu
kuose, vis dažniau jų pasikėsinimą prieš 
“šventąją” bružuazijos nuosavybę (bulvių ka
simą, varpų pjaustymą, kuro ėmimą, duonos 
reikalavimą, dvarų ir buožinių padegimą ir 
t.t.). Bet pastarasis judėjimas turėjo dau
giau gaivalinį Ir individualų pobūdį. Auga 
taip pat nepasitenkinimas ir kairėjimas ir 
tarp mažažemių ir vidutinių valstiečių ypatin
gai del didelių mokesčių, del visokių lupikų 
ir "bankų lupimo, del turto iš varžytinių iš
pardavinėjimo, del žemė§ ir miško, del kelių 
taisymo, del žemų kainų žemės ūkio produk
tams ir augštų pramonės prekėms, del rink
liavų už vietą turguj, del fašistinės reakcijos. 
Dažnai jau nebeatsiranda kas perka išpar
duodamąjį iš varžytinių valstiečių turtą. Kai 
kur pasitaiko ir atskirų valstiečių pasiprie
šinimų jų turto išpardavimui. Yra atsisa
kymų nuo kelių taisymo ir susirėmimų del 
žemės ir miško gavimo buožių ir dvarininkų 
laukuose, naudojimas jų miškų. Buvo atsiti
kimų, kad valstiečiai išvijo matininkus ir ag
ronomus. Vienok ši kova eina visiškai gaiva
liniai, išskyrus vieną kitą organizuotą atsi
sakymą nuo kelių taisymo.

Komunistų Partijos įtaka tarp žemės ūkio 
darbininkų ir darbo valstiečių masių didėja, 
bet jie dar neįtraukti į organizuotą kovą; 
daug darbininkų ir vargingųjų valstiečių dar 
tebeturi savo gilėse ir kademai ir liaudinin
kai, ir dalinai net tautiųinkų organizacijos, 
didelė įtaka tarp kairesių darbininkų ir var
gingųjų valstiečių dar priklauso s. d. ir liau
dininkams. Svarbiausias mūsų priešas so
džiuj tarp darbininkų ir sodžiaus biednuome
nės yra socialistai, nors daugelyj vietų jie 
visiškai netur organizacijų; savo demagogi
ja ir “kairiomis” frazėmis jie lengviausiai gal 
patraukt savo pusėn kairėjančius darbinin
kus. Tarp darbo valstiečių svarbiausias prie
šas
dangstosi “kairiais” 
juo 
jie darosi.

liaudininkai-fašistai, kurie taip pat 
opoziciniais žodžiais. Ir 

“kairesnes” jų frazės, tuo paVojingesni

(Tąsa bus)

(Tasa iš 2-ro pusi.)
419. Atėmus išlaidas, savinin
kui lieka gryno pelno $41,438. 
Šitiek savininkas uždirbo tik
tai bėgyje šešių mėnesių!

“Laivo “Rawlins” savininkas 
turėjo išlaidų $300,000, o už 
1,200 vergų gavo $780,000. Jam 
liko gryno pelno $480,000!”

’ Skandina Negrus
Vėliau buvo uždraustas me

džiojimas ant negrų. Bet jis 
buvo varomas šrųugelio keliu. 
Šmugelninkams negro pagavi
mas .Afrikoje atsieidavo apie 
$20, arba tiek jie užmokėdavo 
ten negrų gaudytojams, o Ame
rikoje parduodavo už $500 ar
ba ir daugiau. Kartais tuos 
šmugelninkus užpuldavo “įsta
tymus” ginanti laivai, tada jie 
nuskandindavo savo tavorą — 
negrus: “šmugelninkų ispanų 
laivai “Rėgulio” ir “Rapido” 
sumetė į jūras ir prigirdė dau
giau kaip 150 vergų vyrų, mo
terų ir vaikų, kada pamatė, jog 
neišsisuks.’ ’

“Anglų šmugelninkų laivas 
“Briliante” dešimts sykių per
plaukė su vergais per jūres ir 
atgabeno į Kubą 5,000 vergų. 
Bet vieną kartą šmugelninkus 
užklupo keturi kariniai laivai. 
Jie gabeno 600 vergų ir išsisuk
ti nuo pagavimo nebuvo vilties, 
Tada .kapitonas Homans įsakė 
savo tarnams visus vergus pri
rišti už kaklų prie vieno lenciū
go. O ties viduriu lenciūgo pri
rišo didįj'į įkąrą. Taip surišęs 
vergus, sugrūdo juos prie pat 
laivo krašto. Kada kariniai lai-' 
vai buvo nebetoli, tai žmogžu
dys Homans paleido įkąrą į jū
res ir su juomi į marių dugną 
nuvažiavo šeši šimtai vergų!”

Negrai Vergijoje
Kurie negrai išlikdavo gy

vais ir pasiekdavo Amerikos 
krantus, juos nelaukė jokia lai
mė. Jie tapdavo, vergais ir at
sidurdavo didžiausiame varge ir 
skurde.

“Į vergą zsavininkas žiūrėda
vo kaipo į bile kokią kįtą pre
kę, kuri turi savo* vertę ir tam 
tikrą kainą. Vergas neturi jo
kių politinių beiWbcialiu teisių. 
Jokie įstatymai jo neapsaugo. 
Su juom savininkas'gali 'elgtis 
taip, kaip jam patinka. Vergo 
skausmų ir kančių niekas ne
atjaučia. Jo vaitojimo ir skun
do niekas negirdi. Jo 
mai niekam nerūpi.”

Negrų atgabento j ai 
pardavįnėdavo viešose 
ir

troški-

negrus 
rinkose 

laikraščiuose garsindavo, 
štai keletas pagarsinimų iš tų 
laikų laikraščių.

“Laivų savininkai, atvežę ne
grus Amerikon, pagarsindavo 
laikraščiuose del pardavimo. 
Rugpjūčio 9, 1736, Virginia 
‘Gazette’ telpa šitoks pagarsini
mas :

“Laivas tik pribuvo iš Afrikos 
pakraščių, su arti 300 parinktų 
vergų, kurie šiandien bus išsta
tyti Yorke ant pardavimo. Iš
pardavimas tęsis iki subatai. 
Po tam bus perkelti į West 
Point ir išpardavimas tehai 
prasidės rugpjūčio T6 d. ir tęsis 
tol, kol visi bus paduoti.”

Charleston' (S., C.) City ‘Ga
zette’ kovo 10, 1796, įdėjo šito
kį pagarsinimą:

“Penkiošdešimts pirmos rū-, 
sies negrų del pardavimo. Ko
vo. 15 d., utarninke, prasidės iš
pardavimas prie savininkų raš
tinės, sole ‘Exchange’.”

Jeigu negras pabėgdavo nuo 
savo išnaudotojo, tai jo jieško- 
jo. Tam būdavo pakinkyta 
spauda, policija ir< specialiai 
ageųtai, kurie už pagavimą pa
bėgusio negro gaudavo dovanas.

Negrų Sukilimai
Vargo ir skurdo našta pri

versdavo negrus sukilti. Jie ap
siginkluodavo kuom papuolė ir 
paskelbdavo išnaudotojams ko
vą. y

Sukilimas 
vadai

vergų su-
su-

Whitehall 
vergai su- 
nužudytas, 
visus savo

“1712 metais, grupė negrų, 
apsiginklavusių šautuvais, pei-' 
bais ir kirviais, padėgė namą, 
šaudė ir peiliais pjaustė tuos, 
kurie lindo prie jų. Kareiviai 
suėmė vergus ir dvidešimts 
vieną iš jų nugalabino. Vienas 
buvo suplėšytas ant rato, bent' 
keli’ sudeginti, o likusieji pa-1 
karti. 1774 m. Georgia koloni- . 

Įjoję vergų sukilimas tapo nu-i 
slopintas, keturi jų nušauti,1 
apie tiek sužeista, o du vadai j 
suimti ir sudeginti ant laužo. 1 
1800 m. Virginia sukilo apie 
tūkstantis vergų ir maršavo į; 
Richmondą, bet pakilęs upėje 
vanduo sulaikė juos, 
tapo nuslopintas ir 
galabinti.”

1765 metais įvyko
kilimas Jamaica. Apie šitą 
kilimą tūlas Bayly šitaip rašo:

“Panedėlio ryte, apie antrą 
valandą, mane išbudino iš mie
go ir pranešė, kad 
farmos namai degžf, 
kilo, o p. Byndless 
Aš tuojau surinkau
žmones, vieną pasiunčiau į Tre- j 
molsworth daboti, kitą į žemu-1 
tinę dalį šios apielinkės, o aš 
pats su septyniais ar aštuoniais 
kitais vyrais traukiau linkui 
Whitehall. Bet mums pranešė, 
kad vergai iš tenai išėjo ir nu
traukė linkui Ballard ūkės.”

šmugelis jiems taip sekėsi, 
kad tik vienais 1828 metais vien 
tik į Rio de Janeiro prieplau
ką buvo įgabenta 46,160 negrų 

' vergų. O juos gabeno ir į ki
tas prieplaukas, ir į Kubą, iš ’ 
kur pristatydavo į Jungtines 
Valstijas. .

Puolimai ir Linčiavimai
Negrų ■

Antroje dalyje devyniolikto 
šimtmečio ekonominės ir politi
nės sąlygos ant tiek pasikeitė, 
kad buržuazijai reikalinga bu
vo “laisvų” darbininkų. To 
sekinėje užsiliepsnojo Ameriko
je piliečių karas. Po piliečių 
karo, panaikinta negrų/ vergi
ja. Nors ant popieros, įstaty
mų akyse kaip balti, taip ir ne
grai yra lygūs, bet gyvenime 
yra kas kita. Ir dabar pietų 

j valstijose yra* žiauriai puolami 
'negrai. Viešpatauja ‘‘Chain- 
Gang’ linčo teroras, visokios 
provokacijos ir persekiojimai, 

j kaip ve Scottsboro devynių ne- 
į grų jaunuolių nusmerkimas 
mirti. Nevalia negrams darbi
ninkams važiuoti tais pat gat- 
vekariais su baltais, apsistoti 
tuose pat viešbučiuose, vasaros 
metu maudytis ten pat jūrose, 
kur maudosi balti žmonės. Val
gyti tose pat valgyklose ir tt. 
Tai kur ta lygybė? j

Bet to neužtenka viešpatau
jančiai klasei. Tankiai pasi
kartoja tai vienur, tai kitur po
gromai prieš negrus, kaip buvo 
Tulsa mieste arba ir kitur.

Vien į 45 metus, tai yra, nuo 1 
1885 iki 1930 metų Jungtinėse 
Valstijose buvo nulinčiuota' 
3,248 negrai. Tai vien linčo . 
aukos! O kiek nekaltai negrų i 

! pasiuntė mirti kapitalistų kla-! 
| sė teismų pagelba? t
j Kapitalistai žino, kad kol tar- į 
pe juodų ir baltų darbininkų ' 
nebus vienybės, tai tol išnaudo- Į 
tojai gali ir Vienus ir kitus: 
žiauriai išnaudoti. To sėkmėje 
yra skleidžiama prieš ‘negrus 
bjauriausios istorijos. Tik Ko
munistų Partija ir revoliucinės 
darbininkų organizacijos kovo
ja prieš linčą ir už lygias tei
ses negrams darbininkams.

Šiame straipsnyje citatos yra 
paimtos iš d. A. Bipibos kny
gos: “ Istorija Klasių Kovos 
Amerikoje.” Tą knygą išleido 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugija. Ji turi 
608 puslapius, kietai apdaryta. 
Jos kaina buvo $2.25, dabar 5.0 
centų. Kas šio vajaus metu, JĮ
stos į ALDLD, tai ją gaus vel
tui. Knygoje yra 32 skyriai ir 
jų tarpe vienas apie negrus. 
Įsigykite ją ir perskaitykite.

D. M. šolomskas.
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Trečias Puslapis

RAUDONA LENTA
VAJUS GAVIMUI “LAISVĖ!” NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

PRATĘSTAS IKI 1 DIENAI SAUSIO, 1934

MUKIME 1000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

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

$10 $8 $7 $6 $5

Visų “Laisvės” skaitytojų, visų darbininkiško judė
jimo rėmėjų — pareiga gauti “Laisvei” naujų skai
tytojų . ‘ o

IKI ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI:

S.

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . . . 
M. Dobinis, Newark, N. J. ............
ALDLD 11 Kp., Worcester, Mass.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.................
G. Krance, L Katilis, Bridgewater, .
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..........
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. . 
P. Bokas, Waterbury, Conn..............
M. Skučas, Newark, N. J...................
J. P. Martinkus, Bellevue, Pa.............
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ...
P. Greiviskis, Hudson, Mass..............
A. Bimba, Brooklyn, N.Y................ .
G. Shimaitis, Montello, Mass..............
S. Puidokas, Rumford, Me...............
A. A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 

P. Žirgulis, Rochester, N. Y.............
R. Mizara, Brooklyn, N. Y..............
A. Klimas, Hartford, Conn..............
ALDLD 9 Kp., Norwood, Mass...........8
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. . ............ 8
ALDLD 13 Kp., Easton, Pa...................8
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.................. 7
M. Gouba, Toronto, Ont..................... 7
S. Penkauskas, Lawrence, Mass........... 6
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. ... 6

Adams, Grand Rapids, Mich.............6
Petkiene, Great Neck, N. Y............. 6

B. Ligmaliene, Detroit, Mich................ 5
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich................5
A. Račkauskas, Girardville, Pa............. 4
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa................... 4
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa..............4
A. Lipčius, Chester, Pa....................  .4
R. Jarvis, Plymouth, Pa........... ......... 4
F. Buslevičius, Paterson, N. J. ... 4
A. Žemaitis, ^Shenandoah, Pa................4
M. Krasauskienė, Milford, Mass. . . .
J. Balsys, Baltimore, Md.................
B. Fulton, Brooklyn, N. Y................
L Kartonas, Yonkers, N. Y. ...••■ 
V. Smalstienė, Detroit, Mich.
E. Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . • •

P. Miller, Chicago, Ill...............
Rudmin, New Haven, Conn. . •

Urban, Detroit, Mich...............
Sąulenas, Haverhill, Mass..........

K. Rušinskiene, Minersville, Pa. .
A. Lukaitis, Bayonne, N. J............
A. Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. ... 
A. Šliekis, Gardner, Mass.............
A. Guazin, Schenectady, N. Y.........
J. Barku^xBrooklyn, N. Y................
D. Sholomskks. Brooklyn, N/ Y. ...
J. Raulinaitis, Cleveland, Ohio. . . .
P. Karpich, Lynn, Mass....................

* J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . •
E. Cibulskiene, Nanticoke, Pa. • •
G. Stasiukaitis, Grandwood, N. J..
M. 'Baltrušaitis, Seattle, Wash. . • 
M. Girdžiuviene, Collinsville, Ill. • •' 
P. Paul, Arnold, Pa.........................
A. Yakštys, Detroit, Mich. ...........
K. Biliūnas, Detroit, Mich.............

K. Dunčius, McAdoo, Pa...............
A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa. 
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. 
A. Senkus, Springfield, III................
Wm. Trainys, Royalton, Ill.............
O. Vilkaitė, Hartford, Conn...........
G. Urbon, N. Braddock, Pa..........
P. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. . .
K. Stelmokienė, Newark, N. J. • • 
J. Valatka, Brooklyn, N. Y...........

P
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Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po Vieną darbuokitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją. *
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Ketvirtas Puslapis Ketvirta^., Lapkr. 30, 1933

Kaip Gyvena Bedarbės
Z

Merginos New Yorke
=i'" '........... ..  KURŠĖNŲ STUDENTAS =------- ---

(Pabaiga)
“Kad loska, ponas, jeigu jūs manote duo-!^^?.’ ^"nusiskandinti.

ti man pinigų ir tikitės gauti atgal, susto- raibėjau į ją, užklausdama jos, ką jinai ma- 
kite "dabar.” • • . 1

Jis žiūrėjo į mane minutę-kitą ir lengvai 
pakratė savo galvą. Jis įspaudė man i ran-! ir jūs, mergina,” ji atsakė sunkiu balsu, ros buvo, 
ką popierio šmotelį (bumašką), sakyda- Aš kalbėjau su ja ir suradau, kad ji, vargo 
mas: 

u

Žiūkas pagriebė; taipgi BU-lmacijų ir šokių kitų jaunuo- 
dnikiukas pagrajino ant ar- lių. Veikaliukas taipgi per- 
monikos. Paskiausia visa statyta.
grupe jaunuolių, H. Tamulio-1 riene, o po vakarienei ir dar

Paskui gera vaka-

Kuopai 'liks nemažaišokiai.
pelno.

Dabar rengkimės visi prie 
spaudos koncerto ir teatro, 
kuris bus gruodžio 17. Liet.

del visi nariai ir narės dalyvaukite 
susirinkime. J. Yesadaviče.

(283-284)

Tai bus didžiausias ir puikiausias 
šio meto parengimas. Ateikite visi. 
Atsiveskite ir jaunuolius.

M. Valanta.

| Aš tuoj supratau, kad ji atėjo tuo* pačiu Worker1 
ir

niutei vadovaujant ir visai 
publikai pritariant, sudainavo 
“Soup Song”, “On a picket 
line” ir Internacionalą.

Literatūros nemažai par
duota. Gauta 23 “Young1 Mokslo Draugija veltui davė 

•” skaitytojai, 2 “Lai-'abi svetaines delei to paren- 
svei” ir 1 “Daily Worker.” 'gimo. Tos Draugijos nariams 

Tai buvo entuziastingos ir’• reikia už tai tarti širdingai 
Ne-1 ačiū. Tuomi jie paremiano. daryti prieplaukoje. pavyzdingos prakalbos.

.. . v . . v. v. n n . tveltui draugai ėjo per stubas.1 darbininkų spaudą ir tą svar-
Aš atsidūriau čia tuo pačiu tikslu, kaip Todėl ir pasekmės tokios ge- bų darbą.
1110 IVI MII m VI <1 TI 4-1 z-z-a IaoLii i

kankinama, iškrypo Jš gero kelio šiame 
Laikyk tą, nes aš žinau, jog jums yra griekų mieste, o dabar jau laukia “atskren- 

reikalinga.” ' [ dančio garnio,” kuris ketina jai palikti ma-
O, kaip maža tokių žmonių New Yorke, žiuką. Pasidarėme draugėmis ir nuėjome 

,maža. Jis apleido traukinį, nieko man ne- abidvi'į ’ tūlą ligonbutį jieškoti pagelbos. 
sakęs. Aš pažiūrėjau į tą popierą, tai buvo Jaunas gydytojas padėjo mane į atskirą 
10 dolerių! Nusipirkau gero maisto; pasi- kambarį.
samdžiau kambarį dviem savaitėm po $2.50 priežiūros, verkiau iš skausmo ir rūpinaus, 
į savaitę. Per dešimtį dienų jieškojau pa
tarnautojos darbo. Aš dirbau vieną dieną.
Kitą rytmetį, kada rengiausi eiti į darbą, 
ėmė labai skaudėti mano dešiniosios rankos 
pirštai, kurių negalėjau pajudinti, nesuri
kus kelis sykius. Aš žinojau, kad negalė-i 
siu tarnauti prie stalų, būdama tokioj pa
dėtyj; stovėjau kambaryj ir susirūpinau 
savo liga. Aš tą dariau per tris dienas. 
Mano pinigai sumažėjo iki 50 centų iš 10 
dolerių. Mano ranka tebeskaudėjo.

Liūdžiu viena per ištisas dienas. Bied
na!... Aš buvau jauna ir nenorėjau dar 
mirti, bet kaip galiu gyventi tokioj padė
tyje? Aš nuėjau prie East River (upe) 
laivų prieplaukos, manydama, kad tai bus 
geriausias būdas užbaigimui visų vargų ir

Kitą naktį aš buvau be jokios

Vėliau atėjo į mano kambarį tas pats dak
taras, kuris, vietoj davęs gyduolių, pabu
čiavo mane ir pasakė: “O. K., vaike.”

i Aš apleidau ligonbutį su penkiais dole-! 
jriais, kuriuos man davė tas gydytojas, kai- 
j po atsiprašymo dovaną. Mano draugė pa- 
:tarė man eiti į labdaringas draugijas pra- 
l'šyti pagelbos, bet aš atsakiau, kad geriau 
I kreiptis į peklą, negu ten, nes tie šelpėjai 
i dažnai pątaria jaunoms merginomas būti 
Į apsukriomis, tai, girdi, nereikėsią prašyti 
I jokios pagelbos. Bet laikas atėjo, kada aš 
' buvau biedna vėl. Mano namai nakties 
! metu—subvės.

New Yorkas žiba auksu, jis turtingas, o 
j aš purvina ir alkana trempiu kasdieną jo 

skausmų šaltam vandenyje. Buvo naktis, [ gatves. Šitai didelis duonos kepalas, ant 
apie 11:30 valandą. Aš sėdėjau tamsiam i kurio sulipę visi tie, kurie nepridėjo savo 
šešėlyje ir žiūrėjau į vandenį, o plaukio- rankų prie pagaminimo tos duonos', bet jie 

valgo sočiai. Šimtai, o gal ir tūkstančiai 
gerų merginų, suvažiavusių iš visur į New

Aš buvau čia apie 10 minučių, ka- Yorką; gyvena panašiu gyvenimu. Alkis ir 
skurdas jas verčia prie visko, o iš to visko 
—venerinės ligos, kurios ėda būsiančios

janČių laivų upėje įvairūs žiburiai: balti, 
raudoni ir žali blizgėjo ant vandens pavir
šiaus.
da išgirdau kaž keno Čeverykų kaukšėjimą 
į akmenini bruką. Apsidairiau aplinkui ir 
pamačiau merginą, kuri tiesiai ėjo į mane, gentkartės motinas.

---------- 4
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Surinkta aukų $9.08. Au
kavo M. Jurgelis $1.00, A.: cialistėliai vis gauna 
Čelkis 50 centų, Tamulevičius, |meškerę pasipinigavimui. 
D. Gariza, J. Stanislovaitis, T. 
Baltrušaitis, Šinkūnas, A. Va- 
linčius, S. Oijla, J. Hart, P. 
Sliekas, J. Gasiunas, V. Sa
dauskas, K. Bogužas, A. Ka- 
ževienė ir M. Kaževienė po 
25 centus.

Reporteris.

WEST HANOVER, MASS:
Hanover Lietuvių Kliubas rengia 

smagius šokius subatoje, 2 d. gruo- 
džo (Dec.), savoje svetainėje, ant įvyks sekmadienį, 3 d. gruodžio, 22<36 
Summer St.; tai bus paskutiniai šo- po pietų v, pas d. 
kiai prieš kalėdas, tat visi naudo- i Von Stroch Avė. 
kites proga, ateikite 
gyvas ir galįs, seni, 
Grieš gera muzika 
amerikoniškus šokius 
site progą pasišokti, 
valgų ir gardžių gėrimų.

Visus užkviečia Kliubas.
(283-284)

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kuopos susi rinkimą1.

Kairienę, 1737 
Pasistengkite vi- 

visi, kas tik sos dalyvauti, nes yra balsavimo 
jauni ir maži, blankos ir taip svarbių reikalų. Pa- 
lietuviškus ir mačiusios šį pranešimą “Laisvėj” 
tai visi ture- praneškite apie .susirinkimą narėms,

Bus skanių kurios “Laisvės” neskaito.
O. J.

(282-283)
S

LINDEN, N. J.
LDSA 129 kuopa rengia maskara

dų balių šeštadienio vakare, 2 dieną

Parengimai-Susirinkiiiūii
Lapkričio 30 tarptautinis 

.koncertas ir šokiai 805 James 
St., N. S. Pittsburgh. Kon
certo pradžia 3 vai. po pietų, 
šokiai 7 vai. vakare. Lietu
viai jaunuoliai dalyvaukite 
koncerte.

Gruodžio 1 LDS 146 kp.i 
jaunuolių susirinkimas;, drau-! 
gijų atstovų, palaikančių Lie- 818°Belmont 
tuvių Darb. Kliubą, susirin
kimas 1335 Medley St. Pra
džia 7 vai. vak.

je-, 110 State St. Pradžia 7 :;30 
vai. vakare. Rengia .
180 kuopa.

Gruodžio 3 — New Eagle. 
Pradžia 2 vai. po pietų. .Ren
gia ALDLD 61 kuopa.

Gruodžio 3
Pradžia 7:30

j Rengia ALDLD 236 kuopa.
Gruodžio 4 — N. S. Pitts

burgh, Sūnų

Drg. J. P. Martinkus dauI u . X. AHrn unnuo litui

ALDBD giausia rūpinasi vajaus reik a
lais. Jam ir sekasi. Eina per 
stubas ir vis galina tai nau
jų skaitytojų, tai

! atsinaujina. Jisai
— Washington. | džia, kad su juo 

vai. vakare. [ kooperuoja, mažai
. ; ti.

Nieko nesigirdėt 
McKees !
shington.
sai užmigo? Pasirodykite, 
galite šiame vajuj.

Lietuvos svet., 
St. Pradžia 7:30 
Rengia ALDLDval. vakare.

87 kuopa.
Gruodžio 5 —Carnegie, AP

Gr. 3 savitarpinio lavinimo- LA 3 kp svet Pradžia 7:
ši'mokykla, 10:30 vai. ryte, i val vakare. Rengia 156 kp.

ęr. 4, LDSA 60 kp. mene- , Gruodžio 6—McKees Rocks, 
sinis susirinkimas, 1335 Med-[Pat Vengrų 'svetainėje, 811

• ley St. _ j Hazel St. (tarp 7 ir 8 gatvių!
Gr. 5, APLA 50 kp. mėne-|jr Woodward Ave.).

sinis susirinktas, 1335 Med-| Gr. 7, manoma turėt pra-
| kalbos S. S. Pittsburgh, jei

Gr. 6, i
“Darbo ir Duonos.”

Gr. 7, bedarbių tarybos su
sirinkimas Manchester School 
svetainėj.

Gr. 17 puikus koncertas ir 
teatras M.D.S., 142 Orr St„ 
spaudos naudai.

repeticijos veikalo jjUS galima gaut svetainę

Gauta 56 Skaitytojai; Trūks
ta 94; Visi Darban

kas nors 
nusiskun- 

mažai kiti 
jam gelbs-

kol kas iš
Rocks, Carnegie, Wa-

Ar ten draugai vi
lt a

Pavyzdingos d. A. Bimbos 
Prakalbos

Lapkričio 17 d. Komunistų 
Partijos Lietuvių Biuras su
rengė d. A. Bimbai prakal
bas. Gavus žinią lapkr. 15 d. 
vakare, kad d. A. Bimba gali 
čia atvykti lapkr. 17, greitai 
imtasi už tlarbo ūmai sureng
ti prakalbas. Visgi nesitikėta 
didelių pasekmių į porą die- 

i nų rengiant prakalbas. Ta-
Pittsburghe ir apielinkėjčiaus jos visus nustebino. Sū- 

Jau gauta nauju ir atnaujin- nų Liet. Draugijos svetainė 
ta 56 skaitytojai darbininkų [ pilnutėle prisirinko klausyto- 
spaudos. Vajaus lentelė sto- jų. 
vi

Drg. J. Millerio, Sugrįžusio
• Iš Sovietų Sąjungos ir
: Lietuvos, Prakalbos
Nesenai sugrįžęs iš Sovietų 

Sąjungos ir Lietuvos, parsive
žęs naujausių ir įspūdingiau-1 
šių žinių, d. J. P. „Milleris, 
dienraščio “Vilnies” adminis-i 
tratorius, dabar kalbės Pitts- 
burgo apielinkėj sekamose 
dienose:

Gruodžio 1 — Soho-Pitts- 
burgh, LMD Svetainėje, 142 

xOęr St. Pradžia 7 :30 vai. va

Vajaus lentelė sto- jų.
sekamai: | Drg. Bimba

LDS 146 kp jaunuoliai, N, ,'Roosevelto “naujus planus” ir 
Pittsburgh,

J. P. Martinkus,
Pittsburgh,

J.
P.

kalbėjo apie

23 [ apie pripažinimą Sovietų Są- 
' jungos.

22 į planai yrax. naudingi
4 ■ bankieriam,

, 2 pragaištingi.
1 ganizuptis ir kovoti už savo 

reikalus. Taipgi ragino ręm-
1 ti jaunuolius ir užsirašyti 

[“Young Worker.”
1 I .Taipgi kalbėjo d. Cush ang
lį liškai. Jisai yra nacionalis

Jisai nurodė, kad tie 
tiktai 

o darbininkam 
Kvietė visus or-

Gasiunas, Pittsburgh, 
Paul, New Kensington, 
Sliekas, Pittsburgh, 
Adomaitis, ‘

Monongahela, 
V. Slavickas,vN. S. 

Pittsburgh,
A. Bogužienė, Avalon, Pa.
Dar trūksta 94 iki mūsų nu-1 pirmininkas Steel and Metai 

ičare. Rengia ALDLD 33 I910-į skirtos kvotos—150 skaityto
ja/

Gruodžio
jų. Dabar reikia tiktai dau- 

2—Wilmerding. ?<giau pasispausti ir galėsime 
Liet. Sūnų Draugijos svetaine-'dasivaryti iki'150 skaitytojų.

i

Workers Industrines Unijos.
LDS 146 kp. jaunuoliai da

vė gražų programą. Norkiu- 
kas, šerpenskiukas ir Bogu-

FOREST, CITY, PA.
ALDLD 219 kuopos susirinkimas

įvyks nedėlioję, 3 d. gruodžio (Dec.), gruodžio, 1933 m., Linden Hall, Lin- 
2-rą valandą po pietų, paprastoje (]cn> ję j 
vietoje. Visi nariai ir narės daly
vaukite, nes bus rinkimas komite- . 
to sekantiems metams ir yra kitų 1 
svarbių dalykų aptarimui. Bus iš- fcuo skaitlingiausiai šitam parengi-® 
duotas raportas iš įvykusios vakario- me jr nepamirškit apsimaskuoti, nes 
nes ir likusį pelną turėsime paau- r bus duodamos dovanos, 
kauti darbininkiškom įstaigom.

Sekr. J. K. N.
(288-284)

Wood Ave., kampas 16 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Draugės ir draugai!
Nepraleiskite progos, dalyvaukite

U

Vietos tautininkėliai ir so
il au ją 

Da
bar naudoja kokį tai skymą
vardu lietuvio orlaivininko, 
kuris neva skrisiąs į Kauną. 
Renka aukas, rengia parengi
mus. O sudėtais pinigais tai 
“komitetčikai” nusiperka ska
nių sendvičių.

Panašiai jie daro ir su “lie
tuvių kambariu” universitete.

■ Iš to lietuviams darbininkams 
Į juk nėra jokios naudos. Tai 
I vis ponijai nauda. O darbi
ninkai turi sunkiai uždirbtus 
centus sudėti.

Kuomet tokie skymai nusi-

| Po Miestą Pasidairius
Maisto gamintojų ir prista-l 

atrodo, eina 
Nežinia, kiek 
laimėję, hes 

galutinos pa-id§v®s’ be abejonės, jie ’ jieš- 
vinnmn i; i kos naujų, vis tai darbininkų

1 i 1 vJ 111ČL j Lčl 1 Į 

........ r I apgaudinėjimui ir iš jų pasi
naudojimui.

tytojų streikas, 
prie' pabaigos.
streikieriai yra 
dar nežinomos 
sėkmės. Kiek 
maisto baronams, policijai ir 
Amerikos Darbo Federacijos, 
lyderiams pasisekė pasėti 
streikierių tarpe demoraliza- P-nas P. Dargis per savo ra
cijos, todėl sunku tada laimė- d^° ^as nedėlios popietis duo- 
ti tuos reikalavimus, kurie bu-j .
vo nustatyta. O streikierių 
unija dar jauna, todėl jai irgi 
sunku buvo pilnai vadovau
ti toms didelėms kovoms.

I Tačiaus, jei ir . streikieriai 
’ sugrįš nepilnai viską laimėję, 
kova su tuo nepasibaigs. Dir
bantiems prisieis kasdien ko-

i voti prieš nepanešamas darbo 
sąlygas. Unija jiems bus vi
sada geras kovos įrankis. To* 
del visi darbininkai turėtų su
sirišti su ta kovinga unija ir 
bendrai laikytis. Tiktai, vieny
bėje kovodami galės ką 
laimėti.

PHILADELPHIA, PA.
LDSA 11-tos kuopos ir ALDLD 

10 kuopos bendras susirinkimas 
įvyks pirmadienį, gruodžio 4 d. kaip 
8 vai. v. Rusų liaudies name, 995 N 
5th Street.

Draugės, susirinkimas bus labai 
svarbus, bus rinkimas valdybos del 
1934 m. Turėsim balsuot Centro i 
pildantį komitetą, ir t. t.

Taigi visos stengkimės dalyvauti 
ir nauju narių atsitesti.

LDSA 11 kp. Valdyba.
(283-284) |

me ir nepamirškit apsimaskuoti, nes 
|Uur5 uuvuauiun vivv<xi»vr>.

Bus gerų užkandžių ir gėrimbų. 
1 šokiams grieš gera muzika po va- 
[ dovybe Charley Kvarren and his 
| Hot-Cha Boys.

Įžanga 25c. Vaikams—10c. Visus 
užkviečia rengėjai.

(282-284)

•I

HAMTRAMCK, MICH.
LDSA 130 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, gruodžio 1, prad
žia 7-tą valandą vakare,, Yemaus 
svetainėje. Draugės, šis susirinki
mas bus svarbus. Bus rinkimas 
centro komiteto ir rinkimas kuopos 
komiteto. Svarbiausias dalykas, tai 
LDSA su ALDLD vienybės klausi- 

_ mas. Iš centro yra atsiųstos blan- 
ra a cc< ! kos, kurias turės išpildyti kievie- MONTELLO, MASS. ; „as narys Siame suFsi,.inkime vic. 

ALDLD 6-tos kuopos mėnesinis . nybės klausimas bus svarstomas, 
susirinkimas įvyks gruodžio 4, 1933, i 
Liet. Taut. Namo svetainėje, Mon- i 
tello, Mass.

Pradžia Susirinkimo 7-tą va], va- i 
kare. Visi nariai neatbūtinai būkite ( 
susirinkime.

Org.

t

BDay yra rengiamas 
darbininkiškos spau- 
Hartfordo ir apie- 
darbininkai turime,

da “lietuviška valanda.” Bet 
“valanda,” nors tęsiasi 

.j [tiktai viso 15 minutų, beklau- 
į sant virsta ‘visu nuobodžiu 
I pusdieniu. Kiekvieną sykį vis 
:tas pats programas. Keli vai- 
jkinukai pagrajys vieną polką> 
[Dargis ir drožia spyčių. vėl 
pagrajys kitą polką ir vėl 
spyčius. Jokio įvairumo nėra.

Daugelis todėl ir nebenori 
tos “valandos” klausyti. Sa
ko, kas čia norės visada Dar- 
gio spyčių girdėti—atsibodo. 
O vardu tos “lietuviškos va- 

la paren- 
' gimus, daro kolektas. Už tai 
betgi publikai nieko daugiau 
neduoda, kaip tik polkas ir 
bizniškus spyčius—reklamas.

nors | landos’,’ Dargis rengi

Nepasitenkinimas NRA 
latos pastebimas visur 
darbininkus. Daugelyje

j tuvių, kur pjrmiaus kovos aš- 
■ trios nebuvo, dabar jau ma- 
; losi sentiments už streiką 
į bedidėjantis. jDarbininkai dau- 
[ g’iau pradeda dėtis į unijas.
1 Visa bėda, kad šiuo laiku I 7
[ dar vis pajėgia Darbo Fede
racijos viršininkai daugelį 
darbininkų suvilti. Pav. Sūnų 
Lietuvos svetainėj, ant Bel- 
moilt, plieno darbininkai lai
ko susirinkimus kas subatos 
popietį. Federacijos viršinin
kai^ kai koki lapės ateina ir 
įkalba jiems, jog Amalgama
ted Association tai vienatinė 
geriausia plieno darbininkams 
unija ir kad jinai dabar daug 

i ką darbininkams iškovoja. 
i Apart to, tie lyderiai pradeda 
deklamuoti apie NRA, Roose- 
veltą ir kitus darbininkų ne
prietelius, kaipo darbininkų

1 “išvaduotojus” iš visų vargų.
į Viename tų susirinkimų d. 
Gasiunas labai teisingai pasa- 

I kė, kad tie viršininkai taip 
kalbėdami meluoja. Kaip prie 
Hooverio, taip ir prie Roose- 
velto darbininkai persekioja
mi, areštuojami, deportuojami. 
Darbininkai, laukdami iš to
kių ponų malonės, nieko ne
gaus kaip tik dar didesnius 
retežius. Darbininkams rei
kia organizuotis 
kitas darbininkų
jas, nepasiduoti a^^avikams, 
visada kovoti prieš pavergi
mą.

nuo- 
par 

dii;b*

į unijas ir 
ofganizaci-

Lapkričio 12 diena mums 
vieną parodė, jog^i padirbė
jus galima nemažai publikos 
sutraukti ą parengimus. Tą 
didną APLA 7 kuopa turėjo 
koncertą, teatrą ir vakarienę. 
Publikos buvo gana daug ir 
ką rengėjai žadėjo, tai ir da
vė.

Programą išpildė LD§ 146 
kp. jaunuoliai, vadovaujant E. 
Norkiutei, taipgi buvo dekla-

(283-285)

n
I

KEARNY, N. J.
Koncertas ir šokiai

Rengia Lietuvių Darb. Susivieniji
mo Amerikoje 125 kuopa, Kearny, 
N. J., šeštadienį, 2 d. Gruodžio 
(Dec.), 1933, L. A. Politikos Kliubo 
svetainėj, 134 Schuyler Ave., Kearny, 
N. J. ‘
Įžanga 
Choras, 
dainuos
nuolių grupė perstatys puikų ir įspū
dingą veijcaliuką. Bus smuiko solo 
ir kitokių įvairumų. Sakys prakal
bą A. Bimba ir vienas jaunuolis. Nė 
vienas nepraleiskite neatsilankę, nes 
bus puikus koncertas ir gana svar
bios

HARTFORD, CONN.
Thanksgiving 

balius, naudai 
dos. Tad visi 
linkės lietuviai
dalyvauti lapkričio 30 dieną/" Visį 
traukite į Laisvės Choro 
57 Park St. Pradžia kaip 
pi<Įtų, bet svetainė atdara nuo pa
ties ryto, tai galite kad ir 
a tvąži uot i. Pasimatysi m e 
lapkričio.

svetainę, ' 
3 va) po

anksčiau
30 dieną,

I i

Pradžia 8-tą vai. vakare. j 
25c.; vaikams 15c. Sietyno : 
vadovaujamas B. šaknaitės,; 
darbininkiškas dainas; jau- !

prakalbos dienos klausimais.
Kviečia Rengėjai.

(283-284)

Spaudos Komisija.
f *

Allegheny pavieto viršinin
kai jau bando visus bedarbius 
nukirsti nuo pašelpos. Jie kai 
kuriems duoda aplikacijas ir 
sako suteiksią kur nors darbus 
—atidirbti už pašelpą. Duo
sią vienam šeimynos nariui kur 
nors ant kelių ar parkų padir
bėti ir tas keliais gautais do
leriais užlaikysiąs- visą šeimy
na.

Tai prievartingas darbas. 
Bedarbių Tarybos prieš tai 
kovoja. Turime visi remti Be
darbių Tarybas.

Reporteris,

WORCESTER, MASS.
D. Apsigynimo vakarienė įvyks
3, 29 Endicott St., kaip 7 vai.

Bus leidžiami laimėjimui

T. 
Dec. 
vakare. 
į tono ANGLIES, 50 galionų ALIE
JAUS, arba i kordo MEDŽIŲ, auka 
Peter Bros Co., ir plunksna su pai
šelio setu.4'Apart skanių valgių, dai
nuos Aido' Choro Vyrų Oktetas, bus 
trumpa prakalbėlė ir muzikos delei 
pasilinksminimo.

Taigi draugės ir draugai, nepa
mirškite visi nedėlioj ant T.D. Apsi
gynimo vakarienes. Įžanga 35c.

Komisija.
(283-284)

CLEVELAND, OHIO.
LDSA 24 kuopa rengia vakaruš

kas ir šokius šį šeštadienį, 2 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, Lietu
vių Darbininkų Svetainėje, 920 E. 
79th St.

CHESTER, PA.
Gruod. 3 dieną bus viena iš šau

niausių vakaruškų. Išskyrus, ge- 
mias, bus programas, kurį pildys 
Phila. ’jaunuoliai, Lyros Choras. Va- 
latkiutė mokytoja choro, dainuos so
lo. Jaunuoliai sulos veikaliuką:, Chi- 
nija Atbunda. Kalbos Griciunas, ir 

į Gedviliutė, kodėl jaunuoliai turi or- 
< ganizuotis į LDS jaunuolių kuopas ir 
tt. Tad raginame, kad kuo daugiau- 

, šia dalyvautų jaunuolių minėtam pa
rengime.

Parengimas bus lietuvių svetainė
je. Programas prasidės apie 6 vai. 
vakare. Visi ir visos dalyvaukite 
minėtam parengime.

Kep.

PHILADELPHIA, PA.
Gruodžio 3 dieną ALDLD 10 kuo

pa rengia vakarėlį, 995 N. 5th St. 
Prasidės kaip 3 vai. po pietų. į

Šis parengimas bus skirtingas nuo 
kitų visų. Tie; kurie myli visokias 
gemos, tai bus leista persitikrinti, 
kas yra specialistas. Po gemių bus 
duodama vakarienė apie 7 vai. vaka
re. Tad nei vieno nemistuokite mi
nėto parengimo. šis parengimas 
yra rengiamas naudai Daily Worker. 
Tad apie svarbumą remti Daily 
Worker netenka aiškinti.

Reporteris.
Reporteris.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-tos kuopos susirinki

mas bus 3čią d. gruodžioo (Dec.), 
Valinčiaus Studijoj, lygiai 6:30 vai. 
vakare.

Pribūkite visi nariai, nes turime 
daug svarbių reikalų atlikti.

Taipgi reikia prisirengti prie Dr. 
Kaškiaučiaus prakalbų. Pribūkit lai
ku.

Sekr. A. V.
(283-284) įį

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

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

u I

9 ■

CLEVELAND, OHIO.
LDSA 24 kuopos šokiai įvyks su* 

batoje, 2 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re,' Liet. Darb. svetainėje, 79th St. 
Bus gera 
kviečiame 
žema, tik

lietuviška muzika; visus 
atsilankyti. Įžanga labai 
15c ypatai.

(283-284)

WORCESTER, MASS.
Kepurių balių rengia LDSA 2-ra 

kuopa, subatoje, 2 gruodžio (Dec.), 
29 Endicott St. Įžanga 25c ypatai. 
Už gražiausią ir prašmatniausią ke
purę ^bus duodama dovanos. Tat vi
si pasidarykite sau po kepurę ir da
lyvaukite parengime.

-Kviečia visus Komisija.
(283-284)

NEW
APLA 

rinkimas 
džio (Dec.), 1126 3rd Ave., 2-rą vai. 
po pietų, šiame sūsirinkime bus 
renkama valdyba sekantiems me
tams ir bus kitų svarbių reikalų, to-

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas S

I

KENSINGTON, PA.
9-tos kuopos metinis susi-' 
įvyks nedėlioję, 3 d. gruo-

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LĄIŠVe”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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TeM YKITE! <i>

DIENĄ

Bus Jaunuolių

BALIUS ir KONCERTAS!

KAMBARIAMS.

Graborius (Undertaker)

Prieinu
231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N, Y

E
I n
I n

PARĖ- 
VIEN 
IR

Telephone, 4£vergjeen 6-5310

J. GARŠVA

Grand Paradise Ballroom 
318 Grand Street 

Brooklyn

; Luckies.
Šio ypatingai parinkto tabako tik

piLNA*i Visokių? stubos 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS

PASIRINKIMAS >

LAIDOTUVIŲ DIREKTOR1US

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

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

SAVĘS, ALE

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ii- pasirinkite, kas jums reika-

j retu išdirbkite 
Jis atsakė: 1 iios!

naudoti tinka tik ko
štai kodėl tik ypatingas rink- 

po velniais, Rooseveltas ’tinio tabako parinkimas daroma del 
Ketvirtų užklausiu

ir šnairuoja.
būriu j prie antrų. Klausiu, 

rytą? Ar kas
atstovas Litvinovas i “Taip, Rooseveltas atliko dar-

ir kazyrės?
Eik,

*
b

i

1

i'l1

į

<>Ketvirtad., Lapkr. 30, 1033 Penktas Puslapis

FOUNDRES DARBININKAI PRADEDA 
ORGANIZUOTIS

NEW BRITAIN, Conn. —j paliko labai nepakenčiama. Ne
galima sakyti, kad kituose sky
riuose daug geriau. Vargas 
visur.
- Darbininkai pamatė, kad ant 
visokių prižadų nebus galima 
ilgiau gyventi, todėl sušaukė 
du skaitlingu foundrės darbi
ninkų susirinkimus ir pradėjo 
rašytis j Steek and Metal Wor
kers Industrial *Union. Ypa
tingai paskutinis susirinkimas, 
reikia pasakyt, buvo labai pa
vyzdingas, kuris atsibuvo lap
kričio 21 d., Dudjack svetainė- i 
je. Pilnutėlė nuo galo iki galui! 
buvo darbininkais užpildyta

Begalinis skurdas darbininkus 
^išmokina suprasti organizacijos 

vertę kovai prieš nepakeliamą 
išnaudojimo naštą, per turčius 
ant darbininkų kraunamą. Pra
ėjusią vasarą darbininkai .tai 
vienoj, tai kitoj dirbtuvėj bu-! 
vo bepradėję bruzdėti, o ypa- 

, tingai North and Judd found- 
< rėje. čia pilnai buvo prasidė

jus kurtis liepsna kovos už di-' 
desnę mokestį, nes foundrėje • 

^darbininkai vos , tegalėjo per . 
dieną sunkiai prakaituodami, ; 
uždirbti tris dolerius. Būdavo ' 
juo labiau kuris darbininkas ■ 
skubindavo, tuo mažiau galėda- i 
vo uždirbti. Mat, darbas nuo į 
kavalkų. Jeigu bosai matyda- ' 
vo, kad vienas kitas darbiniu-1 
kas dirba skubiai, dėdamas pa- j 

^skutines pajėgas, tai tankiai to- į 
kiam pasakydavo, kad didele 
dalis jo darbo sugedus.

Delei to darbininkai sustojo 
dirbę, bet bosų būta gudrių, 
jiem pavyko darbininkus per
kalbėti. Sakė: “Palauksite, 
Rooseveltas įves NRA sistemą 
ir tada atsiras gerbūvis.” Dau- 
gelis tam tikėjo, tačiaus nevisi. 
Po kiek laiko ir vėl prasidėjo 
šiokia tokia kova, per kurią 10 
procentas likosi laimėtas.

Dabar, dolerio vertei šuoliais 
puolant, reikmenim brangėjant, 
ir vėl tas pats, dar 
dėsnis, nedatekiius 
ninkus apsireiškė.
NRA daug žadėtas, 
padarė nieko gero, bet net vis
kas pablogėjo. Valandos foun- 
drėse likos nukirstos, mokestis 
maža, tas doleris susitraukė, 
tad ir gyvenk, jei gali. Todėl 
foundrėse darbininkų padėtis

kartais di- 
pas darbi- 
Be to, tas 
ne tik ne-

Drg. A. Petruškevičius
Brooklynietis

Pirmas Paaukavo $5
u

BAZARUI
Prašo ir kitų darbininkiš

ko judėjimo rėmėjų greitai 
ir duosniai atsiliepti Į šį rei
kalą.

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

Gruodžio December,

“LAISVES” SVETAINĖSE
Pernai mūsų dienraščio 

bazaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos ,
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpatRlami primeskite pi- 

bazaro reika-
skūpatRami 
niginių aukų 
lams.

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisves” 

koncertą nenorėjome pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lai
kas labai trumpas. Todėl 
prašomo draugų greit pri
duoti aukas, kad’ galėtume 
sparčiai ir sėkmingai* reng
ti bazarą.

“Laisves” Administracija

svetainė. Visi
ūpu. Po trumpo paaiškinimo 
per Krieger, daug įsirašė į uni- tone, Pa. 
ją.

: Jeigu tokioj dvasioje ves 
pradėtąjį organizavimo darbą j 
ant toliau, tai ilgai nelaukus j 
foundrėse visi darbininkai pa
liks organizuotais į savo uniją.

Lietuviai irgi pusėtinai 
I skaitlingai lanko tuos susirin
kimus ir rašosi į uniją. Taip 
ir reikia. Taigi, žingsnis pa
darytas gerojon linkmėm Da
bar tik reikia visiem pridėti j 
petys prie šio taip svarbaus i 
pradėto darbo, kad jis būtų pil- i 
nai atsiektas.

Apie tolimesnes pasekmes ko- ! 
respondentas nepavydės žinučių

l pranešt per “Laisvę.”
Koresp.

su pakilusiu Lietuvių Piliečių Kliube.
Lapkričio 16 ir 17, Scran-

'IMI/

Lapkričio 18, Forest City. Į QRUOI)ŽIO 'll 
Slavėnų Zvon svetainėj. į 

Lapkričio 19 ir 20, Bingh-
jamton, N. Y., Lietuvių svetai
nėj, 315 Clinton St.

Visur prakalbos prasidės 7 
vai. vakare, tai visi darbinin
kai turite būti laiku. Dr. J. J.

! Kaškiaučius kalbės dviejuose 
atvejuose. Pirmame atvejyje

| kalbės apie sveikatą. Tad, ku- 
jrie norite išgirsti apie sveika-!

, nesiveluokite. Komisija. į

' Milžiniška Tabako Atsarga
I i

<?

Kaip Darbininkai Lauke Soviety 
Pripažinimo Dirbtuvėse

Daugiau, kaip $100,000,000 vertes ' 
puikaus naminio ir turkų tabako da- Į 
bar sendinama ir nokinama didžiu- ; 
liuose atviruose sandeliuose, kurie 
yra Lucky Striko cigaretų išdirbėjų 
nuosavybe. Šis didžiulis pinigų Įdė
jimas į rinktiniausĮ pasaulio taba- 

J ką yra užtkrinimu augštos kokybės 
I šiuose cigaretuose.
i Lucky Strike išdirbėjai jau nuo 
I seno pastebėjo lepių rūkytojų augš- 
i tos kokybės reikalavimą savo eiga”“! 
retuose, ir veikiai jis tai Įvertina. 1 
Taigi buvo ir pasilieka duckies iš
dirbėjų užsimojimu nesigailėti pas-

kas yra langų patiekti rūkytojam 
negero? ir gryniausius cigaretus, kokius jie 

, kada rūke. Iš priežasties to, visoje 
I šalyje, ir ištikro visame pasaulyje 

Strike popularišku-
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WORCESTER, Mass.— Man į žiūri 
! prie darbo būvant su 
į darbininkų, kaip tik Sovietų į šį 
!Sąjungos 
j atsilankė į Jungtines Valstijas,! bą negerą ir dievas gal ant jo į paplito Lucky 
'tarp žmonių pasigirdo visokių Į rūstybę užtraukti. Raštus pa-,.
; kalbų ir tarpo jų maišantis, Į claic, anieiikieciai, į Rusija nu- j superka tik patį rinktiniausį 
buvo labai lengva suprasti, kas. važiavę, gal tikėt į ką nori, bet i tabaką, išnokintą šiltų saules spimlu • 

'kam pritaria. Visi tie darbi- kaip su kunigais?” j 6ų, derlios žemės ir švelnaus lie-
- i , , I m -ii • tz • htz i taus. Ls daugele tabako rusių eiga-i ninkai lauke pasirodant rezul- Trecio užklausiu: Kaip., Ke- reU1 iždirbkite liaudoti tinka tik ke- 

tatų iš Roosevelto ir Litvinovo! leivis 
(pasikalbėjimo. Vieni kalba:
“Ak, būt gerai, kad Roosevel- pamišo.

(tas pripažintų Rusiją, gal būt; Tai kaip dabar 
Į daugiau darbų, nors šeimynėlę 
geriau galėčiau maitinti, ba da-

l bar yra didelis vargas. Ma
žas uždarbis, nėra už ką nusi
pirkti nė drabužių, nei valgio. I rodos, jie visur nori ant savo 
Vargas ir vargas.

Antra grupė kalba: “Viskas1 
būtų gerai, kad tik Rooseveltas 
del kunigėlių iškovotų laisvę 
Rusijoj ir rusus priverstų į 
dievą tikėt.” Treti, “Keleivį” 
pasiėmę į rankas, džiaugiasi, 
kad Litvinovas, susėdęs su A- 
merikos kapitalistais ir Roose- 
veltu, prasikazyruos ir turės 
grįžti atgal be nieko.

O ketvirti niekam nieko ne
sako. Tik tiek buvo išgirsta: 
“Butkus turėjo pabėgti iš Ru
sijos, tai nėr ne mums vietoj.”

17 d. • lapkričio, 1933 m., ei-

*• . | šio ypatingai parinkto tabako til
1?B1 jau Butkų viduriniai lapai eina Į Lucky Strike 

nevys iš Rusijos? “Kad jį nie
kas nevijo, jis pats kaip tik 
pabėgo, jie atsako. Su pra- jama išdirbime 
keiktais bolševikais niekur nėr rinus vienodumą.

į pastatyti.”
Ištiesų, Rooseveltas atliko du 

dalyku, kuriuos žadėjo. Atšau
kė girtybės tarimus ir Rusiją 
pripažino. Roosevelto šitie du 
dalykai daug gero padarys del 
žėdno darbininko. Bet tas nė-* 
ra jokia Roosevelto “geradary
bė.” Amerikos valdžia jau ne
galėjo ilgiau tęsti Rusijos ne
pripažinimo politiką. Pačios 
Amerikos biznis vejrčia j ieškoti 
daugiau rinkų savo prekėm. 
Jie tikisi jų gauti Sovietų Są- 

I jungoj. Republikonų ar demo
kratų valdžia vis tiek tarnauja

kadangi apie 86 nuošimčiai viso ta
bako augalo atmetama. Keliu me
tų pagrečiui tabako derlius naudo- 

Su pra- jama išdirbime Luckies, kad užtik- 
Taigi Luckies rū

kytojai pasidžiaugta kelerių deri iii t 
viduriniais rinktinio tabako lapais.

Bet Luckies išdirbėjai nepasiten
kina vien su pateikimu rūkytojams 
geriausį tabaką; koki galima tik 
pirkti, kadangi šis puikus tabakas 
jūsų gerkles apsaugai ir gaidžiam 
skoniui yra spragintas.

Prie to„ išdirbinio eigoje imama 
Įvairūs atsargumai, kad pagaminus 
visus cigaretus tokiais pat. Daugiau, 
kaip 60 patikrinimo instrumentų pa- i 
naudojama užtinkrinti, jog jūsų’ Lu
ckies pasiekia jus apvalūs, kieti, pil
nai prikimšti ir laisvi nuo luošų gabi. 
Šis rūpestingas apžiūrėjimas parodo, 
kodėl Luckies visuomet tokie , pat 
lengvumo^ švelnumo ir gardaus sko
nio atžvilgiais. (Advertisement.)

i nant iš darbo, nieko negirdėt, kapitalistams, o ne darbinin- 
! Paėmiau anglų kalbos dienraš- kams. 
į tį, nieko nesiranda naujo apie 
' Rooseveltą ir Litvinova, tik 
štai, apie 6 valandą mieste pa- 

'sigirdo: “Ekstra,” “ekstra”: 
“Rooseveltas pripažino Sovietų,

i Rusiją!” Tuom sykiu iš neku-1 
■ rių žmonių pasigirdo: “Darbi
ninkų yra 
Nueinu 20 
tuvę, apie 
visos ūžia, ____  __ ___  t
čioju po dirbtuvę ir dairausi,1 
ar nepamatysiu kalbantis būre
lio, gal ir aš gausiu žodį pri- Į 
tarti. Bet jau žmonių nuda-1 
vimas suvisu kitoks, nė vienas 
nenori kalbėti su manim. Pri-

I einu prie seno pažįstamo šve- Pa. 
į do. “Gerą rytą, drauge.” Šve
das atsakė: “Taip, geras rytas, i Pa., 
mūs laimėta, gal bus už kiek! ir Pine Sts. 
laiko duonos kąsnis.” Taipgi i 7 /

: pripuolė ir kiti draugai. Svei-1 A. Stravinsko svetainėj, 
kiną vienas kitą linksmai. Bet1 Ferry St. 
antri, treti ir ketvirti iš šono'* Lapkričio 15, Pittston,«

Jie bus kapitalistų ber
nai. Niekas neišgelbės darbi
ninkus iš vergijos, kaip tik pa
tys darbininkai per kovas po 
Kom. Partijos vadovybe.

Darbininkas.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS '
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem 
402

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau *įrcnffta» 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway512

JONAS
Marion St., 

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

didelis laimėjimas.” 
d. lapkričio į ,dirb- 
8 vai. mašinos jau * 
sukasi. Aš vaikš-!

Dr. J. J. KAŠKIAUČIAUS 
MARŠRUTAS

Dr.ALDLD 12 Apskrityje
J. J. Kaškiaučiaus prakalbų 
maršrutas prasidės 11 d. gruo
džio. Dr. J. J. Kaškiaučius | 
kalbės sekančiose, vietose:

Lapkričio 11 ir 12 dd., 325
Market St., Wilkes-Barre,

, Darbininkų Centre.
Lapkričio 13., Nanticoke, 

Lopatos svetainėj,- Front
I

Lapkričio 14, Plymouth, Pa. J I
42 j

Pa.

Draugo J. P. Milerio Prakalbų Maršrutas.!
New Jersey ir New Yorko( gramos: dainų ar kitokių įvai- 

apielinkėj draugas J. P. Mil-!rūmų, 
leris, kuris nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos, kalbės seka
mose vietose:
Gruodžio 12 d., Newark, N. J.

13 d. Elizabeth, N.J.
14 d. Linden, N. J.

15 Kearny, N. J.
16 Paterson, N. J.
17 d. Yonkers, N. Y.

d. Bayonne, N. J. 
Great Neck, N.YT 
C. Brooklyn, N.Y. 
So. Brooklyn, N.Y.

Draugai, greit apsirūpinkite 
svetainėmis ir tuojau duokite 
spausdint plakatus. Patarti*-5 
na, kad prie prakalbų duotu
mėt kiek nors ir dailės pro-

n

18
19
20
21

“Laisvės” administracija tu
rės plakatam daug-maž benJ 
drą tekstą, tinkamą visose j 
vietose. Darant plakatus tos j 
p'ačios kompozicijos, tik pa-Į 
keičiant dieną ir progran^i, I 
kainuos daug pigiau. Pasisam-I 
dę svetaines ir susitvarkę pro
gramas, tuojau duokite “Lais
vės'’ administracijai užsaky
mus daryti plakatus.

Neskūpaukite atsispausdinti 
plakatų ir rūpinkitės kuo pla
čiausiai juos paskleisti. Dar
buokimės, kad šis prakalbų 
maršrutas būtų sėkmingas.

A. ,A. Lideikiene.
ALDLD 2 Apskr. Sekr.

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

STEPHEN BEEDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

>

- GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., Kampas ADAMS ST.

NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<♦>■

<!>

< >

< >

KAINOS LABAI ŽEMOS

Geo. Kaminskas
><

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę 
GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., Newark, N. J.

Pranesa visuomenei, jog jin atsidaro tavo ofisą 
Wiliiumttbvrghe:

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

Telefonas
Of no valandos nuo 1

nuo Q

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. IA

iti

Evergreen 6-3959 
ė kirn dien, seredome ir subatoran 
7:80 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2228 Avenue J 

KLampaa K. Urd St.

Phone, EVergreen 8-9130 Ignition Specialist

Sergančią Vyry ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervy

bei Reumatiški Nesveiku-

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Įdegimas.
■ mai.
I Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškais būdais.

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

iORL ! MS'

Tarp 4th Ave. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 Ai M. iki 4 P. M.

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

prieimųnesne kaina, n’egu kitur dabartiniu laiku.
A» M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH,
ft

čia

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
a

Pinigus prašojne prisiųsti išanksto, nes Laisve” 
išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

<♦>

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

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

< >

MC3

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

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Giaborius

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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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOSMūšy Parengimai
Balius su {vairumais

Ar jaunuolių rengiamas ba
lius bus įvairus? Tik pasiskai- ! 
tykite kas ten bus ir patys su-: 
tiksite su milini, kad bus vie 
nas įvairiausių.

1. šokiams grieš negrų or-1 
kestra (pagarsėję Taylor’s! 
Harlem Stompers). kurie taip-j 
gi prižadėjo ir lietuviškų Pol-!ves^jte 
kų griežti del tų kurie myli j 
lietuviškai pašokti.

2. Elizabetho Merginų Ok- j 
tetas “Raudonoji žvaigždė” i 
rengiasi perstatyti vaizdą, 
kaip per radio “brodkestina”. 
kuris labai juokingas.

3. Solo dainuos Aldona Kli- 
miutė.

4. Brooklyn© Aido Merginų i 
Sekstetas rengia specialį pro-' 
gramą dainavimui šiame pa 
rengime.

5. Ukrainų jaunuolių grupė i
pašoks gražius liaudies šo
kius. į

6. Negrų pora duos kelius; 
moderniškus šokius.

7. Kalba 
apie piešimą—kalbės W. Rod 
ger£. Tai 7 priežastys del ko I 
visi Brooklyno ir apielinkės lie i 
tuviai darbininkai turėtų atei-1 
ti į jaunuolių parengimą. Pa
tys įsigykite tikietus ir kitus 
raginkite ateiti. Nepamirški
te, kad’ ši programa yra no 
vien tik jauniem, bet ir suau
gusiems, nes kaip matote yra 
graži ir įvaiki programa d,el 
visu.

Svarbiausia, tai Nacionalini < 
Jaunuolių Komitetui labai rei
kalinga parama, nes jų iždas 
dabar tuščias, 
liko ir atlieka 
visi žinome.

Visi ir visos 
dise svetainę, 318 Grand St.. 
3 d. gruodžio, 6 vai. vakare.

Dar porą dalykėlių bus,. 
apie kuriuos bus parašyta ry
toj.

Ar bus išvengtas imperialis
tų tarpe karas?

Kokia padėtis yra darbinin
ku ir valstiečiu Sovietų Są
jungoje ?

Kas bus Vokietijoje; prie 
: ko ją prives fašistai ?

* Kodėl reikia darbininkams 
! skaityti savo spaudą ir orga
nizuotis? ' , ,

! VIETOS ŽINIOS
Policija Muša Streikierius

i dia rengiasi dar daugiau pa- 
j didinti bedarbių vargą. Viena 
telieka bedarbiams išeitis— 
organizuotis į bedarbių tary
bas ir kovoti už savo reika
lus.

lisįų teisėjo, bet visi paliuo- 
suoti. Gengsterius gynė I. L. 
G. W. unijos advokatas S. 
Markewitch. Vienas iš mušei
kų atsisuko į merginas ir pa
reiškė: “Mes gavome mokėti 
už tą darbą, ir mes kada gau
sime vėl mokėti, tai išnhujo 
daužysime jums galvas/’

RADIO-ŠIANDIEN
Vaisiai Kapitalistinio

“Rojaus ”

New Yorke streikuoja langų 
valytojai, Window Cleaners 
Protective unijos nariai. Ka- 
pitąlįstinė spauda buvo paskel- 

Bus išaiškinta ir daug kitu ' bl’s- kad streik^ P»sibai^ ”et f
-i klausimu. O kas svarbiausiai, Ilai melas- Streikas tęsiamas, j į tris dienas užsiregistravo net 

i A 4- OOvrl ti» T Avri A i v _ „ „ _ - « .. __
į kad šiose prakalbose bus de-j 
į monstruojamos ALDLD išleis-j 
tos,knygos, kurių ši organiza
cija’ jau išleido 37 knygas1. 

Ateikite visi ir visos! Atsi- 
____ 1 ir savo kaimynus! 

Įžanga veltui.

I Ant 23rd ir Lexington Ave.., 
! 250 langų valytojų pikietavo 
1 City College, kur dirba streik- 
, laužiai. Ant pikieto užpuolė 
, policija ir skaldė streikieriams 
galvas. Bet darbininkai nepuo- 
Ja dvasioje, jie ruošia masinius 
pikietus.

su iliustracijom

O kad jie at- 
didelį darbą—

į Grand Para-

Norma.

Drg. Menkeliūniūtės Koncer
tas Žada Būti Puikus

Bedarbės Reikalu Šaukia 
Masinę Konferenciją Nelaimės ir Saužudystės

| Tris Dienas Užsiregistravo 
35,090 Bedarbiu j 

Biuruose del verstino darbo

35,000 bedarbių. Jie nei vie
nas dabai- negavo darbo. 
Jiems buvo pasakyta: “Atei
kite gruodžio 1 dieną, bet ne
būkite tikri, kad ir tada jums 
bus darbas.” Roosevelto ’ vers
tino darbo biurai planuoja 
bedarbius siųsti į miškų arba 
kelių darbus. Daugiausiai jie 
planuoja suimti tuos bedar
bius, kurie jau yra iškovoję 
pašalpą.

Pranešama, kad šiandien, 
thanksgiving dienoje bus už
darytos mokyklos. Iš jų New 
Yorko mieste bus atidaryta 
461 mokykla, kad pamaitinus 
87,000 vaikų, kurie neturi ko 
namie valgyti. (J tai tik ma
ža dalis iš alkanųjų tarpo 
gauna tą maistą. Tik per or
ganizavimą ir tvėrimą galin
gų bedarbių tarybų mes ga
lėsime išnaudotojus 
aprūpinti alkanus 
kučius ir suteikti 
bedarbiams pašalpą.

priversti 
mūsų vai
re ik alingą

AUTOMOBILIO NELAI
MĖ

Bedarbių Tarybos Didžiojo 
’New'Yorko šaukia masinę kon- 
! ferenciją. Konferencija įvyks 
’gruodžio 10 dieną, 10 vai. ryte, 
i Irving Plaza, 15th St. ir Irving- 
Place, New Yorke. Į šią kon- 

! ferencij’a privalo išrinkti dele- 
i gatus visos darbininkų organi
zacijos :

i ALDLD.
i pašalpos

Tarybos, 
kuopos, 
chorai, 

!kliubai ir kitos darbininkų or- 
, ganizacijos. Konferencijoje bus 
i išdirbti planai kovai už bedar- 
! biu 
1 vūs

Bedarbių 
ir EDSA. 
draugijos,

reikalus ir išrinktas pasto- 
komitetas.

Ruošiama Svarbios 
‘Symposium”

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Karą ruošia labai svarbias 
diskusijas “symposium.” Įvyks 
“enktadienį, 8 d. gruodžio, 
_..ecca Temple svetainėje, 
New Yorke. Šiose diskusijo
se dalyvaus keletas Anglijos 
darbininkų vadų ir geriausi 
kalbėtojai Amerikos darbinin
kų ^judėjimo. Tikietus-galima 
gauti 
prieš 
nėję, 
1610.

Amerikos Lygos 
Karą ir Fašizmą 
104 Fifth Ave..

Kovai 
rašti- 
Room

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių

Ivan Macavan, langų va-< 
lytojas nukrito nuo penkiolik- o i v • n • ir* 
to augšto ir am vietos užsimu- vllVadO iOS BUVUSIUS iHOljO 
šs- I ny Sodžius ir Jy Liekanas j

Jaroslav Jakimčuk, 39 me
tų amžiaus, važiuojant “Du
gan Hill” fery laivu iškrito i 
vandenį, bet likosi ištrauktas. 
Nežinia ar del nelaimės ar 
norėjo nusižudyti.

I. Stabord, bedarbis, 65 me
tų amžiaus, gyvenantis 424 
E. 72nd St. persipjovė gyslas, 
tikslu saužudystės.

Privers Bedarbius Dirbti
Ponas F. H. LaGuardia, ku

ris tapo išrinktas New Yorko 
miesto majoru ir tą vietą už- 
irrfs su 1 diena sausio, pareiš
kė, kad jis privers 200,000 be
darbių dirbti miestui veik dy
kai. .New Yorke 
pusantro miliono 
Tat naujas ponas
priversti tuos bedarbius dirbti, 
kurie dabartiniu laiku gauna 
šiek tiek pašalpos? LaGuar-

yra apie
•bedarbių.
planuoja

užvažiavo 
metų 
Egan

Yonkerse trekas
> ant W. C. Egan. 52 
žiaus ir užmušė jį.
v o inspektorius Yonkerso
šų darbų biure. Troko 
dytojas F. Huss yra areštuo
tas.

' W. C. Carr, vedėjas Ameri
can Museum of? Natural His
tory, pranešė, kad Palisades 
Interstate parke ir jo srityje! 
surado tris buvusius indijonų 
sodžius. Jie yra apie 300 
metų senumo. Atrasta virš 
1,000 visokįų indijonų liekanų, j 
kaip tai molinių puodų ir jų • 
įrankių. Daugelis tų dalykui 
bus paimta į muzėjų.

ani’ 
bu- 
vie- 
val-

WMCA—570 Kc

945 A. M.—John Quine, Songs;
Shopping, Ruth Aclams

11:30—Italian Program
12:00—Haring Orch.

I 12:30 P. M.—Richardson Orch.
į 3:00—Spielman Orch.
} 6:00—Black Orch.
I 6:15—Dinner Music

6:30^—Eckel Orch.
6;45—Fallon Orch.
7:00—Sports—Clem McCarthy
8:15—Olman Orch.
8:30;—Metropolis—firama
9:00—Orchestral Gems
9:30—Čzark Mountaineel'S

10:45—Richardson Orch.
11:00—'Dance Orch.
11:N>—AaronsOTi Orch.
11:30—Wintz Orch.
11,:45—Dance Orch.

WEAF—660 Kc

10:00 A. M.—Sppg of,Thanksgiving;
Mixed Chorus;Organ. ’ Music 

11:0 0—Lan d t Trio 
11:30—U. S.. Navy Band
l:00P. M.—Ortiz Tirado, Tenor;

Concert Orch.
1:30—Orlando Orch.
5:4.5—Joe White, Tenor
6:00—Cugat Orch.
6:30—Talk—J. B. Kennedy
6:45—Sizzlers Trio
7:00—Mountaineers Music
8:00—Valle Orch.; Soloists

10:00—Whitefnan Orch.; Deems Tay
lor, Narrator

11:00—Viola Philo, Soprano
11:15—Meroff Orch.
11:30—Madriguera Orch.
12:00—.Ralph Kirberj;, Songs

WOR—710 Kc

110:15—Current Events—Harlan
Eugene Read

10:30—The Jolly Russians
i 11:02—Moonbeams Trio
I 12:00—Bestor Orch. %

WJZ-—760 Kc “

9:00 A. M.—Dance Orch.
10:00—Edward MacHugh, Songs

l+3ę P. M.—Farm and Home Hour.
2:45—Pioneers Quartet
3:00—Robert Royce, Tenor; Sara

McCabe, Soprano — V
3:15—Eastman School Symphony

Orch., Samuel Belov, Conductor \
4:45—Ruth Lyon, Soprano; Edward 5^ 

Davies, Baritone; Concert Orch.
6:00—Himber Orch.

I 6:45—News—Lowell Thomas
7:15—The Three Musketeers —

Sketch
7:45—Mario Cozzi, Baritone;

Littau Orch.
8:45—^Revelers Quartet

; 9:30^—'Wayne King Orch.
10:00—Canadian Exchange Program

| 11:00—Three Scamps, Songs
! 11:15—Anthony Frome, Tenor
i 11:30—Scotti Orch.
( 12:00—Dance Orch.
I WNYC-810 Kc

I 10:45—Joseph Marte, Music
12:15 P~ M.—Mabel Thibault,

Trumpet
12:30—Scottish Singers
12:45—Winifred Vogelius, Contralto
1:00—Studio Musicale
3:00—Kay Curtis, Songs

-4:15—Henry Riefesell, Songs
4:30—Music School Settlement <

Concert
5:00—Edwin Grasse, Violin

PAJIEŠKOJIMAI

Išteisina Gengsterius O
Spalių mėnesį streikavo 

Milberg dirbtuvės merginos— 
siuvėjos. Prieš revoliucinės 
Adatos Industrijos Darbinin
kų unijos nares buvo pasiųs- . 
ta gengstėriai, kuriuos nusam
dė reakcinės 
Ladies Garment 
unijos ponai, šeši gelgste- į 
riai užpuolė kovingas mergi-j 
has ir labai sumušė. Dabar j 
buvo jie neva teisiami kapita- j

PajieŠkau gyvenimui draugės, 
merginos ar našlės, be vaikų, kuri 
myli ramų gyvenimą. Pageidauju, 
kad nevartotų daug svaiginančių gė
rimų; amžiaus gali būti, nuo 30 iki 
39 m. (Aš esu 40 metų amžiaus, naš-

Į lys, be' vaikų, blaivas.
i Su pirmu laišku prašau prisiųsti 
Į ir savo paveikslą, kurį ant parei
kalavimo sugrąžinsiu. ,

A. WHITE
325 Riverside Drive, New York City 

(283-284)
PajieŠkau partnerio į saldainių 

krautuvės bizni arba parduosiu visą 
bizni. Turiu dieninį darbą kitur, tai 
trinkamai negaliu prižiūrėti krautu- 

International į ves. Biznis ’getas, jį paleisti' neno- 
Wtorkorq' r§čiau, galima padaryti garą pragy- 

‘ QfI ' ■'venimą dviem. Įnešimo reikalauju
tik $4'0. Prašau atsišaukti greit.

JAUNUOLIU KONCERTAS IR RALIUS
Dalyvaukime Masiniai, Budavokime Darbininkišką 

Jaunuolių Judėjimą. Lai Šis Jųjų Parengimas Būna 
Sėkmingas Moraliai ir Materialiai

PajieŠkau partnerio arba partner- 
kos j saldainių krauvės biznį. Ta
riu dienini darbų kitur, tai tinkamai 
negaliu prižiūrėti krautuvės, 
geras, jį paleisti nenorėčiau, 
padaryti gerų pragyvenimą 
Įnešimo reikalauju tik $40. 
me atsišaukti g'teit.

erAnk
33 Meserole St. Brooklyn, N Y.

(282-284)

Biznis 
galima 
dviem. 
Prašo-

9:00 A. M.—Edward Nell, Songs 
9:45—Keene Orch.

11:00—Beauty—Nell Vinick
2:00 P. M.—Bartlett Orch.
2:05—Studio Orch.
2:10—Health Talk
2:15—Otis Habey, Songs
3:30—-Byron Holiday, Songs.
3:45—Freudberg Orch.
4:30—Dance Orch.
4:45-—Jimmie Brierly, Songs
5:00—Studio Orch.
5:05—Program Resume
5:15—Gypsy Ensemble
6:00—Uncle EAn
7:15—News—Gabriel Heatter
7:45—Al and Lee Reiser, Piano

Duo; John Kelvin, Tenor
8:00—String Trio
8:15—De Marco Girls; Frank

Sherry, Tenor
8:30—Lone Star Rangers
9:00—Heywood Chorus
9:30—Elsie Thompson, Organ;

Stanley Meehan, Tenor
10:00—Saxophone Quartet;’ Kay 

Costello, Songs

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Eimias ir chroniškas vyrų ir 

♦aotcrų ligas kraujo ir' odos
Padarau, ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 80S

New York, N. T.
, Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telefonas Lackawanna 4-2184

WABC—860 Kc

9:15 A. M.—Chamber Music
9:45—Mystery Chef

12:15 P. M.—‘Connie Gates, Songs
12:30—News Reports
12:34—University of Pennsylvania 

Band
1:15—Reis and Dunn, Songs
4:00—Dance Orch.
4:30—News Flashes
5:15—Edith Murray, Songs
7:30—Jeannie Lang and Paul Small, 

Songs; Denny Orch.
8:15-j-Singin’ Sam
8:30—Shilkert Orch.; Alexander 

Gray, Songs; William Lyon 
Phelps, Narrator

9:00—Philadelphia Orch., Leopold 
Stokowski, Conductor

9:15—Kostelanetz Orch.
10:45—Concert Orch.; Gladys Rice, 

Soprano
11:15—Phil Regan, Tenor
11:30—Jones Orch.
12:00—Melson Orch.

i MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENA IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

I (Buvusio asiRtantų Hamburgo universiteto 
į klinike).
i LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimoai 
I organų. Beskuusmis gydymas garankš

čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Speciaiistų 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 G'h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $s)OO
■RH i egzaminavimas

Gruodžio 10 d., sekmadie
nį, įvyksiantis Labor Lyceum 
svetainėje Konstancijos Men
keliūniūtės koncertas žada bū
ti labai puikus savo progra
ma. Dalyvaus visa eilė gerų 
dainininkių. Tarpe kitų dai
nuos ir Amelija Mickūnaitė, 
kuri mokinosi Italijoje ketu
ris metus dainuoti ir virš me
tus laiko dainavo Kauno ope
roj. Sakoma, ši dainininkė 
esanti tikra pažiba. Greta to, 

•visa eilė kitu gerų dainininkių 
dalyvaus, kaip Tamkiutė, 
Adelė Valatkiūtė, Kavaliaus
kaitė; keli italų žymūs dai
nininkai ir kt. O virš visko— 
pati Konstancija nepasigailės 
mums gerokai padainuoti.

Stb.

Veiteris Bėdavoja
Andai vienas stalų patar-, 

nautojaą - unijistas man pa-j 
šakojo, kad jis tarnavęs lie-jj 
tuviškų rūbsiuvyklų kontrakto-] 
rių bankiete (lapkričio 25 d., 
fū33, Harrison Palace, Brook- 
lyne). Bankietas buvęs pui
kus, iškilmingas. Tačiaus, 
kuomet prisiėjo klausimas “ti
pų,” 'tai reikėjo gerokai pako
voti ir. . . nieko negauti.

Stalų patarnautojai (veite- 
riai), paprastai, dirba pusdy
kiai, nes jiems sakomą, “gau
site tipais.” Na, o čia jiems 
taip pataisė, kad negavę nei 
cento. Nepasitenkinęs žmo
gus.

Stebėtojas.

Labai Svarbios Prakalbos Žydai Organizuos Žemės Ūkį

Iš Visos New Yorko Apielinkės Traukime Į

GRAND PARADISE BALLROOM
318 Grand St. kampas Havemeyer St. Brooklyn,

Prasidės 6 Valanda Vakare

Rengia Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Drau
gijos 1 kuopa, pirmad., 4 d.

od. (December), 1933? 
“Laisvės” svetainėje. Kalbės1 
D. M. šolomskas ir V. Zablac-| 
kas, šis jaunuolis kalbės ang-į 
liškai. Pradžia 7:30 vai. va-!
kare. t

Daug įvykių pasaulyje, ku- 
reikalingi išaiškinti. Ką 

ivionia Amerikos darbininkam 
pripąžinimas Sovietų valdžios 

•per Jungtines Valstijas?
Ką duos darbininkams 

NRA ?

ne

New Yorko tūlos žydų or
ganizacijos pradėjo dirbt tam. 
kad ateinančią vasarą įsteigus 

3.; 1,000 akrų komunalį ūkį New 
Jersey valstijoje. Priešakyje 
stovi tūlas Benjamin BroWh, 

i žemės ūkio ekspertas. Jie 
i mano apgyvendinti tame ūkyj 
200 bedarbių familijų. Vei
kiausiai tokiu būdu mano iš
gelbėti žydus iš bedarbes, 
skurdo, bet tai svajonė ir dau
giau niekas, nes bedarbių yra 
milionai ir jų kiekis vis auga, 
tas paliečia ir žydus darbinin
kus.

>Aido Chorus Girls’ Sextette

Programoje dalyvaus Ukrainiečiai šokikai; Elizabe- 
tho Red Star Oktetas; Aido Choro Merginų Sekstetas; . 
Bus Perstatytas' veikalas Elizabetho Grupės; “Chalk 
Talk”, per Bill K

NEGRŲ JAŽ^BAND GRIEŠ ŠOKIAMS
Bus ir “Popularity Contest”, tai naujas dalykas 

sų parengime. Svarbu jaunimui čia dalyvauti ir 
kalinga suaugusiems.

įžanga 40c ypatai perkant iš anksto. 
Prie durų Įžanga 50c ypatai

ers ir kiti dalykai.

mū- 
rei-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas įvyks 
penktadieni, 1 d. gruodžio, 193.3, 7:30 
vai. vakare, Kliubo Name, 80 Union 
Ave., Brooklyn, iN. Y.

Visi nariai būtinai turite dalyvau
ti susirinkime, nes bus renkama pu
sė Kliubo komiteto. Prie to, bus ir 
daugiau dalyki} apkalbėjimui.

— Sekr. A. Deikus. ____________________________ £___

PARDAVIMAI
PARSIDUODA puiki 2 šeimynų stu- 
ba ir 2 karam “garage”. Parduosi
me labai pigiai, nes einame į biznį ir 
reikalinga 
Road, arti

pinigiĮ. 60—26—59th
Collins Ave., Maspeth,

f (283-285)
1 PARSIDUODA COFFEE POT prie 

pat dokų, gera vieta bizniui, kos- 
tumerių turiu visokių tautų. Par- 

■ duosiu už žemą kainą/ Kas norite 
turėti, gerą1 pragyvenimą pasiskubin
kite su pirkimu. Atdara, nuo 6 vai. 
iš ryto iki 6-tai vai. vakare. Sek
madieniais—uždarytas. 151 Furman 
St., Brooklyn, N. Y.’BOSTON LUNCH

Tai Lietuvių Valgykla♦
G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

<P

<P

<l>

<f>

V

LORIMER REST All RANI
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

4>

<t> 4>

<P

)r

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street. “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

ImMMH

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

INCMATHEW P- SALLAS
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽĄM iš VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM V KUR 6aM REIKIA. TURIM PRIVAlSŠRĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINL AUTOMOBILIU. 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI L LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURLM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į, MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M. \

MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ; IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




