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YONKERS, N. Y.—Čia 
rengiamės pasitikti Alkanų
jų Maršavimo i Albany de-
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Bankierių ReikalamsStovi su Šimaičiu

kad už ko- darbo buvusiems veikliems Piniguočių Pelnų,—Užtikrina Prezidentas Bankininkam
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dolerių šalies pinigų.
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Visi lietuviai, dalyvauki- utreiKdn (Saukia Zj^vUvite Larkins Plaza, šeštadienį ras> kad toks išmokėjimas
tarpe 6 ir 7 valandos vaka- Pagreitinsgeroves sugrįži

WASHINGTON. — Ofi-

144
144

Drg. Krance geroką žiupsnį 
prenumeratų atsiuntė ant syk.

kantais ir parduodami vi
suotiną streiką.

Įvusio visuotino
'pėjų- streiko
Fr. J. Gorman

dar jų negirdime, 
sis yra labai blogas dalykas.

Šiandien vajus stovi šiaip: 
S. Rei^auskas, Shenandoah 
Geo. Shimaitis, Montello 
ALDLD 11 k. ir 155 k., 

Worcester, Mass.
Q. Krance ir I. Katilius,Amunicijos dirbėjai pereito 

karo metu susikrovė didžiau
sius turtus. Basil Zacharoff, 
kuris gamino “Maxim” kulka- 
svaidžius ir Vickers firmos ar- 
motas, šimtais milionų dolerių 
krovėsi pelnus. Jis ir panašūs 
elementai viską daro, kad grei
čiau būtų kitas fkaras. Jie ir 
dabar visapasaulinius imperia
listus aprūpina ginklais ir amu
nicija.

Austrijos fašistinė valdžia pa- 
liuosavo Wollersdorfe iš kalėji
mo 40 socialdemokratu vadų. 
Jų tarpe paliuosuotas “Kleinen 
Blatt” buvęs redaktorius Julius 
Braunthal. Bet daugelį kovin- 
gesnių eilinių narių ir tūlus 
kovingesnius vadus vis laiko ir 
kankina kalėjimuose.

ter ALDLD 11-ta kuopa.
Naujas dalyvis šiame vaju

je yra drg. A. Žemaitis iš 
Shenandoah, Pa. Jau turi gra
žią pradžią. Laukiame dau
giau naujų spėkų.

Laukiame žinios nuo drg. A.
J. Smito ir kitų philadelphie- j 
čių. Apgailestaujame, kad • 
drg. M. Galeckienė serga po | 
sužeidimui darbe. Anksčiau ji 
yra puikiai pasidarbavusi.

J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
Barkus, Brooklyn, N. Y. 
Peleckas, Brooklyn 
Gasiunas, Pittsburgh, Pa. 
Stasiukaitis, Phila., Pa. 
Anvil, Montreal, Canada

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos Cen
tro Komitetas pereitame posė- 
dyj nutarė, kad po naujų metų 
eiti prie siuntinėjimo “šviesos” 
tiesiai nariams į namus. Taigi 
kiekvienas narys gaus žurnalą 
greitai, kaip tik išeina iš spau
dos. Bet ir nariai turės laiku į 
sumokėti duokles, nes kitaip ne- • 
bus galima siuntinėti jiems j 
žurnalą.

“Pravdoje” tilpo žinia iš Ti- 
fliso, kad 10 kilometrų nuo to 
miesto gyvena Artemi Lagiaš- 
vili, kuris jau turi 150 metų 
amžiaus. Senelis dar gali vaik
štinėti be kitų pagelbos ir leng
vus darbus dirbti darže. Iš gy
vų jo sūnų vyriausias turi 80 
metų amžiaus. Senelis gerai 
pamena, kada caro armija 1801 
metais užkariavo Gruziją, šio
mis dienomis jį aplankė speci- 
alė komisija, kuriai jis daug ko 
žingeidaus papasakojo.

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Spalio (October) 26, 1934

mašinų, 
audėjų'ver- smarkesnę paskubą ir abel- 
pirmininkas | nai blogina sąlygas.
ir kiti Dar-: Pietinėse valstijose fa-|

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX'.V, Dienraščio XVI

girią Rooseveltą už jo duo-;tams, kad jie gautų “žmo-

Šilko Dažytojų I ro. Visiems yra svarbu be-1 
PATERSON, N. J.—Šilko j darbill apdrauda, kurios: 

dažytojų unija šaukia strei-' warsuotoja1 reikalaus, 
kan 25,000 darbininkų šia- ’

KRISLAI
“šviesa” į Namus. 
Socialistus Paliuosavo. 
Chinijos Sovietai.
Karas ir Turtas.
150 Metų Senelis.

Rašo D. M. š.

Chiang Kai-shekas ir vėl pla
nuoja, kaip sunaikinti Chinijos 
Sovietus. Jau nuo 1927 metų 
jis su pagelba pasaulinių impe
rialistų kankinasi toje srityje, 
bet neįveikt jam sukilusias 
darbo mases.

Chinijos Sovietų teritorijoje 
yra 90,000,000 gyventojų ir jų 
laisvės apsaugojimui yra 1,000,- 
000 Raudonosios Armijos ir 
partizanų kovotojų, kurie jau 
septynias imperialistų ir Chiąg 
Kai-sheko kampanijas atmušė. 
Sovietų Chinijos galybė tame, 
kad darbininkai ir darbo vals
tiečiai supranta, kad tai viena
tinė valdžia, kuri yra darbo 
žmonių valdžia. i

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS ■

PART ONE

Reikauskas nLaisvesr? Gręsia Nauji Audėjų Streikai del Pikietų ! Roosevelt Panaujina 
Vajuje Jau Lygiomis i Nuėmimo AtgalirSųlygy Pabloginimo Savo Pa£adus Tarnaut

< 25^< ♦ I WASHINGTON. — Bu- čiaus mašinų, įvedinėja 1

Tai Du ^Laisvės” Vajy Veteranai, Kurie Yra Gavę Šimtus bo Federacijos audėjų uni- brikantai ne tik neduoda | “Naujosios Dalybos” Įstaigos Bus Labiau Naudojamos del 
Skaitytojų Šiam Dienraščiui; Worcester Darbuojasi jos vadai bijo, 

kios savaitės gali išnaujo pikietininkams, bet mėto,
Bridgewater, Mass. 91 'sustreikuoti audimų ' pra- juos iš kompaniškų namu-1 WASHINGTON.

R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 66 m°neS darbininkai įvaiHUO- 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J.
A. Žemaitis, Shenandoah, 

Žirgulienė, Rochester 
Daukant, Toronto, C. 
Bimba, Brooklyn, N. Y. 
Colwell, B‘klyn, N. Y.

Dr. J. J. Kaškiaučius, 
Newark, N. J.

I F. Pakali, B’klyn, N. Y. 
•J. Balsys, Baltimore, Md.
| P. Buknys, B’klyn, N: Y.
.P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 20
'Chas. Dumčius, McAdoo, p. 20 streiko dar labiau apsunki- 

Draugai pittsburgiečiai pui- ■ E. N. Jeskevich, B’klyn, N.Y.20 na darbininkus, pristato
kiai rengėsi į vajų, bet iki šiol j A. Kazokytė, B’klyn, N. Y.

Vėlavimą-1 P. Petronis, Montreal C.

64 se miestuose šiaurinėse ir 
32 pietinėse valstijose.
29, Pirmiausias jų skundas, 
26 tai kad kompanijos nepri- 
22 ima atgal darban desėtkus 
22 tūkstančių audėjų verpėjų, 

kurie pereitame streike ,pa- 
22 sižymėjo kaipo veiklūs dar- 

bininkų pikietininkai.
20: Sykiu ateina skundai, kad 

fabrikantai po visuotino

( -------------------- — Su-'pasitenkinimą, kad valdžia
• • . . . _ . įvažiavę 4,000 Amerikos daugiau pinigų išleidžia, ne
kaip pietinėse, taip vaka- bankierių ir 1,000 jų pačių gu gauna metinių įplaukų, 

rmėse valstijose samdytojai 'entuziastiškai delnais plojo Į tą atsiliepdamas Roosevel- 
isako šelpimo įstaigoms,; prezidentui Rooseveltui, ku- tas pasakė, kad “bizniui at- 
kad neduotų jokios pašalpos r|s jjems pasakė meilingą gyjant bus nuolat mažina- 

prakalbą spalio 24 d. Įvai-1 ma išlaidos bedarbių selpi- 
rūs bankų vadai ir jų laik-1 mui. Jis pakartojo savo pa-

darbininkus, pristato 
20 vieną prie didesnio skai- 
20! ...... .......... .............. --------------------------

" PEŠTYNES DEL MANCH UKUO ŽIBALO TARP 
h I AMERIKOS, ANGLU OS IR JAPONUOS

tokiems iš darbo išmestiems 
audyklų darbininkams.

v. <0 simt_us raščiai dabar susiriesdami ■ siryžimą tarnauti kapitalis- 
tančių šios pramonės darbi- gjrją Rooseveltą už jo duo-;tams, kad jie gautų “žmo- 
ninkų privedė Gorman, Mc- tug naujus prižadus toliau'niškų pelnų... kaipo atlygi- 
Mahon ir kiti P ederacijos j ^ar ištikimiau tarnaut ban- nimą už savo sunkų triūsą.” 
vadai, padarydami sumoks-; Rieriams, kuriems ir taip | Žymėtina, kad prie Roo- 
lą su .Rooseveltu ir ^fabri- jųs suRįš0 šimtus milionų ‘sevelto valdžios didžiųjų 

dolerių šalies pinigų. į kompanijų pelnai pakilo
Savo kalboje Rooseveltas'apie 600 nuošimčių; o dar- 

pabrėžė, kad visos NRA,'bininkų būklė liko pablogin- 
arba “Naujosios Dalybos”;ta U nuošimčių, imant do- 
įstaigos “jieško patarimų iš mėn kylantį gyvenimo bran- 
bankininkų ir nori su ju- gumą. Toks darbininkai 
mis išvien Veikti.” Roose- “atlyginimas” už pasunki

J. Anvil, Montreal, Canada 10
M. Dobinis, Newark, N. J. 9 tarnaitė Manchukuo ren- ’ amerikonų ir anglų kompa- 

■ ■ ■ -...........-....- Į giasi įvesti savo valstybinį nijos negalės ten pardavinė-A •• D v J* I žibalo (aliejaus) monopolį, i ti savo produkto. Japonijos AffllCniJOS rrazydnuas i Amerika ir Anglija per sa-1 kontroliuojama Manchukuo • n • ■ v iiv vo ambasadorius aštriai i valdžia .ketina apmokėti pneaovieiŲ yaiazios protestuoja ir stengiasi, pa-! amerikonams ir anglams, 
NEW YORKO “Times” ; 

korespondentas Walter Du-i, . , ,. , -
rantyrašo iš sovietinės Ar- devynn’ valstybių sutarti, 
menijos miesto Erivan apie ' 
stebėtiną tos šalies pražydi- 
mą prie Sovietų valdžios
Sako, “iš buvusio atsiliku- yra nuo Chinijos atplėštas 
šio, daugiausia žemdirbiško plotas.
krašto stebėtinai greit šalis i Iki šiol Amerikos ir An- 
išsivystė į galingą industri- glijos žibalo kompanijos ap- 
nę” Armėnijos Sovietų Res- dirbdavo ir parduodavo 80 
publiką. Sparčiai auga nuošimčių viso sunaudoja- 
miestai. Taip antai, Erivan, mo aliejaus Manchukuo 
kuris pirmiau turėjo tik 40,- krašte. Bet jeigu valstybi- 
000 gyventojų, dabar per nis Manchukuo-Japonijos 
kelis metus išaugo iki 120,-! ------ --- ,
ooo gyventojų. Įsteigta jnau- j Sovietai Gavo 60,000,000 
jas universitetas, teatras, n_ _ j._
pribudavota darbini 
kliubų, valdžios įstaigų; 
įvesta elektra, o kur prie 
caro Armėnijos plotai riog
sojo kaip dykumos, Sovietų 

i valdžia įrengė mokslišką! 
drėkinimo (laistymo) siste- j 

Havana, Kuba. — Policija mą, ir šiandien tose vietose į

Sunaikino 12,000,000 
Silkių Anglijoje

LONDON. — Pereitą an
tradienį 310 žvejinių laivų 
pagavo 35,000,000 silkių, 
6,000 tonų •• išviso. * Trečdar. 
lis tų silkių yra sumesta at
gal į vandenį, parduota lau
kams tręšti arba kitaip su
naikinta. Verteiviai taip 
pigiai už silkes moka, kad 
žvejams neverta jas į mie
stus vežti, kur už penkias 
silkes teduoda tik centą. (O 
Amerika apsitverus mui
tais, kad žmogus, pav., Bro- 
oklyne, N. Y., turi mokėti 
po 10 centų už vidutinę sil-

Pirmiaus Anglija per me
tus parduodavo 800,000 bač
kų silkių Vokietijai; bet da
bar Hitleris nesuranda pi
nigų apsimokėti už įvežimus 
iš užsienių; todėl Anglai 
netenka ir šios rinkos.

paskutinius pusantrų metų “Naujosios Dalybos”. O bet- 
jis beveik kasdien slapta gi Rooseveltas savo kalboj 
kalbėjosi su bankų atsto- ’ dar šūktelėjo, kad darbinin- 
vais. ,kai sandarbininkautų su ka-

Suvažiavę bankieriai iš pitalistais, reiškia, duotųsi 
pradžios buvo išreiškę ne- dar labiau išnaudoti.

stot tam kelią; sako, kad | perimdama iš jų sandėlius 
|toks monopolis sulaužytų!ir parduotuvių įtaisus.

Japonija jau nuo pirmiau 
sulig kurios turi būt duoda- reikalauja, kad tos kompa- 
ma lygi visiems laisvė varyt' nijos laikytų valdiškuose 

t biznį Chinijos žemėse. — O’Japonų sandėliuose pusę 
’ Manchukuo, kaip žinoma, i tiek žibalo, kiek išparduo-

da per metus. Japonija at
virai sako, kad ta aliejaus 
atsarga jai r 
galinčio kilti karo. i

Amerikos valdžia, ginda-1 
ma Standard Oil Kompani
jos pelnus, ypač rūstinasi 
prieš tokius Japonijos pla
nus.

tau ta aliejaus Įiegatus. Jie pribus į Yonke- 
reikalmga delei | rį 27 d. spalio, tarpe 6 ir

1..... |7 vai. vakaro, į Larkins Pla
za. Čia atlaikys masinį mi
tingą. Paskui yonkeriečiai 
duos maršuotojams vaka
rienę Darbininkų Centre, 27 
Hudson St.

Legionieriai Kovoja už 
Veteranų Bonus Tuojau

MIAMI, Fla. — Didelė 
dauguma iš Amerikonų Le
giono 1,186 delegatų dabar
tiniame suvažiavime reika
lauja, kad valdžia tuojaus 
išmokėtų visus priklauso
mus bonus buvusiems pa
saulinio karo kareiviams.

Fašistiniai Legiono vadai 
bruko rezoliuciją, kad bonai 
būtų išmokėti tik tuomet, 
“jeigu šalies kongresas at-

Šiemet ne vien Sovietų ledlau
žiai atliko didelį darbą šiaurių 
jūrose, bet ir tūli jų garlaiviai, 
“Smolensk” laivas išplaukė iš 
Vladivostoko, jis išplaukiojo 56 
paras, su 11 apsistojimų. Bu
vo arti Vrangelio salos, prasi- ( 
briovė 1,100 mylių tarp ledynų, Į vėl skelbia susekus sąmoks- jau puikūs, derlingi laukai, 
o viso padarė 5,000 mylių kelio-|lą nužudyti Jungtinių Vals-|daržai . ir sodai. Žmonės 
nę ir sėkmingai sugrįžo į Vladi- Itijų ambasadorių Caffery. (prie Sovietų tvarkos džiau- 
vostoko prieplauką. J 1 Bet veikiausia bus sąmoks- giasi ramybe, augančia ge- 

--- ; . las tik galvoje tos pačios po- rove ir saVo kylančia’ kul-
Prof. Jean Piccardas Amerii ■ 

koj gyrėsi, kad jis iškilsiąs ma4 
žiausiai apie 17 mylių į * orą. 
Buržuazinė spauda išanksto sa
kė, kad bus pralenkta Sovietų 
orlaivininkų iškilimas į strato
sferą, bet praktikoje pasirodė 
kas kita. Ir vėl Piccardui ne
pavyko: besileidžiant žemyn šu

Easton, Pa.
Svarbios Prakalbos

LDS jaunuolių kuopa ren

tūra

Čiepai nuo Influenzos
LONDON. — Daktarai 

Andrews, ' Laidlaw ir Wil
son Smith išrądo čiepus nuo 
influenzos. Tos ligos perų

i nkų į Bušelių Daugiau Grudų
j' NEW YORKO “Times” 
korespondentas Harold De
nny rašo iš Maskvos, kad 

I Sovietų vyriausybei prista- 
■tyta jau 97 ir 8 dešimtada
liai nuošimčio grūdų sulig 
plano. Už pristatomus grū
dus apmokama po rublį pū
dui. Šiemet Sovietams pri
duota 60,000,000 1 bušelių 
daugiau grūdų, negu pernai 
iki spalio 20 d. ■ : ■

Miestų ir sodžių gyvento
jai; turės duonos, kiek tik 
reikia; .dar liks ir gausinga 
atsarga kitiems metams.

Pernai rudenį Sovietų Są
jungoj buvo žiemkenčiaisplėšytas į skivytus jo balionas, svarbias prakalbas ne-; įleidžia arkliui į kraują, ku- v ______

o į stratosferą, sakoma, iškilo delioj, spalio 28 d.^ Easton rjame ir išsivysto šie svar- javais užsėta 91' milionas 
tik apie 10 mylių, kuomet So- Baking Co. svetainėj^ 36 N. būs čiepai. akrų žemės, o šiemet bus

užsėta 104,000,000 akrų.vietų antrasai balionas buvo iš- j7th St. 
kilęs veik 14 mylių augščio.

mą." Eiliniai legionieriai 
su pasipiktinimu atmetė tą 

t7 i fašistinių oficierių dvivei- 
maxouuwjai x JL U“ j . . e

del turim visi paremti tą^ziavim^-
me mieste, Lodi, Garfielde, svarbų darbą, kas kuom ga-(
East Patersone, Unionllime- Bedarbių reikalai yra, Vergų Ženklai Kareiviam 
County, New Yorke ir' sy.kiu dirbančiųjų reika- 
Pennsylvanijoj. Patersone dai. Bet katrie dar ir dir- 
sumobilizuota visa policija 
prieš streikierius.

Audėjų Streikui 
.( Sustreikavo 500 audėjų 
Whitmire, N. C. Pirmadie
nį balsuos streiko klausimą 
Roanoke7 Rapids, N.C., au
dyklų darbininkai. Strei
kuoja 1,300 audėjų Burling- 
tone, Vermont. Rengiasi 
streikuot Concord, N. C., 
audyklų darbininkai.

Dayton, N. J. — Nežino
mas plėšikas, naktį įsilau
žęs į turtingo, farmerio 
Meekmano namus palei 
State Highway, nušovė jo 
pačią Margaretą, pasigrobė 
$20 ir pabėgo.

Atlantic City, N. J., at
sidarė naujai pastatyta 
Pennsylvania-Reading gelž- 
kelių stotis, • kuri lėšavo daromas fašistų partijos da- 
$250,000.

L MX uv IX ,

Patersone negįno^ ar į]gaį i cierius C. L. Whittle duoda 
šit. Todėl visiems yra labai; ^aro ministerijai sumany-“ 
svarbu remti, tą prakilnų ^4, had kiekvienam karei-
darbą.. .

Yonkerio Bedarbis.

HITLERIO “DARBO 
FRONTAS”

. viui būtų įdeginta su tam 
tikrais dažais • pastovūs sa
votiški ženklai (tattoo) ant, 

į abiejų Pečių^ Taip, sako, ;: 
įgalima būtų geriau pažintį.^; 
j užmuštus bei sužeistus ka
reivius laike karo. Bet rei- > 
kia suprasti, kad su tokiais •BERLYNAS. — Hitlerį- . ..............

ninkai buvo suvarę 18,000,- ženklais būtų valdžiai leng- 
000 darbininkų į savo “Dar- viau sugaudyti pabėgančius 

bei politiniai nusikaltusius 
kareivius.

p,;«

1

bo Fronto’ ’ organizaciją, 
kuri dar iki šiol turėjo sau 
atskirą iždą. O dabar Hitle
ris uždraudžia turėt “Darbo 
Frontui” savo iždą, kurin 
įplaukia apie $8,000,000 duo
klių per menesį. Viską tie
sioginiai valdys Hitlerio 
valdžios agentai. Tuo būdu 
“Darbininkų Frontas” visai

lii ei Prasidės 1*30 vai —------------
pa pietų. Bus du kalbėto- Amerikos Karo Manevrai

BALBOA. — Visas Jung-
tinių Valstijų laivynas ir sy- Gyvuliu Galvos Viduryje 1 • 1. — • • 1 • • •

jai: drg. V. Zablackas iš Į 
įBrooklyno, N. Y., kuris an-

Atlantic City, N. J. —Jgliskai kalbės jaunuoliams; 
Episkopalų bažnyčios vys-! ir Daktaras J. J. Kaškiau- 
kūpai savo konferencijoje i čius iš Newark, N. J., ku- 
prakeikė visą dabartine ’ ris lietuviškai kalbės svei- 
kartą, kaipo “nešvarią”,; katos klausimais. Visi da- 
išdykusią ir maršuojančią lyvaukite.

tiesiai pragaran.’ *

kiu būriai orlaivių ir pulkai 
kareivių daro manevrus, |

Kauno Gatvės
. ... ..... ; Spaliu 5 d. Basanavičiauspraktikuodamiesi, kaip nuo g.vėie dauff kas matg besi. 

Panamos kanalo atmust ritinėjant išmėtytas avių ir 
priešus laike karo. J’ 
manevrus atydžiausiai tė- 
mija Japonija.

Mirė Drg. V. Galeckas
READING, Pa. — Spalio 

23 d. mirė drg. Vincas Ga
leckas, ALDLD 143 kp. na
rys. Laidos šią subata 
vai. ryte iš num. 1723 
kiomen Ave., Readin 
Draugai ir pažįstam 
kviečiami atsilankyt..

I

PSP : ,«E

Rengėjai. lim.

'.Šiuos kitokių galvijų galvas.
Tai fašistinės1 valdžios 

“kultūra”.

9



ŠYPSENOS

šį sekmadienį.
“E.” Reporteris.

Pittsburgho, ir Apielinkės Žinios

Carne-
kampas East p°50 “ntų Pa^ngimui dele-

Cliffside, N. J

Elizabeths Žinios

anksto 20 gams organizuotis ir tik per-J

Norwood, Mass
J

V

apie‘•ar,

riią.

i

hMM—

J&.

apie 
gina

. >5.50 

. $7.50 
, $7.50 
. $5.50 
. $3.00 
_ $4.00 
. $4.00 
. $3.00

įį<įf,

Nedėlioj, spalio 28, 2 vai. 
po pietų, Rusų Darbininkų Sve
tainėj, 1510 Sarah St., S. S. 
Pittsburgh, įvyksta keturių 
tautų bendras j

įtus konferekcijoj. Kviečiamos 
I rinkti bent po tris delegatus. 
Taipgi kviečiamos ir finansi
niai prisidėti su parama bent

SUBSCRIPTION RATES i
United States, per year
Brooklyn, N. Y., per year ........
Foreign countries, per; year ..._. 
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ...._. 
Brooklyn, N. Y.. six months .... 
Foreign countries, six months .... 
Canada and Brazil, six months ..

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y„ under the Act 

of March 3, 1879

Subatoj, lapkričio 3, Inter-i 
national Labor Lyceum, . 805 j • 
James St., North Sidej, rengia- ‘

[“Arklių lenktynės,”

zacijos, kaip Liet. Vyčiai ban
do visaip atkalbinėti mūsų jau
nimą, kad būk tai esanti “rau
dona” organizacija, ir tt.

Draugas.

Antras Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED H Y
The Laisvė Ine.

every day, except Sundav.
M TEN EYCK STREET, BROOKL** NRW YORK
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Nori Palaikyt Katalikus Tamsybėj
Bostono “Darbininkas” (spalio 23 d.) 

atspausdino Panevėžio vyskupo pamok
slą spaudos reikalais. Tas “ganytojas”: 
grūmoja tiems parapijonams, kurie drįs
ta protauti. Tarp kitko, jis sako:

žinokite, kiekvienas katalikas, kurs be 
reikalo perka, skaito, namuose laiko blogą 
laikraštį ar knygą, ne tik nusideda bažny
čios įsakymams ir turi per išpažintį nuo
dėmę pasisakyt, bet ir patampa katalikybės 
reikalų išdavėjas, didina priešų jėgas...

Negana mums patiems susilaikyti nuo tų 
dvasios nuodų, reikia dar kitus nuo jų sau
goti. Del to kiekvienas, kas tik pamatys 
blogus raštus pas katalikus, turėtų be ato
dairos jiems pasipriešinti, aiškinti jų kenk
smingumą, nepakęsti, kad tokie raštai būtų 
liaudies bibliotekose, įkalbinėti visiems, kad 
neduotų tokiems laikraščiams skelbimų...
O tie baisūs raštai, žinoma, yra bedie

viška ir komunistinė spauda. Nei Bos
tono “Darbininkas”, nei Panevėžio vys
kupas nekeikia tų parapi jonų, kurie 
skaito kapitalistinius laikraščius ir nuo
dija savo prbtą. Tie laikraščiai kunigams 
yra “košerni”, nes jie padeda palaikyti 
šią išnaudojimo ir priespaudos sistemą. 
Šis jagamastis, kaip matote, uždraudžia- 
darbininkiškus raštus net namuose lai
kyti! Bandoma pasukti istorijos ratas 
atgal. Bandoma sugrąžinti inkvizicijos 
ir raštų deginimo gadynė. Dedamos di
džiausios pastangos, kad palaikyti para
pijomis amžinoj tamsybėje. Nes, vi
siems aišku, jokios apšvietos darbinin
kas negali rasti tokiuose šlamštuose, 
kaip “Darbininkas” ir “Draugas”. Tie 
laikraščiai leidžiami ne apšvietai, bet pa
laikymui tamsybės ir burtų lietuvių vi
suomenėje.

Lietuvių Fašistų Suvienytas 
Frontas

Penktadien., Spalio 26, 1934

šistų kontroliuojamų organizacijų. 
Mums svarbu pasiekti tuos darbininkus 
ir laimėti į priešfašistinį frontą.

Sklokos Vadai ir Smetonos
Valdžia

Vakar dienos “Laisvėje” atspausdino
me ištisai ponios Petrikienės prakalbą, 
pasakytą Kaune. Ta moteriškė begėdiš
kai atvirai išgiria Smetonos diktatūrą ir 
visus jos kruvinus darbus.

Abudu Petrikai yra karšti sklokinin- 
kai, geri Prūseikos ir Butkaus kolegos 
ir “Naujosios Gadynės” bendradarbiai.

Šiandien pat “Naujojoje Gadynėje” 
spausdinami ponios Petrikienės “įspū
džiai”. Kaune ta poniutė sveikino Sme
tonos diktatūrą, o čionai jos raštus su 
pamylėjimu talpina sklokos organas! Ar 
begalima • įsivaizdinti didesnis politinis 
sklokos vadų supuvimas?

Kaip kas nenorėjo mums tikėti, kada 
mes nurodinėdavome, kad sklokos vadai 
siūlų siūlais yra susirišę su lietuviška 
buržuazija ir kad jai tarnauja. Bet da
bar tie nevierni Tamošiai veikiausia įsi
tikins, kad mes sakėme teisybę, kuomet 
jie savo locnomis akimis mato, kaip po
nia Petrikienė atvirai sugiminiavo Prū- 
seiką su Smetoną! Stebėjosi kai kurie, 
kuomet aną sykį Brooklyno kriaučių lo- 
kale Butkus ir Prūseika įsakė savo žmo
nėms sudaryti bendrą frontą su ratel- 
ninkais prieš komunistus ir šiaip pažan
gius darbininkus. Kai kam nebuvo su
prantama, kokiais išrokavimais taip en
ergingai tie patys sklokininkai siautė vi
sose pašalpinėse draugijose, kad ištrauk
ti jas iš bendro fronto metai tam atgal.

Bet, draugai, matote, visa jų politika 
išplaukia iš to paties šaltinio, iš to pa
ties pamatinio sklokos. nusistatymo. Ji
nai sutverta Įcovai prieš komunistinį ju
dėjimą, už griovimą darbininkų vienybės. 
Atsiekimui to tikslo visos priemonės 
jiems pateisinamos. Jeigu Prūseikai ga
lima ir leistina patarnauti Roosevelto 
valdžiai, griaunant lietuvių darbininkų 
bendrą frontą, kuris buvo suorganizuo
tas kovai prieš “Naują Dalybą”, tai ko
dėl tokiai Petrikienei negalima pasi
tursinti prieš Smetoną Kaune? Visai 
logiška. “Padavei velniui pirštą, pasi
griebs jis visą ranką!”

Laikas eiliniams sklokos. nariams pa
matyti, kur juos jau nutempė Prūseikos, 
Butkai, Petrikos ir Petrikienės. Jie tu
rėtų sukelti audrą prieš Prūseikos orga
ną, kuris talpina Smetonos čebatlaižės 
raštus!

ką buvo išmokėta bedarbių šelpimui 
$55,000,000, tai šiemet beišleista $9,000,- 
000!

Svarbūs Susirinkimai ir 
Parengimai

Subatoj, spalio 27 
gies Auditorijoj, 1 
Ohio ir Federal Sts., įvyksta 
labai svarbus masinis mitingas. 
Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
veltui. Kalbės San Francisco 
generalio streiko, Minneapolis, 
Toledo ir kitų svarbių streikų 
vadai. Svarbu visiems dalyvau
ti.

gato į Chicagos Kongresą lėšų. 
Su pagarba,

Liet. Lyga prieš 
Karą ir Fašizmą.

Pirmininkas, A. Žvirblis, ' 
Sekretorius, Jonas Urbonas, 
Iždininkas, A. Yankauskas.

Šitokia padėtis: Wall Stryto bankie- Kadangi veikalas ilgas, nes ja- 
riams $92,000,000! Penkiolikai milionu ( dalyvauja net 12 aktorių, 
bedarbių tik $9,000,000! . įad, ?ra?”e vis« pesivS1“°otl:

’ Svetaines durys atsidarys 6:30
--------- ---------------- ... į,vai. vakaro.
j Helen Dauksewicz duos solo! J šį perstatymą kviečiami 
muzikos ir dainų ; A. Grigunas, dalyvauti iš visų apielinkių : 
akordionistas; Tony Rindell,. Lindeno, Bayway, Bayonne ir 
augštaf pralavintu balsu-, žavės-kitų artimų kolonijų, paremti 
klausytojus. Taipgi bus ir žy- rengėją šio vakaro, Elizabetho 
mus kalbėtojas, d. S. Bloom- Darbininkų Progresyvį Kliubą, 

kuris per tiek daug metų pa
sitarnavo kultūriniame vietos 
lietuvių darbe, suorganizavime 
Bangos Choro ir šiaip pade
dant labai daug dabartiniams

s
M

Jau turime pasekmes “vidurinės sro
vės” seimo, kuris įvyko Clevelande spa
lio 13 ir 14 dienomis. O tai buvo lietu
viškų fašistų vienybės suvažiavimas. 
Suvažiavę buvo dideli “tautos šulai” — 
Strimaičiai, Klingos, Valaičiai, Karpavi- 
čiai ir kitos fašistinės figūros. Pasitą
sius už krūtinių, pasak pranešimo, suda
rė bendrą frontą Amerikos Lietuvių Są
junga ir Sandara. O svarbiausias poli
tinis “seimo” nutarimas, tai pasiunti
mas pasveikinimų Smetonai, Šliupui ir 
Sirvydui!

Bendras fašistų frontas turįs prieš sa
ve didelius darbus. Vienas iš jų, tai bus 
pastangos. atgauti visą SLA vadovybę ir 
išvyti laukan Bagočių, Gugį ir kitus men
ševikus. Antras uždavinys, auklėti Am
erikos lietuviuose “tautiškumą”. Trečias 
ir, žinoma, svarbiausias, kovoti prieš ko
munizmą. Smetonos berneliai negali 'sė
dėti rankas sudėję, kuomet kapitalizmą 
apniko visokios pavojingos ligos.

Mums neapsimoka tik ranka numoti 
ant šių fašistinių pastangų. . Jos turi 
tam tikrą reikšmę ir svarbą. Kiekvienas 
reakcinių spėkų apsijungimas pavojin
gas darbininkams. Šis fašistų žygis tu
rėtų tik daugiau paskatinti mus prie 
suvienijimo visų priešfašistinių spėkų. 
Dabar mes turėtumėme dar energingiau 
rengtis prie visuotino Amerikos lietuvių 
suvažiavimo prieš karą ir fašizmą.

Yra darbininkų, kurie skaito tokius 
fašistinius šlamštus, kaip “Dirva”, “Vie- • 
nybė”, “Sandara”, “Amerikos Lietuvis”; 
Yra darbininkų, kurie priklauso prie fa-

“Lituanica II” Atskaitos
Pagaliaus Grigaičio “Altass” paskelbė 

atskaitas iš “antro skridimo Lietuvon”. 
Jos tilpo “Naujienose” spalių 23 d. Tai 
būta teisybės, kuomet buvo tvirtinama, 
kad menševikų fondan suplaukė apie 
$31,000. Ištikrųjų surinkta $30,781.17.

Tai kur ta krūva pinigų praleista? 
“Altass” atskaita pasako, kad “Lituani
ca II” jau lėšavo net $17,901.51. O rei
kia nepamiršti, kad dar jinai neįrengta 
skridimui. Pradžioje buvo tvirtinama, 
kad visas orlaivis ir visas įrengimas lė- 
šuos tiktai apie $15,000. , Vadinasi, jau 
apie trys tūkstančiai dolerių užkepta 
daugiau, negu buvo žadėta.
• O kur kiti pinigai? Well, ižde dar esą 
$547.73. O net $12,281.93: išleista “didvy
rių” Vaitkaus ir Janušausko ir jų pa- 
močninkų išlaidoms. į

ROOSEVELTO VALDŽIA
MILIONUS ŠERIA BANKIERIAMS

1 ‘ \ 1 t

Tik politiniai akli ir tamsūs žmonės 
nemato, kam tarnauja Rooseveltas. Štai 
ką sako nuogi faktai. Pereitą savaitę 
Roosevelto valdžia išleido $192,000,000. 
Iš tos sumos valdžia išmokėjo bankie- 
riams nuošimčiais net $92,000,000! Tai 
net $7,000,000 daugiau, negu ta pati val
džia per tą -patį laiką bankįeriams išmo
kėjo pernai I

,Bet pažvelgkime į antrą pusę medalio. 
Pažiūrėkime, kaip Rooseveltas elgiasi su 
bedarbiais. Jeigu pernai per tą patį lai-

Nėdelioj, spalio 28, 2‘ vai. 
po pietų, įvyksta ALDLD 87 
kuopos susirinkimas ’ Liet. 
Darb. Kliube. Nariai kviečia
mi visi dalyvauti. Bus aptarta : 
spaudos vajus ir kiti reikalai.

čionai LDS Jaunimo kuopa 
palengva- išsisiūbuoja ir ne už 
ilgo veikiausiai taps viena iš 
veikliausių kuopų šiame aps
krityje. Nors, žinoma, dar 
yra trūkumų kuopoje ir tie 
trūkumai daugiausiai delei to, 
kad jaunimas, kaip ir visur, 
savo tėvų nebuvo lavinamas 

tautų bendras mitingas rinki- dalyvauti d a r b i n i n kiškame 
mų klausimu. Kalbėtojai bus veikime. , 
kelių tautų, taipgi ir lietuvių.
Išgirsime daug naujienų 
rinkimus ir kuri partija 
darbininkų reikalus.

Nedėlioj. spalio 28, 7:30 v. 
vakare, LDS Jaunuolių kuopa 
rengia taip vadinamą “halowe- 
en party,” Liet. Darbininkų 
Kliube, 1335 Medley St., N. S. 
Pittsburgh. Bus gera jaunuolių 
muzika ir kitoki višoki pa-( 
marginimai. Įžanga tiktai 10 .ninkiško 
centų.

Bet dabar, tai jaunuoliai pa
tys pradeda išsijudinti. Porą 
savaičių atgal, buvo užkvietę 
drg. Johnnie Orman duoti pre- 
lekciją apie karą ir fašizmą. 
Drg. Johnnie pakalbėjo ir jau
nuoliai, kurių buvo geras bū
rys susirinkęs, pradėjo klausi
mus statyti. Tas parodė, kad 
jaunimas ir čionai labai susi
domėjęs tais svarbiais klausi
mais—kaip kovoti prieš darbi- 

jaunimo mirtinus 
priešus.

Dalyvauja Sporte

Jaunimo kuopa pereitą se
zoną turėjo gerą basketball 

ma didelis koncertaTir ‘šokiai. kuris lošė LDS basket- 
į ball lygoj. Šį sezoną, jau, be

rods, irgi praktikas pradėjo 
Bus minėjimas 17 metų laikyti. .Linkėtina jiems daug

field, Komunistų Partijos Pir
mo Distrikto sekretorius, pada
rys analizą iš Komunistų Par
tijos veikimo per 15 metų.

Devintą vai. prasidės šokiai, 
kuriem grieš Carrol Wayne’s lietuvių jaunuoliams. Mes ma- 
Orkestra, iš 6 muzikantų. Mes nome, kad šiuo atveju jūs visi 
kviečiam Norwood© ir apielin- paremsite mus, užpildydami 
kės darbininkus, farmerius ir pilnai Lietuvių Laisvės Svetai- 
inteligentiją atsilankyti į šį la-‘ nę 
bai svarbų parenginją.;

Darbininkų Suvienyto j 
Fronto Komitetas. > < *

I ' "T r ’ — . ti • .

I Geriausias Užtikrinimas
“Ar jūs garantuojate, jog 

šis plaukų tonikas tikrai 
ataugins plaukus?” klausia 
plikagalvis ap tiekoj e, uos
tydamas dar vieną “tikriau
sią” plaukams suželdinti 
skystimą.

“Dar daugiau negu ga-
• rantuojame, tamsta. Su 
į kiekviena parduodama bon- 

i- ka mes dovanai duodame

Elizabeth’iečiai Rengia Puikų 1 
Veikalą

šį sekmadienį eližabethie- 
čiai, su pagalba garsios New- 
arko Sietyno Meno Dramos 
Grupės, perstatys puikią ke
turių veiksmų socialę dramą iš 
Sovietų Sąjungos liaudies gy
venimo “žalias Trukšmas.” 
Tai gana puikus veikalas: ja-1 
me rasite humoro ir daug šie-’ 
los sujudinimo. !

“žalias Trukšmas” yra vei
kalas, kūrinys gabaus Sovietų šukas,” atsakė pardavėjas. 
Sąjungos dramaturgo J. Bolo-į ---------
tovo. Iš rusų kalbos jį vertė 
labai žinomas newarkieciams 
meno srityje draugas K. Jo
naitis. Pasikalbėjime su drau
gu K. Jonaičiu .jisai pilnai už-'got?” klausia senas pažįsta- 
gyrė šį veikalą.'lošti visose ko-'mas nemiga sergančio savo

draugo.
“Reguliariais laikotarpiais 

aš geriu po stiklą vyno”, 
atsakė klausiamasis.

“Ar tas jus užmigdo?” 
pažįstamasis vėl klausia.

“Ne, neužmigdo, bet su
teikia man kantrybės budė
ti.”

Surinko Juodvarnis.

Jam Geras Vaistas
“Kokį gi vaistą jūs nau

dojate nuo negalėjimo mie-

lonijose, kaipo triėnišką paži-1 
bą lietuvių scenoje. Be abe-Į 
jonės, draugas K. Jonaitis nė | 
biskį neperdeda, taip sakyda
mas, nes kiekvienas suprantan
tis meną įvertina jo pasakymą, 
kaipo autoritetą šioje srityje.

“žalias Trukšmas” bus pers- 
pasisekimo savo darbe. itatytas šį sekmadienį, 28 d.

Beje, drg. Stasiukaitis labai spalio, 7:30 vai. vakaro, Liber- 
daug prigelbsti jauniems drau- ty Svetainėje, 269 Second St.

Bus graži programa ir geri 
kalbėtojai. Pradžia 7 vai. va
kare. :
Rusijos revoliucijos ir taipgi 
rinkimų klausimas. Rengia Ko
munistų Partija. Įžanga prie 
durų 25 centai, iš ;
centų. Kviečiami iš anksto įsi
gyti tikietus.

Nedėlioj, lapkričio 4, APLA 
Centro Komitetas rengia dide- 

. lį koncertą LMD. svetainėj, 
142 Orr St. Pradžia 7 :30 vai. 
vakare. Bus puiki programa. 
Kelių tautų dainininkai ir mu
zikai dalyvaus. Įžanga tiktai 
25 centai. Tikietai ir iš anksto 
pardavinėjama.

'fa
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DARBININKU
S VEIKA TA

DR. J. J. KAŠKIAUCIUS
371 Lake SU Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

eitame susirinkime padovano
jo kuopai gražų portable ra
dio, kad jaunuoliai, po susirin
kimų, galėtų pasišokti ir pasi
linksminti. Jaunuoliai labai 
dėkingi jam už tai.

Balius Šeštadienį

Dabar jaunuoliai sumanė 
rengti balių delei finansinės 
paramos. Jiems tas reikalinga 
dalyvaujant sporte. Taip pat; 
draugų širdingas atsilanky-! Apleista Moterėlė 
mas, ne vien iš Cliffsaidės, bet j Drauge gvdytojau> labai pra. 
ir iš apielinkių, labai daug pa-.§au atsakyti j man klausimą per 
gelbės jaunimui organizuotis/mQsų ..Laisvę.., Aš esu labai 
pridtios jiems ūpo ir energijos nervuota. ir nlan |abai lva 
pritraukti dar daugiaus jauni-.spengia jr dažnai man skau_ 

jda, o dabar labai pradėjo ran- 
. r^cį Tokis skausmas,
kad ne£aliu nei miegoti nei ko 

’"J1- daryti. Pirma pradeda spran- 
. .ve ? do gyslos tirpti, taip lygi mėš- 

L,lungis trauktų, o paskui prade-

to net savo rūšies neurozė, arba 
gali pasireikšti neurastenija— 
nervų išsėmimas, arba histeri- 
ja, arba net ir proto jėgos ga
li pairti.

Tiesa, gali ir dar kas nors 
Jums būti: be asmeninio išty
rimo negalima nieko tikrinti. 
Bet vienas daiktas yra tikras: 
netikęs lytinis gyvenimas Jums 
sveikatą gadina iš pat pama
tų.

Kas daryt? kas patart? Pa
tart nesunku, galima, bet klau
simas, ar tas patarimas būtų 
galima pildyti, ar .aplinkybės 
leistų. Mes taip tų nelemtų 
aplinkybių esame suvaržyti, 
kad, regis, ir pasijudint jos ne
duoda. ..

Jums būtinai reikėtų norma
liai, pilnai, patenkintai lytiškai 
gyventi. Gyventi su nemylimu 
asmeniu yra didžiausia kanky
nė ir nusidėjimas' prieš pačią 
gamtą. Ar Jums bus galima pa
krypti į naujas, normales vė
žes, tai klausimas. Bet teisybė 

į pasilieka vis ta pati: Jums rei- 
gato P. Martinkaus raportas! Worker” parėmimui. Bus šeš-'čiau yra nemažai pamato many-\kia normalaus, patenkinančio ly- 
apie karą ir fašizmą. itadienį, 27 d. spalio, Finų Sve-jti, jog visa tai yra pasėka ne- tinio gyvenimo, meilės gyveni-

2. Aptarimas sumanyto Vi- 'tamėj, 37 Chapel Court, Nor-'^’fctzsio, nepatenkinto lytinio gy- Nuo jo priklauso moteriai
suotino Amerikos Lietuvių Su-! wood, Mass. Trečią vai. po\venimo. Jūs pati aiškiai paša- j vjsa kas# Kol kas, kad bent dali- 
važiavimo prieš kąrą ir fašiz-1 pietų prasidės visokį lošimai: kot, kad Jums labiausia blogai jliai palengvinus tuos nemalonius 
mą. ’ 1 •’ ’ < [“Arklių lenktynės,” “Hitlerio” jaučiasi po tų netikusių susi-;nervingus skausmus, galėtute

3. Tvirtinimas Lygos Prieš numušimas, kad paliuosuoti“ d. nešimų. j imti po truputį bromo: “Triple

KONFERENCIJA PRIEŠ 
KARĄ IR FAŠIZMĄ

Lapkričio 25, LMD Name, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji:
Chicagos kongresas prieš 

karą ir fašizmą aiškiai pabrė
žė, jogei karo ir fašizmo pavo
jus yra didelis ir Amerikoj. 
Valdžia skiria dideles sumas 
pinigų prie karo prisirengimui 
ir tuo pačiu laiku naudoja 
fašistines priemones darbinin
kų streikuose ir kitose jų kovo: 
se. Mums visiems todėl reikia 
vienytis prieš karą ir fašizmą.!

Lietuvių Lyga Prieš Karą ir! 
Fašizmą tam tikslui šaukia vi
sas draugijas rinkti ir siųsti 
delegatus į konferenciją, kuri 
įvyks nedėlioj, lapkričio 25, L. 
M. D. Name, 142 Orr St., Pitts
burgh. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Svarbiausi 
dienotvarkio punktai:

mo. j •
Tasai balius yra rengiamas1^’ skau(iį- 

ateinantį šeštadienį, -1- 
(October) 27 d., 254 Walker 
Street. Jaunuoliai yra verti 
paramos, nes jie dar visgi išlai- 
k0.,L°P.5 n7L toks" gžiimks’ lyg kad"būtų

sulaužyta. Negaliu nei pakelt 
nei pasukint. Dabar einu pas 
gydytoją, ir nieko nemačija. 
Labiausiai man blogai jaučiasi, 
kaip lytiškai susinešam. Mano 
vyras manęs nepaiso: bile tik 
jis savo atlieka, o mane taip 
labai nervai sugadina. Dabar 
jau du metu, kaip pradėjo dary- 

.v. . . x - Jtis tie gyslų skaudėjimai.
Didžiausia Programa ir Šokiai

Komunistų Partija, su kito
mis darbininkų organizacijo-

Atsakymas.
Nors negalima tikrai sakyti, 

konferencijos mis, rengia didelį koncertą, pa-'tvirtinti, iš ko Jums, Drauge, 
minėjimui 15 metų Komunistų’tie nervai taip užeina kankinti 

Chicagos Kongreso dele-‘Partijos gyvavimo ir “Daily i ir galvą ir ranką skaudėti, ta- 
« rnnn vva nomofn manu. !

Karą ir Fašizmą ir prisirengi- Ernst Thaelmann, ir kiti loši-Į. Lytinis nepasitenkinimas la- j bromides, grs. 15, tablets No. 
mas prie didesnio veikimo. mai. - J bai sudarko moteriai sveikatą, j 100.” Po vieną po valgio, iš

Septintą yal. vakaro prasi-išsemia nervus, ir jai tada ga-;tarpintą stikle vandens ir daKviečiamos draugijos apkal- i 
bėti tuos dienotvaįdpo punktus dės jvaii;i'programą,'kurioj: iriis j Ii bile kur ir bile kada skavdėtL ten pat ištarpinus ir po pusę 
ir pareikšti sayo nupmones vie-1 dalyvųip^ą Finų Benas; Jaunis- 'sukti, tirpti. Moteriai del ilgo šaukštelio sodės (“baking so- 
šai per spaudą ir:per delega-Ji Pionieriai; L. LR. Choras; lytinio nepasitenkinimo išsivys-“da”.)




