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KRISLAI
Politiniai Giminės.
Sinclair ir Dievas.
Fašizmas Mokyklose.
Jie Pažįsta Rooseveltą.

Žymusis Amerikos fašistų va
das Hamilton Fish dabartiniuo
se rinkimuose yra pasidavęs 
kaipo Socialistic Partijos kandi
datas į kongresą, New Yorke. 
Taigi bent šiuo tarpu fašistai 
nesibaido giminystės su “socia
listų” vadais.
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

No. 261 s1® -
i Patersono Dažytojai;

Važiuoja į Talką į
Ex-socialistas ‘Upton Sinclair 

paraše net eiles, kur bažijasi, Į 
kad jis tiki į dievą. Mat, senie-Į 
ii demokratai ir republikonai i * v*
buvo sukėlę lermą, kad jis be-j HlleiltOWnieCiaillS 
dievis, ir todėl “padorūs pilie-j 
čiai” negalį balsuot už Sinčiai- i 
rį, kaipo kandidatą j Californi- •........ t ...... . i PATERSON, N.J.—Strei- 
jos gubernatorius šiuose rinki-■ kuojantieji šilko dažytojai 
muose ant demokratų tikieto. : nusitarė sudaryt būrį auto- 

Visaip mekleriauja ir kiti mobilių, kuriais vietiniai 
buržuaziniai kandidatai, taiky- J streikieriai pirmadienio ry- 
damiesi prie “publikos”. Vieniją išvažiuos į Allentown, 
Komunistui Partijos kandidatai j pa idant padėt tenaiti- 
visur ir visada atvirai ir sta-1 
čiai gina darbininkų ir vargin
gų farmerių reikalus.

fill . ...

Vienas iš Sovietų darbų, pravedant quo Baku žibalo šaltinių požemines 
dūdas, kuriomis žibalas plauks per

• niams savo draugams iš
braukt streikan visus šilko 
i dažyklų darbininkus.

Los Angeles Univesiteto vai-; Patersoniečiai ir apielin- 
dyba atsišaukė į visas augštą- į kės streikieriai puikiai lai- 
sias šalyj mokyklas, kad su-;kosi kovos fronte; tik bėda 
remtų pečiais kovoj prieš ko-' SU tokiais vadais, kaip Ant. 
munistus ir kitus radikalus tarp 1 Ammirato, Darbo Federaci- 
pačių Studentų, kad “veikliai jos Audėjų Ūnijos Pildan- 
pagelbėtų valdžiai išbristi iš čiojo Komiteto narys, 
keblumų.” (nesiliauja kurstęs prieš

Los ^Angeles Universiteto gi; votojus> komunistus ir 
pritarėjus. Streikierių 
sirinkimuose jis rėkia, kad 
‘į “šmeižia” komunistai ir 
jų laikraštis “Daily Work
er.”

Kad komunistai šaukia 
darbininkus masiniai išvien 
pikietuoti; kad jie ragina 
išrinkti plačius eilinių narių 
streiko komitetus, idant va
dai negalėtų išduot darbi
ninkų reikalų, — tai p. Am- 
miratui atrodo “šmeižtai.” 
Nepatinka jam ir komunis
tų reikalavimas, jog ’kuo
met bus daroma sutartis su 
bosais del streiko baigimo, 
tai visiems darbiūinkams 
turi būt leista balsuot, ar jie 
grįš darban tomis sąlygo
mis- ar ne.

Bet komunis’tai gyvu žo
džiu, lapeliais ir per “Dai
ly Workerj” yra gavę to
kios plačios įtakos tarp 
streikierių, kad jau ir uni-~ 
jos prezidentas Geo. Balda- 
zani priverstas sutikt leist 
nariams balsuot tuo klausi
mu.

Šilko ’audyklų streikieriai, 
nežiūrint lovestoniečio vado 
Eli Kellerio pasipriešinimo, 
įšaukia masinį savo susirin- 
! kimą šiandien, 2 vai. po pie- 
; tų, Union Hali svetainėj. 
'Sekmadienį, lapkričio 4 d., 
7:30 vai. vakare, įvyksta šil
ko dažytojų ir audėjų masi
nis susirinkimas
Woodman Hall, Lau uvxaur < . x , - J_ ..r.
St., kur kalbės drg. Rose! !erl° .teisdarys^s mimsteri- 

jos valdininkai pareiškė,
Po 500 ir'daugiau’'strei-i^k Thaelmąnnui gręsia tik

fašistiniai studentai tuoj ir su- Į 
simetė į “sargybinių” (vigilan
tes) saiką; pasižadėjo prievar- 
tos būdais apvalyt studentiją R 
nuo raudonųjų. Ar ne aiškus 
išstojimas po fašistų vėliava 
apgint Roosevelto valdžią?

Fašistai geriau permato Roo
seveltą, negu tie suklaidinti 
darbininkai, kurie vis dar jį 
laiko “paprasti^ žmonių gerada
riu.”.

Lenkijos Angliakasiai 
Laimėjo Bado Streiką
K A T O WICE, Lenkijoj,, 

buvo badu sustreikavę f60 
mainierių; reikalavpr-Ij^ad 
būtų atgal darban priimti 
300 kitų mainierių, kuriuos 
atleido amerikonų Gieche ir 
Harriman kompanija. Strei
kieriai nieko nevalgė ir nėjo 
laukan iš kasyklos. Kompa
nija bijojo, kad nesustrei
kuotų ir kitų kasyklų darbi
ninkai; todėl po trejeto die
nų sugrąžino darban tuos 
300 atleistųjų. Taip mai- 
nieriai ir laimėjo bado strei
ką.
Ištremia j Sibirą 12,000 
Finijos Fašistą Agentą

Į Finijos pasienį, Sovietų 
pusėj buvo susirinkę ir “ap
sigyvenę” gana daug caris- 
tų, finų fašistų šnipų ir ki
tų Sovietų Sąjungos prieši
ninkų, tame skaičiuje kontr
revoliucionieriai iš Latvijos ,

Jis 
ko- 
j'T 

su-

i kituš miestus.

KODĖL ŠIEMET TURI BOTI DAUGIAU i ziNičsFuETlTO
“LAISVES” VAJIN1NKŲ

Fašizmo siaubūnas Ame
rikoj pradeda augščiau kelt 
savo galvą. Tą paliudija 
nauji teroro veiksmai prieš 
darbininkus ir Roosevelto 
valdžios planai. Krizis eina 
gilyn; karo pavojus didėja.

Tiems blogumams atmuš
ti reikia kuo plačiausia dar
bininkams susimobilizuot.

Vienas iš’ didžiausių tam 
įrankių yra paskleidimas 
revoliucinių darbininkų lai
kraščių. Tuo tikslu dabar 
turi būt veikliau negu bet 
kada varoma “Laisvės” ir 
“Vilnies” vajus už naujus 
skaitytojus.

die-

Antru Sykiu Suėmė 
Komunistą

"Lietuvos žinios” rašo: 
“PANEVĖŽYS.—šiomis

nomis suimtas, nesenai iš kalė
jimo paleistas, komunistų veikė
jas Gasnauskas.” ?

Alkanųjų Marguoto jų 
Reikalavimai iš N. Y.

Gubernatoriaus
j H
<5. s

200 Bedarbią Delegatą Posėdžiauja Albany; 100 Alkanąją 
Maršuotoją dar Kalėjime; Naujas Policijos Teroras 7

ALBANY, N. Y. — Aud-1 šaukt nepaprastą valstijos 
ringi darbininkų protestai, į seimo sesiją; seimas turi pa- 
kaip jau minėta, privertė i skirt $200,000,000 bedar- 
New Yorko valstijos guber
natorių Lehmaną ir Albany 
majorą Ihatcherį įsileisti į įstatymą delei pagelbos’ t
miestą du pirmuosius bū- smuikiems namų savinin- (.

biams šelpti per žiemą ir tu
ri išleist valstijinį bedarbių 
apdraudos įstatymą, taipgi

delei pagelbos ’ j
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Amerika Nepripažįsta 
Manchukuo Ginčuose 

del Žibalo Biznio
WASHINGTON. — Man- 

chukuo krašte yra sumany
ta įvest valdžios monopolį 
žibalo (aliejaus) biznyje. 
Tas nukirstų pelnus Ameri
kos Standard Oil Kompani
jai. Todėl Roosevelto val
džia stipriai protestuoja 
prieš tokį sumanymą. Ja
ponija siūlo Amerikai del to 
pasiderėt su Manchukuo; 
bet Amerika nepripažįsta 
Manchukuo valdžios; sako, 
kad Manchukuo yra tik Ja
ponijos padaras; ir todėl

Nubaudė Prigavikus
PANEVĖŽYS.—Teismas na- 

Kiekvienas senas skaity- grinėjo Stasio Aleksiūno ir jo 
toj as privalo pasistengt draugo Žostauto bylą. S. Alek- 
gaut bent vieną naują. siūnas kaltinamas pereitais me

tais su Žostautu bendrai susi- I
■ tarę ir pasivadinę fotografijos 
i firmos “Aušros” agentų vardais 
rinko pinigus, žadėdami padi
dinti paveikslus. Surinku apie 

;500 litų pinigų pasislėpė. Poli- 
jcija nustatė, kad šie ‘asmenys

Hitlerio Sutartis su 
Japonija Plėšti Sau

Sovietų Sąj. Žemes
PARYŽIUS. — .Specialia.'patys Pasidarę' dokumentus • ir 

laikraščio “Paris-Soir” :ko-.firrpos štamP4- Be to, Aieksiū- 
respondentas Ch. Cicard ra- |nas kaltinamas dar apgavęs Ra
šę, kad tarp Vokietijos ir-Suvos ^stačiatikių dvasininką. 
Japonijos yra penkiems me
tams padaryta tokia sutar
tis prieš Sovietų Sąjungą:

Hitlerio valdžia pripažįs
ta Japonijai teisę pasigrobt 
Sovietinį Sibirą iki Baikalo 
ežero. Japonija padės Vo
kietijai atkariaut Ukrainą

S. Aleksiūnas kaltu prisipa
žino ir teismo nubaustas 4 me
tus s.,d. kalėjimo, o jo draugas 
Žostautas—9 mėnesius s. d. ka
lėjimo.

Nušovė žmoną 
Pasogos 

LIUTKIŠKIAI. —

Del

Radviliš-
nuo Sovietų Sąjungos. Ja-jkio valsčiaus, Adomas Merkelis 
ponija ir Vokietija pagelbės j trimis brauningo šūviais nušo-

gali būti derybos tik su pa- Volyniją ir Podoliją (vaka- 
čia Japonija. — -

rius alkanųjų maršuoto- 
jų spalio 31-mą dieną, ant 
rytojaus po to, kai po
licija padarė ant jų kruviną 
užpuolimą. Laike užpuoli
mo 50 darbininkų buvo su
žeista ir 100 areštuota.

Komunistų Partija, Be
darbių Tarybos, Bendro 
Fronto Veikimo Komitetas 
ir kitos darbininkų organi
zacijos, po to “demokratiš- . 
kos” valdžios žygio, išveržė nuėjo pas pašalpų direkto 
iš gubernatoriaus ir iš Al- i’ių ir privertė jį leist neg- 
bany majoro pasižadėjimą, rems toj pačioj vietoj nak 
kad jie toliaus nekliudys be- vot su baltosiomis, 
darbių maršuotojų.

Bet Roosevelto guberna- i 
torius Lehman ir N. Y. vai-1 
štijos pėlicija greit tuos pri-; 
žadus pamiršo; ir kuomef1. 
trečias bedarbių maršuoto
jų būrys artinosi prie Alba
ny, policija juos vėl užpuo
lė ir išblaškė. Jie tad susi
rinko ties Gloversville ir 
ten pernakvoję atmaršavo 
lapkričio 1 d. i valstijos sos
tinę. Čia juos taipgi pasiti-; 
ko policija ir areštavo be-( 
trokų buvo didžiulėmis rai-;Jos “datai pas jj atėję 
dėmis išrašyta: “Truks, lai- fare1,^ av? pal’u°lu.ot f T

kams ir farmeriams.
Baltųjų Vienybė su Negrais

Alkanųjų m a r š u o tojai, 
kaip jau rašyta,t išsikovojo 
maistą ir nakvynes iš mies
to valdžios. Bet valdinin
kai norėjo išskirti negres 
moteris ir neleisti joms sy
kiu nakvot su baltosiomis. 
Tuomet baltosios maršuoto- 
jos sudarė savo delegaciją,

---------------- —

Lehman Veidmainiauja
Apie Pogromą prieš 
Alkanąją Maršavimą
NEW YORK. — Valstijos 

gubernatorius demokratas 
Lehman bandė 
jis “nekaltas,”
šistinį policijos užpuolirtl^ 

1 ant alkanųjų maršuotojų, 
Bet kada Komunistų Parti-

Lenkijai atplėšt nuo bo vietų i vė savo žmoną. , .aemis išrašyta: ifuks, iai-.; ,k.
. .................. • A. Merkelis prieš keletą metų ! kyS 0 mes pasieksime Alba-('Ją bedal:b^ mar7 
rinės Ukrainos dalį). Bėgy- apsivedė, bet su savo žmona ne-'ny ” jsuotojų Albany, tai Lenmai|
je šešių artimiausių mene- gyveno. Pagyvenęs po vestu-! atsisakė bent ką daryti dė
siu Vokietija nusiųs Japoni-j viu trumpą laiką/pradėjo va-j Konvencija lei jų paliuosavimo.^
’ ...... v- pasogos. ALBANY N. Y. — Visos i kia» Jis Pataria žvėriškam

’ . . ___ __________ v .U.’

Thaelmannui Tebegrę- _ _ _ . . . . .
• f I ' M I • £• jai 500 inžinierių ir orlaivi-1ryti žmoną parnešti i _ ________ ___šia Gaivos nukirtimas ninku. Vokietija apsiima I Bet žmona apleido jo namus. New Yorko valstijos alka-1 policijos žygiui, 

tuojaus padirbt Japonijai Ji tarnavo, o vyras jos ir ne- nųjų maršuotojai lapkričioBERLYNAS. — Hitleri

reikalaudami nukirst galvą 
E. Thaelmannui, įkalintam 
ir kankinamam vadui Vo- 

Modern kietij°s- ,Komunist\-,PaJ-7 
215 Main ^os‘ ^ek pirmiau, tūli Hit-

. T , .iJ v c< .'a ts-ur nfcuues urg.ir Lenkijos.' Dabar Sovietų w’rtig iš .New Yor«o 
vyriausybe padare tam ruo-
žtui apvalymą ir, pagaLka- vjLL^^'ikif.tnoia^’baltvkl'ls ■10 metlLkalėjimo, o nę'.miy- 
pitalistinių ĮaWų pra- ii
nesimuš, suėmė 12,000 tų t(jn N j , - ------ - - ------------""

i-- t., L.zxn i Qi * *

vyriausybe padarė tam ruo-
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Darbininkai turi tatai at
rinkimų dienoj ir nei 

duju ir sproginių. Tas dar-;ras perdaug nesiskundė savo ii-Imą, į kurį susirinko 200 be-,v^eno balso neduoti Lehma* 
bas jau pradėtas; o Hitlerio kimu. , ..................... ................. ....... k"4
agentas Rosenberg organi
zuoja caristus-baltagvardie- lis> pasiėmęs brauningą, nuėjo į 
čius iš’ Manchukuo '.pusės.Matkaičių dvarą, kur jo žmona 
karui prieš Sovietus. ,paskutiniu-laikų tarnavo, ir įė-

'jęs į kambarį, vieną kartą iššo
vė sužeizdamas žmonai ranką, 
žmona puolė jo prašytis, bet 
Merkelis dar du kartu šovė. Mo
teris krito' negyva. A. Merkelio, 
padaręs' žmogžudystę, nuėjo pats i 
į Radviliškio policiją ir prane
šė apie savo .dąrbą.

‘ :Tai “pasoginės meilės” ir kul
tūros vaisius krikščioniškoje, 
fašistų “šviečiamoje” Lietuvoj. 

Streiką Banga Augštyn

ninku laikraščiai staugia, tam tikrą daugį nuodingų grąžino, ir nei vienas, nei ant- i įį. pradėjo savo suvažiavi-1 sinrint

minimu” jie norėję tik nu
maldyti kovą už jo paliuosar 

ivimą. Bet jis įkaitintas kai
po neva “šalies išdavikas;” 

Turi Pirma Apsivest, kad ' I o taip kaltinamiems kapo
ja galvas.

Norint išvaduot drg. Tha- 
HELSINKAI.—Eina tei-j ROME. — Duodama kvo- jelmahno’ galvą nuo ■ kirvio,1 

smas prieš buvusį karo mj- ’ timai 15,000 fašistų, norin-, turime daryt vis didesnių 
nisterį Keremą ir vyriausią1 čių gauti valdiškas tarny-1 masinių išstojimų del jo pa- 
armijos vadą gen. Toryran- ■ bas. Bet pirm negu jau-Jiuosavimo. r

gaivalų ir tremia juos į Si- ( 
birą. Ta žinia, tačiaus, dar; 
nėra patvirtinta praneši
mais iš Sovietų šalies.

Finijos Laivų Šmugelis Gaut Valdvietę Italijoj

dą. Jie kaltinami, kad pa-nuolius prileidžia prie kvo- 
ėmė šmugelio' piritų, kuo-ltimų, jie turi apsivest ar- 
met buvo parduodama duįba pasižadėt, kad greitai 
Finijos karo laivai Peru re-'apsives. Mussolini, mat, no- 
spublikai.

Bomba Anglijos Konsului
CIENGUEGOS mieste, 

Kuboje, nežinia kas užtaisė 
Į šį skandalą ri prisigamint kuo dau- bombą Anglijos konsulo rū- 

įvelta ir daugiau fašistinių' giausia gyvos karui medžią- me. Bomba apardė namą, 
Finijos politikierių. 'gos. bet konsulo nekliudė.

, Bomba apardė namą, 
bet konsulo nekliudė.

Hitleriečiai Garbinau > 
DollfussodJžmusėjąh

.VIENA.—“Visų šventų” 
dienoje Austrijos hitlerinin
kai suruošė demonstraciją 
Dornbach kapuose, kur par 
laidotas Otto Planetta, ku
ris nušovė Austrijos minis
ter! ' pirmininką . Dollfus- 
są. Planetta už tai; buvo 
pakartas. Bet dabar hitle
rininkai prinešė daugybę 
gėlių ant žmogžudžio kapo 
ir šaukė: “Tegyvuoja Hit- 
leris’\ Policija ten pat su
ėmė septynis hitleriečius, 
bandančius sakyti prakal
bas.

nį

darbių delegatų. Šimtas ki-,nui bei jo^ partijai; neba^fc. 
Bet minėtą dieną A. Merke-;tų alkanųjų maršuotojų dar.su0,^ neį,.u^ republikonų 

buvo tebelaikoma kalėji- socialfašistų kandidatus, neš 
muose. • ■ gyvenimas parodė, kad yiši.^

Suvažiavimą atidarė Ri- Be. yra darbininkų nėyidįfcg 
vnaru oumvaix, new xumu Darbininkai privąlO, ,
Bedarbių Tarybos sekreto- balsuoti tik uz savo klaąęš. , r,, 

-Pirmininku išrinktas partijos, uz Komunistų PaįĮ.r* 
v kukiui .Ontario txJos kandidatus. Nes Ji.
apskričio Darbininkų; Są- vienatine Partija, kuli 
jungos atstovas, o sekreto- Į }s^kro kovoja uz darbini^ 
re — Mary Boyd, viena iš 
negrų maršuotojų, kuriuos 
policija ypatingai daužė. | 

Suvažiavimas tuoj išrinko: 
delegaciją, kad nueitų pas;
miesto majorą reikalaut,; darbininkai, dirbanti ant 
kad jis veltui duotų sveiai- vaterių. Kadangi tie namai 

• • • • 1 • • • I 1 • •• • 1 •

chard Sullivan, New Yorko

nūs
Vladimir Isaacs,

■
II

-- ------ flrLM
nai. . • Darbininkai privalo

kų reikalus. -
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DIDELIS STREIKAS

Sustreikavo 200 bildinglj 
w * • « • «« ' « t .e ii •L.

WASHINGTON. — Dar-,nę masiniam susirinkimui ir .daugiausiai yra, kuriuose 
bo Federacijos vadai pripa-1 leidimą visiems alkanųjų ' įrengta kriaučių dirbtuvė 
žįsta, kad streikų banga iš- maršuotojams sykiu traukti' tat 50,000 darbininkų, dir* 
naujo kyla augštyn. . Jie da- į valstijos valdžios rūmą. Įbančių prie drabužių siū- 
rė, ką galėjo, kad įvykdyt Pirmame posėdyje, po nu-i vimo ir kitų darbų, prisid$- 
Roosevelto brukamas pa- meriu 77 Division St., alka- jo prie elevaterių darbinjn- 
liaubas tarp darbininkų ir nųjų maršuotojai išdirbo to- kų, jiems simpatizuodami, 
kapitalistų; bet veltui jų pa- kius reikalavimus: Guber- Streikas apima New Yorke 
stangos. natorius Lehman turi su- ir Brooklyne ištisus plotus.natorius Lehman turi su- ir Brooklyne ištisus plotus.

1 p M

Komunistų Partija yra Darbininkų Partija. Komunistai Kandidatai yra Kovingi Darbininkai, Balsuokite už Komunistų Kandidatus.

-O



Antras Puslapis šeštadien., Lapkričio 3, 1934it

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY
The Laisvė Ine.

every day, except Sunda». ,
M, TEN EYCK STREET, BROOKLV* *rRW YORE

šiuose rinkimuose reikia balsuoti už jos 
kandidatus. Todėl reikia . padėt Komu
nistų Partijai pasiekti ir įtraukti po ko
munizmo vėliava plačiausias darbo žmo
nių mases.

Darbo Unijos ir Ben.

O. Piatnicki
BUBSCRIPTION RATES i

United States, per year ..................... $5.50
Brooklyn, N. Y., per year ............... $7.50
Foreign countries, per year ...—.. $7.50 
Canada and Brazil, per year ............ $5.50

- United States, six months $3.00
Brooklyn, N. Y.. six months ......_ $4.00 
Foreign countries, six months ...... $4.00 
Canada and Brazil.-six months ........... $3.00

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

of March 3, 1879

Kaip Hamilton Fish Pakliuvo ant 
Socialistą Partijos Tikieto?

Daugelis nustebome, kuomet Associat
ed Press žinių agentūra paskelbė, kad 
New Yorko 26-tam kongresiniam dist- 
rikte ant Socialistų Partijos kandidatų 
tikieto figūruoja vardas Amerikos fašis
tų vado Hamilton Fish. Apie tą sutvėri
mą “Laisvės” skaitytojai yra daug gir
dėję, tuo būdu čionai netenka daug kal
bėti. Bet štai dabar šitas reakcinis su
tvėrimas atsidūrė į socialistų kandidatų 
surašą!

Stebuklam, žinoma, mes netikime. So
cialistų Partijos vadai patys pripažįsta, 
kad Hamilton Fish tikrai yra jų kandi
datų šuraše, bet jie jo kandidatūros nesą 
užgyrę! Ir jie nori, kad darbininkai 
tam tikėtų! Tikėkite jiems, kad be So
cialistų Partijos žinios ant jos tikieto at- 

[sirado Fish! Absurdas, žinoma.
Dalykas štai kame: Socialistų vadai 

pamatė, kad New Yorko darbininkai su 
dideliu pasipiktinimu pasitiks šitą susigi
miniavimą .Hamilton Fish su Socialistų 
Partija, tai bando užmuilyti tiems darbi- 
ninkanįs akis. Jeigu Fish ten pakliuvo 
.be socialistų žinios, tai kodėl jie tuojaus 
viešai neužprotestavo, kodėl legaliais ke
liais nesistengė tuojaus jį išmesti iš sa
vo kandidatų surašo?

Matote, draugai darbininkai, kaip 
baisiai išsigimė Socialistų. Partijos vado
vybė. Kuomet eiliniai socialistai eina į 
kairę, kuomet jie daugumoje nubalsavo 
už Detroito konvencijos “principų dekla
raciją”, tai partijos vadai sudarė bendrą 
frontą su Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratija ir su Hamilton Fish, su tuo 
vadu visų reakcioniškiausių spėkų Ame
rikoje.

Tik Komunistų Partija atstovauja tik
ruosius darbo žmonių interesus. • Todėl

Mes Sveikiname Alkanuosius
i Maršuotojus

O vienok New Yorko valstijos alkanie
ji maršuotojai pasiekė Albany! Jie bu
vo užpulti, baisiai sumušti, sužaloti. Di
delė dalis jų pakliuvo į kalėjimą. Ta
čiau jie laimėjo. Jie atsiekė savo tikslą.

■ Jie nugalėjo razbaininkišką 'policiją ir 
įmaršavo į valstijos sostinę, kad priduoti 
valstijos senatui milionų bedarbių reika
lavimus.

Tai tikrai skaistus proletarinis didvy
riškumas. Mes karštai sveikiname drau
gus maršuotojus. Jie darbais parodė, 

i kaip reikia kovoti ir siekti prie užsibriež- 
to tikslo.’ Jie nesuvylė tų, kurie juos iš
rinko ir pasiuntė į Albany.-

Bet kas davė maršuotojams tą geleži
nę tvirtybę, tą didvyrišką pasiryžimą? 
Atsakymas tėra vienas: Amerikos Ko
munistų Partija. Jos nariai ir simpati- 
kai sudarė maršavimo nugarkaulį. Tie 
mūsų draugai buvo prirengti tam didvy
riškam darbui, kad augštai iškėlus nešti 
darbininkų vėliavą, kad pernešti ją per 
fašistinę ugnį'.

“Laisvės” skaitytojai, lietuviai revoliu
ciniai darbininkai, jūs esate kviečiami ir 
raginami stoti į šios garbingos partijos 
eiles. Juo daugiau bus organizuotu ko
munistų, tuo geriau seksis kovoti prieš 
reakciją, tuo lengviau bus prisiruošti 
prie nuvertimo kapitalizmo ir įsteigimo 
Sovietinės Amerikos.

Pater šono Darbininkai!
United Textile Workers unijos nacio- 

nalės tarybos narys Anthony Ammirato 
pradėjo karą prieš komunistus šiame da
žyklų darbininkų streike. Jis virto at
stovu reakcijos ir agentu dažyklų bosų. 
Jis bando sukurstyti vienus streikierius 
prieš kitus, idant būtų lengviau bosams 
ir valdžiai streiką nulaužyti.

Atmuškite to sutvėrimo pasinio j imus. 
Dar kiečiau suglauskite savo spėkas ko
vos lauke. Dar arčiau susiriškite su Ko
munistų Partija ir visais budais remkite 
jos darbus. Tai jūsų partija. Tai viena
tinė partija, kurios reikalai yra visos 
darbininkų klasės reikalai.

{VAIRUMAI

Klausimas: Ar reikalingas 
Dabar Pąsmarkintas Revo
liucinių Unijų ^arbe'Veiki
mas del Suda4
Fronto su Ref or mistinėmis 

Darbo Unijomis?

o

Atsakymas: Be .abejo, kad 
taip. Komunistei; niekados 
nesiliovė . tą • y^ik4HbgųH^ 
įrodinėti. .Bęt? Sprendžia-’ 
iriuoju ir . nauju pąsįreišĖP 
iriu dabar yrą tas, kad ur 
darbininkai reformistinių; 
autonominių, “nepriklauso
mųjų”, krikščioniškų ir kitų 
unijų pradeda suprasti tą 
reikalą. O tas reiškia, kad 
darbo unijų vienybė dabar 
pasidaro daugiau galima, 
kaip pirmiau.

Prieš darbininkų masių 
akis yra du atlikto laikotar
pio keliai: vienas — kelias 
reformizmo ir klasių ben
dradarbiavimo, kelias, kuris 
atstūmė darbininkų klasę

voliucinėms unijoms , gali- Stripeiką, kuris pernai šiame 
mybę panaudoti plačiųjų darbe daug pasidarbavo. Aš 
■masių nepasitenkinimą re- manau> kad draugas Stripeiką 
formistine politika ir jų pa- atleis» už jo vardo paskelbimą, 
linkimą prie vienybės. nes jis šiame susirinkime, del

Tas naujas apsireiškimas priežasčių’ ne#alėjo
iškelia klausimą patobulini
mo nekuriu priemonių ir pa: ! 
keitimo taktikos, o taipgi 
metodų, formų ir komunis
tų veikimo pobūdžio. Bet1

linkimą prie vienybės nes jis Šiame susirinkime, del

judėjime, tai paskutiniu lai
ku neišvengiamai įvyko di
deli pasisukimai. Po laikino 
sumušimo Vokietijos darbi- 

. ninku sausio mėnesį, 1933 
metais ir pakrikimo Vokie
tijos socialdemokratijos, o 
ypatingai po ; vasario, 1934 
nięiį,; Į įvykių Austrijoje, 
dą^rbininkų- klasėje pasireiš
kė dvipusis jprocęsaš: nė tik- 
jtąlr MuHvilfrhas Tfefbrmistų' 
politika -iH;^vietomis atsi
traukimas nuo. socialdemo
kratų partijos, bet ir au- tą “pakartojame.

£ J • j

apie tai bus kitam straips
nyje.

i

dalyvauti.
Lietuvių Visuotino Suvažia

vimo klausimu mes pasižadė
jome greitu laiku surengti pla
tų masinį susirinkimą lietuvių 
prieškarinio kongreso delega
tams, kad plačiau supažindi
nus plačiąją Elizabetho darbi
ninkų visuomenę su kongreso 
tikslais ir siekiniais. Taipogi 
šis susirinkimas vienbalsiai nu
tarė išnešt užgyrimo rezoliuci
ją, pritariant šaukimui tokio 
kongreso. Kopiją tokios rezo
liucijos patalkinti spaudoj. Tai

gantis traukimas ■ prie ben
dro fronto, prie organizaci
nės vienybės, o vietomis sto
jimas daugiau sąmoningų 
reformistinių darbininkų į 
Komunistų Partijas.

Socialdemokratų ir unįjų 
vadai, suprantama; leidžia 
darban įvairius būdus tikslu 
sutrukdyti tą revoliucinį

eilėje šalių ant pusšimčio! darbininkų brendimą. Bet 
metų atgal ekonominėje ir jgab jie dabar manevruo- 
politinėje padėtyje, ir ant-'tj su tokiu pasisekimu, kaip 
ras—kelias revoliucinės ko-. jie tą darė, pavyzdžiui, 
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aziją, už nuvertimą buržua- j dabar neturi tų progų—pir- 
zijos ir įsteigimą proletaria-' miausiai todėl,, kad tie pasai
to diktatūros. Pirmasis ke- sukimai darbininkų klasės 
lias atvedė prie fašizmo ir ir darbininkū .judėjimo į- 
vergijos net tokioje šalyje: vyksta sąlygose $gilaus eko- 
su plačiai organizuotų dar- nominio krizio ir sąlygose 
bininkų judėjimu, kaip Vo- kapitalizmo krizio.
kietija. Antras kelias—ke-; Kaip manevravo ir išsisu- 
lias Lapkričio socialistinės kine j o socialdemokratai ir 
revoliucijos atvedė prie so-! unijų biurokratai vadai ta- 
cializmo pergalės Sovietų da?
Sąjungoje. | Vokietijoje, būdami prie

Nusivylimas vis daugiau! valdžios, socialdemokratai f 
! šaudė revoliucinius darbi
ninkus, Noskės gvardija 
dar sausio mėnesį, 1920 me
tais, šaudė į demonstra-

munistų kovos prieš buržu- i 1918—1920 metais? Ne, jie

apima plačiąsias darbiniu- i 
kų klasės mases pirmame,1 
reformistiniame kelyje ir ’ 
milžiniški pasisekimai revo-: 
liucinio kelio neišvengiamai cij as, kurios buvo aplin- 
akstina darbininkus prie vie ’ kui Reichstagą sąryšyj su 
nybės su komunistais, prie , įstatymu kas liečia dirbtuvių 
bendro fronto, prie sudary- komitetus. Bet tuom pat

Klaidos Atitaisymas
•< > l «
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. >• “Laisvės” No,. 259, J lapkri
čio 1 d,4 įvyko' sumaišymas 
eilučių-’ viename editoriąlpi .“ . * ,uk;.. ,
>tFaipsnelyje. Kadangi tas',^^4^ 
sumaišymas padaro nesuy-brusti ir plačjai populiarizuo- 
prantama kalbamojo straįp-.ti tą klausima’psosė draugijo- 
snelio dalį, todėl čia tą vie- Į se, nes tai' puvo visų susirin- 

, i kusių narių įpag^ifląvimas.
Antroje editorialo Špalto-' Svarbiausią dalį vakaro dis- 

je, straipsnelyje “Baisi kū.s.i?ų. uzgmė; n^ūsų neda- 
žmogžudžių C i v i lizaeija”,'
sumaisymas prasideda nuo §j0Įeį veikiame taip,
vienuoliktos eilutės. Origi- nežinojome ką viena bei
nalis tekstas nuo tos eilutės , j^ta organizacija veikė. Kūnas 
iki to paragrafo pabaigai. buvo necentralizuotas. Orga- 
turėjo būt Sekamai: “Jokių ■ nizacijos veikė atskirai viena 
įrodymų prieš jį irgi nebu-: nuo kitos, net svarbiuose 
VO. Užteko paleidimo pas- i bendruose klausimuose. Po 
kalų, kad būk jis prisipaži- ■ Pasikalbėjimų šiame klau- 
nęs prie kaltės ir baltvei- isime nutarta sutverti sąryšį, 
džių gauja atliko šitą baisia tikslu ^bendrmt mūsų veik.- 

n „ „ „ ; , „ 1 mą svarbiuose bendruose klau. 
simuose. Tas darbas pavesta 
trims draugams.

Rimtai apsvarstėm savęs la-

su-

nęs prie kaltės ir baltvei- jsime nutarta sutverti sąryšį, c x I X’l.zwl.. z*. •« K Z-.-*-. zJ 4- iTAtlri
džių gauja atliko šitą baisią 
žmogžudystę. Daugiau : 
Prieš 24 valandas buvo vie
šai paskelbta, kad gaujai 
rengiasi nulinčiuoti jaunuo-! vinimąsi ir* palaikymą mūsų 
lį Neal ir mobilizuoja spė-į darbininkų spaudos tarpe vie
kas tam darbui. Bet nertos lietuvių 
Floridos valdžia,. nei fede7 įtverdami
ralė Roosevelto valdžia nė! pondentų ratelį net iš 8 drau- 
piršto nepajudino pasiprie 
šinti šitai žmogžudystei.”

darbininkų, su-
kolektyvį kores-

Žinios

į gų. Be abejonės, jei tik mes, 
i korespondentai, tvirtai laikysi
mės, tankiai turėdami savo 
bendrus pasikalbėjimus, tai 
daug naudingo darbo atliksim 
mūsų organizacijose. Susirinkę 
draugai labai pageidavo, kad 
tokie susirinkimai įvyktų maž
daug periodiniai. Be abejo- 
jonės tas pageidavimas įvyks, 
jeigu pasekmingai sutversimo 
draugijų sąryšį ir eisime prie 
geresnio veikimo, atmesdami 
tą nelemtą pesimizmą, pasi
reiškusį tarpe nekuriu draugų, 
draugų.

i Klausimus mums padėjo iš-

PaSelAningas Masinių Organi
zacijų Mitingas

Elizabetho masinių lietuvių 
organizacijų nariai, po ilgų 
vasarinių vakacijų, pradėjo 
ruoštis prie žieminio sezono 
smarkaus veikimo. Rašant 
šiuos žodžius, turiu omenyje 
25 d. spalio masinių organiza-| 
cijų narių susirinkimą, sušauk- rlšti draugė Sasna, kuri daly
tą per vietiny Lietkomfrakciją.

Bendru ir gražios nuotaikos 
būdu aptarėme įvairių ir svar-'g^jėjo dalyvauti*

“L.” Reporteris.

mo vienybės tarpe darbo 
unijų.
‘ Suprantama, atsiekti vie
nybę darbo unijų tarpe 
daug sunkiau, kaip įvykinti 
bendrą frontą, nors ir todėl, 
kad bendras frontas iki šiol 
jau atsiektas atskirų grupių 
ir atskirais klausimais ant 
tam tikro laiko, gi unijų 
vienybė, tai reiškia—orga
nizacinę vienybę. Būtinai 
reikia mintyje turėti ir tą, 
kad unijinis judėjimas la
bai pasidalinęs ir atskirose 
šalyse turi atskiras kryptis 
ir formas. Tas reiškia, kad 
vienu užsimojimu ir tuom 
pat keliu negalima atsiekti 
darbo unijų vienybės visose 
šalyse. Reikią imti; konkre
čiai

laiku socialdemokratija su- 
laikinėjb revoliucinį darbi
ninkų masių judėjimą ir pa
gelba reformų, turėjusių 
reikšmę del darbininkų: ko- 
lektyvės sutartys, aštuonių 
valandų darbo diena, pilie
tiškos laisvės, dirbtuvių ko
mitetai, teisė dalyvavimo iš- 
dirbime teisių vidujiniame 
fabriko gyvenime ir tam pa
našios. Po karo darbinin
kai ištisoje eilėje šalių ne
buvo jau taip visiškai netu- ■ 
rinti teisių, kaip prieš ka
rą, kada unijos priverstos 
buvo vesti kovą už jų pripa
žinimą.

Ar gali reformistar dabar Valyvumą diskusijose, | “Ar'tu kadR nors ; bandei
spekuliuoti ant to, būk ir pripažindami tą faktą/ kadiakis užsidariųS lošimo klau- 
jie ką nors padarė del pla- mažai dalyvaujame tarptauti- sytis? 
čiųjų darbininkų sluogsnių? niai, kad mūsų lietuvių:komu-
Ne, negali. Paskutiniu lai-,nistų kadros—aktyvas• labai!ejjes pasigirdo* “Ar tu ka
bų kiekvienoje šaįyje bur- silpnas palyginus su mūšų mą- ja:nors bandei burną užsi- 
ZUazija SU tikslu išeiti iŠ sinių organizacijų skaičiumi. I , , v.
ėkonominio krizio darbiniu- Pi:iėjomė prie bendros išva-i 
kų lėšomis, prašalįno arba (nuo §į0 susirinkimo! 
pablogino su pagelba SO-'mes daugiau kreipsime atydos ___ 1______ •___ J__ ' . •_ I'- . ....... I

vavo šiame susirinkime, vieton 
pakviesto draugo Bimbos, ku
ris del svarbių priežasčių ne-

bių višuomeniškų reikalų. Se- i 
nai, labai senai, turėjome tokį; 
puikų ir reikšmingą susirinki-j 
rpą aptariant iš kritiškos ir 
konstruktyvės pusės mūsų ko
lonijos masinių organizacijų 
darbus. -Kitaip Sakant, Užsičiaupk!

Savo dienotvarkyje turėjo-į Teatre sgdi lg 
me siuos punktus: Komunistų , t •Partijos vajus, “Laisvės” ir ^luos; paprastai vadinama 
“Vilnies” vajus, Lietuvių Vi- balandėliais bui kūneliais, 
suotinas Suvažiavimas, ir Eli- 'Vy^skasis balandėlis la- 
zabetho kolonijos darbai. šia-,bai plepingas ir nuolatos 
me susirinkime, aptariant par- pusgarsiai šneka. Galop jis 
tijos vajų, visi susirinkę na- savo “balandėlės” klausia:*

tas trenksmas ir gaisras,ką karštį, ir daugiau nieko, 
laive? Buvo pradėtas nuo- Meteoras jį gerokai apdegi- 
dugnus laivo apžiūrėjimas. J no.

Meteorą kapitonas liepė 
pritvirtinti ant komandos 
tiltelio, kad primintų šį bai- 

Meteorų erdvėje skrajoja i sų įvykį. Laimė tik, kad 
milionai. Tai dalelės kaž- meteoras nukrito tik trijų 
kokio ir kažkada sutrupė- svarų sunkumo, 
jusio į mažyčius trupinius meteorų, kurie sveria ir po 
erdvės kūno. Jos, priartė-1keletą šimtų svarų. Toksai! 
jusios prie mūsų žemės, pa- meteoras “Astor” laivą bū-! 
tenka į žemės traukimo sri- tų ištaškęs lyg kiaušinį,!
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Laive buvo rastas nedidelis, 
vos trijų svarų sunkumo 
meteoras.

“Suvis” iš Dausy
Neperseniai iš Anglijos į 

* Ameriką plaukė garlaivis 
y^Astor”, veždamas kelioliką 

tūkstančių tonų tavorų.
Išaušo gražus rytas; vi

sur buvo tylu. Kapitonas 
Nilsonas stovėjo ant koman
dos tįltelio su žemlapiu ram 
koįe ir darė kažkokius .ap
skaičiavimus. Staiga kaž
kur augštai pasigirdo keis
tas ūžimas. Jūrininkai pa
kėlė augštyn galvas, jieško- 
dami pilkoje erdvėje ūžimo 
priežasties. Tuo tarpu iš 
erdvės nusidriekė žemyn 
ugnies juosta, laivą apsupo 
melsva šviesa, pasigirdo ne
žmoniškas trenksmas. Lai
vas^ susvyravo, lyg butų kas 
jį nepaprasta jėga pastūmė-

|jįs į šalį, it sustojo. Dau- 
guma jūrirlnkų buvo .par->mu§§ sieną į.mašinų skyrių 
blokšti. Kapitonas Nilso- (jr atsitrenkusi į kurią tai

i dalį mašinų, nukrito šalia, 
laivo dugno pramušti jau 
nebeįstengdama. Medinės 
laivo dalys nuo įkaitusio 
svečio iš erdvės užsiliepsno- 
j°- ’

Kapitonas Nilson buvo at-

ŠYPSENOS

Nukrinta

tį ir pradeda kristi. Bekrin- nors “Astor” ir milžiniškas 
tant per atmosferą, skevel-; laivas. ’
droš, trindamosios Su roru, | ./ ;
įkaista net ligi baltifmo ir- ? ‘ ‘ J ' ’
n ■ t , i • J 1 i Lenkija Skiria Karo Tikslui
droš bekrisdamos sudega, w vj u* t i i kitos sudegti nesuspėja ir V1SŲ Įphllklį;
nukrinta su didžiuliu trenk- h 2 ; ----- .
smu. ' *. VARšAVA.-Iš nustatomų

Viena tokia skeveldra, at4valF-°S
klydusi iš erdvės, teko ir ™eta1S, jnrmsteris pirmimn- 
laivui “Astor”. Ji pataikė^?8 L Kozlowski sako, tu- 
į patį komandos tiltelį, pra
laužė geležines grindis, pra-

i

blokšti.
į nas gulėjo be sąmonės.
į z Pirmajam sąmyšiui praė
jus, . jūrininkai pastebėjo, 
kad laivas dega. Nieko ne
laukiant, buvo pradėta kova 
su ugnimi. Gaisrą užgesint 
pavyko; greitu laiku. Iški-

kas L. Kozlowski sako, tu
rės būt paskirta 761,000,000 
zlotų kariškiems reikalams; 
tai būtų trečiadalis visų me
tinių valdžios įplaukų.

lo dabar klausimas, kas at- > gaivintą^. Jis pasakoja, 
sitiko ? Iš kur tas ūžimas, i kad sušvitus melsvai Šviė- 
iš kur melsva šviesa, iš kur i sai, jis pajuto tik nežmoniš-

Komunistų Literatūra 
Sodžiuje

“Lietuvos Ūkininkas” išspau
sdino tokią žinutę:

Paberžių kaime Biržų vals
čiuj gatvėje spalių 1 d. rytą 
rasta primėtytos komunistinės 
literatūros. Literatūra buvo 
spausdinta.

salyse. Keikią imtiKonKre- 
čiai padėtį, rokuojantis su 
kiekvienos šalies darbo uni
jų judėjimu, kad; pravesti 
kovą už vienybę ir ypatin
gai viduje reformistinių ir 
reakcinių unijų.; J ’ .

Klausimas: Ar yra koki 
nors numatomi pasisukimai 
objektyvėse sąlygose, da
ranti įtaką į pritaikymą mū
sų taktikos bendro fronto ir 
vienybės klausimaiš ar kal
ba eina apie pataisymą klai
dų ir apie pritaikymą mūsų 
taktikos (kaip taktikos ben
dro fronto iš apačios) ir 
pagerinimą vadovystės sti
chiniame judėjime tarp pla
čių masių už vienybę?

Atsakymas: Palyginus su 
periodu Komunistų Interila- 
cionalo VĮ KdhgreSo ir Pyo-‘ 
finterno V Kongreso darbi
ninkų klasėje ir darbininkų

čiųjų darbininkų sluogsnių? niai, kad mūsų lietuvių ;komu-
• ' I

Atsakymui iš< užpakalinės

■. [daręs lošimo klausytis?!”
Priėjome' prie bendros išva-! Surinko Juodvarnis.

cialdemokratų visus tuos įs
tatymus, kurie buvo įgyven
dinti tuojaus po kriro. Su 
pagelba reformistų buržūa- 
azija pablogino darbininkų 
sąlygas. Eilėje šalių vis 
daugiau darbininkai įsitiki
na tame, kad reformistinė 
politika, siūlijus “taikos” 
kelią prie socializmo, prak
tikoje atvedė prie fašizmo. 
Todėl socialdemokratinės 
partijos dabar negali taip 
apgavinėti . darbininkų kla-, 
šę, kaip jos apgavinėjo 1918' 
—1920 metais. Tas duoda 
komunistų partijoms ir re-

Su Replių Pagelba 
Sukritikavo

Tūlas lietuvis daktaras

bendrai veikti visuotinose par-1 
tijos kampanijose, kaip vieti-j 
niai taip ir nacionale plotme.: 
Ypač sutvirtinti vietinį lietuvių jentistas kaip kartais myli 
komunistų adrų ak yvą. padiskusuoti apie politiką;

“Laisvės” ir “Vilnies” vajų ir pasitaikė sykį, kad atėjo 
apkalbant, visų draugų pagei- pas minėtą diktarą pacien

tas, kuris pasirodė gabesnis 
kritikoje; tuomet daktaras, 
negalėdamas perkalbėti pa
cientą, pražiodinęs įkišo 
jam į burną kokias reples, 
būk tai norėdamas ką taisy- 

ilutkus“ ti ir laikė jas įkišęs, o jis 
Poš-,tuomet paliko kritikose lai-

davimas buvo, tai kuo dau- 
giaus kolektyviai darbuotis šia
me vajuje. Ypač diskusijose 
draugai nurodė ■ tą žalą, 
kad mes per kelius metus tą 
darbą mesdavome ant kelių as
menų. Vajininkais- apsiėmė 
visą eile draugų: ;
Wifcbdras,/Bitė,’ Kašėta, <__ ,______  Jr_._
kus, Skairus, Krutisf-Prie šio mėtojas.
darbo draftavome ir draugą' Veismūniškis.




