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Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XX".V, Dics’rasčio XVI

^^9į!
'v

JRISLAI
Saar ir Hitleris. 
Jaunuolių Išnaudojimas. 
Ispanų Re vol. Aukos. 
SSSR Yra 159 Tautos. 
Suvėluosime “šviesą”.

Rašo D. M. šolomskas

Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

IN TWO PARTS

PART ONE

Sausio mėnesį įvyks visuoti
nas balsavimas Saar srityje, ar 
jos gyventojai nori būti prie 
Francijos ar Vokietijos, ar pa
silikti Tautų Lygos valdyboje. 
Saar yra prie Reino (Rhine) 
upės; turi dideles anglies ir ge
ležies rūdos kasyklas. Po per-

. eito karo ta sritis buvo Tautų į

Lygos globoje; iš jos naudojosi! ,
Francija. Sausyje, 1935 m., bus : KAUNAS.—Spalio 25 d. j 
pavedama balsavimais išspręsti į netikėtai nuo širdies para- j

• lyžiaus mirė kunigas J. Pu- 
—51 metų amžiaus.

progą Saarui prisidėti prie Vo-1 gav0 laikais jis buvo Lie- 
kietijos. Hitleris planuoja jėga!tuvos užsienilJ rejkalu mi-1 
pasigriebti jį. Jeieu jis pada- ( nisįerįs> 
rys tą žygį, tai neišvengiamai i 
pras;dės karas

Lietuvoj Mirė Ženotas i 
i Kunigas J. Purickis

Is Hamburgo praneša, kad iš
naudotojai paleidžia laivų ir 
prieplaukų suaugusius darbinin
kus ir į jų vietą ima 18 metų 
jaunuolius, kuriems mažiau mo
ka. Tokiu būdu išnaudotojai 
mano pavaryti apie 20,000 su
augusių darbininkų iš darbo.

Jaunuolių išnaudojimas žydi 
visame kapitalistiniame pasau
lyje. Tik Sovietų Sąjungoje 
jaunimas turi progas mokytis 
ir lygias teises darbe su suau
gusiais, kada jis baigia moks
lą ir stoja darban.

Raudonoji Darbininkų Pagel- 
ba Ispanijoje paskelbė, kad lai
ke paskutinių revoliucinių mū
šių 3,000 darbininkų užmušta, 
5,000 sužeista ir 60,000 yra are
štuota. Vien Oviedo ir Gijon 
miestuose 2,000 žuvo. Barcelo- 
noje yra areštuota 6,000 darbi
ninkų ir Madride 3,000.

Nors šiuom kartu buržuazijai 
ir fašistams pavyko sutrėkšti 
darbininkų sukilimą, bet tas dar 
nereiškia, kad darbininkų judė- 

4 ’ jimas jau sunaikintas. Darbi
ninkai su nauja energija, tvir-1 
čiau, dar vieningiau 
prie naujų kovų.

Viesulą suardė daugelį būdelių, kur gyveno pašalpinių verstinų darbų 
darbininkai CCC stovykloje Maryville, Mo. 4 jaunuoliai bedarbiai už
mušti, 24 sužeisti. Valdžios oro biuras kelias valandas išanksto žinojo 
apie atūžiančių viesulą, bet jiems nepranešė apsisaugot.

Purickis ypač pagarsėjo j 
per bylą prieš jį, kaipo sa
charino šmugeliuotoją. Iš
ėjęs iš valdžios, jis ilgą lai
ką buvo Lietuvos Žurnalis
tų Sąjungos pirmininkas, 
būdamas gana gabus laikra
štininkas.

Keli metai atgal jis metė 
kunigo “stoną” ir apsivedė. 
Už tai liko su didelėmis ce
remonijomis išmestas iš pa-, 
čios katalikų bažnyčios j 

(*p£Srt±^. ir Kitos Demonstrantus Įvyks Šeštadienį 
no kunigų seminariją, Pe
terburgo dvasinę akademiją 
ir filosofijos kursą Šveica
rijoj, kur gavo filosofijos 
daktaro laipsnį.

:Teismas prieš J. Mureikiūtę, Žemaitienę “skva LAs5Są

Rooseveltas vėl Žaidžia 
Bedarbiu Apdrauda

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas šaukia 
konferenciją pasitarti delei 
bedarbių apdraudos, lapkri
čio 14-15 d. Ją atidarys 

. J Darbo Federacijos galva 
rengiasi Qreen, kuris atkakliai 

Sovoja prieš išleidimą ap
raudos įstatymo visos ša- 

komisija tyrinėjo, kiek yra skir-jies bedarbiams. Jis ugnia
Sovietų Sąjungoje

tingų tautų. Pasirodo, kad iki spjaudo ant bedarbių ap- 
dftfear surasta 159 skirtingos . dlaudos biliaus H.R. 7598, 
tautos ir tautelės. Daugelis iš pagal kurį reikalaujama, 
jų yra labai neskaitlingos. 104 kad visiems bedarbiams bū- 
skirtingos tautos turi savo lai- tų duodama nuolatinė pen- 
kraščiūs, ir jų kalbomis spaus
dinamos knygos, 
tautelių , neturėjo pirmiau 
savo alfabeto (abėcėlės).
laike pirmojo Penkių Metų Pla-

Beveik Pasidvigubin<
Komunistų Gautas 

Balsų Skaičius
Komunistų Partijos Kandidatų Balsai New Yorke Pakilo ., 

■ Nuošimčių, Kitur 40-50 Nuošimčių, o Soc. tik 15 Nuoš., <
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Už Komunistų Partiją balsų už socialistus.
šiuose rinkimuose balsavo i Socialistų kandidatas į 

i nepalyginamai didesnis dar-j N. Y. gubernatorius Solo- 
bininkų ir farmeriu skai-jmon surhiko sau 79,243 bal- 
čius, negu 1932 metu rinki-isus’ yT 8’00.0 faU,' 

J u .. !giau kaip dveji metai atgal.
muose. Komunistų kandi-Randidatas i senatorius 
datas į New Yorko valsti-1 Norman Thomas gavo 129,- 
• 1 » 1 • 'T A i ' _ - A

BRIDGEPORT, Conn. —j ta socialistai valdininkai, 
Lapkričio 3 d. turėjo įvykti’) manydami, kad tuos visus 
teismas areštuotų 26-tos' teroriškus darbus darbinin- 

> spalio priešfašistinės de-jkai galės pernešti iki atei- 
I monstracijos dalyvių Jeanlnančių metų rirįkimų. Jau 
: Mureikiūtės, Amilijos Mu- baigiasi laikas t 
reikienės, Katarinos Žemai- mams ir apgaudinėjimams 
tienės, Ray Cohn, Sam Krie- darbininkų. Prisieina paro- 
ger, Kieve Lifovsky, D. Ka- į dyti tikrąjį savo veidą ir 
plano, bet tapo perkeltas į, pasisakyti, katroj pusėj sto- 
10 d.- lapkričio. Siųskite į vi. 
protestus City Court Judge 
H. Lavery ir Mayor įVIcLe- 
vy. Vietiniai užpildykite

suvilioji-

teismabutį. ■'.’ ’ f ■’>
Matyti, kad darbininkai 

yra labai užinteresuoti šia

I la

jos gubernatorius I. Amter^dO balsų, reiškia 20,000 
dabar gavo 41,239 balsus, o daugiau negu pereituose 

_______ Sovietų tei- 1932 m. už komunistą į tą' rinkimuose, bet ir tai pro- 
smo nuosprendžiu, tapo su- vietą buvo paduota tik 23,-, Gentiniai nepakilo tiek, kaip 
šaudytas Linnik, Osnovos 092 balsai. Už negrę ko-: komunistų kandidatai. Sy- 

munistę Burroughs į vice-ikiu suvedus, Socialistų Par- 
gubernatorius šį kartą bal-jtijai prisidėjo balsų tik apie 
savo 43,952, tai yra beveik i 15 nuošimčių, lyginant .su 
antra tiek, kaip dveji metai į pereitais rinkimais.
atgal, kuomet komunistų i Clevelande, Ohio, komu- 
kandidatas tai valdvietei. nistų kandidatas į guberna- 
gavo 25,381 balsą. Už ko-1 torius I. O. Ford, sulig Žino- 
munistą į N. Y. valstijos ge-(mų iki šiol balsavimo skait- 
neralio prokuroro vietą drg. j linių, gavo 5,566 balsus, ar- 
Briehl pereitą antradienį I ba penkis .kartus tiek kaip 
balsavo 44,298, o dveji metai 
atgal Kom. Partijos kandi
datas į tą įstaigą gavo tik 
26,228, balsus. New Yorke 
komunistų balsų skaičius 
bendrai paaugo 70 nuošim
čių. Keliuose distriktųose 
komunistai gavo daugiau

stoties viršininkas, kuris 
tiksliai suardė 24. vagonų 
traukinį. Nelaimėj žuvo ir 
vienas darbininkas. Du Li- 
nniko sėbrai pasiųsti 3-5 
metam į kalėjimą. '

Pennsylvanijoj dar pir
mą sykį per kelias dešimtis 
metų demokratai turės val
stijos seimo didžiumą. Rin
kimuose jie laimėjo 23 iš 34 
vietų., ‘ ■' f 1
............. 111 . v111 11 -L... *

“LAISVES” VAJUS SMARKĖJA
Drg. S. Reikauskas, vajinin- J. Balsys, Baltimore, Md. 33

socialistų kandidatas. Čia 
komunistų balsai paaugo 40 
nuošimčių. Cincinnati, To
ledo j ir Youngstowne, Ohio, 
už Kom. Partijos kandida
tus dabar paduota dvigubai- 
trigubai daugiau balsų, n& 
kaip 1932 metais.

byla, nes -3 d. lapkričio bu- kas vardu Shenandoah’rio, Pa., ALDLD 13 kp. Easton, Pa. 32 
vo pilnas teismabutis prisi-'vS1 prisiuntė glėbį skaitytojų, i J-Makauskas Wilkes Barre, 31 
kimšps laukiančiu minėto 'W A. J. Smith, G. Šimaitis,N- Adams, Grand Rapids, M. 24 
Kimsęs laukiančių minėto Worcesteriečiai ir ka-tVera Bublis, Brooklyn, N. Y. 22teismo, o daugiausia jauni- ęoRas, woicesieneciai ir Ka i o„ffip]rl

nadietis A. Daukant vejasi, bet ^e0- z.uinsKas, bunieia,mas.
Socialistinė miesto admi-1 pasiduotiReikauskas nemano nei vienam . Conn.

Drg. O. Girnienė, j A. Bimba, Brooklyn, N. Y.ILl UUUUČUUa, llLtUlČtLlllC petį- ; . ..J 1 T prtoiuuvu. : .1. uimua, XI. X .
sija kapitalistų ir valdžios :nis^raC1<la daro planus, kaip Binghamton, N. Y., staiga aug--L. Colwell, Brooklyn, N. Y.

Daugelis lg§omįs ---- ------------- ”■ ~ 11

Vien1 Konferencijoj dalyvaus 
7- . Roosevelto ministerial ir 

no^ aštuoniolikai tautelių ‘suda- dabartiniai pašalpų viršinin- 
ryta alfabetas ir išleidžiama kai. Tai bus “tyrinėjimas,” 
joms laikraščiai ir knygos. C‘faktų jieškojimas,” bet ne 

-------  .'rimtas žingsnis del bedar- 
“Laisvės” spaustuvėje darbi- ■ bių apdraudos. Darbinin- 

ninkai dirbo su visa energija. į kai privalo pasmarkint ko- 
buv?!vąuž tikrą bedarbių ap- 

į draiidą sulig minimo biliaus, 
kurį patiekė Bedarbių Ta
rybos ir Komunistų Parti
ja.

22
22
22
22
22
22
22

Roosevelt Prižadais
Sumulkmo Daugybę 

Balsuotojų
Šiuose rinkimuose demo

kratų partija gavo daugiau 
balsų, negu kada pirmiau 
paprastuose, : 
niuose rinkimuose.

socialfašistą Upton $ 
j, gaudamas 234,000 

balsų daugiau už Sinclairį. ■

Lapkričio 5 dieną jau 
spausdinama paskutinė 
“šviesos” antro lanko. Staiga: 
mašina sugedo ir 16-kos pusią- Į 
pių raidės išbyrėjo. Tai didelis !* 
sutrukdymas, nes reikia išnau- 
jo perstatyti ketvirtadalį mūsų 
žurnalo. Jeigtt ne- ta, nelaimė, 
tai “Šviesą” •; būtų gavę nariai 
laiku.’ Dabar susitrukdys ko
kiai savaitei laiko,, t

Maskvoje dviračių gaminimo 
fabrikas į 9 mėnesiuš laiko pa
darė 61,000 dviračių vyrams ir 
8,000 * merginoms, 
metais jo produkcija 
110,000 dviračių. ' <

Sekamais 
sieks iki

kad pa-Vokietijos fašistai, 
slėpti savo žiaurų terorą prieš 
politinius kalinius, pas juos 
siunčia buržuazinių laikraščių 
reporterius ir paskui bando su
fabrikuoti, būk kaliniai jiems 
sakę arba net raštiškus liudi
jimus davę, kad su jais “fašistai 
gerai apsieina”. Vieną tokį fa
šistų skymą tik dabar atmušė 
drg. Torgleris, kada pas jį apsi
lankė švedų korespondentas ir 
jam parodė neva Tdrglerio pa
reiškimą laikraštyj. Drg/ Tor- 
gler užginčijo,‘kad jis tokio pa
reiškimo niekad nedavė.

SOVIETŲ SĄJUNGOS 
DRAUGŲ PROTESTAS 

PRIEŠ CARISTŲ 
rėmimą

WASHINGTON.

; sudaryti didesnius kaltini- §tyn pašoko su vajaus rezulta- i Chas. K warren, Brooklyn, 
mus darbininkams, kovoj an- tais. Iš sąrašo matote, kaip į E.. Skleris, Cleveland, Ohio, 
tiems UŽ laisvę žodžio ir su-!darban leidžiasi ir nauji vaji-ĮJ. J. Mockaitis, Bridgeport, 
sirinkimų. Majoras McLe- rinkai. Lenktynes smarkėja. >F. Pakali. Brooklyn. N. Y. 
vy, su savo pakalikais, nori 
uždaryti burnas kovingiems 
darbininkams ir užsmaugti 
visą darbininkų judėjimą 
Bridgeporte. Todėl ir teis
mą atidėjo po rinkimų. Jie 
bijojo bausti areštuotus 
prieš rinkimus ir parodyti 
balsuotojams savo tikrąjį 
veidą. Daugelis žmonių, pa
matę tuos neteisingus nu
teisimus, būtų pasipiktinę ir 
galėjo atiduoti savo balsus 
už komunistų Partijos kan
didatus. O tokiu būdu ga
lėjo susilpninti ir pačią So
cialistų ^ąrtiją, tnQrą ir da
bar jos vadovybė yra supu
vusi ir joę ^yVenįm'd dięųps 
baigiasi. Rimtesnieji :S.P. 
nariai stoja į Komuhistų 
Partiją ir dirba darbininkų 
judėjime, kovodami už savo 
ir visų darbiniųkų teises.

Ne juokais kalbėtojai pri
sirišo save prie geležinio 
lempos : stulpo, protestuoda
mi prieš kviečiamą kalbėti 
kruvinojo Hitlerio nazių pa
siuntinį; konsulą Hans- Bor- 
cher, iš New Yorko. Klys-

Draugai darbininkai, rengkitės ir išanksto Skietus gaukite j metinį “Laisvės” koncertą, kuris įvyks nedėlioj, lapkričio (Nov.) 11 d., Labor Lyceum svetainėj, 949 Willoughby 
Ave;, Brooklyne, N. Y.—Puiki lietuviška ir tarptautine dain ų, muzikos ir vaizdelių programa. Įžangos kaina -?-$l, 75 c. ir 50 centų. Vien tik šokiams 40c. Koncerto pradžia 

3:30 vai. dieną. Šokiai prasidės 7 vai. vakare. Prašoma nepavėluoti. Patys dalyvaukite ir kitus kvieskite į tą šau nų pažmonį.

Naziai Uždarinėsią 
Brangininkų Biznius

BERLYNAS. — Per vie^ 
nūs metus . Vokietijoj ,12 
nuošimčių pabrango įkais
tas ir kiti gyvenimo reikr 
menys. Beveik sustabdžius 
valgio produktų įvežimus 
iš užsienių, o dar prisidėjus 
sausros nederliui, darosi'di
delis valgių trūkumas; au
ga brangenybė. O darbai ir 
uždarbiai darbininkam vis 
mažėja. Hitlerio valdžia, 
todėl, ketina uždarinėti tas 
krautuves, kurios kelia kai
nas. Bet jie nekliudo di
džiųjų maisto spekuliantų.

«,x n.cjcv. i F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 22
šiandien vajaus pasekmės j A. Barčius, So. Boston, Mass. 21

punktais šitaip stovi: į P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 20
S. Reikauskas, Shenandoah, 609 į P. Ramons, Scotia, N. Y. 20
A. J. Smith, Philadelphia, 403 Į J. Daugėla, Worcester, Mass. 20
G. Shimaitis, Montello, 304 P. Petronis, Montreal, Can. 20
P. Bokas, Waterbury, Conri. 282 A. Kazokytė, Brooklyn, N. Y. 20

v j E. N. Yeskevich, Brooklyn, 20 
248 i Frank Zavis, Hellertown, 20

Chas. Dumčius, McAdoo, Pa. 20
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. 16
S. Beleckas, Brooklyn, N. Y. 14 į ratai sudarys virš dviejų 
J. Stasiukaitis, Philadelphia, H j trečdalių senate. Kongreso 
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa.
P, Taras, Brooklyn, N. Y. 
J. Anvil, Montreal, Canada 
M. Žald., Philad, Pa.

ALDLD 11 kp. ir 155 kp. 
Worcester, Mass.

A. Daukant, Toronto, Can. 205
C. K. Urban, Hudson, Mass. 174 
G. Krance, ir I. Katilis,

Bridgewater, Mass.
O. Girnienė, Binghamton, 
M. Dobinis, Newark, N. J. 
S. Puidokas, Rumford; < Me. 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y. 
A. žemaitis, Shenandoah, 
V. Vasiliauskas, Detroit,.
P. Žirgulis, Rochester, N. Y, 94 
S. Penkauskas, Lawrence, 
V. Globich; Wilkes Barrę^ 
R. Mizara, Brooklyn, N> Y<
D. Galęckas, Philadelphia,.
D. Krūtis, Elizabeth, N, J. 
Dr. J. J. Kaškiaučiųs, .

Newark, N. J.
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 53 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 53 
J. Navalinskas, Forest City,1 53 
J. Grybas, ir J. Trečiokas, 

Norwood, Mass.
ALDLD 84 kp. Paterson, 
A. Lideikienė, Great Neck, 
J. Baltušis, Chicago, Ill.
E. Zitkienė, Hartford, Conn, 42

156
144
133
125
106
105

98

87
80
66
66
64

48
48
48
44

Sft
neprezidenti- vietų Sąjungos Draugų- or- 

Veid- ganizacija atsiuntė protes- 
mainiškais prižadais Roose- tus Amerikos armijos ir lai
velio partija dar sykį pri- vyno ministerjams, kad jie 
gavo milionus balsuotojų.

Į šalies senatą išrinkta 27 
demokratai iš Visų partijų 
35 kandidatų; taigi demok-

remia caristus, baltagvar
diečius. Proteste nurodO- 
Ima, kad valdžia paskolino 
learistams karinį laivą “llli- , 
'nois”, kurį jie naudoja dė
lei sukėlimo sau pinigų^ tlž 
tuos pinigus jie skleidžia

*1 • V d Į , -fc * ■ '11'atstovų rūme Rooseveltas 
11 turės bent 304 savo partijos 

q žmones, arba daūgiau kaip 
du trečdalius. Taigi nauja
me kongrese jis galės dar 
drąsiau diktatoriauti. •

Bfe to, išrinkta 25 demok- 
1, taip

8

Šilko Audėjų Streikas
Auga Vis Platyn : gubernatoriai . _

° i. — -?. / kad roseveltminkai turi jau 
PATERSON, N. J.-—Prie 140 iš 48 valstijų savo ranko- 

1,000 streikavusių1 šilko au-
dejų prisidėjo dar 150, ku-.Į Į gubernatorius išrinkta 
rie metė darbą Brown Silk tik 8 republikonai, tame 
kompanijoj. Užstreikuotos skaičiuje H. W. Nice, Mary- 
audyklos kietai pikietuoja-!landė, Hoffman, New Jer- 
mos. Kitų šilko • audyklų > sey, ir pusiau-rooseveltinis 
darbininkai taipgi kalbasi i republikonas P. LaFollette

pyopagandą prieš Sovietui 
ir stengiasi įšmugeliuoti sa* > ’
vb lapelius į Sovietų šąli. O 
Amerikos armijos artilėri- 1 • • ? 
jos dalis, susidedanti iŠ cft- ,,z 
ristų, dalyvavo spalio 2 
caristų iškilmėse vienoj 
su bažnyčioj. 1

Japonai Ardo Sovietinius ;
Traukinius Mandžurijoj

CHARBIN.—Sovietų vy- < 
riausybė atidengė naupT ’ 
faktų, kurie parodo, kaiptaktų, kurie parodo, kaip ■ 
Japonijos valdininkai Man- ; 
džurijoj organizuoja bantfl- 

apie streiką prieš blogina-1Wisconsine. Calif ornijoj tus ardyt traukinius ant S<h 
mas sąlygas. Šilko dažyto-'gubernatoriaus r i n k i m us vie tam priklausančio Ryti 
jų streikas drūčiai laikosi, laimėjo fašistas Merriam nio Chinų Gelžkelio.

*4=^
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, Lowell, Mass.,
LITHUANIAN

Montello, Mass

minti daug įvairiausių gy-! 
venimui reikalingų daiktų I 
aprūpinimui visų socialisti- 

visų

kių šakų mokslininkai.
Šitie mokslininkai perei- jįes lietuviams ■ darbininkams,

SUBSCRIPTION RATESJi
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 .......... $8.00 
Brooklyn, N. Y., six rrionths ...........- $4.00
Foreign countries, six m6nths ..._.. $4.00 
Canada and Brazil, six months ........... $3.00

tvarkys ir prigamins, kad bus 
skanu, sotu ir »patepkinančiai. 
Visi patėmys ir įvertins, kas 
tik šioje vakarienėje .dalyvaus. 
Patyrimui užprąšomt?;visus vie
tinius svečius ir is toliaus da
lyvauti.

Draugiškai,
J. M. Kąrsonas.
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Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 
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Rinkimą Rezultatai :
Rinkimų audra praėjo. Beveik visur

laimėjo demokratai ir Roosevelto “Nau
ja Dalyba”. Senį, prityrę Wall;Stryto 
agentai ir grafteriai pasiliko valdžioje. 
Permainų jokių nebus. Niėkas jų ir ne
sitikėjo. Išanksto buvo galima numaty
ti, kad liaudyje tebeviešpatauja iliuzija 
ir pasitikėjimas Roosevelto valdžia.

Kuriose valstijose arba miestuose lai
mėjo republikonai, skirtumo nebus. Vie
ni tokie pat, kaip ir kiti. Demokratai ir 
republikonai neturi pamatingų skirtumų.

Kaip šiuose lenkimuose pasirodė , rau
donasis frontas, kiek naujų balsų laimė
jo Komunistų Partija, kol kas nežinia. 
Buržuazinė spauda neskelbia, nors ji ži-
rnias turi. Iš miestų ir'valstijų valdžių- 
rekordus tik per vargą ir negreitai bus 
galima išgauti. . .

Bet vienas dalykas aiškus: palyginus į 
su 1932 metų balsavimais, komunistų,
•.balsai yra paaugę. Kai kur gerai paau- - ’ 
gę. “Daily Worker” padarė palyginimą 
kai kūrių New Yorko rinkimų distriktų; • 
balsus ir atrado, kad vietomis komunis
tų balsai paaugę ant viso $imto( pupsimi : 
čių, kitur, žinoma, mažiau. Koks prie
auglis pasirodys abelnai, parodys galuti
ni apskaičiavimai.

Dar nežinome, kaip stovi balsai socia
listų.

Ar mes galime būti pasitenkinę rinki
mų rezultatais? Ne, negalime. Komu
nistų balsų prieauglis permažas. Kalti 
esame patys revoliuciniai darbininkai. 
Nepakankamai dirbome rinkimų kampa
nijoje. Dar neįvertiname rinkimų svar
bos. Šių žbdžių rašytojui asmeniškai ži- j 
nomi keli draugai, kurie neužsiregistra
vo it rinkimuose nedalyvavo. O jie yra. 
Komunistų Partijos bei Jaunųjų Komu
nistų Lygos nariai. Tai daugiau, negu 
draugų apsileidimas. Tas parodo, kad 
tokie draugai taip žiūri į parlamentari
nius rinkimus, kaip žiūrėdavo anarchis
tai ir aidoblistai. Jų nusistatymas yra 
smerktinas.

Kuomet parti j iečiai ir lygiečiai nemato 
reikalo balsuoti, tai kaip galima norėti, 
kad šiaip darbininkai balsuotų už Ko
munistų Pžjrtijos kandidatus, arba daly
vautų balsavimuose ? Antra, ar tie drau
gai galėjo prisidėti nors pirštu prie rin
kimų kampanijos pravedimo, kuomet jie 
patys nemanė dalyvauti rinkimuose?

,Tai baisus revoliucinių darbininkų ap
sileidimas, nepaisymas,, neįvertinimas po
litinės rinkimų svarbos. Prieš tai reikia 
kovot; Tas-tiesa, kad parlamentariniai 
rinkimai, dar ne viskas (tą mes-visuomet' 
suprantame),-bet rinkimai yra viena iŠ 
priemonių revoliūcionizavimui darbinin
kų. Todėl, kol galima, reikia jais nau
dotis. ! . * : :• *

Pastaba: Jau turime pilųas žinias apie 
rinkimų pasekmes New Yorko mieste. 
Jos parodo, kad Komunistų Partijos bal
sai paaugo net 70 nuoš. Tai gana gra- 
|tte įpaau girnas!

1 ir tamsios davatkos, “apsiašarojo, atsi
duso ir patąriahiijšv.- Tėvo, padarė pasi
ryžimą karščiau ir dažniau melštis už 
Sovietų Rusiją” (“Darbininkas”, lapkri
čio 6 d.).

Užtikriname, kad tos maldos ir ašaros 
bus veltui. Antra, Sovietų Rusija nepra
šo nuo Matulionio bei “Darbininko” re
daktoriaus jokių, maldų ir be jų labai 
puikiai apsieina. Trečia, kokiems gi ga
lams būtinai veržtis su tomis maldomis 
ten, kurių jų neprašoma? Kodėl, pavyz
džiui, kunigai ir davatkos nesukoncent
ruoją visų savo maldų už Smetonos dū
šią; kuri juk tikrai važiuos į tą bažnyti
nį pragarą? Jis pridarė tiek daug;viso
kių šunybių, papildė tiek daug žmogžu
dysčių, (kad bę galo • daug maldų reikės, 
idant :jį išgelbėjus Į ■ • ■:

Susimildami, gerbiamieji, neeikvokite 
savo' Sveikatos' maldoms ir nelieki te 
bergždžių ašarų, nes niėko su jomis ne
apgausite. Už tų maldų, tose ašarose 
slepiasi labai juodi tikslai. Ghl tų tiks
lų nesupranta paprasti, sufanatizuoti pa- 
rapijonai,' bet juos puikiai .supranta Ma- : 
tulioniai ir įriti tamsybės ir burtų apaš
talai. Kaip jau mes ne kartą nurodėme, 
tie tikslai yra prieš darbininkų šalį, prieš 

p Sovietų darbininkus ir valstiečius, už su
grąžinimą senosios išnaudotojų ir para- 

! zitų tvarkos.
Kad ir tas pats vyskupas Matulionis, 

i Kuomet jis buvo Sovietų Sąjungoje, tu
rėjo užsidirbti sau duoną, nešiojo darbi
nes drapanas ir buvo panašus į žmogų. 
Bet kaip greitai jis sugrįžo į ponų valdo- 

! mą Lietuvą, tuojaus apsivilko ilgomis 
• drapanomis ir tapo dykaduoniu. Ir šian

dien jis baladojasi po Ameriką, daro di
deles išlaidas, o “dvasia šventa” negyve
na. Kas nors .turi padengti jam tas iš
laidas. Bet kas? Vienas iš dviejų, arba 
kunigai sudėjo pinigų , ir užlaiko jį čio
nai, kad jisai šmeižtų darbininkų tėvynę 
ir tvirtintų smunkantį kunigų biznį, ar
ba kruvinasis Atanas Smetona moka jam 
algą, užlaiko jį, padengia jam lėšas. Vi
sa šita vyskupo Matulionio misija yra 
neapsakomai tamsi.

Remkime Ilgiems Metams Nuteis
tus Darbininkus Kalinius

Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo 
Kalinių šelpimo Departmentas pradėjo 
vajų už sušęlpimą ilgiems metams nu
teistų politinių kalinių ir jų šeimynų. Va
jus prasidėjo su lapkričio 1 cl. ir eis iki 
kalėdų bei pabaigos metų. Sumanymas 
labai gražus ir visų remtinas. Neuž
mirškime tų draugų bei jų vargstančių 
šeimynų, kurie kovodami už mūsų visų 
reikalus pateko į buržuazijos rankas.

Renkama aukos, drapanos, knygos. 
Viskas reikia siųsti šiuo adresu: Prison
ers Relief Department of the I.L.D., 
Room 610, 80 East 11th St., New York,

Sovietų Mokslo Akademija 
Ir Josios Darbai

Nesenai Maskvoje įvyko j nes statybos dalyvių 
Sovietų Sąjungos Mokslo 
Akademijos narių suvažia
vimas, kuriame dalyvavo ir 
Valstybės Planingumo Ko-

I misijos nariai, o taipgi ir 
tūli vyriausybės komisaria
tai buvo atstovauti.

Sovietų’ Mokslo Akademi
ja šiuo tarpu atlieka visai 
skirtingą rolę nųo,: tos, ku
rią atlikdavo senosios Rusi
jos mokslo akademija. Pa
staroji buvo paskendusi taip 
vadinamam “grynai; moks
liniam” darbe: ir jos' veikla 
buvo aprėžta. Sovįutų Mok
slo Akademiją, iš kitos, pu
sės, plėsdama savo darbuo
tę, neužm.iršdama “grynai 
mokslinių” dalykų,' labai 
daug dirba praktiškam so
cialistinės kūrybos darbe.

Mokslininkai, kaip ir dar- ■ 
bininkai, puikiai žino tiks- tais keliais metais suorga-■ nes jo kaina visai žema ir yra 
lūs ir ■ uždavinius Sovie- 
tų Sąjungos,

' i » «r J •; Kas Veikiama . Naudingo
Kas Uvyks Greitu Laiku

Pėreitą nedėlia, lapkričio .4
T i A T T^T A A A X 1 A VllOllllJlCVųd., buvo ALDLD 44-tos kuo- . yažiupkjte skaitlingai į šį drau-

■i • ...” įjos iiienesiniS Susu niMHiaogyventojų geru gyvenimu. Nors mažfej narių daIyvavo u. ■ 
Tam Tr yra naudojamas sirinkimc, bet vistiek nusitar-, 
mokslas ir darbas. Vienas;ta keletas gerų dalykų atlikti. Į 
kitą papildo, vienas kitą re-1N u s i t a r t a užprenumeruoti 1

; kuopęs vardu Ųarbininkų žo iu0weill0 ■ varoiningų venvro 
Is to išeidama, pereitais dl metams, kuris eis i Lowel- Kliubas> savo svetainėj, 338 

metais Sovietų Sąjungos I Barbininkų Centro Kliubą,; Central St.,;
Kompartija nutarė! pakreip- Įpo 338 ^ntral St Lo^ rengia labai ’šaunią, chapsui 
,. F well, Mass. Taipgi nutarta vakarienę. Įsivaizdinkite, kad
ti Mękslo Akademiją dau- virš ^įn§tąm laikraščiui .pa-!mūšų draugės! moterys pasiry- 
giau l socialistines, kūrybos aukauti iš kuopos iždo $1.50. iž? tą’vakarienę, prirengti ska- 
praktišką darbą,- įjkodpera- viso $3., , J . ; .......—’ - —
ei ją su šociąlistine pramo
ne. : į ; į j : ; r ; į l ’ i J; ! b < binipkišką laikraštį,

SbHėtų MoksloĄVkademi- ninku žodį/? mfesiį (JraugĄ išr
ja $U$id^ ;̂ 93Hariu,-ku-jsitarė 'labai, pnjela^kiai. I V|-.. . nasakvs Tain tas 
ne,. sulyg. profesjjoiųis,.. da-. si.ems patiko JO turinys, o ,y$a- >iesa. - Bet mųąu draugės dar- 
linasi gėkaniai:’18 įėęhnikų! tingai kūjis ir pjautuvas • pui- i bininkės taip 'ekonomiškai su- 
-mokšliįinkų, 13 biologų, 10!klai ir patraukiančiai puašiA' 
ctemikų; 10-’kalbininku, 8:'i° pirmą puslapį. Suvi&ytį 
ge'dldgai, 4 mateihatikai, 8 Valst,13M. ,dl'a“gaJ' 7JiniW“>V • i -smarkiai j besidarbuodami ide-

r ilei “Laisvės” ir .“Vilnies”, nie-
miStai, 2 filozofai n 8 kito- . neturėtų užmiršti ir “Par- 
kių šakų mokslininkai; bininkų žodį” užrašyti šios Ša-

Penktad., Lapkričio 9,
- - —- ■?_

ir energijos tarpe vietinių 
draugų. Suprantama, ne vien 
Lowellis^ mes suvažiavę išdirb
sime karingus it urmingus pla
nus užatakuoti visas kolonijas 
mūsų apielinkėj delei laimėji
mo mūsų sekcijos ir sustip
rinimo revoliucinio laikraščio. 
Draugai iš viršminėtų miestų,

pos mėnesinis susirinkimas. ‘ gų suvažiavimą.
1 i Rengiama Skani ir Labai Pigi 
" j Vakarienė po Konferencijai

1 Tą pačią dieną, tai yra lap
kričio 10, kaip 8 vai. vakaro, 
Lowellio * Darbininkų Centro --- J 

Lowell, Mass., 
1 

Taipgi nutarta vakarienę. Įsivaizdinkite, kad 
virš minėtam laikraščiui «pa-! mūšų draugėj moterys pasiry-

Siai ir puošniai, o po vakarie- 
ės šokiai ir smagus “paūži- 

Ap’ie Kanados (draugų daromas,” pasižmonėjimas. O, tas 
“Darbi-1 viskas kainuos Jums tik 25c.

. i ypktai. j Kaip tas: galės būti ?
Juk viskas dabar i I įrangų— 

"; kaš nors pasakys. T 
į" įĮiesa. ; Bet mūąų! draugės dar- 
I— i L, va Ir 4- C w ’/A'lr i n h n i nu

nizavo daugybę ekspedicijų, tikras kovotojas už darbo kla- 
tų Sąjungos, kurias yra tyrinėjimui Sovietų žemės.! sės žmonių reikalus, 
panaikinimas klasių, įvedi- Kaipo to pasekmė, surasta' jviūsų kuopa turi pasiskyrus 
mas socializmo. Bet tą pa- daugybė įvairių naujų šal-' išplatinti 300 Komunistų Par- 
siekti bus galima tiktai pa- tinių aliejaus, geležies, auk-. tijos rinkimų platformos kny- 
keliant gyvenimo lygmalą|so ir kt. Tas viskas laukia gucių anglų kalboje. Gera 
plačiųjų darbo žmonių ma- daugiau mašinų, kuriomis, dalis jau parduota. Bet'ka
sių. O kad pasiekus tai, rei- turės būti iškelta viršun tie- dangi iki -rinkimų telikę buvo 
kalinga išnaudot visus gam-j gamtos turtai ir pajungti tik pora dienų,, tąd nutarta 
tinius resursus, reikalinga socialistinės šalies gyvento-! išplatinti visas likusias už dy-i 
subudavot stipri socialistinė jų naudai ir gerbūviui kelti. 1^. darbininkams,-lai skaito ir 
pramonė, reikalinga paga- Stebėtojas,1 ’ & 1 ________________________ 1 “Daily Workerio $60,000

~ ‘ ' i fondo sukėlimas dalinai1 ir
mums priklauso. ' ALDLĮT 7 
Apskrity^ mumš^paskyrė; kv^- 
tą sukelti penktus dolerius tam 
fondui. Šiame kuopos sJsIrin^ 
kime rimtai svarstėme ir šį 
klausimą. Draugai pasisakė 
išpildyti mums paskirtą kvo
tą, idant gyvuotų “Daily Wor-1

i tines organizacijas ir draugi
jas išrinkti po du nariu į pr.i- 
įsirengimo komitetą ir tąsai ko- 
J mjtetas turės veikti ant vietos, 
kongreso klausimu.

Susirinkimo mjntis : Jeigu tie 
į ponai iš SLA ir SLRKA tuom 

.■ -j „ . .klausimu nenori rūpintis, tai
b d*™ 'ivr0™1]' darbininkai nori, tad tegul tas 
hnxTA I 1 li/l unlnm , e 4 °darbas eina pirmyn ir be tų

Bridgeport, Conn.

Mirus “Garsiajam” J. Purickiui
Iš Kauno pranešama, kad šiomis die

nomis įtaiga-mirė Juozas Purickis nuo 
.išsipūtimo šikdies.. To sutvėrimo kar
jera Amerikos lietuviams darbininkams !

į buvo girdėta. į Jisai. 1918 metais Berly- 
' ne atstovavo gdrsiąją^kaizėrinę Lietuvos 
; tarybą ir' greitu laiku; buvo Vokietijos 
valdžios paskirtas, į paęią tarybą? Kar-

Prakalbos
Lapkričio 4 d. buvo prakal

bos, rengtos per darbininkų or
ganizacijų i 
Kalbėtojum buvo D. M. šolom- į 
skas, iš Brooklyn, N. Y. Taip-; es' aarbls'v'ra’svarbu! i keris.
gi kalbėjo Genė Mureikiutė, 1pollų- n?s- d?rbas ^ra svarbus, 
kuri jau du kartu buvo areš
tuota ir laukia teismo, ir Mike 
Russo, kandidatas į valstijos 
iždininkus ant Komunistų Par
tijos tikieto. Visų kalbos bu
vo šių dienų klausimais. Pra
dedant prakalbas, jauna mer
gaitė, Julė Petrušaitis, 
LDS vaikų -skyriaus, 
porą deklamacijų, 
buvo vidutiniai.

Lėšų padengimui aukavo G. ; 
Valacka ir J. Jasunas po $1; ' 
J. Petrušaitis 50 centų; A. Sa- 
] “ " 
vakas, M. Kairys, A. Mureikie- 
nė ir J. J. Mockaitis po 25c.; 
viso su smulkiais $5.21.

Priimtos 2 rezoliucijos: už 
paliuosavimą areštuotų laike 
priešfašistinės demonstracijos, 
kuri bus pasiųsta teisėjui City 
Court , H. Lavery ir miesto 
majorui Jasper McLevy; antra i . ... <<T . _ „ __ .
rezoliucija, užginanti Darbi-!11 tilpo Laisves No. 263 ir 
ninku Bedarbės ir Socialės Ap- ■ kur kalbama apie d. Patrick 
draudos Bilių IIR 7598. Bu-j Cush prakalbas, redakcijoj, ar 
vo statomi ir klausimai, ku- spaustuvėje uždėtas antgalvis, 
riuos kalbėtojas tinkamai atsa-į |<urjs nje]<0 bendro neturi su 
ke. It _ ■ Ji •• X mI
LDS 74 Kuopos Geras Tarimas sakoma:

Minėta kuopa savo susirin
kime nutarė ]

ir neatidėliojamas.
Balius ir Teatras, “Moteris į buojamės ne blogai: draugai 

Gatvėje.” j veįkia ir pinigiškai remia dar-
LDS 74 kuopa stato sceno-i bininkišką judėjimą.

je veikalą “Moteris Gatvėje” • x-"-1------
(šeštadienį, lapkričio. 10 d.,

- 407 Lafayette St., Bridgeport,
pasakė C°nn- Pradžia 7:30 vai. va- 
žmoniu ! kare. Bę" teatro, yra kviečia-

^mas ir Bridgeporto jaunuolių 
q i choras padainuoti. Programa

- A'yra labai įdomi. Verta ne tik
vietiniam, bet ir artimesnių

U • X Cll UOCV1V1O MV UC11LU , n, kJCl- 1 1 • • 1 i i •

bas, B. Bartkevičius/ J. No- kol,jn’Jų draugams pamatyti.
7 2. __ . _ . r\ _ 1 • • 1Darbininkas.

Easton, Pa.
Pastaba ir pataisymas

Mano korespondencijoj, k u-

klerikalas ir veiklus katalikas.

Už Maldų Slepiamos Iltys 
w A 

sostone lankėsi darbininką .priešas, 
vyskupas Matulionis. “Darbinmkas” 
džiaugiasi, kad jis ten kalbėjęs “tūkstan
tinei miniai?: O svarbiausia, kad Mątu-

• tu su kitais/Tėvynainiais” jisai labai uo
liai darbavosi: del pardavimo Lietuvos 
kaizerinei Vokietijai1 ir jieškojo Lietuvai 
karaliaus. Revoliucija Vokietijoj suardė į 
visus Purickio ir kitų pardavikų planus.

Paskui Purickis tarnavo visose Lietu-
-

vos išnaudotojų valdžiose, ir už jas galvą 
guldė. Buvo ištikimas shietonląižis. La
bai mokėjo neapleisti savo kišeniąus, to- 

Ndel mirė labai turtingu žmogum.
Purickis buvo kunigu, bet 1926 metais 

pametė' tą stoną ir apsiženijo, Tačiaus,
lioniui išniekinus Sovietų Sąjungą, pąsak pranešimo iš Kauno,, jis pasiliko
“Darb.” redaktorius, pats Matulionis klerikalas ir veiklus; katalikas.

Žmonių Mirtingumas Padidėjo
Spalio 27 d. nuo džiovos mi

rė Aleksandras Juodaitis, 36 
metų senumo. Paliko nuliū
dime šeimynų ir gimines. Pri
gulėjo prie LDS. , Buvo po 

i kunigų įtekme.-
Tą pačią dieną atrado ne

gyvą Antaną Šatkauską, kam
bary, pas graborių Ąd. Vaitie
kūną, kur jis gyveno. Velionis 
buvo 43 m. am. Daktarai pri
pažino, kad,' nuo perdaug di
delio svąrio ir augšto kraujo 
.spaudimo, ataka Užėjo ant 
širdies. Velionio moteris mi
rė vėžio liga keletą mėnesių 
atgal. Nuo to sykio paliko 
nervuotesnis ir palinko dau
giau prie gėrimo.

I Šatkauskas turėjo nuosavą 
i dviejų šeimynų namą, gerą 
! fornišių (rakandus) ir nema- 

Tūlais klausimais mes dar-1 f>ai bet, sakoma, tą vis
ką užrašęs minėtam grabonui,

■ pas kurį rado negyvą. Jo švo- 
, gėris ir sesuo, Zig. Norvaišai,

Bet yra.tuomi labai nustebo: jo kūną 
Gaila, kad dar,pavedė kitam graboriui; darė 

; ; skrodimą. Pašarvotas buvo 
Vilnies” vajaus klau-i ^as 1ses.Grk. Palaidojo 30 d., su bažnytinėmis apeigomis.

■ Turto dalykas gali atsidurti 
teisme.• Velionis prigulėjo 
prie trijų pašalpinių draugys
čių. Darbininkiškam judėjime

, nedalyvavo.
Spalio 30 d., Brightono li- 

igoninėj, mirė Frances Winda- 
Išiutė, 16 metų amžiaus. Jinai 
j nuo mažų dienų turėjo neišgy- 

(Pabaiga 5 pusi.)

ir trūkumų, 
nieks neatlikta pas mus “Lais- į 
vės” ir “' 
sime, nors tam reikalui išrink
ta komisija ir jau rengiamasi 
planingai pradėti darbuotis. 
Smarkiau, draugai lowellieciai, 
nes mums specialis laikas ne
bus skiriamas! Dabar laikas 
medžioti.

Ateinančią subatą, tai yra 
lapkričio 10 dieną, kaip 3 vai. 
po pietų, 338 Central St. įvyks 
keturių miestų ALDLD kuopų 
antra konferencija. Tai bus 
Lowell, Lawrence, Haverhill ir 
Nashua draugų suvažiavimas, 
kur bus daug svarbių klausi
mų mūsų apielinkėj paliesta, 
bet svarbiausias iš jų, tai bus 
mūsų darbininkiškų laikraščių 
vajaus klausimas. Todėl tiki-! 
] 
ti visą mūsų apielinkę 
darbo už padaugihimą. kele
riopai “Laisvės” skaitytojų.

Ypatingai mes, lowellieciai, 

renciškių. Jie mums pagelbės 
užatakuoti visą Lowellį, o 
tuom daugiau, kuomet čia pas 
mus . ir konferencija įvyksta, 

į Tas* nepraeis b^ pakėlimo ūpo

ŠYPSENOS
Tas jau Tikrai Perdaug!
Sykį Škotijoj įėjo į trau-

, i

(korespondencijos turiniu. Ten 
Komunistai Gelbėjo 

. Streiką,” o originale antgalvis 
, pradėti darbą buvo “Komunistu Partijos Pra- 

tarp vietos lietuvių organizaci-įkalbos.” Veikiausiai antgal- daug pasitikim iš draugų Jaw- 
jų reikale Visuotino Amerikos vjs uždėtas per neapsižiurėji- 
Lietuvių Prieškarinio ir Prieš-1 h korės-fašistinio Kongreso. Išrinkta,1™1 ^įba sumaišytas su korės 
komisija iš poros narių, kurie i pondencija is kitur, 
darys atsišaukimus į visas vie- Eugenija
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me, kad daug pagelbės išjudin-vienas pasazienus, di- 

prie dele valiza nešinas. Kon
duktoriui priėjus bilietą pa
imti,-žmogus pasisakė ne
spėjęs, nusipirkti. Konduk-’ 
torius pareikalavo užmokėti 
dabar 10 centų, nes tiek lė- 
šavo tikietas iki tai vietai, 
kur žmogus; pasisakė va
žiuojąs. Pasažieriuš ' kad 
jau ims ginčyti, jog tikietas 
kainuojąs tik penki centai, 
ir jis dešimties centų nemo-

Atlantoj, Georgia valstijoje, suareštuoti darbininkai ir kaltinami sklei
dime komunizmo. O didžiausias jįj prasižengimas, buržuazijos akimis 
žiūfiiit, kad jie skelbė vienybę tarpe baltveidžių ir negrų.
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Konduktorius >ir šiaip ir 
taip su juo argumentavo, 
galop, perpykęs, kad jau 
svies pasaperiaus valizą 
pro atidarą langą. Trauki
nys tuo tarpu važiavo tiltu 
per upę ir : valiza garsiai 
pliumptelėjo į vandenį.

“Žmogau”, sušuko pasa- 
žięrius, “ar tau dar negana, 
kad nori dvejopai daugiau 
iš manęs už važiavimą nu
lupti, o dabar dar stengie
si ir mano mažąjį sūnelį nu
skandinti ?!”

Surinko Juodvarnis.




