
Nazių-Airiiį Sumoksiąs 
prieš Angliją?

LONDON — Imperialis
tinis Anglijos profesorius J. 
H. Morgan, kalbėdamas išti
kimųjų Airių Sąjungai, per
sigandęs pasakojo, kad Hit
leris laivais iš Vokietijos 
veža orlaivių dalis ir, ma
tyt, ginklus ir amuniciją 
Airijos prezidento de Vale
ros valdžiai. Sako, tai yra 
sumoksiąs tarp Vokietijos 
ir Airijos karui prieš Ang
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PART ONE

ROOSEVELTAS ATSISAKO MATYTIS SU SCOTTSBORIECIU MOTINOMIS
Reikauskas vėl Paėmė 

Viršų "L.” Vajuj e •
Kaip anksčiau matėme, drg. | Cliffside, N. J.

A. J. Smitas iš Philądelphijos J. Anvil, Montreal, Canada 
buvo jau prašokęs shenando- M. žald. Philadelphia, Pa. 
rietį drg. S. Reikauską “Lais-j 
vės” vajaus 
pirmos dovanos, 
kauskas greitai 
prisi

io 
10 

8 
Vis dar permažas skaičius 

varžytinėse del draugų dalyvauja vajuje. At- 
Drg. Rei- siminkite, kad 23 ypatos gau^ 

fe.K-ivc atsigriebė, dovanas ir $600.00 yra pa- 
prisiųsdamas 24 vajaus punk-1 skirta dovanom. Štai dovanų 
tus daugiau už drg^ Smitą. Bet] 
kad drg. Reikauskui gręsia 
vojus iš drg. Smito pusės, 
kiekvienam ai^ku.

“Laisvės vajaus rodyklė 
bar punktais stovi šitaip: 
S. Reikauskas, Shenandoh, 704 j 
A. J. Smith, Philadelphia, 680 , 
G.' Shimaitis, Montello, 
ALDLD 11 ir 155 kp.

Worcester, Mass.
P. Bokas, Waterbury, 
G. Krance, I. Katilis 

Bridgewater, Mass.
A. Daukant, Toronto, Can
M. Dobinis, Newark, N. J. 203 ■ 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.
C. K. Urban, Hudson,
D. Galeckas, Philadelphia. 162 -
O. Girnienė, Binghamton, 144 |
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 125 < 
S. Puidokas, Rumford, Me. 125 
P. žirgulis, Rochester, 
A. žemaitis, Shenandoah,

I surasas : i
pa-i l-$75; 2-$65; 3-$50 ; 4-$45;( 
tai 5-$40; 6-$37; 7-$35 ; 8-$32; ’ 

9-$30; 10-$27; ll-$25; 12-! 
$22; 13-$20; 14-$18; 15-$16; į 

19-iH m —'116-$14; 17-$12; 18-$10;
-- - ! $8; 20-$7; 21-$6; 22-$5.

Gaila, kad Baltimore
304 į Pittsburgh stovi apačioje 

|jininkų surašo. Abiejuose
288! miestų gyvena labai daug 
282!tuvių; dirva didelė, bet nėra 

veikimo šiuo atžvilgiu.
Draugai iš “Laisvės” štabo, | '

““7 į kurie gauna algas, dovanų ne- 
* i gaus. Jų vardus skelbiame tik 

! todėl, kad parodžius, 
' darbuojasi vajuje.

ir:
va- j
tų !

lie-

kurie

i Policininkai Šaudo
113 
107

D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 104 
A. Lideikienė, Great Neck, 
V. Vasiliauskas, Detroit; 
ALDLD 84 kp. (Bimba ir 

Matačiunas) Paterson, 
S. Penkauskas, Lawrence, 
V. Globich, Wilkes Barre, 
A. Valinchus, Pittston, Pa.
R. Mizara, Brooklyn, N. Y. 
Dr. J. J. Kaškiaučius,

Newark, N. J.
A. Klimas, Hartford, Conn.
J. Navalinskienė, Forest 

City, Pa.
K. Bakanauskas, Easton, 
J. Grybas, Norwood, Mass. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. 
F. Pakali, Brooklyn, N. Y. 
J. Baltušis, Chicago, Ill.
D. Slavinskienė, Rockford,
E. žitkienė, Hartford, Conn. 42 
J. Barkus, Brooklyn, N. Y. 38 
J. Balsys, Baltimore, Md. 33 
ALDLD 13 kp. Easton, Pa. 32 
J. Muskauskas, Wilkes

Barre, Pa.
J. Adams, Grand Rapids, 

Mich.
K. Mugianienė, Oakland, 

California
V. Bublis, Brooklyn, N. Y. 
Geo. Žilinskas,. Suffield,
L. Colwell, Brooklyn, N. Y. 22' 
P. Janiunienė, Bayonne, 
A. Dapšis, Detroit, Mich. 
P. žemaitis, Detroit, Mich. 
Chas. Kwarren‘, Brooklyn, 
E. Skleris, Cleveland, Ohio 
J. Mockaitis, Bridgeport, 
A. Barčius, So. Boston, Pa. 
P. Bernotas, Pittsburgh, Pa. 20 
P. Ramons, Scotia, N; Y.
J. Bastis, Grand Rapids, 
P. Walant, Philadelphia,

Daugėla, Worcester, 
Petronis, Montreal, Can.

A. Kazokytė, Brooklyn, 
E. Jeskevičiutė, Brooklyn, 
Frank Zavis, Hellertown, 
Chas. Dumčius, McAdoo,
S. Peleckas, Brooklyn, N. Y. 14
K. Romikaitis, Reading, Pa. 11
J. Stasiukaitis, 
Philadelphia, Pa. 11
J. Gasiunas, Pittsburgh, 11 
P. Taras, Brooklyn, N. Y. 11 
Geo. Stasiukaitis,

99
98

Dažyklų Streiko.
Pikietuotojus

UNION CITY, N. J. —

P.

į-V*\

Jau Trečią Kartų Prez. Uždarė Duris nuo? 
Delegacijų, Reikalaujančių Paliuosuot i 

Nekaltus Negrus Jaunuolius

Organizacijos ir pavieniai

WASHINGTON. — Per-i kam.
įeitą trečiadienį pas prezi-Į Rooseveltas labai mėgsta 
i dentą Rooseveltą atvyko še-1 puoštis ‘gero žmogaus’ var
gių asmenų delegacija rei- du, bet jis nei piršto nepa- 
ikalaut, kad jis sustabdytų judina, kad sustabdyt pikta- 
i įvykdymą mirties nuospren- darišką kukluksų pasimoji- 
i džio prieš negrus Scottsbo- j mą ant tų darbininkų gyvy- 
]ro jaunuolius H. Patterso- bės.
'ną ir Cl. Norrisa, kuriuos
Alabamos teismas nusmer- darbininkai, sulig išgalės ir 
kė sudegint elektros kėdėj kuo greičiausia aukokite H. 
gruodžio 7 d.

Delegacijoj buvo ir Nor- rišo apeliacijos bylai, kuri 
j rišo motina ir kita scotts-! dabar duodama į šalies Aug- 
borietė Viola Montgomery, ščiausią Teismą. Aukas 
kurios sūnui taipgi gręsia tuojaus siųskite šiuo adre- 

:nužudymas; Johns Hopkins su:
i Universiteto prof esorius International Labor De- 
Broadus Mitchell, socialistų fense, Room 610, 799 Broad- 

I kandidatas į Marylando gu-‘way, New York City.
I bernatorius, ir R. B. Moo- J Scottsboro Savaitė ' 
j re, Tarptautinio Darbmm-

| | 0 į kų Apsigynimo veikėjas. I Tarptautinis Darbininkų1 Olltiniam IVallIliani' Apsigynimas paskyrė laikų
_ ... . . j nuo sios darbininkų, inteh- nuo lapkucio 26 iki gruo-

Nesenai mūsų spaudoje tilpo Kauno revoliucinių politi- j ggntų ir negrių motinų de- džio 2 d., kaipo Nacionalę 
_„o_______Jis tik, per savo Savaitę delei Scottsboro nc-

donosiosi Pagelbės > atsišaukimą delei baisaus kankinimo! sekretorių M. McIntyre pra- grų jaunuolių apgynimo.
Tą savaitę visuose svarbes
niuose miestuose įvyks pro
testų mitingai ir demonst- 

1 racijos. Visi dalyvaukite

Alkanųjų maršuotojafi, sustoję ant New Yorko valstijos seimo rūmų 
laiptų Albany, reikalauja geresnės bedarbiams pašalpos ir jų apdrau- 
dos įstatymo. Nors pora dienų pirmiau demokrato gubernatoriaus Leh- 
mano policija 50 bedarbių maršuotojų sužeidė ir 100 areštavo, bet jie 
pareiškė: greitai vėl sugrįšime, jei valstijos valdžia nepatenkins bedar
bių reikalavimų.

žinios iš Lietuvos Į Pagelbą Lietuvos
FABRIKANTAS IŠŽAGINO 

DARBININKĘ
i

Aną metą Kauno apygardos 
. teismas buvo nuteisęs pramo
nininką Vislickį'6 metam sun
kiųjų darbų kalėjiman už tai, 

i kad jis išprievartavo (išžagi- 
! no) dirbtuvėje vieną savo dar-

nių kalinių atsišaukimas. Dabar, gavome Lietuvos Rau- i legacijos; Jis tik per savo

Pattersono ir Clarence Nor-

ir žudymo jaunamečių revoliucinių politinių kalinių Ra-! nešė, kad .• negaliį su tais 
šeinių kalėjime. ? ’žmonėmis matytis. Tai jau

s Komunistų Partijos Lietuvių Centro Biuras svarstė ; trečią kartą šiemet “gera- 
šiuos atsišaukimus ir nutarė patarti Lietuviu Darbiniu-' širdis” Rooseveltas atsisa- I '"■š I I 1 I I f I f ) I v

VisiiekuL kiškų Organizacijų Priešfašistiniam Susivienijimui pra-1 ko matytis su darbininkų ir tuose darbininkų isstoji- 
dienomis j dėti kampaniją už gelbėjimą Lietuvos politinių kalinių.. inteligentų delegatais, daž- muose, kad per masinį span-. 

" nikio tin inkus • Kauno apygardos teismas ir j Ta kampanija turėtų būti vedama ryšyje su paminėjimu ;! nai iš toli ir su vargu at-įdimą priverst Washingtono
:x _  i priteisė, kad Vislickis turi mo- Į nužudomo. Lietuvoj Komunistų Partijos veikėjų — Gie-1 vykstančiais į Washingtona 'ponus paliuosuot nekaltai

keti merginai po 100 litų per,, jrį0> Požėlos, Čiorhio ir Greifenbergerio. Taip pat Biu- i reikalaut teisybės tiem ne- nusmerktus Scottsboro jau* 
mėnesį kūdikiui išlaikyti. Bet > rag ragįna. vįsas kifįUs mūsų nacionales organizacijas ir'kaltiem negram darbiniu- nuolius.

jų kuopas prisidėti prie šios kampanijos pravedimo. Vi- i

Sutelkta policija budeliškai; bininkę.' Bet paskui Vyriausias v. 
92' užpuolė 500 streikierių, ra- 
$7'miai jiem bepikietuojant 
80 j Warren dažyklą. Policinin- 
75 i kai metė į 
66! nuodų bombas, šaudė iš re-

|veiverių; daugelį darbinin-
54 ! kų sužeidė lazdomis; vienas !u^ darbininkės išžaginimą tąsi

I darb. pasiųstas į ligoninę. niekšas taip ir liko nenubaus- ,
Dirbtuvės priekyje buvo tas. O kai darbininkas apkulia sos mūsų komunistinės frakcijos privalo tuoj aus imtis už.

Tribunolas tą poną išteisino. L 
Tada mergina iškėlė Vislickui; 
civilę bylą. Šiomis <

niąkšas taip ir liko nenubaus-
~ O E7J.I UlllVCD pi ICIVj J C DU. V V , Ldo. vJ ivctl Lieti ii apAUiid ' ~---- — ----------------— ~ ~ ,

52 prieš streikierius pastatytas | skebą, už tai pasiunčia jį bent darbo iškelti šį klausimą visose vietos organizacijose ir į 
48 kulkasvaidis. Union City, metams į kalėjimą. Toks fa- draugijose. I
44 | miesto valdyba liepė polici- cistinis- teisingumas. Mes turime išjudinti plačiausias Amerikos lietuvių ma-! 

sės už pagerinimą Lietuvos revoliucinių politinių kalinių 
sąlygų, už sušelpimą jų finansiškai ir už jų pilną paliuo- 
savimą. Mes tikime, kad greitu laiku Priešfašistinis Su
sivienijimas išdirbs iP paskelbs visus šios kampanijos pla- 

Įnus. Mes juos turime visur pravesti gyveniman. Visos 
vadais Janušonis g^lūtinėZ teis- oyganizacijos, užjaučiančios Lietuvos politiniams kail

Protestai prieš Japonų 
Žibalo Monopolį, Kuris 
Įvedamas Mandžurijoj 
Japonijos valdžia, Man* 

chukuo vardu greit Man
džurijoj įves valdišką mg* 
nopolį žibalo (aliejaus) 
pardavinėjimo, įvežimo bei 

Tas monopolis 
bus ypač naudojamas karisS- . 
kiems prisirengimams prieš 
Sovietų šalį. Bet kad Japo
nija tuo m kerta per kišenių 
Anglijos ir Amerikos žibalo 
trustams, tai šiųdviejų ša
lių valdžios spiegdamos pro-

Padaugėjo Balsai už 
I Kompartijos Kandida

tus Ohio Valst. ir Kitur
CLEVELAND, Ohio. — 

Šiuose rinkimuose Komuni
stų Partijos kandidatai 
Ohio valstijoj gavo 14,000 
jau suskaitytų balsų, taigi v. 
kur kas daugiau, negu bet^yezimo. 
kada pirmesniuose rinki- 

: muose. Bet daugelis komu-

44 jai nesigailėt .pikietuotojų
41 ypač todėl, kad vietiniams
42 streikieriams atvažiavo į 

talką darbininkai iš Pater- 
' sono, Lodi ir Passaic’o.

Kruviną užpuolimą pada
rė ta policija, kurią Ant. 

31 Ammirato, Patersono dažy
tojų lokalo prezidentas, gir
davo kaipo - “darbininkų 
draugus.” ■

Paterspne, N. J., šilko au- kais.
dėjai rytoj turės masinį su-j
sirinkimą Carpenters šve-1 ■' 
tainejč/ Svarstys apie nau
ją streiką pHeš algų kapoji- ■ 
mus.

Iš Kom. Partijos Išmestas
Baltasis Šovinistas

DETROIT, ,Mich.4-Is-Ko-,
munistų Partijos tapo išme-, sukilimų.

mat ■ DrisidėioVrtrtu' f ntl?ūri^ Woolworth Kuiugaikš- Del Laivynu '“Lygybės”
mat, prisiuejo prie ių, ku- muOse datbmmkų cefttruo-! mm aaa n i*
rie neįleido vieną negrę į se; Q pereitą trečiadienįį ĮėS $10,000 BanfafitaS LONDON. - Anglija .iš 
tu!ą jugoslavų pai engimą įdarai ir detektyvai pa* j PARYŽIUS. — Woolwor- principo pripažįsta Japoni* 

beveik VISUS k?Uus .ir itho dešimtukinių krautuvių jai karo laivyno lygybę
p-vkloi Kiti trvR susnpn- ar?štavo 5,00?). važiavusių’savininkė, pati padaužos Anglija ir Amerika, bet-uw.
duoti nusei iki ištisu metu !be* žmonių. Tuo pa- kunigaikščio Mdivani, iš- reiškia pageidavimą, kadį _______ __
i i ? •! k u* U įciu laiku iškrėsta viesbu- ■■ kėlė bankieta, kuriam išeik- Janėnai nraktikoie nesusi- kad nataikavo baltiesiem so-L. . viu.kn; ts ;; • oiaaaa m - -t • PraKUK0Je nesusiciai, valgyklos ir kliubai. įstojo $10,000. Taip mėto pi- lygintų ant jūrų. Amerikos I J" Kivei, Mass. — Uz-

visų krečiamų reikalavo pa-; pigus, išspaustus iš nesvie-; “nusiginklavimo” delegatas daryta American Printing 
Manila. — Jau trečią k’ar- rodyt pasportus }bei kitus fiškai išnaudojamų męrgai- Norman H. Davis nenori Co. dirbtuvė; paleista 3,000 

tą šiemet siaučia viesulą. |dokumentus, kad patikrint,Jčių, dirbančių jos krautu- girdėt apie Japonijos lyfy- unijistų darbininkų. Bosai,

NIEKŠIŠKAM POLICIJOS 
VADUI ATLEISTA 

BAUSME
Buvęs Kauno m. policijos

24

22
22
22

22
22
22
23
22
22
21

20
20
20
20
20
20
20
20
20

j .

mo instancijoj nubaustas 3 
mėn. papr. kalėjimo. Pagal 
malonės prašymą Janušoniui 
bausmė dovanota, bet su sąly
ga, jei per 3 metus jis neimsi-:

niams, privalo priimti rezoliucijas ir siųsti pačiam Sme
tonai. Reikia šaukti masinius susirinkimus ir priimti 
reikalavimus Lietuvos valdžiai. Reikia parinkti aukų>_____  ______

; sušelpimui kalinių ir jų šeimynų. Reikia suorganizuoti i nistinių balsų dar nesuskai 
• plačias delegacijas ir siųsti pas Lietuvos konsulatus įtei- 
i kimui tų reikalavimų.
j Draugai ir draugės: Išgirskite Lietuvos revoliucinių

V • I I

Haverhillyj, Mass., darbi
ninkų kandidatas , į miesto;

“ Por.ro gavo,Avnohmln ■ n politinių kalinių balsą! Ištieskime jiems ranką. .Padėki- majorus Alf.. x^x.x^ v , .... -i 1®1® AteStUOt^ i| jte-jiems kovoti prieš terorą kalėjimuose. Lai kruvino- 686 balsus, .nepaisant bur-i es U0Ja Plles 0 i monpppr 
5,000 Keliautojų ji Smetonos valdžią išgirsta ' Amerikos;Įiętuvįųi masių•žuazijos gąsdinimų raudo-. ;

!'■ ___ _ _____ _ i balsą ir grūmojimą! ■ ■ ,nuoju baubu. . dad wttav dd asoqt
! BUCHAREST.. -f Rumu- i .

. !nijos fašistinė valdžia bijo 
. Daro nuolatines

A A. K. P. Liet. Frakcijų 
Centro Biurus, 
A. BIMBA, Sekr.

LONDON. — Anglija .iš

: PARAGUAY PRAŠOSI
. . .. TAIKOS

Mussolini Blaško Bedarbius • I p A r A G UAY’Ui, Pietų
DO Įvairius Tyrlaukius Amerikos respublikai, pra- 

., .dėjo nesisekti kare su Bo*
ROMA. Italijos fašisti- ijvįja del Chaco žibalo šal-

. i ?

nis diktatorius Mussolini 
įsake rankioti iš miestų be
darbius ir vežti juos į dyku- 

su; mas, tyrlaukius “pragyve- ........... ■ - „areštavo 5,000 važiavusių! savininkė, pati padaužos j Anglija ir Amerika, bet • iš-: nimą užsidirbti.

kad pataikavo baltiesiem šo- Į 
vinistam.

Išviso žuvo apiė 100 žmo- ar ųėra tarp jų maištinįn- vėse, ir iš darbininkiį-pirki-; bę ant jūrų ne tik darbais, matytu rengiasi paskui įsta 
nių. J ‘kų. a ( > Jkų. bet nei žodžiais. tyt darban neunijistus.bet nei žodžiais. tyt darban neunijistus.

linių. Todėl jis kreipiasi į 
Tautų Lygą, kad padėtų 
užbaigti karą. Paraguayų 
ginklais ir pinigais remia, 
Anglijos Royal Dutch Shell 
žibalo trustas, o Bolivijai 
duoda paspirtį Amerikos 
Standard Oil , Kompanija. 
Tas karas f antinai, vedamas 
tarp'Amerikos ir Anglijos 
imperialistų, tik kol kas 
Svetimomis rankomis.
/ H'



su savo detektyvu atėjo ir pa-1 yra pasiryžus liudyti ir įrodyti, 
sišaukė literatūros platintoją kad vaikinai yra nekalti. Ji 
kiton pusėn gatvės. Tas žmp-čia aiškins, smulkmenas tos 
gus turėjo pundą laikraštuko bylos ir lindo baisenybes Pie- 

(“Red Express”, kurį išleidžia tuose.
šapos vienetas, ir jį pardavinė- : Komitetas*

1 jo. Ponas Ely ištraukė iš žino. ---------------
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Kunigų Kinkos Dreba prieš 
Komunizmą

“Kunigas Coughlin pramato bolševiz
mo pavojų”, šaukia Bostono “Darbinin
kas” ant pirmo puslapio milžiniškomis 
raidėmis. Kun. Coughlin per radio už
tikrinęs, kad jeigu Roosevelto valdžia su- 

< klups, “tai už kelių metų komunizmo įsi
galėjimas šioje šalyje yra neišvengia
mas.” “Darbininko” redaktorius pilnai 
tam pritaria.

Bet nereikia manyt, kad tik ameriko
niškų kunigų kinkos dreba prieš bolše
vizmo pavojų. Lietuviški tėveliai irgi 
neg;ali užmigti. Jie irgi mato, kad jų ro
jaus dienos kaip ir suskaitytos. Klausi
mas tik laiko, kada jiems prisieis duonu
tę užsidirbti naudingu darbu.

Kad tas tiesa, kad lietuviškų tėvelių 
kinkos irgi linksta iš baimės, tai aiškiai 
parodo kunigas S. Kneižis. Tam pačiam 

^“Darbininko” numeryje (lapkričio 13 d.) 
talpinama jo “Paskaita LDS kuopoms.” 
Griežtai įsakyta visiems tos katalikiškos 
draugijos nariams tą paskaitą skaityti.

Tuo būdu darbininkų pasiliuosavimui 
iš vargo ir išriaudojimo lieka tik vienas 
kelias, būtent, komunistų kelias. Ir pats 
kun. Kneižis turi pripažinti, kad komu
nistai gina darbininkų klasės reikalus. Į 
klausimą “kodėl žmonės dedasi prie ko
munistų?” jisai atsako: “Gi todėl, kad 
jie nori žmoniškai gyventi, kad jie mato 
dabartinėje visuomenės tvarko jį nepa
kenčiamas blogybes.” Tas tiesa. Tai 
svarbus pripažinimas. Kadangi žmonės 
mato nepakenčiamas blogybes ir nori jas 
prašalinti, tai jie stoja po komunizmo 
vėliava!

O kas svarbiausia, kad nei kunigas 
Coughlin, nei. kun. Kneižis su savo pa
mokslais Ir paskaitomis to judėjimo ne
sulaikys. Viskas, kas jiems liekas, tai 
drebėti iš baimės ir laukti “sūdnos die
nos”, kuomet darbininkai visiems para
zitams pasakys: Pasibaigė jūsų rojus, 
dabar eikite “iš prakaito kaktos- savo” 

I duonutę užsidirbti.

Louestono Kįikutės Veidmainystė 
I “Laisvės” skaitytojams jau žinoma,, 

'kad' Adatos Amatų Industrinės Unijos 
sukniasiuvim.skyrius pasiūlė senai Inter
national Ladies’ Garment Workers Uni
jai vienybę. Pasiūlyta, kad revoliucinės 
unijos nariai sutinka įstoti į reformistinę 
uniją, jeigu jie bus priimti, kaipo pilni 

i unijos nariai.
Well, kaip j tai pažiūrėjo senosios uni

jos vadai? Ar jie džiaugiasi, kad paga- 
liaus dviejų unijų gyvavimas tarpe suk- 
niasiuviij pasinaikins ir darbininkų spė
kos bus suvienytos? Nieko panašaus. 
Senosios unijos organas “Justice” šaukia, 
kad tos unijos 'vadai nieko bendro netu- 

: rėš su minėtu pasiūlymu, į jokias dery- 
j bas neis ir t.t. Tie vadai bijo, kad re-

Susifašinėjant Su
Amerikiečiais

jinai užvardyta “Krikščionybė ar Komu- 
' nizmas?” Kunigas Kneižis, natūralu,
j sušilęs argumentuoja prieš komunizmą.

Komunizmas, žinoma, jam nieko nežada, 
todėl jis jo bijo ir jį smerkia. O kad 

; komunizmas paliuosuos darbininkus iš
vergijos, tai jam nesvarbu. Daugiau:
jaiir, kaip ir visiems išnaudotojams, tas

d pavojinga.
Bet kun. Kneižis sako: “-Tai blogybei 

prašalinti yra du keliu. Popiežiai ima 
vieną, komunistai kitą.” Jis kalba apie

voliuciniai unijistai gali jiems neduoti 
ramybės. •

O kaip į šitą revoliucinės unijos pasiū
lymą atsineša Lovestonas ir jo agentai, 
kurie kontroliuoja senosios Unijos loka- 
lą 22? Ar jie pasitinka revoliucinius uni- 

; jistus su džiaugsmu? Turėtų taip paši- 
į tikti, nes juk jie visuomet rėkė prieš re- 
! voliucines unijas, visuomet sakė, kad už 
I unijų pasidalinimą kalti komunistai, o ne 

senųjų unijų lyderiai. Bet dabar šita 
renegatu klikutė išleido lapelį ir su pur-

t prašalinimą vargo ir išnaudojimo. Bet 
jis skelbia gryną netiesą, kuomet jis ban- 

M do įkalbėti, kad ir popiežiai nori praša
linti išnaudojimą. Faktas yra, kad pa
tys popiežiai yra didžiausi darbininkų 
išnaudotojai. Išnaudoja juos ne tik me-
džiaginiai, bet ir dvasiniai; Antra, pa
čios bažnyčios yra .savo rūšies trustai, 
kurių ''viršininkai—kunigai, vyskupai, 
kardinolai ir t. t., yra taip pat liaudies 
išnaudotojai.

• vais sumaišo revoliucinės unijos pasiūly-, 
' mą del apvienijimo sukniasiuvių eilių.
i Jie stačiai sako, kad nereikia revoliuci- 
Į nių unijistų, o ypatingai komunistų pri- 
į sileisti, nes jie, girdi, ateina tik “ramy- 
! bę drumsti” senoj unijoj! Tai matote, 
■ kaip jie veidmainiavo, kuomet nuo kiek- 
i vieno stogo šaukė, būk jie norį unijų vie-
• nybės. . Kaip greitai revoliucinė unija 

pasiūlė vienybę, taip greitai oportunistai 
išėjo atvirai prieš vienybę.

Brooklynietiš J. B. apibū
dindamas tūlas svarbesnes 
kovas Amerikos darbinin
kų, duoda atsakymą ir į ma
no užklausimą apie L. Prū- 
seikos biznį. J. B. rašo:

“Prūseika su Butkum vi
siškai surenegatėjo. Jie su
darė visose Brooklyno orga
nizacijose bendrą frontą su 
socialistais, tautininkais ir 
kitais reakcioniškiausiais 
elementais. Prieš mus lai
kraštį dar išleidinėja, nes 
priešai pinigų duoda ardy
mui darbininkų judėjimo.”

Su Prūseika, paki jis sto
vėjo su Kompartija, aš visa
da buvau kuogeriausiuose 
ypatiškuose santikiuose. Ir 
jeigu ant draugiškumo prin
cipo rymotų išimtinai dar
bininkų kovos principas bei 
klasinės kovos principas, tai 
prieš Prūseika nenorėčiau 
nieko kalbėti. Bet kadangi'nu ir pasakoja jam anegdo- 
klasių kova reikalauja ne tus, o kuomet pono ūpas su
tiktai tvirto proto, bęt kar- 'gedęs, jo tarnas saugosi šu
tu ir tvirto charakterio, kie- sieiti su ponu, slapstosi nuo 
to kaulo ir pasiaukojimo, ko j0 įr klausosi zvanelio su- 
Prūseikai visada stokuoda- skambėjimo... L. Prūseika 
vo, tai prisieina kalbėti, nes viSada prisilaikė tokios tak
to reikalauja principas kla- tikos. Jis ūosles turi pui- 
sinės kovos. Jdas, jis ir psichologas ne-

; Prūseikos idėja—jo paties prastas. Jis suuodė gerai 
karjera, pas ką dirba, už tą prisiartinančią audrą klasi- 
ir kalba. . Kolei lengvai ga- nių kovų ir_ išanksto prisi- 
lėjo turėti sau pragyvenimą rengė pasislėpti už susparos 
revoliucinėse organizacijo- 'ir žiūrėti į areną kruvinų 
se, kolei ėjo darbas veik iš-’klasinių kovų—kaip kiek- 
imtinai švietimoš ir organi- -vienas skurninkas elgiasi 
zavimosi 
nių organizacijų, jis kalbėjo 
kaip revoliucionierius, or
ganizavo, kaip organizato
rius. Bet tai visą dirbo, 
kaipo paprastą darbą, kaipo 
jam patinkančią profesiją. 
Niekada nejausdamas revo
liucinės ugnies savo širdyj. 
O “revoliucionierius” be re-

voliucines Ugnies širdyje, be gaus rankų pundą laikraščių, 
sudraskė ir paleido ant vėjo, o 
jo pagelbininkas kirto žmogų 
per galvą ir ten pasipainioju
siai moteriai kirto per pečius. 
Parmuštasis atsigaivęs, leidos 
bėgti. Majoras Ely paleido 
šūvį, bet nepataikė. = »

i Subėgo iš visų kampų gau
jos policijos ir nuodingų gasų 
šūviais ėmė ; šaudyti; smarve 

į ? 'troškinti <. nekaltus , žmones. 
Nesakau, kad kada -nors ’Areštavo kalbėto ją, taipgi vie- 

Prūsejka atliks tokį darbą,ir vie^ nioterį, bet 
r ii, y,, Ullysj Z
zmogįis neznaja pbanshia? paįg ponas ■ majoras Ęly su 
(opi liiergelė). O tpkiį žmo- gauiuvu lankoje; lakstė kartu 
nių visada esti. Jiįį > idėja, ’ su mušeikomis, 
jų pačių karjera, d taktiką' 
—tai į geros uoslės pažini- i, . / 
mui,; ;iš kur reakcijos vėjas 
pučia, kad laiku pasislėpus 
už susparos. Panašūs “re
voliucionieriai” visada ran
dasi gudraus tarno rolėj: 
Kada ponas gerame ūpe, jo 
tarnas drąsiai žaidžia su po-

pasiryžimo, reikalui atėjus, 
pasiaukoti save revbliūcirie- 
se kovose, yra grynas karje
ristas... Iš tokių “revoliu
cionierių” laipsniškai išsi
vysto Mussoliniai, Noskės ir 
Hitleriai: už ministerio! 
portfelį pakars savo buvu
sius draugus.

, Net
■ majoras Ęly su

Dilgėlė.
4—--------- '

Willies Barre, Pa.
■ Ruby Bates ir William Po

well, Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo distrikto orga
nizatorius, Wilkes Barriuose 
kalbės penktadienį, 16 d. lap
kričio (Nov.), 8< Vai. vakaro, 
Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St., Wilkes, Barre, Pa. 
Mitingas rengiamas už . pa- 
liuosavimą 9 Scottsboro jau
nuolių, kurie yra nuteisti su
deginti elektros kėdėj gruo
džio 7 d.

• Tai buvo Ruby Bates sykiu 
su Victoria Price liūdymai, ku
rie padėjo sufrėmuoti pirmu
tinį kaltinimą jų dviejų už
puolime. Vėliau I^uby Bates 
liudijo ir pareiškė', ka'd ji me
lavo pirmame teisme ir kad »ji

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Easton, Pa
Apvaikščiojimas 17 m. sukak

tuvių Sovietui Sąjungos 
gyvavimo.

Kalbės “Močiutė” Ella 
Bloor ir kiti. Taipgi bus dra
matiškos perstatyipas, subato- 
ję, lapkričio (Nov.) 17 d., 
1934, Baker Hali, 36 N. 7th 
St., ‘Easton, Pa. Prasidės kaip 
7:30 vak vakare'.-

Įžangą 25 centai. Bedar
biams 10 cpntų. : (

; .Ręngfia Komiupistų Partija, 
i . Eastoiio Sekcijai; »

KARO PABŪKLŲ 
MONOPOLIJA

WASHINGTON. — Sena
torius Nye, pirmininkas se- 
natinės komisijos tyrinėji
mui ginklų trusto šmugelių, 
reikalauja, kad Amerikoj 
būtų įvesta valdiška ginklų 
ir amunicijos monopolija. 
Sako, kad valdžia privalo 
savo locnose dirbyklose ga
mintis visas tokias karo 
reikmenas, nes dabar per
daug šalies iždą apiplėšia 
privatiniai giųklų fabrikan
tai. Išvada tokia, jog im-, 
.perialistinė šalies valdžia 
galėtų sėkmingiau ir ilgiau 
kariauti, kuomet visą gink
luotės reikalą perimtų į sa- 
yę ■ rankas.

Presu Fondo Reikalu tinaitis aukoja 50 centų del 
preso. Draugiškai,

< O. Zirbienė.”
Šiorpis dienomis Interna-. būrio lietuvių darbininkų 

tional Paper Company išlei-'organizacijų dienraščio ‘Lai
do pareiškimą, kad ant laik-'svės’ naujo preso fondan. 
rastinės popieros kainos pa- L. Žemaitienė.”
keliamos po $2.50 .ant tono, 
perkantiems vagonais po- 
pierą, o po mažiau perkan
tiems, pakėlimas bus dar di
desnis.

Tat “Laisvė”, kuri turi 
mokėti po $70.00 į mėnesį už 
automatišką presą, dabar 
naujai bus apsunkinta paki
limu kainos ant popieros. 
Aiškus dalykas, jog kainos 
kils ir ant kitų medžiagų, 
reikalingų prie spaustuvės. 
Todėl draugų parama išmo- 
cėjimui preso yra labai rei- 
'alinga šiuo tarpu.

Daugelis draugų ir be 
prašymo žino savo reikalą 
remti darbininkišką spaudą, 
^ia paduodame pluokštą 
raugų laiškelių, kurie rū- 

... pinasi dienraščio palaiky-
mu.

L. Žemaitienė.”

Kitas Laiškas iš Waterbury
“Gerb. ‘Laisvės’ -Red.: — 

Siunčiu jums money orderį 
sumoje $16.83. ...Už $10 
perku ‘Laisvės’ šėpų, $5.£0 
už ‘Laisvės’ prenumeratą, 
$1.00 aukoju preso išmokė
jimui, ir 33 cėntus mano vai
kutis aukoja preso išmokė
jimui. Draugiškai,

Marozienė.”

Perth Amboy, N. J. >
“Brangūs Draugai: Čia

Waterbury, Conn.
“ ‘Laisvės’ Adm.: Draugai, 

1 rasite bankčekį vertės 
.00, tai auka nuo Water- 

i.

Chicago, Ill.
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:— 

Čia prisiunčiu čekį—money 
order ant $10.00. Reikiamą 
sumą pasiimkite už prenu
meratą, o likusią dalį pa- 
skiriu ‘Laisvės’ preso fon
dam Su širdinga ir drau
giška pagarba,

r A. N. Butko.”

Draugė E. Kavaliauskie
nė, brooklynietė, kiekvieną 
metą atsinaujindama “Lais
vę” paaukoja $1.00. Tą sat 
vo tradicinę pareigą atliko 
ir šiemet

Atvykęs į “Laisvės” kon
certą draugas D. Janusas,

randate $9.50. Už ‘Laisvės’ gcotia, N. Y., užsimokėjo 
prenumeratą $5.50, už Rau- metams prenumeratą ir į eono conn ndonąjį Artoją $2.00 ir $2.00, 
aukoju preso išmokėjimui. 
Draugiškai, J. Žavečkas.”

preso fondą paaukojo 50c. 
Lankantis Bayonnėje, d.

M. Panėlis užsimokėjo nie- 
tams prenumeratą, paauko
jo presui 50.. centų ir pasi
piršo pluoštą /‘Laisves’' 
koričerto tikietų.

Drg. M. Stakovas, kiiris 
dabar; gyvena New Whk 

prenumeratos ir drg. Mar-i City, aplankė “Laisvę” ir

Minersville, Pa.
“Gerb. ‘Laisves’ Red.:Pri- 

siunčiu. Čekį vertės $6.00. 
$5.50 del atnaujinimo drg. 
M. Martinaičio “Laisvės”

i tu visu revoliuci-l^a^e barikadinių mūšių!
! Prūseika su Butkum prie 
pasitraukimo nuo revoliuci
nio judėjimo, prie išplėšimo 
“Laisvės” ir “Vilnies” iš 
Kompartijos kontrolės, kaip 
man teko susekti prieš iš
važiuojant į S. Sąjungą, 
rengėsi apie porą metų ■ 
prieš tai, negu įvyko bandy-; 
mas užgriebti “Laisvės” ir' 
'“Vilnies” suvažiavimus 
1931 metais. “Laisvės ir 
“Vilnies” užgriebimas jiems 
buvo reikalingas tam, kad 
patapus nepriklausomais 
“r e v o liucionieriais” nuo 
Kompartijos ir kad “apsau
gojus” “Laisvę” ir “Vilnį” j 
nuo reakcinės rykštės, ku- skaudžias mėnesines, 
rią gali užtraukti Kompar
tija savo revoliucine takti
ka. Tokiu būdu jie ir pūtė 
tą didį baubą apie Kom
partijos rengimąsi panai
kinti kalbinius laikraščius. 
Kuomet jų tas tikslas už
griebimo “Laisvės” ir “Vil
nies” neišdegė, kuomet tas 
purvinas numeris nepraėjo, 
tai jiems daugiau nieko ir 
nepaliko, kaip viešai išsto
ti prieš Kompartiją jr or
ganizuoti savo “/ 
arba,. aiškiau pasakius, su
grupuoti apie save savo pa
sekėjus ir pasidaryti iš jų 
melžiamą karvutę ...

B. Krasauskas.

paaukojo $1.00 presui.
Drg. V. Judzentavičius iš 

Shenandoah, Pa., kuris yra 
nariu Mainierių Kvarteto, 
po koncertui užėjo į “Lais
vės” įstaigą, pasikalbėjus 
apie dienraščio reikąlus, pa
aukojo presui $1.00.

Iš anksčiau aukų buvo 
$1,160.03, dabar gavome 
$32.33, skolos dar turime 
$689.88.

Šiuo tarpu eina dienraš
čio “Laisvės” vajus gavi
mui naujų skaitytojų. Pra
šome visų draugų rūpestin
gai pažvelgti į tą reikalą. 
Didžiausia svarba platinti 
dienraštį, tai skleidimas 
darbininkiškos apšvietos; 
antra, x už -prenumeratas 
gaunamos įplaukos yra 
svarbiausios įplaukos, iš ko 
dienraštis pasilaiko.

Už tai kiekvieno klasiniai 
sąmoningo darbininko yra 
būtinas reikalas gaut “Lai
svei” nors vieną naują skai
tytoj ą> ir rūpintis; atnauji
nimu prenumeratų.'

Draugai clėvelandiečiaį 
prašo pailginti vajų, nes jie 
tik dabar pradėjo darbuo
tis. Sulig Brigihalio patvar
kymo, vajus turėtų baigtis 
su 1 d. gruodžio, bet jei ki
ti vajininkai parems clevc- 
landiecių sumariyftią,- tai 
būtų galima vajų prailginti. 
Laukiame kitų draugų nuo* 
monės: .

DARBININKU 
SVEIKATA &

Skaudžios Mėnesinės
Drauge gydytojau, malonė

kite duoti mano draugei pata
rimą per “Laisvę.” Jinai ’ pir
miau neskaitydavo “Laisvės”, 
bet, kuomet pradėjo su ma
nim draugauti, tai, mano pri
minimu, labai susidomėjo jūsų 
patarimais apie sveikatą, ir 

. dabar visuomet skaito “Lais
vę.”

Mano draugė turi labai 
Jai pra

deda skausmai pirma sirgimo 
ir skauda iki pabaigia sirgti. 
Jau bus trys metai jai taip. 
Taip ji yra sveika, stipri ir 
valgo gerai gerus valgius. O 
gal jai pakenkia tas, kad ji 
pusėtinai daug rūko ir kai ka
da ir išsigeria po biskį. Tai gi 
ar yra galima tas skausmas 
prašalinti, sustabdyti kokiuo 
nors būdu, vaistais ar geru už
silaikymu?

Atsakymas

Tai iš Jūsų, Drauge, visai 
judėjimą”, geras kavalierius, kad jau bent 
v Lt • vinno. rrora rinilrfa snvnvieną gerą daiktą spėjote savo 

draugei suteikti: būtent, pri
pratinti ją “Laisvę” skaityti. 
Beskaitydama, ji da daug ko 
išmoks, ir higijetiOš žvilgsniu 
ir politiniai. Manau, kad ji 
ilgainiui ir rūkymą .mes po 
šimts pypkių, ir Jūs jai, žino
ma, čia padėsite atsilaikyti 
prieš tą kvailą paprotį. Su- 

---------- prantamas dalykas, rūkymas 
Lapkričio 5 d. Cleveland© ! mėnesinių netaiso. Ir šiaip nie- 

darbininkai turėjo prakalbas j ko netaiso organizme, bet at- 
ant Darwin St., netoli New jbulai, gadina. Kad ji kartais 
York Central fabriko. Tai bu-! po truputį trukteri kokio leng
vo rinkiihįnė agitacija prieš į vo gėrimėlio, tai jau tegul ma- 
rinkimų dieną. ’ Kalbėjo advo-: no pereina. Visai angelėlio iš 
katas Daviš. /. Jis sakė, kad vi-J jos negi padarysi. Kad tik 
ši darbiriinkai privalo balsuo- ' nepriprastų bent ir gerokai 
ti. už Lbmunistų kandidatus. 'išsitraukti: tada būtų jau ne- 

■ Lonam tas; nepatiko. Eučlid; bekhip. : ; r

Cleveland, Ohio.

P. B.’ Village majoras, ponas Ęly, • Toliam Tegul ji išmoksta

giliai pakvėpuoti pilvu, po 20- 
30 kartų, bent keliais atvejais 
kas diena. Tatai labai gerai 
veikia ir lyties organus ir mė
nesines. Taip gi tegul gerokai 
pasivaikšto, pasigimnastikuoja, 
pasilanksto, pasivarto, kūliu 
apsiverčia, žagrę' pastato.

Keletą dienų prieš mėnesi
nes tegul karštai pasimaudė. 
Tegul deda karštus kompresus 
ant pilvo apačios. Keletą die
nų prieš mėnesines tegul dar 
gi išsiplauna karštai sau makš
tį—gimdomąjį kanalą. Plovi
mus gali pratęsti 15-20 minu
čių. Tatai suminkština gimtu
vės apačią ir palengvina skaus
mus.

Mėnesinėms prasidedant, te
gul išgeria butelį arba bent 
pusę citruotos magnezijos, 
“citrated magnesia.” Kai jai 
po to viduriai išsivalys bent du 
kartu, tegul ji pradeda gerti 
daug vandens arba limonado, 
lengvos arbatos, su vaisių bei 
uogų syvais. t

Jeigu nepakaktų šitų fizinių 
priemonių) tai galima da ir 
vaistų. Tegul ji gauną atro- 
pinos:' “Atropine sulphate, 
tablets or pillets gr. 1-100 or 
1-150, No. 100.” Mėnesinėms 
prasidedant, galima imti po 
vieną tabletėlę kas 3 ar 4 va
landos, kol skausmus apleidžia. 
Ag, žinoma, galima, ir aspiri- 
nos paimti, po vieną tabletę 
kas valanda, kol jaučiasi ge
riau, kol priima gal 3 ar 4 
tabletes, jei mažįau jų-nepa- 
lengvina skausmo.

Neretai gerai yra imti “Thy
roid tablets, gr. P. D., No. 
100,” po vieną prieš valgį, ke
letą mėnesių. Thi sutvarko 
mėnesines: žintįjįa, tegul ir 
ji, kaip, ir viši, ima iodo tink
tūros, po ląšą dukart kas sa
vaitė, į vandenį. * |




