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Roma.—Italijos valdžios 
budžetas turi $237,920,000 
deficito.

PRIQėRe penki 
ŽMONĖS

Hebron, N. C. Čionai 14 
metų amžiaus vaikas* nušo
vė savo sesutę, 10 metų 
amžiaus.

tankiau 
tankiau 
kur pa- 
šoviniz-

i

ant šios'atmosferos.”

į

Stilo, Italija. — Audra 
sugriovė seną bažnyčią. Ne- 
laimėj užmušta šeši žmonės.

jausmas. Tai jausmas 
Tankiai mes mylime iš- 
nuo revoliucinio darbo, 
praleidžiame laiką vel- 
retai pabijome, kad ir

S A NJrfA GO, Kuba. — 
Šiame mieste valdžia pa
skelbė karo stovį. Bijo dar
bininkų skilimo. s

PASKELBĖ KARO 
STOVI

..1 M

Madrid as.— Ispanijos 
valdžia skelbia, kad “anar
chistų” šūkilimas esą nusloj 
pintas. , ■ •

kitose europinėse šalyse. 
Karštligė bus taip nušluota, 
kaip tapo nušluoti raupai 
čiepijimo pagelba. Tai dar 
vienas Sovietų Sąjungos

SOV. MOKSLININKAI IŠRADO BŪDUS] TARPTAUTINIS DARBININKŲ JUDEJI

prie Sovietų/valdžios. [ ratūroje ir moksle. •

. j
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Magdaleną upė išsiveržė iš 
savo krantų, nuplovė tris
dešimt stubų ir paskandino 
penkis žmones.

vatoriakmonarchistai. Ka
talikų bažnyčįos galva trok
šta sugrįžimo kraugeringos 
monarchijos. '

Ištikrųjų, kada mes rimtai 
pasvarstome, prie kokių sunkių 
aplinkybių, prie kokio nuož
maus teroro prisieina kitų šalių 
komunistams veikti, kada mes 
Skaitome žinias iš Vokietijos, 
kur nėra dienos, kad komunis
tai nebūtų žudomi, galvos kapo
jamos. O vienok Komunistų 
Partija ten gyvuoja ir veikia,

-nežiūrint to teroro. Tas pats 
apie kankinimus ir žudymus 
draugų Chinijoj, Pietinėj Ame
rikoj, Lietuvoje, Lenkijoj bei 
kitose kapitalistinėse šalyse. 
Ne kartą mus turėtų apimti 
keistas 
gėdos, 
sisukti 
tankiai 
tui, ne
mažiausio pavojaus, kuris, su
lyginus su fašistinių šalių tero
ru, atrodo menkniekiu; tankiai, 
ir labai tankiai pykstame, jeigu 
prisieina Partijai padirbėti 
nors kiek “sunkiau.”

Gruodžio 19 Demonstracijos

Asuncion. — Pranešama, 
kad Gran Chaco apielinkėje 
vėl prasidėjo' kruvini mū
šiai tarpe Paraguajaus ir 
Bolivijos.

MASKVA. — Mečnikovo žmonių be laiko miršta. 
Instituto mokslininkai pa- Karštligė plačiai siaučia ne 
skelbe, kad pagaliaus po tik,Sovietų Sąjungoje, bet ir

K-R1SLAI
r Karžygiui! 

Mokinkimės iš Karžygių. 
Baltasis šovinizmas. 
Kovokime prieš Nuodus.

Rašo B. E. S.

Sulig pranešimo Sao Paulo, 
Brazilijoj, išeinančio laikraš
čio “Mūsų Žodis”, ten tragiš
kai žuvo komunistas, d. Vladas 
Bauzevičius.

Draugas V. Ęauzevičius tai 
dar vienas karžygiu, kuris ati
davė gyvastį del komunistinės1 
idėjos. Jis, gavęs savo uždavi
nį iš Partijos, žinojo, kiek tas 
darbaę pavojingas, vienok drą
siai, be išsisukinėjimų, jį pildė. 
Jis pildė pareigas taip, kaip 
pridera kovotojui-revoliucionie- 
rivri. Garbė žuvusiam draugui!; 
• Lai jo didvyriškas aktas pa- į 
skatina mus prie smarkes- i, 
nio revoliucinio veikimo. |

Chicagos draugai rengia vie
šą teisemą baltajam šovinizmui. 
Tai labai geras apsireiškimas. 
Kada kapitalistinės šalies įstai-

1 gos visu įsiutimu 'puola negrus 
darbininkus, kada po visą šalį 
eina masiniai negrų darbininkų 
linčiavimaį, kaja tie linčiavimai 
yra užginami šalies “tvarkda
rių”, ponų gubernatorių, kuni
gų ir kitokių dykaduonių, tai iš 
mūsų revoliucinio judėjimo bal
tasis šovnizmas turi .būti išrau
tas su visomis šaknimis. O jo 
dar apsčiai lietuviuose darbi
ninkuose yra.

Pirma* Lietuvių » 
Darbininkų Dienrašti*

I

(First Lithuanian
Worker** Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimesite, Tik 
Retežius, o Išlaimeaite K* 
Pasaulį!

Hitlerininkai Sudarė Savo 
Reichstagą

BERLYN. — Gruodžio 12 
d. pradėjo sesijas Vokietijos 
reichstagas, kuris susideda 
vien iš fašistų. Tai pasek
mė pereitų rinkimų, kuriuo
se tik fašistų kandidatai 
buvo ant baloto. Reichsta
gas turi 661 rudmarškinių 
fašistų.

Popiežius Meldžiasi 
Už Monarcliistus

skelbė, j

trijų dešimtų penkių metų 
tyrinėjimo pavyko išvystyti 
tam tikras bakterijas (pe
rus), kuriomis įčiepijus 
žmogų apsaugos jį nuo 
karštligės—tos baisios Ii- 
gos, nuo kurios tiek daug’ mokslininkų užkariavimas!

VATIKANO MIESTAS. 
—Kalbėdamas į Ispanijos 
pilgrimus, popiežius Pijus, 
XI dėkavojo savo dievui, 
kad Ispanijoj paskutiniuose ‘šųjų Darbų Administrate- 
rinkimuose laimėjo konser- riuf, Ickes ‘buvo paskelbęs,

ROOSEVELTO VALDŽIA SUGAUTA MELUOJANT 
APIE VIEŠUOSIUS DARBUS BEDARBIAMS

kad prie įvairių federates ir 
valstijų valdžių darbų su
teikta darbo1 per tą adminis- 

itračiją net del 2,500,000 be-
I ’Į darbių. Kapitalistinė spau
da apie tai plačiai rašė. Bet 
dabar pąaiški, kad darbą

gavo tiktai apie 250,000 be
darbių. Gi tie trys bilionai 
dolerių, kuriuos kongresas 
paskyrė del viešųjų darbų, 
baigiama išleisti. Savo lai
kų Roosevelto valdžia žadė
jo iki rudens , suteikti dar
bo del šešių milionų bedar
bių. Tai buvo ir pasiliko 
valdžios blofas užbovijimui 
bedarbiu.

Katalikų Kardinolas 
Reikalauja Gerbti 
Turtuolius-Bankierius
BOSTON, Mass. — Kata

likų bažnyčios kardinolas 
O’Connell gruodžio 10 d. 
pasakė graudingą pamokslą 
apie, Turčius ir liepė varg
dieniams ant jų nepykti. 
Liepė juos gerbti. Ypatin
gai jisai garbino bankierius 
ir pareiškė, kad “jie yra 
taip teisingi, kaip saule!”

Pats kardinolas O’Con
nell yra didelis turčius. Tu
ri daug pinigų sudėjęs į 
XT • • » A S • 4 ' 4 •' 1

Iš Madrido, Ispanijos, 
praneša, kad įvairiuose mie
stuose tebeina darbininkų 
■sukilimai, kuriems vadovau
ja “anarchistai”. Koalicinė 
buržujų-socialistų valdžia 
begailestingai kriušina su
kilėlius. Iki šiol jau yra 
apie 80 darbininkų užmuš
ta ir keli šimtai sužeista.

Sindikalistinės unijos šau
kia streiką prieš valdžios 
terorą. Socialistinės Gene
rates Darbininkų. Unijos ly
deriai pareiškė, z kad jie sa
vo narių neleis streikuoti ir 
lieps jiems skebauti. Bet 
pranešimas sako, kad va
dams vargiai pavyks darbi
ninkus sulaikyti nuo strei
ko. 4

Pagyrė Sovietas, Sukir- Susimobilizavo Gauja
Nulinčiavimui Negro

rHAEr--’ v MAS REIKALAUS PALIUOSAVIMO
ClLĄKLholvv. va.

—Trys tūkstančiai bedarbių TORGLER, DIMITROV, POPOV ir TANEV 
darbmmkų marsavo i pavie- į ? j * v v ’
to valdžios buveinę ir rei
kalavo, kad valdžia suteik
tų daugiau pašalpos ir pri
žadėto darbo. Dabar šio 
miesto bedarbių šeimynos 
tegauna nuo $1.20 iki $3.60 
pašalpos savaitėje.

Dublin.—Pasikėsinta nu
žudyt Airijos reakcinių spė
kų ir stambiojo kapitalo 
vadas W. T. Cosgrave, bu
vęs “Laisvosios Valstybės” 
prezidentas. Pasikėsinimas 
nepavyko. ,

Maskva. — Čia jau pri
buvo Jungtinių Valstijų 
ambasadorius Bullitt. Jį 
stotyje pasitiko grupė So
vietu valdžios viršininku. • I V V

. Nesenai “Laisvėje” tilpo d. 
Šoloinsko straipsnis apie neg
rus, su citatomis ir skaitlinė
mis iš d. Bimbos knygos “Isto
rija Klasių Kovos Amerikoje.” 
Su keliais man teko kalbėtis, 
kurie išsireiškė, kad jie daug iš 
to straipsnio pasimokino, nes 
iki šioliai apie negrus mažai te
žinoję. Tas duoda suprasti, 
kad. mums reikalinga 
rašinėti tuo klausimu, 
ir giliau nušviesti, iš 
matiniai kyla baltasis
mas, kokią naudą neša kapita
listams ' įskiėpijimas neapykan
tos tarpe baltųjų. prieš juodus 
darbininkus, kodėl i 
Scottsboro jaunuoliai laukia pramonę. 
nxirties? nežiūrint, kad buvo at- ! 
vejų atvejais įrodytas jų nekal- j 
tumas? ' • '■ ■ • '

Taipgi visur, kur tik randasi 
mūsų organizacijos, privalome * ,
IX Px! BALTIMORE^Md.-John
kalbas ir diskusijas ne tik' . . < . .
Scottsboro, bet abelnai negrų' Hopkins universiteto moks- 
dąrbininkų. klausimais. Gali-; lininkai praneša, kad jiems 
mas daiktas, kad tas*padės su-1 
rasti būdus panaikinimui balto
jo šovinizmo, kuris yra labai ža
lingas darbininkų judėjimui.

Vieno Žmogaus Orga
nus Galės Jdėti Kitam

pavykę atrasti būdus prigy- 
dymui vieno jmogaus kūno 
įvairių organų kitam žmo
gui. Seniau galėjo tik vie
no žmogaus odą prigydyti 
kitam, bet dabar jiems pa
vykę išrast galimybę taip 
pat vieno, žmogaus raume
nų pluoštą prigydyti prie ki
to žmogaus kūno! Tai iš
tikrųjų didelis mokslo ati
dengimas.

• MONTEVIDEO, Uragua- žinojus baltveidžių gauja, 
jus. — Čionai imperialisti- 
nėj Pan-American konfe
rencijoj bolševizmas sukėlė 
. į •r • < • . ■ i ■ f p p
didelę audrą. Buvę šitaip. 
Vieno laikraščio reporteris 
paklausė ponios Fanriy 
Ęunand, sekretorės Ameri
konų Moterų Komisijos, ar 
yra tokia šalis pasaulyje, 
kurioj prieita prie vyrų ir Į

kad tapo suareštuotas tūlas 
juodveidis Jack Wisdom įr 
kaltinamas papildyme 
žmogžudystės, tuojaus no
rėjo jį pasigrobti ir nulin- 
čiu’oti. Tuo tarpu Wisdom 
tapo išgabentas į kitą vie
tą. fGauja tebesiunta ir 
bejieško to žmogaus.

moterų lygybės; idealo. Ta Japonija biuncia Karo 
moteriškė atšovė: “Sovietui Laivyną j Fukieną 
Sąjunga”. Laikraščiai tuo
jaus garsiai paskelbė, kad 
visa komisija yrą bolševi
kiška! Poniutės susirūpi-'jos valdžią įsakė trečiajam 

j no, išsigando ir pradėjo tei- laivyno skyriui tuojaus 
sintis, atsiprašinėti ir t. t.: ...... ' .
Komisijos pirmininkė ponia traukti į Chinijos provinci- 
Doriš patvarkė, kad ateity- ją Fukien ir numalšinti val- 
je į šitą nehiąlonų klausimą stiečius ir darbininkus, ku-

Maskva. — , Sovietų val
džia išleido patvarkymą, 
kad kalėjimu buš baudžia
mi tie dirbtuvių' Administ
ratoriai, kurie veiks po se
novei ir neprižiūrės, kad 
produktai būtų padaroma! 
geriausios kokybės.

» 1 !
*

Hartford, Conn. — Išėjo 
į' streiką Underwood-Elli- 
tion Fisher rašomų mašinė
lių dirbtuvės darbininkai. 
Streikuoja trys šimtai dar
bininkų. ')■'■>..

Stockholm.—Švedijos val
džia’ apdovanojo rusą balta
gvardietį, Ivaną Bunipą, 
Nobelio medaliu ir $47,300

Tarptautinis Komi tetas! šaukia Amerikos darbinin- 
Gelbėjimui Vokietijos Fa- kus ir jų organizacijas 
šizmo Aukų nutarė paskir-' gruodžio 19 d. visur demon- 
ti gruodžio 19 d. visuoti- struoti ir reikalauti paliuo- 
noms demonstracijoms, kad savimo minėtų ‘ keturių 
išgelbėjus šiandien Leipzi-| draugų. Demon stracijos 
ge teisiamus komunistų va- ; bus rengiamos visuose mie- 
dus Torgler, Dimitrov, Po- stuose ir miesteliuose, 
pov ir Tanev. Komitetas 
šaukia visų šalių darbinin
kus, valstiečius ir inteligen
tiją suvienytomis spėkomis 
pareikalauti tiems drau
gams laisves. Tasai Leipzi- 
go teismas, tasai užmetimas 
jiems padegimo reichstago 
rūmų yra hitlerinių fašis
tų suokalbis nužudyti ko
munistų vadus.

Amerikos Komitetas Gel
bėjimui Vokietijos Fašizmo 
Aukų pilnai sutinka su tarp
tautinio komiteto tarimu ir

Lietuviai darbininkai ir 
darbininkės privalo skait
lingai dalyvauti tose de
monstracijose ir prisidėti 
prie kovos prieš fašizmą.

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
14 d., Lietuvių darbininkų 
macionalių organizacijų at
stovai, kartu su atstovais 
nuo Brooklyno vietinių or
ganizacijų eis pas Vokieti
jos konsulatą New Yorke 
ir reikalaus paliuosavimo 
draugų Torgler, Dimitrov, 
Popov ir TaneV.

I SUSIKROVĖ NESVIETIŠKUS TURTUS E DARBO 
[ ŽMONIŲ IŠNAUDOJIMO IR PRIESPAUDOS.

Pittsburghe mirė Rich
ard B. Mellon, narys kapi
talistų Melionų šeimynos. 
Laikraščiai rašo, kad jis pa
liko $200,000,000 turto! Tai 
vis pelnai iš tūkstančių dar
bininkų ir darbininkių, ku
riuos šitas turčius išnaudo
jo ir smaugė. Visa ta Mel
ionų šeimyna turinti tris bi
donus dolerių turto.

Du šimtai milionų dole
rių vieno kapitalisto! Prie 
Roosevelto valdžios mini- 
ihum alga darbininkėms 
įvairiuose kodeksuose siekia 
apie $12 savaitėje. Tas reiš
kia, kad vienas tūkstantis 
darbininkių turėtų dirbt du 
šimtu metų, idant uždirbti 

i du šimtu milionu dolerių!

j
1

Tebesapnuoja Apie Sunaiki
nimą Komunistų

Suomija Provokuoja 
Sovietų Sąjungą

SHANGHAI. — Chiang 
Kai-shek pareiškė, kad jis 
nerezignuos iš vietos, kol jis 
neišnaikins Chinijoj Sovie
tų ir komunizmo. Jis taipgi 
pareiškė/kad ‘ Eukien' pro
vincija turi phšidudti arba 
bus sunaikinta! Šitaip kal
bą tai pasaulio imperialistų 
pasiiitęs šuoJ !' U 

. / __ -r.-ž. ____ ;-----

Gavo 866 Naują Nariu
Tarptautinis Darbininkų 

Ordenas, pašalpinė darbi
ninkų draugija, praneša, 
kad pereitą savaitę jinai ga
vo net 866 naujus narius. 
Apart to, per tą savaitę dar 
gauta į draugiją 139 vaikai. 
Tas parodo, kad mūsų bro
liškai darbininkiškai drau
gijai vajus gerai’ sekasi. 
Nuo vajaus pradžios drau
gija jau yra gavus - 6,170 
naujų narių. “ ' 1

HELSINGFORS, Suomi
ja. — Valdžia suareštavo 34 
revoliucinius darbininkus ir 
primeta jiems šnipinėjimą 
Sovietų Sąjungos naudai.. 
Mat,; Suomijos buržuazija 
kiekvieną komunistą skaito 
Sovietii Sąjungos “šnifju”, 
idant sukursčius visuomenę 
prieš komunistus ir prieš 
Sovietų Sąjungą.

Suareštavo Tris
NEW HAVEN, Conn. — 

Čionai streikuoja Krisch- 
ner’s Foundry dirbtuvės 
darbininkai. Streikas eina 
jau kelinta savaitė. Darbi
ninkams vadovauja Plieno 
ir Metalo Darbininkų Indu
strinė Unija. Kelios dienos 
ątgal policija suareštavo 
Rae Master, Lawrence Hill 
ir Theodore Potenza, kurie 
vadovavo pikietui prie dirb
tuvės. 4
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reakcija nugalabins mūsų draugus, jei 
mes tylėsime, jei nekovosime. Scottsbo
ro nekaltų berniukų ir Leipzige teisiamų
jų vadų gyvybės gali būti išgelbėtos tik
tai masiniais protestais, tiktai masine 
darbininkų kova; tiktai gerokai pastip
rinus darbininkų klasės akciją!

Kiekvienas masinių ir lokalinių orga
nizacijų viršininkas, kiekvienas veikėjas, 
kiekvienas draugas, kuriam rūpi kova su 
pasiutusiu fašizmu, su įdūkusiu linčiu ir 
jo. palaikytojais, neprivalo praleisti nei 
vienos valandos nedirbęs tam,’ kad tuos 
draugus išgelbėjus iš budelių kruvinų
nagų!

Scąttsboro ir Leipzigas!
Sčottšboro ir Leipzigas! Du'miestai, 

du centrai, į kuriuos šiuo tarpu viso pa
saulio pažangiosios darbininkų klasės 
dalias akys ir mintys i yra nukreiptos. 
Taijdvi vietos, kuriose žiaurioji-valdan
čioji klasė padarė bestijiškuš suokalbius 
išplisti iš darbininkų tarpo keletą gy
vybių !

Scottsboro j dvi aukos—Heywood Pat
terson ir Clarence Norris — nekalti ber
niukai nusmerkti įnirti ir pasodinti mir
ties^ kameroje, laukia sudeginimo elekt
ros ’kėdėj vasario mėn. 2-rą dieną, 1934. 
Kiti septyni nekalti berniukai dar lau
kią teismo, laukia tam tikrų legalumų 
perįeidimo, kad galėjus ir juos paruošti 
sudeginimui.

Leipzige, Vokietijoj, budeliška Hitle
rio • klika jau beveik du mėnesiai kaip 
“teisia” keturis proletariato vadus: Di- • 
mitrovą, Tofglerį, Tahevą ir Popovą. 
Gruodžio mėnesio 20 d., sakoma, būsiąs 
paskelbtas jiems nuosprendis. ‘Prokuro- 
rasl reikalausiąs jiems mirties bausmės. 
Mirties bausmės už tuos ddrbuš, kūrinos 
papildė patys budelio»Hitlerio agentai, 
kad tuo būdu sukompromitavus plieitL

« i į » -4

nę, karžygišką Vokiętijųs iKpmųnistų 
Partiją ir išplėšus iš gyvųjų tarpo ge
riausius josios vadus!, ’'• ’ t H

Šitie įvykiai, šitos samdytojų klasės 
pastangos klastingai sunaikinti proleta
riato vadus, privalo išjudinti kiekvieną 
darbininką. Net ir tą darbininką, kuris 
iki šiol stovėjo nuošaliai, neįmatydamas 
dalykų padėties rimtumo.

Ne kartą šitoj vietoj mes nurodėme, 
kadxvienatinė viltis išgelbėti Seottboro 
berniukus ir neprileisti Vokietijos fašis
tų Indeliams nukirsti galvas DimitrovUi, 
Torgleriui, Popovui ir Tąnevui yra ma
sinas kovos, masinės darbininkų demons
tracijos, masiniai protestai.*

Veikti reikia skubiausiai, nevilkinant 
nei‘djenos, nei valandos!

Šiuo tarpu energingiausiai prisieina 
užkinkyti visos mūsų pajėgos ypačiai ko
vai; už išgelbėjimą Leipzigo draugų- 
vadų.

L Darbininkų organizacijos turi kuo- 
veikiausiai siųsti savo protestų telegra
mas ir rezoliucijas Vokietijos fašistų 
ambasadoriui Lutheriui Washingtone ir 
Reįphstago teismui Leipzige, reikalau
jant laisvės teisiamiesiems. Rezoliucijų 
ir telegramų protestų kopijos turi būti 
pasiųsta ir National Committee to Aid 
Vinims of German Fascism, 870 Broad- 
wak New York City, N. Y.

• Reikalinga ūmiausiąi .šaukei mąsi- 
niaj, organizacijų mitingai ir ten priimti/ - 
rezoliucijos, pareikšti griežtas, protestas 
prižš budelių pasikėsinimus.'V . . *

3Č Į vaipos darbininkų organizacijos 
turr siųsti savo delegacijas į Vokietijoj 

■ konsulatus, kurių randasi daugybėje J. 
V. thiestų, su protestais, reikalaujant pa- 
liudsuotiiDimitrovą, Torglerį, Tanevą ir 
Popovą, • .

4‘ Kiekviena darbininkų organizacija, 
kuiįįų reguliariški susirinkimai šiuo tar
pu ^vyks, turėtų svarstyti šithos klausi
mui ir pareikšti.savo nuomonę, savo pro
testą prieš budeliškus valdančiosios kla- 
sėsįpasikėsinifnus.

Ęeikia užversti visi Vokietijos konsu
latai ir ambasada kartais protestais, rei
kalaujant, kad jie, iš savo'pusės, reika
lautų laisvės teisiamiems darbininkų kla
sės vadams.

Draugai! Klausimas, stovįs prieš mū
sų akis, yra ryškus ir aiškus: padūkusi

M

Ketyirtadienįj gruodžio mĮ 14 d., kaip 
1 vat po pietų, Amerikos lietuvių, darbi
ninkų centralinių organizacijų komite
tai sudarys savo delegaciją ir pasiųs į 
Vokietijos : konsulatą New y erke reika
lauti laisves Leipzige teisiamiesiems pro
letariato vadams.

Delegaciją sudarys:
Amerikos Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugija.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimas.
Nacionalis Lietuvių Jaunuolių Komi

tetas.
Lietuvių Darbininkių (Moterų) Susi

vienijimas Amerikoje.
Proletmeno Sąjunga.

‘Brooklyno Lietuvių Darbininkų Orga
nizacijų Bendro Fronto Komitetas.

Kviečiamos ir raginamos ir kitos dar
bininkų organizacijos prisidėti prie su
darymo šios taip svarbios delegacijos.

“Vilnies” Vajaus Reikalai
Chicagos draugų dienraštis “Vilnis” 

praneša, kad iki šiol šiame vajuj “Vil
niai” gauta 210 naujų prenumeratorių ir 
388 atsinaujinusių. Suimant su viskuo, 
sako “Vilnies” redakcija, iki gruodžio110 

, bus gauta apie 600 prenumeratorių. Bet 
; kvota šitam vajui pasibrėžta 1,090. Tp- 
* del “Vilnies”, kaip ir “Laisves”, vajaus 
laikas prailgintas iki sausio men. 1 die- 

?nai.
Ten pat “Vilnis” nurodo:

. : Kalbant apie vajų, reikia prisiminti labai 
žymų dalyką, tai kad 210 Skaitytojų patys 
užsirašė bei atsinaujino dienraštį, šitas ap
sireiškimas rodo labai gerą darbininkų nu
sistatymą. Bet jis sykiu pažymi, kad mes, 
vajininkai, jau ne taip landūs, idant iškrap
štyti kiekvieną pakampėlį. Jeigu mes, vaji
ninkai, būtume paklabinę kiekvienas duris, 
būtume pakrapštę kiekvieno darbininko rū
pestingumą, skaityti darbininkišką laikraš- 

i tį, tai veikiausiai be agentų ir’vajininkų 
atsinaujinusių skaičius būtų daug mažes
nis. #

Tik pasidžiaugti tenka, kad patys darbi
ninkai užsirašo ir atsinaujina “Vilnį”. Bet 
tas vajininkam* lig ir kumštelia į pašonę: 
“Yra darbininkų, kurie skaitytų ir užsira
šytų dienraštį ‘Vilnį’, bet kada niekas nepa
ragina, tai taip ir nutrina diena po dienai”.

Panaši padėtis ir su “Laisvės” prenu
meratoriais. Labai dažnai darbininkas 
per neatbolnumą ‘sustoja skaitęs mūsų 
dienraštį tiktai todėl, kad niekas jo ne
aplanko, niekaš nepaakstina.

>. -----------?------------------------ *

. i Karts nuo karto matome . reikalo pri- 
ihinti mūsų draugams ir veikėjams, kad 
reikalinga • labiau susirūpinti mūsų dien
raščio medžiagįne ' padėtimi- *' Vajus ūž 
naujus, prenumeratorius, žinoma/ ‘svar
biausia šiuo tarįiu mūsų dąįbo,iazė.?Ta- 
čiaus, greta to, teikia nepamiršti iri dien
raščio naudai pramogų. BrodldynieČiai 
greitai tutės hrizarą (gruodžio 23*24-25 
sdd.). 'Kitų kolęnijų draugai turėtų pa- > 
surūpinti suruošti po didėlę vakariehę. 
Tai būtų galimą, mūsų nuomone, pada
ryti Philadeiphijoj, Wilkes-Barres apie- 
linkėj, Conn, valstijoj, Mass, kolonijose 
ir Elizabeth arba Newark, N. J.t

Dr. Kaškiaučius jau pradėjo įdirbti 
nuolatiniam mūsų “Darbininkų Sveika
tos” kampeliui. Pradžiai raštų jau ga
vome. Šiuo tarpu, beje, dr. Kaškiaučius' 
važinėja su prakalbomis Wilkeš*Barres \ 
apielinkėj, tačiau?, skleisdamas ‘apšvietą 
gyvu žodžiu, jis nepamirš ir šavo kasdie-' 
ninių “editorialų” apie sveikatų “Lais

vėje.”

i'
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ĮVAIRIOS ŽNIOS

Lite- 
kuG 
del

Japonijos i m p e r i alistų 
spauda, rašydama apie drg. 
Molotovo prakalbą, sako: 
“Sovietų Sąjunga gerai pri
sirengus atsitikime netikė
to užpuolimo iš Japonijos 
pusės.” “Sovietų Sąjunga 
pasirengus atsiekti pergalę, 
jeigu Japonija užpuls ant 
jos.” “Puolantis ant Sovie
tų Sąjungos, žinok apie jė- 

, gą Raudonosios Armijos.” 
! Francijos laikraštis “Er 

Nuvel”, rašydamas apie tą 
prakalbą, sako: “Molotovas 
persergsti Japoniją, kad So
vietų-Sąjunga pasirengus 
duoti atrėmimą tam, kas už
puls ant jos.”

Anglijos spaudoje buvo 
rašyta: “Tai aštrus perser
gėjimas, iš Sovietų Sąjun
gos pusės Japonijai.”

Vokietijos spaudoje rašo
ma, kad Sovietų Sąjunga 
visas laikas darius nusileidi
mų ir vengus karo, bet da
bar griausmingai sušukus: 
“Gana!”

Taip, Sovietų Sąjunga no
ri taikos, bet tas nereiškia, 
kad ji atsisako gintis nuo 
Japonijos arba kitų užpuoli
kų.
}---------

Minint 16-kos metų revo
liucijos sukaktuves, Balta
rusijoje paleistas darban 
naujas stiklo fabrikas; ku
rio metinė produkcija • bus 
30,000 tonų.

Proletarinės Revoliucijos 
sukaktuves minėjo Sovietų: 

t Sąjuhgos darbininkai ir va
dai, dirbanti prie Rytinio 
Chinų Gelžkelio, kuris eina 
per Mandžuriją. Charbine 
kalbėjo 'dd. Slavucki, Ban
dūra ir Rudyi.

Laike paminėjimo rusų 
proletarinės revoliucijos Če- 
cho-Slovakijoje — Pragoję, 
žižkove, Slovakuose, Bagu- 
me ir eilėje kitų miestų, ant 
daugelio fabrikų buvo iškel
ta raudonos vėliavos.

Sovietų Sąjungoje 29 d. 
spalių buvo pagaminta 233,- 
300 tonų anglies, 23,100 to
nų špižo ir 23,200 tonų plie
no. Tai tik vienos dienos 
gamyba. J£u vien šis fak
tas parodo, kad Sovietų Są
junga yra galinga. Žibalo 
(aliejaus) gamyboje ji yra 
pirmoji prie Jungtinių Val
stijų. Traktorių gamyboje 
užima pasaulyje pirmą vie
tą. 

f ; - f
į - ■* r

Kaip’ kas vis dar skleidžia, 
. būk Sovietai nemoką ope- 
> ruoti naujus fabrikus. Ži- 

njoipa, tai yra melas. Štai 
fiabriką Kaganovičiaus var- 

» du paleido pradžioje 1932 
metų, kuriame gamina balk
švas traktoriams ir automo
biliams. Pradžioje ten ga
mino tik trijų rūšių, o da
bar jau 43-jų rūšių gami
na. Pagal plan^, šis fabri
kas turėjo pagaminti į mė
nesį 570,000 buksvų, o paga
mina daugiau 600,000. Da
bar jo mėnesinė produkcija 
siekia 22 milionus aukso ru
blių. Jis paliuosuoja Sovie
tų Sąjungą nuo užsienio pri

klausomybės šioje srityje.

v Sovietų Sąjungoje į 10 
mėnesių, šių metų, pagamin
ta'40,861 automobilius. Pla-

nas ■ išpildytas 102.2 nuoš. 
Traktorių gamyboje planas 
išpildytas 101 nuošimčiu ir 
pagaminta 62,070 traktorių. 
Reiškia, dabar Sovietų Są
junga turi virš 200,000 trak
torių. Savo laiku Leninas 
sakė, kad kada bus 100,000 
traktorių Sovietų Sąjungo
je, tai valstiečiai supras re
voliucijos reikšmę. Dąbar 
jau yra-du kartu tiek, ir 
valstiečiai' jungiasi į kolek
tyvus. .

Japonijos imp er ialistai 
nedaug nusidžiaugė del Ro- 
osevelto pareiškimo, kad ka
ro laivynas bus pervestas iš 
Ramiojo vandenyno į At- 
lantiką. Japonų laikraš
čiai “Dzidzi” ir “Choci” ra
šo, kad tik tada Japonijai 
nebus iš Jungtinių Valstijų 
karo laivyno pavojaus, ka
da bus uždarytas Panamos 
kanalas; kitais žodžiais, ka
da jis bus užverstas,.kad iš 
Atlantiko negalėtų karo lai
vai perplaukti per Panamos 
kanalą į Ramųjį vandenyną, 
kitaip Japonija nesiliaus 
ginkluotis.

Marksas ir Engelsas mo
kėjo rusų kalbą. Engelsas 
pirmasis išmoko. • Kartą 
Marksas rašė Engelsui: 
“Iš Peterburgo man pri
siuntė tomą Flerovskio, ku
riame yra 500 puslapių apie 
rusų darbihinkų ir valstie
čių padėtį. Gaila, kad ru
siškai.' Tas žmogus del tos 
knygos dirbo pėnkioliką me
tų.” ]

Engelsas, atsakydamas 
Marksui, rašė: “Del Flerov
skio jums prisieis pasinau
doti Godissaru. Pagal tą 
knygą į tris mėnesius laiko 
galima tiek išmokti rusų 
kalbos, kad perskaičius tą 
knygą, bet pas jus juk nėra 
laiko del to.”

Vienok' Marksas išmoko 
rusų kalbą ir perskaitė Čer- 
niševskiop D o b r o 1 i ubovo, 
Ščedrino, Puškino ir kitų 
raštus. Apie Saltykovą net 
yra šis tas pasilikę Markso 
užrašuose. t

Japonijos ambasadorius 
Debuchi, kuris buvo Wash
ingtone, išvyko'į Japoniją 
pasitarti su savo valdžia. 
Jis Washingtone išbuvo 
penkis metus. Sakoma, kad 
jo išvykimas yra del to, kad 
Jungtinės Vąlstijoš pripaži
no Sovietų Sąjungą.. ,

29 d. lapkričio; į Maskvą 
išvyko jungtinių pirmas 
ambasadorius W. C. Bullitt. 
Jis Sovietų Sąjungoje kelis 
kartus yra buvęs. Jis nuo 
1919 metų stojo už Sovietų 
Sąjungos pripažinimą. Bul
litt yra buvęs vedęs su Am
erikos komunisto John Ree- 
do našle, po to, kaip Reed 
mirė Maskvoje., Pereitais 
metais . Bullitt, būdamas 
Maskvoje, uždėjo vainiką 
ant J. Reed “kapo*, Krem
liaus sienoje. - Dabar Bullitt 
negyvena su buvusia J. 
Ree.do žųiona,, jie persisky
rė. Kartu su Bullittu išvyko 
į Maskvą ir jo duktė devy
nių metų amžiaus.

D. M. šolom skils.• 1

LAIŠKAS j FRANCUOS ALDLD 15 Apskričio
Franci j a, kaip • visi žino, į Konferencija Sausio 1 

demokratinė šalis; joje skel- j --------
biama laisvė, 'brolybė ir ly-! CLEVELAND, OHIO. — A 
gybė. Bet toli gražu ne vi-j^DLD 15 Apskričio Pildoma- 
si ta laime naudojasi. Ka- s!s. Komitetas laikė savo su- 
pitalistarns, išnaudotojams > nutar8 žaukti 15 Apskričio 
tai yra tikra laisvė. Jie ką konferenciją sausio 1 d., 1934 • 
nori, tą daro su darbiniu- i metų. Konferencija įvyks po 
kais—kada nori, išnaudoja numeriu 920 E. 79 St., Cleve- 
ir kraunasi turtus, o kadal lande- Pradžia 9:30 vai. ry
tas jiems nėra paranku, tai 
pavaro darbininkus iš dar
bo. . ■ Darbininkai yra pa
vergti. Fabrikuose tokis iš-, 
naudojimas, apie . kurį net 
baisų pamąstyti. Jeįgu dar
bininkui atsitiko k-okia ne
laimė ir kiek darbo sugadi
no, arba nors kiek pavėlavo 
ateiti, tai jau būsi išmestas 
iš darbo į bado nasrus.-

Bedarbiams pašalpą duo
da tik peri du mėnesius lai
ko žiemos metu, septynis 
frankus į dieną, gi viduti
niai pietūs kainuoja apie 10 
frankų, tai tokia ta pašal
pa.

Penki metai atgal labai 
daug darbininkų suvažiavo 
į Franci ją. Išnaudotojai
vertė dirbti tiek, kiek dar-j“- 
bo jėgos nešė. Darbininkai I 
dirbo po 12 valandų į dieną, 
o kartais ir daugiau. Algas

te. . ■*
Po konferencijai bus pietūs, 

kuriuos apsiėmė pagaminti 
draugė J. Bagdonienė. O pa-' 
skiaus bus balius Apskričio 
naudai.

. Kviečiame visas šio Aps
kričio kuopas dalyvauti šioje 
•kohferencijoj. Taip'pat kuo
pos turi prirengti raportus už 
pereitus metus, ką jos veikė ir 
apie abelną stovį. Be to, rei
kalinga, kad kuopos padarytų 
daug naudingų sumanymų Ap
skričio naudai. Taip pat rei
kia rūpintis, kad mūsų 
ratūros Draugija galėtų 
geriausia pasidarbuoti 
darbininkų judėjimo.

Prisiųskite kuo daugiausia 
delegatų. Kiekviena kuopa • 
turi dalyvauti konferencijoj. 
Dalyvavimas k o n f e rencijoj. 
tai yra prisidėjimas prie mū- . 
tų veikimo ir organizacijos pa
kėlimo ant augštesnio laips- 

. nio.
ALDLD 15 Apskr. Sekr.,

A. Jakaitis*

mokėjo labai mažas, bet 
darbininkai, ypatingai atei
viai, neturėdami ■ klasinio 
patyrimo, manė, kad kuo jie 
daugiau dirbs, tai jiems bus 
geriau ir galės kiek nors su
sitaupyti. Vienok tų taupi- 
nių mažai likdavo, o čia dar 
dūug yra pristigta visokių 
kaviniį ir rėštaūranų su 
viokiais pamarginimais ir 
viliojimais. Daugelis darbi
ninkų po sunkaus darbo 
bandydavo ten nusiraminti. 
Taip dalykai ėjo, iki kapi
talistai užvertė sandėlius 
turtais.

Dabar sandėliai užversti, 
nėra kur tavorus iškišti, tai 
fabrikai užsidaro ir darbi
ninkai metami į gatves. La
biausiai kenčia ateiviai, nes 
Francijos valdžia atsisako 
juos šelpti,; jiems suteikia 
tik kelionę iki tos šalies 
konsulo, kurios tu esi pilie
tis. Lietuvos konsulas siun
čia lietuvius į Lietuvą, ku
rie neteko sveikatos Franci- 
joje. Jie dabar nė turi nei 
spėkų nei pinigų. Gi Lietu
vos valdžia dabaigia aplup- 
ti.- Jeigu tokis Lietuvos pi
lietis turi dvi eiles drabu
žių, tai geresnius pasiima 
valdžia, o jeigu jo giminės 
turi kokią nuosavybę,'tai iš' 
.jų išrenka ir už kelidnę, ką 
konsulas- apmokėjo. Tai 
taip vargsta Francį’b j daug 
ir Lietuvos .išeivių—lietuvių 
darbininkų. J

Proletaras,

» L ' 
1

HAMTRAMCK, MICH.
..... . ....—

Laisvės Choro Iškilipingas 
Koncertas

Laisvės Choro pirmos meti
nės sukąktuvės bus subatoj, 
grtiodžio (Dec.) 16 d. Tai tą 
dieną choras duoda iškilmingą 
koncertą.

Programa susideda iš .solo, 
duetų ir tt. Dainuos Aido 
Choras, bus ukrainų oktetas. 
Taip pat grajys Hamtramck o 
stygų orkestrą ir pildys pro
gramą rusų šokikai. Taipgi 
dąimlos garsi mūsų daininin
kė Sally Pangonis, čia tik yra 
suminėta dalis programos.

Šis puikus koncertas atsibus

Iš White Motor Darbininku 
Veikimo

CLEVELAND, O. — White 
Motor Kompanija išdirbinėja 

itrokus, jau bus apie 26 metai, 
'šios išdirbjrstės darbininkai 
nebuvo organizuoti į uniją iki 
šiol. Bet spalio mėnesį pra- 

i dėjo organizuotis į uniją. Bu
vo kai ir lenktynės tarpe dvie
jų unijų: Neprigulmingos Au
to Darbininkų ir Auto Darbi
ninkų Labor unijų.
• Bet pastaroji apgalėjo. Į 
ją prisirašė daugiau narių. 
Sakoma, kad ši organizacija 
jau turinti čia 1,400 narių. 
Dirbtuvėje yra apie 1,800 dar
bininkų. Tai reiškia, kad jau 
didelė didžiuma organizuoti 
darbininkai. Unijos organiza
toriai ragina rašytis darbinin
kus dabar į„ uniją, nes pas- 
kiaus pakels mokestis. Da
bar galima įstoti į uniją už 
$2.50, o paskiaus reikės mo
kėti po $5.00.

Buvo šauktas susirinkimas, 
kad balsuoti streiko klausimą. 
Už streiką balsavo 1,200 dar
bininkų, o prieš streiką tik 78.

Naktiniai darbininkai dar 
negavo visi balsuoti. 'Kai ku
rie ir iš jų yra priešingi strei
kui.' Tačiaus už streiką dide
lė didžiuma.

Darbininkai stato sekamus 
reikalavimus: Algų reikalau
ja tokių, kokios buvo 1929 
metais. Tuomet algos buvo 
pagal klases: 1 klasė—52c, 5 
klasė—-58,c įr tt.

Ręikaląuti taip pat, kad už 
viršlaikį ir nedėldienių darbą 
mokėtų ' viršlaikį. Toki yra 
reikalavimai, kaip jie bus iš
pildyti, tai ateitis parodys.

Vikšris.

Paryžius.—V aidžios smul- ’ 
kieji tarnautojai grūmoja » 
visuotinu streiku, jeigu val
džia bandytų jiems algas * 
nukapoti. •

subatoj, gruodžio 16, Tarptau
tiniam Darb. Name, 3014 Ye- j* 
mans, kaip 7:30 vai. vakare.
Tikietai prie durų 30c., o pir- 
miaus perkant, 25c. Galima ti--••• 
kietus pirkti pas bile choro ,, 
narį. z

Bus gera orkestrą del ŠO; 
kių, taipgi bus gardūs užkan
džiai ir gėrimai. Būkite visi, 
nepraleiskite šitą įspūdingą* 
koncertą.

Eleonora.
z -J •

* ■ . ■
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Tf-eHas Puslapi*

Gariniai Motorai Aviacijoje
iš visų kliūčių yra ta, kad 
juo augščiau nuo vandens 
lygmės orlaivis pasikelia, 
tuo labiau silpnėja jo varo
moji motoro jėga.

Pirmam žvilgsnyje tas at
rodo-ne taip jau svarbu, bet 
šiandieninis palinkimas yra 
taikomas statymui tokių or-

Mokslas ne visuomet ei
na tiesiu keliu prie galuti
no laimėjimo. Lygiai, kaip 
žmogaus evoliucija ir pro
gresas, taip pat ir mokslas 
palieka tiesų kelią ir klai
džioja aplinkiniais keleliais, 
kurie galų gale atveda atgal 
į tą patį paliktąjį tiesųjį 
kelią. L

Per tuos- nuklydimus bei tų skrajoti 16 km. augštu- 
klaidžiojimus .nies įgyjam moję arba stratosferoje, 
naujų patyrimų, įrankių ir Ten nėra sutinkama nei de- 

padeda besys, nei audros ir skystas 
mums greičiau pasiekti tiks- oras duoda galimybę dide- 
lą. Tą reiškinį mes galim. liam orlaivio greičiui. Iki 
labai gerai pastebėti aviaci- šio laiko didžiausia kliūtis 
jos vystymosi istorijoje. Pir- statymui tų stratosferinių 
mieji skrendamieji vairiniai orlaivių buvo laipsniškas 
baliūnai bei orlaiviai buvo i silpnėjimas benzininio 
varomi garinių motorų. toro keliantis augštyn

Henri Giford, kuris skri- jūrų lygmės, 
do pirmuoju vairiniu baliu
mi 1852 m. virš Paryžiaus, trų (6 km.) jėga benzininio 
naudojo jo varymui garinį į motoro per pusę susilpnėja, 
motorą, kuris buvo trijų ar
klių jėgos ir svėrė 210 kilo
gramų.

Hiram Maxim, garsusis 
anglų inžinierius, pasižymė
jęs išradimais, pabudavojo 
orlaivį ir jį aprūpino su ga
riniu motoru 363 arklių jė
gos, sveriančiu apie 4.5 kg. 
ant kiekvieno arklio jėgos. 
Be šių, buvo dar visa eilė 
išradėjų bei bandytojų. Visi 
šie gariniai motorai buvo 
labai sunkūs, sulyginus su 
jų jėga ir pasirodė, kad avi- svorio, kurį orlaivis priva- 
acijoj nebus galima jais lėtų nešti ir net su pagelba 
naudotis.

Tikras progresas aviaci- ti minimą kliūtį, 
jos mokslinėje statyboje 
prasidėjo tik po 1903 m. Ta- visa domė išradėjų ir tech- 
da benzininiai motorai pra- nikų buvo atkreipta išyys- 
dėjo išsivystyti ir pasirodė tymui į augščiausį laipsnį 
tinkami per patyrimus nau- garinių motorų. Dabartiniu 
dojime jų automobiliuose, laiku iš įvairių valstybių 
Technikai gi juos tuojau, matosi pranešimai apie te
pradėjo naudoti aviacijoje kius bandymus. Iš Italijos 
delei jų gana mažo svorio1^"0 
santikyje su varomąja jėga

medžiagų, kas

mo-
nuo

Prie augštumos 6,000 me-

negu kad jis turi skraidy
damas pažemėje. Jo jėga 
laipsnišk,ąi mažėja pagal ki
limą į augštį. Augštumoje

orlaivis pradėjo leistis ant 
žemės, skrisdamas 80 km. į 
valandą ir jį sustabdė 30 
metrų ilgio distancijoje. Tą 
padaryti pagelbėjo priešin
gas sukimasis propelerio, 
kuris gariniam motore yra 
lengvai pakeičiamas.

Katilas ir motoras yra 
sutalpinti paprastai į ben
zininio motoro vietą, jie 
drauge tesveria 80 kg. ir tu
ri 150 arklių jėgos. Motoras 
turi du cilinderius. Užpa
kalyje motoro randasi kati
las su metaline, bačkos pa
vidalo, krosnim, kuri duo
da augštą laipsnį kaitinimo. 
Tos krosnies augštas kaitrumas 
ir yra branduolis pasisekimo 
brolių Beslerių. Jiems pasi
sekė per trejų metų ekspe
rimentus pasiekti 2,075,275 
kalorijų kiekvienam kubi
niam centimetrui krosnies 
vidaus. Toks augštas karš
čio išvystymas sumuša re
kordą ir viršija visus iki 
šiol pasiektus rezultatus 
bei eksperimentus.

Elektrikinis fenas (vė-
9,000 metrų (9 km.) lieka dyklė) maišo orą su alyva 
tik viena trisdešimtoji ori- j ir varo degantį mišinį že- 
ginalinės jėgos. O tas yra myn, taip kad karščio srovė

Karingas Odos Darbininką Streikas Likosi
RAUDONA LENTA

ginalinės jėgos. O tas yra 
tik pusė kelio į stratosferą. 
Išvengimui praradimo tiek 
jėgos, motorui reikalinga 
tam tikras prietaisas, kuris 
duotų užtektinai deguonio 
tame skystame ore. O tas 
viskas reikalauja didesnio

to nepilnai galėtų prašalin-

Per praeitus kelis metus

yra paduodamos žinios, kad 
tūlas G. A. Rafaellis, orlai- 

Ir todėl benzininiai moto- ■ vininkystės inžinierius,. pa
rai davė galimybę greito • darė komplikuotą garinį 

motorą del stratosferinių 
orlaivių. Paryžiaus inžinie
riai ir mechanikai dienomis 
ir naktimis laužo pakaušius 
ir daro bandymus toje pa
čioje srityje. Paskutiniai 
technikos pranešimai nuro
do, kad Švedijoj yra pada
rytas tinkamas garinis mo
toras vietinių inžinierių. 
Jungtinėse Valstijose, Ak
ron, Ohio, Harold C. John
son paskelbė komplikuotą 
motorą su katilu, kurie 
drauge sveria tik 66 kg. ir

vystymosi aviacijos iki šių 
dienų. Tačiau, nežiūrint į 
matomą pasisekimą pasisa
vinime ir pripratime prie 
benzininių motorų aviacijo
je, idėja apie galimą virše
nybę išdirbimui moderniškų 
garinių mašinų delei aviaci
jos tęsėsi mintyse daugelio 
išradėjų.

Per tą nukrypimą varto- 
jiman benzininių motorų,- 
technika įgijo daugiau pri
tyrimų ir naujų medžiagų, 
kurios duoda galimybę išvy
stymui gerai veikiančių ir 
lengvų garinių mašinų, ir 
todėl pagundą tapo daug 
tvirtesne pavaduoti benzini
nius motorus originališkais, 
bet stebėtinai patobulintais 
gariniais motorais. Faktiš
kai, • benzininis motoras-nė- 
ra ideališka priemonė orlai- 
vininkystei, nes jis turi 
tarp kitko, sekančius trūku
mus:

Prie jo reikalinga varto
ti labai greitai eksploduo- 
jančią medžiagą ir tokiu 
būdu sudaro rimtą pavojų 
oru lekiojime. Propelerio 

'sukamoji kryptis n'ėra pa
keičiama ir todėl jis negali 
tarnauti kaipo stabdy to j as 
nusileidimo momente. Jo 
smarkus ūžimas trukdo su
sikalbėjimą kelionėje ir yra 
didelė kliūtis < kariškuose 
veiksmuose per orines^ ata
kas. Faktinai, svarbiausia

Bet dabarti- 
agry mente National

NORWOOD, Mass. — Odos 
darbininkų 21 dienos karin
gas ir vieningas streikas per 
socialfašistinius vadus likosi 
užbaigtas be laimėjimų. Į strei
ką ėjo darbininkai už pakėli
mą 25 nuošimčių algos ir už 
“closed shop, 
niame
Leather Workers’ Association 
unija pripažinta tik ant po- 
pieros, o ne praktikoje. Ske- 
bai galės dirbti taip, kaip ir 
unijistai. Tik tie skebai bus 
pavaryti,* kurie gavo darbą 
laike streiko.

Algų pakėlimo irgi negau
na. Vadai aiškina, kad algų 
skalės bus sutvarkyta tokiu 
augštumu, kaip Peabody odos 
darbininkų.

Nuo Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo Atstovas norė
jo gauti balsą ir paaiškinti 
darbininkams, ką tokia sutar
tis reiškia, tai streiko vadai tą 
žmogų griebė už , gerklės ir 
neleido nei pradėti kalbėti, 
nors darbininkų dalis šaukė 
leisti kalbėti. Bet vadai už- 
kamandavo ir T. D. A. atsto
vą išmetė pro duris. Darbinin
kai, pasitikėdami feikeriškų 
socialfašistinių vadų tuštiems 

j žodžiams ir neišstudijavę* su
eina aplink plokščias spi-1 tarties reikšmės, nusibalsavo 

streiką baigti.
Sulig tokia bereikšme sutar

timi, kokia dabar yra, tai su 
5 d. gruodžio, vakare, pikieta- 
vimas užsibaigė. Dar 4 d. 
kompanija su skebais varė 
darbą. Nuo 11 iki 18 d. bus

PATERSON, N. J

centimetrui.

ruokliškas 150 metrų ilgio 
dūdas katile. Tos , dūdos 
turi 9.55 mm. diametro vi
duj prie apatinio galo ir 
15.9 mm. prie viršutinio ga
lo. Kurui medžiaga yra pa
prastai naudojama neeks- 
ploduojanti alyva, kuri duo
da stiprią ir karštą liepsną. 
Vartodami tą alyvą, jie gali 
skirti 160 km. už 40 centų. 
Vanduo į katilą leidžiamas 
pagal temperatūrą, bet ne 
pagal spaudimą. Po moto
ru apačioje kabo . šaldytu
vas, kuriame daugiau negu 
90 nuošimčių išnaudoto ga
ro yra paverčiama atgal į 
vandenį. Todėl su 38 litrais 
vandenio yra galima skirti 
640 km. Yra jau stengiama
si patobulinti šaldytuvą 
taip, kad to paties vandens 
būtų užtektinai neribotam 
laikui. Temperatūra 427 
laipsnių garo spaudimo pa
siekia 106 kg. kiekvienam 
kvadratiniam
O spaudimas 84.5 kg. kv. 
cm. duoda motorui 150 ark
lių jėgą sukdamas propele
rį 1625 sykius į minutę.

Apart kitų- patogumų bei 
atsiekimų, svarbiausia reiš
kinys yra tas, kad garinio 
motoro veikimas ir jėga pa
lieka ta pati, nežiūrint iki 

kurio jėga pagal svorį yra į kokio augšČio jis iškyla nuo 
stebėtinai didelė. Toje pa- vandens lygmės.
čioje Ohio valstijoje Great 
Lakes Aircraft Co. daro 
eksperimentus su gariniais 
motorais orlaivininkystės 
srityje. Bet pirmą pasek
mingą 
motoru pranešė 
“Popular Science Monthly 
keletas mėnesių tam atgal. 
Virš aerodromo, Oaklande, 
Kalifornijoj, du jauni inži
nieriai broliai George ir 
William Besler’iai skraidė 
tykiai ir saugiai orlaiviu, 
kuris buvo varomas jų pa
čių padarytų gariniu moto
rų. Šio orlaivio ūžimą pa
našų į vėjo šnabždėjimą, su
daro propeleris, ir susikal
bėjimas tarp žiūrėtojų ir lė- 
kėjų, kurie skrido 60 met
rų augščio, buvo visai gir
dimas ir galimas. Po įvai- 
rių manevrų ir bandymų

skridimą gariniu
žurnalas

VAJUS GAVIMUI ‘‘LAISVĖ!” NAUJŲ SKAITYTOJŲ 
PRATĘSTAS IKI 1 DIENAI SAUSIO, 1934

GAUKIME 1000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ

per 
va-

K 
visai uždaryta dirbtuvė. Tik 
su 18 d. gruodžio galės grįžti 
darbininkai į darbą, jeigu bus 
darbo. Ir už tokią pardavi- 
kišką sutartį balsavo gal apie 
4 šimtai darbininkų atsistoji
mu, o apie 50 darbininkų sė
dėjo, išreikšdami priešingu
mą tai pardavikiškai sutar
čiai.

Didžiuma darbininkų 
savo aklą pasitikėjimą
dams, padarė didelę klaidą, 
priimdami tokią sutartį, kuri 
darbininkams nieko gero ne
duoda. Todėl tie darbininkai, 
kurie supratom vadų parda- 
vystę, mes turim sunkiai, bet 
neatlaidžiai aiškintis didžiumai 
darbininkų didžiumos padary
tą klaidą ir organizuotis atei- 
nančiom kovom.

Reikia pasakyti, kad Nor- 
woodo istorijoj dar nebuvo to
kio vieningo ir karingo strei
ko, kaip kad šis ir pačiame 
streiko įsisiūbavime vadai 
darbininkus suagituoja pasi
duoti be apčiuopiamų laimėji
mų.

Mes, komunistai, neklydom 
iš pat pradžių streiko, perser
gėdami darbininkus nepasiti
kėti vadais, r nes mes gerai 
permatėm •'socialistinius mek- 
liorius, kurie garbina Roose- 
veltą ir jo NRA. Sakėme, 
kad nelaimės darbininkai, jei 
tiem vadam pasiduos. Dabar 
darbininkai gavo pamoką at
eities veikimui.

Žvalgas.

DEŠIMTĮ DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

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

< $10 $8 $7 $6 $5

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

j

IKI ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI: 
, ♦ S. Reikauskas, Shenandoah, Pa....... 51

M. Dobinis, Newark, N. J..................... 35
D. Krūtis, Elizabeth, N. J....................34
A.L.D.L.D. H kuopa, Worcester ... 31 
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater ..27 
P. Bokas, Waterbury, Conn................. 26
G. Shimaitis, Montello, Mass........... 26
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..........25
M. Burauskienė, Waterbury, Conn. .23 
P. J. Martinkus, Bellevue, Pa..........
P. Greviškis, Hudson, Mass...............
M. Skučas, Newark, N. J. . ..............
O. Girniene, Binghamton, N. Y. ...

Bimba, Brooklyn, N. Y................
Puidokas, Rumford, Me...............

A. A. Lideikienė, Great Neck, N.Y
P. Žirgulis, Rochester, N.*Y..............
R. Mizara,

M.

S.

21
17
16
16
15
13
13

Brooklyn, N. Y. . 
13 kp., Easton,'Pa 
Hartford, Conn. . 
Brooklyn, N. Y. .

“Naujoji Gadynė” Melagių 
Rolėje

Spalio. 12 d. jų laikraščio 
korespondentas, .kuris pasira
šo “Pašalinis,” rašo apie strei
ką. Jisąi, paima būk tai iš 
anglų laikraščio žinią, ka'd 
John Baliam paskelbęs, kad 
naujoji unija atsisakanti nuo 
pirmesnio savo reikalavimo ir 
sutinkanti grąžinti darbinin
kus darban už minimum algos 
18 dol. Bendrai šilko indus
trijos* darb. mokėštis $30. Dar
bo savaitė po 35 vai. Taip 
pat trijų staklių sistema ir 40 
savaičių darbo į metus.

Girdi, Associated Silk Wor
kers unija reikalaujanti dau
giau. Vadinasi, tie žmonės 
meluoja ir neturi gėdos me
luoti. Jie rašo, kad taip bu
vo rašyta laikraštyje 
Evening Call” 
streikas buvo 
1 d. spalio, 
skelbia, kad
darbininkus išdavus dar tuo
met, kai jie nebuvo streike. 
Tai meluoja jie.

Čia yra tik du laikraščiai— 
“The Morning Call” ir “The 
Evening News.” Ir ve, ką jie 
rašė rugsėjo 30 d.:

“Nacionalė Tekstilieč. Dar- 
masini 

Roseland 
i svetainėj, Ellison 

St., kuriame jie svarstys strei
ko šaukimą Amerikos Darbo 
Federacijos unijų. A. J. Muš
te. A.D.F. vadas čia streike

“The 
už 30 d. Gi 
paskelbtas tik 
Vadinasi, jie 
naujoji unija

Jis turi tą pačią jėgą 
stratosferoje, kaip ir ant binįnkų Unija laikys 
žemės paviršiaus. Paskuti- •, mitingą šį vakarą, 
niai bandymai visais iatžvil- j Ballroom 
giais davė gerus rezultatus 
jr reikalingą laukti greito
je ateityje tolimesnių eks-
perimentų bej bandymų, po 19’31 metais, bus'vienas iš kai-
kurių gal stratosferinis 
skraidymas gariniais moto
rais bus paprastas ir grei
tas susisiekimo būdas.

s Surinko Petras.

Pittsburgho Demonstracija
PITTSBURGH, Pa. —'Šį 

šeštadienį, gruodžio 16 d., 
rengiama d e m o n s t racija 
prieš linčą ir už paliuosavi- 
mą Scottsboro jaunuolių. 
Nuo policijos departmento 
gautas leidimas demonst
ruoti.

bčtojų, Taip pat bus ir Mop 
M. Brawn, organizatorius N 
T.W.U. ir Ann Burlak—nacio, 
nalis sekretorius N.T.W. Um 
jos.”

Tai, ištrauka, ką rašė tie 
laikraščiai rugsėjo 30 ck Va
dinasi, tas Pašalinis yra aklas 
melagis, nesupranta, ką jisai 
skaito. Tie faktai liudija, kad 
tokių dalykų, apie kuriuos ji
sai kalba, visai nebuvo.

Bet dar daugiau parodysiu 
nesąmonių, kurias tas Pašali
nis pritauškė. Jisai rašo, kad 
Nacionalės Unijos demonstra
cijos panašios j bažnytines 
procesijas, tai , melds ir vėl. 
Jisai sako, kad ir mūsų unija

ir masi-

garbinanti mėlyną arą ir Roo- 
seveltą, tai kitas melas. Rei
kia pasakyti, kad toj unijoj, 
kurioje priklauso skloka, ger
biama mėlynas aras ir nešio
jama Roosevelto paveikslas. 
Tai Amerikos Darbo Federa
cija viešai kalba už NRA, o 
sklokininkai ją remia.

Amerikos Darbo Federaci
jos demonstracijose
niuose mitinguose visuomet 
buvo prikalinėta ant lazdų 
ponų paveikslai ir NRA viš
ta. Vadinasi, Pašalinis savus 
darbus norėtų mesti kitiems.

Su sklokininkais yra taip, 
kad jie elgiasi taip, kaip ku
nigai. Sakysime, kad Lietu
vos komunistai surinko įrody
mus ir paveikslus tų inkvizi- 
toriškų įrankių, kuriais kuni
gija kankino darbininkus. Tai 
kunigai tuos* pačius paveiks
lus rodo ir sako, kad jais 
ševikaj kankina kunigus.

Susipratę darbininkai 
naudoja NRA ženklą tik
juokai ir parodymui, kaip ta 
višta bando dar labiaus spaus
ti darbininkus. Vadinasi, są
moningi darbininkai panaudo
ja NRA tik karikatūrai, jos 
paneigimui, o sklokininkai ei
na su ja. Amerikos Darbo 
Federacija užgiria NRA, o 
sklokininkai užgiria ne naują
ją uniją, bet Federaciją. Tai 
reiškia, kad jie užgiria ir N- 
RA.

bol-

pa- 
pa-
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A. Klimas, 
P. Buknys, 
J. Adams, Grand Rapids, Michigan 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. . 
A.L.D.L.D. 9 kp., Norwood, Mass.
S. Petkiene, Great Neck, NY. ... 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y...............
M. Gouba, Torbnto, Ont.................
V. Smalstienė, Detroit, Mich..........
P. Urban, Detroit, Mich....................
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S. Petkienė, Great Neck, N. Y. . . 
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J. Stasukaitis, Grahtwood, N. J. ... 5 
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J. P. Latvis, New Haven, Conn. 
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Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų ,vajįninku surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.
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Buržuazija Žudosi ir Daužo Darbo 
Sutvertus Gaminius
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Miestą aptraukė juoda naties skraistė, 
bet jis, tarsi, nemiegojo—klausėsi. Pusiau- 
tamsios gatvių lempos siūbavo į visas pu
ses, nežinodamos, ar jos sulauks rytojaus. 
Naktis kaupė visas jėgas ir niekas nežino
jo, kas prieš ką kariaus.

Didžiąja gatve pranėrė automobilis, o 
policistas, kuris buvo prisišliejęs už cemen 
tinio namo kampo, net negalėjo patėmyti 
numerio del didelio greičio. Jis, įsitraukęs 
į lietinį apsiautalą, be kantrybės laukė at
einančios pamainos. . H U

Naktis darėsi vis tamsesnė. Dangus 
murmėjo, ūžė, virė; ilgi ugnies liežuviai sų 
trenksmu raižė juodus debesius; lietus py
lė, kaip iš kibiro. Nuo pietų iš tuščių gat
velių ir gatvių išsisuko pašėlusis. vėjas, 
draskydamas ir blaškydamas. į visas puses 
krintančią lietaus sriovę.

Nesulaikomai išnėrė iš miesto paskutinis 
gatvekaris su raudona šviesa užpakalyje 
ir metėsi į tamsumą per vandens apsem
tus bėgius, kurie raitydamiesi tiesėsi per 
plačius laukus, ūkius ir miestelius.

Tuščias gatvekaris užkimusiai ūžė, 
skambėjo, kaip uodas, pametęs kelią už 
lango grotelių, visa jėga bėgdamas pirmyn*. 
O apie gatvekarį vėjas, įsimetęs į pakelėje 
stovinčius medžius, lenkė- juos iki žemės, 
plakdamas lietaus lašais per lapus ir, nu
plėšęs juos nuo šakų, sukdamas pakėlė 
augštyn į orą; paskiau tręnkė atgal į žemę 
ar į gulinčius klanus vandens. Žaibo auk
sinė vilyčia pervėrė nakties krūtinę ir vėl 
pranyko juoduose debesiuose, ir įtaigiai su
braškėjo, sugriaudė, suūžė, sumirgėjo visas 
dangus ir suvaitojo žemė... Gatvekaris 
sumirkčiojo ašarotais stiklais ir visa jėga 
metėsi pirmyn, tarsi norėdamas peršokti 
pavojų. O paskui jį ginėsi vėjas, kaukda
mas, švilpdamas, ir nebuvo laiko net pa-1* 
mąstyti, kada iš priešakio vėl perplėšė juo-- 
dą dangaus kevalą akSięąntis žaibo liežu
vis ir tuoj po to su baisiu trenksmu nusiri
to griaustinis, nuaidėjo, supurtydamas visą 
bejėgę tamsumą.

. Gatvekaris sudrebėjo, sumirkčiojo šla
piais langų stiklais; inercijos delei pabėgo 
dar dešimt žingsnių ir sustojo prie augštos 
tamsios tvoros.

, r.'Vėjas su pašėlusiu linksmumu metėsi 
prieš tamsų gatvekarį ir plakė lietaus vil
nimis, ūžė, staugė aplinkui, įsibriaudamas 
net į vidų.

Priešakyje konduktorius įsibrėžė 
tuką, pažiūrėjo į laikrodį ir pats sau kur
čiai tarė: ’ L

—Dešimts minučių po dvylikai...
—O kokia naktis!—atsakė tamsoje 

tas. —~~ t
—Jei nenusiramins, turėsim nakvoTi čia. 

Kur nors perkūnija nutraukė vielas.
—Prie kokios vietos mes sustojom... 

Džeki, kaip tu manai; ar prie mūsų?..
Bet Džekis nebegirdėjo, kadangi viršuj 

jų atsivėrė “dangus” ir ipildė žemę pek

 

lišku juoku nauji griausmai, o užpakalyje
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... Asuaras pasirėmė ant rankų, pasitai

sė ir nusistebėjo, kad aplinkui yra tamsu. 
Kažin kur žemai skambėjo telefonas, o ka- 
ridoriūj tauškėjo greiti žingsniai' sargy
binių. Gretimoj kalėjimo kameroj per no
sį kalbantis Fredas šaukė:

—Sarge, šviesos! Blakės negali manęs 
matyti!—-Ąnt sienų sumirgėjo atspindžiai 
žaibo šVięšos, kurie įsiveržė per langą iš 
ikieųioį • ; į' ’ . I ■ ' ■ > j ■ • •
' ‘Ašįarąs keistai sudrebėjo, išėjo viduriu 
kameros ir pažiūrėjo pro grotomis apkal
tą langą. Daugiau jis negirdėjo griausti
nio nei matė žaibo. Ne, ne tas jis yra, ne 
tas Asuaras, 'kuris stovi viduryje sniegų 
jūros, skūrinėse kelinėse ir vilko kailio ka
pišonu, ilgas valandas laukdamas su tėvu 
prie lede padarė- - skylės, iki neįklius i 
jų tinklą žuvis. Jis yra dar mažas, įkyru 
jam stovėti toj pačioj vietoj, bet namie— 
ten yra motina, sesuo, ir jos žino, kad tė- 

_ | vas ir Asuaras niekuomet negrįžta su tuš- 
e* čiomis rankomis. Vakare jie grįžta prie

sniegų būdos. Lengvai čiuožia rogės, prie 
kurių yra prikinkytos keturios poros 
nų. Tėvas pliaukši botagu ir šaukia:

—Aej-ja-a-a-a!
O jis už tėvo nugaros rėkia sau:
—Eja-a-a-a-a!
Linksmai tada bėgo šunės, linksmus

vo Asuaras. Atsirėmęs į augštus kraš-

deg-

ki-

su

bu

DETROIT, Mich.—-šioj ša
lyj viešpatauja dar istorijoj 
negirdėtas krizis, kapitalistų 
gaujos pasimoja darbo žmo- 
neš ant tiek išnaudoti, kad jau 
jokiu būdu nebus toliaus ga
lima gyventi. Jau ir dabar tai 
vienur, tai kitur pasireiškė 
tarpe vargstančių žmonių įvai
rių atsitikimų bei nuotikių. Ir 
tai visiškai nenuostabu, žmo
nės, kurie dar mažai protąiy- 
ja, duodasi save suvilioti viso
kiems apgavikams. Wieni' jų 
tampa apgauti per tokius suk
čius ir išnaudotojus.

Tie apgauti žmonės dar. vis 
svajoja, kad dar “geri laikai 
sugrįš.” Girdi, p. Roosevel- 
tas sutvarkys ir pūvančią ša
lies sistemą.

„čia pas mus, Detroite, vie
nam iš geresnių distriktų, kur 
gatvės platesnės, kur dau
ginus yra šviežio oro, kur na
mai didesni ir geriaus pabūda
vote tai ir žmonės daugiau
sia gyvena tie, kurie mano, 
jog jie yra išmintingesni, tur
tingesni ir kur kas skiriasi 
nuo paprasto darbo žmogaus. 
Ir štai, šitą turtingųjų distrik- 
tą irgi velniava ima. Daugy
bės tokios intligentijos randa
si irgi paleistų iš įvairių biz 
nių. Iš įvairių ofisų ir kito
kių profesijų. Tuo būdu ši
tie žmonės, kurie savo laiku 
buvo puikybėj, šiandie atsidū
rė tokioj padėtyj, kad kai ku
rie jų net sukvailioja. Kiti jų 
pasidaro sau galą, čia paduo-

tus rogių ir žiūrėjo į beribį “dangų,” ku- sįu porą iš daugelio tokių ivy- ------- 0; Agua_

, Vienas buvusių turtingų 
! žmonių turėjo namą vertės 
$75,000. Prieš įvedimą, ša
lyje įstatymo, kad bus galima 
alus .šinkuoti ir laikyti atda
ras smukles bei kabaretus su 
įvairiais gėriįnaįs, tas žmogus 
pardavė savo namą. * Pas
kiaus užsivedė pirmos klasės 
kabaretą, kuriame galinta bu
vo pasirinkti sau šokikes ir 
pašokti, o paskui prie baro pa
sigerti. Na, ir nuėjus į kam
barį su tokios rūšies šokike 
išsimiegoti, šitas ponas ma
nė, kad čia bus jo gerovę. Ta- 
čiaus apsiriko, pasirodė, kad 
tas biznis nesiseka. Smunka 
kas dieną.

Matydamas, kad greitu lai
ku bus išmestas už randos ne-! 
užsimokėjimą, kurios jam pri
sieidavo mokėti $800 į mėne
sį, surengė didelį bankietą, 
kur dalyvavo būrys jo sėbrų 
ir panelių. Visi linksminosi, 
šoko, kėlė orgijas, kaip įma
nydami. Paskiaus staiga pasi
girdo šūvis. Subėgo drąses
nieji į vietą, kur pasigirdo | 
šūvis, ir rado tą poną savinin
ką gulinti kraujuose. Rašte
lis, kurį jis paliko, nurodė

riame žaidė šiaurės žvaigždės, 
ras atsimena!

Kada tai buvo?
Dvidešimts du-trys metai atgal.
Ir štai—tai nėra žaibas, žaidžiantis vio

letine spalva ant kameros sienos; tai yra 
Asuaro tėviškės Aliaskos šiaurinės /žvaigž
dės. ‘ Užsidegė dangtis,- jis liepsnok/ 'kais
ta štai išnaujo mažį rutulėliai deimanti
nių vilnių skrenda per dangaus skliautus; 
paskui jas seka ‘baisus traškėjimas, pleškė- 
jimas perkūnijos. Asuaras, tarsi pašėlęs 
vėjas, skrenda prie dausų ir mėnulio kara
lystės, bet nežino, kuris kelias būtų arti
miausias. ,

. Jis bus ten, ant amžinųjų laukų, kur bū
na visi eskimosai, apleidusieji snieguotąją 
Aliaska...

Oej-ja-a-a-a!
Įsivaizduojamas šauksmas tėvo ir pliauš

kėjimas botago pažadino jį iš jo malonių 
svajonių. Ir jis linksmai, be rūpesties su
šuko sau: '(

—Eja-a-a-a-a! .
Koridoriuje pasigirdo* žingsniai dižuruo- 

jančių sargų ir sušvyturiavo šviesa žibali
nių lempų. Asuaras pažiūrėjo pro grotines 
duris į sargą, kuris pakabino ant sienos de
gančią lempą. Bet sargas, tarsi jis būtų 
jautęs žvilgsnius Asuaro ant savęs, priė-
jo prie kameros, metė pluoštą šviesos elek- priežastį saužudystės, tai buvo
trine lempute ir tarė: ' .

(Tąsa bus)

PROTOKOLAS
A.Ė.L.A. 2-ro Apskričio 10-to 
Suvažiavimo, West Frankfort, 

Illinois
Suvažiavimą atidarė pirmi

ninkas J. Kymantas, 26 dieną 
■lapkričio, 1933, L.N.B. sve
tainėj, 1:30 po pietų.

'Peršaukus apsk. valdybą, 
dalyvavo visi; išrinkta į man
datų komisiją F. šiaučiulis ir 
K. Morkūnas vienbalsiai. 
Mandatų komisijos raportas: 
NUO 30 kuopos delegatai U. 
GVergždienė, P. Kunskis, G. 
Kjmskis. Nuo 
West Frankfort,

jK'Jįfe- i-Mot’^ųnas,

3

38 kuopos, 
M. Kairys,

F. šiaučiulis.
'.Įk delegatai, nuo dviejų
Syatstoyavd 64 narius 
^Esįevyje' Nutarta Ąp- 

l$Čio /'Pildoma jai.
Off »p r e n d ž i a m a s b a I s as, 

th--patariamas.

Tarybai 
o

Rinkimas suvažiavimo pre- 
zidįump. Pirmininku—J. Ky
mantas, raštininku — J. Leo
naitis išrinkta vienbalsiai. 
Knygų peržiūrėjimo komisija:

Kunskis, 'FJ £iąučįiuliš, A.
Bukauskas. , f, j . . . (

Skaitytas protokolas iš 9-to 
suvažiavimo ir 3 posėdžių 
Pildomosios Tarybos. Priimta 
vienbalsiai.

2 Apskričio Pildomosios Ta
rybos raportai. Pirmininko 
raporto nebuvo. Sekretoriaus 
raportas priimtas. Ižd. sutiko 
su sek. raportu. K

Delegatų raportai: 30 kuo
pos narių yra 27 geram sto- 
vyj, 23 suspenduoti, 4 iš
braukti, 5 mirė, 2 iš kitur per
sikėlė, 1 į kitą kuopą išsikėlė. 
Pinigui turi $8.2,0, skųlo£ '^$0,.

38 kuopos narių1;- 4Į4^r^( 
stovyj 31, suspenduotu* 
brauktų 3; <pinigų; turt7 $48.. ■'

Kuopų įnešimai.:,
30 kuopos J^eMmhX^^ .0^’^

! J sV
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nizuoti jaunuolių kuopas; po 
ilgų diskusijų nutarta aukau
ti $5 tai^’auriuolių kuopai, kuri 
susiorganizuos Apskričio ribose, 
delj nusipirkimo knygų nau
jai ^jaunuolių kuopai. 7 bal
sai’ už, 1 prieš balsavo įneši- 

’ mą. *
1 Knygų peržiūrėjimo komi

sijos raporįaš ^priimtas. Kny
gos rasta tvarkoj. Rinkimas 
2-ro Apskričio Pildomosios 
Tarybos 1934 metams. K. 
Morkūnas, U. Gvergždienė, J. 
Leonaitis, F. šiaučiulis ir P. 
Kunskis išrinktj vienbalsiai. 
Alternatai: M. Kairys, N. 
Aliukas. ' Nutarta paaukaut 
$2.00 “Daily Worker.” 
nansinis stovis yra:

Iš pirmiau buvo I
38 kuo^a šumokėjo

Fi-

$26.86
4.10

nepasisekimas biznyj. Nuga
bentas į ligoninę už poros va
landų pasimirė.

Antras žmogus,' kuris .ma
nėj kad jis nepriklauso darbi
ninkų žmonių klasei, o tikre
nybėj save tik apgaudinėjo, 
buvo namų ^savininkas. Jis 
•turėjo savo' gražius namus). 
Įsitaisė sau kambarius skiepe, 
o viršaus kambarius su viso
mis puikybėmis išpuoštus ban
dė paranduoti. Per tris men
tus išlaikė, > patsai išgyvend 
tris metus skiepe, bet, ant j0 
nelaimės, niekas kambarių ne- 
parandavojo. Iš karto reika
lavęs už kambarius randos 
$50. Bet pastdvėjus virš du 
metu, tai dabar nusileidęs iki 
$25. Tačiaus irgi niekas ne
atsirado, kad randuotų. Pas-

kui pagarsino -dar ir pridėčko 
prie randos, kad duosiąs šilu
mą, elektrą ir gesą. Vienok 
ir tai nesisekė paranduoti; Ir 
štai, šiomis dienomis žmogus 
priėjęs prie desperacijos, pa 
ėmęs kirvį, sukapojo visus 
tuos gražius rakandus ir visus 
papuošalus, kuriais kambaria1 
buvo papuošti. Paskui išdau
žė langus.' šeimyna išsigando 
pašaukė susiedus, o tie polici
ją. žmogų nugabgno į ligo 
ninę. Ir sakoma, kad esąs 
prastoj protinėj padėtyje.

Prie užbaigos reikia paša 
kyti, kad ir daugiau yra tok ii 
žmpnių mūsų darbininkų kla 
sės tarpe, kurie taip bandc 
gyventi. Susikrausto į skiepą 
o viršų išrandavoja. Daugelis 
tokių žmonių yra su didelėmis 
šeimynomis, vienok susikemša 
į skiepą. Toki žmonės mano 
kad šitas krizis pasibaigs.

Tačiaus darbininkai turėti’ 
žinoti, kad šitaip jie manyda 
mi labai save apgaudinėja ir 
vargina, saye bei savo vaiku 
čius troški 
kas iš to neišeis, 
rių išrandavoti nėra 
kurie turėtų pinigų užsimokėti 
randą.

žmonių šimtais ir tūkstan
čiais, netekę darbo, išvažinėja 
į kitas kolonijas jieškoti sau 
užsiėmimo. Kiti, kurie čiona; 
skursta, tai ir jie žiūrį, kad 
būtų 'kuo pigiąu. Rooseveltar 
ar kitas toks prezidentas jo 
kiu būdu pūvančios sistemo? 
ir krinkančio kapitalizmo šioj 
šalyje neišgelbės.

žmonės turėtų tokių stebūk 
lų nelaukti. Bet organizuotis 
po Komunistų Partijos vado
vybe ir kovoti už pagerinimą 
savo būklės. Šiandie yra pri
visę tokių agentų Detroite, ku
rie eina per stūbas,1 kur nu
jaučia žrh'onės tuvi’ sato ■ nuo-' 
savą namuką ir kalbina juos 
kad jie duotų jam išdirbti 
kambarius skiepe del gyveni
mo. O, esą,‘ viršų išranduosite 
ir iki gerlaikis sugrįš, tai bus 
puiki parama. O jam už dar
bą mažai reikės atlyginti 
žmonės patiki tokiems pasa
kojimams, ' vėliaus prisieina 
gailėtis. Todėl nesiduokite, 
darbininkai, save apgaudinė
ti. Stokite į kovą už darbi- 

I ninku būvio pagerinimą.
J. J. Butkus.

WORCESTER, MASS.

;aye bei ss 
ina skiepuose. Nie

Jų kamba
žmonių

Iš Worcesterio Darbininku 
Veikimo

jimas į šia organizaciją—kliu-i priežasties Bedarbių Tarybos masi- 
Un n ™a„nJnio susirinkimo ir likosi atidėtas ant

veikti

A. Serbentą-

/KABĖSIMAI iŠ KHUi

bus

bus

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!

ĮSIGYKITE remington typewriters

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

i Rašomos Mašinėlės

Jei e^ate “Laisvės

Skaitytojas

.‘’t

pritarėjai ateikite, 
reikalų apkalbėt.

Sekr. A. Mačiukienė. 
293-294

Clinton St., 7:30

“Laisvė” gali pristatyti jum> į namus 
liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

BINGHAMTON, N. Y-
Aušros Choro metinis susirinkimas 

Įvyks 15 dieną gruodžio, Lietuvių Pi- 
liečų kliube, 315 
vai. vakare.

Visi nariai ir
daug svarbių

GREAT NECK, .N. Y.
L.D.S. 24 kuopos susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 14 dieną gruo-! 
džio, draugo Lideikos namuoąe, 17-23 
Orchard St., 7 vai. vakare.

Visi dalyvaukite laiku, nes nutar
sime daug svarbių dalykų ir kad tu
rime pradėti laiku.

Fin. Sekr. A. A. L. 
293-294

12-tos dienos gruodžio, 8 vai. vakare, 
pas J. 'Smaidžiuną, 88 Maple St. 
Draugai temykite dieną ir* laiką ir 
dalyvaukite susirinkime.

w Sek. V. A.
* ,(292-293)

r

bą tik 30c, o paskiaus mėne
sinė mokestis po 10c.

Kliubas pasiryžęs 
plačiai. Kuo daugiau turėsi
me narių, tuo galėsime geriau 
veikti. Visi kviečiami ateiti į 
sekantį susirinkimą. Susirin
kimai įvyks kiekvieno mėne
sio pirmą nedėldienį, 2 vai. 
po pietų, po numeriu 29 En
dicott St., Lietuvių Svetainėj.

Todėl visi dalyvaukite susi- 
inkimuose.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktaro J. J. Kagkiaučiaus iš 
Newark, N. J. šios prakalbos turės 
didelę svarbą, nes bus aiškinama 
sveikatos klausimai. Vyrams bus 
aiškinama sveikatos dalykai šešta
dienį, 16 d. gruodžio, moterims sek
madienį, 17 d. gruodžio. Viskas at
sibus Bunypn Bid., 1821 North Main 
St., pradžia 7-tą vai. vakare.

Kviečia Komitetas.
(294-295)

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 14 dieną gruodžio, 
Lietuvių Piliečių kliube, 315 Clinton 
St., 7:30 vai. vakare.

Visi nariai dalyvaukite laiku, nes 
dadg svarbių, reikalų apkalbėt.

Sekr. A. M.
- 293-294

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13-tos kuopos metinis su

sirinkimas įvyks 13-tą dieną gruo
džio, 8 vai. vakare, 376 Broadway. 
Šis . susirinkimas yra svarbus, nes 
bus rinkimas centro valdybos taipgi 
yra blankos del vienybes balsa- I 
vimo klausimu, ir naujos valdybos ! 
rinkimas del 1934 m. Tad, draugai, 
būkite laiku ir visi dalyvaukite.

Org; H. T.
(292-293)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72-ros kuopos susirinki

mas ne|vyko 7-tą dieną gruodžio iš

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”.
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėliniu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių ‘šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cčncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich raboč.’ch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę'

Krautuvininkai, laikykite Spvietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ
Pinigus prašome prisiųsti išanksto, nes “Laisvė” 

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
Paskutiniu laiku šio miesto 

lietuviai darbininkai nutarė 
atgaivinti socialkultūrinį klįu- 
bą. Del to laikyta susirinki
mas ir išrinkta komisija tam 
darbui. Taip pat nutarta su
rasti čarterį ir konstituciją.

Į komisiją įėjo J. J. Bak
šys, V. Motiejaitis, K. Kasu- 
lis, J. Norvaiša, D. J. Jusius. 
Šie draugai darbą atliko kuo 
geriausia, pagirtinai. Jie su
šaukė .ęusirinkimą gruodžio 3 
d. Susirinkimą vadovavo drg. 
Bakšys. Užrašų ‘raštininku bu
vo išrinktas šiąm šusirinkimūi 
D. J. Jusius; šiame susirin
kime prtsira'šė1 49 nariai. To
dėl Liėtuvių Darbininkų Kliu*- 
bas atgaivintas.

Taip pat buvo rinktą valdy
ba sekantiems 'metams. Pir
mininku išrinktas J. J. Bak
šys, vice-pirm. I. šių penas, fi
nansų raštininku J.rKižys, už
rašų raštininku A. Serbentą, 
kasierium J. Raulušaitis, ka
sos globėjais—-J. Norvaiša, D. 
žemeikis, maršalka P. Jucius, 
spaudės reikalais atsakomin- 
gas A. Serbentą.

Valdyba išrinkta iš veik
liausių Worcesterio draugų. 
Patartina kiekvienam ir kiek
vienai , priklausyti šiame kliu
be. Reikia kalbinti ir jauni
mas—merginos ir vaikinai.

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

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

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

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

i ' i

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Paskola 30 kuopai 20.00
Pinigų yra pas kasierių 

$8.96.
Sekantis suvažiavimas nu-- 

tarta laikyti Benton, IŲ. Kon
ferenciją* uždarė pirmininkas 
J. Kymantas .4:45 vai. po pie- 

,Sekiv Ji
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h J.

\ <. 7 ; pasidaro, 30.9p
Paaukauta “ I). Work. ” 2.00
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■kelių šimtų

STEPHEN BREOES, .III.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

V

ryto

Phone, EVergreen 7-4785

ii •

5’

LORIMER RESTAURANT Mes

Laisniuotas Graborius

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

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

jų ramus,.
Mat, mies-

NEDSLI0MI&

Nuo 10 iki 12 vai. ii

WOLF AUTO REPAIRS 
. X. . J . ■* I-

TRUCKS AND PLEASURE C/^RS REPAIRED

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

MONTREAL - CANADA , į

J. M. ROSENFELD g
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akię Pritaikymui Akiniy

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

—tai gyvenimas dar dafosi 
sunkesnis.

Antrad., Gruodžio 12, 1933
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tai 1933 
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Ketvirtadjfnį, 14 Gruodžio
WELCOME HALL

1600 Winana Ave. ir pth St. Linden, 
’' New Jejsey
Pradžia 7:30 vai. vakare

.. Skaitlingai susirinkite išklausyti 
šių prąkalbų, nes bus liečiama svar
ba* raftkų gyvenimo klaasiiftąi JŽanr 
ga visur veltui. I

Trečiadienį, 13 Gruodžio
LIBERTY HALL 

269-73 Second St., Elizabeth, N.
Pradžia 8 vai. vakare.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA

Kuri# nesenai grįžo iš Sovietų Są
jungos ir e Lietuvos, pradės savo-

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ
New York o Apielinkėje

100 CIGARETĘ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c ' "" * ~ — - * — “ ™

(100—9c; Barons—12c)

Antradienį 12. Gruodžio
RIVOLI BALLROOM 

209 Ferry St., Newark,
Pradžia 8 vai. vakare

Tenais farmas paėmė didelės kompa
nijos, bankai arba valdžia par-

čia randasi IktuviSka aptieka, kurioje galima pirkti vaistus' daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptjekėrius Savininkas
8701 JOS CAMIAU AVE ' ‘ DETROIT, MICH.

1. SVARAS TABAKO $1.00 
yjuvv_ vv,, . > Persiuntimas .15c

GALITE PASIDARYTU JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 
VIETINIŲ TABAKŲ ‘ ’

Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo ■ skonio už $1.78. 
Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke. 

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visoklii rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai.
Specialius nuolaidas duodame restaucacijom. - 

L. GRAYEFSKY, ■ .
.172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

(tarpe 10 ir 11 Sts.)
/ \ " •_____________________ ___ _ , r ______ ,

Patyrimai Bevaikščiojant Vajaus Reika 
lais Po Kataliky Darbininku Stabas

Bevaikščiojant vajaus reika- teko matyti — vyrai suiinka 
lais teko susidurti su įvairio- 
jnis mintimis žmonių. Aš pa
duosiu kai kurių nuomones, 
kaip darbininkės žiūri į savo 
reikalus.

Prie juo prie stubos durų, 
atidarė duris liesa moteris su 
išblyškusiu veidu, užklausė, ko 
mes norime. Paaiškinom, 

' atėjom vajaus reikalais.
* jus į vidų, metėsi į akis, 

neturtas, vaikučiai bent 
su išblyškusiais veidukais ir: 
nuplyšusiais rūbais. Pradėjo-Į 

,me kalbėti apie prisirašymą 
prie ALDLD, pasiūlėm dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį.” 
Moteris atsisakė priimti mūsų 
pasiūlymą del negalėjimo 

' skaityti lietuviškai, nors ir ge
rai lietuviškai kalba ir pareiš
kė, kad nenori stoti i jokias 

. organizacijas.
sėm, ar skaito “Workerj,” bet Į 
ta darbininkė pareiškė, kad 
jokių “Workeriu” neskaito ir 
nenori žinoti, kas yra 
ma apie darbininkus.

* Tik vieną laikraštį ji 
skaityti, tai “Evening 
gram,” kuriame yra būk 
rų žinių.” Paaiškinus skirtu
mą tarpe darbininkiško ir bur
žuazinio laikraščio ir kokią 
naudą neša skaitant darbinin
kišką spaudą, ir kad kiekvie
na darbininkė bei darbininkas 
privalo skaityt ne buržuazinę, 
bet dabininkišką spaudą,— 

t kvietėm užsirašyti “Worker),” 
nors trims mėnesiams už 25c. 
Bet moteris atsisakė užsipre- 

„ numeruoti, nes jai būk kas at
neša veltui, bet ji neskaityda
vo, o dabar pažiūrės, jeigu at
neš, tai skaitys.

į, Nuėjom į taip vadinamą 
laisvų pažiūrų žmonių narna, 
kurie simpatizuoja ir paremia 
mūšų judėjimą." Manome sau, 
na, čia ,tai laimėsime, nes iš 
to namo dar nė vienas nėra 
nariu ALDLD. Bet mūši) 
džiaugsmas buvo veltui. Ėjo
me prie visų ten gyvenančių 
asmenų, nėlenkdami nei vie
no, o pasekmės buvo prastos. 
Gavome visokių atsisakinėji- 
mų, vieni sako, kad jie rems 
darbininkišką judėjimą, bet 
stos į virš minėtą draugiją. 
Kiti sako, kad įstojus reikės 
darbuotis, o savo reikalų daug 
turi. Na, tai šiuo sykiu lai 
taip palieka toliaus.
>. Toliaus teko susidurti su ki
ta pora, paaiškinus ALDLD. 
naudingas knygas,- kurių no
rint lengvai įsigyt, reikia stot j 
virš jninėtą draugiją, bet mo
teris su pasididžiavimu pareiš
kė, kad jokių knygų neskai
tanti. Toliaus teko matyti, 
kad moterys sutiktų stot į mi
nimą draugiją, bet vyrams ne
stojant, vienos bijo stoti dei 
šeimyninių santikių. O kitur j

stoti į ALDLD, o moterys prie
šingos.

Negalime kaltinti tų darbi
ninkių moterų už tokius jų iš
sireiškimus. čia visa kaltė 
puola ant organizuotų drau
gių. Kadangi mes niekad ne- 

. | sistengėm eiti į stubas su kny- 
a ' gomis, su “Darbininke.” Bu
tai V° gana ir naudingų

keli1 i3ro^iurai^iU moterų klausi- 
|mu; buvo lengva susipažinti 
i kiekvienai darbininkei.

Mes turime daugiau domėą 
į kreipti į tas moteris, atlanky
ki jas dažniau su literatūra, 
tjeigu neperka, reikia veltui 
; duoti susipažinti.

LDSA susirinkime buvo pa- 
i keltas klausimas, kad* del tam 
tikrų iš mūsų pusės priežas- 

m . ! čių, nestoja naujos narės. PasTaipgi uzklau-: v . ‘; nekurtas drauges būdavo ši
tokių išsireiškimų : “Kad nėra 

i vertės traukti tokias moteris, 
; kurios dar lanko bažnyčią.”

Mano nuomone, kad tam ir 
i yra darbininkiškos organizaci
jos, kad organizuoti ir lavinti, 
kaip religiniai, taip priešreli- 
giniai nusistačiusias darbi
ninkes bei o alininkus. Ir 
mūsų LDŠA kp. nebuvo da- išpildyti mūsų reikalavimus, 
romą jokių žygių, kad palai-i Vajininkė.

kyti nares kuopoj, kad išauk- miesto, tačiaus darbininkai bi- 
lėti iš jų mūsų klases veikė- jo eiti ir reikalauti.
jas. Bet tas buvo atbulai. Ne 
tik kad neliko mūsų veikėjos, 
bet išėjo iŠ mūsų organizaci
jos. Už tai esame atsakomin- 
gos mes pačios. Vietoj apkal
bėti naudingus dalykus, tai 
mūsų susirinkimuose buvo ke
liama asmeniniai “pantapli- 
niai telegramai,” kurie nene-jles šeimynas—po 10-11 vaikų, 
še jokios naudos, bet žalą or- ------ :----- *1
ganizacijai.

Naujai narei, matant tokius 
nepamatuotus plepalus kal
bant, atrodė keista. Ir teko 
girdėti, kad tūlos iš jų del tos 
priežasties net susirinkimų ne
lankė. Kaip mes nesiteisin- 
sim, bet jau čia kaltė senų 
veikėjų, kurios nesistengė, 
kad išvengti tų nemalonumų, 
bet dar pačios juos sukeldavo.

Aš žinau, kad nekurtos 
draugės užsigaus už iškėlimą 
šio fakto, bet jis negalima ir 
praleisti, nes daug žalos daro 
toks/elgęsis ir turime stengtis, 
kad ateityje to nebūtų. Mūsų 
pareiga likviduoti visus nesu
sipratimus ir būti viena kitai 
draugiškos. Mes neturime 
j ieškoti priešų savo tarpe. Mes 
turime vienyti savo spėkas ir 
kovoti prieš savo didžiausią 
priešą, tai kapitalistinę tvar
ką, kuri spaudžia darbininkų 
klasę. -Mes, bendrai eidami, 
priversime valdančiąją klasę

Kai kurie neturi, nei tinka
mų drabužių: patys apsireng
ti nei savo vaikams apreng
ti. Tačiaus juos pakalbinus 
prie v organizacijos, tai gauni 
atsakymą, kad “sarmata eiti 
prašyti” pašalpos. Ypatingai 
šie ūkininkai turi labai did<e-

Dar Apie Miestelį

Kaip jau sakiau, šitas mies- 
tėlis nėra didelis.* Jame gy
vena 'tik keli tūkstančiai gy
ventojų su visa apielinke. Yra 

dvi didelių kompanijų 
ir kelios pavienės 

Tad šios krautu-

Penktas Puslapis •

negalima padaryti. Tai bus 
galima tik prie socialistinės 
tvar-kos.

t Suskių Juvgią.

Užmušė Keturis Jaunus
'• * *į V < ■ 1 '

Darbininkus

CENTER OSSIPER, N. 
H.—Gruodžio 9 d. čionai ta- 

j po užmušti keturi jauni 
• i verstino darbo kempės dar

bininkai, o du spnkiai su
žeisti. Nelaimė ištiko tro- 
ku važiuojant į darbą. 
--- -------- <—i—

20 St. James St. East
Tel. HAibour 3424

GEORGE1 KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE 
DALŲ-GAUSITE NE 
' DEL SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

Geo. Kamzn^kan

PARĖ- 
VIEN 
IR

PILNAI , VISOKIŲ „STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

GEO. KAMINSKAS
152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.

Skurdus Farmerių Darbininky Gyvenimas;
Juos Išnaudoja Turtingieji

I »

tik
krautuvės 
krautuvės, 
vės daro gerą biznį.

Paskiaus, nuo pat miestelio 
prasideda taip vadinama main 
gatvė, apie kurią apgyventa 
turtingųjų šėimynų. šie žmo
nės čia gyvena su pilna seno
ve. Jų namai dažnai seno
viški. Paskiaus ir viduj ra
kandai ir kiti daiktai, kaip 
darbininkės pasakoja, yra se
noviški. Kartais 
metų.

Gyvenimas čia 
tykus ir sveikas,
telyje nėra jokio trukšmo. Ta
čiaus darbininkai pasijuos la
bai skursta. Taip pat bied- 
ni farmeriai labai varginingai 
gyvena. ' *

Paskiaus, kitoje vietoje yra 
lietuviškas kaimelis, čia jau 
matai visai kitokį gyvenimą, 
čia nėra tokių gražių namų, 
cjarželių ir mergos nejodinėja 
ant arklių, kaip kad tos tur
tingos panos, čia jau matai 
darbininkų gyvenimą, skurdą. 
Tie darbininkai farmeriai tu
ri šiokius tokius nariielius, bet 
jie yra tik aptarnautojais - tų 
turčių. Skolų šie darbininkai 
kartais tūri daugiau, negu jų

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog ji* atsidaro tavo ofisą

W illiamsburghe:

252 Berry St, < Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonai Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 6
i

Tabako Kainos Nupuolė La- , ka tabaką, darė kontraktus su 
bai Žymiai. Biednieji Far- | didelėmis kompanijomis, ku- 
meriai Netenka Savo Žemes j rios tabaką augina. Maži 
—Namus ir Farmas Atima j farmeriai pasiliko atstumti, 

jie neorganizuoti. Todėl kai
nos 1932 metais jau vi^ai nu
puolė., Smulkūs farmeriai ga- Į name]is vertas. Na, bet prisi- 
vo tik po pusę kainos. | rišę prie namų Nuosavybės.

Farmas Atima iš Smulkiųjų
* Savininkų

Tokiu būdu, kuomet pradė
jo kainos pulti ant farmerių 
tabako ir kitų produktų, tai 
taksai pradėjo kilti, 
me, kad už tą patą 
1927 metais reikėjo 
taksų 70 dol. į metus, 
metais jau reikia mokėti 
dol.

Tokia padėtis daugelio
atėmė.

ar dlen. seredoms ir Ruhatomn 
iki T:tO v&l. vakarais.

/ FLATBUSH OFISAS
222# Avenue J 

Kampas E. 13rd 8t.

Sergančių 
Chroniškos

savo

kad

Šiais o

<♦>

<!>

<♦>

<

<♦>
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SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSLT i >Pabandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI 

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
Brooklyn, N. Y.

u

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

—Namus ir Farmas Atima .
Bankai, Didelės Kompani
jos. Farmeriai Neorgani
zuoti.

j SUFFIELD, Ctmn: — Para
šysiu kelis žodžius iš Šio men
kai kam žinomo miestelio; Čia 
pramonės, didelių dirbtuvių 
nėra.* Daugiausia užsiima ta
bako auginimu ir gaminimu. 
Tai darbai tik sezoniniai—ta 
baką sodina, paskiaus kaupia, 
o da vėljaus pjauja ir į kluo
nus deda, kabina. Tą taba
ką sudeda į tokius keturkam
piu^ pundus, gerai suveržia ir

' paskiaus parduoda.
Žiemos laiku tą tabaką ap- m’erių farmas 

dirbinėja vėrauzėse. ~ 
jį skirsto ir dėsto į tam tik- 
ras rūšis. Daugiausia prie j davė, 
tabako dirba merginos. Išnau
dojimas labai didelis, 
giausia dirba

dau- valdžia 
nuo kavalkų. Hams.

Tai merginos, kurių pirštai la-' tabako, 
bąi mikliai veikia, padaro 
daugiau. Bet nepatyrusiems 
darbininkams, seniams, tai už
tenka padaryti net ir po 50c 
per 9 valandas.' Tad labai 

po

metais kalbėjo, kad 
duos paramą farme- 
Liepė daug nesodyti 

o kaip kur ir tą patį 
aparti, nes žadėjo ap- 

Taip manoma pakelti

Pas tokius darbininkus tail) 
pat platinasi girtybė, kad tik 
galėtų nulieti savo nesmagius 
jausmus ir vargus. Darbinin
kai neturi organizacijos, tai 
užsiima kitais blogais daly
kais, kurie kenkia jų sveika
tai. '•

Labai dažnai galima paste
bėti, kad ir vaikai £aip auk
lėjami. Dar tik po 8-9 me
tus vaikai, o jau rūko cigare- 
tus. Vadinasi, naikina 
sveikatą iš pat jaunystės. Čia 
būtų laibai gera vieta, 
mieąįp vaikai galėtų pabūti po 
kelias .savaites vakacijų laiku. 
Bet prie dabartinių sąlygų tas

<l>

Ignition Specialist

dažnai vyrai padaro tik 
5-6 dol. į savaitę.

Bėdos Tabaką Auginant

DRG. J. P. MILLERIS L Galima tpasaky]ti> *kad* *•"***', farmeriai turi daug b(
1 ir 

_______  __  daug bėdos, 
kurie tabaką augina. Jis rei
kalauja gero prižiūrėjimo, 
atsargumo. Kartais Jau taba
kas veik gatavas, užaugus. 
Sakysime, kad jau už savaitėj 
rėikės pjauti jis. Tačiaus 
tuo laiku iškilo debesys, už
ėjo lietus, o gal ir ledai, 
tabaką sumaišo su žeme 
farmerys nieko nelaimi.

Mokestis už tabaką seniau 
buvo gana didelė: Farmeriai 
gaudavo už svarą net po 50c.’ 
Tai reiškia, kad kiti produk
tai, apskaitant, kiek jie ima 
laiko ir žemės augihimui, tai 
tabakas geriausia apsimokė
davo. Bet pąskiąus kainos 
pradėjo pulti žemyn.

1930 metais jau buvo nu
puolę iki 25-35 centų. Bet 
paskiaus čia pradėjo veikti 
didelės kompanijos, kaip tai 
Krisler American, apjuosė sa
vo laukais abudu šonu . Cop^ 
nęcti^ut upės( Tadą pasirodę 
tabalro di&ėiiš pėrvifŠiūL Puš
kinus kompanijos, kurios per-

tabaką 
mokėti, 
kainas ant tabako i£ kitų far- 
merių auginamų produktų.

Taip pat-yra bagotų taime
rių, kurie užlaiko žemę ir na
mus, o kiti farmeriai jiems tą 
žemę apdirba. Už tą apdirbi
mą dabininkai labai mažai 
gauna, nes jie įkartais dirba 
už dalį javų.
Žmones Tamsūs ir Katalikai

Šioje apielinkėje yra labąį 
daug lenkų, kurie ąpsipirkę 
ūkės. Tad lenkai yra labai 
tamsūs ir katalikai. Todėl Už
laikoma ir bažnyčia, žmonės 
gana skurdžiai gyvena, kai 
kurie net neturi kur tinkamai 
gyventi. Tačiaus pažiūrėkime 
j kunigo palpcius. Jisai turi 
namus su 12 kambarių, o juo
se gyvena niekas daugiau, 
kaip tik vienas kunigas ir jo 
gaspadine.

Na, o pasižiūrėkite į dar
bininkus. Kiti neturi'nei ką 
.pavalgyti, tačiaus palaiko ku
nigą. Ponai, kurie gyvena iš 
darbininkų ir skriaudžia .bied- 
nuosius, taip pat gerai gyve
na. . -

Farmeriai Labai Skursta

Biednieji farmeriai labai 
skursta. Kai kur pasitaiko, 
kad neturi darbo nei maisto. 
Jiems reikalinga pašalpa iš

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

C f

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
A b einas Silpnu 
rfias, ; Skilvio. Žar

ėnų ir Mėšlažar- 
nės Ligosi Nfervų

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ’

Kvėpuojamųjų Kanalų ir'Kitos Ii-; 
gos yra sėkmingai gydomos naujo
viškais, moksliškai būdais.

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal ’ jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

DR. ZINS
110 Fast IS ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 9 A. M. rki 4 P. M.

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
Near Manhattan Avenue ‘
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Dr. Anthony Stenger - 
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

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

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas Bus atatinkja- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 Souįh 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: BeH—- Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

' • - 'V
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Nors "suvėluotai, bet 'kelis

A. Balčiūnas 50 centų, o po

kad mūsų

primeskite pi- 
bazard reika-

Bus kalbė-
Labor De-

Communist

Bovinas; vice- 
Taras; protokolų 

.—Kavaliauskaitė; finan- 
šolbmskas;

K. Balčiūnas ir kp. 
Visockie-

5 vai. vakare? <
Rengėjai

maųumą kuopos jr LĮ
•. i » ’ 5 ; 7 i C ■■ r < l, I ■■■(

Buyęs I$p.' ^Korespondentą!-;

. Gyvenimo Nuotrupos

RE1KAIAVIMAI 
REIKALINGA

i-Reika|ip^a patyręs p&rtperis į Ge* 
ne jai Food biznį arba galiu parduoti 
visą ' biznį, 579 Hudson St., New 
York ' City.> > • ’ ’ ■ ! ' J '/■

Kaina < bus prieinama^ Atsikreipki t 
te,greit. , . ' r .

' (2<b-295) ‘ '
■ ; > I' ■ C '■ ' > '■ i < /

Komisija.
(292-298)

BROOKLYN, N. Y.
LDS 46-to^. kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 12-tą dieną gruo
džio, ‘7 vai. vakare, toj vietoj, kur 
visuomet laikoma, dalyvauki^ visi, 
nes yra svarbių klausimų apkalbėti, 
ir atsiveskite naujų narių.

• Sekretorius.

Bešfas Puslapis Antrad., Gruodžio 12, 1933

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Lietuvių Darbininku Delegacija Eis Pas j Kas Naujo Tarp 

LietuviųVokiečių Konsulą
zacijų delegacija ketvirtadie- j gruodžio, ne vėliau 1 vai. po 
nį eis pas Vokietijos konsulą ; pietų, “Laisvęs” Svetainėje, ' iš 
protestuoti prieš fašistų Lęip- kur visi važiuosime 
žigo teismą ir
legatai nuo: Amerikos Lietu-j tų organizacijų lietuvių dar- 
vių Darbininkų Literatūros J bininkų ir kuopų išrinkti dele- 
Draugijos, Lietuvių Darbinin- j gatus ir prisiųsti į “Laisvę/’ 
kių Susivienijimo Amerikoje, j Atminkite, draugai, kąd, kru- 
Lietuvių Darbininkų Susivie- , vinięji fašistai kapoja Vokie- 
nijimo ir Proletarų Meno Są- jos darbininkams galvas! Da- 
jungos Centrų. Taipgi bus de- ; bar jie rengiasi nužudyti dd. 
legatai ir nuo Lietuvių Darbi • Dimitrova, Torgleri ir kitus, 
ninku Organizacijų 
Fronto ir Didžiojo New Yorko budelišką žygi!
Sąryšio.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New

Bus Suvaidintas Veikalas— 
“Už Pinigus Vesta Pati”
šiuomi pranešame visoms 

Brooklyno organizacijoms jr

RADIO-SIANDIEN

WMCA-—570 Kc 
pavieniams > Žmonėms, kad Ai- ; 1J :30 M.—Italian Program

Iš LDS 1 Kuopos Priešmeti- 
nio Susirinkimo

moteris nenoromis nupirko.
Ęruseika kiek patylėjęs sa

ko :—“Kas liečia serus, tai aš 
ant jų ne bosas; tą biznį ten- 
dina ‘boardirektorių’ iždinin- 
kas; Garbačiauskas.” Na, Čia 
mes visi gerai žinome, kad 
Garbačiauskas jau keli mėne
siai, kaip mirė. /

'terorą. Bus de- Yorką. Taipgi pareiga ir ki- perėto, susitinki
. .■ i • . > • t m o 'nrntnlrnlns: ir fina n si n A a t

Bendro Mes turime sulaikyti fašistų 
Parodykime 

Delegatai turi susi- tarptautinį solidarumą!

Tenoras Barbare ir barito- 
■ nas D’Amico dainavo gerai. 
Tamkiutė pasirodė vidutiniai. 

Eiliniai Darbininkai Išstoja ^°?certas1 pada^s geri} iapOdp v • n D V J račiaus dar galima padaryti
rnes Amen D. r. Vadus išvadą, kad tokiuose koncer-

---------  j tuose reikia daugiau liaudiškų 
šeštadienį, Central Opera dainų, o mažiau operiškų ari- 

House svetainėje, laikė virš 
2,000 dažytojų ir dekoratorių 
darbininkų susirinkimą. Jie ’ 
yra organizuoti į Amerikos 
Darbo Federacijos tos rūšies 
darbininkų I^o. 9 skyrių. Dar-! 
bininkai vienbalsiai išnešė re- j 
zoliuciją, reikalaudami, kad 1 
ponas P. Zausner, kuris yra i 
padėtas per A.D.F. vadus vir
šininku jų lokale, tuojaus bū 
tų atšauktas, šis įvykis paro 
do, kad vis daugiau susipran- į 
ta Amerikos Darbo Federaci
jos eiliniai nariai - ir išstoja 
prieš A.D.Ę. pardavingųs va
dus.----------------------------- ’

iJŲ.
Rep.

Įvyko Didelis Bedarbių Rei- 
' kalu Susirinkimas

Iš Pavykusio K. Menkeliu- 
niutes Koncerto <

New Yorke įvyko didelis be- 
į darbės reikalu susirinkimas, 
į Kalbėjo drg. H. Benjamin, be- 
I darbių organizatorius.' Susirin
kime dalyvavo virš 500 dele
gatų nuo 182 organizacijų, at
stovaujant 53,000 organizuotų 
darbininkų, i šiame susirinki4- 
me buvo’delėgątiai'nuo aštuo
niolikos revoliucinių unijų, ku- 
rios yra dalimi Darbo Unijd 
Vienybės’ Lygos, šiame susi
rinkime buvo patiekti' ir pri- 

i imta planai, kaip bedarbiai 
kovos už tu o j autinę pašalpą. 
Apie tai bus vėliau parašyta 
plačiau. ; '

sekmadienį 
draugės Menkėliuniutės 
tas koncertas. Reikia 
kyti, kad koncertas 
gerai, 
būti daugiau, 
nepaprastai šaltas (oras, 

' ga užpludęs New Yorką, Kiek 
pakenkė. Į žodžius parašysiu apie atsibu-

Programoj dalyvavo patikusias ALDLD pirmos kuopos 
Menkeliunutė, Arturo D’Ąmi-; prakalba$. Prakalbos įvyko 
co, L. Kavaliauskaitė, E. Mic- Į “Laisvės.” svet. ir pusėtinai 
kunaitė, Lugi Barbare, F. .gerai pavyko. Kalbėjo dd. D. 
Stankūnas, V. Tamkiutė, Jean m. šolomskas ir E. Jeskevičiu- 
Salla. ' tė. p0 pakalbu vienbalsiai’

Draugė šalinaitė gabiai pir- i priimtas nutarimas pasiųsti 
mininkavo. , protesto telegramą Alabama

Abelnai imant, tai progra- i gubernatoriui už Scottsboro 
ma buvo gera, dainininkai ge- jaunuolius. Buvo renkamos 
fi. Kai kuriems brooklynie- i aukos del padengimo lėšų it/ 
čiams iki šiol mažai buvo ži- Lietuvos politinių kalinių. Drg. 
noma E. Mickunaitė. Reikia’ JalandžiaviČius aukavo 50ę., 
pasakyti, kad jos numeris išė- A. Balčiūnas 50 centų, o po 
jp gerai, gana gerai ir švel- centus aukavo M. Sęveri- 
niai Į dainuoja. ' nas ir P. Jacksbnr Su smuD

Kavaliauskaitė gerai pasi- kiomis surinkta $6.37, širdin- 
rodė su dvfdm4 komiškom da‘ 
nelėnV ‘Stankūnui geriausia! 
ižėjo^dūėtaS “Vie^tū^s.”’ Ge- i 
rai dainavo ir1 prologą iš ope
ros ‘•‘Pagliaccr.^ Norš prolo
gas' išvemtas į lietuvių - k&lbą, 
bet nepritapęs' prie 'lietuvių 
mūžikalio ' skonio. - Tadi buvo 
galima pastebėti, 
lietuviška .publika gėriau pri
ima menkesnius dalykėlius, 
jei jie geriau suprantama triū
sų gyvenime.

Draugė Menkeliuniutė labai 
gerai pasirodė operos kvarte
te. čia dainavo visi daininin
kai gerai, visi jie yrą profesio
nalai šioje srityje. Menkeliu
niutė pasirodė sunkiausioje 

x rolėje ir ją atliko gerai, čia 
jinai galėjo parodyti muzika- 
liŠką savo spėką. Kitose dai
nose lig ir atrodė, kad dainų 
muzika ją , varžo, neleidžia 
pa)eisti galingą, stiprų balsą. 
Operos “Cavaleria Rusticana” 
kvartete jinai parodė pilnai sa
vo balso stiprumą.

įvyko 
laūk-
pasa- 

pavįko
žioma. publikos galėjo 

Veikiausia tas 
tai-

Iš ALDLD 1 Kp. Prakalbų

i gai' ačiū aukotojams! ‘ >
{ t 1 . j ! t X T f ‘ • A > ‘ J

Į ALDLD organizaciją gau
tą dų pąuji nąrįaif ir kėletąsj 
pąsįžadėjo įstofi. Taigi, jRrą-. 
kAlbos davė pageidąujarųų 
pasekmių. » .

mo 'protokolas ir finansinė at
skaita, vįenbalsiai priinjta.

. Raitytas laiškas nuo Pildo- 
,p\osios Tarybos apie narių sto
vį, pąsįrodė, kad veik visi na
riai geram stovyj. ,Kitas laiš
kas, apie |L»DS g.eneralį vajų, 
kuris prasidės su pirma diena 
sausio, 1934 m. Naujiem na
riam įstojimas vajaus laiku 
bus nupigintas iš Centro pu
sės:—I laipsnis-^—25c.; antras 
—50c ; trečias—75c, o ketvir
tame laipsnyje vienas doleris.

Kadangi abu laiškai buvo 
visiem aiškūs, tai veik be dis
kusijų priimti ir išrinkta 1 12 
vajininkų.

Skaitytas laiškas nuo IlI-Čio 
Apskričio vaikų organizavimo 
komisijos. Organizavimo dar
bas eina gerai. Drg. V. Bovi
nas raportavo, jog prie vaka

rėlio su laimėjimais rengia
ma^ gerai, nekurie nariai jau 
aukavo gerų daiktų. Bet dar 
permažai. Kas ką gali ar tu
ri atliekamą daiktą, turėtų 
pasiskubint paaukoti. Aukau
tus daiktus4reikia palikt “Lai
svės” raštin.) bet pažymėt, jog 
del LDS. 1 kp., nes kitaip ga
lėtų susimaišyti sų “Ląisvės” 
bazaro daiktais.- , Taipgi pa
tartiną ,*nepamjrš,tį ir “Lais
vės” bazarui paaukoti.

Taipgi dr V. Bovinas rapbr- 
tavo; kad LDS vaikų mokyk
lėlę jau -lanko Mvš- 1-5 vaikų, 
bet dar pęrmąžai,

Draugą's R,. Mizara raporįą- 
vo iš Bencį™. Fronto darbuo
tės, I3 rapoto. buyo supran
tama, kad aįsimetus trukdyto
jams (prusėikįniams) B. F. 
veįks smarkiau,), negu perei
tais metais. ', .

Drg. V. Bovinui rezignavus 
iš vaikų mokyklėlės komisijos, 
jo vietop išrinkta draugė (š°-; 
lomskienė.

Į valdybą šokamiems me
tams išrinkta šie draugai: pir
mininku—V.
pirm.—P. 
rast
sų raštininku—P. 
iždininku 
korespondentu—A. 
nė. Kp. organizatoriais apsiė
mė Depsienė, 1S. Sasna ir, J. 
Siųrba. Knygų peržiūrėjimo 
komisija išrinkta iš J. Nalivai- 
kos, J. Grubįo ir P. parašo, 
ir kuopos raštininkęwVcaiioų

Tąigi,’išskiriant pirmininką 
ir kuopos raštininkę, visi kijti 
valdybos nariai yra išrinkti 
nauji. Visięfhs ; vėlinu ? dar- 
buętią pagal sąyo jėgąp.ir su
manumą kuopos ir LDS,. nau

Šiemet Brooklyno dvasiškiai 
nusprendė išleisti naują ga- 
zietą, todėl, kad .“Darbinin
kas,” kuris išleidžiamas iš 
Bostono ir yra taip j/at po 
^bažnytinio majestoto apięka, 
bet nors ir prisidengdamas to 
paties dievo vardu,, vienok iš, 
avelių sužvejotus pinigus” ir 
abelna turtą, varo tik i savo 
prūdą. .

Na, o čia ,South Brooklyne 
randasi taipgi ne iš pelenų 
bačkos ištrauktas, bet taip pat 
kelias poras kelinių katalikiš
koj škūlėj subrūžinęs, dievo 
agentas, kun. Pakalnis. Dabar 
po šio kunigo komanda tam
pa pagaminta nauja gažieta, 
vardu “Amerika.” Pasiskiria 
tūlą asmenį vardu Vilnietį už 
atsakopiingąjį redaktorių; ir 
dar tūlą Balkūną prisjkergia 
už ramstį ir išleidžia tą gazie- 
tą. <

Bet* “Vienybė,” nors, ir pati
jau Vos ant' kriukių besilaiko, 
tačiaus ėmė ant, karštųjų ir 
baisiai paškudiria. tą naują 
padarą. “Vien.” ponaičiai tvir
tinki kad labai gremėzdiška 
tek’n'ika yra tos naujos gazie- 
tos. Todėl, galų gale, tos 
naujos gazietos 
sarmatijosi ją ir
Brooklyno į/svietą, tai tik po 
Ęrooklyną prie bažnyčių ne- 
dėlioj padalino -ją ir 'veikiau
sia bus (“finish.” ; r į >

gimdytojai
siųsti iš

<P. B.

Mūsų Parengimai

Kur Smagiai Praleisti 
Ateinanti Nedėldienį?

I. K : ? . < ; < ’■ ■ t > <
Spaustuvių Dąrbinink. Kovos

—---- i-- i O I L
Virš 3,000 spaustuvių darbi

ninkų, organizuotų į Typogra
phical Union No. 6, Jaikė ma
sinį susirinkimą New Star Ca
sino svetainėje ir atmetė bosų 
sąlygas. Darbdaviai siūlė dar
bininkams po $1.36 į valandą 
ir kad jie dirbtų 35 valandas
į savaitę. Darbininkai tą pa
siūlymą atmetė 
kad algos būtų 
kios buvo 1929 
valandos būtų
Iki 30 į -savaitę ir, kad 5 nuo
šimčiai siekianti darbininkų 
algas būtų mokami į bedarbių 
fondą. ......

Ateinantį nedėldienį, gruo
džio 17, “Laisvės” sveti, bus 
puikus parengimas, kurį ruo
šia Liet. Darbin. Susivienijimo 
1-ma kuopa. Nebus tai pa
prastas vakarėlis—tik šokių, 
bet bus įvairi: programa; bus 
laimėjimai įvairių daiktų, ku
rių kuopa jau nemažai turi.

Taipgi komisija atsišaukia į 
šios kuopos narius ir pašali
nius draugus bei drauges, kas 
galit,1 paaukokit - kokį(. t nors- 
naudingą daiktą šiam pąręn- 
gimui’; ! daugiau daiktų, dail
giau vakarėlyj judėjimo ir 
įvairaus žaidimo.

, ^Rengėjai pasistengs turėt 
gerų užkandžių.,; kad pasišokę- 
galėtų pasistiprint. Bus gera 
lietuviška muzika. Visi reng- 

I kites j šį parengimą. Prasidėsi

ir reikalauja, 
mokamos, ko
rnetais, kad 
sutrumpintos

Aną dieną ' tįekjO, gįųdėti, vie
nas žmogus ’skundžiasi, ykadb 
jis* nįgajįs-; niekaip atsikratyti 
nuo “Naujosios Gadynės.” Sa
ko : Pruseika .’'sufid^ik^ bandė 
man įpiršti į savo' mikraštį ar 
Šerą, bet rezultatai buvę be 
pa'šeknrių. VėjlUu pasigavo 
mano moterį ir jai' įpiršo savo 
Šerą, o / “N, G,’r. siuntinėja, už 
“dyką.” Praslinkus tūlam lai
kui atęiną kolęktąoti pįnigų 
jau už gazietą. : j , .
1 Aš jam paaiškinau^ kad 
čia tas laikraštis vistięk* vis- 
tiek neskaitomas ir aš jo ne
noriu’ir pinigų neduosiu.; ir 
tuom pačiu .kartu aš reikalau
ju pinigų už Šerą; kurį mano

do Choro Dramos grupė vai
dins gražią ir juokingą kome
diją—"-“Už Pinigus Vesta Pa
ti.” Tokia komedija yra rete- 

' nybė mūsiškėj scenoj.
Vaidinime dalyvauja Brook

lyno publikai jau žinomi val
dytos: Juška, Nalivaika, Ju- 
džentas, Visockis ir Pakalniš
kis; iš moterų :'Vaičekauskai
tė, Kavaliauskaitė ii? Psikalniš- 
kiep^.

Apie juos nėra reikalo daug 
rašyti, nes jų praeitis scenos 
istorijoje yra. žinoma. Tik rei- 
'kia pridurti, kad visi tinka 
savo rolėse,'kas; be abejo, tei
kia vaidinimui tikrą tošinio 
vaizdą. : ’ • ■. •

Vaidinimas įvyks sekmadie
nį, sausio 28 d., 1934, metų, 
Ukrainų svetainėje, 101 ( 
Grand St., Brooklyn, N. Y. •

Aido Choro Dramos Grupė 
prašo visų, darbininkų organi
zacijų neruošti jokių parengi 
mų minimą dieną, kad nepa
kenkus šauniai komedijai, ku
rią vadovauja J.'Juška.

Dramos Frentas.

12:00—Jerry Baker, Tenor
12:15 P. M.—‘Chuck Richards, Songs:

Stock Quotations
3:00—Hill Orch.
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch. .
7:45—Dance Orch.
8:15—Olman Orch.
8:30—New York Orch., Nikolai So- 

koloff.
WEAF—660 Kc

11:00 A. M.—Ray Heatherton, Songs
12:00—‘Beulah Croft, Songs
12:15 P. M.—Johnny Marvin, Tenor
12:30—Leo Orch.
2:00—Fred Wade, Tenor; Cloutier
? Orch, / '
?:30—Vocal Soloist
6Ž00—-Frances .Alda, Soprano
6:30—Midweek Hymn Sing
6:45—Chėerio Musicale
7:00—Mountaineers Music

10:45—Robert Simmons, Tenor
WOR—710 Kc

2:15 P. M.—Otis Holley, Songs
2:30—Melody Maids Trio
5:00—Studio Orch.
5:30—Kay Costello, Songs
8:30—Frank and Flo, Songs
8:45—The Road to Mandalay— 

Sketch

9:15—To be Announced
10:30—Eddy Brown, Violin; Concert 

Orch.
11:02—Moonbeams Trio
11:30—-Nelson Orch.
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
10:45 A. M.—Singing Strings
11:00—Southern Singers
11:15—Morin Sisters, Songs
11:30—U. S. Marine Band
2:45 P. M.—Variety Musicale
3:00—Rochester Civic Orch.
4:45—Owens Orch.
7String Quartet

11:00—Leaders Trio
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Davis Orch.

WNYC—810 Kc
1:35 ■ P. M.—Studio . Music
2:30—Dance Orch.
3:00—Elsie Vecsey, Songs _

WABC—860 Kc
8:45 A. M.—Studio Music
9:00—‘Melodeers Quartet
9:30—String Orch.

10:45—Frivolities Orch. ‘
11:15—Madison Singers
4:00 P. M.—U. S. Navy Band
7:30—Dell Campo, Songs
9:00—Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski, Conductor.

IŠRANDAVOJIMAI

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo Lietuvių 17 kuopos 
metinis susirinkimas bus -se
kantį trečiadienį, gruodžio 13 
d.r “Laisvės” svetainėje, 8 vai. 
vakare. Draugai ir draugės, 
būkite visi ir užsimokėkite už 

•šiuos metus, nes dabartės T. 
D.A. yra reikalingą pinigų del 
vedimo Scottsboro jaunuolių 
bylos. Taipgi turėsime iš
rinkti del sekančių metų nau
ją valdybą. Yra ir kitų daug 
darbų. Taipgi, kurie turite pa
ėmę iš TDA. 17 kuopos blan
kas aukų rinkimui;, štampas.; 
dėžutes, -tai priduokite, Taipgi 
turime rengtis prie distrikto; 
bazaro, kuris įvyks; vasario. 22 
d. ir tęsis penkias dienas,’ tai 
turime visi pasidarbuoti, gauti 
kokių daigtų del, bazaro. Ne
pamirškite būti susirinkime.

. •. ■ Org. < . '

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Visi vietiniai lietuviai darbininkai- 
! kės dalyvaukite Scottsboro jaunuolių 
protesto susirinkime 12-tą d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisves” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St.

Visi skaitlingai dalyvaukite ir pro
testuokite prieš bjaurų negrų darbi
ninkų išnaudojimą, ir preš nužudy
mą nekaltų jaunuolių. “ 
tojų iš International 
fence ir iš Young 
League. Įžanga dykai.

I /

LDSA 1-os Kp. Susirinkimas

Lietuvių Darbininkių Susi? 
vienijimo Amerikoje 1 kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 14 d. gruodžio, 7:30 vai. 
'vakare, “Laisvės” svetainėje; 
Visos draugės dalyvaukite, 
įneš yra d£ug svarbių reikalų. 
Taipgi turėsini balsavimus 
ęentro Korųitęto narių, tai rei
kia, kad .kuodaugiausiai būtų 
kuopos 
ihė.

narių šiame susirinki-

JKį, ^olomskienė

PASIRANDAVOJA gyvenimui 5 
kambariai. Yra elektra, gesas, 

rarftla tik $16 j menesį. Kreipkitės: 
A. Civinskienė, 104 Scholes St., 
Brooklyn, N. Y. (291-293)

“LAISVES”
BAZARAS BUS TRIS 

DIENAS

Gruodžio-December,

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
Tek: Glenm.ore 5-9467

PARDAVIMAI
Parsiduoda Restaurants. ' Jau ke

turi metai kaip > laikosi šioj vietoj 
šis biznis; yra jaisnei del. alaus par
davimo ir galima gaut laiškius Snap
są pardavinėt. Parduosime pigiai, 
nes yra nesutik irpas tarp partnerių.

Vieta yra apgyventa rusais, len
kaite, ir lietuviais. Atsikreipkite 420 
West St., New York City.

(293-295)

MEDIKĄ LIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

4Buvusio asisUnt^JHamburgo, universiteto 

LIGOS: Odos, kraujo ir lytlės-tlapinimosi 
organų. Beskausmis' gydymas garanki- 
čluotų SraujagysIĮa. Patarimai Daktarų- 
Specialistq visose ;Ilgose, į 1 | •' < *
Valandos: nuo 10 ryto Iki 10 Vakare 
Nedaliomis: npo. ĮĮ0 ryto Iki 2 po pietų 

,113 W. 42mj fST?č*EWj YORK 
: tarpe Broadway Ir 6th Avenue

RAY * P»«h4rimar (r* ' 
I egsaminavimas

“LAISVĖS" SVETAINĖSE
■pėrnai mūsų »^diepHščio 

bažaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis. ' j

■ • ’ t 4 ‘ . i : '

Prašome Draugų Aukų
Prašome aukauti jyąįrjus 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

; b ' • X

Šokiai ir Gera Muzika
■; į 1 'y L '< • '. i ■ i • ’ '

Kiekvieną dieną bus šo
kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Lab,ai svarbu gauti .pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dalykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami 
niginių aukų 
lams.

Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

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

“Laisves” Administradja

Telephone, Evergreen 6-531<)

J. GARŠVA

i
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoją ir laidoja numirusius 
imt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krk?+ynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue-

BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgyklą

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną .dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.
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NOTARY 
PUBLIC

K H
!

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P* SALLAS 
(BIEL6USK0S) 
GRABORlUS

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM I§ VISU SALilĮ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVAT1ŠKĄ 

' PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSlN’t AUTOMOBILIU.^ 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TUklM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA V1ETZ\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

Visais tais reikalais kreipkitEs t mu< o mes 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

Mūsų RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKT(. MUSU. 
TELEFONAS NIEKAD-NEMIEGA.




