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Žilio tarpu turėtą eiti mūsą 
spaudoje diskusijos vienybės 
tarpe LDSA ir ALDLD klausi
niu. .Dęia, tą diskusiją veik' 
nesimato, išskyrus vieną kitą 
draugą bei draugę. Tas nege
rai. Dabar laikas išreikšti sa-

Darbininkai Visų Salių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!
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PRASIDĖJO ČEVERYKŲ DARBININKŲ UNIJŲ Sumažins Pančiaką
AMALGAMACUOS KONVENCIJA l fcsim’

BOSTON, Mass. — Jau DIDELIS PALENGVINI-!
MAS SOVIETŲ FARME- 

RIAMS RYTUOSE
vo mintį, o minčių yra visokią, eina Čeverykų darbininkų 
Daugelyj vietą randasi draugą įvairių unijų bendra kon- 

yiT!5??: vencija. Atstovus prisiuntė 
• ■ * j Shoe and Leather Workers 

Industrial Union, National 
Shoe Workers Association 
of New England, St. Louis 
Shoe Wprkers Protective 
Union ir Salem Shoe Work
ers Uniop. Yra apie 250 de
legatų.

P r a d e d ant konvenciją, 
reakcinis elementas bandė i 
neįleisti Influstrinės Unijos j mas ant 50 nuoš. Tas pa- 
atstovo į mandatu komisi- skatins daug valstiečių va- 
ją. 
nubalsavo už 
mandatų komisijos iš atsto
vų nuo visų dalyvaujančių 
unijų. • ; I

bei draugių, 
priešingi. Jie 
faktus, kodėl, 
viefiybė gali pakenkti mūsų or
ganizacijoms ir t. t. Kiekvie
nas nurodymas, kiekvienas fak
tas turi savo vertę ir nariai 
mūsų abiejų organizacijų nepri
valo varžyti savo minčių, o 
reikšti j aš liuosai, turint svar
biausi punktą omenyje, tai ge
rovę, bųjojimą ir augimą mūsų 
organizacijų, jų revoliucioniza- 
vimą ir išjudinimą prie dides
nių darbų ateityje.

Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIII, Dienraščio XV

kurie 
turėtą nurodyti 
ją supratimu,'

Keliose vietose vienybė tarpe 
LDSA ir ALDLD jau įvykinta. 
Man atrodo, kad žingsnis pada
rytas pergreitas. Suvienyta 
kuopos, nesiklausiant narią di
džiumos, net neperleidžiant re- 
ferendumui-balsavimui.

Vietomis vienybė padaryta 
labai mechaniškai. Teko kal
bėtis su nekurtomis draugėmis 
iš LDSA mieste, kur vienybė 
jau įvykinta. Buvo nusiskundi
mų, kad draugai iš ALDI^D la
bai mažai įdomavo klausimą 
vienybės gerai apdiskusuoti, bet 
net diskusijose’ kur viena kita 
draugė išsireiškė lyg ir prieš 
arba išreiškė abejojimą, drau
gai (net ir draugės, kurios sto
jo už vienybę) pradėjo ypatiš- 
kai pykti, nedavė diskusuoti 
ir t. t. .

Po tokių mechanišką.žingsnią 
vienybės pravedime, negalima 
tikėtis geros nuotaikos ir koo
peracijos tarpe draugių ir drau
gų, jeigu apiejų organizacijų

WASHINGTON. — šilki
nių pančiakų pramonės sa
vininkai sako, kad moterys 
mažiau perka tų produktų, 
tuo būdu gamyba bus suma-- 
_____ Per porą' mėnesių^MAbKVA. Sovietų' vai- ^inta. Per porą' mėnesių 

džia išleido patvarkymą, gamyba visai prisieisią su- 
kad tolimųjų rytų (Sibiro) stabdyti.

Paraguajaus Armija Paėmė 
10,700 Nelaisviu

------- w~
MONTEVIDEO, Urūgua- 

jus.—Pranešama iš karo 
fronto, kad net trylika Bo
livijos armijos regimentų 
pateko į Paraguajaus armi
jos rankas ir pasidavė. Viso 
esą suimta 10,000 kareivių 
ir 700 oficierių.

KOMUNISTU PARTIJOS MANIFESTAS 
DEL KOVOS UŽ VOKIETIJOS KOMU

NISTU VADįj GYVYBES GELBE JIMĄ

kolektyvės ūkės bus paliuo- 
suotos pristatydinėti vai- 
džiai grūdų per dešimt me
tų, o pavieniai valstiečiai 
per penkis metus. Taip pat 
pristatymas įvairių žemės 
ūkio produktų sumažina-

Bet eiliniai delegatai i žiuoti ir pastoviai apsigy- 
sudarymą venti tose tolimose provin

cijose. i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Studentę Laikraštis 

Už Streikierius

LIETUVIŲ DARBININKŲ ORGANIZACIJOS PRO
TESTUOS PRIES FAŠISTŲ TERORĄ VOKIET.

PARYŽIUS. — Septyni 
tūkstančiai transporto dar
bininkų išrinko tris delega
tus, kurie važiuos Vokieti
jon tyrinėti fašistų terorą 
prieš darbininkus. Mano
ma, kad Hitlerio valdžia jų

Tokio. — Laikraštis “Jo- 
muri” paskelbė, kad Japo
nijos valdžia suareštavo 60,- 
000 komunistę. Ji vykinan
ti trijų metų planą, kad “iš
naikinus komunizmą.” Iš 
suareštuotų valdžia skaitan-

nariai nesupras išanksto, kad ' tj penkioliką tūkstančių “la
laikas palaidoti praeities peš- į 
tynęs ir lyg antipatiją tarpe 
LDSA ir ALDLD, kuri šiame 
mieste nuo senai egzistavo, pa
miršti senus barnius ir ypatiš- 
kumus, o dirbti išvien koope
ruojant vieni kitiems.

Neturėtų būti minties ALDL- 
D kuopos nariuose, kad “štai 
moterys ateina pas mus, pama
tysime, ką jos nuveiks,” arba 
pas LDSA nares minties, kad 
“mes vienijamės, bet darbo ne
dirbsime, pamatysime, ar jūs 
daugiau veiksite” ir t. t.

Tokios mintys neš pragaištį 
mūsų judėjimui, o ne naudą. 
Draugės ir draugai, kur jau 
vienybę įvykinote, pasiduokite 
vieni kįtiems dešinę širdingai 
ir dirbkite bendrai be keršto ir 
užgauliojimo.. Tegul prasmen
ga praeities netikslumai, o mes 
budavokime bendromis spėko
mis, kelią į ateities veikimą.

bai pavojingais komunis
tais”.

Berlynas. — Hitlerio poli
cija mieste Lubeck suareš
tavo 49 darbininkus ir kal
tina juos priklausyme prie

NEW HAVEN, Conn.— 
.“The Yale Daily News”, 
Yale universiteto studentų 
laikraštis, editoriale pa
smerkė policiją už suarešta
vimą studentų, kurie padė
jo streikuojantiems liejyk
los darbininkams pikietuoti 
prie dirbtuvės. Laikraštis 
taip pat ragina visus stu
dentus dalyvauti protesto 
demonstracijoj prieš polici
jos terorą. Už tai univer
siteto galva Mendell pa
smerkė ir studentus, ir jų 
laikraštį.

Studentai parodė gražaus 
solidarumo su darbininkais.

Amerikos lietuviai darbininkai neatsilieka nuo kitų 
tautų darbininkų, kurie veda kovą už Leipzige teisiamų 
komunistų vadų gyvybę. Literatūros Draugija, Darbi
ninkių Susivienijimas, Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas ir kitos mūsų organizacijos rytoj, gruodžio 14 d., 
siųs delegaciją pas Vokietijos konsulatą New Yorke ir 
reikalaus paliuosavimo draugų Torgler, Dimitrov, Po
pov ir Tanev. Varde tūkstančių lietuvių darbininkų, ši
ta organizacijų delegacija pareikš protestą prieš Hitlerio 
valdžios terorą.

Visų kitų didmiesčių lietuvių darbininkų organizacijos 
turėtų padaryti tą patį. Sudarykite delegacijas ir siųs
kite pas Vokietijos konsulatus. Pareikškite lietuvių dar
bininkų nusistatymą ir protestą prieš tą suokalbį, kurį 
veda Vokietijos Hitlerio valdžia Leipzige, kad atimti gy
vybę keturiems darbininkų klasės vadams. Tegul nacių 
budeliškos valdžios agentai išgirs lietuvių darbo žmonių 
balsą! Tegul jie žinos, kad mūsų organizuotas judėji
mas stovi su Vokietijos kovingais darbininkais!

Visuotinas Algą Kapojimas 
Italijos Darbininkam

Kovos Prieš Vien Baltveidžią
Džiūrę Negrams

ir ^valdžios tar- 
bus nukapotos 

dešimties

LEESBURG, Va. — Neg- 
ro Crawfordo advokatai pa
reiškė, kad jie kovos prieš 
valdžios pastangas sudarys 
ti džiūrę tik iš baltvėidžių.

Amerikos Komunistų Par
tijos Centralinis Komitetas 
išleido speciali atsišaukimą 
del gelbėjimo Vokietijos ko
munistų, kurie yra teisiami 
Leipzige ir kuriems grūmo
ja mirties bausmė. Mūs par
tija šaukia visus darbinin
kus ir darbininkes, visas 
darbininkų organizacijas ir 
draugijas sukelti tokį ga
lingą protestą, kad Hitlerio 
valdžios budeliai nedrįstų 
žudyti draugus Torgler, Di
mitrov, Popov ir Tanev.

Komunistų Partija pil
niausiai užgiria paskyrimą 
gruodžio 19 dienos tarptau
tiniam protestui prieš hit
lerinius budelius. Manifes
tas baigiamas sekamai:

“Darbininkai, masinės or
ganizacijos rengkite masi
nius protesto mitingus! 
Siųskite darbininkų delega
tus pas Vokietijos fašistų 
konsulatus ir reikalaukite 
draugų paliuosavimo! Te
gul tiek darbininkų delega
cijų aplankys kruvinojo Vo
kietijos fašizmo atstovus, 
jog jie pajus galingą spėką 
Amerikos darbo masių, ku
rios yra pasirengę sulaikyti
fašistinių budelių rankas grūmojimo nepaisė, 
nuo mūsų draugų.
/‘Laiko beliko mažai iki 19 

dienos—dienos tarptautinio
Crawford tapo sugrąžintas protesto prieš grūmojimą
iš Mass', valstijos ir kaltina- nužudymu mūsų keturiems 
^ias žmogžudystėj, nors ji- draugams, 
shi griežtai užsigina jam 
daromo užmetimo.

DEŠIMTS MINUČIŲ TAR
PE MIRTIES IR GY

VYBĖS

KANSAS CITY. — Čio
nai yra kasamas tunelis. 
Staiga kilo viršuje gaisras 
ir septyni darbininkai 102 
pėdų žemėse tapo užversti. 
Jie sugulė ant žemės dumb
lyne ir laukė pagelbos. Pa
vyko visus išgelbėti, bet jei 
tik dešimt minučių ilgiau 
būtų buvę užtrukta, visi bū
tų žuvę, užtroškę nuo dū
mų ir gazų.

Baltveidžiy ir Negrę 
Solidarumas

ATLANTA, Ga. — Pen
kiolika šimtų negrų ir balt- 
veidžių darbininkų susirin
ko į svetainę ir pareiškė 
protestą prieš nuteisimą 
mirtin Scottsboro jaunuo
liu. Ku Klūks Klanas išlei
do atsišaukimą prieš šitą. 
susirinkimą ir pareiškė: 
“Komunizmas čia nebus to
leruojamas. Ku Klūks Kla
nas vėl gyvuoja.” Bet dar
bininkai šito teroristinicr

Streikuoja 1,500 
Mainierių

ROMA. — Diktatorius 
Mussolinis pareiškė, kad 
tuojaus Italijoj visiems dar
bininkams 
n autoj am s
algos ant kokios 
nuošimčių. Šitas nukapoji- 
mas esą reikalingas, kad at
piginus gamybą ir tuo bū
du galėjus varyti lenktynes 
su kitų šalių produktais pa
saulinėje rinkoje. Vadinasi, i 
Italijos darbininkai turės I

hovės gyvulių kapinynas.. kentėti ir pusbadžiai gyven- 
Sakoma, kad vienoj vietoj ti, kad išgelbėjus kapitalis- 
rasta keleto desėtkų gyvu-1 tų pelnus: ;

Atrado Senovės Gyvuliu 
Kapinyną

WASHINGTON. — šalę 
miesto Cumberland, Md.,

i nelegalus Komunistų Parti- 'tapo netikėtai atkastas se-
jos ir Jaunųjų Komunistų 
Lygos.

Policistas Nušovė Nekaltą 
Jaunuolį

ENGLEWOOD, N. J. — i 
Mire Andrew Rodica, 20 
metų jaunuolis, kurį pašovė 
policistas lapkričio 27 d. 
žmogžudys policistas Blace 
buvo suareštuotas, bet da
bar paleistas po $1,500 kau- 

‘ cijos.

ti. O tie gyvuliai gyvenę 
ant Amerikos sausžemio 
dar ledų gadynėje, kokie du 
milionai metų tam atgal. 
Žinoma, kaulai yra suakme
nėję. • x i

Sukilėliai Kasa Tranšėjas, 
Žada Laikytis

Šiemet Mažiau Gimimų

Pati Galės Liudyti s
Už Savo Vyrą į

PLIENO KOMPANIJA NEPAISO PRIŽADĖJIMO, 
ROOSEVELTO VALDŽIA APGAVO DARBININK.

—
Aiškus dalykas, kad šitas 

kompanijos žygis irgi daro
mas su valdžios žinia, idant 
Apgauti darbininkus. » Pa
matysite, valdžia nepasiims 
policijos bei armijos, kad 
numalšinti bosus. Bet jei
gu Weirton kompanijos 
darbininkai vėl išeitų į strei-

4 ___ . ką, tai Roosevelto valdžia
Streiką su prižadėjimu, kad ; vėl pasiskubintų kompani- 
jiems bus' leista laisvai nu- * jai talkon streiką sulaužy- 
balsuoti unijos klausimas. I ti.

PITTSBURGH, Pa.—Ga
linga Weirton Steel kompa
nija pranešė N RA adminis
tracijai, kad jinai atsisako 
prižadėjimo leisti savo dar
bininkams nusibalsuoti, ko
kios unijos jie nori. Kohia 
panija įvesianti kompanio
ną uniją. O kelios savaitės 
ątgal valdžia sulaužė tos 
kompanijos d a r b i n i n kaj

ALBANY, N. Y.—Valsti- 
jos sveikatos departmėntas 
raportuoja, kad šiemet per 
spalių mėnesį buvo 1,800 gi
mimų mažiau, negu pernai 
per tą patį mėnesį. Ant 
kiekvieno tūkstančio gyven
tojų išėjo tik 12.7 gimimų.

NUSIŽUDĖ, KAD NEGA
LĖJO ATKERŠYTI

KABUL, Afganistanas.— 
Nusižudė monarchistinis šu
las Bajauri tik todėl, kad 
jis negalėjo atkeršyti tam, 
kuris nesenai nužudė Afga
nistano karalių Nadir 
Shah, bajauri bus palaido
tas sale karaliaus kapo* ' ' ’ ■

SHANGHAI, Chinija. — 
Iš pietų pranešama, kad jau' 
įvyko atvirų susikirtimų 
tarpe Fukien sukilėlių ir 
Nankingo valdžios pasiųs
tos armijos. Fukieno r 19- 
toji arini j a turinti išsikasus 
tranšėjas ir esanti nuspren
dus atmušti užpuplikus. 
Tranšėjos nusitęsia trisde
šimts mylių.

Tuo tarpu Chiang Kai- 
shekas pareikalavęs, kad 
Nankingo valdžia tuojaus 
jam parūpintų' $1,800,000 
vedimui karo prieš komuni
stus Kiangsi provincijoj. •

WASHINGTON. — Iki 
šiol Amerikoje viešpatavo 
toks supratimas, kad mote
ris teisme negali liudyti už 
savo vyrą, nes, girdi, jinai 

e naturališkai stos už vyrą. 
Bet dabar Jungtinių Valsti
jų Augščiaųsias Teismas 

’ nusprendė, kad pati gali pil
niausia liudyti už savo vy
rą, kaip ir bile įkoks kitas 
liudininkas.

SUDEGĖ VAIKAS
i WHITECOURT, Alta. — 
Traxeliu berniukas, 11 me
tų, žuvo gaisre. Motina ir 
Liti keturi vaikai spėjo iš
šokti per langą.

JOHNSTOWN, Pa. — 
“Veikite tuojaus. Buda- Gruodžio 8 d. metė darbą 

vokite savo organizacijose ir paskelbė streiką penkioli- 
bendrą frontą prieš fašiz- ka

bu-1 Coal kompanijos. Streikas 
apima penkias kasyklas.. 
Mainieriai sukilo prieš ne- 
pristatymą visokių reikme
nų ir prieš neapmokėjimą

fa-

nu-

imtų mainierių Reich
mą. Sulaikykite nazių 
delio kirvį. Atmuškite 
šistų kruviną suokalbį!

“Neleiskite fašistams
žudyti Torgler, Dimitrov,
Popov ir Tanev! Kovokite I už “dead work, 
už paliuosavimą Vokietijos ------------
darbininkų vado 
Thaelmanno!”

draugo SUKILO PRIEŠ KUNIGĄ, 
UŽDARĖ BĄŽNYČIĄ 
MANILA, Philippinai. — 

Trys Užmušti Nelaimėje Už trw dešimtų mylių nuo 
_____  į čia tapo laikinai uždaryta 

katalikų bažnyčia, kuomet 
parapijonai sukilo prieš ku
nigą Gomero. Kunigas 
pradėjęs taip bjauriai elgtis 
su vargdieniais, jog pasta
rieji nebeiškentėjo.

HAMMOND, Ind.—Gruo
džio 11 d., važiuojant sker
sai geležinkelį, traukinys 
užbėgo ant automobiliaus ir 
užmušė du žmones—vyrą ir 
moteriškę. Keliomis minu-. 
temis pirmiau beveik toj 
pačioj vietoj du automobi
liai susikirto, ir vienas 
žmogus tapo užmuštas. i

Visoms A.LD.LD. Kuopoms

ISPANUOS DARBININKU SUKILIMAI ESĄ 
■ NUMALŠINTI, ŠIMTAS PASKERSTA

Draugai ir Draugės! 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Drau
gijos rinkimai Centro 
Komiteto pasibaigia su 15 
d. gruodžio. Visos blan
kūs privalo būti grąžintos 
į Centrą ne vėliau 20 die
nos gruodžio. Atlikite iki 
tam laikui balsavimus ir 
būtinai prisiųskite iki nu
skirto laiko.

D. M. šolomskas.

jau turinti suareštavus apie 
tris šimtus darbinitfkų.

Valdžia esanti paskerdus 
šimtą darbininkų įvairiuose 
šalies kampuose, o suareš
tuotų esą tūkstančiai.

Iš Madrido Ispanijos val
džia praneša, kad jinai jau 
numalšinus darbininkų su
kilimus, kuriems vadovavo 
“anarchistai”. Tik Barcelo- 
noj dar tebeina generalis

Daug Mirė Nuo Šalčio
LONDON.

gi užėjo dideli šalčiai. Lai
kraščiams zpranešama, kad 
daug žmonių > įvairiuose 
kampuose-mirė nuo šalčio* streikas, nors ten valdžia

Anglijoj ir-



Trečiad.,, Gruodžio 13, 1933Ikntras Puslapis

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED BY 
j T hf e Laisve, Ine. 

every day, except Sunday.
46 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ....... 

Brooklyh, N. Y., per year ............
Foreign countries, per year ........
Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ........
Brooklyn, N. Y., six months .... 
Foreign countries, six months ... 
Canada and Brazil, six months ..

$5.00
$7.00
$7.00
$5.00
$2.50
$3.50
$3.50

_________________ $2.50
EnterejJ as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act

Į* • of March 3, 1879 1 

Bijosi “Nepalankios Nuomonės”
Vienas Chioagos katalikas darbininkas^ 

(J. Jusevičius) rašinėja “Garse”, kurį 
leidžik LRKSA. Kai. kada, teko paste
bėti, jis iškeldavo savo straipsniuose gan 
objektyvių .dalykų, ir jie, kad ir gerokai 
redaktoriaus plunksna apgramdyti,. pa
matydavo pasaulį.

Bet štai J. Jusevičius parašo į tą patį 
“Garsą” straipsnį apie Sovietų Sąjungą, 
bandydamas atremti tuos šmeižtus, ku
riuos p. redaktorius (Zujus) nuolat 
spausdina. Pradžioj savo straipsnio J. 
Jusevičius įpila biskelį karčios tiesos ka
talikų organizacijos organo redaktoriui, 
pareikšdamas, kad “Garsas” renkasi ži
nias ne iš pačios Sovietų Rusijos, “bet 
iš viso pasaulio sostamiesčių,” kuriuose 
“caro buvę giminės, kunigaikščiai, gene
rolai, profesoriai šiandien susivijo liz
dus”.,ir kurie “fabrikuoja visokio turinio 
šmeižtus prieš Sovietų Rusiją ir leidžia 
į Svietą.” Gi “Garsas”, sako rašytojas, 
“gaudo tokius šmeižtus, neteisingas ži
nutes ir spausdina jas švarios organiza
cijoj organe.” -V

Teįi pat rašytojas sako:
‘Aš nieko nesakyčiau, kad mūsų organas 

“Garsas” dėtų ir tokias žinias, kurias rašo 
Amerikos korespondentai, būdami Sovietų 
Rttšijoj... Jie parašo gana gražių ir žavė
tinų žinučių iš Sovietų Rusios., Kaip ten 
giežiai sutvarkytas auklėjimas vaikučių, 
kajp valdžia rūpinasi j’ų sveikata ir apšvie-

Ir‘Toliau, Jusevičius cituoja buržuazi
nės spaudos skiltyse tilpusias apie Sovie
tų Sąjungą žinias, rašytas jos pačios ko- 
respQndentu, kurie gyveno SSSR iu ma
te savo akimis tą progresą, kurį darbi
ninku šalies proletariatas yra padaręs vi
sose’’gyvenimo šakose.

Klystų tie mūsų skaitytojai, manyda
mi, kad minėtas kataliko darbininko 
straipsnis buvo išspausdintas “Garse.” 
Ne!' Ponas redaktorius jį sugrąžino au
toriui su sekama pastaba:

“Jūsų raštą po antgalviu ‘Kam tikėti?’ 
grąžinam. Jo spausdinti ‘Garse’ negalima, 
ne& sukeltų katalikų visuomenėj nepalankią 
nuomonę apie ‘Garsą!”

P
Kokioj “katalikų visuomenėj” sukeltų 

nepsflankią nuomonę? Žinoma, kunigiš
koj «visuomenėj. Katalikai darbininkai 
juk jįesipiktins tuo, kadangi vienas iš to
kių Katalikų darbininkų jį parašė. Jis 
citavb ne Leniną, ne Staliną, ne Brow
derm ne BtTnbą, ne Andrulį, ne kurį kitą 

-“Maakvds agentą”, bet kapitalistų spau
dos Rašytojus, kurių katalikų spauda ne 
tikta} 
ges. Į

Atfku, J. Jusevičius, gavęs nuo savo 
ąrgahizacijbs orgario redaktoriaus šito
kį atsakymą, ‘pasifįžo parodyti pasau
liui savo straipsnį (už tai vertas jis pa
gyrimo!) ir pasiuntė jį “Vilnies” redak
cijai; kuri ir perspausdino. Podraug, p. 
Jusevičius, tarp kitko, pažymi:

ponas M. Zujus riiūsų susivienijimo na
rius per daug metų penėjo visokiom mela
gingom žiniom apie Sovietų Rusiją, o ma
no • straipsnis, kaip tik užduoda mirtiną 
smūgį visom fabrikuotom, neteisingoip ži- 
nicrm apie Soviėtų Rusiją... •

Aš visuomet maniau, kad p. Zujus yra 
sąžiningas žmogus ir laikiau jį patyrushi 
ir Teisingu publicistu, žmoguf esant tokioj 
vietoj nedera dėti į laikraštį melagingas ži- 
nidį. Reikia į laikraštį dėti žinias, kur 
duoda visapusius aprašymus apie žmonių 
grupes bei valstybes.

I’o.iao M. Zujus teisingo publicisto kryp
ties nesilaiko. Jis už melų dėjimą yra atsa-

neneigia, bet dažnai kelia 4 padan-

komingas prieš katalikišką visuomenę, ypač 
prieš organizacijos (LRKSA) narius.

Mes manome, kad šis, kaip ir kiti Zu- 
jų ir jiems panašių žygiai įtikins patį J. 
Jusevičių ir šimtus kitų katalikų darbi
ninkų,jog klerikalinės krypties laikraščių 
redaktoriai tiksliai melavo ir meluoja 
apie Sovietų Sąjungą. Ne tiktai apie 
Sov. Sąjungą, bet apie kiekvieną revoliu
cinių darbininkų žygį kovoje su' išnaudo
tojų klase. Kaip greit jie tai supras, 
taip greit jie pertrauks visokius ryšius 
su jais ir atsistos kovojančių darbininkų 
pusėje.

Pamiršo “Pridėčką” .
Chicagos kunigų “Draugas” išspausdi

no pirmajam puslapy j paveikslą naujai 
projektuojamo Sovietų beračio traukinio 
ir po juo padėjo, sekamo Turinio parašą:

• ; , ■ ■ l T ;

Rusijos bolševikų projektuojamas naujos 
rūšies elektrinis traukinys. Ypatingas'tuo, 
kad jis be tekinių. Vietoje tekinių, bus 
įtaisyti plieniniai kamuoliai (bolės). Tai gi 
ir bėgiai nebus reikalingi. Kelias bus kon- 
kretinis ir konkrete įdubusios vagos (po
zai). /
Nesuprantame, kaip kunigai galėjo 

praleisti šitą paveikslą ir parašą be “pri- 
dėčko.” Iki šiol jie nepraleisdavo nei 
vienos apie Sovietų Sąjungą Žiliūtės, ku
rios nebūtų iškraipę arba prie kurios ne
būtų prikergę keletos šmeižiančių darbi
ninkų šalį sakinių. Matomai doresni ka
talikai darbininkai pradėjo kelti prieš 
jagamasčius revoliuciją del tų dažnių ir 
dažnai kvailų šmeižtų prieš Sovietus, tad 
kunigėliai ėmėsi darytis sukalbamesniais. 
O gal tai įvyko grynai per neapsižiūrėji
mą? Vistik tai pirmas tokis “Drauge” 
apsireiškimas.

Nusipranašavo
1919 metais Grigaitis lėmė Amerikos 

komunistiniam judėjimui tokį pat liki
mą, kaip ir Sovietų Sąjungai. Girdi, jis 
jau 
met žodį komunizmą dėjo į svetimženk- 
lius.
gryno ūpo vaisius.” Jis stovi žemiau net 
už aidoblizmą, o prie socializmo tai jau 
negalima nei svajoti palyginti. Todėl,

“Komunizmas” jau pasiekė dugno, že
minus pulti jam nėra kur. Ir paliovęs ris- 
ties, jisai jau nebegali augti.

Ten pat toliau:
Taigi “komunizmas” artinasi prie savo 

galo. Akyvaizdoje šito fakto, socialistai pri
valo apsižiūrėti. t ' 9

Dar toliau:
“Komunizmas” pats, be socialistų pagel- 

bos, atras kelią į “geresnį gyvenimą” (kita
me pasaulyje)... (“Nauj.” už gruodžio 
mėn. 9 d., 1919).
Šitokias ir jom panašias paikybes Gri

gaitis rašė keturiolika metų atgal. Na, 
ir ką matome dabar? Net ir prie sun
kiausių sąlygų,1 komunistinis judėjimas 
auga, kuomet Grigaičio socializmas tebe- . 
pelėja ant lentynos.

Tiesa, jaunas mūsų judėjimas pergyye- 
rio eilę krizių, sunkuijių.y^ lįriėJo buvo J 
prisiplakę su Grigaičio"idėjomis (p’ašlėp-' 
tomis) žmonių, kurie ardė,j stelbė įtą juj ■ 
dėjimą. Reakcija, deportacijos, kalėjimai 
ir kt. valdžios puolimai nemažai ddrbi- 
ninkų sulaikė nuo komunistinio „judė j i-, 
mo. Neveizint tačiaus to, jis stiprėja. 
Štai mes, lietuviai komunistai, turime du 

. dienraščiu ir ruošiame išleisti teoretinį 
žurnalą.
dienraštį ir keletą savaitraščių, 
mėnraščių. Tai vis, žinoma, ilgų 
sunkaus darbo vaisius.

“beveik susmuko.” Grigaitis tuo-

Girdi, ‘"jisai (komunizmas) yra

Anglų' kalba turime • puikų 
daug 
metų

Gavome Darbininkų Kalendorių 
metams. Jį išleido “Vilnis.” Puslapių, 
turi 128. Turinys, apskritai, geras, bet 
angliškam skyriuj randasi visa eilė pa
klaidų, kurias prisieis nurodyti savti lai
ku. Darbininkų metraštis yra nepavaduo
jamas kiekvieno darbininko namuose. 
Todėl visiem patartina šį kalendorių įsi
gyti. Kainą tiktai 25 centai už kopiją. 
Galima gauti “yftriies” ir “Laisvės” kny-r 
gų krautuvėse. 1

1934

Pasikalbėjimas su Dimitrov, 
Motina Drąsuole

Mykolas Kolcov»as, spe- vadu darbininkų ir tuo pa- 
cialis “Pravdos” korespon/ čiu kartu jis liko pusėtinai
tas, aprašo savo pasimaty
mą su draugo Jurgio Diiųit- 
rovo motina, ka.da ji vyko 
iš Bulgarijos Berlynan, kad 
matyti savo didvyrišką sū
nų fašistų teisme. Senutė 
Dimitrovb motina ir “Prav
dos” korespondentas turėjo 
žemiau paduotą pasikalbėji
mą Paryžiuje; gelžkelio sto
tyje ir štai kaip jis tą pasi
matymą piešia: ;\\\ i ’

Tarpe sumišimo ir ' trūk- 
šmo šiaurinio5 Gelžkelio Sto
ties (Gare du Nord), ant 
krašto gigantiškos upės 
žmonių, bagažų ir lokomo
tyvų; tarpe laikraščių > par
davyklos, traukinių platfor
mos vartų ir kalno įvairių 
pakų, sėdi mažytis, susi
traukęs gyvūnas. Didelė, I žmogus gali būti padegė- 
juoda skara apsupa jos fi- jas? Aš esu tikra, kad jūs 
gurą nuo galvos iki kojų. 
Tiktai pora didelių, gyvų 
akių matosi, ir burna pilna 
raukšlių.

“Ar esi pavargus, drau
gė Paraškėva? Juk tai sun
ki kelionė iį Bulgarijos Pa
ryžiun, o 7s čia vėl Berly
nan?”

Juodoj ir gyvos akys žiū

 

ri tyliai priekin. ,

“Taip, t aš kaip kada nu
vargstu. Bet tai yra niekis.

i AŠ esu prijprdtuš. Jurgis 
jau yra ketvirtas 7kųtį noj'i 
nužudyti. Trys mano' sū
nūs jau žuvo. Vienas nu
kankintas caro valdžios Si- 
berijoje; antras krito arini-i 
jos sukilime laike pasauli
nio karo, o trečią nužudė 
Bulgarijos valdžia 1925 me
tais. ' Mano mažytis anū
kas, taipgi, nors tik 18 me
tų amžiaus, sėdi kalėjime 
Sofijoj, kaipo revoliucionie
rius. O mano dukterys ne
atsilieka nuo vaikų. Štai 
čia dvi jos.”

Dukterys yra du kart di
desnės už motiną. Jos nusi

juokia ir motina jas paglos
to. . f ’ ; .
“Na, tarpe mūs, .aš visuo

met mylėjau ir dabar myliu 
Jurgį daugiausia. Gal to
dėl, kad jis mano pirmas 
kūdikis, o gal todėl, kad aš 
daugiausia kentėjau,/ gim
dant J į. Mano vyrąs ir aš 
esame makedoniečiai. Mes 
pabėgome į Bulgariją. Kada 
Jurgis išeidavo gatvėn,, jį

• užpuldavo Bulgarų vaikai. 
Kaip kada Jiį atsimušdavo’ 
ir juos atakuodavo. Kadą 
Jurgis paaugo, jis. pradėjo 
kovoti už Bulgarų darbi-, 
ninkus"ir jų.vaikus. Aš ne-; 
norėjau, kąd Jurgis būtų' 
paprastu J darbininku, kaip 
kad jo tėvas. I Aš norėjau 
iš jo padaryti mokslininką. 
Bet nepajėgiau. ;Mes visi 
pirma turėjome ! mąstyti 
apie kasdieninę .duoną. Jur
gis .turėjo sunkiai dirbti po 
12 valandų į dieną. Kada 
jis pareidavo namo, jis pra
leisdavo po pusę nakties 
prie šviesos aliejinės lempu
tės skaitant ir rašant.
“Aš vis rūpinausi apie jo 

sveikatą. Bet net tada Jur
gis buvo labai tvirtas. Jis 
pasiliko darbininku ir tapo

žmogum, 
gerai jis

pasirodė di-

p r a s ilaviniusiu 
Jūs žinote, kaip 
kalba vokiškai?”

Vakar Paraškėva
įžiuliame mitinge iš 8,000 
žmonių (Paryžiuje) ir pa
sakė trumpą f prakalbėlę, 
kurią priėmė su neapsako
mu entuziazmu. (Vertimo 
jos, prakalbėlės. minia*,žmo
nių laukė su nekantrumu. 
Ji sakė: ‘'Man ’smagu ma
tyti jūsų čia tiek daug. Na
muose, Bulgarijoj, tas yra 
negalima. Ten darbinin
kams uždrausta susirinkti. 
Per 35 metus mano sūnus 
Jurgis tarnavo darbininkų 
klasei. Visi jo draugai ir 
net priešai gerbė jį kaipo 
teisingą žmogų. Ar tokis

drąsiai kovosite už liuosy- 
bę Dimitrovui ir kitiems 
darbininkams.”

, šypsodamos, dukterys 
žiūri į motiną. “Motina yra 
tikrai drąsi. Ji buvo be
mokslė. Ji išmoko skaityti 
iš biblijos. Per metų metus 
biblija buvo jos vienatinė 
knyga. Kada mes užaugo
me bedieviais, mes -tankiai 
argumentuodavome su ja. 
Nesikarščiuojant, ji mums 
sakydavo: Nepeikite bibli
jos—-Tai tik viena knyga,1 
kurią aš moku skaityti. Aš 
esu patenkinta jūsų dar
bais, ir aš visuomet jums 
padėsiu. Jūs man taipgi 
padėkite suprasti geriau...

“Mes tankiai jai duoda
vome laikraščius ir lapelius. 
O ji?—o,7kaip ji mums ir 
draugams padėdavo. Ji kokį 
laiką dėvėjo didelį žiurstą, 
iš vieno šono su dviem dide
lėm kišenėm. Ten ji paslėp-

ŠYPSENOSI davo lapelius mano brolio 
i (kuris buvo nužudytas 1925 
metais) ir mano. Ji laikė 

I tas dvi kišenes, kad nesu
maišius lapelių. Kada aš 
prie jos prieidavau, ji grei
tai pakišdavo ranką po žiur
stu ir sakydavo: “čia yra» 
tavo kišenius.”

Paraškėva perkirto: “Ar 
jūs pažįstate draugę Tanė- 
vą? Ji motina Jurgio drau-j 
go. . Gerus darbus mudvi I kalėjime)— Kokią čia"keistą 
atlikome Sofijoj. Mes nuė-' avieną padavei man pie- 
jome kartu į vokišką am-Jums? 1 f
basadą. Mudvi laikėme 
peticijas rankose ir reika- 
lavome, kad mus priimtų va]g0; tai užtai ir keista, 
kaipo liudininkes dėl mūs į 
sūrių. ; Ir nespėjome slenks- j 
tį peržengti, kaip jie nučiu-1 
po mus, senas moteris, ūž i 
sprando, ir įmetė kalėjimam (Sovietų Sąjungos mokslinin- 
Jie manė, kad mudvi su pe-1 kąi jau ir atomą suskaldė. . 

i ticijomis galime padegti vo-j ‘Senas inžinierius—Jiems 
kišką ambasadą. Visas viskas galima skaldyti ir 
miestas sukilo matant mus < 
įkalintas. Ir policija buvo ] 
priversta mus paliuosuot.”

Vaikas su laikraščiais 
persigrūdo per mjnią. Pa- 

J raškė va nerimauja, nori 
laikraščio, kas nors turi 
perskaityti ir išversti jai 
paskutinias žinias apie teis
mą. Tas atlikta. Šiandien 
svarbus liudijimas del Di- 
mitrovo. Viena liudininkė 
pareiškė, kad ji matė ir kal
bėjosi su Dimitrovu ant 
traukinio iš Municho vaka
re, 27 d. vasario.

“Na, daugiau liūdymų 
Jurgio naudai. Matote, vi-1, 
sas pasaulis žino, kad Jur-i 
gis nekaltas. Juk tai negali
mą, kad,jie jį nuteistų. Aš, 
taipjau kalbėsiu .už jį teis
me.”

Mes visi stovime nuliūdę, 
tamsios mintys slegia mus. 
Bet Paraškėva, iš traukinio, 
lango moja į mus savo iš
džiūvusia ranka. Povaliai 
traukinys pradeda eiti; ma
žytė figūra juodoj skaroje 
nyksta tamsoje. Ta nenuil
stanti ir pasišventusi prole
tarė motina.

Vertė
B. E. Senkevičienė. Į
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Lėkštėje
Buožė (Sovietų Sąjungos

Sargas — Aviena blogai 
jaučiasi, kada žalotojas ją

Jiems Viskas Galima
Jaunuolis—Ar girdėjote,'

daužyti, o jeigu aš nors vie
ną seną vagoną sukulčiau, 
tai už tai ir gaučiau!

Nėra Laiko
Mikas—Oi, kad turėčiau 

laiko, tai Markso raštus 
skaityčiau.

Jonas—O kuom jūs taip 
užimtas, kad nėra laiko?

Mikas—Marksistinį ratelį 
vadovauju.

Mirtis del Meilės
Marė—Jis jau mirė? Ko- 

ikia liga?
Ona—Del meilės.
Marė—Del meilės! Juk jis 

yra senas. , ,
Ona—Jis mylėjo degtinę.

; > Jis žino
Jonas—Prany, kas atsiti

ko su ta mergina, prie ku
rios tu merginais?

Pranys—Ji apsivedė ir - 
jos vyras yra nelaimingas.

Jonas—Iš kur tu tą ži- • 
nai? ‘ '

Pranys — Kaip nežinoti 1 
Juk aš esu jos vyras.

Lietuvių Jaunuolių Pir
mas Parengimas

tai
nepaisymą

To-

NEW HAVEN, Conn.—Ten- 
ka pasakyti žodis kitas apie 
mūsų jaunuolius, kurie daug’ 
savystoviai pradėjo gerai 
veikti. Jie renka prenumera
tas del “Young Worker,” jie 
renka aukas del Nacionalio 
Lietuvių Jaunuolių Komiteto 
organizavimui neorganizuotų 
jaunuolių;* jie renyi'a plačia, 
papėde gražų, pirmą savo gy
venime, distrikto ba'nkietą, su
darymui šiėk tiek finansų del 
’paties distrikto. ' 
; r ' ’ i i ■

Distrikto Komitetas išsiunti
nėjo tinkamus atsišaukimus 
visom darbįųinkų organizaci
jom po visą valstiją, kad šį 
parengimą visi tinkamai pa
remtų. Kaip matome, jie jau 
sukruto prie darbo, kad jų 
dištriktas nekęstų trūkumus 
finansiškai, o kaip tik finan
sai nedalėidžia tinkamai pra
plėsti didesnį veikimą tarpe 
jaunuolių* i

Todėl visos ALDLD, LDSA, 
LDS, chorai ir kitos organiza
cijos turėtų organizuotai pa
remti šį jaunuolių pirmą pa
rengimą. Reikia susiriktuęti 
būriais važiuoti į šį parengi
mą, kad duoti jiem dar dau
giau drąsos ir sykiu pajamos. 
Jaunuolių bankietas atsibus 
gruodžio 24 d., 243 Front St.', 
New Haven, Conn. ' '

Iki kol vis jaučiama, 
vienur, tai kitur 
jaunuolių veikimo. Kodėl dar 
vis taip yra tarpe mūs?
del, kad kai kurie nėra matę, 
kaip patys jaunuoliai gali
veikti. Jiem išrodo, kad čia 
dar tik vaikų darbas. Tad 
šiuo kartu kviečiame visus da
lyvauti bankiete ir prisižiūrė
site, kaip jie darbuojasi. Sy
kį pamatę, persitikrinsite, jog 
buvo jūs klaida taip manyti, 
jog jaunuoliai dar vis vaikai.

Pats parengimas irgi bus la
bai įvairus, nes prisižadėjo da
lyvauti iš visų, miestų darbinin
kiški chorai.’ įrodei iš dailės 
atžvilgio taipgi bus daug kas 
nepaprasto. Paskui sporto 
grupės ir žaislai bus didelis 
“hit” del jaunuolių ir suaugu
sių.

Vėl Derybos Tarpe
Vokietijos ir Francijos

Sutiko, Bet
Piksas—Gal tamsta pa

skolinsi $100.00, tik vienai 
dienai. -

Triksas—Geriau aš jums . 
paskolinsiu vieną dolerį 100 
dienų.

Raudonas Pipiras.

Jurgis:—Kas yra su ta
vim, Kazy, kad tokis surū
gęs?

Kazys:—Būtum ir tu su- J 
rūgęs, jei tau taip dantis 
skaudėtų, kaip man kad 
skauda. Nors jis proto eik.

Jurgis :---0 tai blogai. O : 
kodėl tu taip nedarai, kaip 
aš? * /

Kazys: — O ką tu darai?
Jurgis:—Nugi, einu na

mon pas pačią, ji mane su
ramina, priglaudžia, pagla
monėja taip, kad pamirštu 
apie visus skausmus.

Kazys:—Tai puiku. Ar 
tavo pati dabar namie?BERLYNAS. — Spauda 

paskelbė, kad čionai prasi
dėjo naujos derybos tarpe I Mokytojas: — Katras iš 
Hitlerio valdžios ir Franci- jūsų, vaikai, atsakys man į 
jos atstovų. Prancūzai no-, šį klausimą: Kokis gyvūnas 
rį sužinoti, ką Vokietija į vartoja mažiausia maisto? 
veiktų su 300,000 pastovios Jonukas (greitai pašo- • 
armijos, jeigu Versailio tai- kęs):—Kandys, pons moky- 
ka būtų pakeista. Pasak tojau. Jos nieko neėda, kaip 
pranešimo, derybos veda
mos didelėj slaptybėje.

tik skyles.
Surinko B. E. S.
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Komunistų spauda daug

bet

Moksliniai Raštai

Neapdarytos 20 centų.

CENTRO PRANEŠIMAI

Tai viena

/

t

at-

'I

<♦>

<♦>

<i>Teko matyt “Naujosios Ga-
prie žemo anglies sluogsnio dynės” vienam numery tūlo

Parašė A. Bogdonov. 
visuomenines tvarkas, 
ir baudžiavos laikais.

apdarytos
25 centai.

me-
da-

Nežiūrint ar vajus bus pra
ilgintas, ar ne, vistiek reikia 
smarkiau imtis už; darbo. .Nei

tą 
nei 
jis

Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo-| 
kites dideliu nuplginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia*vargų ir visų eile kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė Gorkis. Vertė V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusijų, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Ahdrejev. “Raudonas Juo 
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai. Knygelė turi 108 puslapius. Kaina buvo 
35 centai. Dabai tik 15 centų.

KARAS .LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai j pereitų karų ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai.

IŠVOGIMAS IŠ PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšuvoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik 10 centų.

MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šių knygų privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka. Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS— Parašė G. Plechanov.
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo.
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. T’

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvvkių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų 
Dabar tik 25 centai.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir proletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJA- 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų.

Knygos Apie Rėligiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksai*.

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJĘ. Parašė Dr. 

J. J. Kaškiaučiaus. Knyga ■ turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant mę’.ų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

taip mokėtų’, ta; titojaus drau
gija subankrutuotų. Pomirti
nės išmokaipos tiktai tada,

Trečias Puslapis

• Iš Kapitalistinio Pragaro
Ndrs visose kapitalistinė

se valstybėse darbininkų iš
naudojimas yra žiaurus, 

r" vienok jis negali susilygin
ėti su West Virginia išnau- 

, dojimu. čia tai tikras pra
garas, kur tūkstančiai dar
bininkų, sukandę dantis 
kankinasi požeminiuose ur
vuose, vieni ant šonų, kiti 
ant kelių, o treti repečkioja 
ant visų keturių dirbdami 

į žemose kasyklose. Kaulai 
-.skauda, raumenys sutinsta, 

j darbininkų apsirengimas — 
skarmalai. Iš šimto mai
nierių, gal tik vienas būna 

į laimingas, kuris išlieka 
sveikas. Taip tik ir matai 
žaizdas, ;
malais.

g:>valdžios atskaitos paduoda, 
I kad nuo 1898 iki 1917 metų, 

iš kiekvieno tūkstančio mai
nierių, į fnetus buvo 12 jų 
užmušta, o sužeidimų po 45. 
Nuo 1917 iki 1933 metų už
mušimų laipsnis su mažais 
apsistojimais kyla. 19’31 me- 

xtais buvo 12.5 užmušta iš 
kiekvieno tūkstančio ir 38 
sužeista; 1932 metais 12 pu
sė užmušta ir 45 sužeista.

Nuo 1917 iki 1923 metų 
užmušimų kiekis buvo nu
puolęs iki 6 ir pusės žmonžų 
ant kiekvieno tūkstančio ir 
iki 22.5 sužeistų. Tas bu- 

į vo sumažėję todėl, kad mai- 
nieriai buvo organizuoti į 
United Mine Workers uni
ją ir jos vadai dar nebuvo 
galutinai kapitalistams par
sidavę. Darbininkai turėjo

I prisieina išimti apie 15 to- bininką baudžiu, kada jam registruotas ,̂ Nes . vieną

mas, iš pradžios nedrąsus, 
tik tarpe vieni kitą pažįs-' 30 nuoš. Toliaus kontrak-

kalus, kurie pradėjo kal
nuose laikyti susirinkimus 
ir persiorganizuoti į Naci- 
onalę Mainierių Uniją. Re
akcinės U.M.W. vadai nusi
gando, bijodami, kad dar
bininkai gali juos palikti, 
jie organizavo savo agentų 
gaujas, kurie pasileido po 
West Virginiją ir šaukia, 
kad nereikia nei įstojimo, 
nei duoklių mokėti, kad da
bar gali į U.M.W. uniją 
stoti, kad Rooseveltas su N. 
R.A. išgelbės darbininkus iš j 
vargo. Užuosdami kairiuo
sius darbininkus, pradėjo 
arba tiesioginiai mesti lau
kan iš unijos ir darbo, arba 
įgrūsdami ten dirbti, kur į 
dieną negalima pasidaryti 
nei 50 centų ir priversdami 
pačius darbininkus pasi
traukti. Vadai per du mė
nesius laiko lakstė nuo mie
stelio į miestelį, garbino 
Aooseveltą, gyrėsi, kad Vir
ginia, W. Virginia, Mary
land, Ohio, Kentucky ir ki
tų valstijų angliakasiai yra 
organizuoti ant 98 nuo.; 
šaukė, kad dabar darbinin 
kai gaus dirbti po 5 dienas 
savaitėje ir 6 valandas į die
ną. Bet tai buvo tik kal
bos, gyvenime dar labiau 
padidėjo išnaudojimas. Ta
da darbininkai pradėjo ko 
vą, streikų banga prasidū

- , io prieš N.R.A. Bet “gera- 
daugiau teisių, geresnes są- i sįs” Rooseveltas griežtai 
lygas ir galėjo išvengti ne-! išstojo prieš streikus ir už- 
laimių. Bet 1922 metais Ų. draudė juos. Pareiškė, kad

apraišiotas skar- 
Net kapitalistinės

nų skalų, jos yra daug sun- i priešiniesi, tą pat jis daro ir , kartą užrašo ir perleidžia , 
kesnės už anglį ir už tuos tada, kada neklausai par- per daktarą, užregistruoja,! 
“rakus” numušta alga ant davingo unijos vado. Į bet darbo negavai. Kitą 

Dabar duoda naują para- kartą jau kitoje kasykloje 
tančių, tarpe grupelių, bet tas nusako, kad jeigu už-1 ką, kuriuomi nušovus, jo tave vėl pervaro per tą še- 

dūmi laikosi visą dieną ur- rengą ir užregistruoja, 
ve ir graužia gerklę ir akis 
bedirbant.

LcuLUlų, tarpe gi upelių, Del tab Huseinu, nciu jeigu uzy-j 
vėliau tas apėmė ištisus lo- grius kasykloje karukus ar

kitus įrankius, tai kompa
nija turi teisę iš darbinin
ko algos išskaityti už tą. 
Suteikta bosams galia-atlei
dinėti darbininkus, ir visa 
eilė kitų prieš darbininkus 
patvarkymų.

Reakcinės U.M.W. uni
jos vadai puolėsi teroro pa- 
ffelba pravaryti kontraktą. 
Jie mušė ir metė laukan 
tuos, kas priešinosi, skundė 
bosams ir reikalavo pava
ryti iš darbo. Bosas dar-

Taipgi didelis kartų nurodė tą, ką N.R.A.1 
susikimšimas d a r b ininkų, duoda darbininkąms, 
sulyg N.R.A. priima bedar-, kapitalistų ir socialfašistų 
bius, bet vieton atidaryti 
uždarytas kasyklas ir ten 
suteikti jiems darbo, tai juos 
grūda jau į dirbančias.

Giriasi ponai valdininkai, 
kad jie su pagelba N.R.A. 
suteikė daugeliui bedarbių 
darbo, bet labai tankiai vie
nas ir tas patsai darbinin
kas bent tris kartus yra už-

laikraščiai visaip garbina 
mėlyną arą. Darbininkai 
turi tvirčiau glausti savo ei
les aplinkui kovingą Nacio- 
nalę Mainierių Uniją, nes 
tik po jos ir Komunistų Par
tijos vadovybe mes galėsi
me išsigelbėti ir šios vergi
jos.

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512
—-    .................................................................................................................. .......................................................................................... ■■ ' ■     —   --------------------------------------------------------------

APLA 7 kuopa prisiuntė se
kamą tarimą vajaus reikalu:

“APLA 7 kuopos metiniame 
susirinkime, laikytame gruo
džio 3, 1933, apkalbėjus APL 
A vajaus reikalą, prieita prie 
nuomonės, kad reikia kreiptis 
prie APLA Centro Komiteto 
su prašymu, kad Centro Ko
mitetas prailgintų APLA Vajų 
dar ant trijų mėnesių—iki ko
vo mėnesio pabaigai, 1934.”

Pasirodo, jogei šita kuopa 
jrana rimtai svarsto organiza
cijos budavojimo reikalą. Cen
tro Komitetas veikiausia ir iš
pildys tą prašymą—suteiks 
ųrogą daugiau padirbėti gavi
mui naujų narių.

Tai perdėm-neteisingas pa
rašymas. Juk visi APLA na
riai žino, kad Centro Komite
tas paved.e Centro pirm. Chel- 
kiui duoti atsakymą, po ku
riuo pirmininkas Chelkis ir pa
sirašo. Tasai atsakymas tai 
buvo išreiškimas minties viso 
Centro Komiteto. . Jisai buvo 
rašytas ne J. Gasiuno mašinė
le, bet APLA mašinėlė, kurią 
naudoja visas Centro Komite
tas.

M. W. unijos vadai galuti- jįs va(jįns įas kompanijas viena kuopa neturėtų nuo to 
t nai parsidavė anglies baro- 
< nams, to sekmoje unija pra- 

dėjp pulti nariais, bosai su 
pasiutimu užgulę darbinin
kus išnaudoti—prasidėjo ne
pakenčiamas sunkus dar
bas. Kompanijos, kurios 
turėjo po 10 4r daugiau ka
syklų, daugelį iš jų uždarė, 
o operuoja tas, kur anglies 
sluogsnis yra nuo 30 iki 42 
colių storumo; ten pirmiau 
turėjo mokėti po $1.00 už 
mastą ir tam tikrą sumą už 
akmens colį, dabar kompa
nijos panaikino mastų dar-

> bą, apmokėjimą nukapojo, 
taip, kad darbininkas, iš
dirbdamas po 10 ar 12 va
landų, negali nei ant maisto 

$ pasidaryti. Gi kasyklos ten
• dirba po 2-3 dienas į savai- 

tę ir tas įstūmė anglies ka
sėjus į badą. Kurie turi di
deles) < šeimynas, tai gauna

! $1.00 ; vertės iš kompanijos 
krautuvės nusenusio mais
to ; kas turėjo kiek taupinių, 
tai išbaigė.. Iš valdžios pa
šalpos negalima gauti, nes 
darbdaviai pasigyrė, kad jie 
savo darbininkus maitina, 
tai valdžia ir ataisake šelp
ti. G^ darbininkai kol kas 
neorganizuoti ir jie tik pra
šo, o su tuom nei kapitalis
tai. nei jų valdžia nesiskai
to.

“skebais”, kurios nepakels t atsilikti, 
darbininkams algas. Reiš- ’ Ko1 
kia, dabar bus “visiems ge
rai”. Kaip kurios kompa
nijos primetė angliakasiams 
po 5 centus ant tono. Lauk- 
' a, kokis galutinas patvar
kymas ateis. Ir štai, pabai
goje rugsėjo, ateina patvąr- darbu parodė,- jogei galima 
kymas, kad angliakasiai tu-: gauti naujų narių. Jeigu vi- 

1 rėš kasti anglies toną už 33 sos tai» pasirodytų, tai mes 
centus. Dar kaip kurie ma- tur5tuMe ,abai sekmin^ va’ 

F . jų*nė, 'kad U.M.W. vadai ne- į Tad visi -r vįsos, prje ^ar_. 
priims tas vergiškas sąly- bo.
gas, bet netrukus pasirodo 
ir kontraktas, pasirašytas 
U.M.W. unijos vadų Wm. 
Blizard ir Van Bittner, ta
da ir tie, kurie garbino mė
lyną arą, pamatė, kaip 
juos pardavė reakcinės uni
jos vadai kartu su Roose- 
veltu, ir kad jiems teisybę 
ąakė tik eiliniai kovinei 
darbininkai ir Nacionalės 
Mainierių Unijos vadai. . ‘

Paskirstė į Apskričius
Tas kontraktas paskirsto 

W. Virginiją į skirtingus 
apskričius; . pirmiaus

_ i Kol kas tiktai astuonios
• ! kuopos teprisiuntė naujų na-1 

riu aplikacini. Viso Centre 
randasi tiktai 18 naujų narių 
aplikacijų. Tai visai mažai. 
Kode! kitos kuopos nieko ne
daro ? Ar visą darbą atideda 
tiktai ant tu aštvonin ktton’i ? 
Juk tos astuonios kuopos savo

Toki šmeižianti APLA raš
tai kaip tik ir tinka tokiam 
laikraštyje, kuriame visas bra
das suverčiamas. Pas 
“Klaiduną” teisybės nerasi 
už skatiką. Ir slapivardį 
sau tinkamą pasirinko.

APLA nariam yra- vieta
dara savo organe “Laisvėje.” 

i čia galima rašyti visokį raš
tai APLA reikalais. Kurie no
rį kritikuoti APLA Centrą, ar 

! Centro Komiteto narius—tai
! gali per savo organą “Laisvę”, 
i Kurie mątę> * netikslingumus 
APLA organizacijoj, kviečia
mi rašyti ir nurodyti, kam 
tuos netikslumus reikia pa
taisyti. Visokį raštai tačiaus 
turi būti konstruktyvio pobu-. 
džio, o ne šmeižtai.

“T aisvėj” dabar nuolatos 
palaikomas savaitinis APLA 
skyrius. Visi nariai kviečia
mi daugiau į jį rašinėti.

J. Gasiunas*
Centro Sekr.

APLA 22 kuopos sekreto
rius P. Cibulskis, vardu visos 
kuopos,, prisiuntė Centran se
kamą laiškutį:

“22 kp. narys P. Varnas at
sisako iš draugijos ir nori, kad 
jam pusę pomirtinės draugija 
išmokėtų. 22 kuopa paveda 
visą reikalą Centrui. Jūs pra
neškite YarnuL ką jūs mano
te apie jo reikalavimą.”

Ceentras pranešė kuopai, jo
gei tiems nariams, kurie iš 
draugijos pasitraukia, draugi
ja negali jĮokios dalies išmo
kėti. Kuopa turėjo taip ir pa
aiškinti tam nariui. Nei vie
na panaši ' draugija pasitrau-

UŽ kusiems nariams nemoka jo- 
augštesnį (storesnį) anglies kių pomirtinės dalių. Jeigu 
sluogsnį gaudavo mažiau 
ant tono, o kur žemesnis 
slougsnis, tai daugiau mo- na^s'Sa.

APLA 7-ta Kp. Paleng 
va Eina Pirmyn

Gruodžio 3 d. atsibuvo 
tinis susirinkimas. Narių 
lyvavo nemažai, bet galėjo da
lyvauti * daugiau. Prisitašė 
dar vienas naujas narys, bū
tent, J. Gauranskis. Nors ne
daug, bet vis tik mūs kp. pa
lengva auga. >

, Vajaus komisija sakė, kad 
aplikacijas yra išpildę kele
tas . pageidaujamų įstoti , į 
APLA narius žmonių, bet, ne
žinia kodėl tie aplikantai ne
užbaigia /visko ir neateina į 
kp. susirinkimą užbaigti rei-

'I ■: KNYII)

IŠPARDAVIMAS

kėjo. Dabar gi visur bus 
lygiai mokama. Prieiti

Ką Davė N. R. A.?
* šių metų pavasarį, kada -reikia skalų’ dalį nupjau-iapraSym^api^A 

užėmė prezidento vietą F. 
D. Rooseveltas ir paskelbė 
savo N.R.A., visur pasirodė 
mėlyni arai ir paskleista 
kalbos, būk darbininkų var
gai pasibaigė.,'Tarpe darbi
ninkų prasidėjo bruzdėji- nant apie 24 tonus anglies Chelkk/ pasirašyta.”

ti, nugriauti, už tą darbą !£LA s“s\rinkim?-
, v,., . ,. . Tarp kitko ten parašyta:

mokėjo uz kiekvieną colį, gi • “šiame susirinkime skaitv- 
dabar daugelyje apskričių tas J. Gasiuno atsakymas AP 
darbininkai priversti nuimti LA 49 kuopai, po kuriuo pa
po 4 colius akmens ir už tai I "ir?5° PirmJninkas Chelkis šio 
nieko nemoką. Pagami- kas ragytas j0 nlašinele, tik

kalą? Pasiskubinkit, gerbia
mieji.

Vajaus reikale buvo paduo
tas sumanymas ir vienbalsiai 
priimtas, kad APLA Centro 
Komitetas prailgintų vajaus 
laiką dar ant 3-jų menesių.— 
iki 1934 kovo menesio. Ne
žinia, ką Centras padarys ta
me reikale, bet, rodos, neturė
tų atmesti.

Svarbiausias šiame susirin
kime buvo punktas, tai rinki
mas kuopos valdybos del_1934 
metų. Didžiuma pasiliko tie 
patys draugai, kiti pasimainė 
vietomis, o trys visai nauji li
ko išrinkti, būtent, pirmininko 
pagelbininkas, užrašų rašti
ninkas ir kasierius.. Kadangi 
visi naujieji komiteto nariai 
yra seni 7-tos kp. veteranai 
ir visuomet gero velijanti or
ganizacijai, tad reikia tikėtis, 
kad 7-ta kp., su savo komite
tu priešakyje, sekančiais me
tais dirbs taip pat gerai, kaip 
ir šiais, o gal geriau. Pagy
vensime—pamatysime.

Paskutinis mano žodis, tai 
daugiau naujų narių del 7-tos 
kuopos!

APLA 7-tos Kuopos Ko
respondentas S.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji,- 
mai, Nervų Ligoi 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nės Ligos, Nervų

įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai' gydomos naujo
viškais, moksliškais, būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai/ Serumų be1 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sųlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
UO'Fast 16 ST. N.Y.
Tarp 4th Avė. ir Irvinu Place

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus” ir visokius “cū- 
dus.” Ką reiškia “stebūklyngos” vietos Melden, Kalvarijon ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvi” ii 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus už 30 centų.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas KaŠkaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 cėntų.

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius Kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina, tik 5 centai.

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudų ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vienų knygų arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mų. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

LAISVE” 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
I ' t



Ketvirtas Puslapis
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M. IRčON Veitž PETRAS

(Tąsa)
—Laikas miegoti, eskimose! Rytmetyje joirišnaujo:

Prie durų priėjo dižuruojantis, pažiūrė-*

. ..... . — . . —. ............ ..... . .... ....

Bedarbiai Bjauriai Suvilti su NRA
4 —4.

į teismą...—Asuaras nei nepažiūrėjo. Nu
ėjo kampan ir atisėdo ant krašto suolo, o 
lauke švilpiančiai staugė Vejas. Taip... 
Taip... Jis yra vėjas tėviškės Aliaskos, 
kuris, apsupęs visą žemės paviršių snie
guota migla, lekia pašėlusiu greitumu ten 
prie beribių ledynų, kur nėra pasiekus ko
ja drąsiausio eskimoso. Per tokį blogą 
orą prie sniego būdų be vilties kaukia šu
nes, apsupti sniego pūgos ir aštraus, pašė
lusiai šalto vėjo. Per tokią pat audringą 
naktį atbėgo su rogėmis šunes be tėvo. 
Niekas niekuomet nesužinos, kur jis už
dari akis, ar ledų šaltose daubose, ar snie
gų kalnuose?... Kodėl žuvo tėvas? Tė
vas... Štai jis stovi akyse. Nedidelė fi
gūra, geltonas veidas su malonia išraiška. 
Tik būdoje prie šviesos, kurią apšvietė de
gantis* knatas, įmerktas į ruonio taukus, 
jis matė juodus ūsus ir barzdą, nes lauke 
jie visuomet. buvo padengti balta šarma. 
Linksmus šie eskimosai buvo, iki pasirodė 
pas juos baltieji amerikonai.
Vakarais jie šokdavo, tėvai, pritardami, 

dainuodavo. Bet atėjo baltieji ameriko
nai, atnešė degtinės ir tėvas pasigėrė. Ko
dėl tėvas pražuvo? Del baltųjų ameriko-

■ —Eskimose! Miegok, nes tuoj aus stosi 
teisman...

iBet Asuaras negirdėjo. Uždarytų akių 
tamsoje jis matė 248 poras rankų, ištiestų 
prie jo, su baisiais nuo kančių bruožais vei
dų, kurie maldaujančiai šaukė:

—Asuarai! Pasakyki taip pat del mūsų 
nusiskundimo žodį!...

Trečiad., Gruodžio 13, 1933 į
„ ---------------------------------- -i............................................... J UI II »

II,— ■ ■ , ,,i; . . ...........  i ■■ I Į t 1.1 ii

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

įvyks ketvirtadienį, 14, dieną gruo- $ 
džio, draugo- Lidfeikos namuose, 17*23 
Orchard Št., *7* vai. 'vakare.

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

Fin. Sekr. A. A. L.

šokiai prie geros muzikps. Taip pat 
bus ir Užkandžių. Visi dalyvaukite 
ir kitus kvieskite dalyvauti. Dabar 
perkaht tikietus yra tik 25c., o prie 
durų bus 30c Įvyks Inter. Workers 
Hall, 3014 Yemans, 7:30 vai. vakare.

Elenora.
(294—295)

draugijose renkant valdybas 
del sekamų metų, dviejose 
draugijose pirmininkais iš
rinkti komunistai, būtent Sū
nų, Dukterų ir Apšvietos žirg- 
vaikio draugijos. Šie įvykiai 
parodo, kad kas kartas žmo
nės labiau pasitiki komunis
tam, negu kitiem, todėl juos ir 
išrenka į valdybas.
Vakariene, Patinkant Naujus 

Metus
LDS kuopa ir kitos organi

zacijos rengia smagią.vaka
rienę gruodžio 30 d., vakare. 
Kviečiami dalyvauti iš visos 
apielinkės ir pasilinksminti. 
Vakarienė bus Darb. Svetai
nėje, 53 Church St.

Koresp.

NEW BRITAIN, Conn. — 
Kaip čia nesenai laikraščiu 
špaltos būdavo užpildytos 
apie NRA ir ateinantį gerbū
vį del bedarbių ir dalinai dir
bančių. Ilgai nelaukus, tas 
NRA subliūško iki to, kad 
kam tik šiandien pasakai apie 
NRA, visi ant jo nusispjauna. 
Vos spėjus NRA planui subi- 
rėti, prasidėjo kitas skymas, 
tai Civil Works Planas. Šis 
buvo dar garsesnis, nes žadė
ta kiekvienam bedarbiui dar
bas su 15 dol. mokesties į sa
vaitę.

Kaip tik spėjo atsidaryti 
naujo plano raštinės durys, 
taip greit1 -‘tūkstančiai bedar
bių veržėsi į jį, kad gavus ■ 
darbą. Iki visi bedarbiai buvo* 
iškvošti, ėmė ne vien tik va
landas, bet keliolika; dienų, o 
bedarbiai turėjo Įaukti nuo 
anksti ryto iki vakarui iki 
jiem visiem pavyko atlikti 
prie raštininkų visą savo iš
pažintį, kodėl jie atėjo čia rei- 
klausti darbo, su žadėta mo- 
kesčia 15 dolerių.

Sulig Welfare departmento 
perdėtinio, J. Doyle pareiški
mo, bedarbių buvo suregist
ruota 4,500 (tačiaus sunku ti
kėti šiai skaitlinei, nes ji kur 
kas didesnė). Bet dirbti ga
vo vos 1,700. O visi kiti, su
lig jų pačių pareiškimo, 2,800 
darbo negauna ir jiem pašel- 
pa sustabdyta.

Likusi dalis, suviltų išalku
sių bedarbių minia, riesulauk- 
dami jokio pranešimo rengtis 
į darbą, tai gruodžio 8 d., su
sirinkę prie miesto rotušės, vi
si sykiu patraukė linkui majo
ro raštinės su reikalavimais, 
kad būtų duota darbas. Vos 
tik spėjus bedarbiams prisiar
tinti prie raštinės durų, taip 
greit pribuvo detektyvai ir 
gražiakalbiai ponai su prašy
mu, kad palauktų. Tai šitaip 
bedarbiai “maitinami,” jie tu- 

» 1 i' 7 1 (• i 1 *ri laukti nevalgę.
Bedarbiai nelauks iki vėl 

ponai pamirš apie bedarbius. 
Jie reikalaus to,’ kas jiem bu
vo žadėta, tai yra darbas. Bū
tinai reikalinga, kad bedar
biai sustiprintų Bedarbių 
rybą ir užvestų kur kas 
desnę kovą už socialę 
drauda. \ 

A
Dvi Unijos

Prasidėjus visose foundrėse 
moulderiam rašytis į Steel & 
Metal Workers Industrial Un
ion, atsiskubino ir Amerikos 
Darbo Federacijos agentai su 
radikališkom kalbom apie rei
kalingumą susiorganizuoti į 
uniją. Tie agentai, laikytanfe 
masiniame susirinkime, aiški
no ir tokių nesąmonių, kaip 
tai, kad net reikia padėkoti 
prezidentui Rooseveltui už 
įvedimą NRA. Tą NRA, po 
kuria bedarbiai, taip ir dali
nai dirbantieji, yra daug dau
giau išnaudojami ir vaVgo ne
galima panešti; Tie organi
zatoriai turėtų klausti tu, ku
riems, kaip pats J. Doyle sa
ko, yra atimta pašalpa ir ne
duodama darbas. įdomu, kain 
šie “dekuoja” NRA, nes jid 
jau bado nasruose.
I Komunistai Pirmininkais

šiais metais pašalįpinėse

NEWARK, N. J.
T.D.A. lietuvių kuopos susirinki

mas įvyks 15 d. gruodžio, 8 vai. va
kare, Lietuvių svetainėje, 180 New 
York Avė.

Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų aptarimui šia
me susirinkime, bus rinkmai naujo
sios kuopos valdybos 1934 metams, 
sykiu nepamirškite atsinešt narines 
knygutes ir atsiveskite nauiu narių.

Sek. K. J.
(294—295)

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kuopa rengia prakalbas 

del daktaro J. J. Kaškiatičiaus 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*- 

p madienį, 17 d. gruodžio Viskas at
sibus Bunyon Bid., 1821 North Main ' 
St., pradžia 7-tą vai. vakare.

Kviečia Komitetas.
(294-295

SHENANDOAH, PA.
A.L.D.L.D. metinis susirinkimas 

i vyks 17-tą dieną gruodžio, savuose 
kambariuose.

Draugai ir draugės, šis susirinki
mas bus skirtingesnis negu kiti, nes 
bus balsavimai naujos kuopos valdy
bos jlel 1934 metų.

Delvv^ukite laiku. drausrai, nes 
reikės dar ir duokles kai kuriems už
simokėti. Komitetas.

(294—295)

$
Nepasivėluok užsimokėti 1934 i m. 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą

a

1984 M. “PRIEKALAS” toliau; 
rūpinsis luietuvių sovietines ix( 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi-! 
talistinių šalių gyvenimo ir re- J 
voHucinės 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 srity j, 
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, 
kreipę domės j SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

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

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

III
■ Lauko pusėje girdėjosi laukinis klyks

mas ir švilpimas minios. Uždarytas auto
mobilis įvažiavo į platų kiemą ir tuoj už
pakalyje jo užsidarė dideli geležiniai var
tai. Asuaras visai nesidomėjo, kad kieme 
buvo daug policistų ir kad už augštos mū
rinės tvoros staugė kraujo trokštanti mi
nia. Jis, ramiai ėjo, policistų lydimas, į 
teismo namą. Didelė, balta salė buvo pri
sikimšusi žmonių—vyrų ir moterų. Kada 
du storais pilvais policistai įvedė Asuarą, 
vįsa salė sujudėjo, sumurmėjo. Šimtai po
rų akių pervėrė jį rasine ne.apykanta. Bet 
Asuaras nei nepažiūrėjo. Jis pamažu at
sisėdo ant suolo ir, tarsi po ilgo sunkaus 
darbo, pasirėmė alkūnėmis ant kelių, pa
skęsdamas minčių jūrose. Viskas aplinkui 

. Jis buvo bal
toji. meška geležinėje klėtkoje.

Teismas eina!
Tvirta ranka pagavo Asuarą už apykak

lės ir jį pastatė. Taipgi atsistojo visa sa
lėj esanti publika. Ir kažin kaip prieš jo 
akis pasirodė sesuo: Įdubusios akys, pamė
lynavę poakiai, raukšlėtas veidas,- plona, 
prieš laiką pasenus. O akys del begalinio 
nuliūdimo buvo pasriuvusios ašaromis...

Iš dešiniųjų durų išsirito ant estrados 
žmogus, panašus į didelę bulvę. Akys ir 
uosis atrodė, kaip daįgų. dųpjjųkės. ąnt bul
vės šono. Nebuvo galima pažintų kur pa
sibaigia kaklas, kur prasideda galva. Nuo 
riebumo buvo viskas suaugę į viehą kūną. 
Tas storakaklis buvo vyriausias teisėjas, 
ponas Džansonas, žinomas, kaipo ramaus 
būdo, sugabus ir “teisingai” vedantis by
las. Jis net nepažiūrėjo į salę, sunkiai pri- 
sirito fprie augštos minkštos kėdės, į kurią 
atsisėdo, ir per taukais apdribusias, vos 
galinčias matyti akis jis pažiūrėjo per pla
tų langą. Ir užsimąstė:

—Ar daug nukentėjo mano kviečių lau
kai praeitą naktį? Ir kodėl tas tris syk 
prakeiktas Morissonas neateina su rapor
tu? *

Su didžiausiu išdidumu ir nenormališku * 
pasipūtimu susėdo į savo vietas džiūrė 
(prisiekusieji posėdininkai): Ji susidėjo iš 
smulkių krautuvininkų, keleto turtingų 
žemininkų ir dviejų kunigų. Ponas Džan
sonas, pamažu- pasukęs galva dešinėn, po 
to kairėn ir iš po kaktos pažiūrėjęs į salę, 
tarsi verčiamu balsu; prakalbėjo:

—Męs dabar pradėsime nagrinėti pra
sikaltimą Žano Asuaro. T-a-i-p. 
džioje mes išklausysim liudininkų 
nas Simsone!

Ant estrados išėjo augšta sausa figūra, 
su veidu, nusagstytu rauplių duobukėmis— 
policistas. Ar del papročio ar del nervų jo 
kairysis veidas trūkčiojo.

—Ką jūs galit pasakyti, ponas Simsone? 
Policistas nekuriam momentui palenkė 

galvą, užsimąstė, o paskiau aiškiais žo
džiais, tarsi..bubnu, pradėjo:

(Bus daugiau)

SHENANDOAH, PA.

nų. Jis išėjo medžioti baltųjų vilkų ir pa- buvo jam svetima> tolima
siėmė pusbonkę degtinės. Jis išėjo pagau
ti baltųjų vilkų, kad paskiau jų kailius 
išmainius ant degtinės. Jis išėjo, ir nie
kas daugiau nežino, kur jis paguldė galvą, 
ar šaltose ledų daubose, ar sniego kalnuo
se.. .

Ir per tokią pat baisią audrą, kada pas
kutiniai trys šunes kaukė prie būdos, kan
kinami šalčio ir alkio, jis, Asuaras, šluos
tydamasis ašaras, tepė įdubusią motinoš 
krūtinę ruonio taukais. O motina per 
skausmus, prakalbėjo:

—Aš mirštu, vaikeliai* sBa0Relisiu į dau
sų ir mėnulio karalystę. Su tėvu mes tė- 
mysim jus, vaikeliai, per.tuos langelius, 
kuriuos jūs matot augštybėse giedrioje 
naktyje. Asuarai, mano brangus vieninte
li sūnau, neužmiršk apie ją, apie Akustą. 
Ji yra dar maža, ji yra mergaitė...

—Aš prisiekiu, motinėle, kad neužmir- ’ v •
SIU... .
.Ir Asuaras, pagal papročius protėvių, 

kuždėjo, “ji mirė, ji mirė,” o Akusta ver
kė, kadangi niekas daugiau - neišutinės 
josios galvos. Ir sulig protėvių papročių; 
jiedu abu, po motinos mirties išmetė iš bū
dos visus kailius, ir keturias dienas neiš
ėjo laukan.

Asuaras negalėjo galvoti apie tai. Jam 
buver skausminga, kartu, bet jis matė! Jis 

^negalvojo, bet jam akyse viskas rodėsi. Pa
laimintas yra šiltos Amerikos vėjas, kuris 
priminė jam protėvių žemę Aliaską...

Koridorius prisipilcĮė elektros šviesa. 
Asuaras dar žemiau nulenkė galvą ir akis 
užsidengė rankų delnais. Jis nereikalau
ja’šviesos! Nereikalauja! Jis nesiranda 
čionais; jis yra ten, -kur laisvas Aliaskos 
vėjas, apsupęs visą žemės paviršių snie
guota migla, kaukdamas lekia ten, kur dar 
nebuvo įžengus drąsiausio eskimoso ko
jai, h

...Lauke ūždamas .prabildėjo gatveris. 
Asuaras užsidengė ausik Jis negalėjo 
pakęsti šiuo momentu to tarškėjijno. Nuo 
to laiko, kada jis pamatė tą mašiną, 248 
eskimosai, išvežti iš Aliaskos pačiam savo 
jaunumė, yra žuvę. Kur jie yra šiandie
ną? ’

Pra-
Po-

Ta
ri i- 
ap-

Nepamirškite Lyros Choro 
Koncerto ir Bankieto

< tKitais metais šį įdomų pa
rengimą turėdavo LDSA 62-ra 
kuopa. Bet kad vietos ir apie
linkės publika senai jau. pa
geidauja gero koncerto, tad 
likosi pakviestas Lyros Cho
ras ir šis Naujų Metų pokilis 
yra rengiamas abiejų organi
zacijų bendrai. Choro nariai 
visi darbuojasi energingai pla
tinime įžangos tikietų; nėra 
mažiausios abejonės, kad į ši 
parengimą bus sutraukta šim
tai . publikos, kaip vietinių, 
taip ir iš apielinkės. Čia da
lyvaus visi tie žmonės, kurie 
įdomauja mūsų judėjimu 
taipgi ir tie, kurie norės iš
girsti gražų koncertą ir ma
tyt, kokį progresą padarė Ly
ros Choras j trumpą laiką, va
dovaujant drg. Judžentavičie- 
nei.

Apart choro, bus ir šiaip 
daug įvairių kavalkų: duetų, 
kvartetų, iš Wilkes-Barriu d. 
N. O. Zdaniutė su savo sesu
tę, drg. Judęntavičiene, dai 
nuris duetą. - Mainierių kvar* 
tetas taipgi dainuos- naujas 
dainas.

Kuzmickas praktikuojasi, 
kad padaryti, “surprise,” jau
nuoliai pirmu kartu pasirodys 
publikai su naujais kūriniais, 
pritaikintais prie šių dienų 
darbininkų gyvenimo.

šio koncerto programa bus’ 
tain sutaisyta, kad žiūrint pu
blikai bus viskas nauja—na- 
vątna. Koncerto pradžia 3:30 
v. po pietų, po tam šokiai, va
karienė 10 vai. vakare, o vė
liau šokiai prie geros orkest- 
ros iki vėlam laikui. Tai<ri vė
sioms reikia isitėmyti. k*d ta« 
p-ražus parengimas ivyks be
laukiant Nauiu Metu, emo- 
džio (December) 31 d.. M?i 
nieriu Svet., kampas Main 
Oak Sts.

Dėdė Kalnietis-

EASTON, PA.
LDSA. 14 kp. metinis susirinkimas 

įvyks seredoje, 13 d. gruodžio, 7:30 
vai. .vakare, pas d. O. šlapikienę, 
1129 Butler St. ;

Visos narės malonėkite dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus labai svar
bus. Bus išduoti įvairūs raportai, 
taipgi išdirbti planai ateities veiki
mui, nežūrint ar mūs organizacija 
bus suvienyta su ALDLD, ar ne.

Būkite, draugės, visos, nes'jau ga
lutinai reikės užbaigti vienybės bal-. 
savimas ii' kitus reikalus.

Sekretorė.

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 
daug svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr. A. M. 
293-294

bus

BINGHAMTON, N. Y-
Aušros Choro metinis susirinkimas 

įvyks 15 dieną gruodžio, Lietuvių Pi- 
liečų kliube, 815 Clinton St., 7:30 
vai. vakare. - .

Visi nariai ir pritarėjai ateikite, 
bus daug svarbių reikalų apkalbėt.

Sekr. A. Mačiukienč.
293-294

Ii

t

SCRANTON, PA.
Mass mitingas yra šaukiamas 

dieną gruodžio, Mąrvin Keizis Hali, 
2 .vai. po pietų. .. .

Šis' mitingas yra šaukiamas del 
bedarbių, ir tiems,; katrie dar po bis 
kj dirba, ir turi savo nąmelius, kat- 
truos valdžia neužilgo atįms už tak
sus. Visi, darbininkai dalyvaukite. 
Kalbės J. Dugerys ir pasakys kaip 
ir kas reikia datyt.

(294—295)
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REIKALAUKITE SOVIETU ŽUV(I!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų 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

Nežinome, 
šia kainą, 
kite jų ir

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys, 
kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
Tad naudokitės proga, tuoiaus reikalai) 

rašykite sekamu antrašu :

TYPEWRITERS

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

f/

ALDLD 3-čio Apskričio 
Konferencija i

Praėjusiais keliais metais 
A.L.D.L.D. kuopos ir nariai 
mažai kreipdavo, o kiti ir vi
sai nekreipdavo domės į kon
ferencijas.

Draugai, bent šiuo kart su
sidomėkite ir pilna to žodžio 
prasme įvykinkime sėkmingą

konferenciją. Tik tuometę gątuck, o mes žinome, kad 
'skaitysis pilnai sėkminga, ka
da joje ims dalyvumą kiek
viena kolonija ir kiekviena 
kuopa.

Pavyzdžiui, ve kaip būda
vo, nors nemalonu sakyti, pra
ėjusiose konferencijose neė
mė dalyvumą šių kolonijų 
kuopos "bei draugai:

So. Manchester, Conn., Me
riden, Ansonia, Torrington no- 
visada, Brooklyn,* Conn., Nau-

tose kolonijose yrą draugų, 
kurie gali dalyvauti. Gerų 
draugų yra, ką ir karus turi. 
Nors vieną kartą į metus ga
lima pasišvęsti ir nuvažiuoti, 
nepaisant kaip, į konferenci
ją savo organizacijos. Drau
gai, šioj konferepcijoj, truks 
plyš, bet būtinai dalyvaukite. 
Konferencija įvyksta gruo
džio ,17 d., sekantį sekmadienį, 
243 Front St., 'New Haven,

Conn., pradžia 11 vai. ryte, 
į Nesivėlinkit, ’ konferenciją 
turi prasidėti 11 vai. ryte.

Taipgi nevięn iš kiekvienos 
kolonijos dalyvauti reikia, but 
ir skaitlingai draugai daly
vaukite. Kviečiame ir pavie
nius draugus*ir svečius daly
vauti, kurie tik bent kiek in
teresuojasi darbininkų judėji
mu. J (

Tad visos kolonijos, kurios 
suminėtos ar nesuminėtos, pa- 
sistengkite būti konfęrencijo- 
je. Tiek daug yra dalykų 
šiuo kart, -kad, rodos, ir ma
žiausia interesuojanti darbi
ninkai galėtų būti užintere- 
suoti. ' < .

ALDLD. 3-čio Apsk. Org.

HAMTRAMCK, MICH.
<’ Laisvės Choras duoda" pirmas me
tines sukaktuves; \ Subatoje, 16 d. 
gruodžio, Darbininkų name, 3014 
Yemans St., 7 vai. vakare.

Tikietai iš anksto perkant Ž5 c., 
prie durų 30c. Tikietų galima gauti 
pas choro narius.

Programa bus įvairi ir todėl kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyt.

Komisiją.
. (294—295)

HAMTRAMCK, MICH.
Subatoje, gruodžio (Dec.) 16 d-, 

Laisvės Choras ruošia metinių su
kaktuvių paminėjimą. Tam tikslui 
ruošia' gerą koncertą. . šiame kon
certe dainuos pats Laisvės Choras, 
o pasijaus duetai, solistai, oktetai 
ir kiti dajnipinkai. A

Dainuos solo Sally Paugonis ir ki
ti. Taip pat vaikinų choras ir mer
ginų choras. Dalyvaus Rusų Stygų 
Orkestrą ir rusu šokikai ir daugelis 
kitų gerų kavai ku. Po koncertui bus

Ki

■Mt
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Jei esate “Laisvės” Ja

Skaitytojas
/ •%

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

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVE”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
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Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę<♦>
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d. GruodžioTai visų renega-

rytoLAISVESU

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

miestų
galvi- skaičių. Ar atliekate, drauges

to-

J.

1

»
i——.

Laisniuotas GraboriusTelephone, Evergreen 6-5310

L 
ir

Mat, kada žmogus sugenda

strei- 
nepai-

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

ST. JOSEPH, Mo.—Aps
kričio teisėjas Gaddy parei
škė, kad visi vadai gaujos, 
kuri linčiavo negrą jaunuolį 
Warner, yra pirmo laipsnio

jei
ar

Paterson, N. J. 
vai. vakarę 
programa.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
nrtt visokių kapinių; pąrsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

prisirengimui prie artėjančių 
įvykių ir perversmo kapitalis
tinės gadynės į proletarinę.

KARO LAIKŲ ŠMUGELIO 
ATBALSIAI

“LAISVĖS” SVETAINĖSE

kiekvienas II Apsk. 
narys parąšys per 
paraginimą šiame 

ir pavarys jagitaciją

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. 11

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

Trečiadienį, 13 Gruodžio
LIBERTY HALL

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

šeštadienį, 16
62

Draugės ir draugai darbi- [ Pavyzdžiui, jei mes savo ta r-Į 
ninkai!

Kuris nesenai grįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, pradės savo

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ
New Yorko Apielinkėje

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

Penktadienį, 15 d. Gruodžio
L. A. PIL. KLIUBO SVETAINĖJE
134 Schuyler St., Kearny, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Ketvirtadienį, 14 Gruodžio
WELCOME HALL 

1600 Winana Ave. ir 16th St. Linden, 
New Jersey

Pradžia 7:30 vai. vakare
Skaitlingai susirinkite išklausyti 

šių prakalbų, nes bus liečiama svar
būs mūsų gyvenimo klausimai. Įžan
ga visur veltui.

Lafayette St., 
Pradžia 7:30 

, Bus ir dainų
Dalyvaus A. Višniauskas iš Bayonne 
ir J. L. Kavaliauskaite iš "Brodklyno.

ĮŽANGA VELTUI VISIEM

i mokesties. Klausimą
2,500 narių perdavėm I. R. B. Ir mažai vil

ties darbininkam tenai laimė-

Straikieris-
X------- ----------

« kas dlen, seredoms ir subatomis 
iki 7:10 k&I. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
1224^ Avenue J 

Kalnpas E. Mrd St.

Praneša visuomenei, jog atsidaro eavo ofisą 
WiHiamsbui gbe:

2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1

nuo 0

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS ,

* I

Gruodžio-December,

I

‘I

4

4

s
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Trečiad., Gruodžio 13, 1933 Penktas Puslapis

* Patersono Šilko Darbininkų Streikas Pralaimėtas. Streiką 
Daugiausia Išdavė Lovestono Pasekėjai Vadai—

» Pruseikiniai Eina su Jais
Po ilgo ir sunkaus 14 savai-, radio kas tai neoficialiai pa- delei 

‘ ” "j skelbė, kad tik 2 ----\ —1
balsavime dalyvavo. Veikiau
sia, jie ir neturi daugiau na
rių. Tad, jie ir neskelbia vie
šai balsavimo pasekmių delei 
viršuj nurodytų priežasčių, 

čia paduosiu nekurias iš
traukas iš “agrymento,” ant 
kurio F. Schweitzer ir Keller 
sutiko užbaigti streiką, kad 
darbininkai matytų, kokį jun
gą tie ponai užkorė darbinin
kams ant pečių.

Parag. 1: Darbdaviai pri
pažins ir tarsis su vietinėm 
unijom, kurios priklauso

čių streiko audimo pramonėj 
už didesnes algas ir geresnes 
darbo sąlygas, iš priežasties 
A. F. of L. vadų pardavysčių 
ir sabotažo, Patersono šilko 
streikieriai tapo nugalėti. Jie 
sugrįžo į darbą, vieton su po- 

*ra dolerių algos laimėjimo, tai 
kaip kuriose dirbtuvėse apie 
porą dolerių pralaimėjo.

Mat, pirma streiko, Pater- 
sone labai .nevienodai mokėjo 
už <tą patį darbą. Todėl, kuo
met dabar tapo pasirašyta su
tartis per Associated Silk Wor- 

Union of America vadus 
su -bosais, $2.00 už 100,000 
pikių, tai mokestis audėjam 
tapo suvienodinta. Todėl, kur 
daugiau mokėjo pirma, dabar 
gavo numušti kaip Už kuriuos 
darbus net po 1 centą ant 
masto, o kur pirma mažiau 
mokėjo, tai gavo pakelt apie 

<1 centą ant masto.
Federacijos vadų suvary

mas dažų darbininkų ir jaq- 
f'. uard audėjus į šapas Paterso- 

ne ir Allehtown, Pa., ir kitur, 
galutinai streiką suparalyžia
vo. Eastone, Al lento wne ir 
kituose miestuose streikieriai 
sugrįžo į darbą su mažais lai
mėjimais, atskirai tardamiesi 
su bosais, pamatuodami, tuom, 

( kad A.F. of L. vadai Paterso- 
ne, prisitaikę, suvarė dažų 
bininkus ir jaquard audėjus i 
darbą, kad lengviau būtų ga- 

* Įima sudemoralizuoti ir broad- 
silkų streikas. Nors Paterso- 
no broadsilkų darbininkai dar 
pasiliko porą savaičių kovos 
lauke, bet jau jokių galimy
bių nebeliko streikui laimėti, 
tai -kaip tiktai -A.S.W. .ya
dai pasiūlė darbininkams bal- 

- suoti streiko užbaigimą, nors 
W ir ant verfciškiausių sąlygų, tai 

darbininkai sutiko balsuot 
streiko užbaigimą.

Bet koki rezultatai balsavi-

Parag. 8: Nurodoma, 
pasitaiko sudaužymas, 
tai audeklas susuktas. Taipgi 
parag. 13 yra pažymėta, kad 
jei kyla abejonių delei mokes- 
ties, ar tai kitokį kokie nesu
sipratimai tarpe darbdavio ir 
darbininkų, tai dabdavis turi 
tartis su dirbtuvės komitetu. 
Bet jeigu abiem pusėm nepa
vyksta susitaikyt, tai klausi-

darbininkai sulaužė tokius 
agrymentus, tai ■ A«F.~ of L. ir 
L. G. W. U. siuntė skebus ir 
gengsterius daužyti galvas 
darbininkams. D a r b daviam 
naudingas tas paragrafas to
dėl, kad darbdaviai iškaino 
numato, kada darbo daugiau 
turės, tai tuomet darbdavys 
praneš I.R.B., kad čia ponai 
žinotų kaip laikytis.

O kai darbo mažiau bus, tai 
darbdavys numuš mokestį. Na?, 
ir tuomet darbininkai 
kuokite, o bosas tada 
so.

Tai matote, draugai
ninkai, kokį jungą jum bosai 
ir A.S.W.U. užkorė.

Yra ir daugiau dalykų, su
tartyje pažymėtų, kurie darbi
ninkams ■ yra pragaištingi. Bet 
delei vietos stokos čia visų pa
duoti negaliu. Na, betgi šito
kia, darbininku reikalus
duodančią sutartį broliai, Pru- 
seikos pasekėjai, užgiria. Ir 
sako, kad Patersono šilko 
streikieriai streiką laimėjo. Ir 
kuomet mes kritikuojam A.S. į 
W.U. lyderius už darbininkų 
reikalų pardavimą, tai J. J. 
Dulkis per “Naują Gadynę”

Parag. 23 yra pažymėta, jei 
kuri pusė nori atsisakyti nuo 
agrymento, turi raštiškai pra
nešti LR.B. 60 dienų pirma de
lei sutarties panaikinimo. Tas 
paragrafas naudingas tik bo
sam, o pragaištingas darbinin
kam. Kodėl taip yra? Ogi to
dėl, kuomet atsiranda daugiau 
darbo, tuomet geriausia dar
bininkam paskelbti stręiką ir 
jį laimėti. O čia ve tas agry- 
mentas neleidžia skelbti strei
ką be 60 dienų pranešimo 
prieš streiką darbdaviui. O 
per 60 dienų išdirbęs, tai 
paskiau gali streikuoti svei
kas. Bosas tada tavęs nebi
jo. O jei darbininkai ap
skelbs streiką ir sulaužys ag- 
rymentą, tai tuomet dirbtuvės
darbininkai turi kovoti trim mus piktai kolioja. 
frontais: prieš bosus, policiją Mat, kada žmogus sugenda 
(žinoma, policija bosų nusam-1 politiniai, tai jis visokios logi- 
dyta) ir uniją. Tam įrodymų kos nustoja, 
užtektinai yra mainose, ir tų tokis kelias.

mas turi būt perkeltas In-Į adatos industrijoj. Tenai, kur 
dustrial Relation Boardą ir I.
R. B. nuosprendis liekasi įsta
tymu. Vadinasi, atimamos 
teisės darbininkam streikuoti. 

O kas tą I. R. B. sudaro?
Ogi 3 nariai nuo darbdavių, 3 
nariai nuo unijos ir vienas, 
kaip unijos vadai vadina, “be- 
partyvis” pirmininkas. O tas 
“bepartyvis” pirmininkas turi 
būt PRINCETON UNIVERSI
TY PROFESORIUS.

Gal norite žinot, kas per 
vienas Prienceton University? 
Ogi tai tas, kuriam darbinin
kų vaikai negali nei kojos 
įkelti.’ Ten gali eit tik kapi
talistų sūnūs ir dukterys. Tai 
reiškia, vienas iš. reakcioniš- 
kiausių universitetų "Ameriko
je. O A.S.W.U. vadai surado 
tenai “bepartyvį” pirmininką.

Amerikos Lietuviu Darbininkų Literatūros Drau 
gijos II-ro Apskričio Vajaus Reikalais

WATERVLIET, N. Y.
Čionai sudegė du namai ir 
gaisre apdegė aštuoni žmo
nės. Tūli sužeisti pavojin
gai

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

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARė- 

DALŲ GAUSITE NE VIEN 
DEL SAVĘS, ALE IR

KAMBARIAMS.

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS

Geo. Kaminskas

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkit©, kas jums reika
linga.

Jau baigiasi vajaus pe dabartiniu laiku būtume 
laikas naujų narių gavimui į turėję “nabašninką” Igną Be- 

Lais-Įčį? Aišku, kaip diena, kad 
Ar draugija būtų senai pakrikus, 

jeigu mes nebūtume subruzdę 
ją gelbėti.

Taigi, draugai, visi prie 
darbo, gaukime tik po vieną 
naują narį ir po (yieną “Lais
vės” skaitytoją, tai- bus dvi
gubai tiek nariU ir skaitytojų. 
Tada mes galėsime jaustis ir 
kiek “pavargę,” turėsim tru
putį poilsio, o nauji padirbės 
už mus, kol jie pavargs.. Drau
gai, II Apskričio iždas tuščias. 
Konferencijon atvežkite savo 
kuopų metines duokles. Taip
gi darbuokitės ir platinkite 
laimėjimo bilietukus del be
darbių naudos. O Apskričio 
Komitetas, jeigu nepasitaisys, 
laukiax“sąžiyės rokundos” ant. 
konferencijos.

II Aps. Ižd. Jamison.

Literatūros Draugiją ir 
vės” skaitytojų gavimo, 
daug naujų narių gavo Lite
ratūros kuopos, prigulinčios 
prie II Apskričio ? Ar daug 
IĮ Apskričio kuopų pasidarba
vote gavime “Laisvei” naujų 
skaitytojų ir atnaujinime se
nų ?

Prieš pat vajui prasidedant 
II Aps. komitetas turėjo savo 
posėdį ir paskirstė II Apskr.

tikrą 
pagal 

didumą ir lietuvių

------------ ------- Na, argi sitoktb universite- ^ose kuopoms tam 
mo buvo, tai tik A.S.W.U. va- j to profesorius gali būt bepar- skaįčių nariu gavimui
dai gal ir bosai žino. Balsa
vimo pasekmės viešai nebuvo 
paskelbta. Tik A.S.W.U. ly
deris p. Shweitzer, 29 d. lap- 

, kričip, susišaukė darbininkus 
prie City Hali, kad padėkavot 

<»arbitracijos boardo mekle- 
riam, teisėjui Johlson ir 
Princeton universiteto profe
soriui, kuris įeina į arbitraci- 
jos boardą, kaipo (A.S.W.U. 
vadai taip jį vadina) “bepar- 
tyvis” pirmininkas. Ponas 
Shweitzer savo veidmainiš
kam “spyčiuj” prie City Hali 
apvainikavo minimą kapitalis
tų universiteto profesorių “be- 

W partyviu” ir neaiškiai prane
šė, kad didelė didžiuma bal
savo už priėmimą arbitracijos 
boardo padarytų sąlygų. Tai 
ir taškas. . Kitokio paskelbi
mo bateavimo nebuvo.

čia paduosiu nekurias iš
traukas iš sutarties, ant kurių 
A.S.WJJ. vadai sutiko leisti 
savo nariam neva nubalsuoti 
streiko užbaigimą. Kodėl sa- 

^kau, “ndva nubalsuoti*’?'' Ogi 
rodei, kad balsavimas buvo 

* slaptas ir balsavimas ėjo ty
čia per dvi dienas. Tai iš po 
nakties dabai lengvai balsai 
galėjo pervirsti iš “no” į 
"yes,” nes tie ponai tokiuose 
klausimuose yra ekspertai.

Jeigu nieko panašaus nebū
tų, tai kam gi būtų neleidę 
viešai balsuoti?

Dabar, kodėl jie nepaskel- 
>bia viešai balsavimo pasek

mių? Ogi delei šių priežas- 
(čių: Mat, A.S.W.U. yadai blo- 

fina, kad prie jų unijos pri
klauso 8,500 narių. Bet bal
savimo pasekmės, matomai, 
p'arodytų visai kas kita. Ma- 

’ tai, viešai paskelbus balsavi- 
! mo pasekmes, iškiltų blofas į
, ,: viršų. /Tadą yisi • .pamatytų, 

kad jie melubja,' nei j re savo 
unijoj narių tiek nėturi. Per

tyvis? žinoma, kad ne. O 
betgi A.S.W.U. vadai, j 
nyje su p.p. Schweitzer ir 
Keller, paveda kontroliuoti 
darbininkų reikalus. Ten pat 
sakoma, kad I. R. B. užlaikys 
“clerką”, kurio bus užduotis 
važinėti po ^Pennsylvania ir 
Naujos Anglijos valstijas suži
noti, kiek tenai darbininkams 
moka. Ir remiantis “klerko” 
suteiktomis informacijomis, 
R. B. nustatys mokestį 
Patersono darbininkams.

Dabar, kam naudingas 
kis klerką? žinoma,‘jis. nau
dingas darbdaviam, o pragaiš
tingas darbininkams. Nes jis 
visuomet priduos algų skalę, 
paėmęs iš tokių dirbtuvių, kur 
mažiausia moka. Na, o betgi

ir draugai, savo darbininkiš
kas pareigas įtraukti į šią ap- 
švietos ir kultūros organizaci
ją didžiausį skaičių lietuvių 
darbininkų? Jeigu dar ne vi
sos kuopos tai padarėt, pasr- 
stengkit dar per šias 2-3 sa
vaites tai padaryti, nes 8 die
ną sausio, 1934, įvyksta meti
nė Apskričio konferencija, ku
rioje bus reikalaujama atskai
tos iš šio vajaus veikimo, o su 
prantama, kuri kuopa bus už
pakalyj kitų, “smagiai” jau
sis neatlikus savo darbininkiš-, 
kų pareigų. Pasiteisinimai ne
daug bus paisoma, nes dabar
tinės krizio ir alkio aplinky
bės, tai puikiausia dirva, kur

Reikalauja Nubausti
Linčininkų Vadus

I.R.B. ir klerko užlaikymą tu- gal-ma sunaudoti aplietai ir žmogžudžiai Jis reikalau- 
' rAd n ya yyy rvlr A 4 4 1 xrrvi o • y\av» nnoA •• • • • j — • . v • 1 O Iz D fi 1YV*10 C i*!1r7 YY> A (Tr711 —rėš apmokėti lygiai per pusę 
darbdaviai ir unija. Vadina
si, unija užlaikyk tokį žmogų, 
su kurio pagelba darbinin
kams bus nustatoma mažesnės 
algos. Kas liečia informacijų 
surinkimą, tai niekam -tokio 
klerko nereikia, juk ir per 
laišką lengvai galima sužinot; 
kiek darbininkams kui’ moka.

Tolinus agrymente pažymė
ta, kad bosai sutinka mokė
ti $2.00 už 100,000 pikių au
deklo. Ir bile sutartis, padaT. 
ryta tarp abiejų pusių, yra 
pildytina per 60 dienų. Po 60 
dienų sutartis nustoja vertės. 
Nors pagal tokią mokestį dar
bininkai negalės daugiau už
dirbti, kaip 18-20 dolerių per 
40 darbo vai., o betgi dar tik 
pradėjus dirbt, jau bosai ne
pildo sutarties. Kur aš dirbu, 
dirbtuvėje yra specialia dar
bas ir agrymente pažymėta, 
kad ant specialių darbų turi 
darbdavys tartis su dirbtuvės 
komitetu. Aš įęinp L dirbtu?, 
vės komitetą,' bfet ntekhip'* sii 
darbdaviu negalėjom susitarti į

Tame pat posėdyj nusita- 
rėm, kad 
komiteto 
“Laisvę” 
klausime 
už padidinimą šios, taip svar
bios, organizacijos skaičium 
narių. Ar atlikom, draugai, ir 
mes savo pareigas? Šitas 
klausimas — paraginimas — 
apeina ir mus, kurie esame iš
rinkti į komitetus eiti draugi
jos pareigas ir nesnausti, kaip 
lig šioliai darėme. Prisiminki
me, , draugai, kad nuo veik
laus Apskričio komiteto, ži
nančio ip pildančio savo pa
reigas, labai daug priklauso 
organizacijos bujojimas. Kas 
būt atsitikę su - mūsų organi 
zacija per šį krizio laiką, jei
gu mes neturėtume organiza
cijos viršūnėj tokio veiklaus, 
tokio sug^baus savo paręi> 
gbrtis eiti Centro sekretoriaus, 
kokiu yra draugas šolomskas?

ja, kad prieš tuos žmogžu
džius būtų išduotas apkal
tinimas per “Grand Jury”, 
idant juos būtų galima pa
statyti. prieš teismą. Bet 
“Grand Jury” susideda iį 
vietos bankieriu ir kapita
listų, tuo būdu jie yra mir
tini negrų priešai.

CHARLOTTE, N. C. — 
Čionai kalbėjo buvęs gene
rolas Butler ir pareiškė, 
ka?l pereitas karas Ameri
koje pagamino šešioliką 
tūkstančių milioniėrių. Jis. 
priminė,kad- viena fįrma 
pardavė valdžiai net vieną 
milioną balnų, nors nė vieno 
balno Amerikos armijai ne
reikėjo, nes nebuvo kavale
rijos!

Pęrnai mūsų dienraščio 
bazara*s buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis.

Prašome Draugų Aukų♦
Prašome aukauti įvairius 

daiktus, kas tik kuom išga
lite.

Šokiai ir Gera Muzika
Kiekvieną dieną bus šo

kiai griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

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

' Laikas Trumpas
Kadangi prieš “Laisvės” 

koncertą nenorėjome pa
skelbti bazaro, nes du da
lyku kartu garsinti nepato
gu, tai bazaro reikalui lai
kas labai trumpas. Todėl 
nrašome draugų greit pri
duoti aukas, kad galėtume 
sparčiai ir sėkmingai reng
ti bazarą. <
“Laisvės”, Administracija

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y- 
Near Manhattan Avenue

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

• ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama.

4)

r me patys ant vietos, tuomi mes sutaui 
mažiausiai 25%. Jaū. 80 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

4)

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred E. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad ųiano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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RADIO-SIANDIENNEW YORKO !R APSUNKĖS ŽINIOS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

SKAITYKIT IR PLATEN-
KIT “LAISVĘ”

12:15 P. M.—Chuck Richards, Song-
Stock Quatations

4:00—Tea Time Concert
4:30—Dorothy Miller, Songs
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.
9:00—Charles Hackett, Tenor;

Concert Orch.
9:30—Ozark Mountaineers

WEAF—660 Kc
10:30 A. M.—Three Scamps,
12:00—Commodore Quartet
12:15 P. M.—Johnny Marvin, Tenor
2:30—Variety Musicale
6:15—Cugat Orch.

^8:00—Bert- La.hr, Comedian;
Orch. <

8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours Orch.; Bettina

Hall, Songs ' i '
9:30—Phil Duey, Baritone Reisman

1 ” Orch.
10:00—Hillbilly Music
11:00—Davis Orch. :■
11:15—Jesters Trio
11:30—Bestor Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR-710 Kc
12:30 P. M.—Gypsy Ensemble
2:15—Sally and Sue, Songs
4:15—Mldred Cole, Songs
4:30—Guy Hunter, Songs
6:30—De Marco Girls; Frank 

Sherry, Tenor
6:45—String Orch.; William Harg

rave, Baritone

WJZ—760 Kc
11:00 A. M—Southern Singers
11:15—Singing Strings
11:30—U. S. Army Band

3:00 P. M.—Joe White, Tenor

sestas Puslapis

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Tt
f'-

.'-
W

'.-
- . •

ĮVAIRIOS ŽINIOS
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.ir

Telephone Stagg 2-7057
Songs

1 Jack Ganson—Orlaivininkas Olsen

Tomas VII,

LDSA 1-os Kp. Susirinkimas

Žodelis Drg. Reporteriui

PARDAVIMAIK. Šolomskienč.

AIDIEČIŲ ATYDAI!

420

kam-

I

Penki Užpuolikai Areštuoti

HndenieBravo

S.
I

SUSIRINKIMAILavi-

turėjo

Būkite T.D.A. Susirinkime
lietu

je J.

Mokykla Paveikslus Traukti

Org.

Olsen, Songs 
Van, Contralto 
Aitą, Tenor

N e v; 
šalta, 

darbi- 
, apie

KALBĖS WEBSTER 
HALL ŠIANDIEN

po 
ap- 
ku-

Kovos Ame- 
pp. 565-580.

ckas, 1938 Linden St., Brooklyn, N. 
Y., Ridgewood dalyje.

• ' (294—296)

Ši Ketvirtadienį Susirinkimo 
Nebus

Lietuvių Darbininkų Susivie- 
nijimo parengimas, čia bus įsuose. ■ _* Choro Pirmininkas, J. N.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y. /

Parsiduoda restauranas. Jau ke
turi metai kaip laikosi šioj vietoj 
šis biznis; yra laisnei del alaus par
davimo ir galima gaut laisnius snap
są pardavinet. Parduosime pigiai, 
nes yra nesutikimas tarp partnerių.

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

(203-295)

BROOKLYN, N. Y
Pasirandavoja gyvenimui 5 

bariai, yra šiltas vanduo, elektra ir 
gesas. Randa žema. Kambariai ge
rai ir moderniškai ištaisyti, gražioj

Visiems Elizabeth o 
viamą gerai žinonia moteris J. 
Venckienė -j6o ilgos ligos mit-p 
pereitą antradienį. Palaido
ta ant Mt. Olivet kapinių.

WMCA—570 Kc I 3:15—Variety Musicale 
9:15 A. M.—Kay Parsons, Songs 3:45—Syncopators Orch.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

NedėfijSj,’ ‘ -’gruodžio, 
“Laisvės’’ svetąįų^ie^ .įvyksta

įįį.'.W mil'll,

Penki Žmonės Areštuoti 
Kaltinami Padegime 

Fabriko

gistruotis galima antradie
niais. trečiadieniais ir penkta
dieniais tarpe 8 ir 10 vai. va
kare, 116 Lexington Ave., ne
toli 28th St., New Yorke. Be
simokinantiems nereikia turėti 
paveikslus traukiančias savo 
mašinas. * ‘

Areštuota penki asmenys: 
N. Nicotera, Rocco Palamara, 
A. Va’ccareli, J. Buscimi ir 
Amerigo Mazza, rodosi visi 
italų tautybės, ir kaltinami 
padegime Empire Macaroni 
Manufacturing Co. dirbtuvės. 
Fabriką užlaikė J. Bųscimio 
brolis—Frank Buscimi. 
ras padaręs nuostolių 
$15,000, nes visi makaronų Į j 

•fabriko įrengimai nuėjo 
mais. Prokuroro j 
kas ponas R. K. Jacobs tvir- kartu ir orlaivininkas. 
tina, kad būk trys jau prisi-; Ganson nepamiršta “Laisvės” 
pažinę, kad jie gavę nuo J. I darbininkus ir karts nuo kai- 
Buscimi $25.00 del gazalino to jis suteikia žinių apie save, 

ir pakūrę tikslu, kad pasiimti ____________

Kaipo Darbininkai 
za pirmiaus būk taip sudegi- ■ 
nęs inšiurintus savo rakandus 
ir gavo $3.090. Gal krizio ver-I 
čiami ir supleškino makaronu 
įrankius, ,o gal nelaimėje su
degė, o apdraudos kompanija 
nenorėdama atmokėti iškelia 
tokį kaltinimą.

Brooklyniečiams gerai žino
mas ristikąs Jack Ganson mo
kinasi už orlaivių taisytoją. 
Gansonas dabar yra Californi- 
joje ir 
Oakland

apie drome.
— -J jau yra

du- (skrajotoją) ir

mokinasi to amato 
mieste. Bay Air- 

Tuom pat kartu. jis 
išsimokinęs už pilotą 

tai vienatinis 
pagelbinin- sunkaus svorio ristikas, kuris 

Jack

Vienoje Pusėje Vargas ir 
Mirtis, Kitoje—Turtai

United States Coast & Geo
detic Survey įstaiga paims 
14.000 darbininkų ant 'trijų 
mėnesių darbo. Tame skai
čiuje bus paimta 4.000 inži
nierių, kurie neturi 
Pusė visų Amerikos 
rių yra 
darbo.

: dėlėj e 
darbai,
gaus augštesnes algas už pa
prastus darbininkus.

darbo, 
inžinie- 

dabartiniu laiku be 
Jiems bus suteikta di- 
didžiumoje paprasti 
bet sakoma, kad jie

4. Koks buvo-pirmiau ■ ir | HERBERT BENJAMIN
koks yra dabar Amerikos Ko- ........... .. .............. ...........
munistij atsinešimas link re- 
formistinių darbo unijų (Ame
rikos Darbo Federacijos) ?

5. Kodėl Komunistų. Parti
ja stoja ųž organizavimą re
voliucinių darbo unijų ?

6. Kodėl reikia veikti abie
juose frontuose: rėformistinė- 
se unijose ir revoliucinėse uni
jose ?

SKAITYMAS: /
Komunistų Internacionalo

II Kongreso teziai, 36-46 pusi.
Lenino Raštai,

pp. .29-45. "
Istorija Klasių

rikoįe, Sk. XXXI
Šias, visas knygas mokyklos 

lankytojai gali gauti dienraš
čio “Laisvės” administracijo
je. v Parsiduoda labai nupi
ginta kaina.

Šį vakarą, t. y., trečiadienį, 
grd. 13 d., drg. Herbert Ben
jamin, kuris- tik nesenai pa
leistas iš New Mexico valsti
jos kalėjimo, bedarbių vadas, 
sakys prakalbą apie kovas, ku
rias .veda <New.. Mexico darbi
ninkai. Prakalbos pradžia ' 
7:80 vai. Vak. Viet: Webster' 
Hall, E. 11th St. ir 3rd Avė.,; 
New Yorke. Visi darbininkai 
kviečiami dalyvauti.

Aplaikėme jūsų korespon-i 
denciją apie atsibuvusį Jurgi- 
nės Draugystės priešmetinį su
sirinkimą. širdingai ačiū! 
Šiuo'm kartu 
naudoti, 
nuo kito 
Prašome

Širdingai 
negalėjome su

neš pirmiau gautą 
draugo patalpinome, 
rašinėti.

Viet. Žinių Red.

Lietuvių Darbininkių Susi
vienijimo Amerikoje 1 kuopos 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
nį, 14 d. gruodžio, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Visos draugės .dalyvaukite, 
nes yra daug svarbių reikalų. 
Taipgi turėsim balsavimus 
Centro Komiteto narių, tai rei
kia, kad kuodaugiausiai būtų 
kuopos narių šiame susirinki
me.

4:15—Frances White, Songs 
4:45—Morin Sisters, Songs 

11:00—Three Scamps, Songs 
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—-Madriguera Orch. 
12:00—Elkins Orch.

WNYC—810 Kc
12:30 P. M.—Leo Glynn, Songs 
1:30—Police Alarms; Music 
1:35—Studio Musicale 
2:30»—Selepp Koster, Songs 
2:45—Frieda Till, Piano 
3:00—Nora Helms, Songs 
3:15—F. Cromweed, Piano 
4:00^—Oxford Male Quartet 
4:15—Candy and Cake Making

WABC-—860 Kc
9:30 A. M.—Studio Music 
9:45—Reis' and Dunn, Songs 

10:00—Novelty Trio •
. 10:15—Bill and Ginger, Songs 
| 10:30—'String Orch.

10:45—Osborne Orch.; Pedro de 
Cordoba, Readings

12:15 P. M.—-Gypsy Nina 
1:15—Playboys Trio 
5:15—Joan 
6:30—Vera 
6:45—Enzo

į 7:00—Myrt and Marge 
J 9:30—Lombardo Orch. 
I 10:00—Waring Orch.
Į 10:30—News Reports
i 10:45—Warnow Orch.; Gertrude 

Niesen, Songs
11:15—Modern Male Chorus 
11:30—Nelson Orch.
12:00—-Duchin Orch.

WHOM—1450 Kc
7:00 P. M.—Lietuvių Programa; 

Tamkiutė, S. Kažemekas ir kit

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fintai ir chroniškai Tyrų ir 

moterų liras kraujo Ir odoi 
Padarau ištyrimui kraujo ir šlapumo

DR. MEER
186 W. 44th St. Room 802 

New York, N. T.
Valandoi Prižmimo: 

Ryte nuo 10 iki 1. Po piety nuo < 
iki S valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki. 12 dienų 
Telefonas l^acka wanna 4*2180

Pereitą sekmadienį 
Yorke buvo pusėtinai 
Užšalo keli bedarbiai < 
ninkai. Vienas ‘senelis, 
65 metų, sukniubo prie 120 E. 
14th St. Kitas benamis, apie 

^59 metų, atrastas negyvas 
prie dury 10 W. 88th St. O 
kėli dęsėtkai pusgyvių nuvežti 
j ligonines. Arti 5,000 .bedar
bių labai suvargusių vyrų ir 
.95 moterys atsikreipė į polici
jos stotis, reikalaujant pasto
gės ir maisto. Tai da-rbinin- 

. ky-pusėje.
Turčių pusėje .kas kita, jie 

sotūs, gerąi apsirengę ir gyve
na šiltuose ir švariuose kam
bariuose. Bet kaip kam ir iš 
jy atsitiko “tropunkai.” Po
nia A. Ettinger besivaikštinė 
dama apie Central Parką pa
metė karielius, kurie yra ver
ti $70,000 ir apie tai pranešė 

. 1 policijai. Tūkstąnčiai bedar
bių reikalavo maisto, o ji, kad 
jai surastų jos karięlius.

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

sto* majoras Williams nepripa
žįsta tų laisnių, nes laisnės ta
po išduota per miesto tarybą 
(City Council), o Williams, 
turėdamas policijos galią savo 
rankose, liepė visus tuos sa- 
liūnus uždaryti. Tai saliunči-

Lietuviy,
» f

L.D.S. Parengimas Bus Su 
Gerą Programa“

Pruseikiniai su Prakalbomis 
Nudegė Nagus Lindene

Draugai. Aidiečiai! Praeito kai rėkia gvoitu, mat, užmo- 
penktadiehio vakare pVanė- kėjo po $280, o biznio daryti 
šiau, jog šį ketvirtadienį įvyks I negalima. Man būnant vieno j 
Aido Choro susirinkimas, bet vietoj su reikalais saliunčikas 
tai buvo mano klaida. Choro 
susirinkimas įvyksta kas tre- I. pay $280 and cannot 
čias ketvirtadienis kiekvieno 
mėnesio. 

t ' • ( ; • ., . • ’. ’ ’Nebūtų jokis prasižengimas x 
laikyti susirinkimą ir šį ket- 
virtadiehį, bet nėra svetainės, 
arba tūli choristai dalyvauja 

organizacijų . susirinki-' 
; ' ' i ' t. , . L

šeši užpuolikai1 užklupo 
Knickerbocker Tower Beer 
Gardefr. 127 Gold St., Brook- 
lyne ir nušovė jo savininką D. 
CappelH, 22 metų amžiaus, pa
sigriebdami $23. Kada jie bė- 
go laukan, tai bartenderis 
parmušė vieną iš jų vardu 
John Kelly, kurį greitai suė- 

. mė policija ir jis išdavė kitus 
gengėsnarius. Areštuota dar: 
Leroy 1 ir Kenneth Willis— 
broliai, J. McGuire ir A. Biah- 
co, pastarasis žinomas -kaipo 
“White/* ‘Dar vieno nesuran
da. Spėjama, kad D. Cappe- 

nūdėjo nė pinigų tikslu, bet 
eina kova tarpe dviejų gėngs- 
terių grupių. Cappelli yra 
buvęs areštuotąs ir baustas už 
požeminius žygius. Jjs drau
gavęs su našle Alice Diamond, 

! kurios vyras bUvo žinoma kai
po gengsterių karalius ir liko
si nušautas kiek pirmiau. Cap- 
pellis buvo vadinamas “Gerk
lė.” * . . . b

Perėitą sekmadienį Prusei- 
kos-Butkaus leitenantai—^-re
negatų tėvas A. Jankauskas, 
ir “švarus tautininkas”—Sa- 
katauskas nuduzgė i Linden, 
N. J., laikyti prakalbas. Ne 
jie vieni nuvažiavo, bet nusi
vežė ir savo publikos troką ir 
automobilių. Dar daugiau, 
vietos renegatukai Ig. Beeis ir 
H. Burkė ‘sutraukė savus ir 
sudarė svieto “masę” apie 20 
žmonių. Lindeno darbininkų 
rreperdaugiausiai atėjo ir tie 
sukėlė revoliuciją prieš darbi
ninkų judėjimo skaldytojus. 
Lindeniečiai užvertė ’renegatą 
Jankauską klausimais taip, 
kad nabagas mumojo ranka ir 
smuko su savo “armija” pro 
duris.

Beje, buvo -atsivežę ir 
“Klampynės,” bet darbininkai 
metė ją ant grindų, kada vel
tui jiems kišo. Sakatauskas

nijimo parengimas. _ . _ 
koncertinė programa, . gera 
muzika, bet kas ‘.svątbiafusiai, 
tai kaip ir baząraš, nes turė
sime. įvairių- gėriį. daiktų lai
mėjimui.'- Jau turime nemažai 
gerų daiktų, bet dar prašome 
narius ir taip darbininkus, kas 
galite ką gero ir naudingo pa
aukoti, tai padarykite tą. Pa
rengimo pradžia 5 vai. vaka
re. Kviečiame visus ir visas 
atsilankyti.

Rytoj Eisime Pas Vokietijos 
Konsulą Protestuoti

net asmeniškai į stubas. bėgio-] Huosuoti. 
jo kviesti publiką—veltui. > O 
kas atėjo, tai lię< išstojo prieš' 
renegatus. Taip ir reikia, dar
bininkai ! 
čiams!

Brooklyno Darbininkų 
nimos Mokykla

Film &,Photo League orga
nizavo specialę mokyklą, kad 
išmokinus ' darbininkus nu
traukti fabrikų," namų ir kito- 

kOs paveikslus. Į mokyklą re-

Lekcija II: Darbo Unijjbs ir 
Revoliucinė Proletariato

Partija
Klausimai, kurie bus studi

juojami šioje lekcijoje, gruo
džio 17 d.:

1. Kas yra politinė proleta
riato partija*?

2. Kokie pamatiniai skirtu- 
n7ai tarpe darbo unijos ir par
tijos (jų sudėjime ir veiki
me) ?

3. Ar gali komunistai beša
liškai žiūrėti į darbo unijas? 
Ar gali darbo unijos būt nei- 
trališkos linkui proletariato 
partijos ir politiniu. kovų ?

Ketverge, kaip 1 vai. 
pietų, “Laisvės” svetainę 
leis skaitlinga delegacija, 
ri eis pas ^okietijos fašistų 
konsulą protestuoti, prieš fa
šistinį terorą ir reikalauti pa- 

> draugus; Dimitrovą, 
^.Torglerį, Tanevą ir kitus. Bus 
delegatai-nuoALDLD, LDSĄ, 
LDS, Sąryšio, Proletarų (Meno 
Sąjungos, Bendro .Fronto ir 
Jaunuolių ceųtų. ? Dąrbininkų 
organizacijos ar vąldybos, iš
rinkite savo / delegatus ir pri- 
siųskite, kad kartu galėtų 
įteikti protestą. Atminkite, 
kad tik energingu 'veikimu ga
lėsim išgelbėti . tūkstančius 
Vokietijos kovingų darbįnin
ku nuo galvų nukhpojimo.

Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo 17-tos kuopos susi
rinkimas įvyks šį vakarą, 7 :30 
vai., “Laisvės” svetainėje. Vi
si nariai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių reikalų. Atsi
veskite ir naujų narių į kuo
pą.! Prisirengkime prie pa- 
gelbos Scottsboro jaunuolių 
bylai.

pareiškė policmanui: “What, 
; do

any business, are you crazy or 
what?” . _ _

Iš viso tik vięnuolika . lietu-Į Vietoj. Kreipkitės pas P. Dum^liau- 
vių saliunčikų gavo laisnių. 
Visam mieste išduota 116 
laisnių. už ką sumokėta 31 
tūkstantis dolerių. Ponams ge- 

įras biznis iš svaigalų!

Elizabeth, N. J., Žinios
“—Well, wjell prohibiciją 

tapo panaikinta, bet su panai
kinimu prohibicijos ateiną 
naujos bėdos, šnapsas per 
brangus, • taksai, muitai, lais
nės, ir kiti galai”—tai taip bė- 
davoja mūsų rhiesto\ saliunči- 
kai. Čionai Elizabethe tai ti- 
ikrą velniava, nes miesto poli
tikieriai jokiu būdu nesusitai
ko del šnapšįnio grafto. Mies

 

to Taryba ((/ity Council) pas

 

kyrė savo.koh)is|ją “reguliavi

 

mui” šnapso ir^išdavimui lais
nių. o miesto majoras ponas 
Williams nesutiko su tuo pas
kyrimu, nes jis, mat, palaiko j 
savo komisiją. Mat, ponas 
Williams r e p u b 1 i k o nas, o 
Miesto Taryboje visi demo
kratai; tai .ir pjaunasi. } Na-it’ 
kaip nepjautis, 'nes kiekvie
nam komisijos nariui paskirta 
metinės algos net po $1,800, 
o kur dar graftas iš šalies;

Einant gatve viena moterėlėj 
sutikusi mane klausė manęs: 
ar tu, bolšeyikėli, girdėjai nau
jiena? Sakau, ne. Klausiu jos 
kas čia do naujiena? Na, gir
di, ar tu negirdėjai, kad visam 
mieste eina gandai, kad lietu
viškas klebonėlis mano pamest 
kunigystę? Girdi, jam nusibo
do kunigauti, tai eina mokytis 
ant daktaro, apie tai kalba vi
sos davatkėlės. Sakau jai, jei
gu tai teisybė, tai nieko tokio, 
nes jisai dar jaunas kaip bu
liukas, tai veikiausiai jam nu
sibodo būti vaikinu ir senber
niu.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Speclalistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 

'Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

Xniy Pasitarimai ir S6^>OO 
“DAI egzaminavimas

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam. '
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Lindenė pereitą: subatą atsi
tiko <■ nepaprastai ‘nelaimė tū
lam ' George Maywald. Jisai 
valgydamas < Vpork” mėsą su 
pirmų kąsniu užspringo ir, ne
žiūrint daktarų , ir policijos 
pagelbos; jokiu- būdu negalėjo 
jo išgelbėti, nes gysla trūko ir 
nelaimingas žmogus 
mirti.

Sąmyšy su pardavinėjimu deg
tinės lietuviams salittnčikams 
įgauta tapo iaip sakant pirma 

, “garbė/’ nes pirmas žmogus, 
gavę “laisnes,” yra Ignatz V. 

‘Balčiūnas. Bei bėda, kad mie-

Kalbant apie visas naujie
nas, neužmirškite ateiti į pra
kalbas, kurias rengia ALDLD. 
54 kp., seredoje, 13 d. gruo
džio, Liberty Hali, 269 Second 
St. Kalbės Milleriš, grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos. Dainuos 
Bangos Choras ir kitos dailės 
pajėgos. Pradžia 8 vai. vak. 
Įžanga .veltui. , ..

Žinių Rinkėjas.

Malonėkite Persitikrinti.

Gaminame visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal ‘lietuvių . skonį.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

BOSTON LUNCH
M

Tai Lietuvių Valgykla

J01VAS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau sava 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 jrengta, 
Lodei paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES
kampas Broadway

JONAS
51? Marion St., 

BROOKLYN. N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Nuo Peršalimų Krutinėję 
yienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję, visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie.priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli. B

PAIN-EXPELLER
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

BROOKLYN, N. Y.
‘ ! Lietuvių Amalgameitų 54-to sky
riaus susirinkimai įvyks 13 d. gruo
džio, vai. vakare, 80 Union Avė., 
Lietuvių Am. . Piliečių., kliube.

Visi rubsiuviai dalyvaukite susi
rinkime, nes bus renkama pildomoji 
taryba, taipgi bus kalbama apie už
dėjimą assesmentų ant narių. Bus 
ir kitų svarbių klausimų, tad daly
vaukite visi ir laiku.

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga patyręs partneris į Ge
neral Food biznį arba galiu parduoti 
visą biznį, 579 Hudson .St., New 
York City.

Kaina bus prieinama. Atsikreipki
te greit, . i
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UNDERTAKERS AND EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAPVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEK( MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VĮETA^ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOOERIAUSIAI PATARNAUSIM.

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




