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Žurnale “The Communist? 
ž gruodžio mėnesį drg. Staį-1 

chel duoda gerą straipsnį apiė I 
dabartinį Stovį Amerikos darbo i 
unijų. Jis nurodo, kad Ameri-j 1 
kos Darbo Federacijos unijos ‘ 
šiemet gavo penkis šimtus tūkj- ’ 
stančių (500,000) naujų nariui į 
Tiesa, Federacijos vadai svietui 
buvo pasigyrę, kad gavo milio- 
ną ir tris šimtus tūkstančių na-į 
rių, bet tai blivo melagingas pa-; 
sigyrimas. Nesenai įvykusioj! 
kųnvencijoj buvo raportuota tik 

‘ pusė miliono.
* Bet, žinoma, vistiek didelė 1 

masė. .Apie šimtas tūkstančių 
iš tos pusės mįįįono narių par
eina iš sunkiosios pramonės— 
plieno, anglies, audimo ir t. t. 
Kui- samdytojams grūmoja pa
vojus iš revoliucinių unijų pu-

Automobilių darbininkai 
Rengiasi prie Streiko

DETROIT, Mich.—Au
to Workers Unija šaukia 
bendro fronto konferenci
ją šį sekmadienį, gruo
džio 17 d. Konferencijos 
tikslas yra tame, kad pri
sirengus prie streiko 
prieš algų kapojimą, prieš 
skubinimą ir prieš bedar
bę. Visos darbininkų or
ganizacijos raginamos at
siųsti delegatus. Konfe
rencija įvyks Finnish 
Hall, 5969—14th St.

Viešųjų Barį Fondas Jam įsmigtas, Visi 
Federafe Valdžios Viešieji Darbai Bus 

Sustabdyti Gejožes 1 Dieni, 1934II
Bedarbės Klausimas Pasilieka Neišrištas, Roosevelto Ban
dymai Išgelbėti Kaipitalizroą nuo Pražūties Nepasekmingi

sės, jie ten pasikviečia talkon / 
Federacijos unijas ir dažnai i 
verčia savo darbininkus priklau- 
syti. Tokių pavyzdžių turime ĮaS Pasieks 6 BillOIlllS Dol. 
daug.

Taip pat auga ir revoliucinės 
unijos.

Roosevelto Valdžios Biudže-

WASHINGTON. — Roo-
Dųg. Stachel pažymi, sevelto administracija rei- 

kad šiemet naujosios unijos yra kalausianti kongreso, kad

WASHINGTON. — Vai-j kad nuo viešųjų darbų at- 
džia jau pareiškė, kad su 
gegužės 1 d. bus baigti visi 
federates valdžios viešieji 
darbai, kad iš viešųjų darbų 
fondo tie pusketvirto biliono 
dolerių jau išskirstyti, nebe- 
liko. Bedarbiai, kurie gau-i r -», v . ’ . . ! vasario 15 ir gegužes 1 d.davo pašalpą, statomi prie į

Taip ir pasibaigs NRA 
medaus mėnuo. Bedarbės 

darbo tiktai klausimo neišrišo ir neišriš.
Ta visuomet skelbė komu-1 4.

leidinėjimas d a r b i n i n kų 
prasidės apie vidurį vasa
rio mėnesio. Rooseveltas 
dar reikalausiąs iš kongreso 
paskirt $350,000,000 paden
gimui viešųjų darbų tarpe

BROOKLYN, N. Y.— 
Džiūrė rado nekaltu 
Athos Terzani, 31 metų 
italą darbininką, kuriam 
buvo primetamas nužu
dymas fašistų priešo An
thony Fierro pereitą lie
pos mėnesį fašistų susi
rinkime. Mat, fašistai 
Fierro nušovė, bet paskui 
bandė suversti bėdą ant 
Fierro draugo Terzani. 
Išteisinimas Terzani yra 
darbininkų laimėjimas.

NORS KOMUNISTŲ VADAI NEKALTI 
PADEGIME RREICHSTAGO, VISTIEK

Pripažįsta, kad Kriminalistas Lubbe Nepriklausė prie Kom. 
Partijos, Tačiaus Bandė Primest Jį ir Jo Darbus Komunistam

gavę apie šimtą tūkstančių nau
jų narių, šios unijos yra susi
rišę su j 
Lyga.

Yra ir visai nepriklausomų 
unijų. <
šimtą tūkstančių naujų narių, /darius.

1934 metams sudarytų val- 
iš apie šešių 

bilionų dolerių. Dar nieka
dos Amerikos istorijoj to- 

Jos laimėjo irgi apie jkių išlaidų valdžia nėra pa-

Darbo Unijų Vienybės j džios biudžetą i 
i nihnmi ri In v»vii

| tu [darbų ir pašalpos neten-j 
ka. Bet ir tas valdžios žy-; 
gis suteik 
mažai dalelei bedarbių.

Pranešimas toliau sako,J nistinė spauda

LEIPZIG, Vokietija. — 
Gruodžio 13 d. per dešimts 
valandų kalbėjo Hitlerio 
valdžios prokuroras Werner 
ir advokatai ■ prieš teisia
mus draugus Torgler, Dimi
trov, Popov ir Tanev, ir dar 
neužbaigė. H i 11 e rininkai I 

. V -i J • . T I VH111V1UV. X VUUV Al X CA11V Vįaucia, kad viso pasaulio , . \ • • Tz, ! • x ' vadai Bulgarijos Komunis-darbmmkų akys nukreiptos 
į Vokietiją. Jie jaučia, 
koks didelis darbininkuos . . x , x • i

SHANGHAI, Chinija. — viešpatauja pasipiktinimas į -^omunis us> e . W

Shanghajuje Paskelbtas
Karo Stovis

munistų Partijos ir kovojo 
prieš jos vadovybę, tačiaus 
vis tiek partija esanti kal
ta už jo darbus! Werner sa
vo prakalboje skundė, kad 
Torgler yra vadas Vokieti
jos Komunistų Partijos, o 

I Dimitrov, Popov ir Tane v

tų Partijos. Vadinasi, fa
šistai baus ne tik vokiečius

iNankingo valdžia persigan-! fašistu suokalbiu nužudyt ''US? .“w°rS. P3813*'16!1 P3”0J 
dus komunistinio judėjimo | nekaltus komunistų vadus 
šiame komercijos didmiesty- 1-------  ^Tr------  —
je. Mieste paskelbtas karo kalboje turėjo pripažinti,

Vokietijoj beveik neveikė, o 
tik rūpinosi Bulgarijos dar
bininkų komunistiniu judė
jimu.

V aidžios prokuroras dar

Prokuroras Werner savoKETURI TŪKSTANČIAI OTUIJ DARBŲ 
DARBININKU GRŪMĖSI SU POLfflJA
NEW YORK. — Išsisė

mė kantrybė darbininkų, 
kurie dirba prie federates 
valdžios civilių darbų už 
pašalpą. Gruodžio 13 d. ke
turi tūkstančiai tų darbinin
kų buvo varinėjama nuo 
vieno ofiso prie kito, bet be 
atmokėjimo jiems užvilktų 
algų. Prie vienos raštinės 
ant kampo Hubert ir Collis- 
ter Sts., darbininkai sukilo. 
Pradėjo reikalauti algų, nes kelias dienas veltui! 
nusibodo ant šalčio būti ir gavo apmušti!

stovis. kad fašistų teismui nepavy-' 
ko surišti komunistus su 
reichstago gaisru. Tačiaus nepaskelbė, kokios bausmės 
jis šaukė, kad už padegimą 
kalta Komunistų Partijos 
agitacija, o teisiami draugai 
atstovauja Komunistų Par
tiją, tuo būdu jie “kalti”. 
Pripažino taip pat, kad 
Lubbe nepriklausė prie Ko-4 Tarptautinu 

n Apsigynimo 
g\ Lankė S

X

SOVIETŲ PRAMONES PASISEKIMAI;

MADRID, Ispanija. —
"Buržujų ir. socialistų koali- i 

£ a - * ‘ rldvhin

sibaigė su sukriušinimu dar- rikos imperializmą. Jie šau-
bininku sukilimo. ■ Ponai so-

sulo sekretoriui, kuris .pri

Pabėgo Kaliniai

kubietį sulaikė ir pasakė, plytomis. Pribuvo poli-
Silk dirbtuvės streikierių.

IR
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vė savo nesveiką^ dukterį, o kapitalistų agento.

jerą. kas. Jis pats irgi sirgo. 5-taro nushnyD

Denmarko socialistų teismas 
nuteisė dviem mėnesiam kalėji
mo Komunistų Partijos organo

cinis kabinetas tuoj aus re
zignuosiąs, nes jo misija pa-

vadinami sargais,« paleido 
darban revolverius ir iššovė 
50 šūvių. Darbininkai atsa-

kė Kubos darbininkus rei
kalauti, kad Jungtinės Val
stijos, ištrauktų savo gink
luotas spėkas iš Kubos.

MONTEVIDEO. — Pan- 
American konferencijoj Ku
bos valdžios delegacijos pir
mininkas viešai buvo pradė-

legacijos priduota protesto 
rezoliucija.

•cija ir darbininkus išvaikė. 
Yra sužeistų.

31.8 
per

buvo

NUŽUDĖ DUKTERĮ 
PATS NUSIŽUDĖ .

WAGONER, Okla. —Čio
nai orlaivio nelaimėj užsi
mušė du žmonės. Orlaivis

BAYONNE, N. J. — 
Gruodžio 13 d. darbininkai 
pikietavo dirbtuvę Ameri
can Radiator, kompanijos.

kad tokių išsireiškimų ne
bus leidžiama šioj kopferen- 
Gijoj!

karo veteraną. Abudu yra 
nariai Anti-ImjSerialistinės 
Lygos delegacijos, kuri nu
vežė Kubos revoliuciniams

jęs kritikuoti. Jungtinių Kompanijos pasamdyti ir 
Valstijų įsiveržimą Kubo^n. gjnkluoti mušeikos, kurie

IšPLĖšĖ Iš BANKO 
$50,000

ninku. Mat, tie draugai da- 
i masiniam Kubos 

darbininkų susirinkime ir 
sakė prakalbas prieš Ame-

SCHENECTADY, N. 
—Išradėjas Hentschel, 
metų amžiaus, pirma nušo-

f PAWTUCKET,' R. L— 
Gruodžio 13 d. policija pa-

Bet konferencijos pirminin
kas, Argentinos užsienio 
reikalų ministeris Lamas,

fabrikas visam kontinente.”

šitą dirbtuvę. Lugansko fabri- t* jam pasiaiškinti
kas bus didžiausias lokomoty- kode! jis nori nušaut prem-

paskui pats nusišovė. Dūk- „
teriai į širdį suvarė tris kul- (Daužau Pasauliniu žinių

nistracija! Vadinasi, tie be- įavo į^aiįno Henry Shep-j
darbiai buvo nuimti nuo pa- parcj Darbo Unijų Vienybės DI WMA ID AMPI IK’S PA1WVR A PAKU fl 
šalpos surašo ir dirbo po | Lyg0S delegatą ir Alfred I UfilW IK HIwLIEJhmulbh 1 
kelias dienas veltui! Dar Runge) ispanų - amerikonų ------------------

nkmi parapuonai 
Kt &».• gelbės jaunuolius 
racijos biurokratija. Be to, 
naujas unijos dar nespėjo išvys-j 
tyti sau plačias kadras prity
rusių organizatorių. Tas daug' 
reiškia. \

Tarptautinio Darbi ninku 
» Kalbėtojai 

Lankė Susirinkimus 
Bažnyčiose

PI T T S B URGH, Pa. — 
.Šiame mieste negrų masės 
taip susijaudinę nuteisimu 

“Arbeiter Bladet” redaktorių už mirtin Scottsboro jaunuo- 
kritikavimą policijos teroro. 
Teisme buvo įrodytas visoj nuo
gybėj policijos brutališkumas 
viename masiniam darbininkų 
susirinkime, tačiau tie įrodymai 
nieko nereiškė. Teismas pa
reiškė, kad kritikavimas polici
jos nesupuola su “socializmu.”

Dienraščio “Vilnies” išleis
tam “Darbininkų Kalendoriuje” 
už 1934 metus angliškam sky
riuje pasakyta, kad Brooklyno 
Aido Choras yra “reakcinėj 
vadovybėje”. Tai labai netei
singas . pasakymas. Straipsnio 
autorius nežinojo, ką rašė. Ai- 
diečiai turi pamato ant jo pyk
ti. Aido Choras visuomet buvo 
su revoliuciniais darbininkais ir 
dabar tebėra. Jis yra revoliu
cinėj vadovybėje.

'lių, kad jos privertė net sa
vo kunigus užtart jaunuo
lius. Štai gruodžio 4 d. Neg
rų Metodistų Kunigų Kon
ferencija užgyrė Tarptaut. 
Darb. Apsigynimo rengia
mą gruodžio 16 d. demonst
raciją. Gruodžio 11 d. Ne
grų Baptistų Ministerių 
Konferencija pasisakė už 
TDA ir rengiamą demonst
raciją. O gruodžio 10 d. T. 
D.A. kalbėtojai aplankė de
šimts negrų bažnyčių ir kal
bėjo susirinkusiems darbi
ninkams apie suokalbį prieš 
Scottsboro nekaltus jaunuo
lius.

kęsti alkį. Raštines langai 
tuoj aus išbyrėjo.

Pribuvo ginkluota polici
ja ir pradėjo buožėmis 
vaišinti tuos darbininkus, 
kurie reikalavo tai, ką jie 
uždirbo ir ką jiems žadėjo 
už darbą Roosevelto val
džios Viešųjų Darbų Admi-

KUBOJ SUAREŠTUOTI 
DARBIN. DELEGATAI

Anti-Imperialistinės Lygos 
Delegatai Dalyvavo ir Kal

bėjo Kubos Darbininkų ' 
Susirinkime

HAVANA, Kuba.—Prezi
dento Grau valdžia suareš-

EXTRA! įSukriušino Darbininku
2X A A1/1* Sukilimą ir Rezignuos darbininkams pasveikini-

--------  mus nuo Amerikos darbi-

jis reikalaus tiems ketu
riems draugams. Tą pada
rys antroj dalyj savo pra
kalbos. Spėjama, kad rei
kalaus mirties bausmės, kir
viu nukapoti draugams gal
vas.

nu geležies ir 22,060 tonų 
plieno.

Bet šiuo pakilimu Sovie
tų Sąjungos darbininkai ne
pasitenkinę. N u s t a t ytas 
gamybos planas už lapkritį 
nepilnai išpildytas. Tuo bū-

IŠ Sovietų Sąjungos gavome 
sekamą linksmą pranešimą: ' 

“Lugansko. naujo lokomotyvų 
'fabriko pirmas departmentas 
jau paleistas darban. Kuomet 
visas fabrikas bus pilnai įreng
tas, jis į metus pagamins 1,080 
ekstra galingų inžinų (lokomo
tyvų). šitie lokomotyvai skir
sis nuo visų kitų savo nepapra
stu greitumu, nepaprastu tvir
tumu ir galėjimu traukti puses 
kilometro ilgio traukinį sun
kiausiu keliu. Jau 1934 me
tais fabrikas padarys tris šim
tus naujų lokomotyvų. Specia
ls svarbos yra tas faktas, kad 
šio naujo milžino visą mašine
riją sudėstinėjo Sovietų inžinie
riai be užsienio spėkų pagelbos. 
Jau dabar yra išaugęs didžiulis 
socialistinis miestas aplinkui

1 BARCELONA, Ispanija, 
Iš kalėjimo pabėgo 58 kali
niai. Policija nesuranda 29. 
Kitus suėmė. Tai politiniai 
kaliniai, kurie tapo suareš
tuoti paskutiniuose sukili
muose.

S

GRŪMOJA PREMJERUI 
NUŠOVIMU

BUCHAREST, Rumuni
ja. — Aristokratas genero
las Cantacuzenu pareiškė 
viešai, kad jis iš pirmo pa
matymo ant vietos nušaus 
premjerą Ducą. Jis krei
pėsi pas karalių Carol duo-

Gruodžio 14 d. lietuvių 
darbininkų delegacija buvo 
nuėjus pas Vokietijos kdn-, 
sulatą, kad užprotestuoti 
prieš fašistų terorą Vokieti
joj ir kad pareikalaut pa-
liuosavimo draugų Torgler, cialistų vadai susitepė dar- 
Dimitrov, Popov ir Tanev. 
Hitlerio konsulas bijo dar
bininkų, todėl neprisileido 
delegacijos. Protestas ir 
reikalavimas priduotas kon-, 
ouio OV«x<.vVx*«>, xxMxxo .pli- 
ŽadėjO perduoti “jo dideny
bei.” 1 j

Konsulo sekretorius fste- 
bejosi,” kad lietuviai darbi
ninkai protestuoja pirma, 
negu Leipzigo teismas išne
šė prieš draugus nuospren
dį. Delegacija atsake, kad] 
ne laikas bus protestuoti, 
kuomet darbininkų vadams darė užpuolimą ant Hamlet 
galvos bus nukapotos. Silk dirbtuvės streikierių.

MASKVA. — Sovietų an- lies, padaroma po 22,980 to- 
glies gamyba per lapkričio 
mėnesį šiemet buvo 
nuoš augštesnė, negu 
nai; koksų gamyba 
34.4 nuoš augštesnė,
žies—27.6 nuoš. ir plieno 
34.9 nuoš. Tai ištikrųjų ne
paprastas sunkiosios pramo- du spaudoje plačiai rašoma 
nės gamybos paaugimas. Įapie smarkesnį darbą ir di-

Per lapkričio mėnesį bu- desnę discipliną darbe, kad 
vo iškasama abelnai kas- gamyba kiltų augštyn dar 
dien po 229,040 tonų ang- didesniu tempu.

bininkų krauju rankas ir 
dabar pasitrauks. Paskuti
niai apskaitymai parodo, 
kad 80 darbininkų užmušta 
ir 250 sužeista įvairiuose 
šalies kampuose. Sukilimas Į 
likviduotas.

Uždarė Burną Kubos Dele
gatui Konferencijoj

Kompanijos Razbainin- 
kai Apšaudė Streikier.

Policija Sumušė 20 
Streikierių

CHICAGO, Ill. — Senty- 
ni plėšikai įsiveržė į Unity 
Trust bapką ir pavogė pini
gų, certifikatų ir brangia- 
daikčių už $50,000/ Su gro
bių paspruko.

Komunistu Branduolis
Gerai Pasidarbavo

Rytoj “Laisvėje” tilps de- Į Dvidešimts streikierių ap- 
j mušta. Streikieriai pikieta
vo dirbtuvę it neleido ske- 
bams eiti dirbti.

v _________ .___
ORLAIVIO NELAIMĖJ 

ŽUVO DU
ANTIES VIDURIUOSE 

RADO AUKSO
ABERDEEN, Md — Ko- 

mandierius Brewster nušo
vė laukinę antį ir jos vidu
riuose rado tris šmbčiukus
aukso, kurių vertė esanti sugedo ore ir nuimto že 
$2.50. mėn.

Weidmann Piece Dye dirb
tuvės bosai buvo nuspren
dę atleisti tris šimtus dar
bininkų. ' Komunistų Parti
jos dirbtuvės' branduolis iš-, 
leido lapelį prieš šitą bosų 
užsimojimą ir šaukė -darbi
ninkus priešintis jų žygiui. 
Bosai pabijojo ir pareiškė, 
kad nutarimas atleisti dar
bininkus nebus vykinamas.

Copenhagen, Danija. — 
Darbo Partijos valdžios už
sienio reikalų ministeris pa
reiškė farmerių konferen
cijoj, kad neužilgo įvyks ka
ras, kuris išgelbės farme- 
rius iš krizio! Tai kalba
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Jagamastehs Suklupo
Pasinaudodamas p. Tysliavos užklau

simu apie aukas “nuo lietaus šiaurės Lie
tuvai šelpti,” Chicagos kunigų “Draugas”
surinka: “Aukotojai turėtų užprotestuoti t 
prieš tokį bolševikų sauvaliavimą (pa
skyrimą Prieš-Fašistiniam Komitetui ir 
G a s to n i jos streikieriam. — “Laisvės” 
Red.), pareikalauti apyskaitos ir atsiimt 
pinigus.”

Pervėlai kunigų laikraštis to reikalau
ja, kadangi jau keturi metai atgal, ku
ris tik aukotojas norėjo, atsiėmė savo pi
nigus atgal arba paskyrė ten, kur jis ma
nė tinkamiausia ir reikalingiausia., Ke
turi metai atgal būvo paskelbta įr at
skaitos. Tuo bųdų minėtas “Draugo” 
jegamastėlis leidžia šūvius ne į Bimbą, 
Mizarą ir Andrulį,;bet pats į save, pasi
rodydamas, kad jis yra tokis pats nežinė- 
lis, kaip ir p. Tysliava.'

Prieš kiek laiko tūla ame- • <
rikietė, Nila Cram Cook, 
nuvyko į Indiją ir ten pri
tapo prie “šventojo” Gand
hi, įstodama į jo pasekėjų 
mokyklą. Bet Gandhi prak
tikuoja asketizftią, tad ir 
panelei prisiėjo pagyventi 
šiurkštesnėse sąlygose. Ir' 
štai prašmatnybių j ieškoto
ja palieka Gandhi, išbėgda
ma savais geliais.* Girdi, 
dabar amžius ne “Akmeni
nėj lovoj” gulėti, bet lekio
ti orlaiviais, važinėti auto
mobiliais ir pasitenkinti 

t džiaziniais šokiais. Vadina
si, iš šventablyvos buržua
zinės idealistės—išėjo tik
tai' pišš!

munistinį judėjimą.
tūli lyriečiai, tarpe kurių 
yra gerų darbininkų, iki 
šiol to nežinojo, lai sužino.

Visai kitokia rolė ir užda
vinys Brooklyno Aido Cho
ro: jis buvo sutvertas tam, 
kad remtų komunistinį ir vi
są revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Todėl jis Jam ir 
tarnauja. Aido Choras da
lyvauja ne tiktai lietuvių 
darbininkų judėjimo paren
gimuose, bet ir tarptauti
niuose : masinėse demonst
racijose, koncertuose ir ki
tokiose pramogose. Du cho-

rai, du tikslai. Ką vienas 
stato, ikįtas bando griauti. 
Tegul tą įsitėmija tie žmo-! 
nės, kurie sakosi norį pade- ■ 
ti revoliuciniam darbininkų 
judėjimui!

Aną dieną į New Yorką 
atvyko iš Detroito katalikų 
kunigas Coughlin ir čia sa7 
kė prakalbą. Šis kunigas 
yra nemažas politinis šarla
tanas ir demogogas. Tuo 
būdu jis pajėgia atkreipti į 
save žmonių domesį. Ne
mažai suranda jis ir šalinin
kų. Buržuazinė spauda 
daug prirašė apie šį žmogų. 
Jie, beje, stoja griežtai už 
infliaciją, ir visą Roosevelto 
politiką.

Atsiliepimas
Petras — Kada aš skai

čiau tavo vaizdelį, tai prisi
miniau Dostojevskį. *

Jonas — Nejaugi, mano 
vaizdelis prilygsta prie jo 
raštų ?

Petras—Et, Dostojevskį 
už jo raštus ištrėmė į Sibi
rą, o tave iš jo palįuosuotų, 
jei tik rašytai.

R. M
Negali Suprasti

Baltrus—Kiekvieną kar
tą, kaip tu išeini dainuoti, 
aš sėdžiu pirmose! eilėse.

Ona—Nejaugi!
Baltrus—Taip, aš vis no

riu suprasti, kaip • išdrįsti 
dainuoti tokiu savo balsu.

A. L D. L D. ŽINIOSBusimoji Bedarbių Konvencija
Sausio mėh. 13, 14 ir 15 dd., Washing

tone, įvyks Nacionalė Bedarbių Delegatų 
Konvencija, kuri svarstys, kaip pasek- 
mingiau bendrai kovojant priversti Iš
naudotojus ir valdžią suteikti bedar
biams pašalpas. Podraug bus išdirbta 
planai kovai už pravedimą Apdraudos 
Bedarbėje įstatymo.

Šitą konvenciją šaukia Nacionalis Be
darbių Tarybų Komitetas. Sulyg jo pra
nešimu, daugelio miestų bedarbių tary
bos jau išrinko savo delegatus; kitos dar 
renka. Ne .tik bedarbių tarybos, bet ir 
kitos visos darbininkų organizacijos pri
valo susirūpinti šita konvencija, jos pa- 
sekmingumu.

Nacionalis Komitetas kreipėsi pas p. 
prezidentą, reikalaudamas duoti suvažia
vusiems užlaikymą, tačiaus buvo atsa
kyta. Tam tikslui Nacionalis Komitetas 
paskyrė gruodžio'16 ir 17 dd., kaipo au
kų gatvėse ir po namus (tag days) rin
kimų dienas.

Lietuviai darbininkai, kurie iki šiol 
gausiai rėmė bedarbių judėjimą, prašomi 
prisidėti prie šito darbo. Gruodžio 16 ir 
17 dd. pasiimkite iš bedarbių tarybų (jų 
randasi beveik kiekvienam mieste) dė
žutes ir parinkite šitam taip svarbiam 
tikslui iš darbininkų centų, dešimtukų ir 
kvoterių. >

Mano vienas draugas (bu
vęs amerikietis) rašo iš So
vietų Sąjungos, kad nese
nai buvo padarytas valymas 
toj. So v. Saj. komunistų, 
kuopoj, kur jis priklauso. 
Jam, kaip ir visiems ki
tiems partijiečiams, prisi
ėjo išklausyti kitų draugų 
—parti jiečių darbininkų — 
nuomonės apie jį. Tūli jį 
smarkiai kritikavo, iškelda
mi, kaip jis sako, nepama
tuotų primetimų. Kiti1 jį 
gynė ir gyrė. Valymo ko
misija, susidedanti iš ge
riausių bolševikų, į užmeti
mus nekreipusi domesio, nes 
jie, matomai, buvo be pa
grindo. . . . š , ( Į

Bet štai prieina prie šito 
mano draugo tebretinio. /ži
nojimo. Ko pas jį klausi
nėja? Ogi apie Komunistų 
Internacionalo XII PlenU- 
numą, jo nutarimus, rezb-: 
liucijas ir,... 
kos farmerius.

Balsavimai Centro Komiteto
Balsavimai Amerikos Lie

tuvių Darbininkų T ?h>ra- 
tūros Draugijos Centro 
Komiteto kandidatų pasi
baigia su 15 d. gruodžio. 
Balsavimų blankos privalo 
būti grąžintos į centrą iki 
20 d. šio mėnesio, nes kitaip 
nebus priskaitytos.

Dar daug kuopų nepri- 
siuntė balsavimų. Subruski- 
te, draugai. Kartais' kuo
pos nubalsuoja, bet valdy
bos pamiršta pasiųsti bal
savimus. Tas labai negerai.

Vajus ir Nauji Nariai
Drg. V. R. iš Toronto ra

šo, kad jie gavo 15 naujų 
narių. Drg. W- K. iš Ed- 
montono prisiuntė kartu su 
senų narių duoklėmis ir už 
6 naujus narius. Drg. J. 

apie Ameri-j Vaitkus iš Phila., sekreto- 
Iškelia ir ei-I r^us 10 kuopos, prisiuntė 

lę kitų klausimų apie Ame-Įduokles už 6 nauJus marius.
.. -r . / < i - i j Ph‘O’ ia

Prastas Apsisaugojimas
Duktė—Tėvai, tas žilius 

r platina paleido akmenį į mūsų lan-
gą ir išmušė, kada iš skam
binau pianą.

Tėvas—Tai žioplas su
tvėrimas ! Kada lango nėra, 
jis dar daugiau girdės tavo 
“muziką.”

daro tą patį.

jau

Kartais mūsų

spauda praneša, kad Lenkijos

\

turėti nieko
kuriam lemta

*

Į
i.

da,

riką. Į visus atsakė, bet 
farmerių klausimu — nepa
vyko !

skleisti literatūros, 
naujų skaitytojų

“autetingas žinias.” Girdi,

MM

Ispanijoj
Telegramos praneša, .kad Ispanijos 

darbininkų išstojimas prieš fašistuojan- 
čią valdžią tapę sųkriušintas., Tąrpe 100- 
200 darbininkų krito kovoj ir' Apie 300 
sužeista, daugelis sunkiai. Sukilimas 
plėtėsi daugiausiai aplink Barseloną. 
Jam vadovavo, jį faktinai iššaukė Confe
deration Nacional del Trabajo (Naciona
lė Darbo Konfederacija), kuriai vado
vauja sindikalistai ir anarchistai. Bet 
išstojime dalyvavo ne tik anarchistiniai* 
ir sindikalistiniai nusistatę darbininkai, 
o ir komunistai ir socialistai darbinin
kai. Išstojimas taikytas prieš esamą 
valdžią, į kurią įeina ir keli socialistai ly
deriai. Tai buvo kova prieš reakciją, 
kurią neša kraštui naujoji valdžia, lai
mėjus šalies rinkimus suktais būdais/ 
Tai buvo prieš pasireiškiantį fašizmo pa
vojų išstojimas.

Kaip visur, taip ir čia (ir tai reikia 
kiekvienam darbininkui gerai įsitėmyti) 
socialistų lyderiai išstojo prieš sukilėlius, 
už buržuaziją! Vienas socialistų lyderių 
pareiškė: “Mes negalime 
bendro su šituo judėjimu, 
nepavykti...”

Amerikos social-fašistai
“Naujienos” išdidžiai paskelbė: “Ispani
jos Maištininkams Nesiseka.” Nurodęs, 
kad sukilėliai sumušti, Chicagos menše
vikų organas išdidžiai užreiškia:

Didelę paspirtį valdžiai suteikė Julian 
Besteiro, prezidentas stiprios Generalinės 
Darbininkų Unijos ir vienas socialistų vadų. 
(“Nauj.” gr. 2 d., 1933.)
Taip, Besteiro nei kiek neprasčiau su

teikė paspirtį Ispanijos buržuazijai/kaip 
Ebertas, Noskė, šeidemanas ir kiti bu
deliai—Vokietijos buržuazijai. Turi kuo 
“Naujienos” pasidžiaugti! Socialistų ly
deriai visur ir prie kiekvienos progos 
gelbsti buržulziją nuo darbininkų, gelbs
ti įsigalėti fašizmui. To kredito, tos re
putacijos nuo jų niekas nebandė atimti 
ir nebando.

Tačiaus su tuomi klausimas neišsirišo. 
Paskandinimas darbininkų kraujuose ši
to .išstojimo neužkirs kelio kitiem, daug 
didesniem ir rūpestingiau priruoštiem Is-, 
panijos darbininkų išstojimam ir sukili
mam, nors buržuazijos ištikimi lekojai 
džiaugiasi, manydami, kad bus priešin
gai.

Ispanų klerikalų vadas, Gil Robles, ge
riau dalykus numato. Jis pareiškė N.Y. 
“Timeso” korespondentui:

Aš manau, kad šis.judėjimas (išstojimas) 
yra tiktai repeticija prieš vaidinimą, idant 
sukilėliai galėtų apskaičiuoti savo pajėgas.' 

Nėra abejojimo, kad daugelisir socia
listų darbininkų, dalyvavusių išstojime, 
pamatys tikrąjį veidą savo vadų-parda- 
vikų ir tas paskatins juos pakrypti kai- 
riop. J ,

Pralaimėję šį mūšį, šį išstojimą, Ispani
jos darbininkai nenuleis rankų, bet ruošis 
didesnei ir griežtesnei kovai prieš išnau
dotojų klasę, kurią visaip palaiko socia
listų lyderiai.

Veik(įama palėpyj, Ispanijos Komunis
tų Partija šviečia ir organizuoja darbi
ninkų mases kovai už kasdieninius jų 
reikalus ir nuvertimą išnaudotojų vieš
patavimo. Su kiekviena diena šis pro
letarų Kolektyvis vadas vis daugiau ir 
daugiau įgyja darbininkuose pasitikėji
mo ir įtakos. Tas ir yra garantija, kad 
Ispanijos pavergtoji darbininkų klasė, 
veikdama bendrai su vargingais valstie
čiais, padarys galą išnaudotojų siste
mai.

Griežta Kalba
' Apie keturi tūkstančiai darbininkų, 

dirbančių Civilinių Darbų Administraci
jai (valdžios įstaiga), pereitą trečiadienį 
New Yorke pareiškė ponams, kad jie il
giau tylėti nebegali. Daugeliui tų darbi
ninkų menkutės algos nebuvo užmokėta 
nuo lapkričio 27 d. O pinigai jiems rei
kalingi pragyvenimui. Siuntė juos biu
rokratija nuo raštinės į raštinę ir Vis ne
begauna algų. Tuomet jie panaudojo sa
vo fizikinę pajėgą: nustūmė šalin polici- 
jantusj išlaužė duris, įsiveržė į raštinę 
ir pareikalavo, kad jiems kuo veikiausiai 
būtų išmokėta algos.

Algos, žinoma, mažiutės, nuo $4 iki 
$10, bet skurde skęstančiom darbininkų 
šeimynom ir tai labai svarbu.

Be abejojimo, kad šitokia darbininkų 
kalba greičiau privers Civilių Darbų 
Administraciją atsiteisti su darbininkais. 
Tik šitokia kalba ir tegalima su sočiais 
ir gerai nusiteikusiais biurokratais susi
kalbėti ! 7 v'

Kauno 
vyskupai renka apie buvusią karalienę 
Jadvygą
“Jadvyga nuo kryžiuočių laikų daug kie
no šmeižiama.” O ji Vatikanui užšipel- 
nijusi daug. Vienu iš tų nuopelnų-iš- 
tekėjimas už Jagėlos ir sujungimas Lie
tuvos su Lenkija, be to, apkrikštinimas 
Lietuvos pagonių. Galimas daiktas, kad 
Jadvyga bus paskelbta šventa. Tuomet 
ir Lietuvos kunigija vers prasčiokėlius 
bučiuoti jos kojas (atvaizduose). Pastu
dijavę praeitį, surasime, kad daug pa
našių nenaudėlių buvo padaryta šventais.

Kiek Amerikos komunis
tai žino apie Komunisfų 
Internocionalo XII Plenu
mą ir esminius klausimus 
apie Amerikos farmerius? 
Labai mažai. O farmerių 
judėjimas Amerikoje, jų pa
dėtis, jų kovos šiandien ne
paprastai yra svarbus klau
simas viso pasaulio prole
tariatui, ypatingai jo sąmo
ningam būriui — komunis
tam. Taigi, draugai, tebū
va šis minėto draugo “prie
tikis” ir mums pamoka!

Kita, šitokis Sovietų Są
jungos Kompartijos klausi
nėjimas savo narių dar ir 
dar kartą t parodo tarptau
tinį revoliucinį pobūdį So
vietų Sąjungos revoliucinio 
proletariato.

Kuris Teisingesnis?
Baltrus—Aš apsivedžiau, 

kad ramiai užgyvenus.
Stepas—O aš persisky

riau, kad gavus ramybę.

revoliucinio lietuvių darbi
ninkų laikraštuko “Mūsų | 
Žodis.” <

Franci j oje, Montcklukon 
mieste, gerai veikia ALD
LD 121 kuopa. Draugai ne 
tiktai patys skaito organi
zacijos knygas, ir 
tarpe kitų darbininkų, bet 
jie gelbsti ir Lietuvos revo
liuciniam darbininkų judėji
mui. Surinko Lietuvos po
litiniams kaliniams $20.03 
ir prisiuntė į centrą. Pini
gai bus perduot? tam tiks
lui. Franci j oje tiek pini
gų, kada draugai mažai dir
ba ir labai mažai uždirba, 
tai yra sunku surinkti.

žurnalas “šviesa”
Žurnalas “Šviesa” 

.pradėtas statyti. Gavome 
eilę raštų nuo bendradarbių 
iš Amerikos ir Sovietų Są
jungos. žurnalas “Šviesa” 
bus didelis — 64 puslapių. 
Dėsime pastangų, kad jis 
būtų gerai apdirbtas. Visi 
ALDLD nariai gaus jį vel
tui, kurie pilnai moka duo
kles. “Šviesa” iš pradžios 
bus siūntinėjamas kuopoms, 
kaip kad buvo siuntinėja
mos ir knygos. Siuntinė-; 
j ant atskirai kiekvienam na
riui į namus—pasidarytų la- i 
bai daug darbo ir išlaidų. 
Kadangi “Šviesa” eis kartą 
į tris mėnesius, tai nėra 
reikalo siuntinėti į namus 
kiekvienam nariui. Narys 
nueis į kuopos susirinkimą 
ir atsiims žurnalą.

Apskričių Konferencijos
Visa eilė apskričių turės 

konferencijas metų pabai
goje ir. sekamų metų pra
džioje. Kiekvieno apskričio 
pareiga pranešti centrui

Piešinys
—Štai paveikslas, del ku

rio ilgai dirbau.
—Nieko, bet ką jis reiš

kia?
Argi nematai, laukas, žo

lėj ir karvė ėda žolę. 
‘ —Bet kur yra žolė?

—Karvė ją suėdė.
—O kur karvė?
—Karvė, suėdus žolę, nu

ėjo toliau.

Gudrus Vaikas
i

Mokytojas — Pasakykite, 
vaikai, ką mes turime dary» 
ti, kad dievas atleistų mums 
griekus ?

Vaikas — Pirmiausiai rei
kia griešinti, kitaip nebus 
ką atleisti.

Drg. Malinauskaitė, iš Chi
cago, sekretorė 19 kuopos, 
prisiuntė pinigus už 6 nau
jus narius. Nuo visos eilės 
draugų ir draugių aplaiky- 
ta pranešimai, kad gavo po 
vieną naują narį. Bet vis 
tik dar nepakankamai mes 
prasidarbavome. Reikia me
stis šį mėnesį daugiau į dar
bą už gavimą naujų narių. 
Narių galima gauti, nes 
daug darbininkų patys atsi
kreipia į centrą, stodami į 
mūsų organizaciją.

Drg. Millerio Maršrutas
Dabar d. J. P. Milleris 

kalba Brooklyno apielinkė- 
je. Iš čia važiuos į Conn, 
valstiją, 3-čio apskričio ri- 
bosna; o iš ten—į Massa
chusetts ir Maine valstijas. 
Mūsų draugai .turėtų su
traukti kuo daugiausiai dar- nutarimus, valdybų antra- 
bininkų į jo prakalbas. Pa- šus ir t. t.

gauti draugai atlaiko konferenci- 
mūsųją, bet apie padarytus ta- 

dienraščiams ir parinkti au-1 rimus nepasirūpina, kad 
suteikus centrui žinią. Dar 
blogiau, kurie nepraneša 
nei sekretoriaus vardo, nei 
antrašo, o tas organizacijai 
neina ant gero.

Tas patsai ir su kuopo
mis:. dabar renkamos val
dybos del būsimų metų. Bū
tinai reikia, kad kiekviena 
kuopa praneštų centrui val
dybos narių vardus ir ant
rašus.

Mūsų Knygos
ALDLD knygos yra labai 

nupigintos. Galima daug

Bučkis ir Kailiniai
Marė—Kiek jums atsiėjo 

šie kailiniai? ..
Katrė—Vieną bučkį.
Marė—Vyrą pabučiavai 

Ir jis nupirko?
Katrė—Ne, jis pabučiavo 

mūsų tarnaitę, tai nupirko, 
kad susitaikius.

Raud. Pipiras.
kų. Būtinai parinkite au
kų, ne vien kelionės paden
gimui, bet ir kalbėtojui su
darymui algos del pragy
venimo,"nes jis iš niekur ki
tur algos negaus. Rengė
jai privalo nors po kokius 
$3.00 į dieną pamokėti.

Kitur ALDLD Kuopos

Vienas prūseikinis rašo:
Apie Brooklyno Lyros 

CJiorą galima pasakyti tiek, 
kad patarnauja visiems opo
ziciniams parengimams... 

< s' '

Tai teisingai pasakyta. 
Lyros choras tam tiktai ir 
buvo sutvertas, kad patar
nauti opoziciniams parengi
mams. Bet kas ir keno ta
“opozicija”? Tai, judėjimas, Brazilijoje mūsų draugai, 
įsteigtas kenkimui ir griovį- nepaisant žiauraus teroro, 
mui komunistinio judėjimo, sėkmingai darbuojasi. Sao 
Taigi Lyros Choras niekam Pąulo mieste A.L.D.L.D. 41 
daugiau netarnauja, kaip kuopos draugai labai daug 

tiktai tiem, kurie puola ko- pasidarbavo del išleidimo

paskleist. Nors darbininkai 
ir yra krizio suvarginti, bet 
daugelis vis suranda dar ke
letą centų apšvietos reika
lams.

Mūsų kuopų ir atskirų 
narių pareiga parsitraukti 
knygų ir platinti.. Jeigu ku
rios kuopos negali užmokė
ti išanksto, tai užmokės ta- 

kada knygas parduos,
D. šolomskas

ALDLD C K Sekr.
46 Ten Eyck Street, 

Brooklyn, N. Y.
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KATRŲ AKYS GERESNES-
* GYVULIU AR ŽMONIŲ?

i Milionai metų atgal prade- j vys nepajėgia atskirti kitų i 
jo atsirasti gyvybė drung-1 spalvų, kaip tik baltą, pilką!

ubuose vandenyse, kuomet ir juodą. Taigi meškerio-; 
^žemė pakankamai atvėso; tojai apsirinka, kuomet ti- 
ir vienas iš pirmųjų jauti- kiši, kad jeigu ant kabliuko 
mų pas tuos gyvius tai bu- įmes į vandenį žydriai spal- 
vo regėjimas. Nuo tų lai- vuotą musę bei kitą* skais- 
kų išsivystė daugybė augs- čiai margą vabalėlį, tad žu- i 
tesnių gyvūnų iki pat žmo- vys ir puls, kaip bitė ant: 
gaus; bet tūli gyvybės pavi-' medaus. Raudona, žalia bei i 
dalai pasiliko kur buvę ir j kitokia spalva žuviai atrodo Į 
nepalipo augštyn laiptais į pilka, nors pilkumas regisi * 

Evoliucijos, arb? vystymosi, jai tamsesnis bei balsga-; ,
j Prie tokių ateibkėlių yra nesnis, sulig spalvos. j 

priskaitoma ameba. Žuvų regėjimas yra trum-i
pas; ypač žemiau savo gal-1 

Visas Kūnelis, Lyg Viena , VQS jQS ]abaj ma^ai ka te- i 
Akis ■ i mato. I *

Ameba yra kruopele bals- 
^ganos, lyg drebučiai, me
džiagos; neturi ji nei gal- 

i vos nei kojų, nei, rodos, ki
tų organų; o vis dėlto jinai 
iš vietos į vietą pasivaro: 
kuomet reikia amebai judė- 
ti, iš tos pačios medžiagos i

ie Liuosu Galuc c

Gyvačių Akys Prastos, bet j 
Liežuvėlis tai Stebėtinas 
Silpną matymą teturi ir 

žalčiai, gyvatės. Dauguma 
jų tegali įžiūrėti tik judan
čius daiktus, o ne vienoj 

i vietoj esančius; ir jie yra ■ 
Bet užtat; 

jiems puikiai tarnauja ste- 
bėtinasai jų organas—dvi
šakas liežuvis. Tuo liežu
viu jie jaučia bilionus ma- : 
žiausių sujudėjimų ore bei ' 
ant žemės. Tai, turbūt, 

Į jautriausias pasaulyje, taip i 
I sakant, palytėjimo organas, i

išsikiša skvernukai, kurie 
•tarnauja, kaip kojos bei

plaukiamieji sparneliai. Tos 
“kojos” išdygsta bile iš ku
rios pusės, žiūrint, kur link 
gyvūnėlis/keliaus.

Kaip, tačiaus, ameba ma-1 
to? Atskirų akių jinai ne-Į 
tuii, bet \isas jos kūnelis! ^u’rio pagelba žalčiai-gyva-i 
yra aip kokia akis. Kiek- t-s apSįsaugOja nil0 priešu, j 
viena amebos dalis gali jaus- -aučia tinkamus maistui | 

■ ti sviesą bei tamsą, taigi ir, ūnglius ir gauna 
šalintis nuo pavojų, o artin-; iausia patyrimu> apie 
tis prie to,, kas reikalingaLsviete]į. v ’ 
gyvybės palaikymui.

Tokių ' paprasčiausių gy- • 
vūnėlių yra nesuskaitomi 
trilionai ; o trilionas yra i 

ž baisiai didelė skaitlinė.

dau-; v • I SI

Copyright. 1933, 
The American 

Tobacco Co.

Nieks Neprilygsta 
Paukščių Akims

Gabiausias iš visų akis ,
_ i turi tai paukščiai. Iš tolo i

Parašykite numerį 1 ir da- paukščiai mato panašiai, 
rašykite dvyliką “baronkų,” kaip per teleskopą,'o jš arti kui, šuniui arba kitam he- 
tai bus vienas trilionas. j lyg per mikroskopą. Paukš- pageidaujamam 

ičio regėjimas yra apie 100 
i sykių geresnis, negu žmo- i 
i 1 1 "II*'

Keistos Musių Akys
• Einame į vabzdžių-vaba- į gaus. Sakysime, grūdo dalį 

lų sritį su jų keistomis aki- ' žmogus vos temato už vie
nais. Viena, tai jų akys ne-. no masto, o paukštis leng- 
turi jo^io judėjimo. Imant'vai tą grūdo trupinį pama- 
kad ir 
stovi “

, Imant: vai tą grūdo trupinį pama- 
Snųsę, — jos akys to už 50 sieksnių. Toks gi 
kaktoje” taip neju-' skaistus regėjimas paukš- 

damai, kaip į žiedą sudėtos čiams yra labai reikalingas, 
^deimantinės akutės. ypač kad jie turi labai pras-

žmogaus 
Akys nuo Kitų 

žinduolių?

Musė turi penkias akis. 1 uos
Dvi akys yra palyginamai Kuom Skiriasi 
tokios didelės, kad, regis, 
beveik visa galva susidaro
iš dviejų tamsiai rudų akių. | Augščiausi žinduoliai gy-
Akis yra sudėtinė—susidaro vūnai yra žmogus ir bez- 
iš daugiau kaip keturių džionės, kuriuos gamtmoks- 
tūkstančių krislelių s “kriš- lininkai sykiu priskaito prie 

į primatų klasės. Pas šios 
vieną; ir kiekvienas akies J klasės gyvius akys randasi 
krislelis perduoda musės 
nervų sistemai dalelę to, 
kas matoma.

Kitas tris akis musė turi 
paprastas, iš vieno. Viena 
akutė randasi tarp dviejų 
didžiųjų akių; dvi 
akutės truputį augštėliau.

* Didžiausiomis, sudėtinė
mis akimis musė gali maty
ti porą sieksnių, o mažiu
kėmis, pavienėmis akutėmis 
jinai temato tik vieną kitą 
colį. T 

Vieni vabzdžiai turi tik
ėtai sudėtines akis, kiti 
tik pavienes, bet dauguma 
turi abiejų rūšių akis tuo 

f Apačių sykiu.
žuvis Neatskiria Spalvų

toliukų,” sucementuotų

$

kaktoj iš priekio. Beveik 
pas visus kitus akys būna 
♦daugiau iš šonų arba pu
siau iš šonų. Žmogus, 
abiem akim tuo pačiu žygiu- 
mato vieną daiktą; maty
mas susilieja krūvon. šiz 
taip, abiem, akim vienlaikiai 
matomi daiktai atrodo ap
valesni, ir vienas daiktas 
geriau išsiskiria nuo . kito, 
negu žiūrint tik viena akim, 
arba negu kad viena akis 
vėpsotų į vieną pusę, o ant
ra į kitą.

Karvė, arklys ir mažne 
visi kiti keturkojai negali 
suvesti abiejų akių regėji
mą į vieną tašką; pas juos 
kairė akis spokso sau, o de
šinė sau. Užtat jie iš šalių

Pas žuvis, pirmas iš stu- geriau užmato, negu žmo- 
burinių gyvūnų, išsivystė gus. Tuo būdu arklys, vi- 
akių raumenėliai, kuriais sai nepakreipdamas galvos, 
jos gali judinti akis savo gali spirti ir puikiai patai-

kitos

Tuo būdu arklys, vi-

PILNAI PRIKIMŠTU

KODĖL LUCKIES YRA TAIP LENGVI, TAIP ŠVELNŪS

Visuomet puikiausia takakas

VISUOMET puikiausia apdirbimas

VISUOMET Luckiespatenkina

Atidarykite pakelį Luckies ir suguldy- 
kitc tuos 20 cigaretų vieną šalę kito. 
Jūs negalėsite atskirti vieną nuo kito. 
Kiekvienas Lucky yra apvalus, kietas 
ir pilnai prikimštas — su parinktiniu 
turkišku ir naminiu tabaku. Ir

kiekvienas Lucky yra laisvas nuo 
liuosų galų. Galai yra švariai nu
pjauti — tabakas nebyra lauk. Štai 
kodėl Luckies traukiasi lengvai, dega 
lygiai — ir visuomet yra lengvi ir 
švelnūs.

toasted *
DĖL GERKLĖS APSAUGOS — DĖL GERESNIO SKOMO

“s u t v e ri-
mui.”

Įdomi čia išimtis, tačiaus, 
yra kiškiai (zuikiai) ir kra- 
likai. Jie abiem akim gali 
sykiu matyt iš užpakalio, 
bet iš priekio viena ir kita 
akis yra “autonomiškos”, 
mato daiktus ne suvienytu 
regėjimu, o atskirai.

Kuomet gyvūno akys yra 
“nepriklausomos”, tai ir’jo 
smegenyse gaunasi du skir
tingi reginiai, lyg ,kad iš 
dviejų fotografiškų kame
rų. Pas žmogų per abidvi 
akis gaunasi smegenyse su
vienyta, ryškesne, norėtųsi 
pasakyt, ' lyg apčiuopiama 
regykla.

Matymas Tamsoje
Dar žodis apie tūlų gyvu

lių regėjimą naktį. Jų akys, 
kaip kad šunų, kačių, spin
di tamsoj. Jie turi tam tik
rą organą, kuris tarnauja 
kaip įgaubtinis atspindėto- 
jas (reflektorius), kuris 
randasi užpakalyje resnos. 
—O retina tai jautri viduji
nės akies plėvelė, kuri ima 
matomų daiktų paveikslus; 
šie gi per akinį nervą/nuei
na į smegenis.

Nors dar ir taip atrodytų 
žmogui tamsu, vis dėlto 
randasi kad ir mažytis bis- 
kelis “pasidraikiusios”, sky
stos šviesos. Tigro, katės 
bei tūlų kitų gyvūnų akių 
reflektoriai surenka, krū
von sugaubia tą šviesą, ir 
paskui jinai spindi tolyn, 
lyg automobilio lempos; su
teikia pačiam gyvuliui švie-

| kia liktarna.
| Judėdama Akis Nemato

Dar viena įdomybė—tai 
kad mūsų akys ištikro* ne
mato tais momentais, kuo
met jąsias mes judiname. 
Kad persitikrint, atsistoki
te prieš veidrodį ir vartyki
te akis augštyn žemyn arba 
kairėn dešinėn—niekaip ne
matyt judėjimo lėliukių; 
jos rodosi vis toj pačioj vie
toj, ir tiek. Kaip tik akis 
pradeda judėti, ji tarytum 
apanka. Bet* kode! regėji
mas nenutrūksta, kuomet, 
leiskime, akimis permetame 
namo sieną skersai išilgai? 
Štai kodėl. Kada akis gau
na daikto paveikslėlį, ant 
vietos būdama, nežiūrint 
kaip trumpai, tas paveikslė
lis užsilieka biskutėlį ant to
linus. Truktelėjai akį į ša
lį; laike truktelėjimo stap
telėjo regėjimas, bet anas 
paveikslėlis dar neišdilo; 
jis trupučiuką ilgiau užsili
ko. Taip ir gaunasi nuola
tinis reginys, nežiūrint
akies judėjimų. Mat, nuo ; 
ramių momentų užsiliekanti 
vaizdeliai padengia tarpus, l^ed.) • • -t t •

Vajaus Reikalu Šlubose Patyrimai i Iš pasikalbėjimo su vajinin- 
kais, daug senų skaitytojų be- 

i darbiai, neturi kuo užsimokė- 
.. Tai, žino- 

SLA. * i ma, d/augai turi būti
Tada ir dabar dirbant, pri- į apžiūrėti ir pasilikti lakraš- 

siėjo daug stubų pereiti. Pa- ■ čių skaitytojais ir organizaci- 
sikalbejus su visokių pakrai-jjų nariais, kuriose jie priklau
pi] žmonėmis, paaiški, kad so.
visuomet geriau jauties, kuo-1 ti draugijų naudai ir spaudos 
met negauni skaitytoją stu- į platinime.
boję, kur gyvena svetimų pa- į 
žvalgų žmonės, negu ten, kur 
gyvena progresyviai. Nuėjus 
pas darbininkus, kurie buvę 
darbininkų judėjime, o dabar 
neskaito darbininkiškų laik
raščių, tai dar tuorn pasidi
džiuoja.

Tai, draugai, tame ir visas 
blogumas. Kas pirmiau skai
tė ar buvo, tiek neapeina mus. 
svarbu tai, kaip dabar mes Į 
tai žiūrime ir ka veikiame.

Waterburyj apsilankau kas prašalinti fašistus iš valdymo ti prenumeratą. 
nedėlia ir taip pasitaiko, kad 
kartais vajininkai pasiima ir 
mane nueiti pakalbinti narių 
i organizaciją, ar gauti skai
tytoją mūsų dienraščiams.

Draugas Brikas turi auto
mobilį, labai geras dalykas. 
Mažiau laiko išeikvoji kelio
nėj, negu važiuotum gatveka- 
riu. Jei visi, kiek žinau ko
munistų ir šiaip gerų darbi
ninkų turi karus, ir visi per 
§itą mėnesį panaudotų tokiam 
tikslui, kaip draugas Bokas, 
tai būtų galima gauti daug 
naujų skaitytojų. Nors Bokas 
šiemet turi drūčiai lenktyniuo- 
tis savo paties mieste su drau
ge Burauskiene, bet jis savo 
darbą varo pirmyn. »

Jokios lenktynės yra svei
ka mūsų lakraščiams ir visam I 
darbininkų revoliuciniam ju
dėjimui.

Kiek teko kalbėtis su 
Waterburio 'vajininkais, 
pilni pasiryžimo dar 
daug naujų skaitytojų, 
ras bus “hero” savo miesto, 
tai dar klausimas. Pirmą do
vaną laimėti yra didelė erd-

I vė, o aš, kaipo Waterburio ge- 
' ras patriotas, norėčiau, kad 
! laimėtų. (Kas laimėtų? —

abiem 
tai jie 
gauti
Kat-

Tokie draugai turi veik-

Kas, mano supratimu, Wa« 
terburyj reikėtų daryti grei

tai, tai savitarpinė lavinimosi 
mokykla. Daugiau diskusijų, 
o mažiau tų vakarienių. Kaip 
atvirame laiške Kompartijos 
nariams nurodyta.

ii Geo. Kuraitis.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kaktos duobutėse. Bet žu- kyti priėjusiam iš šono vii- aos, tarnauja jam, kaip ko-.

suvienydami regyklą į nuor 
latinę.

Francijos Oro Annada

Stubose man daug teko da
lyvauti vajaus laiku, kad ir 
prisiminus' SLA. Dirbau per 
keletą metų ir šiandien fašis
tai mūsų darbo vaisiais nau
dojasi. Mes tos jėgos, kurios 
išauklėjom SLA. Bet mus fa
šistai norėjo pasižaboti politi
niai, o kuomet mes nepasida- 
vėm, tai jie su 
išvaikė.

Subudavojome 
i visi nariai turi
Ačiū žioplai fašistų politikai, 
jų SLA. merdi, smunka nariais

ASMENINIAI VADOVAUJAMA

KALĖDINĖ EKSKURSIJA
iOtil LIETUVĄ

Išplauks iš New Yorko Populiariais 
Lloyd Ekspresiniais Garlaiviais

GREIČIAUSIA 
KELIONĖ Į 

SENĄJĄ TĖVYNĘ 
& BREMEN

GRUODŽIO 7 D.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia išsiuntė Afrikon ke
liolika karinių orlaivių. Tai 
išbandymas, ar bus galima 
sėkmingai' pasiekti tą kraš- 1 
tą kilus karui, arba revoliu
cijai prieš užsienio imperia- ^as metą ir sąmoningesniuose 
listus.

policija mus

LDS., kur 
lygias teises.

nariuose kyla klausimas, kaip

SPECIALIAI
TRAUKINIAI

stovi nti šalimais a

garlaivio Bremer L, I I f 
havene už t i krina J J
labai patogią ke- ~ ■ * *
lionę į LIETUVĄ GRUODŽIO 16 D.
k 

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba:

NORTH GERMAN LLOYD
r 57 BROADWAY* NEW YORK
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Vertė PETRAS
Iš Draugo Miltelio Prakalbų del pasistengkite visos dalyvauti se

kančiame. , .
O. Janušauskiene.

(Tąsa iš No. 294)
—Aš stovėjau 24-je gatvėje. Buvo ar-' 

ti pusė 8-tos vai. vakare. Ramiai prie ma
nęs priėjo žmogus; aš maniau, kad nori 
kokios nors informacijos. Aš pasilenkiau 
prie jo, kadangi per gatvekarių ir automo
bilių ūžimą nebuvo nieko galima girdėti. 
O jis man pasakė: “Pone, name p. Svanso- 
no atsitiko nelaimė. Malonėkit užeiti ten.” 
“Kokia nelaimė?”—paklausiau aš, o jis at
sakė trumpai, ‘'žmogžudystė”. Supranta-, 
ma, aš tuojau paėmiau jį su savim. Ke
lyje mes nesikalbėjom, nes, pagal teisybės, 
mes nėjom, bet bėgom. Kada įbėgom į po
no Svansono kambarį, aš pamačiau tokį 
paveikslą: prie pečiaus, štai lyg čia, klane 
kraujo, veidu į grindis gulėjo ponas Svan- 
sonas, o prie durų gretinto kambario, dar 
pusgyvis, kriokė jo sūnus Valteris. Kam
pe prie lango, štai lyg čia, sėdėjo susi
traukus mergaitė. Pirmam momente aš 
susimaišįau; suprantama, toks reginys ga
li sujudinti tvirčiausią žmogų. Bet tuo 
momentu prie manęs priėjo jis (policistas 
galva parodė į Asuarą), padavė man krau
juotą peilį ir ramiai pasakė: “Štai paimk, 
pone, peilį ir mane patį. Aš esu tas, kuris 
nužudžiau abu Svansonu. Darykit su ma
nim tą, ką rodo jūsų įstatymai.” Supran
tama, aš tuojau patelefonavau į policijos 
stotį ir...

Džansonas trumpu rankos mostelėjimu 
sulaikė policistą.

—Aš dėkoju, ponas Simsonet Aš tik no
rėjau žinoti tą, ką jūs pasakėt. Tolia,us aš 
gerai žinau.

Po to dar buvo iššaukta keletas liudinin
kų, daugiausiai Svąnsono kaimynai bei jo 
artimieji draugai, kurie apibūdino užmuš
tąjį, kaipo ideališką žmogų pasaulyje ir 
niekaip negalėjo suprasti baisaus pasielgi
mo Žano Asuaro. Pagal teisybę, niekas iš 
kitų liudininkų nieko nematė, todėl jų liu
dijimų jie beveik ir neklausė.

Kada ponas Džansonas iššaukę Asuarą, 
susirinkusioji masė liovės kvėpavus ir šim
tai porų akių buvb įsmeigta į mažą, sulin
kusį, plačios krūtinės eskimosą.

Visi sustingę laukė jo prakalbant.
Asuaras pažiūrėjo į teisėją. Šaltas ir ra

mus buvo jo tamsiai geltonas veidas su at
sikišusiais žandikauliais.

—Tavo vardas ir pavardė?
—Jie mane vadina Žanas Asuaras...
—Sakyk “pone teisėjau”—pakuždėjo po

licistas sukdamas jam ranką.
—Žanas Asuaras, pone teisėjau. Pagal 

teisybę, tik Amerikoj jie mane pavadino 
Žanu, kada jie mane krikštijo.

—Tu turi dvidešimts du metu?
—Dvidešimts tris.
—Tu esi kaltinamas užmušime misionie- /

riaus Filipo Svansono ir jo sūnaus Val
terio. Ar tu prisipažįsti prie kaltės?

—Kaip aš neprisipažinsiu, jei aš pats pa
šaukiau policistą ir pasidaviau į jo ran
kas. Eskimosai, ponas teisėjau, niekuomet 
nemeluoja.

—Kokia buvo priežąstis tokio baisaus 
pasielgimo ?

—Eskimosų seni papročiai įsako netole
ruoti didelio įžeidimo.

—Kuo tave įžeidė mirusieji ponas Svan- 
sonas ir jo sūnus? Papasakok smulkiai. Šis. 
namas, yra šventykla teisybės ir mes iš- 
klausyšim tave.

Asuaras įtraukė į plačiąją krūtinę oro, 
tarsi sukaupdamas jėgas ir ramiu, skam
bančiu balsu pradėjo:

—Aš esu čia vienas ii* mano žodžiai bus 
jums svetimi. Aš esu ne tik eskimosas, bet 
taipgi žmogus, .apart to, ačiū baltiesiems,— 
ciyilizdotas žfnogus...

—Tuo blogiau, Žanai Asuarai,—perkošė 
per dantis p. Džansonas.

—Ponai teisėjai! Tas, kad aš užmušiau 
Svansoną ir jo sūnų—yra menkniekis. Po
nas Svansonas savo amžiuje nuvarė į ka
pus 250 jaunų eskimosų, ir už tai niekas jo 
neteisė.

—Nesigrabaliok tuštybių! Kalbėk apie 
save, bet ne apie p. Svansoną.

—Pone teisėjau! Kalbėt apie save, o ne
prisiminti apie Svansoną—yra negalima. 
Jei ne jis, aš niekuomet nebūčiau matęs 
šiltos Amerikos ir niekada nebūčiau sto
vėjęs prieš jus.

—Sakyk, ką tu žinai. Teisėjai nori žino
ti teisybę.
, —Ponas teisėjau! Pirm visko aš noriu 

pranešti visiems, kurie manęs klauso, štai 
ką: pas laukinius—kaip mėgsta sakyti bal
tieji—eskimosus yro trys svarbiausi įsaky
mai arba senų papročių taisyklės: neme
luok, nevok ir laikyk savo kalbą. O aš, 
Asuaras, esu eskimosas, tad mano kalbo
je bus palaikomi visi seni papročiai mūsų 
tolimos šiaurės tautos. Ąš suprantu, jie 
mane nusmerks ir aš nesiginiu to, ką aš 
padariau. Bet kodėl tad ginasi baltieji, 
kada juos smerkia jie?

—Kas ir kame smerkia juos?
—Aš sūnus nykstančios eskimosų tau

tos !
—Žanai Asuarai!—paaugštintu balsu su

riko Džansonas,—čionai yra teismas, bet 
ne kongresas!

—Pone teisėjau, aš stoviu prieš teismą ir 
privalau pateisinti savo pasielgimą! 
ginsiuos pats sau, kadangi aš esu ne 
eskimosas, bet taip pat žmogus. Juo 
biau, kada niekas kitas manęs negina.
' —Čionai yra tavo advokatas.

—Mano advokatas yra paskirtas teismo, 
ir teismas jam apmoka už tai. Kaip jis 
gali mane ginti? Aš esu, ponas teisėjau, 
jau dvylika metų kaip atvažiavęs iš Alias
kos ir žinau, kad smerkiamieji turi teisę 
patys save apsiginti teisme.

—Apsigink tad.
—Prie nužudymo p. Svansono ir jo sū

naus mane privedė tragedija mano tautos 
žmonių. Ąš esu persilpnas padaryti są
skaitas su kiekvienu, kurie padarė man 
baisiausių blogumų. Aš pažinau Svanso
ną. ..

—Aš nesuprantu tavęs, kalbėk papras
čiau !

—Baltieji rado mus mūsų šiaurėje, -tai
kiam ir ramiam gyvenime, ir pradėjo mus 
naikinti. Jie atėjo su apgavystėmis, išnau
dodami mus iki gyvo kaulo. Vieton mūsų 
sunkiai padarytų produktų, jie mums mai
nu/davė alkoholį/džiovą ir vengriškas Ii- 
gasji.. 

h

—Tas neturi nieko bendro su dalyku...
—Tai yra viena iš svarbiausių priežas

čių, ponas teisėjau. Ponas Svansonas bu
vo vienas iš tų, kuris atvažiavo pas mus 
su kryžium vienoje rankoje, *o bonka deg
tinės kitoje. Augšta garbė pono Svansono 
buvo jo turtingumas, kuris išaugo iš mūsų 
kailių, gautų už menkniekius.

I

—Tas nežingeidu mums.
—Aliaska yra žemė mūsų protėvių, po

nas teisėjau, ir aš myliu ją ne mažiau, kaip 
jūs savąją Ameriką. Mūsų Aliaska anks
čiau ar vėliou žus, taps baisi sniego pūsty- 
nė, kadangi baltieji joje negyvens. Baltie
ji žmonės su savo tolimą distanciją siekim 
■šiais ginklais išnaikino ruonius, kurie duo
davo mums šiltą apsivilkimą ir mėsą. Bal
tieji žmopės atvežė mums savo bjaurų mai
stą, kutis...

—Užtenka!—suriko p. Džansonas.
—Mes teisiam tave, o ne baltuosius žmo

nes. Kalbėk apie save.
Asuaras patraukė plačiais pečiais, pakė

lė akis ir nustebusiai paklausė:
—Ar tikrai, kad šioje teisybės šventyk

loje negalima kalbėti teisybės?
—Mes teisiam tave, bet ne baltuosius 

žmones. Ar tu supranti ?
—Aš suprantu, p. teisėjau. Jūs teisiate 

eskimosą. Tad štai apie eskimosą:
/

(Bus daugiau)

tik 
la-

CARNEGIE, Pa.—Gruodžio 
5 d. atsibuvo prakalbos, su
rengtos ALDLD vietinės kuo
pos. Kalbėjo drg. J. P. Mil- 
leris iš Chicagos. Draugas 
kalbėtojas pirmoj savo kalbos 
daly (temoj) kalbėjo apie So
vietų Sąjungą, kuris labai pla
čiai išaiškino, kaip ten darbi
ninkai valdo tokią didelę ša
lį be ponų bankierių ir kitų 
darbininkų išnaudotojų. Ten 
darbininkai yra patys savinin
kai savo šalies. Ten yra 6bal- 
sis: “Kas nedirba, tas ir ne
valgo.” žinoma, šitas obalšis 
yra 'labai baisus ponams, fab
rikantams, bankieriams, kuni
gams ir visiems tiems, kurie iš 
darbininkų išnaudojimo gyve
na. Užtatai< šie sutvėrimai 
taip baisiai rėkia ir purvų kal
nus verčia ant pačių darbinin
kų valdomoj šalies, Sovietų 
Sąjungos. i

. , . . . nAntroj dalyje savo kalbos 
kalbėjo apie Lietuvą, nurodė, 
kaip ten darbininkai yra bjau
riai išnaudojami, persekiojami 
ir kankinami per fašistų kru
viną valdžią. Smulkūs ir vidu
tiniai ūkininkai labai vargin
gai gyvena. Ką tik jie par
duoda, tai tas labai pigu, o ką 
.reikia pirkti, tai tas labai 
brangu. Lietuva neturi sun
kiosios industrijos, kaip tai: 
anglies, plieno rūdos, aukso, 
sidabro, druskos, ir tt. Į už-j 
sienį veik nieko negali par-1 
duoti, 
da, tai 
giai, o 
sienio,
gu ir iš tos priežasties smul
kūs ir vidutiniai ūkininkai la
bai skursta prie dabartinės fa
šistų valdžios.

Ant pabaigos buvo klausi
mų, kur dhaugas kalbėtojas į 
visus gerai atsakė. Publikos 

| buvo vidutiniškai, pagal šios 
kolonijos gyventojų skaičių. 
Prakalbos gerai, pavyko. Taip
gi reikia pasakyti, kad pra
kalbose buvo kelios moterėlės, 
kurios per visas prakalbas kė
lė triukšmelį. Mėgino suar
dyti prakalbas ir nuolatos kal
bėtoją šmeižė, vadindamos 
“melagiu.” Tą triukšmelį va
dovavo O. Čirvinskiene (pru- 
seįkinė), visiems žinomo, pru- 
seikinio čirvinsko moteris. Ji, 
viduryj sėdėdama tarpe savo 
dviejų šalininkių, juokdamo
si joms nuolatos kalbėjo kiek 
pamažiau, kad šios darytų ob
strukcijas kalbėtojui. Jds tai 
garsiau, tai pamažiau paskui 
kalbėtoją vebleno ir jam kai- 
.bant klausimus mėgino staly
ti.

Jeigu drg.
kalbėjęs apie jų “dukauną” 
(dvasinį) vadą, melninko vai
ką Pruseiką, tai galima būtų 
kiek pasiteisinti, kad kalbėto
jas užgavo jų jausmus. Bet 
dabar draugas kalbėtojas nei 
vienu žodžiu neprisiminė apie 
skloką ir jos vadus. O tiktai 
kalbėjo apie Sovietų Sąjungą? 
Lietuvą ir abelnai apie visą 
darbininkų judėjimą, kur api
budino visus darbininkų var
gus. Na, ir ko čia, rodos, rei
kėtų priešintis patys prieš sa
ve, prieš visą darbininkų kla
sę, kuomet kalbėtojas kalba 
už visos darbininkų klasės rei
kalus, ragindamas visus orga
nizuotis ir susiorganizavus vi
siems bendrai kovoti už tuo- 
jautinį pagerinimą savo būvio 
ii* už galutiną pasiliuosavimą 
iš kapitalistinės vergijos jun- 
go. Bet Pruseikos pasekėjai 
yra griežtai tam priešingi ir 
jų tikslas yra visur ardyti 
darbininkų prakalbas. Tie 
žmonės, šitaip elgdamiesi, nie
ku nesiskiria nuo mėlynmarš- 
kinių Father Coxo pasekėjų, 
fašistinio Amerikos Legiono ir 
Ku Klūks Klano sutvėrimų ir 
jų darbu.

Darbai Sumažėjo
Ęarbai visiškai sumažėjo. 

Ypatingai plieno dirbtuvėse. 
Superior Steel Korp. pirma

dirbo ant trijų pakaitų (trijų 
šiftų), dabar dirba tik ant 
dviejų šiftų ir tai su labai su
mažintų skaičium darbininkų. 
Apie 600-700 darbininkų at
leido, davė “vakacijas” ant 
neapriboto laiko, o gal ant vi
sados ? 
gauna
Vieton, kad dirbti po 40 va
landų į savaitę, tai gauna tik 
po 20 ar 30 valandų į dvi ar 
tris savaites. Priežastis nedar
bo, sako, yra per daug stake 
ir negauna 
rių) ir nėra

Columbia 
ting Komp.
dirbo ant trijų šiftų, dabar tik 
ant dviejų 
ką ir taip 
do. ;

Ir tie, kurie dirba, ne- 
visų dienų išdirbti.

DETROIT, MICHIGAN
Didelis Tarptautinis koncertas, 

liūs ir laimėjimai, yra rengiama 17 
d. gruodžio, 6:30 vai. vakare, Finnų 
svetainėje, 5969—14th St.

Tikietai tik 10c ir už tą patį ti- 
kietą galėsite laimėt 54 kavalkų in
dų setą (Dinner Set).

.Programa bus įvairi, nes bus su
dėta iš visų tautų. Dainuos ir abu 
lietuvių chorai. Tad dalyvaukite 
skaitlingai šiame koncerte, nes sy
ku paremsite darbininkišką organi
zaciją 
pelnas 
tuko.

ba-

ir Working Woman. Visas 
yra skiriamas del šio laikraš-

Kviečia Komitetas.
(295—296)

užsakymų (orde- 
biznio.
Steel and Shaf- 

taip pat pirmiaus

ALDLD. III APSKRIČIO 
KONFERENfclJA

Konferencija atsibus gruodžio 
d., kai 11 vai. ryte. Delegatai 
tinai turi nesivėluoti todėl, kad
rėsime daug svarbių reikalų aptarti. 
Vieta—Lietuvių Svetainė, 243 From, 

New Haven, Conn.
ALDLD III Apskr. Komit.

(295—296)

17 
bū- 
tu-

ir tai ne pilną ląi- 
pat nemažai atlei- St.,

O jeigti ir ką pardne
labai mažai ir labai pi
ką reikia pirkti iš už
tai labai viskas bran-

Mill e ris būtų

riis susirinkimas Įvyks • sekihadienį, 
17 d. gruodžio, 3:30 vai. po pietų, 
Easton Baking Co; svetainėj. Visi 
nariai dalyvaukite, nes susirinkimas 
bus labai svarbus, bus išduoti įvai
rūs raportai, taipgi bus valdybos 
rinkimas 1934 metam.

Valdyba prašo, kad nariai praneš
tų apie susirinkimą tiems, kurie ne
skaito ‘‘Laisvės” ir nematys šio pra
nešimo. Nepamirškite naujų narių 
atsivesti.

Sekretorė. 
‘ (296—297;

CLEVELAND, v OHIO
Lyros choras rengia Bazarą, kon

certą Ir šokius 16 ir 17 gruodžio, 
Lietuvių svetainėje, 6835 Superior 
Ave., 4 vai. vakare.

Sekmadienį, 17 gruodžio, progra
ma prasidės 5 vai. popiet ir bus per
statytas vaizdelis “Volga Boatmen.'* 
Šokiams abiems vakarams griež 10 
pirmos klasės muzikantų. Kviečiam 
visus atsilankyti ir sykiu paremt Ly
ros Chorą.

Sekr. A. P. B.
(296—297)

Mainos,
Ko. visus ________

! liūs) atleido nuo darbo, o pa
liko tik vienus vedusius.
šie gauna dirbti tiktai dvi 
vaites į menesį.

ft
Moon Run Pittsburgh Coal 

Ko. mainos jau pradėjo “sle- 
kuoti,” nepilną laiką dirbti, 
tai jums ir NRA su mėlyna 
višta. Daug darbininkų manė 
kad šita mėlyna višta priperės 
labai daug darbų, bet dabar 
nei tiek nėra darbų, kiek jų 
buvo pirmiaus, o pragyveni
mas jau labai daug pabrango.

Grant Mine Coa] 
pavienius (singe-

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo susirinkimas įvyks pir
madienį, 18 d. gruodžio, 995 N. 5th .

7 vai. vakare.

sa-

Moksliški Patobulinimai
Modernišku moksliškų mašinų pa

tobulinimas buvo ddelė cigaretų rū
kytojams pagelba. Tokios mašinos 
prisidėjo cigaretų išdirbėjams pa
siekti didesnį taupumą, kurie jau iš- 
anksto nujautė milžinišką augimą 
gamyboje. Tas sutaupymas, kuris 
yra didelio gamybos kiekio pasėko
mis tapo perduotas rūkytojams. Gu
drūs išradimai, kiekybei daugėjant, 
suteikė galimybes pagerinti cigaretų 
kokybę. .

Kubmet tie mašinų pagerinimai 
buvo tobulinama, kaip gamybos bū
das, taip ir tabako kokybė buvo 
moksliškai išvystoma. Iš priežasties 
to, šių dienų rūkytojas už daug ma
žesnę kainą turi • daug geresnį užsi- 
rūkymą, negu būtų galima gauti rū
kytojui pereitos kartos. Lucky 
Strike cigaretai, pavyzdžiui, suteikia 
įdomų pavyzdį tų mokslo pagerini
mų panaudojimą cigaretų išdirbinio 
eigoje.

Visų pirmiausiai, tik pats geriau
sias tabakas superkamas naudoti 
Lucky Strike išdirbime. Tą tabaką 
superka patyrę pirkliai visose dide
lėse pasaulio prekyvietėse. Išdirbi
me Luckies apie 86 nuošimčiai taba
ko augalo atmetama, nes tik rinkli
ai i ai lapai naudojama. Šis puikus ta
bakas del geresnio skonio perleidžia
ma per pagerinantį spraginimo pro
cesą.

Be to, kekvienas žingnis Luckies 
išdirbimo eigoje, yra žingsniu prie 
vienodumo. Daugiau, kaip 60 pa
tikrinimo instrumentų pagelbsti pa
gamini visus Luckies tokiais pat. 
Štai kodėl jūsų Lucky Strike ciga
retai pasiekia jus tinkamai suvynio
ti, apvalūs ir kieti ir pilnai prikimš
ti puikiausiu turkų ir naminiu taba
ku, ir be liuosų galų. Todėl ir ne- 
stebėtna, jog “Luckies patenkina.”

(Apg.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas. įvyks 17 d. gruodžio, 7 
vąl. vakare. Darbininkų Svetainėje.

Draugai ir draugės, malonėkite 
visi ateiti, nes turim daug svarbių 
reikalų aptarti, 
jų

----- , Ateikite visi ir nau- 
narnj atsiveskite.

Sekr. O. žiobenū.
(295—296)

SO. BOSTON, MASS.
Bus sulošta du teatrėliai-vaidini- 

mai. “Nepavykusi Komedija” ir “So- 
lomono Sapnas.”

Lošimas atsibus nedėlioj, 17 dieną 
gruodžio, Lietuvių Piliečių Kliube, 
376 Broadway, pradžia 7:30 vai. va
kare. Įžanga tik 25c.

Kviečie Rengėja.
i (295—296)

SCRANTON, PA.
LDSA 54 kuopos susirinkimas bus 

sekmadienį, 17 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, pas draugę Kairienę, 1737 
Von Storch Ave. Visos nares pasi
stengkite dalyvauti. Reikes rinkti 
delegates į konferenciją, kuri įvyks 
7 d. sausio, 1934, Wilkes-Barre, Pa. 
Kuopos susirinkimas, /kurs buvo Šau
kiamas 3 d. Šio mėnesio, neįvyko, to-

PATERSON, N. J. *
ALDLD 84 kuopos metinis susi

rinkimas įvyks 17 d. gruodžio, 3 va1, 
po pietų, 62 Lafayette St.

Visi nariai dalyvaukite laiku, nes 
yra daug svarbių reikalų aptart, ir 
atsiveskite naujų narių prirašyti.

Organizatorius. „ ,. .. zonr_ ,90(11 1 ElldlCOtt St.
Tai dar pirmas sykis tokis balius 

Į įvyksta čionai. Draugai ir drauges, 
; nepraleiskite šį balių. Bus taipgi ir 
1 gera programa. Įžanga tik 25c.

Komisija.

SCRANTON, PA.
ALDLD kuopos susirinkimas įvyks1 

17 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, na- . 
muose draugo Mankausko, 913 Fer
dinand St.

Draugai ir drauges, būkite laiku 1 
ir visi dalyvaukite, nes yra daug i 
svarbių reikalų apkalbėt 
atsiveskite nauju nariu.

Org. F. M. j 
(295—<296)

WATERBURY, CONN.
Liet. Darb. Kambarių-svetainės 

Tvarkymo Komisija Rengia Spaghe
tti Party, subatoj, gruodžio 16 d.. 
774 Bank St., pradžia 8 vai. vakare, 

z Parengimas vertas parėmimo, nes 
Darb. kambarių palaikymas yra la
bai svarbu. Tai kviečiame “Laisves” 
skaitytojus ir visus kitus darb. judė
jimo

St.,
Sekretorius.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinis komitetas rengia 

Silkių balių,” 16 d. gruodžio, 29

DETROIT, MICHIGAN
A.L.D.L.D. 52 kuopos susirinkimas 

ir"1 tahigi Jvyks 18 Kruo(l^io, 7:30 vai. va- 
I kare, Draugijų svetainėje.

Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes bus balsavimai del centro valdy
bos, ir susivienijimo su LDSA. klau
simais.

pritarėjus atsilankyti.
Komisija.

EASTON, PA.
Tarptautinio Darbininkų Apsigyni

mo, Tom Mooney kuopos priešmeti-

Sekr. N. Astrauskiene.
(296—297)

CLEVELAND, OHIO
Tarpt. Darb. Apsigynimo kuopos 

priešmetihis susirinkimas įvyks pir
madienį, 18 d. gruodžio, L. D. sve
tainėje, 922 E. 79th St.

Bus rinkimai naujos valdybos ir 
komisijos 1934 metams ir daug kitų 
svarbių dalykų reikės aptarti, todėl 
dalyvaukite visi ir atsiveskite nau
jų narių.

Valdyba. 
(296—297)

n ——  ------ ------------ ------- .-------------- - ■----- ; TREIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorguį” už žuvis.

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

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

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

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
t

TYPEWRITERS

! Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

—j-*- -

MLftGrikyQ?

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie- 
thviškus akcentu^ už tą pačią kainą

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

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

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”/
427 Lorimer St., v . Brooklyi
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PFTTSBURCHE DEMONSTRACIJA DELE1 
PAUUOSAVIMO SCOTTSBORO JAUNUOLIU

PITTSBURGH. Pa.— Suba- konferencija kovai prieš be
toj, gruodžio 16, kaip 12 vai. darbę, už bedarbiams ap- 
prasidės demonstracija gyni-1 drauda, prieš verstiną darbą 

"Anui Scottsboro jaunuolių ir ir tt. šaukia Bedarbių Tary- 
reikalavimui paliuosuoti kitų. bos. Kviečia visas darbininkų 
politinių kalinių. Rengia Tarp- organizacijas siųsti delegatus, 
tautinis Darbininkų Apsigyni-; Prasidės lygiai 7 vai. vakare, 
mas, Lyga Kovai už Negrų 1 Konferencija išrinks delega- 
Teises, Jaunųjų 
Lyga ir kitos darbininkų or
ganizacijos, 
leidimas gautas. Kviečiamos

Demonstracija prasidės ly-, prisiųsti po 
ilgiai 12 vai. ant Center Av

Negrų 1
Komunistų i tus i Nacionalę Konvenciją, 

kuri atsibus Washingtone, 
Demonstracijai sausio 13, 1934.

visos .draugijos 
tris delegatus. 

Lietuvių organizacijos irgi tu-

“žiburėlio” raportą išdavė 
Mickevičienė; pranešė, kad 
vaikučių mokinimas gerai ei
na ir kad vis daugiau ateina Į 
mokyklą.

Priešfašistinio Komiteto ra
portą išdavė Ig. Lozoravičia. 
Pranešė, kad išsiuntė protesto 
telegramos: vieną į Vokietiją 
prieš Hitlerio fašistinį terorą, 
o kitą į Alabamos valstiją už 
Scottsboro jaunuolius ir prieš 
teisėją W. W. Callahan; pra
nešė, kad 16 d. gruodžio bus 
“Silkių balius,” 6 vai. vakare.

• j Įžanga 25c. Pelno dalis bus 
! skiriama del Scottsboro jau

nuolių. Taip pat pranešė, kad 
22 gruodžio rengia paminėtu-

džio 12 d. apvaikščiojo šim
tą metų savo gimimo 
kaktuvių.

būtų gavus kelis sykius po 
penkis narius. *

Kur darbas mūs vyrų ir mo
terų ? Ar mes galime nors 
kuris pasisakyti, kad meS/es’a- 
me veikėjai del darbininkų 
klasės? Jei mes tik girsimės 
ir kalbėsime, kad mes daug 
žinome ir esame veikėjai, o! 
darbais neparodysime, tai tiek 
reikš, kiek reikštų tušti šovi- Auden Reid Junior High 
niai, šaudant j savo priešus.

Draugai visi stokime į dar
bą, nors šiomis paskutinėmis, 
vajaus dienomis. Jei mes pa-;

su^

Dar Trys Šimtai Vaiky 
Streikavo už Jaunuolius

PHILADELPHIA, Pa. —

<F
<!>

<!>

<♦>

<b

>

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

<f>

>

<♦>

ir Francis Avė. (prie Y.M.C. tetų skaitlingai dalyvauti. Jei- y^g keturių draugu, sušaudy- 
A.). Kaip 1 vai. prasidės gu susirinkimų jau nebūtų ir tu fagjstu Lietuvoj, 
maršavimas Center Ave. i’ ‘ 
Fullerton, tada Wylie Ave., 
Herron Ave. ir Bedford Ave.
iki Greenlee Field. Kaip 2
vai. po pietų ant Greenlee
Field prasidės protesto mitin-

#gas.
Visi kviečiami dalyvauti ir neJ.' 

sykiu reikalauti paliuosavimo I! 
tų nekaltų Scottsboro jaunuo-! 
lių, kurie teisiami nužudytij — • 
tiktai už tai, kad jie yra neg
rai, kad dar daugiau negrus 
atbaidyti nuo kovos prieš bo
sus .

Bendro Fronto Konferencija 
Prieš Bedarbę

Pėtnyčioj, gruodžio 29, sve
tainėj 35 Miller St., šaukia
ma nepaprasta bendro fronto

iki i netektų išrinkti delegatų, tai 
valdybos turėtų pačios daly
vauti arba pasiųsti atstovus.

Spaudos Naudai Teatras ir 
Koncertas Nedelioj

Gruodžio 17, LMD. svetai- 
ALDLD. Ketvirtas > Ap

skritys turės didelį koncertą 
I ir teatrą 
i naudai. Prasidės 
• vakare.
mas.

Visi kviečiami jame daly
vauti. Galėsime gražiai ir 
linksmai laiką praleisti ir sy
kiu prisidėti prie paramos 
darbininkų spaudos. Įžanga 
visai maža—tiktai 25 centai 
ypatai.

darbininkų spaudos 
______j 7 :30 vai. 
Bus puikus pVogra-

Reporteris.

Šchool mokiniai paskelbė 
protesto streiką prieš nu- 

: smerkimą mirtin Scottsboro 
vajaus uiviivimo. u vi nivjo pa- ■ # - ....

siryžusiai padirbėtume, tai, be j jaunuolių. Streike dalyva- 
abejonės, gautume kelis de-!vo trys šimtai mokinių, 
sėtkus naujų narių mūsų or- Taip pat kitose Philadelphi- 
ganizacijai. Tas pats reikia' jos mokyklose eina platus 
darytu ir del gavimo skaityto- uruzdėjimas mokinių tarpe

<

< >

O

< >

< >

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
U,

O

o ?

%

<♦>

<♦> v

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

PARĖ- 
V1EN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

<♦>

1 
<|>

<♦>

1
a

<♦>jų mūsų laikraščiams, “Lais
vei” ir '“Vilniai.”

V. Glaubičius.
už. Scottsboro jaunuolius. KAINOS LABAI ŽEMOS

Ateikite tuojau, apžiūrėkite 
ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

« >
Buvo perskaityta protesto 

rezoliucija prieš teisėją W. 
W. Callahan už jo nuosprendį 
Scottsboro jaunuoliams. Su
sirinkimas priėmė ir nutarė 
pasiųsti.

Worcesteryje tveriasi Wor-1 
kers Center. Buvo laiškas su 1 
prašymu delegato į konferen
ciją, kuri įvyko gruod. 10, 3 
Harrison st. Išrinkta A. Ser
bentą. Surinkta aukų $3.30, 
kurias delegatas nunešė.

Buvo išrinkta nauja valdy
ba del 1934 metų : pirrd.—J. 
Petkūnas, vice pirm.—J. Ger- 
dauskas, protokolų rašt.—J. 
J. Bakšys, fin. rašt.—J. Kar
štokas, iždo globėjai—J. Rau- 
lušietis ir J. Kižys, durų sar
gas—J. End z el is; i
rektoriai—. 
telis, D. žemeikis, ______

“ ; parko gašpa-

■ Uždare Burną Spaudai
VIENA. — Austrijos val- 

AMDACAH I AIčV AŲdžia išleido £’riežt^ uždrau- AIHdAoAD. LAIŠKAI dimą visiems laikraščiams 
 talpinti politinio pobūdžio 

NEW YORK. — Komu- straipsnius, kurie nėra pa- 
organas i cios valdžios patiekti. Tas 

1 reiškia, kad spaudai burna 
visai uždaryta.

SLAPTI AMERIKOS

board <ų-.| Workeryj 
A. Kižys, D. Wai-1 laidoje, 
emeikis, J. Palonis ’  

‘ i miršta ir šaltį i ir F. Petkūnas; . ’
Tai baisi ironija dar- dorins—P. Jelskis; biznio ko- 

________ Tai turčių kla- misija—J. Karsokas,
PHILADELPHIA, Pa.-Gruo-’ sės užmokestis darbininkams! meikis, D. Waitelis ir V. Jen- 

............  spauda čius; iždininkas paliktas del 
užtikrinimo sekančiame 
rinkime, kaip ir kitos mažos 
komisijos.

Gruod. 17, kaip 4 vai. po 
pietų, Olympia Parke, L,S. ir 

“Skating Par
ty?” Įžanga tik 50c. Visi drau
gai žinot, kokios geros vaka
rienės pas mus atsibūna, tad 
visi ir visos nepamirškite ir at- 

juos su policijos pagelba bru- važiuokite, nes paskui gailėsi- 
ka iš raštinės. O pavieniai, i tčs^kad nebuvote, 
kurie nori gauti nakvynę ir j 
negauna. 18 ir 
“flapauzė” šiuo laiku turi 
4,000 benamių, daugiau, negit 
bent kuriais kitais metais. O 
Phila. pavienių benamių ran
dasi virš 20,000. Jie priversti 
patiltėse nakvoti. Apie 7,000 
vaikų lanko mokyklas neval
gę. O dar daugiau jų negali 
lankyti ,nes neturi drabužių ir 
apsiavimų.

Miestas, būten, yra pasky- 
$3,000,000 bedarbiams, 

j žada kasdien duoti, 
tiek daug ! duoda. Bedarbiai

Benamiai Sušalo i avalais ir maistu, o milionai 
‘ žmonių badu 
i kenčia. ’ 
I bo žmonėms. D. že-

o
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<♦>

‘ i ™
Geo. Kaminskas

<♦> i
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džio iš 9 į 10 d. naktį, suša-; Phila. buržuazinė
]o trys benamiai darbininkai, verkia, kad sušalo 3 benamiai 
Visi trys buvo ilgą laiką be- bedarbiai. Kad Welfare or- 

niekur negalėjo ganiacijos nesirūpino suteikti 
bedarbiams pagelbą. Kitoj

darbiai ir
gaut darbo. NRA jiems neda
vė jokio darbo. Nedavė jiems vietoj sako, kad, būtent, ap- 
jokios pašalpos Bedarbių Pa- rūpinę visus' bedarbius 1

ir maistu. Tai bjaurus melas 
ir pasityčiojimas iš bedarbių. 
Kuomet tūkstančiai bedarbių 
reikalauja kuro ir maisto, tai

kuru | D'6-0- rengia

del 
susi-

gelbos Komitetas, kuris yra 
užlaikomas pačių žmonių pi
nigais. Nedavė jiems nei nak
vynės 18 ir Hamilton gatvių 
“flapauzėj.” Vieni rasti tuš
čiuose namuose, kiti šandėse/. 
Visoj Amerikoj rasta 15 suša-j 
lūšių bedarbių. O reikia pa-i 
sakyti, kad skaitlinė neperdė
ta, bet sumažinta. Kur kas 
sušalo daugiau bedarbių.

Vienas svarbus faktas reikia 
pažymėti. Nepaisant tos pla
čios agitacijos už NRA ir kad 
bedarbiams duos darbą, pati 
buržuazinė spauda likosi pri
versta pripažinti tą faktą, kad 
bedarbė didėja. Bedarbiai su
šalo ir NRA susmuko. Tai 
jkartus pipiras praryti buržua-, ręS 
rijai. žada kasdien duoti, bet ne-; dąrbavus,

Kiek čia senai tiek daug • duoda. Bedarbiai neturėtų . narių į šią organizaciją laike 
melų skleidė, kad Sovietų Są- klausyti’ daugiau. Būtinai tu-1 vajaus. Komitetas nutarė pa- 
j.'.--------- _• x----- . ir kovoti už į skirti kvotą, kiek kuopai, pa

Kitas susirinkimas
Hamilton I saus^° (January) 2 d

8

įvyks
1934,

valandą vakare.
L.S. ir D.B.D. Koresp.

J. Kižys.

WILKES BARRE, PA.
Kaip Kas Veikia ALDLD.

12-tam Apskrityj? x
12-to Apskričio Komitetas 

savo posėdyje, rugsėjo mėne
sį, svarstė, kaip geriau pasi- 

kad gauti naujų

jungoj žmonės badauja, kądirį organizuotis 
ten nėra kultūros. Bet dabar ! tuojautinę pašalpą, 
turi pripažinti, kad turtin-1

g;al kolonijos didumą reikia 
Visos Ųhila. bedarbių kon- gauti narių. Kvota,’ rodos, 

gi ausi o j šalyje, s Amerikoj, su-' ferencija bus gruodžio 22 d., prieinama ir būtų galima len- 
Garric gvai išpildyti, jei tik būtų im- 

Visos darbi- tąsi darbo.
Vajus jau veik užsibaigė ir

šalo 15 darbiniąkų tik per vie-Į kaip 8 vai. vakare, 
ną naktį. O čia šimtai tūks- Hali, S. 8th St. 
tančių tuščių namų ir gerų na
mų. Didžiausi kalnai suvers
ta anglių ir kitokio kuro. San
deliai užversti drabužiais,xap-

DRC. J. P. MILLERIS
Kuris nesenai grižo iš Sovietų Są-

£ jungos ir Lietuvos, tęsia savo
[ PRAKALBŲ MARŠRUTĄ

šeštadienį, 16 d. Gruodžio
§2 Lafayette St., Paterson, N. J.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Sekmadienį, 17 d. Gruodžio
RUSŲ SVETAINĖJE

37 Clinton St., Yonkers, N. Y. 
b s Pradžia 2-rą vai. po pietų.

PATERSON, N. J., ir YONKERS 
Bus puiki dainų programa 
A. Višniauskas, baritonas 

iš Bayonne, N. J., ir
J. L. Kavaliauskaite, sopranas 

iŠ Brooklyn, N. Y.
dainuos solos. Koncertas ir prakal
bos su veltui įžanga. Naudokitės 
proga, susirinkite skaitlingai.

ninkiškos organizacijos bei 
draugijos turi prisiųsti dele- tik iš vienos kuopos gauta at

sakymas, kad kvotą išpildė su 
kaupu. Draugė Navalinskie- 
nė, iš Forest City, Pa., prano- 

’ še, kad jau gavo 5 naujus hą- 
rius, o jų kuopai buvo paskir
ta gauti tik 4 narius. Jei to
kiame mažame miestelyje, 
kaip Forest City, galima buvo 
gauti 5 nauji nariai, tai ką 
reikia sakyti apie tokias dide
les kolonijas, kaip Wilkes- 
Barriai, Scrantbnas ir Pittsto- 
nas, kur daugiau negu de
šimtis sykių didesnės už Fo
rest City. Nieko iš tų didžiu
lių kolonijų negirdėti. Gėda 
mums', draugai, kad mažiausia 
kolonijėlė visus pralenkė.

Pas daugelį mūsų draugų 
išgirsti išdidžiai pasigiriant: 
“žiūrėkite, koks aš/esu senas 
revoliucionierius, per daugelį 
metų dirbu revoliucinį darbą! 
Garbė man už tai priklauso/’ 

O jei kurį kas pakritikuoja 
už neveiklumą, tai įsižeidžia. 
Jei draugė Navalinskienė gy
ventų Wilkes-BarriUose ar

gatus į minėtą konferenciją.
Gruodžio 21 d. bus Pionie

rių demonstracija, tai yra vi
sų vaikų bedarbių ir dirbam 
čių tėvų. Jie eis prie mokyk
los direktorių reikalauti .be
darbių vaikams šiltus pietus 
ir drabužius. Demonstrac. pra
sidės 1 vai., ant Rabom Plaza. 
Jau yra sumobilizuota 7 dide
lės mokyklos. Lietuviai dar
bininkai ne tik siųskite savo 
vaikus, bet ir patys dalyvau
kite kuo skaitlingiausia. Pa- 
gelbėkite badaujantiems /kū
dikiams iškovoti nors pietus 
pavalgyti.

Bolševikas.

Worcester, Mass
Iš L. S. ir D..B. D. Susirinkimo

L. S. ir D. B. D. susirinki
mas atsibuvo gruodžio 5 d., 
kaip 8 vai., kur buvo svarsto
ma svarbūs dalykai. Naujų 
draugų nebuvo, nes organizer 

toriai nedirbo.

nistų Partijos
“Daily Worker” praneša, 
kad jam pasisekė sučiupti 
Jungtinių Valstijų ambasa
doriaus Welles slapti laiš
kai, kurie parodo, kaip 
Wall Stryto bankieriai kon
troliuoja Kubą. Tie laiškai 
bus atspausdinti “Daily 

” šio šeštadienio

Komunistę Balsai Paki
lo Imo 60 iki 586

SALEM, Mass. — Prezi
dento rinkimuose už draugą 
Fosterį šiame . miestelyje 
buvo paduota 60 balsų. Bet 
štai gruodžio 5 ? d. įvyko 
miesto valdininkų rinkimai 
ir Komunistų Partijos kan
didatas draugas James. 
Reilly gavo net 586 balsus. 
Tai ištikrųjų nepaprastas 
balsų 1 paaugintas į taip 
trumpą laiką.

Demonstracija ir Paroda 
Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa.
Šeštadienį, gruodžio 16 
pirmu sykiu Tarptautinis 
Darbininkų Ą p s i g ynimas 
šiame plieno trusto mieste 
rengia viešą gatvėse de
monstraciją ir parodą. Tai 
bus demonstracija už Scott
sboro jaunuolius. Visos lie
tuvių darbininkų organiza
cijos ir visi lietuviai darbi
ninkai yra raginami prisi
dėti prie šio protesto prieš 
nuteisimą mirtin nekaltų 
jaunuolių.

d.,

ŠIMTO METŲ SLAUGĖ

LOS .ANGELES, Calif. 
—Margaret Hayes, kuri 
tarnavo už slaugę Ameri
kos civiliam kare 1861 me
tais, tebėra sveika ir gruo-
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Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GEO. KAMINSKAS

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

<♦>

<♦>
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2,500 DARBININKŲ
NETEKS DARBO

MINEOLA, L. I. — Ka
dangi valdžia pritrūkus pi
nigų, tai bus paleisti iš dar
bo 2,500 darbininkų, kurie 
dirbo prie parkų. Bet kur 
tie darbininkai ir jų šeimy
nos dėsis, turčių valdžiai ne
rūpi.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
I

Praneša visuomenei, jog jia atsidaro savo ofisą
Williamsbv.rghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
*

Ofiso valandos nuo 1
nuo S

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. it

IM/ « kas dien. seredoms ir subatoms 
iki 7:X0 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
222® Avenue J 

Kampas E. Mrd 81.ryto

■

I

B
I 
a 
I 
9
I 
a 
I 
3
J 
H 
I 
a

Telephone, Evergreen 6-5810

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

! Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| nnt visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms; 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford AvenueB’Į 
į BROOKLYN, N. Y.

4,

Sergančių 
Chroniškos

Phone, EVergreen 7-4785 , Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS t

...

Vyrų ir Moterį) 
Ligos Gydomos 

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

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

jdegitaas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydom,os naujo
viškais, moksliškais būdais.

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 
KALBAM

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

©R. 2 g NS
Tarp 4th Avė. ir Irving 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 

Visokiy Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
A 1 Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.
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TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

>5

<♦> 
4 

v<> Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

<(>

<!>

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

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

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

__________________________ ,___________________ £____________

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
mikusias 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
X
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RADIO-SIANDIENNEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS!
WMCA—-570 Kc

STEPHEN BREDES, JRStari-

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

9:00—Variety Musicale 
10:30—Beskan String Trio 
10:45—Elsie Thomson, Organ;

ley Meehan, Tenor
11:00—Weather Report
11; 02—M o onb e am s Tri o

WJZ—760 Kc

Apvogtas Brooklyno mieste 
4th iii

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Piano
William Miller, Tenor

MONTREAL - CANADA

štas ant Avė. U ir W. 
St. Vagys išnešė baksą 
ženkleliais $7.000 vertės,

9:00 A. M.—Dance Orch.
10:45—Singing Strings
2:00 B. M.—Dick Teela, Tenor
4:30—Kirkaby Orch.
6:00—King Orch.
9:00—Leah'Ray, Songs; Harris 

Orch.
! 11:00—Three Scamps, Songs
11:30—Martin Orch.
12:00—Calloway Orch.

WNYC—-810 Kc

, . V . v.vvo, mo-j 
ney orderių už $1,800 ir 750 i 
pašto taupymų kortų, kurios 
yięa vertės nuo $1 iki $500.

11:00 A. M.—^Hazel Schumm, Songs 
1:00 P. M.—'Norma Kinsey, Songs 
4:30'—New York College of Music

Concert
• ■

WABC—860 Kc

tešlas Puslapis Penktad. Gruodžio 15, 1933

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ

{VAIRIOS ŽINIOS Sulaikys Darbus Protestai I Labai Svarbu Visiems Komu- 
- - - - - - -  • Prieš Vokietijos Fašistus - nistų Partijos Nariams

Vagystės, Grobimai ir To 
Pasekmės 75 metalo darbininkai. Lėtu

mai! Brothers Co., 197 Grand 
'St., nutarė, kad antradienį, 19 

V d. gruodžio, 3 vai. po pietų, 
jjie sulaikys ant 15 minučių 
darbą, protestui prieš Vokie
tijos fašistų kruvinąjį teismą.

Silver ir Steel'Metai Indus
trinės unijos 500 darbininkų 
nutarė sulaikyti darbą ant/15 
minučių. • ' '

Trys ginkluoti vagys užpuo- ioo darbininkų, dirbančių 
ė West End & Times Laund- į Continental Silver Co., nutarė 

ry raštinę ir pasigriebė $785 sulaikyti darbą ant 15 minu- 
fab- 
prie'

pinigais. Skalbykla yra 1.545 visoje: eilėje/-kitų
63rd St., Brookiyne. pį^ų darbininkai rengiasi

tokių protestų.
Gruodžio 19 d. visame 

[šaulyje, bus darbininkų

<• New Yorko distrikto sekre
toriatas praneša visiems K. P. 
nariams, kad kiekvienas par
tijos narys turi dalyvauti vie
neto susirinkime, ateinantį an
tradienį. 19 d. gruodžio. Tą 
dieną bus kontrolė knygelių. 
Kontrolės ženkleliai bus duo
dama tik tą dieną. Narys, 
kuris negaus .to ženklelio, tai 
bus skaitomas? 'blogam/ stovy-' 
je. Visi 'partijos narai; priva-. 
jo neturėti tą vakarą kitų su
sirinkimų, bet 
susirinkime.

K. P. New

Visi Būkite L.D.S./
1 » • ?

Parengime

būti vieneto

Kings County teisme nuteis- į 
ta trys vagys: J. Siciliano, 
Romaine ir J. Oliveri nuo 15;įesįy demonstracijos prieš 
iki 70 metų į Sing Sing kalė- • fcietijos fašistus. Visur darbi- 
jimą kiekvienas. ninkai rengs demonstracijas

gatvėmis, svetainėse ir 
kvs d arba fabrikuose.

pa-

Yorko Dist. ,
Sekretoriatas.

v o- Drg. J. P. Milhrio Prakalbos J

Nedėlioj, 17 d. gruodžio, 
“Laisvės” svetainėje, 46 
Ten Eyck St., Brookiyne, 
Įvyksta labai puikus Lietu
vių Darbininkų Susivieniji
mo 1 kuopos parengimas.: 
Kas jis bus? Kartu balius, 
koncertąs ir b^izayas. Taip,, 
tai nepaprastas [ Jparehgi-] 
mas. Jau/ dau% gierų daik
tų yra suaukota del išleidi
mo laimjėjimais.i < -Dar daų- 

atnešti. 
drau- 
gerą 

ir tą

10:00 A. M.—Talks; Music 
11:00?—Health Talk

! 11:05—Seventh Regiment Band 
Concert

11:30—Italian Program
12:00—Jerry Baker, Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richards, 

Songs; Stock Quotations
1:05—Stapleton and Boroff, 

Duo
1:15—News; Olman Orch.
6:00—Dance Orch.
6:15—Adler Ensemble
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon Orch.

11:00—Dance Music

WEAF—660 Kc

9:30*A. M.—(Bradley Kincaid, Songš 
1:15 P. <M.—j-Fiddler Qrch.
1:30-—Orlando i Ensemble
6:15—Cugat Orch. ' > ; j
9:00—-JLyman Orch.; Prank Munnį j 
f;'Tenor > ,
9:30—I^ee Wilev, Songs; Young ? ,

Orch. • '/• L
11:15—Speciale Orch.
11:30—Denny Orch.
12:Q0—Ralph Kirbęry, Songs

WOR—710 Kc

Draugas J. P. Milleris, ku- I 
sulai-i ris buvo Sovietų Sąjungoje ir 
New Į Lietuvoje ir plačiai tyrinėjo 

i reikalus. dabar 
nę demonstraciją U n io n į kalba Brooklyno apielinkėįe. 
Square. Reikalaukime pa- j Ši vakarą. 15 d. gruodžio, 
liuosuoti Dimitrova. 
Popovą, Taneva ii 
kaltus vadus, 
nori nužudyti.

Flatbush teisme trys jau
nuoliai: G. Miller, G. Heiman : york() darbininkai .turės masi-j darbininkų 
ir R. Hurley teisiami už api- -- - 1 - -• —
plėšimą auksų krautuvės. Jie 
yra nuo 16 iki 19 metų am
žiaus.

Tai pasekmės kapitalistinės 
tvarkos ir auklėjimo. Sovie
tų Sąjungoje naujos gyvenimo 
sąlygos ir buvusius vagis pa
taiso, o Amerikoje krizis dau
gelį ir neblogų žmonių pastu
mia į tuos prasikaltimus.

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 3424

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

9:30 A. M.—Strong Orch.
10:15—Bill and Ginger, Songs
11:15—Freddy Miller, Songs
'2:30 P./ M.—Philadelphia Orch.,

Leopold Stokowski,-Conductor
4:35—U. S. Army Band
8:00—Green Orch.; Men About

Town Trio; Vivien Ruth, Song's
10:45—Gladys Rice, Soprano; 

Concert Orch.
11:15—-Boswell Sisters, Songs 
11:30—Jones Orch.
12:00—Little Orch.

gelis pasižadėjo 
Bustokių draugų ir 
gių, kurie padarys 
“suprizą”,- atnešdami 
vakarą dovanų!

Šiame parengime visa ei
lė mūsų dainininkų pasiro
dys su gražiai ir tinkamai 
prirengtomis dainomis.

Šokiams grieš; gera drg. 
Balčiūnuko muzika. Taigi,, 
šis parengimas bus visais 
atžvilgiais geras. Reikia, 
kad Brooklyno ir apielinkės 
darbininkiška visuomenė tik 
skaitlingai atsilankytų ii’ 
padarytų šį parengimą vy
kusį. Atminkite, kad pra
džia nuo 5 vai. po pietų. 
Būkite visi ir visos!

A. M.—Walter Ahrens, 
P. M.—Variety Music

Music

11:45
12:15

1:00—iHeaith Talk;
1:30—Poetry Class
1:4»5—-Studio' Music

Songs
KRAUJO SPECIALISTAS

Gydau Ūmias ir chroniikas vyrų Ir ’ 
moterų liiraa kraujo ir odos 

Padarau ištyrimus kraujo ir Slapumo

DR. MEER
156'W. 44th St. Room 101 

New York, N. Y.
Vaiandos Priėmimo t

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo * 
iki << valandai .vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2181

60 YEARS'SERVICE
i Save Safely

IWushwick
į kuopų sumanymus konferen
cijai ir prižiūrėti* kad visos 
delegatės dalyvautų.
BROOKLYNO DELEGATĖMS

Visos Brooklyno kuopų de
legatės susirinkite Hewes St. 
stotyje 8:30 vai. ryto. Jei j 
šaltas oras, tai galite palaukti Į 
viduje* Nepasivėluokite, ilgiau 
nelauksime kaip lig 8:45.

LDSA 1 Apskričio Sekrt.,
T. Vasikoniutė.

pa- | 
Torglerij 7 :30 vai. vakare, Milleris kal- 
kitus ne- bes 1 ..A. Piliečių Kliubo sve- 

kuriuos fašistai tainėje, 134 Schuyler Street, 
i Kearny, N. J.

--------------------- i šeštadienį, 16 d. gruodžio. 
[7:30 vai. vakare, jis kalbės 

Meta Darbininkus Laukan | Paterson, N. J. Svetainės ant
rašas— 62 Lafayette St. Pa
tersone bus ir dainų progra
ma, nes dalyvaus dd. Višniau- 
skas iš Bayonne ir L. J. Ka
valiauskaitė iš Brooklyno.

Darbininkai ir darbininkės! 
i Pasaulyje yra labai daug svar- 

kitokiu. hių reikalų. < Ateikite ir iš- 
bedarbiu gilkite į daugelį klausimų.at- 

■ ? sakymus, šios prakalbos bus 
labai svarbios.

Nassau County teritorijoje 
miesto ponai pavarė nuo vie
šu darbų 2,500 paprastų dar- 

1 bininkų ir į jų vietą priėmė 
baltakalnierių” darbi-! 

į devynis mė- i ninku, tai yra, buvusių viso-' 
pelni $1,385,--kių raštininkėlių ir 

po $3.04 ant! Masės New Yorko 
užaugo. Perei- • kiekvieną • dieną apgula mies-

J*

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

> SAVINGS BANK
GRAND ST.. AT GRAHAM AVE.. B K ŲY N. 
BANK BY MAIL ** Ypo>tbn oefi'oots ir

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalininiui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pclleriu skaudamų vietų — kur pats 
skausmas yra. Vain-Exp».llcris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
ir • palaimintas palengvinimas netrukus 
at'is.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pcllerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučia! skausmų.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrąsis turi Inkaro vaisbaženklį.

Krizis, Bet Ne Visiems

Iš ACW 54 Lok. Susirinkimo

rybas ir kovokime už pašalpą.

50 Del. į Bedarbių Kongresą
IŠRANDA VOJ IMA I

Tik Viena Savaite iki Bazaro

/VWWWV Sr rfV AtOuAi rfk rk

Studentai Prieš Fašistus

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATAI
* i. v .» f • » v r * * * ' * .

J

Jai į 
Vagis

prie viešų 
vadinamų—Civil Works 

darbų. Visų bedarbių pareiga 
eiti į tuos biurus ir reikalauti 
darbo, o jeigu jo neduoda, tai

NUBAUDĖ fašistų 
AGENTĄ

KUOPŲ,IR DELEGAČIŲ 
' < ATYDAI! >

PRAŠOME NEPASIVĖLUOTI SU DOVANOMIS
įi j r | . -i . ' . i

Pernai Aplaikėme Keletą Naudingų Dalykėlių. Jau po Bazarui

klausime prakišo. Dratigai sa
ke, kad plačiau parašys^ąpie 
tai, kodėl visos reakcinės spė
kos jungėsi prieš komunistus.

' Rep.

•są Washingtone, 13, 14 ir 15 
dienomis sausio, 1934 metais.

: Į tą kongresą New Yorko be
darbių organizacijos jau iš-

Jūs1; visos ^inot'&.iš kuopoms 
siųstų * laiškų, kad I?DŠA 1-mo

darbininkų,
pinigų jiems apmokėti.
bedarbės “naikinimas" 
iš vieno galo, o bedarbių” kie-i 
kio dįdinimas iš kito.

i1»

*

M

■■■■H

Bušų ' Greyhound Lines Co. 150 
paskelbė, kad 
nesiūs padarė 
634, tai yra, . 
kiekvieno sero
tais metais, į tą patį laiką ant ' td biurus, kur yra registruo- 
šėro užaugo tik po 56 centus.! jami darbininkai 
Kaip matome, šiai kompanijai i taip 
pelnai puikiai 'auga.

Lake Shore Mines Co. pa
skelbė, kad padarė pelno 
$2,011,623, arba priaugo po i organizuokitės į Bedarbiu Ta- 
$1.01 ant kiekvieno sero.

North Broken Hill, Ltd.,, 
skelbia, kad pelnai pakilo ant: 
28.80 nuošimčių. Reiškia, ne, 
visi kenčia nuo krizio. Kada 
darbininkų milionai badauja. Nacionalis Bedarbių Komi- 
tai tuom kartu turtuoliai krau- tetas šaukia bedarbių kongre- 
nasi milionus.

Ima Darban, Bet
viršininkai irinko 50 deleSatlJ’ bet dar ne

jau suteikė i gana- Kiekvienos dąrbininkų 
darbininkų organizacijos pareiga yra pri- 
Bet tuom sidėti prie šio kongreso ir iš- 

naima hp rinkti savo delegatus. Atmin- 
o kitur dar-1 ^ad kongresas įvyks vi-

Miesto ponai 
skelbia, kad jie 
darbo del 32,000 
prie viešų darbų, 
pat kartu vienur 
darbius į darbą, < 
bininkus paleidžia iš darbo. 
Long Island viešųjų darbų ad
ministracija jau paleido 2,500 

nes, sako, neturi 
Taigi 
eina

duryje sausio mėnesio. Nacio- 
nalis Bedarbių Komitetas pa
darys projektą bedarbių vei
kimo plano ir konstitucijos, 
kas bus pateikta kongrese dis
kusijoms^

Tarnaitė Sulupo Vagį į
Ginkluotas vagis įsilaužė į 

Dr. S. Milmak namus, 117 E. Į 
65th St., New Yorke. Vagis] 
išsitraukė revolver^ ir puolėsi 
prie 25 metų amžiaus tarnai
tės Jievos Anderson, reikalau
damas parodyti, kur yra pini
gai jr auksai. Tarnaitė pra
dėjo bataliją su juom. 
pagelbą pribuvo kita, 
smuko pro langą.

Columbia universiteto stu-‘ 
dentai skaičiuje 500 griežtai 
išstojo prieš Vokietijos fašis
tus. Fašistų ambasadorius H. 
Luther laikė dvejas prakal
bas. Universiteto studentai, 
kaip vienur, taip ir kitur, Su
sitelkė prie svetainių durų ir 
šaukei “Šalin fašistus! šalin 
Hitlerį!’’ * Tai sveikintinas 
studentų žygis.

LDSA 1 Apskričio 
t Konferencija

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

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

Rengkitės Prie “Daily Wor- 
kerio” 10 Metų Sukaktuvių

' NEWARK, j*, J—Nutei- 
stas šešiems mėnesiams ka- 
Įėjimo tūląš Walter Kauf, 
vokietis fašistas, pas kurį 
raštas šautuvas. Kauf bu
vo Hitlerio agento Spank-

/‘Laisvės” reporteris kalbė
josi su vienu draugų iš A.C. 
W. lietuvių 54 lokalo. Pasi
rodo, kad priešmetiniame su-l? ...

Apskričio konferencija įvyks nQebel padgjgjas 
šį sekmadienį, 17 d. gruodžio, 
10 vaL ryto, 180 New York 
Ave., Newark, N. J. Delega
tes visos pasistengkite pribūti ■ 
paskirtu laiku, kad galėtume 
tinkamai dalykus išdiskusuoti 
ir pagaminti planus ateities 
veikimui. Kuopų valdybos pa- 

Bendro Fronto, bet ir šiame surūpinkite įteikti delegatėms k ( r

sirinkime, kuris įvyko - perei
tą trečiadienį, prieš komunis
tus ir taip kovingus darbinin
kus buvo sudarę bendrą fron
tą pruseikiniai, socialistai ir 
fašistai. Vienok visais svar
besniais klausimais jie pralai
mėjo. Priešai dėjo pastangų, 
kad ištraukus 54 lokalą iš

Sausio 6 dieną sukanka 10 
metų nuo pradžios leisti mū
sų revoliucinį dienraštį “Dai
ly Worker.” Dienraštis tą 

l dieną išeis 34 puslapių dy
džio! Darbininkų organizacL 
jų ir atskirų draugų pareiga 
siųsti pasveikinimus ir linkė
jimus komunistų dienraščiui. 
Gruodžio 30 d. įvyks masinis 
paminėjimo susirinkimąs 
Bronx, Coliseum svetainėje. 
Darbininkų organizacijos nie
ko nerengkitę tą dieną, bet 
masiniai dalyvaukite šiame- 
parengime. . Išanksto tikietai 
bus parduodami po 40 centų, 
priė durų—brangiau.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

ŠEŠTADIENI, SEKMADIENĮ IR PIRįHAIIIENI.

Gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis
. ■; • . 1 / ■ t ' '■ ' ■ t V ’ ■ J •

Puikių dovonų gavome iš Waterburio, laukiame tokio pat atsilie
pimo ir iš kitų miestH.'' -L' -'i -t-

VISAIS VAKARAIS BUS ŠOKIAI
Kiekvieną vakarą grieš orkestrą ir bus-puiki muzikalė progra

ma. Dalyvaus chorai iš Newark^ N. J., Greatneck, N. Y. ir Eliza
beth, N. J. Taipgi ir vietinis Aido choras.

GERŲ DAIKTŲ GAUSITE Už PIGIAI
Jau turime daug gražių dovanų? Laike bazaro jos bus išleistos 

už pigiai. Tad skaitlingai atsilankykite ir pasinaudokite proga.

.< t. . r > •. z,, } <■ -į. .h, ' t ■
■a V vĮ—. ■ ■*" , j —— TT——————————

• t' ' ; •! i ?

MEDlkAUS . PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Siapininiosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiupU; kraujagyaliu. Patarimai Daktarų- 
Speciaiistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nėdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

*• tarpe Broadway ir 6*.h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $tf)OO
’•BHI egzaminavimas

šiuomi 
riams,

Pasirandavoja gyvenimui 5 kam
bariai, yra šiltas vanduo, elektra ir 
gesas. Randa žema. Kambariai ge
rai ■ ir moderniškai ištaisyti, gražioj 
vietoj. Kreipkitės pas P. Dumbliau- 
ckas, 1938 Linden St., Brooklyn, N. 
Y., •'Ridgewood dalyje.

BOSTON LUNCH
. Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

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

241 BEDFORD AVE. 
Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

pranešu savo kostume- 
kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
s t u d i *a daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
pa dorom i kuo- 
pnikiausi.

STOKES
kampas Broadway 
W KT V *

JONAS
512 Marion St., 

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

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ IŠTAIGA

Sales del Ralių, Koncertų, Baw- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. * Keturios bu
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

NOTARY 
PUBLIC

/>■

x.
TEL. STAGG 

2-5043

MATHEW P* SALLAS INC
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VJETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS. O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




