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KRISLAI
Naujos Anglijos 

Konferencija.
Jau Veikimas Prasideda.
Skloka Bando Kliudyti.
Bijosi, kad Jaunuoliai

Pabėgs.
Lawrence, Mass.

Rašo JOHNNIE

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienrašti*

First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

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

Pasauli!

Jaunuolių Konferencija Bos- ................. —■ - —....... .....------- ---- - --- -■ ■ --------- ------- —■■■■ ■ x----------- ——
tone jau praėjo. Kokios naudos Į Į

jMliįSI,i S0V' SĄJUNGOS KOMUNISTŲ PARTI-
silaikė jaunuoliai ir geros diš-1 . uw JA ŠAUKIA PASAULIO DARBININKUS
kusijos kilo visuose svarbiuose Komunistu “Dailv Wor-1 
klausimuose.
, Išrinktas darbštus Naujosios: valstijos
Anglijos Jaunuolių Komitetas, kampės, kur jaunuoliai turi 
kuris darbuosis ir bandys pa- gulėti šėtrose ant šalčio 12 
statyti jaunuolių judėjimą ant 
gerų kojų. Tatai jie galės pa
daryti tik su suaugusių pagel- 
ba. Jauni draugai ir draugės 
dar nėra patyrę organizaciniam 
veikime. Suaugusių pagelba la
bai reikalinga.

Komunistu “Daily Wor-

I KOVOT PRIEŠ TERORĄ VOKIETIJOJ
MASKVĄ, — Darbininkų , a

laipsnių žemiau zero.

IŠ LIETUVOS
LIETUVOS LIAUDIES 

SVEIKATA BAISIOJ PA
DĖTYJE

Kauno “Rytas” rašo:
“Šalia dorinio tautos puo

limo ir nusikaltimų skai
čiaus augimo ir kūno suny
kimas pas mus žengia spar- 

-------  | čiais žingsniais. Pirmoj ei- 
Nashuoj Jaunuolių Kliubas lej tenka pažymėti baisus 

jau rengia balių. Jie turės kūdikių mirtingumas. 1932 
basket-ball tymą, diskusijų, • meįaįs vjenu metu amžiaus 

rengs prakalbas, debatus ir tt. . . \ _ ..
Ką “sklokininkai” daro jau. I nesulaukę mirę 10,900 kudi- 

nuolių veikime? Nieko konst- kių arba 16.7 proc. visų gi- 
ruktyvio. Jie visu urmu bando musių. Ir kūdikių mirtin- 
išardyti visą darbą, ką mes iki gumas nemažėja, nes 1930 
šiol subudavojome.
suskaldyti Worcester!© Aido i 
Chorą ir naori visam jaunuolių 
judėjimui koją pakišti.

Kokios pasekmės kitur, dar 
nežinoma, bet Nashuos jaunuo
liai jau įkūrė Lietuvių Jaunuo
lių Kliubą. Organizuojamas 
taip ir Worcesteryj. Yra svar
bu, kad ir suaugusieji draugai 
ir draugės ragintų savo jaunuo
lius dalyvauti!

Pravda” toliau nurodo 
priešai visur šaukė, kad So- ’ apie ta baisų terorų, kurį 
vietų Sąjungos komunistai įvedė Vokietijoj 
nieko nesako prieš Vokie- valdžia, 
tijos fašizmų ir neapgina 
Vokietijos komunistų, kurie 
pakliuvo į Hitlerio valdžios 
rankas. Bet štai gruodžio 
15 d. Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos oficialis 
organas “Pravda” ugniniu 
tonu pasmerkia fašistų suo
kalbį nužudyti draugus Tor- 
gler, Dimitrov, Popov ir 
Tanev ir šaukia viso pasau
lio darbininkus gelbėti juos 
iš fašizmo nasrų.

Hitlerio 
Pasak laikraščio, 

fašistų valdžia nužudė du 
šimtu tūkstančių darbinin
ku ir šimtus tūkstančiu su- «► c

grūdo į kalėjimus. “Prav
da” šaukia: “Šalin rankas 
nuo Torglerio! Visam pa-i 
šaulyje protestai garsėja: 
p a 1 i u o suokite Dimitrov, 
Torgler, Popov ir Tanev! 
Paliuosuokite Thaelmann!

Amžinas Kalėjimas Už 
Žmogvagystę

OAKLAND, Calif. — Tei- 
sėjas Ogden nubaudė amži
nu kalėjimu jaunuolius 
Dragg, 20 metų amžiaus ir 
Bolling, 21 metų. Jie kalti
nami kidnapinime tūlo Po
wers.

ĮVAIRIOS, žinios
Nachang, Chinija.—Čiang 

Kai shekas paskelbė, kad jo 
armija sumušus komunistų 
armijų, paskerdus tris tūks
tančius raudonarmiečiu ir 
apie 10,000 suėmus nelais-

Laisvė tūkstančiams įka-1 vėn. Taip pat paimta esanti 
lintųjų kalėjimuose ir kon
centracijos stovyklose!”

komunistų buveinė. Vei
kiausia tai bus naujas to 
kraugerio pasigyrimas.

IBALTVEIDŽIŲ GAUJA NULINGAVO NEKALU 
NEGRĄ JAUNUOLĮ TENNESSEE VALSTIJOJE

GELBĖKIME DRAUGA TORGLERĮ, V0 
KIETUOS KOMUN. PARTIJOS VADA, 

Iš HITLERIO BUDELIU RANKU
Gruodžio 19 d. Pasaulio Darbininkų Demonstracija už Pa- 

liuosavimą Torgler, Dimitrov, Popov ir Tanev; lietuviai 
Darbininkai Šaukiami Prisidėti Prie Išgelbėjimo Darbi
ninkų Klasės Vadų iš Rankų Hitlerio Valdžios Budelių
Draugų Torglerio, Dimit-I Hitlerininkai nužudys 

rovo, Popovo ir Tanevo Ii- draugų Torglerį, idant pa- 
gyvybė pareina į i dengus savo darbus ryšyje į 

teisėjų rankas. O su reichstago gaisru. Jie
kimas,

Jie bando metaįs mirė 15.4 proc., 1931 
.' A1<?°! m.—14.5 proc., o 1932 m. 

net .16.7 proc. Tie kūdikiai 
sudaro 26.7 proc. visų kraš- 

Imkime, pavyzdžiui, kaip jie te per metus mirusių. Be 
bjaurojo mūsų nącionalį jau-! to, vaikai 1-14 metų sudaro 

....  taip pat 13.3 proc. visų mi
rusių.
' “Nemaža mes turime ir 
ligonių, sergančių pavojin- 

Lietuvoje 
skaitoma 50,000 džiovinin
kų, kurių miršta į metus 
per 2,000 asmenų (1920 me
tais mirė 2,693). Užregis
truotų susirgimų džiova

nuolių suvažiavimą pereitą va-, 
sąrą. • Paskui, kai mes bandė
me įtraukti nekuriuos vyčius 
į bendrą frontą kovai prieš ka- • 
rą ir fašizmą, jie kartu su Gri- i . .
gaičiu juokėsi iš mūsų ir ban- ■ gomis ligomis, 
dė demoralizuoti. Kai pereitą 
rudenį mūsų chicagiečiai jau
nuoliai nuėjo į sklokos choro 
pikniką, jų čyfai pasitarę neda
vė jiems kalbėti apie svarbą or
ganizuotis darbininkams jau
nuoliams.
“jei mes leisime, tai jaunuoliai 
pabėgs.” Taip, kada tik jau
nuoliai supras, kas tie per žmo
nės sklokininkai, jie tuojaus 
prisirašys prie komunistinių 
jaunuolių organizacijų.

Jie tada sakė, kad kasmet didėja: 1930 metais 
užregistruota 899 susirgi
mai, 1931 metais—1,026, o 
1932 m.—1,139. Venerinės

Jie jaunuoliais nepasitiki. 
Todėl ir nebuvo jaunuolių judė
jimo, kada dar sklokininkai ban
dė nusiduoti komunistų drau
gais ir buvo judėjimo prieša
kyje, ir mes dar tikėjome jais. 
Tada jie įlindę mūsų 
cijose trukdė darbą.

organiza-.

Madrid.—Ispanijos kabi
netas rezignavo. Sename 
kabinete* buvo ir socialistai. 
Ši koalicinė valdžia šiomis 
dienomis sukriušino darbi
ninkų sukilimų. Patarnavo 
buržuazijai ir pasitraukė.

COLUMBIA, Tenn. —( Jaunuolis Cheek buvo su- 
Gruodžio 15 d. čionai nak- ' areštuotas ir kaltinamas 
ties laiku baltyeidžių chuli- užpuolime ant tūlos baltos 
ganų gauja pasigrobė ir pa- mergaitės. Bet net jau balt- 
korė Cord Cheek, 20 metų į veidžių “grand jury” nėra- į —-----
amžiaus negrą jaunuolį. I do jokių prieš jį apkaltini- Į New York. — Nuo panai- 
Gaujos vadai telefonu pra-mų ir jaunuolį išteisino, pa-1 kinimo prohibicijos prie 
nešė šerifui, kad ten įr ten leido, lada gauja užpuolė aĮaus įr degtinės pardavinė- 
policija ras pakartą jaunuo- jį jo namuose ir nulinčia-, jimo vę ^arba apie 25,- 

000 žmonių.VO.

Lenkijoje Jau Iškepta i Bjauri Bausmė Prieš Towanda, pa. - Bejieš- r ir !»••! Rodami krūmuose kalėdųNegrus Pusininkus 'eglaitės vaikai rado lavoną 
i bedarbio William ■ Cole, 40 
i metų amžiaus. Taip pat 
I rasta kišeniuje bonkutė 
nuodu, u

Nauja Konstitucija
VARŽA VA. — Pilsudskio 

valdžia jau iškepė Lenkijai 
nauja konstitucija. Prezi
dentas padaromas beveik 
amžinu diktatorium. Jis tu-

Oi

BASIL TANEFF ERNST TORGLER

■

- zfc? t ’

ligos taip pat nemaža mū- r^s teisę paskirti premjera, 
sų krašto rykštė. 1932 me- augščiausio teismo prezi- 
tais įregistruota 4,000 ' su- denta ir armijos^ galvų, 
sirgimai venerinėmis ligo
mis. Tai bemaž 4 kartus 
daugiau, kaip džiova. Vie
nas šios srities.žinomų gy-. 
dytojų nepersenai paskelbė, 
kad tik Kaune esą 15-16 
tūkstančių venerikų. Tai-

denta ir armijos galva, 
taip pav viena trečdalį se
nato narių ir paleisti seimų 
tada, kada jam patinka. Jis 
taip pat “nominuos” savo 
įpėdinį. Gi seimo atstovų 
butas bus renkamas refe
rendumu, bet tik sykį per

gi, jei skaitysim, kad antra penkis metus. - 

sklokos vadai žiūri j jaunuolių CišuV skaičius 
V AJliCfr A A VX C4 I1 L Z-< C4 IzV/ JL 1 UOt , 1 • J T ♦ O * *

Pereitame “Naujosios Gadynės” V1$OS kitos ligos. Kui įvai

Labai jdomu, kaip ir dabar,

organizavimą ir organizatorius

tiek yra visoj Lietuvoj, tai | 
. O kur dar;

numeryje yra žinia paduota apie 
mano prakalbas Lawrence. Aš 
bandžiau susirinkusiems darbi
ninkams (buvo apie 150) išaiš
kinti, kad NRA nieko gero ne
duos darbininkams ir, rodęs, 
kad faktais įrodžiau. Kada iš 
publikos paklausiau, keli gavo 
darbą po įvedimo tos vergijos 
sistemos, pakėlė rankas du dar
bininkai. Kada paklausiau, ke
li prarado darbus, pakėlė ran
kas 12 ypatų. Tas, mano ma
nymu, aiškiai parodė, kad dar
bų neatsirado.

Užklausus, keli darbininkai 
gavo pakelti algas, tik du ran
kas pakėlė! Vienas, rodos, ga-1 
vo dolerį pakelti (dabar gauna i . .. ..
11 dolerių algos) o kitas, kuris I aI'ie 
per kelis metus gavo tik aštuo
nis dolerius ;Jiabar gauna $16, 
bet dabar turi “speed-up 
daug sunkiau dirbti.

(Tąsa 5-tam pusi.)

rus įgimti trūkumai, dėl 
kurių į metus miršta pora 
tūkstančių žmonių?”

KAUNO MIESTAS LEN
DA Į SKOLAS

Pradėjus nuo 1925 metų 
Kauno miestas kasmet len
da giliau į skolas. Pavyz
džiui : 1925 mt. deficitas sie
kė 340,642 lt. 36c, 1926 mt. 
—134,451 lt. 21 c, 1927 m. 
—197,370 lt. 94 c, 1928 m.— 
290,848 lt. 66c, 1929 m. — 
6,567 lt. 75c ir 1931 m. — 
481,528 lt. 29c, tad iš viso

St. Louis, Mo.—Mėsiny- 
ir čių darbininkai nubalsavo 

streikuoti. ‘ Diena streikui 
dar nepaskirta.

Pabudavojo Dar Vieną 
Naują Karinį Laivą
BREMERTON, Wash. — 

Čionai Jungtinių Valstijų 
valdžia pabaigė budavoti 
naujų milžiniškų karo laivų 
ir pakrikštijo “Astoria.” 
Tai dešimties tūkstančių to
nų draskūnas. Pabudavoji- 
mas lėšavo apie devynis mi- 
lionus dolerių.

CIVILE METRIKACIJA 
LIETUVOJE

Pranešama, kad Smetonos 
valdžia planuoja įvesti Lie
tuvoje civilę metrikacijų 
1934 metais. Gal tas nors 
kiek paliuosuotų žmones 
nuo kunigų biznio, kuomet 
reikia ženytis arba gimdyti.

LAFAYETTE, Ala.
Čionai teisėjas Bowling nu-' 
baudė dvyliką biednų neg
rų pusininkų pasimokėti po j 
$300, kas reiškia beveik am-1 Detroit, Mich. — Tūlas,..................... . : #

Andrew Sroka bandė nusi- • čiausi fašistai, hitlerininkai, dėjo padegti 
žudyt gazu, bet laiku polici-; Prokuroras Werner reika-: Kiant suveltus bėdą ant ko
ja užtiko ir išgelbėjo. Atsi-ilavo mities bausmės dfau-: ^as i ia P1 nai

Įrodyta.
Tik pasaulio darbininkai 

; masiniais protestais privers 
kruvinąją Hitlerio valdžią 
atitraukti savo rankas nuo 

įdrg. Torglerio gyvybės!
Manoma, kad teismas sa- 

j vo nuosprendį išneš apie 
antradienį, gruodžio 19 d. 
Tuo būdu ta diena visam v v

žinų kalėjimų, nes tie varg
šai savo gyvenime nėra ma
tę po tris šimtus dolerių.

visi
GEORGE DIMTTT" 

tie teisėjai yra griež-
BLAGOIPOrOFF j

pasamdė Lubbe ir jam pa- 
reichstagą,

Tarptautinis Darbininkų peikėjusį paliko kambaryje,lguj Torgleriui, Vokietijos' 
Apsigynimas padavė apelia-bet už kelių minučių pasi-. Komunistų Partijos vadui 

girdo šūvis ir Sroka rastas1 
negyvas. *

ciją į augštesnį teismų prieš 
šita brutališkų bausmę.

Advokatų “Karas” Prieš 
Kriminalizmą

Portsmouth.—Jau pradė
ta čia budavoti naujas ka
rinis submarinas.

Amerikos Advokatų Susi- ‘ Chicago, Ill, — 
vienijimas nutarė pradėti McCabe, bažnyčioj 
“karą” prieš kriminalizmą 
Amerikoje. O tas “karas” 
susiveda į-tau kad advoka
tai darys tyrinėjimų, kaip 
plačiai kriminalizmas yra 
išaugęs, tartum jie to neži
no.

Gaisre Žuvo Trys Kūdikiai

WRANGELL, Alaska. — 
Gruodžio 14 d. čionai vie
nam meksikono darbininko 
name kilo gaisras ir sude
gė trys vaikai, seniausias 
keturiu metu amžiaus, v V

Sing Sing, N. Y. — Sing 
'Sing kalėjimo budelis El
liott 1932 metais užsidirbo 
$2,550 algos. .

Kunigas 
pagrobė 
Conroyparapijonų Jdsėph 

ir primetė jam pavogimų iš 
karbonkos dešimt šventų 
centų. Vietoj palikt dievui 
jį nubaust, kunigas Conrojų 
atidavė policijai. Įvyko tei
smas ir teisėjas išnešė nuos
prendį, kad Conroy turi už- 

“simokėt $100 už pavogimų 
dešimts centų! Liudininku 
prieš Conroy buvo tik kuni
gas. Tau ir teisybė.

> i 
nors prieš jį neturėjo jokių: 
įrodymų, kad jis ką nors' 
bendro būtų turėjęs su pa-į 
degimu reichstago. O Torg-| 
lerio advokatas irgi yra fa-' 
šistų paskirtas žiaurus fa
šistas tūlas Sack.

Advokatas Seuffert, kuris j pasaulyje rengiamos darbi- 
gynė kriminalistą Lubbę, 
teisino Lubbę ir reikalavo 
mirties komunistams. Ne 
Lubbe esąs kaltas, nors jis 
reichstago rūmus padegė,' 
bet komunistai, nes jis buvęs 
po komunistų įtaka.

ninku demonstracijos. Lie
tuviai darbininkai ir darbi
ninkės, parodykite savo so
lidarumų su Vokietijos pro
letariatu ! Pakelkite savo 
balsų prieš hitlerininkų te
rorą!

PASKERSTA 15,000 BOLIVIJOS KAREIVIU
LA PAZ. — Pranešama, žibalo šaltinius. Anglija pa- 

kad bėgyje dviejų dienų ka-pajk° ir finansuoja Paragu- 
re tarpe Bolivijos ir Para- aJaus 0 Amerika re-a j aus armijų, o Amerika re

Wells, Austrija. JJz nu- guajaus mūšiuose sunaikin-' m^a
žudymų savo meilužės tūlas 
Breitwiehr buvo nubaustas 
mirtin ir tik už dešimties 
minučių prieš pakorimų ga- 
*vo nuo prezidento pamai-
nyma mirties bausmės am-: tinai karas tarp Anglijos ir 
žinu kalėjimu. ‘ ‘ “
jau buvo gatavai užtaisytos. į lįstų už ' Chaco provincijos

i

ta penkiolika tūkstančių1 .1.
Bolivijos kareivių. J Philadelphia, Pa. Kilęs

&tas karas tarpe Bohvi-| Jono katalikų Augštąją • 
jos ir Paraguajaus yra fak- Mokyklą.

Kartuves t Jungtinių Valstijų imperia- (Daugiau Pasaulinių žinių
5-tam nugknvD



' Antras Puslapis
I. ' ( I ' ) r • • r . . T . Į

Pirmad.. Gruodžio 18, 19&J

LITHUANIAN DAILY PUBLISHED ' BY

every day, except Sunday. 1 >
<6 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

SUBSCRIPTION RATES: '
United States, per year ................. $5.00
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00 i
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.50
Foreign' countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months ........  $2.50

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office. at Brooklyn, N. Y., under the* Act

; f df March 3, 1879^ * '* ‘ *

Rytoj
Rytoj, gruodžio 19 dieną, viso pasau

lio darbininkai po visus kampus ir kam
pelius demonstratyviai pareikš savo pro
testą pįrješ tai, kąs dąro^i ir. prie kqf ren-a 
giamaai fašistų valdomam Leipzige: Ry- “ 
toj—diena masiniam reikalavimui pdliųo- 
suoti Leipzige'teisiamus- darbininkų va
dus:-Tor gler į, Dimitrovų, tTanevą ir Po- . 
povą. ’ ?

Draugui Torgleriui fašistiniai proku
rorai reikalauja mirties bausmės. Jei 
darbininkų masės nestos griežton kovon, 
neparodys savo sąlydaus ir plieninio soli
darumo, fašistams gali pavykti nužudyti 
d. TorgJ&u.’ ' ’ fc

Taigi' mūsų uždavinys: paręikšti: savo 
solidaiui^i^/avp: ‘protesto.;,žodį prieš. -fa-,, 
šistų-bbdejių,»darbinirtkų mėsinėtojų,,pa- 
sikėsmitriūši Mūsų pdreiga demonstruok 
ti su visu Amerikos ir* pasaulio kovinguo
ju proletariatuI .. f

Tenūskamba rytoj po visą pasaulį mū
sų drąšįai išskelti obalsiai:

Laišvė TorgleriUi, Dimitrovui, Popovui 
ir Taftėviii ! ' '

šaliįf*kruvinąs fašizmas! < •
* .♦ ; ... -i -p.

;į3&mų žmonių, kują&.kažlįddėl pasidavė Sovietų
>agentu/kJjaį^aąĮį. • A^ięytas iš iokių.yr£<į-Ju> 
Smičius, kuris, j^u kelinį, kartą’bolševikų lai- 

v-kr^tyjle savo ratiliais .-gina' bolševizmą,;' apie 
kŪTĮ Jokio supratimo neturi. Tai yra bolševi- 
kiš$ds propagandos auką. z

Bet kaip ta “auka” pasidarė bolševiz-
- imf gynėju? Iš kur jis sėmė medžiagą 
savo straipsniui? Jusevičius pats pripa
žįsta, kad jis buvo priverstas parašyti 
minėtą straipsnį po ilgo skaitymo kuni-

, gų leidžiamuose laikraščiuosė melų—su- 
žinių ir tikslių melų—skleidžiamų apie 
Sovietų Sąjungą. Straipsniai ir “žinios”, 
kurias , naudoja klerikalų spauda-prieš 
Sovietų Sąjungą, dažnai tokios nerimtos, 
kad jos‘bilė kiek tiek protaujantį žmogų 
privers ‘pagalvoti. Tuomet tokis žmogus, 
žinoma, kreipiasi į kitus šaltinius, dažnai 
net į buržuazinių laikraščių koresponden- 1 
tu Maskvoje pranešimus; dažnaių darbi- 

;i ninkų-ikomimistinę: spaudą ir tęū. j ieško 
atsakymo. Na, ir Suradęs, doras žmogus 
nebegali ilgiau kęsti. Jis kreipiasi pir
miausiai į savo spaudą, t.v. katalikišką. 
Negaudamas vietos savo žodžiui ten, jis 
einą į darbininkišką spaudą. »

Reikia priminti, kad randasi visa eilė 
katalikų darbininkų, kurie ypačiai pasta
ruoju laiku ėmė blaiviau protauti ir kri
tiškiau imti viską,: ką kunigai plepa. To- 

'ki įžmonėS'po biskelio ir kairėj a, bandy
dami pasakyti pasauliui, ką jie mano apie 

FMidžiUosiuš klausimus. .
^^'#Kądąnąf kunigai"pasivįžę laikyti juos 
'‘Tamsoj;’,' - lažiny stė j, tai panašus katalikų 
^darbininkų išstojimas jegamasčiams la-

nepatinka. Tuomet jie pradeda to- 
''-kiusr žmones piktai kolioti.

■1 Mūsn^- pareiga katalikus darbininkus 
raginti pasakyti savo žodį netgi jei ku-

- migeliams jis ir būtų labai .kartus. •

3?

TftUlViWEN0S
Minsko draugai prądėjo 

vartoti, mano nuomone, la
bai'tinkamą naują veiksma
žodį: įpareigoti. Kuomet Lkytas, intelektualas/ pf 
mūsų organizacijos išrenka 
savo atstovą kokioms nors 
pareigoms atlikti, mes sako
me “išrinko” ir. “įgaliojo’’. 
Nei vienas, nei kitas-pasta
rųjų žodžių, tačiaus, neatsa? 
ko pilnai tam tikslui, žo
dis “įpareigojo” pavaduoja 
anuos abu, kadangi tai rei
škia ne tiktai įgaliojimą, bet 
Kh uždėjimą tam tikrų par
eigų, kurias išrinktasis turi 
atlikti. ,'Su laiku, be abejom 
jimo, “įpareigojimas” pri- 
gys ir pas mus. - - ?

Supraskit : jis J poetas, ir 
dar ne kokis, bet ftai-ptauti- 
ne plotme” poetą's. 'Jis mo-

sąmones į, savo laikraštį’ tai-’ 
pintį?! Taą (. viskyje n ><1< >, 
kad'lš to “didėlio.žmogaus” 
.pasilieka paprastas vėjo bo
tagas; šalaputris, tikrai lie
tuviškai kalbant!

Tysliava pagarsino pasau
liui, kad jis dar vis pas ’ sa
ve laikosi mano “Sliakėrį.” 
Kuomet minėtas i ponaitis 
prašė tos knygos, jis tvirti
no, kad jos pas jį prašęs 
Biržiška. Skaitytojams, ži
noma, čia tas nesudaro 
svarbos, jei tai nevaizduotų 
to vėjo botago tūštagalviš- 
kumą.

cistas ir dar ir dar visor'sei
lės titulų nešiotojas — dide
lis žmogus — ateina' pas 
“durnių”, ir “chamą!’, kaip 
jis mane vadiną^ “bimbinin-r 
ką”, bolševiką, prašyti ma
no knygos; prašo’ autogra
fuoti ją ir, - išėjęs, pašven
čia špaltas asmeniniam ma
nęs niekinimui! Podrąug 
cituoja autografiją ir kvai
lai, didžiuojasi, kad jis|ir da
bar dar laikosi’Sliąkerį”— 
“chamo” ir “durniaus^ vei
kalą, kurio jis. prašė Biržiš
kai!' . Ar turįs kiek tiek 
rimtumo ir savigarbos bilė 
žmogus , galėtų šitokias ko
medijas krėsti? Ar žmo
gus, pretenduojąs būti re
daktorium, galėtų tokias ne-

Akyva tai, kad ką tas 
žmogus išlieja savo fašisti-j 
nio lapo skiltyse prieš ma
ne, tai Prūseikos gazieta 
persispausdina, žodis žodin, 
.kaipo labai svarbų dalyką!

Tai parodo" tų "žmonių ne 
tiktai idėjinį susibroliavimą, 
o ir asmeninį. Bet su poli
tiniais širatomis taip papra-< 
štai visuomet1 esti. Ataka- 
vimtii kornūhi štų’' t f nekistai 
susitaikė ‘ Su - lOvėston-iečiaiš-; 
Grigaitis . -su Prūseika ir 
Tysliava; So; Bostono “Dar
bininkas” dažnai cituoja 
“Naująją Gadynę” prieš-ko
munistus. Tas, žinoma, mūs 
nestebina. Tai tikėta ir 
laukta!-, - ■

I , t (
‘tyrbiči^inb jo elgęsis-tais Jai- 
kąis, kuomet jis již paštą ženk
lelius .turėdavo iki 10,000 litų 

‘ ;įeigų į savaitę, "Jis turejo net 
.savo buhalterį (knygvedį)- Jur- 
kšaitį, kurio užauptję buvo fal- 
sifikuot knygas:,’ kadetas’'didelis 
šmugelis neišeitų-ąikštėp.^" ,

Sakoma,-Sruoga; -Turėdamas 
dideles įplaukas, pasidarė- dide

lis sportas: pasigėręs?sllOsavo 
“tavorščiais brangaus gėrimo, 
sukdavo papirosus^- ų-šhntliti- 
nes “bumaškas’Mr rūkydavęs... 
Vienas papirosas kainuodavęs 
šimtą litų! Arba kur nųrs ka* 
barėte, kuomet jį ?>muzikaptąi 
pa'šitiiįka su mjarsu’ jjs igsiįma 
šimtinę, perplėšia^pusiau.ir^jp^,- 
seilinęs prilipina pusę muzikan
tui prie kaktos, liepdamas ateit 

•rytoj pasiimt kitą ęusę... •
Na, ar kas girdėjo, kąd Sor 

Vietų Sąjungoj viršininkai da- 
; Tytų^ panašius /dąįrku’š ?r Gi. pa

bandyk pakritik'U’Ot Lietuvos 
valdininkus, tai greit atsidursi 
Kauno fortuose “už visuomenės

R. MIš LIETUVOS
daliu

Minėtu atsilankymu į 
“Laisvės” redakciją, jis pri- ' 
simygusiai prašė ne tik 
“Sliakerio”, bet ir d. Kap
suko “Caro Kalėjimuos”. ( 
Beje, podraug p. Tysliava

Jau Sugavo Vilkaviškio jprivatiem asmenim ir už 
Padegiotoją išjieškojimą.

VILKAVIŠKIS. — šio mies- greičiau parsiduoda, negu staru-
Sakoma, mažesni ūkiai

to ir -apielinkės gyventojai ra
miai “atsiduso,” kuomet tapo 
sučiuptas namų padegiotojas. 
Niekur tiek daug gaisrų' nebu
vo pastaruoju laiku, kaip Vil
kaviškyje..- Daugelio ūkininkų

Antroj Savoi Tėvynėj
Pra: esonu&. Herbačiauskas, kuris pre- j 

tendu< ja Būti lietuviškas Ničė, jau Var- 
šavoj. ’ Kaip žinia, jis pasitraukė aš Kau
no universiteto “del varžymo žodžio lais
vės”. -Nereikia manyti, kad profesorius 
būtų reikalavęs Lietuvoj žodžio laisvės’ 
darbirfinkams. Ne! Jis norėjo garsiai . 
kalbėti už vienybę Lietuvos su Lenkija. 
Tokia gi kalba nepadaro malonumo ypa
čiai tiėms Lietuvos fašistams, kurie ėmė 
krypti linkui Hitlerio.

Lenkų* laikraštis “Iliustrowany Kurjer 
Codzj^-rašo:

Prieš- porą savaičių prof. Albinas Herba- 
^iauskas apleido savo tėvynę Lietuvą ir persi
kėlė į savo antrąją tėvynę—Lenkiją. Buvęs 
Kauno universiteto profesorius dabartiniu me
tu apsigyveno Varšuvoje. Kalbėjome su juo 
gana ilgai apie priežastis, kurios privertė jį 
jieškoti globos Lenkijoje, apie tai, kokia padė
tis dabar yra Lietuvoje ir apie galimumus už- 
megstil santykius tarp tų dviejų valstybių. 
Pasirodo, kad svarbiausia priežastis,.kuri pri-., 
vertė IJerbačiauską išemigruoti, tai žodžio lai
svės reikalas.F r r Kv

k * *

Gerai tokiam žmogui, kuris turi dvi tė
vynes. Jei ne čia, tai ten jis suranda jau
kią prieglaudą. Apskritai, visi- Lietuvos 
didvyriai” turi po dvi ir, daugiau tėvy
nes. Vienų tokia tėvynė yra. dabar fašis
tinė Vokietija, kitų—Italija, o dar kitų— 
Lenkija ir kt fašistinės šalys.

Lietuvos darbininkų klasė, kaip ir vi
so pasaulio darbininkai, turi tiktai vieną 
savo tėvynę-rtai Sovietų Sąjungą. , Jie. 
todėl kovoja, kad ir tose šalyse, kur jų 
gyvenimas baisiai sunkus, kur viešpatau
ja buržuazija, įsteigus savo tėvynę—dar
bininkų valdžią soyietų. fęrmoje.

Tėjome
. Su šeštadienio “Laisvės” numeriu {ve

dėme pastovų “Darbininkų Sveikatos” 
^škyriigvJcUrį vedą ,dr. J. J.> Kaškiaučius, 

Su' jb pagelba, bandysime palaikyt šį sky- 
>rių^kiekvienam mūsų dienraščio nume
ry j.'hMęs’manome, kad duoti apie darbi
ninkų sveikatą po biskelio kasdien, bus 
dAūg mūšį skaitytojams naudingiau, ne
gu duoti kart-karčiais ilgus straipsnius.

Mūsų skaitytojai, turį įvairius nemalo
numus su sveikata, galite klausti dr. Kaš- 
kiaUčiaus tiesiau asmeniniai, parašyda
mi jam'laiškučius, į kuriuos jis duos at

sakymą per “Laisvę”.
Iš'savo pusės mes dedame didelių pa

stangų, kad patenkinti mūsų skaitytojų 
visus svarbiuosius reikalavimus, kiek tai 
leidžia galimybės.’ ~ \ ‘

Grąžon iš skaitytojų mes prašome taip 
jau pastangų, kad sustiprinus mūsų dien
raštį, praplatinus jį ir padarius geres
niu.

Šiuo tarpu tebesitęsia “Laisvės” vajus 
už naujus prenumeratorius. Draugai 
skaitytąja!! Išpildykite jūs savo, parei- 

, gas, gaudami bent po vieną naują “Lais
vei” prenumeratorių. Dirbkime visi ko- 
operatyviai! Atlikime savo proletarinę
užduotį.

tuomet smarkiai gyrė Kap- sude£č kluonai su nekultais ja-
suką, kurį dąbąp-jis niekina, 
nes d, K. išk$Įįę/>ikštėn to

vans. ir visų pašaru; daugelį 
gaisrų pasisekė užgesint.

Visi žinojo, kad kas. nors pa

Kunigai Susirūpino
Skaitytojai atmena aną dien “Laisvė

je” tilpūsį straipsnį apie Chicagos kata
liką darbininką J. Jusevičių, kuris, nega
lėdamas pakęsti tų melų ir šmeižtų, tal
pinamų kunigų spaudoj Sovietų Sąjungos 
adreitd, parašė jiems kritiką ir pasmer
kimą. • Chicagos “Draugą” tas supurtė 
ir jis Suriko:

N^'unstabu, kad bolševikų agitatoriams pa- 
sidujda prTvbkę, nuo tikėjimo nutolę tam^uo-.’ 
liai, bet keista, kad atsirAnda keletąę ir šviese-

“Raudonoji Vėliava”
Montevideo, Uruguajau’fc respublikoj 

, Pietų Amerikoj, pradėjo eiti nedidelio 
formato, keturių puslapių laikraštukas 
“Raudonoji Vėliava.0 Tai revoliuciniai 
darbininkiško nusistatymo laikraštukas, ’ 
talpiiiąs aisčiai ’ žinių* iš tos šalies darb. 

’judėjimo. •;
Taigi dabar turi savo laikraščius Ar

gentinos' lietuviai darbininkai (“Ryto
jų”); Uruguajaus—“Raudonąją Vėlia
vą”, o Ęrązilijoj pradėjo ėiti1 “Mūšų' Žo
dis.” w ’ ■■■ T ■

Kada tai visoj Pietų Amerikoj išėjo 
tiktai vienas “Rytojus”. Vadinasi, Pietų 
Amerikos lietuviai darbininkai, gyvenda
mi-sunkiausiose sąlygose; supranta, svar
bą savo spaudos ir ją palaiko. •

Sausio mėnesį, beje, sukanka 10 metų 
nuo pasirėdymo anglų kalba komunisti
nio dięnfUŠčįo “Dfiily Workerio”! f Kitos 
šyhrbTd^tiį^ktuyeą f ” J v ‘: '

J ...........
Metimas Kiaušinio .Kainuos 

700 Litų
‘Vienas Kauno universiteto 

studentas, beargąnientupda’mas 
tūlais" klausimais su sau prie- 

' šingos gTūpėš studentais, taip 
l išsikarščiavo, kad sviedė žalią 
kiaušinį 'į kabantį • ant sienos 
priešingos pusės kokį tai pla- 

įkatą. Kadangi jis'buvo netur
tingas, tai turėjo teisę gaut ne- 
kų>’.ia§:.;lekcijas veltui. ’Dabar 
tos teisės jam -atimtos . ir už
baigimui mokslo-turės -sumokčt 
700 litų. .

bieji. Viena, ant z mažesnių 
ūkių randasi daugiau pirkikų, 
o antra, tai stambesnieji ūki
ninkai visur? geriau prieina ir 
moka varžytines-nukelt toliau 
arba ir visai sustabdyt. Ne- 
turtingesniam visur sunkiau.

Kaip parodo valdiškos sta
tistikos, tai Lietuvos ūkininkai 
vien tik atskiriem asmenim ir 
kooperatyvam skolingi 132 mi- 
lionu litų. Gi nesumokėtų ;da
lių skolos, siekia 51’milioną litų.,

ppno, vižit;ą^ ^Sn^pilsudski- deginėja^trobesius, bet niekaip
ninkus. Da^gl^ų.: jis ■ SU- negalima buvo'sugaut pik-tada-- 
minėjo tūlu@^^įietų rašy-| rį;; del jo sugavimo buvo .pa-- 
tojus, kurie ešą'ijo'geri drau- skirtą 1,000, litų,, Pabaigoj lap-,Už- šitas < skolas imama dideli;

. kričio vėl užsidegė viena diena ** * -
du trobesiai! M. Charalevskio

. v. , - tvartas ir Ovadijo Chorto tro-
sikviestęs į svečius... 1 Jis bėsys. Po paskutinio padegimo,

ninkus. Da$gjįąų

gal. Barbtfsąę&rtaipgb jo 
geras pažįstamas ir net pa-

nuošimčiai palūkų. Prie ko tas 
veda Lietuvos ūkininkus ?. (

r • 
taikėsi, saldliežuviavo, ma- manoma, kad pasisekė suimt vi-I Kaip Si uoga švaistė Vogtus 
nydamas, kad tuomi jis mus sų 
sulaikys nuo vanojimo jam 
kailio politiniai.

taikėsi, saldliežuviavo, ma-
i gaisrų kaltininkas—Pijus 

Matukaitis. Del ko jis taip el
gėsi, dabar eina ’tyrinėjimas.

Daviau jam Kapsuko “Ca
ro Kalėjimuos,” daviau “So
vietų Sąjunga Penkioliktais 
Metais, 1917-1932” ir dar 
berods vieną kitą knygą. 
Suradom užsilikusią “Slia- 
kerio” kopiją, bet čia jis 
prašo manęs autografuoti. 
Padariau ir tai, prie jo var
do pažymėdamas “Gserb.” 
Vadinasi, pasielgta džentel- 
moniškai. Draugas, vedęs 
tuo laiku “Laisvėje” vietos 
žinių skyrių, pažymėjo, kad 
lankėsi “svečias.” Taigi ir 
vėl parodymas, kad iš mū
sų pusės su p. Tysliava bu- 

r vo pasielgta kaipo su žmo
gum, mandagiai ir džentel
meniškai.

X.

Grąsinimai Išgavimui Pini
gų Nesiliauja

Jau ir Lietuvą pasiekė ame
rikoniškas “progresas”—grasi
nančiais laiškais reikalaut pini
gų. Kartas nuo karto turtin
gesni gyventojai gauna reikala
vimų atnešt ir. padėt nuskirtom 
vieton pinigų sumas.

Nesenai tokiu reikalavirąu 
tapo labai nugąsdintas Lietuvos 
milionierius J. Vailokaitis. Jam 
kas tai prisiuntė mašinėle ra
šytą laišką, reikalaujant 10,000, 
litų ^.nunešti į Kauno katalikų 
kapines ir pakasti tam tikroj i 
vietoj; pinigus įdėti į “Maisto” i 
produktų blekinę dėžutę. (J. 
Vailokaitis yra didžiausias bo
sas “Maisto” trusto). O jei
gu 'Vailokaitis nepadės reika
laujamų pinigų, tai to laiško- 
rašytojas sako, kad jis pats, t. 
y. Vailokaitis, greit bus nuneš
tas grabe į tuos kapus.

Pinigus
Kaip žinoma, pora mėnesių 

atgal buvo suareštuotas inž. A. 
Sruoga, augštas pašto valdybos 
viršininkas už labai didelį paš
to ženklelių šmugelį. Dabar

KAUNO BURMISTRAS 
NESITRAUKS Iš VIETOS

Katino ’ miešto' taryba pa? 
sisakė pr ieš miesto mą j or ą 
(burmistrą Graurokąj. Pa
sirodo, kad taS ponas yra 
b e r e Lk a i ingai išeikvojęs 
daug miesto j pinigų. Bet 
GtaurokasDatsišako"* rezig- 
nūėti iš vietos. Jis savo pu
sėj turi Smetoną.

Waxachie, Texas. — Gau
ja norėjo nulinčiuoti negrą 
Jąckson, kurį, policija su
areštavo^ . ik \ Įkaitina primu
šime tujos moteriškes, žmo
gus išvežtas ’ į kitą miestą.

Ką gi iš to no Vi padaryti 
tasai žmogus dabar? Ogi 

. būtent tai, kad,, jeigu jam
buvo autografuotas nSlią-

ir pažymėta žodią į. Migkų ir ežerų department

Nerandavoja Valdiškų 
...' Ežerų ’ 1

keris” : 
“gerb.”, tai dabar negalima 

Sjis vadinti “politiniu šarla
tanu,” nors jis tokiu - yra!■ 
Jis pamiršta, kad mes visuo
met .> sprendžiame '• žmones 
sulyg jų durtais. Gali pa-; 
gerbti (nors žodis “gerbia
mas” nereiškia pagerbimą, 
bet priimtą lietuvių kalboj I V' 
adresavimą) ir priešą, iki %
jis laikosi tam tikrose ribo-. ■ LaikraštisVyriausybės 
,se. Politiniai, p. Tysliava !lips laI)kric16 pabaigoj 
pasirodė šarlataniškai..: As- 
meriįniaL .. kaip ta Lietu
vos beragė. ‘ 'mes bankui, privaliem bankam

tas 'nusiskundžia, kad< šiąTžie-' 
mą žuvininkai nesipuola ežerų 
rahdavot žieminio sezono žuva- 
vimui.
nori brangiai nulupti,, o tuo.!

DR. J. J, KA4RIAUOWS
371 Lake St, ' Ne#a»k, X. J.

Tetephewe: 2-79W
- į - ......... ' —

DARBINI N K U 
SVEIKATA

» * •

-------■! . i i — nyipjnirn | 

širdis Trūkčioja, silpna
• ‘jaučiasi

i) 14 >; — 1

Esu vyras 62 m. amžiaus? 
Šiaip jaučiuos vidutiniai, bet 
kokie mėtai atgal?- pradėjau, 
jausti kokį trūkčiojimą krūtir 
nė j. širdis lyg kiek stapteli, 
paskui ir vėl gerai muša. Taip 
pasikartoja ir‘vėl po kiėk lai
ko. Labai grėit susinervuoju, 
išsigąstu, užpykstu. .Nakčia 
man išdžiūsta- liežuvis ir gerk
lė. .......... .
Atsakymas. ' \

62 metų žmogui viso orga
nizmo raumenys, taipo pat ir, 
širdis, jau nebetokię smarkūs. 
Jums veikiausia nėra kokios

i. Mat, už ežerus valdžia J pavojingos, organinės T širdies 
.ligos; ir tuomi; Draugė, nesi- 

tarpu žuvų kaina nusmukus, tai rūpinkite be. reikalo, 
^žuvininkai ir negali išsiversti. ‘

Ūkių Išpardavimai už Sko 
las Nesimažina

ži- 
pas-

1 y w M

Tiios”’ lapkričio pabaigoj 
kelbė 200 ^ūkią pardavimui iš 
varžytinių, pkiai parduodami 
už skolas valstybės ižddi, že-

Abelnai gyvenkite sulig, hi- 
gijenos taisyklėmis. Maisto 
pasirinkite ' atatinkamo: viso
kių daržovių,- vaisių, kiauši
nių, pieniškų, čielo. /viso) ja
vinio grūdo valgių, saldymų. 
Vartokite kas diena, nuo pat 
ryto ir per dienų limonado: 'į 
vandenį įspadsklte ' citrinos 
sunkos ir, užsaldykite mądum, 
arba n e s i e r u o t u si ra p u

(‘‘GTHndmag molasses”), arba, 
ruduoju- cukrumr Toks lengvas 
saldymas yra geras1 maistas 
raumenims ir širdžiai, energi
jai gamintis. —

<-Gerai,’ kad nevartojate - jo
kių alkoholinių svaigalų; -ka
vos, arbatos,‘rūkymo.’ Pasil
sėkite dažniau; Netik nakčia 
pakankamai ^miegokite,' bet”-tr- 
dieną kada‘pogulio pagulėki 
te?- Giliai pakvėpuokite; Ven
kite šeimyninių audrų ir ko
kių, rūpesčių, nerimasčių.

Imkite po Iššą ' ’’Tincture 
Iodine” kartą arba dukart 
kas savaitė, į stiklą vandens! 
žiemos metu n'ugerkite po'ge
rą gurkšnf žuvų aliejaus, “cod 
liver oil.” ■ Arba po’ 5-10 lašų5 
“Halivėt oil 25$ D.” Gaukite 
“Thyroid Tablets, gr. >/įrNo; 
100/ Imkite po vieną table- 
telę prieš valgymą, nuolat.^

Jeigu, nežiūiint šių^priemo- 
nių, vis dą: krūtinėj ‘trūkčiotų, 
tai gaukite- “Digalen,r La- 
Roche.” - Imkite po 15 lašų 
prieš, valgį; keletą dienų, kol 
pasidaro krūtinėj geriau; Ta
danebeimkite. 'Ir vėl pradtj-' 
kite lašus, jei trūkčiojimas ka
da užeitų. Nuolat nevartoki
te tų lašų “Digalen.” , .



IT ■ v

Pirmad., Gruodžio 18, 1933

Knygų Peržvalga
ISTORIJA AMERIKOS 

DARBININKŲ KLASĖS, pa
rašė A. Bimba, vertimas į ru
sų kalbą iš anglų kalbos, su
redaguotas L. Martenso, išlei
do Komunistų Akademija, 
1930 m.

(Iš “Istoričeski Marksist,” 
No.,17, 1930).

“L.” Redakcijos pastaba: Tū
las laikas atgal dienraštyje til
po šios d. Bimbos knygos ap
žvalga, parašyta d. Majarovs- 

• kio, paimta iš “Pravdos.” Ten 
autorius pusėtinai aštriai kny
gą nupeikė. Nežiūrint to, “Is
torija Amerikos Darbininkų 
Klasės’” pasiliko plačiai varto
jama kaipo rankvedys darbi
ninkų mokyklose. Ši peržval
ga, rašyta draugo L. Raiškiu 
ir tilpusi marksistiniame žur
nale, nurodo klaidas vertėjo iš 
anglų kalbas j rusų kalbą ir 
iškelia tūlas tos knygos fazes, 
kurių kiti apžvalgininkai nėra 
palietę.

)

LAISVI

s

išsivystymu, mano nuomone, 
nepamatuotas. Bimba tą da
ro, bet daro aprašydamas 
schematiškai. Abelnai reikia 
pasakyti, kad Bimba ne visa
da duoda pakankamai gilų 
įvykių arializą. Paviršutiniu, 
pavyzdžiui, yra jo aiškinimas 
priežasčių Amerikos dalyvavi
mo pasauliniame kare. Nuro
dymas į tai, kad tas dalyvavi
mas buvo iššauktas veikimu 
Vokietijos submarinų, ken
kiančių Amerikos buržuazijai 
lobti pristatant amuniciją An
tantei, teisingas, bet toli ne 
pakankamas. Priežastys bu
vo giliau ir slėpėsi susirėmime 
dviejų augančių imperialisti
nių valstybių. Priešingumas 
tarpe tų dviejų šalių atsirado 
ir augo daug anksčiau pasau
linio karo pradžios; karas tik 
paaštrino tuos priešingumus ir 
pagreitino susirėmimą.

Daug yra priešingumo pas 
Bimbą skyriuje, pašvęstame 
istorijai socialistinio judėjimo1 

narys pjrm karo, šioje srityje Bim- 
ba tikrai yra nelaisvėje kraš
tutiniai tendencinių informaci
jų, kurias jis sėmė iš knygos 
amerikinio reformistų vado 
M. Hillquito.

Bimba įmatomai 
nuoja gerųjų pusių 
nio veikėjo Daniel 
Pradžia oportunistinio išsigi
mimo Socialistų Partijoje au
torius skaito 1912 metus. Tai 
klaida. 1912 metais oportu
nizmas Socialistų Partijoj ga
vo oficialį pripažinimą ir bu
vo išreikštas rezoliucijose po
litiniais ir unijų taktikos klau
simais, bet jis graužė partiją 
daug pirmiau tų metų. Bet 
štai užbaiginėje savo knygos 
dalyje Bimba pareiškia tezį, 
kuris prieštarauja ne tiktai 
faktams, bet ir jo paties tvir-

nei
tas dar 
kad at- 

ir dabar

Trečias Puslapis

a A. Bimbos knyga, išėjusi
Amerikoje 1927 metais, pasiro
dė pagaliaus ir rusų vertime. 

Knygos autorius — t-----
Jungtinių Valstijų Komunistų 

; Partijos. Istorija Amerikos 
darbininkų klasės jo patiekta 
iš revoliucinio marksizmo taš- 
karegio. Savo knygos įžan- 

^goje (praleistoje rusų verti
me) Bimba pareiškia, kad šio
ji knygą nepretenduoja (ne
bando) būti “bešališka,” kuo
mi puošiasi kitos knygos šia 
tema ir kad knyga atvirai sto- 

. vi proletariato pusėje prieš 
buržuaziją. Tuomi ir išsiaiški
na ta neapykanta, su kuria 
Amerikoje Bimbos knygą pa
sitiko biurokratinės unijos ir 
socialistai. ' Pastarieji bandė, 
tarp kitko, pasmerkti Bimbą, 
tvirtindami, būk jo kny^a yra 
besaikus pasisavinimas kitų 
darbų. Kaltinimas prieš Bim
bą pasisavinime kitų raštų yra 
kvailybė. Tas tiesa, kad tas 
kūrinys yra komplektuotas, bet tinimams, atžymėtiems per jį 
autorius visą laiką atydžiai pirmesniuose knygos skyriuo- 
nurodinėja šaltinius, iš kurių!se- 
jis tą medžiagą naudoja.

Chronologiškas knygos apė- Socialistinę Partiją, 
mimas milžiniškas: nuo Ame- i S’°S ’k* 1919 metų veikė kai-

nedakai- 
socialisti- 
de-Leono.1

. iJis rašo: “Socialistinėj 
Darbininkų Partija išaugo Į 

kuri tie-
minias ixiiiz/iiii^rknd • iiuv rxmt:-Į ~ ----- — -t

lankos apgyvendinimo iki 1927 ĮP° išreiškė ja revoliucinių pro- 
metų. Kol kas tai vienatinis letariato idėjų.” (281 pusi.)
komunistinis kūrinys, apiman- Bimba čionai sumaišė veiki-
tis veik visą istoriją ameriki- ro^ kairiojo^ sparno,
nio darbininkų judėjimo.

. Autoriaus komunistinės pa- 
žvalgos uždėjo aiškią ant
spaudą ant jo knygos, kuri 
siekia ne mirusių akademiškų 
tikslų, o konkrečių uždavinių 
klasinio auklėjimo Amerikos

m proletariato. Tuos tikslus au
torius sugabiai praveda nuo 

pirmų knygos skyrių. Anali
zuodamas, pavyzdžiui, ameri
kinę revoliucijas XVIII šimt-

. metyje, Bimba panaudoja ją 
del kovos su 
mokrątinėmis 
skiepytomis 
amerikiniams
Jis nurodo darbininkams būti- 
numą panaudoti legales ir

** nelegales kovos metodas, su
daužymo seno valstybinio ap
arato ir panaudojimo revoliu
cinio teroro. Daugeliui sovie
tų skaitytojų gali pasirodyti 
keistai, ir kartais atrodo, kad 
Bimba veltui barškina į atda
ras duris, veltui įrodinėja, pa
vyzdžiui, kad negrų paliuosavi- 
mas per Lincolną buvo iššauk
tas ne žmoniškumo jausmų 

•pasek m ėję, o vaduojantis
klasiniais buržuazijos intere-^ako kariauti prie visokiausių 
sais. Bet nereikia užmiršti, sąlygų. Debsas atsakė, kad 
kad Bimba savo knygą rašė Jeigu jis užimtų tokią pozici- 
del 
masiniai dar politiniai labai' 

(r atsilikusių; jie tai ir suras to
je knygoje daug del savęs

lt naujo.
j Bimbos knygoje puikiai nu

rodyta ’(o ne tik padeklamuo- 
rta) pardayikiška biurokrati-

j *^hių unijų ir socialistinių vadų 
j. rolė ir jų atitrūkimas nuo ma-

» Išmetinėjimas iš rusų laidos 
redaktoriaus, L. Martehso pu-

i

V

j

legališkomis de- 
iliuzijomis, į- 

per buržuaziją 
darbininkams.

už kurį aš ’ stoviu širdimi ir 
siela, tai pasaulinis karas už 
socialistihę revoliuciją. Tame 
kare prieš viešpataujančią 
klasę aš pasirengęs dalyvauti 
įvairiose formose, tiesiog iki 
barikadų.” Debsas prigulėjo 
prie tos grupės amerikinių so
cialistų, kurie troškingoje ir 
užnuodytoje atmosferoje vi
suotino šovinizmo atvirai soli- 
daravosi su bolševikais ir lap
kričio revoliucija. Vienok, 
Debsas neužėmė nuosakios 
bolševikiškos pozicijos. Bim
ba padarė praleidimą, nesu
teikdamas garbingam ameri
kiniam revoliucionieriui 
kalingos ai ydos. C 
daugiau reikalinga, 
mintis apie Debsą
gyva—ir dar ilgai gyvuos, — 
galyose pirmaeilinių darbinin
kų Jungtinėse Valstijose. Ko
munistų Partijai 
kritiškai peržvelgti 
Dėbso palikimas;

Bimbos knyga
1927 metais. Redakcija sovie
tinės laidos to nepasako. O 

, tas gali pagimdyti masę nesu- 
susipratimų. Bimba nenu
traukiančiai kiaurai per visą 
knygą kovoja-.prieš organiza
vimą nepriklausančių revoliu
cinių unijų. Keletas metų at
gal toji pozicija vaizdavo par
tijos taktika, dabar gi, po to, 
kaip Kominternas ir Prof- 
internas išdirbo naują takti- 

' ką unijų judėjime, pozicija 
Bimbos, aišku, yra nusenus ir 
gali pasitarnauti tik deši
niems. (Vietoje bus atžymė
ti, kad d. Bimba, kiek man 
yra žinoma, savo -laiku pri
klausė prie Lovestono gru
pės,) Bimbos pareiškimas, 
kad proletarui ė revoliucija 
Jungtinėse Valstijose negalima, 
pakol nebus Darbo Partijos, 
taipgi atvaizduoja vakarykš
čią dieną amerikinio komu
nistinio judėjimo. Nebuvimas 
tokių pastabų iš redakcijos 
nusės gali suklaidinti skaity

toją.
i ■ • j

J. Atžymėsime keletą faktinių 
nedąteklių pas d.. Bimba.

Netiesa, būk Darbo Ricieriu 
Ordenas protestavo 1881 me
tais prieš pavadinimą “Fede
racija Organizuotu Profsą
jungų” todėl, kad jis nebūda
mas unijine organizacija, ga
lėtu atsidurti už Federacijos 
eilių; tikrumoje jis protesta
vo prieš tą pavadinima todėl, 
kad terminu “profesinės są
jungos” Jungtinėse Valstijose 
abelnai atžymima kvalifikuo
ti darbininkai.

I 
į vieną (XXVI)' - po bendru laukimas, 
antgalviu: “Treidunijos, Sočia-1 turi organizuotis 
listai ir Pasaulinis Karas” ir Tarybas ir veikti, 
sutrumpino Bimbos medžiagą reikalauti, kad miesto politi- 
sutalpindami į 7 puslapius. Tai 
labai blogas sutrumpinimas, 
todėl, kad mus yra labai ap
gailėtina stoka žinojimo to, 
kas dėjosi Amerikos darbinin
kų judėjime laike karo.

Vertimai daryti neatsargiai 
ir be atydos, kas vietomis at
vedė prie nususipratimo. Pa
vyzdžiui, ant 252 puslapio 
kalbama sekamai: “Komin
ternas užgyrė tame klausime 
mažumos poziciją, pareikšda
mas, kad ‘Mažuma Centrali- 
nio Pildančio Komiteto Darbi
ninkų Partijos teisinga, stoda
ma už Darbo Partiją ir būsi
mą judėjimą už ją.”

“Ketvirtoji Nacionalė Kon
ferencija atžymi pabaigą ko-

Tad : darbininkai 
į Bedarbių 
Reikia pa-

kieriai duotų darbininkams 
pašalpą. Tik kovodami mes 
galėsime ką nors laimėti.

Jaunuolių Parengimas
Čia gyvuoja trys jaunuolių 

organizacijos: Jaunų Komu
nistų Lyga, LDS Jaunuoliu 
kuopa ir Sporto Kliubas. Šios 
organizacijos r$igia labai ge
rą parengimą gruodžio 29 d.. 
International Halj, 427 Lack’a 
Avė., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus labai gera programa iš 
įvairiausių žaislų, taip pat bus 
užkandžių, šokiai ir tt. Visi 
darbininkai dalyvaukite jau
nuolių parengime.

Korespondentas.

RAUDONA LENTA
VAJUS GAVIMUI “LAISVĖ!” NAUJŲ SKAITYTOJŲ 

PRATĘSTAS IKI 1 DIENAI SAUSIO, 1934 

GAUKIME 1000 NAUJU SKAITYTOJŲ
DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA

$20 $18 $16* $14 $12
ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA

$10 $8‘ $7 $6 $5

reikalinga vos laikotarpio prieš paverti- 
idejinis

parašyta

mažumos SociaRšti) Partijoje 
(kuris virto didžiuma tik prie 
pabaigos pasaulinio karo) su 
partijos role abelnai ir jos 
aparatu, kuris buvo reformis- 
tų rankose.

Vietoje, prisieina apgailėti, 
kad Bimba taip mažai kreipė; 
domės į Eugene Debsą, kuris 
buvo papuošimu Socialistų darbininku paprastai 
Partijos ir anaiptol neatvaiz- vardus 
davo jos oficialę kryptį. Ypa- Atstovai Ordeno. kuris buvo 
tingai užsitarnauja būti atžy
mėtą tvirta-tarptautinė Dėbso 
pozicija laike karo. Tiesa, 
kartais Debsas paklysdavo so- 
cial-pacifizme, pareiškiant, 
kad ji prieš “praliejimą žmo
nių kraujo,” bet tankiau iš jo 
lūpų girdėjosi revoliuciniai 
protestai prieš imperialistinę 
skerdynę. Kada straipsnyje, sikalbėti su ordenu jam priei- 
28 d. rugpjūčio, 1915 metais, narnomis sąlygomis, reiškė 

(parodė) ir Federacija; per
daug gilūs skirtumai pasirei
škė tarpe tų organizacijų.

Ir ant galo pažymėsime, 
kad ne 1895 metais Gomper
sas pradėjo kovą su socialis
tais unijose. Jis pradėjo ją

Debsas metė ’ darbininkams 
obalsį: “Nebūkite kareiviais 
ir nekariaukite!”, tai tas se
nas proletarinis kovotojas pra
dėjo gauti daug užklausimų 
nuo darbininkų ir sęecialistų, 
ar jis yra nusistatęs prieš 
kiekvieną karą ir ar jis atsi-

amerikinių darbininkų, I ją, tai reikėtų jį prašalinti iš 
revoliucionierių tarpo. “Aš 
ne kapitalistinis kareivis,—at 
sakė jis 11-tą dieną rug
sėjo, 1915 metais, — aš pro
letarinis revoliucionierius. Aš 
nepriguliu prie reguliarės 
plutokratų armijos, bet aš 
priguliu prie reguliarės liau
dies armijos. Aš atsisakau 
pasiduoti viešpataujančios 
klasės patvarkymams kariau
ti, bet aš nenoriu laukti, pa- 

. sės, kad Bimba nesuriša isto-|kol gausiu įsakymą kariauti 
riją darbininkų judėjimo su .naudai darbininkų klasės. Aš 
ekonominiu ir politiniu šalies priešas visų karų, apart vieno,

rganizacijos gi nelavintu 
nešioja 

darbininku sąjungų.

masinė organizacija nelavintu 
darbininkų, reikalavo, kad 
Federaciją įtrauktu į savo ei
les ir tuos darbininkus, ir tas 
turi atspindėti organizacijos 
pavadinime. Netiesa taipgi, 
būk Federacija siūlė Ordenui 
bendradarbiayima, kurį Orde- 
nas būk atmetęs. Nenorą SU

mą partijos į propagandos 
draugiją.’! Ir taip toliau. Seka 
septyni paragrafai. Tikrumo
je tie paragrafai, pradedant 
nuo žodžių “Ketvirtoji Nacio- 
nalė Konferencija”, priguli ne 
Kominternui, o Charles Ruten- 
bergui. Vertėjas (ar redak
torius) praleido sekančius 
Bimbos žodžius:

“Konferencija vieningai pa
skelbė karą 
tendencijoms, 
Lores grupei 
braukė Lorę
lizuojant vystymąsi partijos 
nuo trečios konferencijos, Ru- o 
tenbergas, generalis 
sekretorius, padarė 
pareiškimą:”... (—j

Ant 95 puslapio 
lentelė, iliustruojanti
rijas vergų savininkų, bet be- 
kopijuojant, matomai, vertėjų

oportunistinėms 
taip vadinamai 
ir oficialiai iš- 

iš partijos. A'ha-

partijos 
sekamą

privesta
katego-

Apie Civiles Metrikaci 
jas Lietuvoj

Butkus, turėdamas1’ savo 
gazietą, kurią leidžia tiklocną

šmeižimui žmonių, kurie neina 
revoliucinio darbininkų judėji
mo demoralizav i m o k ei i u, 
kuriuo jis ir jo apgauti sekė
jai eina, užsisėdo ant P. šo- 
lomsko. “Nauj. ,Gad.” No. 48 
tarp kitų šmeižtų ir melų jis 
“įrodė”, kad Lietuvoj galima I 
apsivest civiliai Klaipėdos kraš
te ir del to kreipėsi pas fašis
tų Lietuvos gen. konsulą, kuris 
atsakė, jog galima. O P. šo- 
lomsko pasakymą, kad Lietuvoj ; 
negalima civiliai apsivest, pa-1 

(vadino “principine apgaulys- 
!te.”

čia pažymėsiu, kaip ištikrųjų i 
yra su civiliu šliūbu, kuomet į 
Lietuvos gyventojas norėtų nu-!

buvo pražudyta data. Ta len- važiuot Klaipėdon ir apsivest 
1^1 ~ lOtCA ~ i \ z i 1 in itelė priklauso 1850 metams, 

nepaduodant metų, ta lentelė 
nieko nereiškia.

Laisvumo pasivėlino vertė
jai ir su Lenino citatomis. Vie
ton to, kad surasti tas vietas 
Lenino Raštuose ir žodis žo- 
din nurašyti, vertėjai nuspren
dė padaryti vertimus iš angliš
ko vertimo. -I

Pas vertėją išėjo: “Išgalvoti 
naujutėles švarias profsąjun
gas” (261). Pas Leniną yra: 
“Išgalvoti naujutėlį, švarų, ne- 
prasikaltusį buržuaziniai de
mokratiniuose prietaruose, -ne- 
nusikaltusį cekiniais ir siaurai 
-profesiniąjs' griekais ‘darbi
ninkų susivienijimą’.”— XXV. 
198 pusi, i 1

Visa 
ryta su 
ton to, 
statant 
vietose,

citata iš Lenino pada- 
sutrųmpinimais ir. vie- 
kadf tą nurodyti, pa- 
priimtai daugtaškių 

kur1 praleista žodžiai,
vertėjas kafpo Lenino frazes 
ir stato tašką, 
pastebėti, kad pas Bimbą 
ninas cituojamas pilniau, 
gu pas vertėją.)’

, L. Raiški-

(Vietoje bus

ne

SCRANTON, PA
Mainierių streikas jau senai 

parduotas unijos vadų, kurie 
čia bandė save rodyti geres
niais, negui Lewiso mašinerija. 
Negerai padarė darbininkai, 
kad jie pavedė savo reikalus 
tiems išdavikams ir klausė tų 
ponų, kurie ne darbininkų rei
kalus gina, bet kapitalistų.

Dabar jau kalbama, kad vėl 
(bus. kitas streikas, šaukiama

daug anksčiau; Gompersas vi-1komitetų ir .veikėju'susirinki-
duryj 90-tų metų perėjo į at
vira ir griežtą užpuolimą ant 
socialistų, jis tik. kaituliavo 
formas savo kovų.

Skyrium ir smulkmenfau 
prisieina pakalbėti apie Bim
bos knygos sovietinę laidą.

Pirmiausiai vertimas yra su
trumpintas. Leidėjai turėjo 
tą pastebėti, bet to nepadarė. 
Vietomis padaryta dideli iš
kraipymai. Darbininkų orga
nizacijų poziciją linkui karo 
Bimba aprašo per 17-18 pus
lapių, (Skyrius XXVI pašvęs
tas unijoms ir karui; skyrius 
XXVII—socialistai ir karas). 
Komunistų Akademijos leidė
jai gi suvedė tuos du skyrių

mai, bet dar nežinia, kas iš tų 
susirinkimų išeis.

Kiek laiko atgal čia miesto 
•valdininkėliai paskelbė, kad 
jie registruos bedarbius dar
bininkus. Taip ir padarė, bet 
darbų neduoda. Sako, kad jie 
pašauks, kuomet ateis tavo 
kaleina.

Bet kada tas laikas ateis, 
tai niekas nežino, nes užsire
gistravusių yra apie 19,000. 
Tai tokią minią darbininkų 
netaip greitai gali suimti. O, 
tie ponai nei nesirūpina, kad 
panaikinti bedarbę.

Darbininkai turėtų nelauk
ti, kada juos paims darban^ 
Tas paėmimas bus labai ilgas

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

civiliai.
(1) Abi pusės, tai yra, vai

kinas ir mei’gina turi kreiptis 
pas “savo” kunigą ir prašyt jo 
malonės: turi gaut nuo jo leidi
mą tokiam šliūbui; kunigas tu
ri teisę (gal tik savotišką) rei
kalaut tėvų parašų, kad jie su
tinka leist savo dukterei apsi
vest civiliai (ko, žinoma, Lietu
vos seni žmonės bijo ir jokiam 
atsitikime nesutinka^ su tuo).

(2) Gaut iš valsčiaus kokį 
tai liūdym& ar leidimą, o vals
čiuj bent per mėnesį laiko to-z 
kis apsivedimas bus skelbiamas j 
ant tam tikros popieros, prili- ! 
pintos kur ant durų ar sienos.

(3) Prieš apsivesiant būtinai 
abu turi gyvent ne mažiau 30 
dienų Klaipėdos krašte.

i (4) Tokis apsivedimas bus 
paskelbtas kelis kartūs valdžios 
oficioze (laikraštyj).

Tai 
kerta 
jams, 
nyčių 
Klaipėdos kraštan civiliai apsi
vest.

Šias informacijas buvo pa
skelbęs kaune ėjęs laikraštu
kas “Laisvaipanis,’ 
.nai'"valdžia uždarė.

šitokis apsunkinimas už- 
kelią Lietuvos gyvento- 
kad iir didžiausiam baž- 
burtų priešui, važiuot

buvo pa-

kurį nese- 
Taipgi tas 

buvo patirta jau ne vieno, ku
ris bandė apsivest civiliai Klai
pėdos krašte.

Butkus remiasi ant fašistų 
konsulo atsakymo, kad “gali
ma”. Bet Lietuvoj žmonės sa
ko, kad Lietuvos konstitucijoj 
yra pasakyta, jog ten yra žo
džio ir spaudos laisvė. Bet kaip 
yra tikrenybėje? Kol civilių 
šliūbų Lietuvoj pradžia priklau
so nuo kunigų malonės, jie mo
ka apeit tuos vadinamus “įsta
tymus” ir už^itst tokiems šliū- 
bam kelią pat pradžioj. But
kus tą gerai žino, bet klaidina 
žmones, “remdamasis” Lietu
vos fašistinio valdininko pasa
kymu—“galima.” 
našiai darydavo 
jiem panašūs, bet 
pavaduoja, Butkus 
ja. . • i

Iki šiol pa-' 
Sirvydai ar 
dabar juos 

ir kompani-

Halifax. —; Čionai pribu
vo anglų laivas, kuris gabe
no Amerikon beždžiones iš 
Afrikos. Ęeveik visos bež
džionės nudVėsė kelionėj 
per AtlantikąJ

IKI ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI:
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa...........56
M. Dobinis, Newark, N. J.......................35
A.L.D.L.D. 11 kp., Worcester, Mass 35 
G. Kranca, L Katilis, Bridgewater, . .33 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J» ...........
P. Bokas, Waterbury, Conn.............
G. Shimaitis, Montello, Mass..........
H. Žukienė, Binghamton, N. Y. ... 
M. Burauskienč, Waterbury, Conn

J. Martinkus, Belevue, Pa. .... 
Greviškis, Hudson, Mass.............

Skučas, Newark, N. J..................
Girnienė, Binghamton, N. Y. . .

A. Bimba, Brooklyn, N. Y. . . . 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y...........
ALDLD 1*3 kp. Easton, Pa...............
S. Puidokas, Rumford, Me..............
A. A. Lideikiene, Great Neck, N.Y. 13
R. Mizara, Brooklyn, N. Y...................10
A. Klimas, Hartford, Conn................. 10

’ P. Buknys, Brooklyn, N. Y............... 10
S. Petkienė, Great Neck........................ 10
J. Adams, Grand Rapids, Michigan. . 9 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. ... 9 
A.L.D.L.D. 9 kp., Norwood, Mass. . . 9 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y......................... 9
P. Urbon, Detroit, Mich. ................. 8
M. Gouba, Toronto,* Ont....................... 7
V. Smalstienė, Detroit, Mich................... 7
P. Urban, Detroit, Mich........................... 7
J. Žilinskas, Lewiston, Maine......... ,. 7
M. Krasauskienė, Milford, Mass............7
J. Barkus, Brooklyn, N.Y........................7
J. Stasukaitis, Grantwood, N- J.............. 7
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. ... 6
A, Žemaitis, Shenandoah, Pa............... :6
M. Krasauskienė, Milford, Mass. ... 6 
P. Karpich, Lynn, Magji.................... 6
B. Ligmalienė, Detroit, Mich..............5
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. ..... 5
K. Rusinskiene, Minersville, Pa............ 5
A. Siekis, Gardner, Mass........................ 5
R. Jarvis, Plymouth, Pa...........  5
A. kukaitis, Bayonne, N. J..................... 5
A. Račkauskas, Girardville, Pa...........
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa- . . . ^ . . 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa...........
A. Lipčius. Chester, Pa........................
F. Buslevičįus, Paterson, N. J. ...
J, Balsys, Baltimore, Md.....................
O. Vilkaitė, Hartford, Conn.............
J. N. Simons, Cleveland, Ohio. . . . 
John Orman, Brooklyn, N. Y.............
J. J. Doujotas, East St. Louis, Ill. ... 4
I. Karlonas, Tuckahoe, N. Y............... 4
S. Paulenka, Lowell, Mass.................... 4

Fulton, Brooklyn, N. Y....................... 3
Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . • • . . .3 
P. Miller, Chicago, Ill........................3
Rudmin, New Haven, Conn. .... .3 
Saulenas, Haverhill, Mass...................3
Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. ... 3 
Gudzin, Schenectady, N. Y.............. 3
Ramanauskas, Philadelphia, Pa.... 3

W. Scotch, Philadelphia, Pa................. 3
P. Paul, Arnold, Pa. ■ ■ ............. 3
D. Sholomskas, Brooklyn, N. Y.............3
M. Girdžiuvienė, Collinsville. Ill ... 3
J. Venckevičius, Cambridge, Mass. . . 3
J. Meška; Philadelphia, Pa....................3
J. Raulinaitis. Cleveland, Ohio............... 2
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.................2

Cibulskiene, Nanticoke, Pa................2
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash..............2
A. Yakštys, Detroit, Mich................  .2
K. Biliūnas, Detroit, Mich...................... 2
K. Dunčius, McAdoo, Pa.........................2
Wm. Černiauskas, Rochester, N. Y. . 2 
A. Senkus, Springfield, 111....................
Wm. Trainys, Royalton, Ill................
G. Urbon, N. Braddock, Pa...........
P. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. ... 
P. Kurulis, Cleveland, Ohio.............
F. Mažeika, Connerton, Pa...............
J. Navalinskienė, Forest City, Pa.. .
K. Jokūbaitis, Westville, III. . . • . .
J. P. Latvis, New Haven, Conn. . . . 
P. Austrevičius, New Phila., Pa. . . 
D. Daukant, Toronto, Canada. . . . 
M. Rutkus, Grand Rapids, Mich. . . , 
M. Karpinskas, Sao Paulo, Brazil . . 
J. Samulėnas, Fitchburg, Mas.........
A. SamaHonis, Delair, N. J.

P.
P.
M.

B.
E.

E.

. 34

. .26
. . 26
. . 25 
u .23 
. . .22
. . 17
. . 16
. . 16
. . 15
. • .15

. .14 
. . 13

4
4

4
4

4

. 2 
. 2 

. 2 
. 2 
. .2 
. .2 
. .2 
. .2 
. .2 
. 2 
. 2

2 
. .2 
. .2

Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.

/
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M. IRčON Vertė PETRAS

(Tąsa)

Tada sesuo—del nustojimo vilties ar 
-del skausmo—metėsi ant jo, bet ji buvo 
darbų ir kančių nuvarginta, silpna ir jau
nasis Svansonas nustūmė ją nuo savęs ir, 
pridėčkuį prie to, iš visos jėgos spyrė jai 
į pilvą. Ji parpuolė ir apalpo. Šiuo mo
mentu mano sesuo randasi kalėjimo ligoni
nėje ir jūsų daktarai gali patvirtinti prie
žastį jos ligos.

—Ką darei paskiau?
—Paskiau, p. teisėjau, aš ėjau paprastai 

tiesiog į senio Svansono kambarį ir ten 
radau jo sūnų Valterį beskaitantį šventą 
bibliją tėvui. Aš žinau: eskimosai nieka
da nemeluoja, todėl ir mano sesuo neme
lavo. Seni eskimosų papročiai liepia at
mokėti už didelį įžeidimą peiliu. Todėl aš, 
vaduodamasis mūsų tautos papročiais, ilgai 
nemąstydamas, suvariau peilį į gerklę pir
miau jaunajam Svansonui, o paskui seniui.

Salėje susirinkusi publika šiurpulingai 
suvaitojo. Nusigandusios moterys užsiden
gė veidus rankomis, vyrų akyse atspindė
jo baisumas ir tarsi visi jų nuskustieji vei
dai sustingo.

—Ir tu nebijojai dievo?
—Ifoks dievas gali būti, p. teisėjau, jei

—Jo yra teisybė, kad tu, Žanai Asuarai, 
gailies tą padaręs?

Asuaras pasikėlė ir taip ramiai, kaip 
visada, tvirtai skambančiu balsu atsakė:

—Aš, p. teisėjau gailiuosi tik vieno daly
ko, jis yra: kad aš negaliu daugiau sugrįžti 
prie savo nelaimingos tautos ir‘papasakoti 
jiems visą teisybę apie jus, baltieji krau
geriai!. ..

Teisėjas pasisuko ant kėdės, rūpestin
gai pasikėlė, paraudo ir, rodydamas riebia, 
tarytum sutinusia ranka į Asuarą, rūsčiai 
suriko:

—Išveskit jį!
, Policistai pagriebė Asuarą už rankų ir 

ištempė į kitą kambarį.
Salėje pasidarė sujudimas. Iki kraštuti

numo įpykę leidės ir džentelmanai keikėsi 
ir nekurie balsu šaukė. Ponas Džansonas 

j su džiūre išėjo.
Storapilvis raštininkas paskelbė pauzą.

Kada po trijų skambučių jie įvedė Asua
rą išnaujo į salę, teismas jau buvo savo vie
tose. Ir kada p. Džansonas pabaigė skaityti | 
sprendimą su tokiais žodžiais:

“Pasmerktas mirtin ant elektros kėdės,”
p. Svansonas, kuris net miegojo su biblija —Sale sujudėjo, atgijo, nuaidėjo pasitenki-
po priegalviu, neturėjo atjautimo ir gai- 
lesties? ,

—Bet tu esi krikščionis!
—Ponas teisėjau, baltieji pakrikštino 

mane ir atkrikštino. Aliaskoje mes, eski
mosai, netikim į nieką, bet lygiai visi dir
bam ir lygiai 'visi gyvenam. Amerikoje 
žmonės meldžiasi prie dievo ir vieni dirba 
triūsia naudingą darbą, kuomet kiti iš jų 
darbo vaisių gyvena, kaip tie parazitai gy
vame kūne. Aš pats žinau tą: mano dar
bas buvo daug vertingesnis,- o baltieji visa
da daugiau gaudavo už jį. Bet dievas žiū
ri į tai, p. teisėjau, ir tyli. Ar jis yra ge
ras ir teisingas?

—Sėsk tu!....—piktai suriko p. Džanso
nas.

nimo garsai, aplodismentai.
Asuaras nesudrebėjo. Nieko kito jis ne

laukė. Prisiminė jis apie savo nesveiką, 
nužemintą seserį Akustą ir suskaudo jam 
širdis del to, kad ji liksvienatinėje be už
tarėjo tarpe baltųjų civilizuotų žvėrių.

—Žanai Asuarai!—pasigirdo balsas , p. 
Džansono. <

Visi darbininkai būtinai turStų da
lyvauti, nes bus kalbama kaip dar-

sakydamas “aš komunistas.” darbininkai pradeda bruzdėti.<
Tada tos pačios ^davatkėlės prieš nepakeliamas gyypnimo ^™nuk“’i “žsiiTikytL 
pradėjo kalbėtis "tarpe savęs sąlygas, tai fabrikantai sau-i 
jr klausinėti, kas jam yra?’ 
Mat, niekina komunistus ir 
sakosi, kad pats “komunis
tas,” tai išrodo, kad nevisąi 
gerai jo galvoje.

Po tokių neva prakalbų pa
sipylė klausimai. Keli mūsų 
draugai statė gerus klausi
aus, į kuriuos tie nupuolėliai 
negalėjo visai atsakyti. Drau- 

Įgai klausė, kelios yra raudo
nos vėliavos ir Komunistų. Par
tijos', kad jie gyrėsi eina su 
raudona vėliava ir esą “ko
munistai” ? f tuos klausimus 
jie negalėjo atsakyti ir neat
sakė.

Darbininkai pareikalavo, 
kad būtų duota daugiau klau
simų statyt. Bet tie ponai pa
reiškė, kad “čia 
jos” ir uždarė 
Mat, jie pamatė, kad jau bus 
jiems riestai. Tad nedavė tai 
atlikti nei pirmininkei, bet 
pats kalbėtojas uždarė susi
rinkimą.

Paskiaus (einant lauk) 
klausiau Jankausko, kam jie 
tas mąses vežiojasi į kitas ko
lonijas. Tas žmogus neturė
jo nieko gero atsakyti.

Tai taip jų sorkės pasibai
gė. Jiems čia nepasisekė pa
sigauti nei vienas nelaimin
gas darbininkas. Eidami net 
ir jie kalbėjosi, kad Lindene 
Bimba turi gerai susukęs liz
dą. Mes galime pasakyti, kad 

pinigų, tai da-! jiems čia nesiseks. Kitu kartu 
abidvi rankas pakėlė už alų j mes juos pasitiksime dar ge
bai greitai nutarė pirkti i riau.

LINDEN, N. J.
Iš Lietuvių Saulės Draugijos 

Susirinkimo . >

Gruodžio 6 d. įvyko Lietu
vių Saulės pašelpinės draugi
jos metinis susirinkimas, kuria
me svarbiausia, tai buvo ren
kama draugijos valdyba. Val
dyba didžiumoje likosi išrink
ta ta pati, kuri yra dabar. 
Nauji išrinkta tik pirmininko 
pagelbininkas ir maršalka.

Paskiaus kilo klausimas 
atnaujinti draugijai dienraš
tį “Laisvę”, čia kilo diskusi
jų. Vieni draugai maąo, kad 
reikalinga laikraštis palaikyti 
ir atnaujinti jo prenumeratą. 
Tačiaus buvo ir tokių, kurie 
mano, kad nėra reikalo pa
laikyti laikraštis. Girdi, tuos 
pinigus reikia kitaip sunaudo
ti. Bet nubalsuota 
atnaujinti ir 
doleriai.

Bet ve dar 
tikimas įvyko 
me. Kas
mą, kad reikia pabaigoje me
tų iš draugijos pinigų nupirkti 
pusbačkis alaus ir visiems na
riams gerai laiką praleisti. 
Manau, kad jei nariai prie- 

Laisvės” užrašymui.

Laisvę” 
tam paskirta 5

koks kitas atsi- 
šiame šusirinki- 

tai davė sumany-

šinosi
tai yra darbininkiškai apšvie- 
tai, tai nieku būdu jie nega
lės sutikti mėtyt pinigus ant 
alaus pusbačkio. Na, ir ne
galėjau Įspėti. Pasirodė, kad 
tie nariai, kurie pirma, kalbėjo 
prieš “mėtymą 
bar a................

alų.
Na, tai dabar palyginkime, 

naudos, 
kai ku- 
skauda- 

nelaimė- 
gar-

kas duos daugiau 
Nuo alaus pusbačkio 
rie nariai dar gavo 
mas galvas ir nieko 
jo, o dienraštis “Laisvė
sina mūsų susirinkimus ir tei
kia darbininkams žinias-iš vi
so pasaulio.

Kitas Juokingas Dalykas 
čia pasklydo plakatai, kad

_T i. i i . , prakalbas rengia gruodžio 10—Nuosprendis bus dar pasiųstas guber-;d. LDD , apskritys. Geriau 
natoriui užtvirtinti. Tau dar gali dovanoti. įsakant, tai APS, nes pruseiki-

Asuaras atsistojo, išdidžiai pakele galvą kus tos aienbs nueinu į sve- 
augstyn ir svariu skambančiu balsu pa-'taįnęt Teisybė, yra žmonių, 
klausė: U imat suvažiavęs visas apskri-

, —Sės-s-s-k!!—dar pasiučiau suriko iš vi
sos gerklės, kada pamatė, kad Asuaras dar 
stovi. Du policistai pagriebė už rankų ir 
pasodino Asuarą ant suolo. Atrodė, kad 
teismabutis būtų visiškai tuščias. Visų 
akys buvo nukreiptos į Džansoną ir niekas 
nežinojo, kas dedasi. O p. Džansonas ste
nėjo, šluostydamas su skepetaįte augštą 
kaktą; metęs rūstų žvilgsnį į gynėjo pusę, 
pramurmėjo: 1

—Gynėjau! Tavo eilė.
Nuo kėdės pasikėlė jaunas, paskutinės 

mados drabužiais apsivilkęs* žmogus ir 
šluostydamas geltono flanelio kąsneliu ap
skritus akinius kauliniuose rėmuose, sli
džiu monotonišku balsu, be mažiausio susi- 
domėjimo, pradėjo pasakoti Žano Asuaro 
prasikaltimą. Teismas turįs į tai žiūrėti, 
kaipo į veiksmą mažai progresyvio žmo- 
gauš, pavelde j usio laukinių žmonių papro
čius. Nuo psichologinio taškaregio prasi
kaltimas galįs būti užtikrįnančiu laipsniu 
pateisintas. Žanas Asuaras, tdip pat, kaip • 
ir kiti eskimosai, atvežti Amerikon į visai 
nepanašias sąlygas ir klimatą, be kitų sim-1; 
patijos, buvo pagauti nuliūdimo ir melan
cholijos, o surišti nuo jaunų dienų su ne
kultūringom tradicijom, daugelyje sykių 
šoko su peiliu ant baltųjų ir dėlto daugu
ma iš jų papuolė į kalėjimus. Jis esąs -tik
ras, kad Žanas Asuaras gailisi tą padaręs 
ir todėl prašo teismą nebausti aštria baus
me.

Beveik niekas neklausė to jauno advoka- 
• 'to, kuris priminė musės zvimbimą.^ Visi 

žinojo, kad tai yra sausas formalumas.
Ponas Džansonas sustojo pilnomis pykčio 

akimis prieš Asuarą ir dirbtinai ramiu bal
su paklausė: ’ ..

ne diskusi- 
susirinkimą.

L.S.P.D. Koresp*

NO. ADAMS, MASS

i Visi pasistenkite būti laiku, nes 
kiasi policijos ir kunigų,’ kad po prakalbų bus klausimai duodami, 
“sutaikyti” darbininkus. Lig-1 .,Igai + ?zsltĮ-”-!Ss’J < desime, tai galėsime daugiau išgirst
Šiol da Jiem yyksta atitraukti jr daugiau bus laiko del klausimų," 
darbininkus puo, organizavi
mosi į unijas, bet taip ilgai ne
galės būti. Bedarbė didėja, 
skurdas auga. Darbininkai 
turės jieškoti išeities. Užsuks 
ir čion komunizmo mokslas 
anksčiau ar vėliau.

Ąlizavietis.

visi pasinaudokite šia proga ir at-, 
siveskite savo draugus išgirst svar
bių dalykų. Įžanga tik 10 centų.

Sekr. O. Girnienė.

PATERSON, N. J.
ALDLD. 84 kuopa rengia vaka- 

i ruškas Naujų Metų pasitikimui, 30 
: <1. gruodžio, prasidės 7 vai. vakare, 
1 po numeriu 62 Lafayette St., Pater- 
, son, N. J.
j Bus šokiai ir skanių užkandžių. 
Visi lietuviai darbininkai dalyvauki
te šiame parengime. Kvieskite ir 
kitus savo draugus ateiti.

BINGHAMTON, N. Y.
L.p.S. metinis susirinkimas jvyks 

seredoje, 20 d. gruodžio, 
svetainėje, 7:30 vai. vakare,
nariai yra kviečiami dalyvauti 

Sekretore Ii.
(298—299)

Komisija.
1 ............. ■ ' 1
1

‘""vsi Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

SO. BOSTON, MASS.
Svarbus pranešimas visiems V'Prie- 

kalo” skaitytojams yra šaukiamas 
20 d. gruodžio, 7 vai. vakarop 376 
W. Broadway. Yra svarbus laiškas 
iš “Priekalo” redakcijos, ateikite vi
si ir išgirskite ką turi tas laiškas 
mums svarbaus pranešt.

“Priekalo” platintojas, Petriką.

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki- 

| te delei savo svei- 
I katos ištyrimo, o 
f jums . bus išaiškin
ti ta, kaip jūs fiziši- 
Į kai stovite.
I Odos Nušašėji- 
* mai, Nervų .Ligos, 

Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar 
nes Ligos, Nervų

jdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ,

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li-

viškais, moksliškais būdais.
X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La

boratoriniai Tyrimai, Serumų bei

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro metinis susirinki-, 

mas įvyks 18 d. gruodžio, 7:30 vai. gos yra sėkmingai gydomos naujo-
vakare, Lietuvių Svetainėje, 180 
New York Avė.

Visi nariai ir nares, <' 
meno ratelio grupė, malonėkite at
silankyti, nes bus renkama choro 
valdyba 1934 metam. Taipgi bus 
apsvarstymai metinio raporto iš cho
ro veikimo, ir kitų svarbių reikalų 
turime apsvarstyt.

Sek. M. Yegela.

, ♦ v» • • ■ out avviiŪlai j \la 1111choriecia! ir j cjepi| j§nijrkStimai. 
ilnnnkiTo of.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir
KALBAM

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kuopa surengia pra

kalbas, kurios jvyks 19 <1. gruodžio, 
Lietuvių svetainėje, 315 Clinton St., j 
7 vai. vakare. Kalbės Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius aipe sveikatą ir kitus die
nos klausimus.

Patarimas Veltui
LIETUVIUKAI

DR. ŽINS
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.

Mass. Valstijos Kalnai. 
Darbininkų Skurdas

Šis kroniškas kapitalistinis 
krizis verčia daugelį darbinin
kų bastytis po visus Amerikos 
užkampius. Nors daugumai 
labai nepatinka, kurie buvo 
apsigyvenę ant vietos per dau
gelį metų, bet nedarbo ir ba
do verčiami turi palikti viską 
ir važiuoti į tokias vietas dirb
ti, kur tik galima kad ir pus
badis gyvenimas pasidaryti, 
nors trumpam laikui, šiandien 
darbininkai, palikę šeimynas, 
važiuoja dirbti už kelių de
šimčių ir šimtų mylių.

Nuvažiavę nežino, kaip il
gai darbas bus, gal ant kelių 
dienų ar kelių savaičių. Dar
bas pasibaigė, vėl bastykis, 
kol surasi naują darbą, o gal 
be pasekmių ? Taip daugelis 
darbininkų praleidžia pasku
tinius centus bevažinėdami.

No. Adams miestas nedide
lis. Turi apie 23 tūkstančius 
gyventojų. Daugiausia apgy
ventas frsfricūzais, airiais ir 
italais. Lietuvių ’ tik kelios 
šeimynos ir tai nekurie yra ve
dę su svetimtautėm.

Miestas tarp didžiausių kal
nų Massachusetts valstijoj, at
rodo kaip ir giliam kibiro 

apsuptas 
kalnais, ant kalnų gyventi 
meškos ir kitoki miškų žvė
rys. Vasarą suvažiuoja daug 
buržujų ir biznierių pasižiūrė
ti gamtos vaizdų, čia yra aug- 
ščiausias kalnas Mass, valsti
jos, Greelack. Augščio turi 
3,555 pėdas; viršus papuoštas.' 
Gubernatorius ir kiti valdinin
kai labai pamylėjo šį kalną; 
paskutiniu laiku kiekvienoj 
amerikoniškoj šventėj suren
gia dideles buržuazines paro
das, spyčių sakyt važiuoja ant 
kalno. Darbininkai tamsūs, 
neorganizuoti, tai niekas jų 
netrlikdo.

Antras vaizdas yra “Gam
tos Tiltas.” šis tiltas išgrauž
tas vandens per kietą akmenį, 
suvirš 50 pėdų gylio, kas me
tai gilyn eina apie 4 colius, 
bet šis “Gamtos Tiltas” aplei
stas, aplūžęs, mažai kas taiso
ma. . Buržuazijai tokios isto
riškos vietos nesvarbios, kur 
biznio negalima'padaryti.

Tur būt sunku surast kitas 
tokis miestas, kad taip darbi
ninkai 
nigy.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies ■ , I ' ,

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

Beeis, Burkė, 
Gaubai, . Dulkis, Kriaučiukas ir 

Taip, kad pri
skaičius kalbėtojus, Jankauską 
ir Sakatauską, tai 'buvo 14 
žmonių ir pora vaikų, žino
ma, vėliau atėjo dar keletas 
vietinių draugų ir keletąs da
vatkų. /

Kalbėtojai, pamatę tokias 
“minias,” užkamandavojo 
prakalbas. Pirmininku pasi
rodė Gaubienė iš Newarko. 
Kalbėjo Sakatauskas iš Pa
terson o. Kad aprašyt tas jų 
kalbas, Mai gaila brangios vie
tos mūsų laikraštyje. Tačiaus 
jisai žadėjo paaiškinti, kam 
jie sutvėrė tą LDD. Bet jisai 
nukalbėjo apie Patersono šil
ko darbininkų streiką ir kai- dugne. Aplinkui

tys iš kitur:—Ponas teisėjau! Ar galiu aš šioje “tei
sybės šventykloje” pasakyti mano paskuti- keleVas’ kitų, 
nį žodį?

Džansonas suabejojo, bet salę užvaldė 
kapinė tyla ir jis, nenoromis, žemu balsu 
atsakė:

—Gali.
—Ponas teisėjau ir visi jūs, kurie čia 

' susirinkote! Aš prašau jūsų, praneškit vi- 
siems, kad aš,-Asuaras, sūnus nykstančios 
eskimosų tautos, varde keturias dešimt 
tūkstančių likusiųjų eskimosų, pries mirtį 
perduodu visiems, kurie nuvyksit į mūsų 
taikią žemę ne dirbti ir padėti, bet apgau
dinėti ir išnaikinti mus, šiaurės ramius gy
ventojus—todėl aš perduodu... Amerikos 
baltiesiems parazitams didžiausią prakeik
smą !!!

Plačiai atdaros akys vyrų ir moterų su
stingo del pataikyto paslaptingai nesupran
tamo šiurpulingo baisumo. Tvirti žodžiai 
nusmerkto mirti eskimoso tarytum kardu 
persmeigė jų širdis ir niekas iš jų nedrįso 
net prakalbėti. -

Ponas Džansonas nulenkė galvą ir net 
nežinojo, kas daryti. Momentui prabė
gus, nežiūrėdamas, jis pamažu pamojo rąn- 

,/ka ir policistai tykiai, kad nesuardžius ra
mumo, išvedė Asuarą. , Jo juodose akyse 
žibėjo stebėtina ugnis. Gal būt, kad jose 
žaidė aušrinė šiaurės žvaigždė jo tėviškės 
Aliaskos ir jis matė po deimantiniais debe
sėliais milionus eskimosų ir savo tėvus, ku- 

;rie žiūrėjo į jį per šviesius langelius iš 
dausų ir mėnulio karalystės. GaJ būt... 
Jis nežino... Ponas Džansonas .atsiduso, 
po, to, pečius patraukęs, pamažu pasikėlė 
nuo kedąs ir išėjo pro šonines duris. 

, Paskui jį išsekė džiūre.
Per karą toks ramumas pasitaiko, 

po pašėlusio mūšio, .kuomet abi pusė.s plū
duriuoja kraujuose.

(Bus daugiau)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

tino komunistus ir tikrąsias 
darbininkų unijas. Jisai sa
kė, kad policija taip pat la
bai mandagiai elgusis su 
streikieriais. Verkė del dar
bininkų judėjimo tarpe lietu
vių darbininkų (??). Girdi, 
už tai kaltas bimbizmas. Va
dinasi, patys tie žmonės čia 
atvažiavo skaldyti darbinin
kų judėjimą, patys organizuo
ja savo LDD ir tuo tikslu čia 
rengė prakalbas, o sako, kad 
kiti skaldo judėjimą. Tai tik 0
paskutinės rūšies begėdžiai ir 
melagiai taip gali kalbėti.

Paskiaus kalbėjo A. Jan
kauskas. Jisai apsidžiaugė 
“gausinga publika,” kurios, 
be apskričio, buvo apie 10 
žmonių ir tie patys tik suėjo 
sorkių pamatyti. Tas žmogus, 
tarsi jau paskutinių konvulsi
jų traukomas, daužė stalą ir 
plūdo darbininkų judėjimo 
draugus, o ypatingai d. Bim
bą. Jam pradėjo pora davat
kėlių katūkes ploti, kuomet 
jisai niekino komunistus. Bet 
tas žmogysta pradėjo ta pačia 
kumščia daužyti savo krutinę,

būtų sufanatizuoti ku- 
Jeigu kurioj dirbtuvėj

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

, NOTARY 
PUBLIC

MATHEW P. SALLAS 
(BIELA U SKA S) 
G R A 8 O R i U S 

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

MUSŲ. IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iŠ VISŲ ŠALiŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA.. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI. DOVANAI.

VISAIS, TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARnAuSIM.

MŪSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ' IR NAKTL MŪSŲ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

INC

TEL. STAGG 
2-5043
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kai turėtų lankyti tokią mo-1 pusei metų 90 centų ir tri-

KRISLAI

Laisniuotas Graborius

<t>

Antradienį, 19 Gruodžio 
Z. STRAUKAUS SVETAINĖJE 

13j9 Steamboat Rd., Great Neck, N.Y. 
Pradžia 7:30 valandą vakare.

pa- 
Ta- 
kai-

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

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ

kad pasitikimui.
Vakarienė bu labai gera ir 

Gaspadinės, kurios ją

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau fimiaa Ir chroniškas vyry ir 

motery ligas kraujo ir odos
Padarau iityrimųs. Jc.rjtujo ir ilapumo

Pirmadienį, 18 Gruodžio
'LAU KLIŪBO SVETAINĖJE 1

10 W. 22nd St., Bayonne, N. J.
Pradžia 7 vai. Vakare

čia taipgi, bus muzikale programa, 
kurią duos J. L. Kavaliauskaitė ir 

A. Višniauskas.

Ibj-Bangoj Choro Veikimo 
’***'! **T "’ Bangos '’’Choras lošia svar

bią >:rolę lietuvių' ’darbininkų 
judėjime ir net dalyvauja

SCRk^YON, Pa. Aš m- « a .-m —     - t

Ištyrimas AkiyPritaikymui Akiniy 
t r ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ

Vien tik. standard geriausios Rūšies medžiaga naudojama.

Pirmąd., Gruodžio 18, 1933
FJ e- — .,„4__ ..-----

. Penktas Puslapis

I Padekos-Žodis^
k-

. bių Tarybą,.^i^relr-sdrado^ 
i jog tai tik valdžios pasitei- 

/čia darbininkai jau pradėt, sinimUs. Taryba- jau pri- 
da veikti..’' Bedarbiai- suotga-j vertė’ valdžią keliones šei- 
nizuojar Bedarbių. Tąrybaš, Idiū mynoms pašalpą sugrąžinti.

“ ' -y* i pradeda veikti/] j____ _

tarptautiniuose parengimuose.

FINLEYVILLE, PAz
Paučiaki! - Pramonėje mą. 

kelbtos.

Manila. Philippinai.' — Du
Pasekmės dar nepas- žmonės mirė ir apie 70 pa- 

• vQjhfga^ : susirgo hub suge
dusios žuvies,.kurios jie val
gė restaurane. -... WASHINGTON. -—„NRA 

administracija užgyrė pan- 
čiakų’ "mezgimopramonės 
savininkų >^{jafiiūlylfią,"k^d 
tuojaus būtųvant jiusės su
mažinta Tos. pramonės ga
myba-;. fai yra,;/viefoj;
laii.dųM< dmTo • - sayąitės. ibus 
įvesta 20 valandų ir.Itdįų* 
dienų savaitė. Taip pat, ži
noma, ant pusės’•.‘darbinin
kams algos nukapojamos.

Philadelphia, PaT — Sus
treikavo trokų- draiveriar.

Trenton,-N. J. —' Guber-
t’* \

'natoriųs.-Mųęre įsakė visai 
.valstijos--policijai' ’jieškoti tu-' 
lo' vaiko1 Gioia prapuolusio _ 
;šunįukb. Mat,., ko. pągailo 
tani, gųbeijnatoriui,. kuomęt i 
tūkstančiai New.Jersey dar-. 
bininkų vaikų kenčia alkį.

:riDS’’tCgerai pradeda
Reikalaujama, kad miestas

■ darbhiixi-.
kamss.daugiau .'pašalpos.

Taip .pat gauta keli nariai į
Komunistų Partiją- Jų tarpoj 

■yra ir> liętuvįų. Veikimas^čją 
įeina daūg'iausiai tarptautiniai, 
j Kiek laiko atgal buvo su- ! 
i.rėngJtti Vakarienė’ del M
I WorkeH<į>” naudos. : Parengi j tp j vįen^ laikraštį ir ateity- 
|mas"'davė 10 dol. pelno.
1 Partija - čai turi mokyklą', 
i kuriai vadovauja d. Hollender 
į iš -PittsburghO; Mokyklą lan
ko- apie -20 draugų. Ta mo- 
kyla yra labai svarbus daly- 

l’; kas" pralavint darbininkus <ko- 
" i vai su kapitalistais ir : parda- 

! vikais. -
Todėl ir lietuviai darbiniu-

Bangos Choras., dalyvavo visuo- 
!se darbininkų parengimuose ir 
■ susirinkimuose, kur tik jisai 
i buvo kviestas. Tad, jei mes Į 
; pažvelgsime ; keletą metų at-1 
į gal, tai choras suvaidino gana 
: svarbią; rolę. “ I

Tačiaus krizini besiplečiant j 
lyg kokiai -šmėklai, į mūšų or- 

įgani^acijas atsiliepė' nelabai 
’ gerai. Finansiniai mūsų orga-■ 
nizacijos ntfbiednėjo. Tai palie-i 

j tė ir Bangos ’Chorą. Jo iždas 
sumažėjo ir išsisėmė. Tad da- 

, bar jau reikia gerai veikti, 
■kad pataisius arba padėjus! 
I chorui veikti.

Todėl choras atsišaukia į sa-! 
i vo draugus ir Elizabetho liė-J 
tuviu visuomenę, taip pat ir ii.; . x 1 . kykla, nes jos labai daug nau-i apielinkes lietuvius darbimn- . .. £ v . ’dos duoda musų judėjimui.. . . . . . kus. Bangos Choras prašo vi- > r> n t l.Galutinai jau sutvarkytas d. , , . D. P. Lekavičius., 4 ; , sus dalyvauti vakarienėje, ku-

J.- P. Millerio prakalbų mars- jvyks gruodžio 31 d.. Kliu. į 
rūtas. Dabar kolonijose drau- be> 4()8 Court St. ši vakarie- 
gai būtinai turi planingai pa- nė yra. rengiama Naujų Metų 
dijrbeti, gerai išgarsinti.
sutraukus daug publikos į j 
prakalbas. Todėl, kad d. Mil- skani.

Eteris turi labai daug svarbių rengia ir gamins valgius, yra 
žinių perduoti iš Sovietų Są-, mokinęsi to darbo net New 

’jungos ir Lietuvos šios šalies j Yorke. Tad nereikią abejoti 
darbininkams. Prakalbos į-į apie vakarienės gerumą. Va- 
vyksta' segamose vietose:

Gruodžio 22 d., Stamford, 
Conn., Darb. Svetainėj, 49 Pa
cific St., 7:30 v. vakare.

. Gruodžio 23 d., Bridgeport, 
Conn., svetainėje 407 Lafayet
te St., 7 :30 vak.

Gruod. 24 d., Naugatuck, 
Ctįnną Liet. Linden Parko sve
tainėje, 3:30 po pietų.

Tą pat dieną New. Haven, 
Conn., Lietuvių Svetainėj,£43 
Front Št., vakare,— dalyvaus 
distrikto jaunuolių pirmam 
parengime, bankiete.

Gruod. 26 d., Waterbury, 
C?Hin., svetainės nežinome, 
7:30 vakare.

<. , Gruod. 27 d., New Britain, 
Qonn., Lietuvių Svetainėj, 351 
Park St., 7 :30 vakare.

Gruo'd. 28, Hartford Conn..
Laisvės Choro svetainėje, 5'7 
Park St., 7:30 vakare.

• Gruod. 29, N. Manchester, 
Conn., Lietuvių Svetainėje, 24 
Golway St., 7 :30 vakare.

V. J. Valaitis, 
ALDLD III Apsk. Sekr.

Kovingi Farmeriai: Leis 
Savo Laikraštį

kosi žodį už paskutinį- pa 
tarnavimą mano mylimam 
gyVėTrimo draugui, Juozui 

g, Būžui, kurį nelaboji mir
tis išplėšė iš mūs.

Velionis Bužas tapo 
laidotas gruodžio 4 d. 
ti&friė ačiū giminėms,
mynams ir ALDLD ir LDSA 
organizacijoms už paskuti
nį jam patarnavimą—paly
dėjimą į kapus.
1 ..Mes,..’visa mūsų šeijnyna, 
liekame dideliame nuliūdi- 

4,mė,.. AŠ Alena, Antanas-sū- 
nu$yrOna, Alena, Biruta— 
dukterys ir brolis Antanas, 
—Bužai.

Dig. Millerio Prakalbai 
Maršrutas Conn. Vaisi!

karienės tikietas tik 50c.
Paskiaus, prie vakarienės, 

bus labai gera programa. Dai
nuos A. Višniauskas iš Bayo- 
nes, Bangos Choras, Merginų 
Oktetas. Po vakarienei ir pro
gramai bus šokiai prie geros 
muzikos. Bešokdami sulauksi
me Naujų Metų ir gerai pra
dėsime kitus metus. Todėl 
visi dalyvaukime šiame Ban
gos Choro parengime.

Bangos Choro Koresp-

FOREST CITY, PA.
Pataisau Klaidą

šiuonii atitaisau klaidą, ku
ri įvyko mano korespondenci
joj, “Laisvės” No. 292. Pasa
kyta, kad drg. Ašmenienė įs
tojo į ALDLD ir ji perstatė J. 
Kandrotuką į mūsų org., ap
mokėjo jo duokles. Turėjo 
būti drg. K. Ašmenas prirašė 
2 narius: d. Ašmenienę, tai 
yra savo moterį ir J. Kandro
tuką ir apmokėjo jų duokles 
į organizaciją.

ALDLD 219 k p. Sek r.
J. K. N.

Iki šiol ėjęs “Farmers. 
v OM_( National Weekly” ir “Pro
Daily I d.ucers’ News” bus suvieny-

je reguliariai išeidinėš'’vie
nas didelis -kovingų ferme
rių laikraštis. Naujas laik
raštis-pasirodys sausio 15 d.'!

Lietuviai farmeriai visur 
tupjaųs turėtų tą laikraštį 
užsiprenumeruoti. Prenu
merata tokiai metam

mis mėnesiams 50c. Laik
raščio užrašinėtojams duo
damas komišinas 33 nuoš. 
Adresas: Farmers National 
Weekly,-1817 South Loomis 
St., Chicago,. Ill.

Nuteisė 5 JDarbininkits
‘ 7 v - ♦v t. ' n* » ,

DR. MEĘR
W. 44th St. Room 302 

NCTr York,’ N. ’T. ' ’
Valandos Priėmimas - 

Ryte nuo 10 iki 1." I’b piety nuo 4 
iki 8 valandai Apkarę 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieng
Telefonas Lackawanna 4-2188

(Tąsa iš 1 pusi.)
, Taip pat nurodžiau, ant. kiek 
kainos pakilo po NRA infliaci
jos. To nepastebėjo “Klampy
nės” reporteris. Taip, pat kai 
Rooseveltas ir Johnsonas, jie 
bado pasakyti, kad tie, kurie 
kritikuoja NRA, neturi faktų. 
O kada įrodomo faktais, tai jie 
paslepia. Sulig “Klampynės” 
aprašymo, tai NRA | labai 
“good” del darbininkų. . Dar 
tik trūksta mėlyno gaidžio ša-, 
le “Naujosios Gadynes” antgąl- 
vio. Gal galės gauti, jį dykai 
arba už pusę kainos, nors, nuo 
“Vienybės.” Tysliavos.

“Jaunas ir durnas” jie' nori 
pasakyti. Del to jie ir neturi 
jaunuolių judėjimo. Jei nėku- 
rie jaunuoliai jų choruose ir 
priguli, tai tik todėl, kad tėvai 
su bizūnu juos ten privarė.

Turėjo Sugrąžinti Darbi-. 
ninku 'Dėlegaci ją

WASHINGTON. — NRA 
admiiist racijos komisijoj ei
na svarstymas kodekso del 
kailinių drapanų siuvimo 
pramonės. • Adatos Amatų 
Industrinė Unija pasiuntė 
delegaciją, kurią ponai bu
vo išplėtę laukan iš komisi
jos kambario. rBet pakilo 
toks smarkus protestas, jog 
komisija turėjo delegaciją 
atgal sugrąžinti .

BOSTON, Mass. — Teisė
jas Car r nuteisė trims mė
nesiams kalėj iman penkis 
darbininkus, kurie buvo su
areštuoti lapkričio 26 d, an- 
ti-fašistinėjv- demons t racijoj 
prie Ford Hali. Taip -pat 
dar uždėta finansinė baus
mė po penkis' dolerius. Nu
teisti šie’‘draugai: M. Fried
berg, Fred Sousa, George 
Peters,. David Walba, ir, 
Harry White. - Tarptauti
nis Darbininkų Apsigyni
mas duoda“ apeliaciją prieš 
šitą teisėjo nuosprendį.

Weirton, IV. Va. —Weir
ton Steel kompanijos darbi
ninkai neva balsavo unijos 
klausimą gruodžio 14 d. Ko-

T

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums
I < • y. __t _ • ę\ e nf T _ i t i •• i *• y* • • •

Mes

BRIDGEPORT, Conn. — 
Šio miesto socialistų valdžia 
nuėmė nuo pašalpos sura
šo dtiūg bedarbių šeimynų, 
sakydama, kad jų duonda
viai gavo darbą. Bet Bedar-

' Protestuojant Prieš 
Provokacijas

Kuomet Reichstage kilo 
gaisras ir ant rytojaus hit
lerininkų spauda pradėjo 
šaukti, jog tai Komunistų 
Partijos darbas, drg. Torg- 
ler, kaipo komunistų reichs
tago frakcijos vadas, pasi
ėmė advokatą ir nuėjęs val
džios įstaigon griežtai už
protestavo prieš tas provo
kacijas. Ten jis tapo suim
tas ir iki šiandien sėdi ka
lėjime. Dabar hitleriniai 
budeliai bando jį nužudyti.

Trečiadienį, 20 d. Gruodžio
ALEKSIUJ A US SVETAINĖJE 

33 Hudson Ąye., C. Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vakare

PRAŠOME NEPASIVĖ LUOTI SU DOVANOMIS

Pernai Aplaikeme Keletą Naudingų Dalykėlių Jau po Bazarui

LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DIENAS

ŠEŠTADJENL SEKMADIENI IR PIRMADIENĮ
' _ .......... —. Į 1. ..

Puikių dovonų gavome iš Waterburio, laukiame tokio pat atsilie
pimo ir iš kitų miestų. “Laisvė” yra Visos“ - Amerikos darbininkų 
įstaiga, tai ir jos parengimai yra visų reikalas;

VISAIS VAKARAIS BUS j ŠOKIAI
• ’ 4 * t*'.* "4 't' \ j.4 ‘

Kiekvieną vakarą grieš orkestrą ir bus puiįd muzikalė progra
ma. Dalyvaus chorai iŠ Newark, N. J:, Greatneck, N. Y. ir Eliza
beth, N. J. Taipgi ir vietinis Aido'choras. i

GERŲ DAIKTŲ GAŲSĮTĘ Už PIGIAI
Jau turime daug gražių dovanų. Ląikę bazaro jos bus išleistos 

už pigiai. Tad skaitlingai atsilankykite ir pasinaudokite proga.

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YBATAI

Puikus Pasisekimas Sovietu
•» < ~ * f ... **

- ‘Sąjungos . Pramonėje
MASKVA.—Fer^ pirmus 

vienuolika mėnesių šių mė
tų Sovietų Sąjungos trakto
rių ir automobilių pramonė

Bus puiki dainų programa
A. Višniauskas, baritonas 

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

iš Brooklyn, N. Y.
išpildė; nusistatytų ' planų i dainuos solos. Koncertas ir prakal
ant 109 miną Por ta Ihikn bos su veItui ižanSa-. Naudokitės ant 1UZ nuos. i ei tą laiKą pr<a> sūsirinkite skaitIingai.
padaryta 44,959 automobi- 

■ liai ir trokai ir 65,782 trak
toriai.

Maiidiukuo Valdžia Vėl 
Provoktioja Sovietus

MASKVA. —Sovietų val
džios organas “Izvestija” 
praneša iš Mandžųrijos, 
kad ten japonų kontroliuo
jama Manchūkuo valdžia 
suareštavo du Sovietų pilie
čių, ir- Rytinio Chinų gele
žinkelio darbininku. Nors 
pagal sutartį < geležinkelio 
administratorium yra So- 
viefų' pilieti^, Maričhukuo

JONAS PATRICK
LIETUVIS ADVOKATAS

Veda Visokias bylas ir atlieka 
dokumentų padarymo ar > peis 
maįpyrpo. legąlius. patarnavimus.

Tel. Elizabeth 3-7788

138 So. Park Street
ELIZABETH, N. J.

WW WW

MONTREAL - CANADA

| J. .M. ROSENFELD

pasiskyrė sayo gaspddorių į
d ''• ./ u? f v ~j. ■ n • zU į -nrvm———— 
r reikalauja,p BEN GERSQVITZ -

- ADVOKATAS
— AKalbd. Lietuviškai

•nrvm-------:‘------

.J

kymus pildytų §ovietų’fpilie- 
čįiai. “ “Užvesti j a” pejjseęgsh 
ti MaMhukuo prates'-5.a šitas 
nątijas provb^kacįiae ; '■*

. ^©TARftAS .
——w——ruxrr'T;—hr ris• •* į • - -> i» - * ę

20 St. James St. East ;
Tel. IjjArhoyr 3424

mažiausiai 25%. Jau 30 meti) kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

. Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

' , • ‘ • I I ’ w .

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

-><-

«

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tą rn avimas 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

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

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

Ketvirtadienį, 21 Gruodžio
WORKERS CLUB SVETAINĖJE 

723—5th Ave., So. Brooklyn, N. Y 
Pradžia 7:30 vai. vakare

<>.

>

Geo. Kaminskasd>

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE VIEN

DEL SAVUS," ALE IR r

KAMBARIAMS.

KAINOS LABAI ŽEMOS
• * I * ' * .....

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

<!>

<t>

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

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

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro eavo ofisą • 

Williamsburg he:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti G;rand Street

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso vMandos huo 1 iki •'i- kas dien. sercdoms ir nubatome 

lĮ/io i ikį M0 vai. vakarais. ” z*.

. NEDELIOMI3
Nuo 10 'Hci 11 -vakvtt ryto .

FLATBUSH OFISAS 
222t Avenue J 

Kampan K. -f.trd ®t.

♦

‘ , - -i \ J.•u.?-//1i /.'■ . • , \ '

1 
I
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NEW YORKO !R APIEL1NKES ŽINIOS
{VAIRIOS ŽINIOS

Del Z. Vitaitienės Kritikę į

ET-

ros.

Pau-
jo-

tarpe 
priim-

raportą 
duoda 

raportą 
ne

patirta, i 
kad ji baisiai kovojus su žu- • 

visi rakandai išvartyti,

didžiausios ris- 
dalyvaus aštuo- 
Risis James O. 
E. Nye (Don), 
ir galingiausi

svarbos, del 
žmonės ma
žino ir jos 
žodis man

Raportas 
Susirin- 

užsidarė 12 vai. naktį.
K. Nečiunskas,

54 Lok. Koresp.

dtiris, pamatė, kad ra- 
išvartyti ir elektros 

žiba dienos laiku. Jis, 
kitą kambarį, pamatė 
gulinčią ant lovos, o

apie jos kaklą buvo drūčiai 
apsuktą elektros viela, ji pa
smaugta . . .

šviesos 
iėjęs į 
Marę

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

.(Buvusio asistantų Hamburgh universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties>ftlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. . NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘/n Avenue

Xpiy Pasitarimai ir S*/>OO 
"OH I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamu kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

pa-
dar j ką buvo pastabų, kaipo nese- 
pa-Įnai buvusį kriaučių bosu, ta-

Pennsylvanijos Mergina 
Didmiesčio New Yorko 

Auka

i nadon, iš kur buvo atvažiavus, 
1 o Marė Pilatskaitė pasisamdė 
trijų kambarių apartmentą po 
num. 255 W. 93 St. ir pradėjo 
linksmai ir “ramiai” gyvent. 
Bet neilgai ji čia gyveno. At- 

1 nešęs jai ledinis ledą 2 vai. 
po pietų, gruodžio 13 d., pra
sidarė

Šiomis dienomis praskambę- f kandai 
laik-J 
mirtį 
Marė 
laik- 

išžiū-

jo visuose New Yorko 
raščiuose apie tragišką 
jaunos moters,’ vardu 
Pilatsky. Iš paveikslo 
raštyje išrodo gražios

Pagal pavardę, ji gali
būt lietuvė ar lenkė; tas vė- . Pašaukus policiją, 
liau 
kan 
doah. Pa.

Kaip daugelis kitų mergi
nų, taip ir ši, ’atvažiavo šin ! 
didmiestin su (Mtsli .. 
tiek > geresnį darbą, rast kokį į 
nors užsiėmimą. 1___ __ __
se mažuose 
miesteliuose, 
ah, Mahanoy 
yra dau^Jis 
o darbų jom 
Todėl, ’gyvenimo 
jos ir traukia jieškbt “laimės.” 

Atvažiavusios < 
retai kuri randa šiek tiek ge
resnį gyvenimą, negu jos turė
jusios savo gimtame miestely: 
vienos gauna dirbt valgyklose, 
k'itos dirbtuvėse, dauguma už 
tarnaites stubose ir tt. Bet ne- 
kurios iš jų papuola, taip sa- į 
kant, į “geresnes” vietas, tai . 
yra j kabaretus už šokikes ar- i aa n_rl|;n:nllI, Slicfrpiltavn 
ba kitokias patarnautojas, kur 1UU VarDiniIMŲ dllSireiKa>0 
susirenka įvairiausio plauko • 
piktadarių : gengsterių, rakė- i 
tierių, baltos vergijos agentų 
ir tt. Jie tokias naujokes 
mergaites, pažįsta ir moka 
greit jas pasivergt po savo va
lia. Taip, ir ši gražuolė Pi
latskaitė papuolė tokių gengs- 
ierių tarpan. . x

Už Ką Ji Buvo Nužudyta?
Kaip paduoda jos mirties 

priežastį New Yorko laikraš
čiai, tai jos netvirtas būdas ir 
liežuvis atėmė jai gyvybę. 
Trumpai paduodant, jos*mir
ties priežasties istorija tokia. 

Ji draugavo su tūla mergi
na, vardu Dolores Curnow. 
Pastaroji turėjo meilužį tūlą 
gengsterį De Perno; bet tuo 
tarpu prie jos kibo kitas ka
valierius, Joe Martillaro, ži
nomas mušeika, kuris už pini- . „ ,, . ,v_. c. .gan Roosevelto valdžiagus pasizvmeio sumušimu' . < , ,j v . ... ,. .. .... nutarus oudavoti devynisdaugelio kailiadirbių streikie-1, . . .i kius laivus ir ju isbudavon- 

mas atsieis 20 milionų doleriu.’ 
Kitur bus budavojami penki, 
o Brooklyne keturi, štai im
perialistinė valdžia karo rei
kalais 
gų, bet 
žėmis.

gal paaiškės. New Yor- 
ji atvažiavo iš Shenan- nikų:

; jos -veidas nagais apdraskytas,;
' kumštimi sudaužytas, ir galu 
į gale pasmaugta. žudiko

&u"tur§tšiekikiu Pėdsakų nebuvo.
- - • į Patyrinėjus jos istoriją, 

Mat. Lkiuo^ ia®k8jo. kad ji yra vedus
Pennsylvanijos i 

kaip Shęnando- 
City ir kituose, 
jaunų merginų, 
ten veik nėra, 

verčiamos.

šį vakarą, Madison Square 
Gardene, bus 
tynės. Jose 
nios poros. 
Browning ir 
tai didžiausi 
ristikai.

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Iš ACW 54 Lietuvių Lokalo 
Priešmetinio Susirinkimo

(Pabaiga)
Į Trade board išrinkti 

lukonis ir Nezveckas. 
Tarybą išrinkti 'V. Zaveckas 
ir Bepirštis. Prieš V. Zavec-

jaunutė būdama, bet vyrą
metus, atvažiavo New YorkaniČiaus tik pastabom ir pasili- 

■ vest linksmą -------1— T‘
j turi jau apie astuonių metų!
1 sūnuką.

šita moteris, ne pirmutinė ir 
ne paskutinė, kuri, atvažiavus 

didmiestin i rn<3Žo miestelio į didmiestį, 
susideda su “gražiais spor
tais.” eina i gražias vietas, 
linksmai leidžia laiką, bet ne- 
>žino, kad žaidžia su ugnimi ir 

I paskui užmoka savo gyvasti- 
i mi.

didelio 
jų pasiuvimui, 

mažai pralavintos mergi- 
darbą gali atlikti. Abel- 
imant kriaučių padėtis da- 
vis sunkesnė. O čia dar

kraustytis ir didinti šapas.
Taipgi pranešė, kad 

“Joint bordo” gavo $2,500 del 
54 lokalo narių benefito. Po 
kiek išeis* padalinti, Pildomoji 
Taryba nuspręs, 
vienbalsiai priimtas, 
kimasmaterijos ir nereikia 

speciališkumo 
net 
nos 
nai 
rosi
unijos viršininkai uždėjo ant 
narių po $12 assesmentų — 
specialių mokesčių. Raportas 
priimtas.

‘Trade bordo” 
A. Linkus. Jis 
smulkmeningą
raportas susideda

davė 
labai 
ir jo 
vien apie lietuvių kriaučių ša
pas, bet ir kitų tautų, tai tūli 
kriaučiai nėužsilaikė ramiai. 
Mat, daugeliui atrodo, kad 
kitų tautų reikalai neapeina 
lietuviams kriaučiams. O kaip 
tik priešingai, mes turime ži
noti, kas darosi kitu 
kriaučių šapose ir 
kriaučių. Jo raportas 
tas su užgyrimu.

Kriaučių 54-tas lokalas išė
jo prieš viršininkų uždėtus 
specialius mokesčius po $12 
ant nario, nes tai yra žiaurus

iš

(297—299)

Malonėkite Persitikrinti.

< Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Lietuvis Advokatas J. GARŠVA
197 HAVEMEYER STREET Graborius (Undertaker)

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Brooklyn, N. Y. į

PAIN-EXPELLER

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

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

J 
B

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.

Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
nnt visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krk^ynoms ir pasivažinėjimams.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

231 Bedford Avenue» - , \ > I • l

BROOKLYN, N. Y. >

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

šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga partnerka arba darbi
ninkė Į Bar & Grill biznį. Sąlygos 
geros. Kreipkitės po numeriu 148 
Grattan -St., kampas Varick Avė.. 
Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg 
2-7311. Taipgi atsibnūa šokiai kas 
subatos vakarą.

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. Ą PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS
221 South 4th Street - 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir Šventadieniais 

tik susitarus

NEW YORK CITY
REIKALINGAS getas kambarys 

ir kad vakarienę pagamintų, nes 
dirbu naktimis. Bus gerai šioj apje- 
linkėj, Williamsburgh, Flatbush, Bay 
Ridge arba New York. Malonėkite 
pranešt per laišką.

I. Daniels,
437 West 33rd St., New Yorks City

(297-298)

BOSTON LUNCH

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

tainėje, 139 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

Kaip vienur,' taip ir kitur, 
bus ir koncertinė programa.

Darbininkai ir darbininkės, 
dalyvaukite masiniai šiose 
prakalbose .

Mobilizuojasi Darbininkai 
Kovai už Vokietijos 

Draugus
• v

Antradienį, 19 d. gruodžio, 
12:30 . po pietų, bus masinė 
darbininkų demonstracija 
prieš Vokietijos fašistus, prie 
jų konsulato. Vokietijos fa
šistai rengiasi nukirsti galvą 
drg. E. Torgleriui, o draugus į 
—bulgarus: Dimitrova, Tane- 
vą ir Popovą atiduoti Bulgari
jos budeliams, kad tie juos 
nužudytų. Darbininkai masi
niai rertgiasi prie protestų.

Daugelis fabrikų darbinin
kų tą dieną sulaikys darbą 
ant 15-kos minučių. Metro 
Silver Co., Mutner Mfg. Co. 
ir visos eilės kitų fabrikų dar
bininkai nutarė sulaikyti ma
šinas antradienį, 3 vai. po pie
tų. Jau kelių desėtkų fabri
kų darbininkai padarė tokius 
tarimus. Draugai, kurie ne
dirbate, tai dalyvaukite de- 
'monstracijoje.

Norėčiau jai teikti labai 
draugišką patarimą. Jau esu 
girdėjusi daugelį kartų, kad 
ponia Vitaitienė rašinėja ko
respondencijas ir kritikuoja 
dainininkus, ypatingai mote
riškus balsus. Na, čionai pa
ti apie save aš nieko nerašy
siu, nes jos ta kritika man la
bai mažai sudaro 
to, kad Amerikoj 
ne gana plačiai 
vienas numestas,
mažai reiškia. Bet man la
bai nuostabu, kad ponia Vi
taitienė pasivėlina sau ir mė
gina. kritikuoti Emiliją Mickū- 
naitę, dainavusią mano kon
certe gruod. 10 d. Man pa
našiai atrodo, kaip kad ma
žas koks žvirbliukas norėtų 
kirsti dideliam ir galingam 
paukščiui į akį.

Mano draugiškas ir labai 
geras patarimas: biskelį dau- 
giaus apsižiūrėt apie savo dai
navimą, o korespondencijas 
palikti ramybėj; tegul kiti jas 
rašinėja, nes pačiai daininin
kei toki rašinėjimai labai ne
priimta.

Korespondencijas turėtų ra
šinėti visiškai pašaliniai žmo
nės, kurie supranta apie dai- 
navima ir muziką, bet nėra 
dainininkai, ir daug nevienpu- 
siauj;?, o laikytis teisybės kiek 
galima, nes apie dainininkus 
rašinėti tai yra perdaug vie
šas dalykas; sunku ką nors 
sumeluoti, nes jie be žodžių 
kalba labai daug patys apie 
save ir ant ju ką nors netei
singai užmesti nėra jau taip 
lengva. Kadangi jie pasirodo 
viešai, ką jie gali.

K. .Menkeliuniutė.

gyvenimą. Ji ko. .
Buvo atėjus viena atstovė 

nuo čeverykų streikuojančių 
darbininkų, 
remti finansiniai, nutarta 135 
balsais prieš 55, kad aukoti. 
Paaukota iš lokalo iždo $25. 

Atsilankė atstovas nuo In
dustrinės Adatos Unijos, pra
šydamas finansinės ir moralės 
paramos del minėtos unijos, 
kurios 28 vadai yra traukiami 
į teismą ir vyriausiai tik to-

, del, kad jie nepasiduodamo- lės veikti. Raportas buvo ap- 
I sų valiai. Atstovas sakė, vie
toj, kad areštuoti gengsterius, tina buvo girdint užpuolimus 
kurie užpuolė Industrines Uni-Į ant Bendro Fronto iš Pyusei- 
jos raštinę, tai jie areštavo tos 
unijos narius vadus. Del šito 
klausimo kilo lokale karštos 
diskusijos, ypatingai man la-

I ima darbininkus, o kitur ’juos bai stebėtina iš tų draugų, ku
rnėta laukan. 100 darbininkų rie pora metų atgal buvo dar- 
” ’ ' " TT ’ ’ bininkų užtarėjų tarpe, net

labai dideliais “revoliucionie* 
riais” dėjosi, o dabar taip 
greit atslūgo ir nusirito į kitą 
kraštutinybę, kad reikia labai 
stebėtis ir pasižiūrėt į veidą, 
ar tie patys žmonės. Pavyz
džiui, šaukė, kad Industrinė 
Unija veda frakcinę kovą, o 

į nekovoja prieš bosus, kaipojteto posėdvje, nei konferenci- 
į tokius. Man atrodo, kad tok(s ''':'' ------- —
t tvirtinimas yra pasitarnavi- 
■ mas bosams. Tačiaus buvo 
toki tvirtinimai atmušti ir nu
tarta paaukoti 10 dolerių dar
bininkų kovoms.

i Skaityta rezoliucija protes
tuojant prieš mirtin teisiamus 
keturis Komunistų Partijos 
vadus Vokietijoj. Rezoliucija 
vienbalsiai priimta.

Iš “Board 
portą išdavė 

^pranešė, kad 
, rauzių” nori

' prašydama pa-Į apsunkinimas.
( Iš New Yorko lietuvių dar
bininkų organizacijų bendro 
fronto raportą davė F. Ra
moška ir J. Stankevičius, at
žymėdami, kad reikia nuo di
delių organizacijų pasiųsti 
daugiau delegatų, nes kuo bus 
daugiau delegatų, tai bendro 
Fronto komitetas geriau ga-P. š

įvairios Svarbesnės Žinios

Iš Federal Reserve Banko

50c. 
Jau 
dar-

NRA ponai giriasi, kad jie 
nuo 24 d. spalių New Yorko 

i mieste sulaužė 143 darbinin- 
ikų streikus, kuriuose ėmė da- 
lyvumą 21,087 darbininkai.

tuiį pakankamai pini- 
bedarbius vaišina buo-'

būk
pa-

Keturi užpuolikai pasigrie-, kapojirpą. 
be iš Epstein & Lieberman 
krautuvės $9,600 vertės kai
liais ir paspruko.

Miesto valdininkai nuolatos 
giriasi, l\ad jie naikina bedar- 

, bę su pagelba Civil Works 
j darbų. Patirta. kad vienur

Miesto valdžia dovanojo del 
B.M.T. ’■ subvių kompanijos 
$5,434.000 taksu, nes 
kompanija nepakankamai 
darė pelnų.

Lapkričio mėnesį, Indepen
dent subvių kompanija perve
žė 13,681,018 žmonių, tai yra. i 
ant 416.235 daugiau, negu 
spalių mėnesį.

dirbo prie City Hospital, kai
po Viešą darbą, bet ponai ne
užmokėjo jiems algų. Darbi
ninkai sustreikavo, pikietuoja 

; viešų darbu raštinę ir reika
lauja atmokėti jiems po

i į valandą už. ju darbą, 
j ne pirmas, streikas prieš 
i bininkų skriaudimą.
I

I ~’Budavoja 4 Karo Laivus
Brooklyno valdiška karinė 

nrieplaūka padėjo budavoti 
keturis naujus karo laivus, ku
rie yra skiriami kraštu apsau- 

ševelto valdžia yra 
! tO •

diskusuotas. Man net stebč-

kos-Butkaus pasėkėtu pusės. 
Buvo užmetimų, kad būk ben
dro fronto komitetas skirsto 
žmones pagal politines pažiū
ras. būk. Pruseikos pasekėjus 
vadina gengsteriais. Tai 
tiesa. Man pačiam teko 
lyvauti keliuose komiteto 
sodžiuose ir niekur 
nebuvo vadinami, 
bendro fronto tokių 
nedaro, kaip tūla 
čionai 
primetė.
buvo nei bendro fronto komi-

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N.

rių. De Perno labai nemylė
jo, kah prie jo meiltižės Dolo
res lenda Martillaro. Ir štai 
vieną rytą žmonės rado Mar- 
tillaro, nužudytą revolverio 
kulkomis^ Policija pradėjo 
klausinėt visų, kuriuos tik ži
nojo,- kad jie buvo pažįstami 
su nužudytuoju. Klausinėjo ir 
abi merginas—Doloresą ir Pi- 
latskaitę. šios išplepėjo vi
sus meilės ir pavydumo sekre
tus; dar įpainiojo ir tūlą Ir
ving Leder. Tuoj tapo sua
reštuoti De Perno ir jo d rau
gusi Leder. Abu gavo ilgus 
metus kalėjimo. Sakoma, dar 
ir trečias dalyvavo Martillaro 
nudėjime ir būk šios mergi
nos dabar ir tą išdavusios pę- 
Hcijai, kurio dabar jieškoma.! 
Gengsteriai gerai žinojo, kad 
ju piktadarystė išėjo aikštėn 
del šių merginų išplepėjimo. 
Ir pasmerktųjų draugai-geng-

, steriai pasiryžo jom atkeršyt.!
Po teismo ir abi merginos 

buvo laikomos Bronx County 
kalėjime būk tik del apsaugo
jimo jų nuo gengsterių kers-! į Šveicariją išvežta aukso už 
to., nes policija žinojo, kad $8,776,400. Roosevelto val- 
kaip tik jos išeis iš teismabu- j ^žia kuopia net supirkdama 

auksą, paskui jį atmoka ki
toms valstybėms.

čio, Bus nudėtos. Išlaikius jas 
ištisus metus “apsaugoj,” ne
senai tapo paleistos laisvėn, 
nes buvo manoma, kad nu- 
smerktųjų draugai gengsteriai 
jau uižmiršo apie jas,

Išėję iš kalėjimo, Dolores 
nieko nelaukdama dūmė Ka-

direktorių” ra- 
J. Buivydas. Jis 
kompanijos “ve- 
mainyti švarko 

j gaminimo sistemą ir užvar
dinti tą darbą pigesnėmis lai- 

, nėmis, kas žinoma, kad tik 
vardas bus pi genės lainės, o 

, darbas padaryti reikės geriau 
j ir pigiai, tai reiškia—algų nu- 

Buivydas davė il- 
; gą ir aiškų raportą, nušvie- 

71 čiąnt visą “Joint Bordo” ir 
į “Board direktorių” veikimą, 
j Pabaigoje rtūuodė, kad jeigu 
Lkriaučiąi nebus ant sargybos, 
:tai darbas gali būti išvežtas 
kur nors kitur iš New Yorko, 
nes jau tūlos kompanijos taip 
daro Pennsylvania valstijoje 
—išveža ten, kur pigiau pa
daro, tai yra į mažesnius mie
stus. Jis nurodė, kad visos 
firmos tą “triksą” vartoja, kol 
unija sučiumpa. Tas gali bū
ti vartojama ir New Yorke. 
Buivydo raportas priimtas 
vienbalsiai.

Iš “Joint Bordo” išdavė ra
portą V. Michelsonas. Jis 
pranešė, kad Hovard Co. dar
bininkams vieton 25, nuošim
čių davė tjk, 20 nuoš. Taipgi 
pažymėjo, kąd “vėrauzių” sa
vininkai užsisako pigius au
deklus del '“Palm Beach”; ži- 
ponų, nes’ tokius daugiau- iš
perka, nes jie yra pigesnės 

• -a ' 3

ne- 
da- 
po- 

taip Ignition Specialistjie
Niekas iš 
užmetimu 
“draugė/’

kriaučių susirinkime
Tokių užmetimų ne-

ACW 54 Lookalas Stoja už 
Vokietijos Kovingus 

Darbininkus
joje. nei kitų organizacijų su
sirinkimuose. Atrodo, kad 
Pruseikos-Butkaus pasekėjai 
neturi ką gero pasiūlyti del 
darbininkų vienybės ir bedar
bių naudos, tai tik darbą ar
do.' Čia neturi būti Bimbos.' 
ar Pruseikos klausimas, ypa-1 
tingai kriaučių susirinkime, 
bet darbininkų vienybės, ko
vos už bendrus reikalus, ypa
tingai kriaučių reikalus. Il
gos buvo diskusijos, daugelis 
neteisingų primetimų padary
ta prieš bendrą frontą, bet 
balsavimas buvo už pasiliki
mą bendrame fronte, nors la- 
bai sunkiai praėjo.

Delegatas Bubnis davė^ ra
portą. Jis nurodė, kad kaip 
kurie lietuviu kontraktoriai 
slaptai ir pigiau darbą imda
vo iš “vėrauzių,” o dabar, ka
da reikia registruoti pagal 
nustatytą unijos kainą, tai 
“vėrauzių” kompanijos nenori 
duoti tos kainos. Tie kont
raktoriai gali būti nubausti 
už tokius žygius. Apie atei
nantį sezoną nieko negalima 
pasakyti, nes, sako, kad yra 
daug gatavų drabužių ir jų 
negali • išparduoti, tai klausi
mas ar bus darbo būsimą se
zoną.

Apie lietuvių kontraktorių 
šapas pranešta sekančiai: Au
gimo. Atkočaičio, Budraičio, 
Davidaičio, Diržo, Karvelio, 
Šimaičio. Vaiginio, Gužaucko, 
Petrofskio, Varneckio ir kele
tas kitų pabaigė darbus.' 
Akermano ir Sadausko dar 
dirbinėja. Kaspercko krausto
si į didesnę vietą ir stato 10 
naujų rtiaŠinų., Juškevičius 
kraustysis iš “Vienybės” na
mo į didesnę. ;Kaip kurie ir 
kiti kontraktoriai rengiasi

ACW 54 lietuvių lokalas. 
savo priešmetiniame susirinki
me, kuris atsibuvo 13 d. gruo
džio, varde 1,200 narių, išne
šė griežtą protestą prieš Vo
kietijos fašistus, reikalauja, • 

j kad būtų paliuosuoti drg. 
Torgleris, Dimitrovas, Popo
vas ir Tanevas. Rezoliucijoje 
sako: “Mes griežtai reikalau
jame, kad tie draugai būtŲ 
paliuosuoti.” Rezoliucija, pa
siųsta Vokietijos ambasado
riui H. Luther i Washingtona.

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

Drg. Milleris Kalbės Bayon 
nė j ir Great Necke

Drg. J. P. Milleris, kuris 
buvo' Sovietų Sąjungoje ir Lie
tuvoje, kalbės sekamose vie
tose :

Pirmadienį, 18 d. gruodžio,
7 vai. vakare, 10 W. 22nd St., 
Bayonne, N. J., L.A.U. Kliu- 
bo svetainėje.

Antradienį, 19 d. gruodžio, 
7:30 vakare, Z. St.raukaus sve

i___

LIETUVIU ANOJU
J KOMPANIJA

STEPHEN BREDES, JR Telephone, Evergreen 6 <5310

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expellčriu ir apdengkit 
su, flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bys laimėtas.

Per suvirs 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, .tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną. v ,
Telefonuokitė: Evergreen 7-1661 TRIT-EMRRR COAL CO

Arba užeikite pasikalbėti LUAL LU.
Kampas Union Ąve. ir Grand Si. 485 Grand St

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau savo studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padarofai kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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