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KRISLAI
Profesionalai ir

Komunistai. c
Kurie tik Profesija f

Užsiima. T \
Patarimas Skaitytojams, v
Koks Mūsų Tikslas? J

Rašo KOMUNISTAS

Kalbėjausi su vienu lietuviu 
profesionalu-daktaru. Jis sako: 
Kai kurie daktarai ant “Lais
vės” pyksta, kam jūs juos taip 
atakuojate.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian 

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežius* o Išlalmėsite 

Pasaulį!

Vokietijos Fašistų
štai koks komunistų nusista-ĮI Valdžia Išromys 400,000 

tymas linkui profesionalų: dak-i Vyj-y jj- Įmotėm 
tarų, mokytojų, advokatų, inži-'Į 
nierių ir kitų.

Mes nekovojame prieš profe 
sionalus, kaipo tokius. Priešių- valdžia išleido įstatymą, pa- 
gai, komunistų tikslas yra, kad gal kurį “protiškai nesvei- 
profesionalus patraukti komu- .
nistų pusėn, tai yra, padaryti L 4xVnTnvfi
juos komunistų simpatikais ir \ 
darbininkų judėjimo rėmėjais. 
Mes norime, kad, pavyzdžiui, 
daktarai, mokytojai, advokatai, 
inžinieriai ir t. t., būtų darbi
ninkų klasės talkininkais kovo
je prieš kapitalizmą. Toks mū
sų tikslas. Toje linkmėje ko
munistai darbuojasi. Tokio at
sinešim© laikosi 
spauda—“Laisvė”, 
kiti mūsų

FAŠISTŲ SPAUDA JAU REIKALAUJA Badaujantis Sūnus 
....„„L— ,r . _ . „„n INUZUOČ MollUą IFKOMUNISTŲ VADAMS NAUJO TEISMO Paskui pats Nusižudė

BERLYNAS. — Fašistų IR MIRTIES, JEIGU ŠIS NEPAVYKTŲ 
■.atvma. na- 1

vyrai ir moterys turi —Hitlerinė 
Tas įstaty

mas įeis galion su sausio 1 
d., 1934 metų ir palies net 
keturis šimtus tūkstančių 
suaugusių žmonių.

BERLYNAS, Vokietija. (“Volkischer B e o b a c hter”

HACKENSACK, N. J. — 
George Dolack revolveriu 
nušovė savo motina Anna v

VOKIETIJOS KOMUNISTŲ PARTIJOS
VADO DRG. PIECK ATSIŠAUKIMAS I

PASAULIO DARBIN1NKUS-NINKES

komunistinė 
“Vilnis” ir 

laikraščiai.

profesionalai ir pro- 
Yra tokių, kurie tik

Bet yra 
fesionalai. 
savo profesija užsiima, duoną 
iš to daro ir viskas. Yra ir to
kių, kurie visais būdais remia 
darbininkus. Bet yra ir tokių, 
kurie aktyviai dalyvazija kovo
je prieš darbininktis.

Komunistai kovoja tik prieš 
tuos, kurie aktyviai padeda bur
žuazijai ir darbininkų prie
šams. Bet mes kovojame prieš 
juos ne kaipo prieš prof esiona- 
lūs, bet kaipo prieš darbininkų 
neprietelius. Mums rūpi ne jų 
profesija, bet jų politinis veiki
mas. Pavyzdžiui, štai lietuvis 
daktaras. Jisai ir finansiškai,] 
ir moraliai, ir politiniai ir vi- / 
sais kitais būdais kovoja prieš I 
komunistus ir aktyviai darbuo
jasi renegatų tarpe, žinoma, 
kad mes prieš tą poną kovoja
me. Bet ne todėl, kad jis dak
taras. Jis galėtų jokios profesi
jos neturėti," vis tiek mes prieš 
jį kovotumėme.

spauda reika- pareiškia, kad “už tėvynes j Dolack, 64 metų amžiaus, 
1 ’ ’ ” ’ ’ ’ ’ paskui pats sau kulką suva

rė. Nugabentas į ligoninę, 
prieš mirtį, Dolack pareiš
kė: “Motina labai kankinosi 
ir me neturėjome ką val
gyti, todėl aš pamaniau, jog 
šita bus geriausia išeitis.”

lauja, kad draugai Torgler, išdavystę” visus keturis bus 
Dimitrov, Popov ir Tanev lengva nuteisti mirtin ir 
nebūtų paleisti gyvi. Turi nužudyti. Iš pat sykio rei- 
pripažinti, kad Leipzigo tei-.kėję taip pasielgti su komu- 
smui nepavyko surišti tuos (nistų vadais, 
draugus su reichstago gais-

Prie

Po-
Vadinasi, kruvinoji Hit- 

ru, todėl jau reikalauja da-(lerio valdžia ketina nepalei- 
; gyvais. Nors 

valdžios prokuroras 
naujo teisiami, “kaipo tėvy-( Werner pripažino visai ne
neš išdavikai”, jeigu šis tei-' kaltais Dimitrov, Popov ir 
smas rastų nekaltais reich- Tanev, tačiaus jų gyvybė 
stago gaisre. Pavyzdžiui, dar neišgelbėta.

>t IT | R/f* ■ 17 j IVUvl J d Lt L diYclld UJ d Uld“ lt:! JLU

JNeW lOrkO IVllCStO Vai” | bar,-kad tie keturi komuni-isti draugų
* čl TV’ 'vadai tuojaus būtų iš- pats valdžgdienius Šluoja Džiova

NEW YORK.—Išdavė ra
portą šio miesto taip vadi- 
Samas “Susivienijimas De-

i Pagerinimo Biednųjų 
Padėties” už 1933 metus. > 
Raportas parodo, kad susir
gimai džiova ir mirimai nuo 
džiovos nesulaikomai auga 
tose vietose, kur vargdie- 
ųiai gyvena susikimšę. To
kios vietos yra kelios: Har
lem, žemutinėse dalyse East 
Side ir West Side, Brookly- 
iie Williamsburgh-Greenpo- 
int sekcijoje ir t. t. Tose 
vietose daugiausia ’gyvena 

| vargdieniai ateiviai. Tose 
/miesto dalyse susirgimai 
(džiova 118 nuoš. augštesni, 
negu1 abelnai miestą pa
ėmus, o mirimai džiova 132 
.puoš, augštesni, negu mies
te abelnai.

AUSTRIJOS FAŠISTAI
TERORISTŲ ROLeJE

Komunistinė spauda visuo- II ---------
met ragina savo skaitytojus f VIENA, Austrija. — Vie- 
kreiptis patarnavimo visų pir- nam žydų štore fašistai me- 
ma pas tuos profesionalus, ku- tė gazinę bombą ir išvaikė 
rie garsinasi mūsų dienraščiuo- pirkėjus; Tūlam studentų 

“Vii-1 susirinkime teroristai eks- 
pataria skaitytojamsi pirk- LiocĮavo gazinę bomba ir iŠ-

se. Taip 0at “Laisvė” ir 
nis’
Yi reikmenis pas tuos biznie
rius, kurie skelbiasi tuose dien-, 
raščiuose.

Bet, daleiskime, tūlas dakta
ras garsinasi “Laisvėje” ir 
pačiu aktyviai dalyvauja rene
gatų Prūseikos ir Butkaus kom
panijoje—^sako prakalbas prieš 
mus, remia juos finansiškai, ra
šo jų šlanfete prieš mus ir tt. 
Šis profesionalas negali laukt ir 
norėt, kad mes tylėtumėme apie 
jo darbus, politinėje kovoje 
prieš- mus, kad mes jo^darbų 
neparodytume lietuviams darbi
ninkams, tik todėl, kad garsinas 
mūsų* spaudoje. Bet ir vėl: 
mums čia svarbu ne tas, kąd jis 
daktaras, bet tas, kad jis veda 
aktyvę kovą prieš mus, prieš 
mūsų judėjimą, prieš darbinin
kų -klasės interesus. Tiktai to
kioj. prasmėje mes atakuojame 
tokį profesionalą.

yra,

ardė susirinkimą.

(POLICIJA SUŽEIDĖ
* t- ŠIMTĄ DARBININKŲ

Matote, mes darome griežtu 
skirtumą tarpe profesionalų i ? 
profesionalų. Tuos, kurie akty
viai dalyvauja darbininkų judė
jime ir remia komunistinę spai 

» dą, mes sveikiname, kaipo ko' 
r votojus. Kurie tik savo profe 

sija užsiima^ bet nekliudo, ne
kiša kojos darbininkų judėji
mui, tuos mes paliekame visiš
koj ramybėje, apart, žinoma, 
paraginimo, kad jie turėtų rem-j 
ti darbininkų judėjimą. Bet 
kurie veda kovą prieš mus 
prieš tuos mes kovojame,- kaipc 
prieš savo politinius priešus, j

Bedarbiai Drąsioje Kovoje Prieš Alkį;
Reikalauja Valdžios Prižadėti] Darby

DAYTON, Tenn. — čio
nai bedarbių kantrybė jau 
išsisėmė ir jie pradėjo akty
vę kovą prieš alkį. Rhea 
pavieto du tūkstančiai be
darbių šturmavo Roosevelto 
valdžios Civilių Darbų raš
tinę, nugalėjo policiją, iš
grūdo pavieto gaspadorių ir 
jo šeimyną iš pavieto ir tt. 
Bedarbiai reikalauja val
džios prižadėtų darbų. Pa
sirodo, kad visam paviete j
Civil Works administracija prieš badą

duos darbo tik del 299 be
darbių. O kiti bedarbiai pa
liekama badui. z

Tą pačią dieną (gruodžio 
17 d.) kitam bedarbių susi
rinkime ponai atėjo ir pa-

ĮVAIRIOS žinios
New York. — Suskilo pa

cifistų organizacija “Fel
lowship of Reconciliation.” 
Prašalintas sekretorius Ma
thews, kuris stoja už gink-H

[Visam Pasaulyje Demonstracijos Gruodžio 19 d. Už Pa- 
liuosavimą Draugų Torgler, Dimitrov, Popov ir Tanev; 
Lietuviai Darbininkai ir Darbininkės, Prisidėkite 
Kovos Prieš Fašistinį Terorą Vokietijoje
Maskvos “Pravda” talpi- gų Torgler, Dimitrov, 

na Vokietijos Komunistų Pov h* Tanev gyvybės.. 
Partijos vado draugo Wil-{ # Gruodžio .19 d., tai
t i x n ■ • i • šiądien, yra tarptautinė die-liam Pieck straipsni ir atsi- *■ * ’ r ,v 1 . 1 * _ inauz paliuosavimą minėtų
šaukimą į pasaulio darbi- ■ jraUgų# Amerikoje rengia- 
ninkus. Drg. Pieck nuro- (mos masinės demonstraci- 
do, kad Vokietijoj hitleri-!jos prie Vokietijos valdžios 
nis teroras žudo šimtais ge- konsulatų. Lietuviai darbi- 
riausius darbininkų klasės | ninkai ir darbininkės, daly- 
kovotojus. Jis šaukia viso į vaukite tose demonstracijo- 

; pasaulio darbininkus, vals-1 se ir prisidėkite prie kovos
luotą apgynimą Sovietų Są- kiečius ir intelektualus stoti I prieš kruviną fašistinį tero-
jungos.

Detroit, Mich. — Auto
mobilių darbininkų konven
cijoj dalyvavo atstovai nuo 
48 organizacijų. Konvenci- 

10 j ja susidėjo iš 224 delegatų.

Coudersport, Pa. — Tro-
siūlė, kad bedarbiai apgai- kas apsivertė, du jauni vers-
lestautų ir atsiprašytų už 
pirmesnę demonstraciją.Bet 
nieko nepešė. Bedarbiai su 
pasipiktinimu atmetė tą re
zoliuciją ir nutarė kovoti

tino darbo kempės darbinin
kai užmušti, keturi sužeisti 
pavojingai, o vienuolika 
lengviau.

Čeveryky Siuvimo Darbininky Konvencija 
Atmetė Darbo Federaciją ir Renegatus

Taip pat konvencija pasisa
kė už bedarbių ap d raudą.

Kuomet kilo Amerikos
Darbo Federacijos klausi-

į kovą už išgelbėjimą drau-lrą.

SOVIETU SĄJUNGOS BUDŽETAS 1934 
PASIEKS 45,000,00(1,(100 RUBLIU

Morganfield, Ky. — Su
degė Capital Hotel. Gaisre 
žuvo du žmonės.

Klamath Falls, Ore. — 
Nusižudė bedarbis darbinin
kas Frank Hibbard.

Pranešama iš Chicagos, 
kad gruodžio 17 d. ten uk
rainiečiai baltagvardiečiai 
buvo surengę demonstraci
ją prieš Sovietų Sąjungą.

BOSTON, Mass. — Čio
nai einanti čeverykų darbi
ninkų amalgamacijos kon
vencija atmetė renegatų ir 
kitų dešiniųjų elementų pa
siūlymą naują uniją įvesti mas, konvencijos pirminin- 
į Amerikos Darbo Federąci-1 kas Paul Saf f agio pareiškė: 

“Jeigu ponas Zimmerman 
(renegatas) ir jo kompani
ja mano, kad jie suvarys 
mus į Amerikos Darbo Fe
deraciją, tai aš noriu pasa
kyti delegatams, jog jie 
•(Zimmerman ir kompanija) 
labai apsirinka”.

Washington. — Valdžios 
statistikų biuras pripažįsta, 
kad mirimų nuošimtis padi
dėjo bėgyje paskutinių ke-1 
lių savaičių.

MASKVA. — Sovietų vai-1 
džia ir visa darbininkų tė
vynė gali didžiuotis, kad jau 
su gruodžio 1 d. šių (1933) 
metų įplaukos padengė vi
sas išlaidai. Dar daugiau, 
per Šiuos metus už visokius 
užsienyje pirktus produktus 
sumokėta net $200,000,000.

Sovietų Sąjungos budže- 
tas parodo krašto didelį pro
gresą. Jeigu 1933 metų bu
džetas buvo 35 bilionąi rub-! 
lių, tai 1934 metų budžetas 1 
numatomas net iš 45 bilionų Į 
rublių. Šio budžeto smulk-į 
menos bus paskelbtos Sovie- ’

tolimesniam pramonės ir 
kultūros kėlimui šalyje.

Labai sėkmingai buvo 
pravestas pardavimas Ame
rikoje ... Sovietų Sąjungos 
auksiniu bonu už 10 milio- v v
nų rublių. Planuojama at
einančią vasarą panašių bo- 
nų Amerikoje išleisti ir par
duoti už 25 milionus rublių, 
bet jie neš tik 5.5 nuoš. Už 
metų po nupirkimo bono 
savininkas gali atsiimti vi- 

isą sumą, tai yra, Sovietų 
valdžia atmoka pilnai.

Taigi, Amerikos lietuviai 
tų Sąjungos Pildomojo Ko- j darbininkai, kurie turi pini- 
miteto susirinkime, kuris gų, turąs progos ateinančią 

I įvyks gruodžio 25 d. Milži-] vasarą vėl pirkti Sovietų 
niškos sumos bus išleistos | aukso bonus.

ją. Konvencija nutarė, kad 
naujoji unija turi būt neri
botam laikui visai nepri
klausoma unija. Konvenci
joj išrinkti viršininkai bus 
tik laikini, o sausio 15 d. vi
suotinu referendumu bus iš
rinkti pastovūs viršininkai.

Brooklyn, N. Y.—Du ne
žinomi piktadariai nušovė 
tūlą Angelo Fazzingą, 37 
metu amžiaus, alaus daržo 
savininka. c

Mergaitė Sudegė, 
Keturi Sužeisti

Suareštavo Latvijos
Seimo Kom. Frakciją

Revoliuciniai d a r b i ninkai SnWHHSt- D“ Žm0Hės Turės Mirtikomunistų vadovybėj suren- Uvuai uiai uuoii vgaoi iTv 1T v , u
gė demonstraciją prieš bal
tagvardiečius. Policija pa-1 
darė puolimą ant darbinin
kų ir apie šimtą 'jų Sūžėidė. 
Tas parodo, kad nors Roo
sevelto valdžia pasižadėjo 
neleist šioj šalyj baltagvar- 
diečiams gyvuoti ir darbuo
tis prieš Sovietų Sąjungą, 
tačiaus baltagvardiečiai vi
sai atvirai pradėjo veikti ir 
valdžia juos apgina ir 
laiko. ».•

ravo.bet Darbų Nėra K
' ’ —■ : ti|. KABUL, Afganistanas.—

Du žmonės nuteisti mirti, p. 
du. amžinam kalėjimui, už, 

gistravo pusė miliono bė- nužudymą Afganistano ka- 
‘ • rahaus. Karalius buvo, nu

šautas lapkričio 8 d. ,

ALBANY, N. Y. — New 
Yorko valstijoj jau užsire-

Chicago, Ill.—Prie .James 
Allport automobiliaus ma
šinos priėjo nežinomas žmo
gus ir prašė: “Nušauk ma
ne, aš noriu numirt.” All- 
port pavažiavo toliau, pa
šaukė policistą, bet sugrįžę 
jau rado nežinomą žmogų 
užmuštą po automobilio ra
tais.

NEW YORK. — Po num. 
547 Lenox Ave. sudegė pen
kių augštų gyvenamas na
mas. Viena negrė mergai-

RYGA.—Latvijos fašisti
nis seimas nutarė nuimti 
nuo komunistų frakcijos 
nepaliečiamybės teises ir

pa-

A Jaunuoliai Jau Padėti 
eū Į Mirties Kamerą

BIRMINGHAM, Ala. — 
Scottsboro jaunuoliai Pa
tterson ir Norris jau nuga
benti į Kilby kalėjimą ir pa
sodinti į mirties > kamerą. 
Jų nužudymui paskirta va
sario 2 d.

darbių, reikalaujančių Roo
sevelto valdžios federalių 
civilių darbų. Ir dar prie• 
kiekvienos registravimo rą- UŽDARĖ 200 SALIŪNŲ 
Štinės tūkstančiai užsiregįs-: 
truoja kasdien. Tuo tarpiu 1 
darbų nėra.
tik mažai saujalei davė lai
kinus darbus.

Palvonnambi v f .vv ~ r011clJayj1 uždarė apie du šimtu saliū-
nų, kurie neturi leidimo 

■į .pardavinėjimui svaigalų.

Sek- 
taip

Shreveport, La. — 
madienį čionai užėjo 
staigi ir didelė audra, jog 
joje žuvo keturi žmonės, 
devyniolika sužeista ir daug 
medžiaginių nuostolių1 pri
daryta. i

Havana, Kuba. — Gruo
džio 17 d.,‘įvyko riaušės. Ta
po sundikintas laikraštis 
“El Pais”, šeši žmonės už
mušta ir nemažai sužeistų.

Washington. — Aukso 
kaina vėl pakelta penkiais 
centais. Dabar už aukso 
unciją moka $34.06.

<

Westport, Airija. — Tano 
suareštuotas z Airijos fašis
tų vadas generolas O’Duffy.New York. — Gerai žino

mas rašytojas Vance sude
gė savo kambaryje viešbu
tyje. Minkštam krėsle už
migo su degančiu cigaretu 
rankoje, cigare tas , iškrito, lių nelaimėje užmušta sep 
ir uždegė krėslą.

Chicago, Ill. •— Pereitą 
sekmadienį miestą apsuno 
tirštos miglos. Automobi-

tyni žmonės.

tė, 7 metų amžiaus, gaisre į tuojaus visus šešis draugus 
(suareštuoti. Už tokį pasiū
lymą balsavo 57 seimo na
riai, o prieš 23. Tuojaus 
visi draugai tapo suareštuo
ti. Vedant iš seimo rūmų, 

(komunistai dainavo “Inter
nacionalą” ir šaukė “šalin 
buržuazijos diktatūra.”

žuvo, o kiti trys kūdikiai ir 
vienas suaugęs tapo sužeis
ti.

Žuvo 4 Darbininkai
BUENOS AIRES, Argen

tina. — Gruodžio 17 d. žiba
lo valymo dirbtuvės gaisre 
žuvo keturi darbininkai ir 
vienas tapo sunkiai sužeis
tas. Nelaimė įvyko šalę 
miesto La Plata.

M ASINIAI KRIKŠTIJA 
VAIKUS

BERLYNAS. — Darbi
ninku distrikte. kad pasity
čiojus iš bedieviu, fašistiniai 
kunigai surankioio 150 vai
ku tarpe 6 ir 14 metų am
žiaus ir visus kartu pakrik
štijo.

Studentai Atmušė 
Policijos Puolimą

ZAGREB, Jugoslavija. — 
Gruodžio 17 d. čionai lankė
si karalius Alexander ir re
voliuciniai studentai suren
gė prieš monarchiją demon
straciją. Policija bandė 
studentus suareštuoti, bet 
nepavyko. Studentai taip 
smarkiai gynėsi, kad vienas 
policistas tapo užmuštas, o 
keli sužeisti.

(Daugiau Pasaulinių žinių
K-tam nuslauvD
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asabos lėšųos jiems brangiau išlaikyti. 
Daugiau bus veltaėdžių, su didesnėm ar
mijom savo adjutantų, kurių kiekvienas 
norės gardžiau pavalgyti, gerai paūžti ir 
dar pinigų susikrauti.

Tas viskas Lietuvos darbo žmonėms 
lėšuos labai daug medžiaginiai. Moraliu 
atžvilgiu—jiems bus brukama daugiau 
tamsinimo nuodų, bus stropiau kovojama 
su pažangiaisiais darbininkais, ypač ko
munistais; žodžiu, bus stelbiamas revo
liucinis darbininkų judėjimas. Tam tiks
lui Vatikano papa ir augština savo tar
nus.

Žinoma, tas nesulaikys revoliucinio 
darbininkų judėjimo. Kad ir prie sun
kiausių sąlygų, Lietuvos darbininkai 
šviesis, organizuosis ir padarys galą iš
naudojimo sistemai. ;

Francijos lietuviai Dar
bininkai Organizuojasi 

_______ i
ALDLD Centro Komitetas 

gavo sekančio turinio laišką nuo 
ALDLD 121 kuopos sekreto- \ 
riaus:
Mieli Draugai:—

Prisiunčiame jums mokesčių 
blanką. Jau mes turėjome ket
virtą susirinkimą mūsų kuopos. 
Rodosi, dar taip nesenai sutvė
rėme savo klasinę kuopą, bet 
jau daug pažengėme pirmyn.

Išpradžių, prieš keturis mė-1 
nesiūs atgal, jeigu kur lietuviai j 

! susieidavo laiko praleidimui, tai Į 
būdavo girdėtis tik tuščios kal
bos ir nusiskundimai del krizib, 
bet niekas tinkamai negalėjo da-, 
lykus išaiškinti. Dabar visai 
kas kita. Iš šalies klausant ir 
matant tuos pačius darbinin
kus, net nuostabu, kaip jie taip 
greitai pažengė pirmyn ir daly-i —Nieko nėra,—pasigirdo vy
kus supranta iš klasinio taško.

Ir dabar mūsų susirinkime 
buvo darbininkų dar nenarių. 
Jie uždavė klausimus, mūsų na
riai šaltai ir nuosekliai į juos 
atsakinėjo. Darbininkai klausė 
mus: kodėl jūs metai laiko atgal 
taip dalykus neaiškinote? Jiem 
murodėme, kad kol mes nepri
gulėjome prie Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir neskaitėme jos 
knygas, tai mes ir patys tų da
lykų nesupratome. O dabar yra 
kas kita. Tie draugai užsiin
teresavo literatūra, bet stoka 
pinigų. Taipgi klausė, kur jos 
galima gauti. Mes. jiems išaiš
kinome, kas yra ALDLD, kad 
prie šios organizacijos labai pa
ranku priklausyti ir kad tai lie
tuvių darbininkų klasinė orga
nizacija, kurioje priklauso visi 
sąmoningi darbininkai. Kele
tas darbininkų pasižadėjo stoti 
į ALDLJ) po naujų metų. Mes 
visi ALDLD 121 kuopos nariai 
esamL labai dėkingi, jums, 
draugai, už visą literatūrą, ku
rią jūs mums prisiuntėte ir su
teikėte klasinį žinojimą. Dabar 
mes susirinkę turime ką kalbėti 
ir žinome, kaip orientuotis dar
bininkų klasės reikaluose.

Kas liečia žurnalo “šviesa”, 
tai siuntinėkite kuopos sekre
toriaus antrašu. Mes pageidau
jame, kad kuo geriausias būtų 
bedievybės skyrius.

Draugiškai‘jūsų,
D. D. Proletaras.

“Be Dievo Valios Nei Plau
kas žmogui Nenukrinta 

Nuo Galvos”
Šitokis sakinys seniau bu

vo plačiai vartojamas tarpe 
tikinčių žmonių. Viskas, 
kas atsitinka, vis tai buvo 
ir dar yra—“dievo valia...”

Šiomis dienomis atėjo ži
nios iš Italijos, kad ’ Stilo 
miestelyj, Kalabrijos pro- J I , £
vincijoj, kuomet žmonės bų- 
yo susirinkę bažnyčion gar
bint dievą, staiga sugriuvo1 
varpinyčios bokštas, Netoli 
Jbokšto ląuke meldėsi kelio
lika asmenų ir štai begriū- 
dami “dievo namai,” užmu
šė net pusę tuzino maldinin
kų.

Matomai, jie dievui labai 
įkyrėjo savo maldomis, kad 
tas leido bokštui griūt ant 
jų.................. ’

Bažnyčioj Sudegė 144 
žmonės

Bet tai nepirmiena, kad 
žmonėm begarbinant savo 
“mielaširdingą ir visagalį” 
dievą, tas už jųjų maldas 
ima ir nubaudžia juos. Ke
liolika* metų atgal Rumuni
joj “didįjį” penktadienį bu
vo susirinkę vienon bažny
čion apie pora šimtų maldi
ninkų, kad paverkus ant 
kryžiaus prikalto kristaus. 
Kaip paprastai, prieš vely- 
kas bažnyčiose būna įtaisy
ti “grabai,” apstatyti eglė
mis/ taip buvo- ir minėto j 
bažnyčioj. Besigrūsdami pa
bučiuot dievulį, parvertė 

! ant degančių žvakių eglai- 
‘ tę, iš ko kilo -gaisras. Du
rys užsikimšo/ Sykiu ' su 

144 
va-

Orą 
gali 

kiek sapnininkas 
tušti astrologiški 
kurie negalima 

tų oro spėjimų,

i

Pažino ♦
Tėvas—Sūnau, ar mokytojas 

pažino, kad aš jums pagelbėjaji 
padaryti mokyklos skaitlinių . 
darbą

Vaikas—Taip, jis sakė, kad 
! aš patsai nebūčia tiek klaidų 
j pridaręs.

rius” net ir šti oro spėjimais.’ 
Galimas daiktas, kad ir šiuo I 
tarpu dar tokių knygų cirku
liuoja tarpe žmonių. Mums ne
teko progos pastaruoju laiku jų 
matyti. Panašios rūšies kalen
doriai gali nurodyti tam tikras 
šventes arba dausiškų kūnų ju
dėjimus, bet ne orą. 
“šimtmetinis kalendorius 
tiek atspėti, 
sapnus. Tai 
išvedžiojimai, 
taikyti prie
katruos atlieka moksliniai oro 
spėjimo biurai.

Reikia žinoti, kad net pasta
rieji, t. y., šių dienų oro spėji
mo biurai, ne visuomet teisin
gai atspėja, kas bus, sakysime, 
laike 24 valandų. Kodėl? To
dėl, kad dažnai gamtoje pasi
taiko tam tikrų nenumatomų 
įtakų, kurios paveikią į ateinan
čias oro srioves ir j aš pakrik
to arba nukreipia šalin. Im
kim, , pavyzdį: Sakysim, New 
Yorko oro spėjimo biuras šian
dien gaus telegrama pranešimą 
iš Kanados, kad iš ten ateina 
dideli debesys, nešini smarkius 
sniegus tiesiai į New Yorką. 
šis oro spėjimo biuras paskelbs, 
sakysim, jog už 24 valandų tie 
sniegai—debesys bus ties New 
Yorko miestu ir čia privers 
daug sniego. Tai bus padaryta 
moksliniu išskaičiavimu. Ta- 
čiaus, per tas 24 valandas gali 
smarkiai oras atšilti ir ateiną 
debesys tuomet duos lietaus, o 
•ne sniegą. Arba: į tas 24 va
landas gali kilti smarkus vė
jas nuo pietvakarų ir minėtus 
debesis nukreipti visai į prie
šingą pusę. Ir taip šis moks
linis spėjimas gali suklysti. Pa
našiai dažnai ir esti.; •

Juo mažiau galima atspėti, 
kokis New Yorke oras bus, sa
kysim, už 50 arba 60 metų. Tai 
visai negalima, žmonės, kurie 
tiki kąž-kokiom viršgamtiškom 
pajėgotn, gali tikėti ir pana
šiem spėjimam, bet darbinin
kas, besivaduojąs, teisingais 
gamtos i judėjimų ąiškipimais — 
niekuomet tąipi netikės.redakcijosatsakymai

Drg. M. P., Hudson, Mass.— 
Jūsų rašinėlis iš pasikalbėjimo 
su K. B. spaudai netinka, nepa
sinaudosime. Mes nemanome, 
kad toji pasaka atatinka tik
renybei. Pagaliaus, jėigų tai 
ir būtų tiesa, tai vistiek daly
kas būtų permažas, kad apie jį 
kalbėti. Revoliuciniai darbinin
kai į tokius dalykus, kaip ko
kios tautybės kuris komunistų 
vadas yra, kreipia labai ma
žai domės. Svarbu ne jo tau
tybė, bet darbai. ,
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Klausimai ir Atsakymai

įpra^

populiarizuoti masėse

viskas balsas.
Vyras—Stebėtina, o man pa- . 

sirodė, kad kitas mano vietoje.'

DR. J. J. KAdKJAWHWS
371 Laite SU Newark,

Telephone: MW4
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“Nieko Nėra”
Vyras (kuris dirbo naktimis/’ 

susirgo ir parėjo iš darbo).— 
O kas čia guli su mano žmo
na?

J. B. Mathews Pašalintas
Amerikoje veikla pacifistų organizaci

ja, žinoma kaipo Fellowship of Recon
ciliation. Tai didžiausia tos rūšies orga
nizuotų žmonių grupė Amerikoje, su apie 
10,000 narių. Organizacijos tikslas ko
voti prieš karą. Joje randasi stambių 
kapitalistų, vidurinės klasės žmonių iv, 
tam tikra dalis, sakonąa, yra net darbi
ninkų.

Organizacijos sekretorium buvo J. B. 
Mathews, sukairėjęs socialistas, žymus 
žnpogus. Jo nuomone, jeigu kovoti prieš 
karą, tai reikia kovoti ir prieš tą siste
mą, kuri karą gimdo, o karų gimdytoja 
yra kapitalistų sistema. J. B. Mathews, 
beje, dalyvavo visuose J. V. darbininkų 
bendro fronto susirinkimuose. Anti-Ka- 
riniam Kongrese, laikytam pereitą vasa
rą New Yorke, jis vaidino didelį vaidme
niu

Ir štai, todėl kad Mathews kovoja po
draug su darbininkų klase prieš imperia
listinio karo pavojų, minėtos organiza
cijos Nacionalė Taryba išmetė jį iš sek
retoriaus vietos! Akyva, kad socialistai 
nariai minėtos tarybos balsavo drauge su 
reakcininkais buržujais išmesti Mathews.

Smerkdamas tuos, kurie žodžiais neva 
kovoja prieš karo pavojų, o darbais re
mia, J. B. Mathews, savo pareiškime 
sako:’

Aš neturiu jokių kitokių planų, kaip tik
tai padidinta energija darbuotis Sąjungoj 

’Kovai prieš Karą ir Fašizmą. Karas yra 
^neišvengiamas ir mes turime tiktai mėne- 
’šius, kuriais galėtum sukelti mases prieš 
'karo gamintojus. Fašizmas nušluos mus, 
jei mes greit neparuošime griežtos opozici
jos tarpe milionų farmerių, miestų darbi- 
‘ninku, bedarbių, studentų, liberalų ir inte
lektualų.

Teisingai pasakyta. Kiekvienas inte
lektualas, jei jis ištikrųjų trokšta kovoti 
su karo ir fašizmo pavojum, privalo dirb
ti, kaip dirba J. B. Mathews.

Renegatas-Nenaudėlis
Leipzigo teismo prokuroras, reikalau

damas mirties bausmės d. Torgleriui, la
bai i daug remiasi renegato Bertholdo 
Karwahne liudijimu prieš d. Torglerį.Mi- 
nėtas nenaudėlis apleido Vokietijos Ko-

. mųnistų Partiją prieš tūlą laiką. Iš karto 
jis argumentavo panašiai, kaip šių dienų 
lietuviai renegatai, Prūseikos ir Butkai, 
buk jis neisiąs prieš komunistinį judėji
mą, būk jis išeinąs tik prieš tūlus vadus 
Vdkietijos Komunistų Partijos. Bet il
gainiui slydo vis į dešinę, šiandien Kar
wahne randasi tarp fašistų. Šiandien jis 
išstatytas kaipo vyriausias valstybės liu
dytojas prieš d. Torglerį, Dimitrovą, Po
povą ir TaneVą.

Renęgatystės kelias tik vienas: pas 
buržuaziją, į reakciją. Renegatams vis
kas geriausia^ kas tik eina prieš revoliu
cinį darbininkų judėjimą, prieš komunis
tus. Tai turėtų įsitemyti tie lietuviai 
darbininkai, kurie vienaip ar kitaip pa
deda lietuviškiems renegatams.

Lietuvai Kardinolas
So. Bostono “Dąrbininkas” skelbia, 

kad greitu laiku Vatikanas padarys dar 
vieną Lietuvai surprizą: vyskupą Skvi
recką paskirs kardinolu. Taigi, Lietuva 
turės savo kardinolą ir eilę vyskupų, o 
kunigų—net perdaug. Kokia iš to nauda 
bus Lietuvos darbo žmonėms? Dideli

. ( ’ I ’ J l ' , J J ; . i

Savas Apie Savus
Clevelando fašistu “Dirva” rašo:/

SLA taip ’nusmuko prie ,Gegužio ir Vitąi- 
čio, kaip Amerika: prie Hoover-io. t

SLA nariai jau buvo išstūmę ir Gegužį 
prieš pereitą seimą, bet. jisai nesusiprato 
pasitraukti, tik sudaręs savo kliką norėjo 
būtinai dar likti prezidentu. Ir liko. Bet 
ką jis gero padarė organizacijos sustiprini
mui?
Ta proga norėtum paklausti “Dirvds”, 
ką gero padarys organizacijai Strumš-

kis arba Bagočius? Pirmąjį, kaip žinia, 
stato į SLA prez. fašistai, o antrąjį— 
socialistai. Ar jiedu ne tų pačių plunks
nų paukščiai? 

<?
Kad padėti organizacijai, tai SLA na

riai turi išrinkti sekamam terminui pil
domąją taryrbą iš darbininkų SLA narių 
—tuos, kuriuos siūlo SLA Narių Darbi
ninkų-Komitetas.

Iš “Lietuvos Vyčių” organizacijos cent
ro pirm.; vietos pasitraukė A. Lapinskas. 
Sakosi, kad jis negalėjęs pakęsti kunigų 
diktatūros. Nesutikimai buvę del “lie
tuvybės.” Jau senai tarpe Amerikos lie
tuvių kunigų verda nesutikimai minėtu 
klausimu: vieni nori “pamokslus” sakyti 
angliškai, kiti tam priešginiauja. Laimė
tojais išrodo bus “amerikonai,” kadangi 
seni parapijiečiai miršta, o jaunieji—ne
moka lietuvių kalbos.

Buržuazine spauda rašo, kad J. V. lai
vyno departmentas įsake pagaminti kele
tą raudonųjų vėliavų, kurios prisieis iš
kelti ant Amerikos laivų, kuomet pasta
rieji nuplauks į Sovietų Sąjungos uostus. 
Tūli New Yorko viešbučiai jau senai įsi
taisė raudonas vėliavas, su “SSSR” ini
cialais, kadangi jie tikisi gauti kai kada 
oficialių iš Sov. Sąj. svečių. Kaip kei
čiasi laikai! Senai čia Amerikos buržua
zija visaip šaipėsi iš tos vėliavos!

“Laisvės” vajus eina prie užbaigos. 
Draugai, kurie dar nebandėte (o jeigu 
bandėte, bet nepavyko) gauti bent vieną 
naują mūsų dienraščiui prenumeratorių 
—pabandykite. Pakalbinkite savo drau- , 
gus ir pažįstamus užsisakyti dienraštį 
metams? Dabar jis papigintas. Remkit ; 
savo dienraštį, kuris šviečia ir organi
zuoja lietuvius darbininkus.

. 'Strumskis kandidatuoja į SLA prezi
dentą ir p. Bagočius. Pirmasis yra fa
šistinės “Vienybės” b-vės prezidentu, o 
pastarasis—sveikina “Vienybę”**žodžiais, 
remia moraliai. Taigi tarpe tų ponų nė
ra skirtumo principe. Tai mes sakėme 
jau senai. Todėl SLA nariai darbinin
kai turi nominuoti Darbininkų Komite
to sąraše sužymėtus asmenis.

Pirmoji Lietuvos proletarinė revoliuci
ja ir Sovietų valdžia suteikė labai didelį 
patyrimą, kurį reikia nuodugniai išstudi-. 
juofi, kad tas patyrimas/nenueitų, nie
kais. Tai ir daro Lietuvos Komunistų 
Partija, kuri ryšy j su 15-metinėmis LKP 
ir pirmosios Lietuvos proletarinės revo
liucijos sukaktuvėmis, užsibrėžė sau pla
čius uždavinius—tyrinėti revoliuciją- ir 
. _ * • —

Negali Būti
šimtaprocentinė amerikietė, • 

vartydama laikraštį su Litvino-— 
vo paveikslu—Tai negali būti 
bolševikas, juk jis tikrai atro- • 
do, kaip tikras žmogus.

Geras Vežėjas
z • M '

Petras—Kazy, ar tu nesibi
jai netekti kontrolę ant auto
mobilio ?

Kazys—Ne, nes aš jau tris 
kartus bausmę užmokėjau.

Geras Įrodymas
Darbininkas — Profesoriau, 

visa ta laboratorija išlėkė į orą! *
Profesorius—Taip! Na, tai 

tikras įrodymas, kad geras ma
no išradimas.

dievo namais sudegė 
'žmonės. Vis tai dievo 
lia, novas...

Keliolika metų atgal MiJ 
chigano valstijoj viename 
miestelyje, susirinkus vai
kam senon medinėn mokyk
lon kalėdų dienoj apvaikš- 
čiot dievulio gimimo dieną 
ir “kūdikėlį” pagerbt, užsi
degė kalėdinė eglaitė ir arti 
šimto vaikučių žuvo,—tapo 
didelių sutrypti. Matomai, 
ir šis nuotikis buvo su dievo 
žinia.

Stebėtinai Drūtas Stiklas
Japonai giriasi, kad jie 

išrado tokį stiklą, kurio nei 
šautuvo kulka nepramuša. 
Atsimušus kulkai į tą stiklą,- 
jis tik aptrūksta apie tą 
vietą, bet nesudūžta. Japo
nai mano, kad tokis stiklas 
bus naudingas karo reika
lam. ■ '

Gerbiamoji “Laisvės” ' 
Redakcija :-A

Yra dar žmonių, kurie 
tę tikėti šimtmetiniam kalen
doriaus oro spėjimui. • Tokių 
žmonių randasi ne tiktai tarpe 
parapijiečių, bet ir net tarpe 
mūsų spaudą skaitančiųj ų. Ren
giant, pav., vasarą pramogas, 
toki v žmonės sako, būk jo šimt
metinis kaledorius ro’dąš tą die
ną lietų. , Ginčytis su tokiais 
žmonėmis sunku. Būtų pagei
dautina, kad į tai atsakytų 
“Laisvės” redakcija.

" ‘ J. Kalvelis..
■ ATSAKYMAS:

Kada tai buvo išleistas lietu- 
vių kalba “šimtmetinis kalęndo-

Susirinkimai Ir Kiti Reikalai

Antradienį, gruodžio 19 d., 
Trade Unity Lyga šaukia su
sirinkimą visų darbininkiškų 
organizacijų. Kiekviena or
ganizacija gali siųsti bent po 
vieną atstovą. Taip pat ir pa
vieniai draugai gali dalyvauti.

Susirinkimas prasidės 8. vai. 
vakare, 212 State St., ant tre
čių lųbų..

■ ' ■ • J I ■

Gruodžio 28 d. yra rengia
ma įkakalbos d. Milleriui, ku
ris ' dar • tik nesenai • grįžo iš 
Sovietų įSąjųngęsJr Lietuvos. 
Visi i draugai dalyvaukite šiose 
prakalbose.

Prakalbos įvyks 7:30 vai. 
vakare, Laisvės Choro svetai
nėje, 67 Park St., Hartford, 
Conn.

Dabartiniu laiku čia eina 
Underwood dirbtuvėje strei
kas. Streikuoja tik apie 300 
darbininkų, o dirba apie 
3,,000., J’ai reiškia, "kad toks 
streikas mažai ką reiškia.

Streiką vadovauja ADF va
dai, tai jie ir nesirūpina darbi
ninkų /reikalais. Tie ponai 
moką gerai susįkąlbėįi su bo
sais ir išduoda dąrbįųinkus.

Ta Pati Kalba
Vyras—Tu mano brangioji, 

kiekvieną rytą pirmiausiai mąs
tau apie tave.

žmona—Tą pat sako ir tavo 
brolis.

Vyras—Bet aš valandą už jį 
pirmiau atsikeliu.

žmona—-Bet jis pirmiau iš
reiškia.

Raudonas Pipiras.

DARBININKU 
SVEIKATA &

APIE ĮSISENĖJUSI bron
chitą

, Parašykite per dienraštį 
“Laisvę”, apie bronchitą. 1. 
Nuo ko paeina bronchito li
ga? 2. Ar daug žmonių ser
ga bronchitu? 3. Ar serga ir 
amerikonai ta liga ar vien tik 
ateiviai?- 4. Ar pavojinga 
bronchito liga? 5. Ar galima 
išsigydyt ir kokiu būdu? 6. 
Išsigydžius bronchitą, ar jis 
neateina atgal ? Daktarai man 
■pataria važiuoti į Floridą, bet 
aš negaliu, nes nesu tiek' tur
tingas.
Atsakymas.—

Bronchitas yra kvėpavimo 
takų sloga, bronchinių dūde
lių kataras, “šaltis”. 1. Bron
chitas yra apsikrėtimas savo 
rūšies bakterijomis. Kaip , ir 
beį kokia paprasta nosų /bei 
gerklės liga, taip ir bronchi
tas paeina nuo bakterinio plė
nių įdegimo.’ 2. Pusėtinai 
daug žmonių varginas! tuo 
bronchitu, ir suaugusių ir jau
nų, vaikų. 3. Serga bronchi
tu bile ,kas,; čia tautybė ar 
ateivybėę klausimas skirtumų 
nedaro. 4. Pavojingumo bron-

chitas nėra taip jau pavojinga 
liga, kaip, sakysirft, džiova, 
bet vistiek pusėtinai įkiri. 5. - 
Gydytis galima. Galima pu- > 
sėtinai pasitaisyti, kartaisi 
Venkite dūmų, dulkių, Kokių1 
gazų, garų. Nerūkykite. Ne
gerkite kokių svaigalų. Bū-' 
kite dažniau ant tyfro oro, ąrtt 
saulės. Oras ir saulės Šviesa 
ant nuogo kūno daug padeda 
bronchitui palengvėti. Ultra
violetiniai spinduliai nuo tam ' 
tyčia lempų yra geras daik
tas. Vartokite -nuolatos tre'š- 
kos kepenų aliejaus, “cod li
ver oil,” po mažą stikliuką po 
valgio, su apelsinu nučiulpda
mi. Jei širdis neužleidžia, *ta\ 
po 5-lį> lasų “Haliver oi) 2£ū 
D.” Giiiai kvėpuokite, pilvu, 
kada apie tai atsimenate, Pa- 
sivartylfite kūliu, ragožium;
žagrę įoastatykite, arba bent/ 
pagulėkite, galva ir krūtine
žemyn. Imkite po lašą iod’d/ 
su vandeniu, dukart kas sa
vaitė. 6. Bronchitas gali ir 
vėl pasikartoti. Į Florida bt'-' 
ladotis nėra reikalo. Bile kur 
ant laukų, kaime, ant farrn’ų-, 
pajūry ar kalnuose yra gerai.

■ i
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Antrad., Gruodžio 19, 1933 TreMas Puslapiu

KNYGŲ PERŽVALGA kad jię

ts' “Spalis” ir kitos apysakos, j
Am. Liet. Darb. Lit. Draugijos 
leidinys. 288 pusi., Brooklyn, 
1933 m. Kaina nepažymėta.

Tai jau 37-tas ALDLD lei- i 
dinys, kurių tarpe yra ir ne '■

$* vienas beletristikos kūrinys.
“Spalis”- bene bus pirmutinis
jų tarpe, paimtas iš rusų so- piliečių karą Rusijoj.

rodžius kaip raudonarmiečių, 
taip ir baltųjų nuotaiką, socia
linę esmę Ir tt. Dabar gi šioj 
srityj duotieji vaizdai gan pa
viršutiniški, plakatiški.

Visos šios trys apysakos, pa
rinktų^ vienu tikslu—duoti 
knygą apie Spalio revoliuciją ir

Parinki
mas tačiau menkai tepavykęs,vietinės literatūros (kiek se

niau išėję Amerikoj Aleksieje-' h* vietoj šių trijų apysakų ge- 
vo “Bolševikai” ir Gromovo' riau būtų buvę išleisti vieną 
“Karas Lietuvoj” išleisti ne'kurį geresnį iš didesniųjų So- 
ALDLD). Mes galime tik svei-1 ' ‘ tų literatūros veikalų šia te
kinti draugų amerikiečių mėgi ra, kaip, pavz. Fadejevo “Raz- 
nimus pastaraisiais laikais ver- ■ grom,” Serafimovičiaus “Gele- 
sti ir leisti sovietinės literatu-! žinė srovė,” Furmanovo

i tas” ar “čapajevas” ir tt.
Prie šiokios vieningos

turn pati kova nėra -geriausia 
komunizmo mokykla! šiaip šioji i 
apysaka parašyta gana stipriai, 
įspūdingai.

Reikia pora žodžių tarti apie 
pačius vertimus. Jie atlikti la
bai negyvai/* mediniai, anaip
tol neperduoda originalo kal
bos ir stiliaus dvasios, žinant 
šiek tiek originalo kalbą, tie
siog nesinori nei į rankas imti 
kaikuriuos amerikiečių verti
mus. Labai dažnai vertėjai 
visiškai nesiskaito su betkokiais 
lietuvių kalbos reikalavimais, 
kas priveda tiesiog prie kurio
zų. štai, pavz., pačiam pirmam

S’ros kurinius. Reikia tačiau pa
sakyti, kad pirmieji pasirinki
mai padaryti ne visai vykusiai. 
Skaitytojas ir aplamai lietu
vių proletarinė visuomenė, ne
turėdama galimybių kiek pla
čiau leisti dailiąją literatūrą, 
pageidautų pirmoj eilėj turėti 
lietuvių kalba pačius geruosius, 

tapačius < vertinguosius sovietinės 
literatūros kurinius. Tuo tar
pu amerikiečių išleistieji daly
kai—yra antraeiliai ir trečia
eiliai kūriniai.

Prie tokių kūrinių pirmiau- nuomone, duoda perdaug' išgra-

Maiš- puslapyj yra toks posakis:— 
“Na, ko tu žiūri, kaip avinas 

savo aut nauju vartų?” Šitą posakį 
tema knygos visai bereikalingai lietuviškai tegalima suprasti 
pridėta ketvirtoji Amerikos re- arba taip, kad avinas užsilipęs 
voliucinio rašytojo Whittaker! ant naujų vartų ir žiūri, arba 
Chambers apysaka “Ar girdi jų! kad jis žiūri, kas yra ant tų 
balsus?”, vaizduojanti šių die- naujų vartų.
nu Amerikos farmerių (valstie- nalo prasmė čia ta, kad avinas 
čių) kovą nederliui ištikus, i žiūri į vartus.
Apysaka turi ideologinių trū
kumų. Tie trūkumai ne tik ta
me, kaip pažymi patys vertėjai, 
kad nevykusiai parodomi ko
munistai, bet ir išviso, , mūsų

Tuo tarpu origi-

' žintą, nevisai realų farmerių 
Įpatingai nevy- 

apysakos

šia priklauso šioj knygoj tilpę
M. Aleksiejevo “Baltieji vana- kovos vaizdą.
gai.” Tai blogai parinktų ke- kusį reikia skaityt 
lėtas ištraukų iš to autoriaus galą, kai komunistas—farmerys 
romano “Devyni šimtai septy- 1 Wardell, 
niolikti.” Paimta pačios blo-lniems susirėmimams 
gosios ir idėjiniai ir meniniai džia, ne tik

žodžių spiesti visas galimas įtraukti 
į kovą jėgas, o pats išsiunčia 
savo jau suaugusis sūnus į ne
pavojingą vietą\neva su tikslu,

prasidėjus griežtes- 
su val- 

n esi stengi a su-

kūno, 
neitikri- 

Vyriausias apysakos

Birutę. .......................
Velionis buvo laidotas gruo-! 

džio 4 dieną. Susirinko dide
lis būrys draugų į velionio lai
dotuves. Išleidžiant į kapus 
draugas P. Šlekaitis pasakė 
prakalbėlę. Paskiaus, prie

i apie velionio , 
d. Kle-i

.• Visą 
tą “pašalinį” darbą jis dir
ba tik tuo tikslu, kad geriau 
išlavint pirštus, akį bei ap- 
rokavimą, kuomet reikės 
daryt žmogui operacija. Šis | 
daktaras yra pasižymėjęs kapo, pasakė 
labiausia operacijomis delei gyvenimą prakalbą 
nuomaro ligos išgydymo.

Brooklyniškis Daktaras 
Forbes Hawkes, paskilbęs 
inkstų operacijomis, tyčia 
išsimokino skambint pianu, 
idant, galėtų issidirbt lanks
tesnius, akuratnesnius pirš
tus. Be to, jis kas vakaras 
namie raišioja, mezgioja 
šniūrus ir siūlus ir prakti
kuojasi siuvamąja adata.

Kiti chirurgai nuolat mi- 
klinasi, darydami operaci
jas ant gyvulių, idant nerei
kėtų žmonėms, taigi ir savo 
pelnui nukentėti nuo sustin
gusių pirštų bei “varnas 
gaudančių” akių. Šitaip be- 

įyo nagus, 
peilį, žirklles, adatą ant gy
vulių, beje, kanadietis 
Daktaras Frederick Ban
ting netyčiomis atrado ir 
insuliną, liaukinę sunką, 
kuri per paskutinius kelis 
metus daug pagelbėjo ser-

■5,

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

vinskas.
Kalbėtojai nurodė, 

darbininkai nelaimingai gyve- Į 
na ir miršta šioje sistemoje. 
Jie kvietė darbininkus rašytis 
ir veikti, kaip kad velionis vei
kė, už geresnį darbininkų gy- į 
venimą. 1 • • i

Nors oras buvo labai neti
kęs, tačiaus susirinko daugiau, 
kaip šimtas žmonių velionį 
palydėti. Todėl mes daugiau 
veikime už tą draugą, kad 
ateitis mūsų, darbininkų, bū
tų geresnė. Lai bus velioniui : 
lengva ilsėtis.

Korespondentas No. 3. !

kaip !

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas b'us atatinka- 
miaųsias 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

; DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, regu kitur dabartiniu laiku.

\. M KISHON, Aptickorius Savininkus
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Panašių kalbos 
kuriozų galimą užeiti kiekvie- 
nam puslapyj, ir vertėjams bei j mankštindamas sa 
redaktoriams į kalbą reikia at- - - -
kreipti nepalyginamai daugiau 
domės. Amerikiečiai knygas 
išleidžia gražiai, duoda pirmos 
rūšies popierį, stipriai įriša ir 
tt. —knygos gali ištverti ilgai 
—metus ir dešimtis metų, su
laukti, tarp kitko, ir sovietii 
valdžios Lietuvoj, kada 
rastų plačiausios pasiskleidimo 
dirvos ir būtų labai pageidau
jamos. Tačiau kalbos žvilgsniu pasiryžusių daktarų 
blogai apdirbtos—jos nustoja daug tėra; dauguma 
pusės savo vertės. grubnagiai.

V. V-inis. 
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TUOJ UŽSISAKYKI! PLATINIMUI ŠIOS BROŠIŪROS

gantiems cukralige.
Bet atžymėtina, jog to-

ne-
su-

Klausimai ir Atsakymai Apie Sov. Sąjungą
Parašė M. Unždžiene, išleido “Laisvė”

32 Puslapių. Kaina 5 centai
Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 

: pinigus, kaina tik 3c už knygutę
Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri

austi 8c vertės štampų, nes kainuoja persiuntimas.
Knygelėje telpa sekanti klausimai j kuriuos autorė duoda atsakymus:

Visose buržuazijos šalyse 
yra palaikoma socialis 
skirtumas tarp inteligentų 
ir rankpelnių. Tik Sovietų 
Sąjungoj laipsniškai naiki
nama atitvėrimas protinio 
darbo nuo fizinio: jie turi 
ten kooperuoti kaipo lygia
teisiai, naudingi darbai.

Chirurgas Ar Šiaučius
nančiai į mane pažiūrėjo ir
tarė:

—Ale vis tu negali pri
lyginti šiaučių ir kriaučių 
prie mūsų “džiuelninkų” iš
silavinimo.

Toliau vyrukas nukreipė 
kalbą prieš kapitalistinį su
rėdymą, kad dabar ne : tie i SCRANTON, PA

Į medicinos daktarų ir 
dentistų iškabas žiūrėda
mas, vienas padžiūvęs vy
rukas miesto parke užklau
sė manęs:

—Ką tu manai apie tuos 
sugrubnagius? Jie iš žmo
nių ima gražius pinigus, o 
kaip jie darbą atlieka!

Pamaniau sau, ar jis ne
bus tik fanatiškas, fizikul- 
tūristas, kad taip niekina 
dentistus ir medikus: o gal 

i jis pats yra daktarauto j as?

vietes. Sulig įžangos 
apysaka charakterizuoja padėtį 
Kaukazo karo fronte prieš bol- 
šeyikų revoliuciją ir tą supuvL 
mą, kuris viešpatavo tarp bu
vusių Rusijos valdytojų ir jų 
karininkų. Ištiesų gi . fronto 
padėties, kareivių gyvenimo ir 
nuotaikos prieš revoliuciją ir tt. 
paduotose ištraukose visiškai 
nėra, gi “karininkų supuvimas” 
išrautas iš viso romano 
gaunas paviršutinis, 
nantis.
veikėjas, karininkas Sergieje- 
vas ištvirkauja su savo pulki
ninko žmona, paskui ją pas- 
mąugia ir apvagia, kad pabėgti 
su aristokratiška prostitute. 
Šion ištvirkavimo scenon persi- 
kelia apysakos centras, jos 
“druska.” Tuo'būdu liko su- 
koneveiktas M. Aleksiejevo ro
manas, kuris ir šiaip nėra pui-I 
kus. j -

Nesulyginamai v e r tingesnis Taigi Statau klausimą, kuo- 
dalyftas yra pati didžioji kny- 

. go j A. Jakovlevo apysaka “Spa
lis. ’ Parašyta daugiau kaip nos daiktelių
™ ir laikrodininkas, o dabar

jau pora mėnesių esu be 
darbo. Mūsų amate išsila
vinęs žmogus šimtą sykių 
geresnius padirbtų dantis, 
jų “tiltelius” ir visą tokį 
darbą, kur reikia miklių 
pirštų, atydžios akies, na, ir 
neblogos makaulės.

Pastebėjau jam, kad jis 
perdeda; bet pridūriau, kad 
rankų išlavinimas yra rei
kalingas darančiam opera-, 
ei jas gydytojui bei dantų 
taisytojui.

Mano bendras didžiavosi 
savo amatu, tai aišku; to
dėl užklausiau apie techniš
ką išsimiklinimą darbinin
kų nekuriuose kituose užsi
ėmimuose :

—Kaip jūs suprantate, 
ar tinkamesnis būtų profe
sionalas toks vaikinas, ku
ris iš jaunystės būtų kostu- 
meriškas kriaučius, batsiu- 
vis arba šaltkalvis, o paskui 
išeitų mokslą į medicinos 
daktarus bei dentistus?

—‘Statydamas šitokį klau
simą, tu pats žinai mano 
atsakymą: taip, šiaučius, 
kriaučius, sliesorius ar ran
kinis mezgėjas turi vikres
nius pirštus ir ne blogesnes 
galvas už šiandieninius pro
fesionalus.

Šičia, jis staptelėjo, įtiki-

10 metų atgal, anais laikais ji 
buvo net vienas iš charakterin- I 

lygiausių Sovietų t. v. “poputči- 
kųp* (pakeleivių) literatūros kū
rinių, atvaizduodama tą persi
laužimą, kuris įvyko rusų go
resniojoj inteligentijos dalyje, 
anksčiau besišliejusioj prie įvai- 

'•rių smulkiaiburžuazinių parti
jų; (eserų ir kit.), o po Spalio 
revoliucijos priėjusios arčiau 
prie proletariato, ėmusios remti 
sovietų tvarką. Apysakoj ir 
parodytas vieno tokio inteligen- 
gento blaškymasis, kelio j ieško
jimas beūžiančioj aplink revo
liucijoj, priešpastatant jam jo 
brolį, kuris aklai eina su bur
žuazija ir junkeriais. Nors 
psichologiniai apysaka parašy
ta..neblogai, realistiniai, tačiau 
pačios temos aktualumas šian
die jau praėjęs ir abejojame 
del jos įdomumo lietuvių dar
bininkų skaitytojų masėms., Jei 

Wjąų patrauks “Spalis” prie sa
vęs jų domę, tai ne šia savo 
pagrindine tema, o tuo fonu, 
kuriame vystosi tų inteligentų 
pergyvenimai. • Tas gi fonas la
bai. įdomus: tai 1917 m. lap
kričio mėn. dienos Maskvoj, 
didvyriška raudonosios gvardi
jos.kova su baltaisiais oficie- 
riais, susispietusiais Kremliuj.

Trečiasis recenzuojamos kny- 
N^os dalykas—“Krauju nuplovę 
•kraštą.” Autorius tepažymė- 

tas inicialais V. A. Tai yra ne 
apysaka, o daugiau atsiminimų 
bruožai apie kovas Ukrainos 
pietuose su Vrangeliu. Kaipo 
toki, jie būtų vertingi, jei nebū
tų persūdoma paprastu mūšių 
aprašinėjimu, užuot daugiau pa

mi jis užsiima.
—Aš esu aukso ir plati-

l amatininkas

gerą ' gyvenimą. turį, kam 
reikėtų, o kaip tik atbulai.

Plačiau įsikalbėjus, pasi
rodė, kad jis nėra gąna kla
siniai susipratęs darbinin
kas; dalinai anarchistauja, 
bet dabartinę “tvarką” tai 
“gatavas suėst.” Šiaip pas 
jį buvo ir sveikti minčių, 
kaip kad prieš “protiško” 
darbo perdidelį augštyn iš
kėlimą, prieš fiziško darbo 
niekinimą, už reikalą žmo
nių gydymo valstybės lėšo
mis ir kt.

Pirm atsisveikinant, jis 
dar pakartojo, kad galva be 
pirštų yra niekai, kaip ir 
pirštai be galvos.

sis- 
įau

šią 
tik

Keliems mėnesiams pra
ėjus, štai dabar užtinku 
Daktaro Frederic’o Darmau' 
straipsnį “Popular Science 
Monthly” žurnale, kur iš 
dalies kartojasi panaši min
tis apie geresnį pirštų iš
miklinimą, kuris t reikalin
gas gydytojui, darančiam 
operacijas. Žemiau priveda
mi pavyzdžiai bus įdomūs, 
jei ne kitiem, tai bent tiem, 
kuriem buvo ąr dar. bus da
roma operacijos. Matysime, 
kad sėkmingas daktaras- 
chirūrgas ne tiek su gabu
mais apsigema, kiek juos 
išlavina, naudodamas dargi 
tokius, rodos, ne daktariš
kus būdus:

Dr. K. Winfield Ney 
(New Yorke) diena iš die
nos praleidžia po kelias va
landas laiko, lipindamas iš 
tam tikro molio Įvairias fi
gūras; atydžiai išdrožinė- 
damas iš medžio visokius 
daiktukus bei dirbdamas

Palaidojus Velionį Bužą
Kaip dar nesenai pasklydo 

nemalonus gandas apie tai. 
kad jau yra miręs mūsų bu
vęs draugas Bužas. Jisai bu
vo laisvas darbininkas ir daly
vavo mūsų judėjime. Veikė
me, kalbėjome apie šios 
temos supuvimą, o dabar 
jisai po velėna.

Velionis Bužas atvyko į 
šalį dar jaunas būdamas,
21 metų, paskiaus apsivedė, 
gyveno ir veikė mūsti tarpe. 
Kartą jį užgavo akmuo maj
uose. Tačiaus velionis pasvei
ko, vienok vėliaus jam reikė
jo daryti operacija ir su ja 
mirė.

Šioje šalyje nėra galimy
bių, kaip darbininkams pa-' 
sveikti, nes valdžia tuom ne
sirūpina. Tik viena šalis yra, 
kur darbininkų sveikata bran
ginama, tai yra Sovietų Są
junga.

Velionis prieš pat mirtį sa
kė, kad jisai kovojo už darbi
ninkų klasės reikalus ir liepė 
kitiems darbininkams vesti tą 
kovą. Velionis Bužas buvo 
gana tvirtas vyras, svėrė apie 
240 svarų. Po operacijai jisai 
iškrito iš lovos. O tokio svo-’ 
ridi vyrą . viena slauge negalė
jo'įkelti į lovą. Reikėjo jam 
gęrai pasikankyti tuo laiku, 
kas prisidėjo prie jo sveikatos 
pakirtimo. Kitą dieną, kuo
met jau atėjo jo draugai ap
lankyti,, tai jisai pats jau su
prato, kad jo gyvenimas ne- 
sitęs ilgai. ,

Velionis Bužas buvo ALD- 
LD nariu ir “Laisvės” skaity
tojas. ALDLD 39 kuopa nu
pirko velioniui gėlių vainiką. 
Velionis paeina iš Alytaus ap
skričio, Puzanių kaimo. Lie
tuvoj velionis turi dvi seseris 
ir vieną brolį. Amerikoj ve
lionis paliko vieną sūnų. An
taną, kuris jau yra 21 metų 
ir tris dukteris: Aną, Aleną ir

fi 1. Kokiu Būdu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų 
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus Pagaminta Daug Naujų Mašinų Sovietų 
j Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbė?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo 

Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainas?
5. Kokia Yra Alga Komunistu Partijos Nario, 
. Dirbančio Fabrike?

6. Kodėl Sovietų Sąjungoję Įvesta Darbas nup, šmotų?
7. Kas Tie “Udatninkai” Sovietų Sąjungoje?

8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Sociale Apdrau- 
ž dą? Ar Reikia Eiti Į Teismą Išreikalauti Apdraudą?

9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?
10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuves Komitetus?
11. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesniMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisve Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias Su Sovietų 

Darbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybė, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į 
Dirbtuves ?

21. Ar Tiesa, kad Darbininkės Priverstos Atiduoti Savo
Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietu Sąjungoje? Ar Daug
Už Tai Reikia Mokėti?

23. Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR? rr-JT '
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovietų Valdžiai?

. 26. Ar Raudonoji Armiia Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą?
28. Kokiu Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse Gali

Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR? .
29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 

SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?
*

30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką
Atsiekė Rusijos Darbininkai?

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasi tais atsakymais. Todėl ši knygelė la
bai lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: “Laisvė”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Verte PETRAS
PATERSON, N. J 1U,” tai galite pas d. J. Mata-įšai drasko mūsų chorus ir visą 

čįuną. ' Adresas tas, kaip vir-r 
šuj nurodyta.M. IRČON

(Pabaiga) kiau uždėjo ant galvos varinę kepurę su 
šlapia kempine ir ant veido maską, kuri 
apdengė viską, išskiriant lūpas.

Asuaras jautė viską ir žinojo, kad tuo- 
jaus užges jo gyvybė. Bet—kaž kodėl jis 
negalėjo tikėti, kad jis taip greit mirs. Tas 
buvo netikėtina gal todėl, kad jis negalvo
jo apie mirtį, apie šį baisų kambarį ir kėdę.

Slegiančią tylumą sudrumstė žodžiai mo
notoniškos įkirios kunigo maldos.

Vienas iš gražiai apsivilkusių žmonių, 
regimai daktaras, išsiėmė iš kišeniaus laik
rodėlį ir padėjo ant delno. Mažas laikro
dėlis naiviškai stuksėjo, lenktyniuodamas 
su troškinančiai įkiria malda.

Prie sienos, greta svičių, stovėjo budelis, 
ir, laikydamas rankeną, nenuleido akių nuo 
to, kuris laikė laikrodėlį.

Tik-tak ti-ti-tak... Tik-tak-ti-ti-tąk...
”....Ir atleisk mums kaltes mūsų, kaip 

n

Viso miesto laikrodžiai rodė vienuoliktą 
• valandą vakaro, kada į atskiro raudono na

mo kambarėlį trys žmonės mėlynose uni
formose įvedė Asuarą.

Jis atrodė ramus, tik veidas pajuodęjęs 
ir akys giliau įkritę į kaktą, prigęsę. Jis 
buvo tik vienuose marškiniuose. Viršuti
nius marškinius jie taipgi nuėmė pirmajam 
kambarėlyje. Paskui juos sekė augštas plo
nas, kaip angliškas gončius, kunigas ir 
skaitė iš mėlynais apdarais knygelės mal
das. Asuaras nekreipė nei mažiausios aty- 
dos į kunigą. Jis tarsi del žingeidumo ap
žiūrinėjo kambarį, apšviestą keturiomis di- 

. dėlėmis lempomis, ir pamažu, raidė po rai
dei pradėjo skaityti užrašą ant šoninių du-' 
rų: “Užlaikyk ramumą”. /Paskiau jis pa-!

-žiūrėjo į priešakį ir pamatė viduryje kam- ir mes atleidžiam kitiems... 
bario kėdę, nuo kurios ėjo vielos, pranyk- 
damos po žaliu dirvonu, paklotu ant grin
dų, ir daug diržų, kabančių prie kėdės.

Du gražiai apsivilkę žmonės stovėjo šo
ne ir tykiai žiūrėjo į Asuarą, trečias juo
duose drabužiuose egzaminavo vielas prie 
kėdės. Niekas neprakalbėjo nei žodžio. 
Vienas iš valdininkų paėmė Asuarą už de
šinės rankos ir nuvedė jį prie kėdės. Bet 
Asuaras lengvai paliuosavo ranką, atsisu
ko veidu į duris, sukando dantis tiek, kad 
net žandikauliai sutratėjo, giliai įtraukė 
orą į save ir atsiduso. Uniformuoti žmo
nės pradėjo pririšinėti jo krūtinę, rankas 
ir kojas.

Ir prisiminė Asuaras, kada, tėvas pririš
davo jį prie laivelio dugno, kada jie važiuo
davo tarp plūduriuojančių ledų... Tas bu- 

' vo senai, labai senai. Snieguotuose debe
syse ir vaitojančiose audrose pranyko lai
kas .. ’. Aliaska—protėvių žemė! Paskuti
nis atsidusimas tau!

Kunigas stovėjo užpakalyje pečių Asua- 
ro ir murmėjo maldas. Riebaus veido bu
delis, juoduose drabužiuose, priėjo arčiau, 
sujungė varines vielas su Asuaro kūnu, pas-

Tik-tak ti-ti-tak... Ti-ti-tak.. .* tik tak...
Žmogus, su laikrodžiu rankoje, linktelėjo 

galva, duodamas ženklą. Storaveidis bude
lis sujungė svicius.

Ir—nebesigirdėjo nei laikrodžio, nei mal
dų. Tratėjimas, burzgimas, ūžimas dviejų 
tūkstančių voltų ir devynių amperų—už- 
kurtino viską. Rodės, kad malūno akme
nys trinasi į vienas kitą. Kunigas įšėjo iš 
užpakalio kėdės ir atsistojo priešakyje be
ginklės aukos.

Asuaras sudrebėjo. Rankų pirštai kon
vulsiniai susitraukė, venos pamažu pradė
jo tinti, mėlynėti, visas kūnas išsipūtė ir 
ant odos pasirodė prakaitas. Iš juostan
čios burnos išsimušė putos, kėdė ir diržai 
subraškėjo. Visas kūnas užvirė.

O du tūkstančiai voltų ir devyni amperai 
ūžė, traškėjo, zvimbė.

Nuo galvos ir nuo viso kūno pasikėlė ga
ras, plikos kūno dalys pradėjo mėlynėti, o 
paskiau pajuodo.

Dvidešimts sekundų—visa amžinybė!
Ir toje amžinybėje į anglį sudegė narsus 

karžygis šaltojoj Aliaskoje nykstančios es- 
kimosų tautos—Asuaras.

Bosai ir Unijos Vadai Apgaudinėja Nesąmoningus j !XVaZvie2sn 

Darbininkus Įvairiais Būdais ir Reikalauja Pasi- nešę darbininkams apie šį 
įvykį. Prispirti prie sienos, jie 

| aiškinasi, kad nieko apie tai 
nežinoję. Ši žinia pasiekė ir 
kitas dirbtuves, kuriose nebu
vo tokie reikalavimai stato- 

j mi; tikimasi, kad darbininkai 
tinkamai atmuš ir kitose dirb-

rašyti Tam Tikras Algą Mažinimo Sutartis
Darbininkai Atmušė Bosų Pa
sikėsinimą Imti iŠ Darbininkų 
Algų po 15 Nuoš. Bosams Pa
dėjo Hillmanas ir Kiti Unijos 
Vadukai. Reikia Saugotis, Kad 
ir Ateityje Jie Nebandytų Už- 

I dėti Tokius Planus Ant J
Darbininkų

ROCHESTER, N. Y.
Darbininkams atėjus gauti 

.pėdės penktadienio rytą, nors 
■ • už keletą valandų į savaitę, 

išmokėtojai pėdžių reikalauja 
•pasirašyti kokį tai kontraktą 
kas link 15 nuoš. paskolos, iš- 

‘imamos iš darbininkų uždar
bio. Vėliaus pakalbėsime 
apie tą kontraktą.

Keletas darbininkų pasirašė 
* ir likosi tuom apgauti. ;__

buvo darbininkų, kurie atsisa
kė ^pasirašyti ir reikalauta iš
mokėjimo algos. Iškilus ar
gumentui darbininkai apsupo 

- algų išmokėtoją ir reikalavo, 
-< kad atmokėtų be jokių kon

traktų, pasirašymų.
Darbininkų, buvo "apie 2Q0 ir 

kova tęsėsi daugiau, negu pu
sę valandos, 
jai ginkluoti 
veiveriais ir 
puolė mušti.
mušimu buvo pakankamai ir 
privertė atiduoti pėdės be pa
sirašymų. Matyt, bosai nu
sigando, kad darbininkai jjio- 
kų nekrečia ir pasišaukė poli
ciją.
mis

Algų išmokėto- 
su didžiuliais re- 
darbininkai nesi-

Bet gązdinimų

Policija buvo su lazdo- 
ir išsipūtusiais kišeniais,

kas reiškia, turėjo ašarų bom
bas.

Kas Tas Kontfraktas?
Kontrakto svarbiausios da- tuvgse. 

lys ir turinčios reikšmę, skam
ba sekančiai:

Ką reiškia pasirašymas kon-
Susipratimas trakto ? Padaryta bendra su- 

padarytos tarpe unijos prezi-1 tartis per p. Hillmaną nėra 
ir 

darbininkai gali išreikalauti
dento Hillmano, Blumbergio ir legališka pagal įstatymus 
iš bosų puės M. Holtz, kad
pradedant su pirmutine pėde per teismą atimti tą 15 nuoš 
gegužės mėnesio, 1933
Red.) 
ninku 
metą.

“Ir
biznyje bėgiu penkių metų 
laiko, kompanija turi teisę iš
mokėt dalį arba visą bėgyje 
penkių metų, jeigu ji padarys

Į pelno. Kompanija negali mo- 
keti dividendų ant paprastų 
(common stock) Šerų, kol ne-

I bus atmokėta skola darbinin- 
įkams.”

Bet nepasako,- kas bus su 
darbininkų 15 nuoš., jeigu 
kompanija pasitrauks iš biz
nio. Tokiame atsitikime kom
panija nusineša 15 nuoš. dar
bininkų uždirbtų algų!

Nepasako, kas bus, jeigu 
kompanija ne pradaro pelno. O 
kaip pelnas galės būti įrody
tas, jeigu bosų algos‘neapri
botos ir dividendai ne visai 
uždrausta mokėt. x

Sutartis btivo padaryta tar
pe unijos ir bosų ir 15 nuoš. 
buvo imamas, nežiūrint, kad 
darbininkas neuždirbo nei do
lerio į savaitę. Tokių įvykių

bus išsimama iš daębi- Toks 
algos 15 nuoš. per visą

jeigu' kompanija bus

kurį bosai išėmė iš pėdžių.
įvykis buvo Braburn 

dirbtuvėj, darbininkas, paleis
tas iš darbo, išreikalavo at- 
mokėjimo. Bosai, pasijutę 
esą keblioj padėtyj, šaukėsi 
p. Hillmano pagelbos, kad pa
dėtų apgauti darbininkus su 
pasirašymu kontrakto.

Dabartinės atakos atmuš
tos. Bet nereiškia, kad Hill- 
manai, Blumbergiai, Chetma- 
nai nereikalaus pasirašyti vė
liaus, kad užtikrinti bosams tą 
15 nuošimčių ’ iš pėdžių. Bu
dėkite ir prirengdinėkite dar
bininkus, kada Hillmanas ar
ba kas kitas bandys pravesti 
pasirašymą. Unijos viršinin
kai prisipažįsta, kad “pada
rė klaidą,”- reikalaudami pa
sirašyti neišduodant pėdžių. 
Dabar jie eis aplinkiniais ke
liais. Nesirašykite niekas! 
Reikalaukite sustabdymo imti . 
kad ir 7 nuoš., ką dabar ims!

Reikalaukite atmokėjimo 
visų pinigų. Neklausykite 
Hillmano sakymo, kad bosai 
atmokės tik nuo pelno.

' Specialia Koresp*

Sklokininkai Džiaugiasi 
i “Laimėjimais”

Ką laimėjo dažų darbinin
kai po 8 savaičių streiko ? J. 
J. Dulkis džiaugiasi “Naujoj 
Gadynėj”, kad darbininkai 
laimėjo viską, ko jie reikala
vo. Jie reikalavę po 23 dol. 
į savaitę, tai ir gavę. Girdi, 
uniją pripažino, tai yra Ame
rikos Darbo Ęederaciją. Tie
sa, kad Federacija laimėjo, 
bet ne darbininkai. Bosai turi 
teisę samdyti ir pavaryti. Jie 
sėda dar labiau darbininkams 
ant sprando. Tai tokiais lai
mėjimais džiaugiasi Dulkiai.

Paklauskite tokių sklokinin
kų, kurie kalba už Darbo 
Federaciją, kiek darbininkų da- 
•bar uždirba po $23 į savaitę? 
Pasirodo, kad nei vienas dar
bininkas nepadaro po “laimė
tą” streike mokestį—23 dol.

darbininkai už- 
dol. į sa-

f Daugiausia 
'dirba tik po 10-12 
vaitę.

Kitas dalykas; ką 
kai pralaimėjo, tai 
bininkai verčiami 
uniją, kuri tarnauja ne. darbi
ninkams, bet bosams. Prie 
šios unijos darbininkai turi 
dirbti po 10-12 vai. į dieną. 
Na, o ką daro ta unija del 
sutrumpinimo darbo valandų. 
Kitas dalykas, tai ta ADF da
bar jau sumanė vėl darbinin
kus apsunkinti ir uždeda tak
sų darbininkams? po $2.50. 
Bet darbininkai atmetė tuos 
asesmentus. Todėl ta Dulkio 
unija grąsina tuos darbininkus 
išmesti iš darbo. Vadinasi, tie 
žmonės džiaugiasi, kad bosai 
ir išdavikų unijos vadai lipa 
darbininkam ant sprando.

darbiniu- 
kad dar- 

prigulėti į

Dabar čia eina mėsininkų 
(bučerių) streikas. Jį vado
vauja kokia tai Amalgameited 
Unija. Jie reikalauja algų 
pakėlimo. Tačįaus kaip su 
tuo streiku išeis, tai sunku pa
sakyti. Gal taip bus, kaip 
kad buvo su šilko darbininkų 
streiku.

Tačiaus darbininkai gavo 
pamokas su šilko streiku, tai 
dabar jomis turėtų pasinau
doti kiti darbininkai.

Vabalas.

MONTELLO, MASS.
Šis Tas Iš Lietuvių Darbininkų 

Judėjimo
Gruodžio 8 d. cik kalbėjo 

jaunuolis d. J. Orman. Kalbė
jo gerai. Tik reikia pasakyti, 
kad žmonių buvo gana mažai. 
Priežastis, tai negeras prisi
rengimas. Reikėjo šiose pra
kalbose surengti dalį muzika- 
lio programo. Tuomet būtų 
daugiau žmonių pritraukta.

Reikia pasakyti, kad jau 
antru kartu mes jaučiame sto
ką gero prisirengimo. Lapkri
čio mėnesį, kuomet čia kalbė
jo Sasnauskienė, tai ir gi ne
buvo gerai prirengta pra
kalbos, todėl ir žmonių buvo 
mažai.

Namo Draugijos Reikalai 
Tvarkosi Gerai

Namo Draugijos reikalai ei
na gerai. Draugas J. Taut- 
vaiša namo reikalais gerai 
rūpinasi, todėl ir vėl jisai iš
rinktas namo prižiūrėjimui.! 
Sklokininkai bandė jam kišti 
koją, bet jiems nepasisekė.

Ši draugija laike streiko dar
bininkams 
tui laikyti

Kliubai

Pastebėjau “Laisvėje”, num. 
289, tilpusią korespondenciją 
iš Patersono, kurioje rašoma 
apie “Vilniai” aukas, kurias 
Prūseika sulaikė nuo'pasiunti
mų “Vilniai’’ ir jomis parėmė , bai. uie visi pasukinu. i» pen- 

Weisborda. Tos aukos pri-1 davinėjimo gėrimų. Na, o tiį 
klauso “Vilniai/’ jų buvo 31 
dol. Tarpe aukojusių buvo 
MataČiuno 50c., Buslavičiaus 
1 dol.

Todėl mes griežtai reika
laujame tų aukų, kad jos bū
tų pasiųsta tenais, kur reikia. 
Nes 
veda 
vi m u

dabar jau matome, kur 
Prūseika. (Po reikala- 
pasirašo v J. Mat ačiunas 
Buslavičius.)

Buvo laikyta ALDLD 84 
kuopos susirinkimas. Šiame su
sirinkime vėl gauta naujas na
rys. Vajaus laiku jau gavo
me 3 naujus narius. Dabar 
mūsų kuopa turi 34 narius. 
Jų yra 26 jau pasimokeję, o 
8 dar ne. j- /

Bedarbė labai daug' kenkia 
organizacijai. Nariai1 '/bedar
biai, o kad ir dirba, 'tai' labai 
mažai dabar galima uždirbti. 
Todėl sunku gauti 
tas į organizaciją.

centas ki-

gruodžio, 
balių.

Lais- 
gavimui

Subatoje, 30 d. 
kuopa rengia smagų 
Paskiaus, po Naujų Metų bus 
rengiamas koncertas. Kuopa 
veikia ir kitais klausimais. 
Komisija yra išrinkta 
vės” užrašinejimui, 
naujų skaitytojų.

Dabar, kuomet jau streikąs 
pasibaigęs, tai mes turime 
pradėti darbuotis dienraščio 
naudai. Reikia gauti kuo 
dauginusia naujų skaitytojų ir 
atnaujinti senus.,

Kunrie patys norite atsinau
jinti arba užsirašyti, tai gali
te kreiptis prie draugų: J. 
Bimba, 111 E. Holsman St., J. 
Matačiunas, 57 Graham Ave,, 
F. Buslavičių, 120 Lafayette^ 
O. Keševičienė, No. 40 Arthur 
St., Clifton, N. J., S. Vilkas, 
298 River St.

Draugai, dabar darbininką 
dienraštis “Laisvė” yra tik 
$4.50 metams. Tad Paikas ge
ras užsirašyti (užsiprenume
ruoti). Kurie norite užsirašy
ti bei- susipažinti sų Sovietų 
Sąjungos laikraščiu, “Prieka-

dav£ svetainę vel- 
susirinkimus.
Pasilaiko čeraj

trys lietuviški kliu-čia yra
Jie visi pasilaiko iš par-

gėrikų yra gana daug. Ge
riausia pasilaiko, tai Piliečių 
Pašalpos Kliubas. Jisai per 
metus laiko padarė gryno 
pelno tris tūkstančius dolerių.

Apie keturi mėnesiai atgal 
lenais įvyko muštynės tarpe 
kai kurių įsigėrusių žmonių. 
Vienas gavo taip- per žandą, 
kad jam net kaulai sudužo. 
Tad pasekmės dabar yra to
kios: Viėnas sėdi kalėjime, o 
kitas gydosi. Tačiaus Kriau
čiūnas dabar traukia Kliubą 
ant 10 tūkstančių teisman. 
Matysime, kas iš to išeis.
Sklokininkų Vakarienėj Arti 

Muštynių
Gruodžio .10 d. čia skloki

ninkai rengė vakarienę. Prū
seikos ir Butkaus sugadinti 
žmonės atvažiavo iš Worces
terio ir Bostono. J. Skliutas 
sakė prakalbą, vėliaus kalbė
jo Staliulionis. “šarlatanu” iš
vadino d. Bimbą ir “kritika
vo” dienraštį “Laisvę.” ' 

. Jiems bekalbant atėjo ir Ši
maitis su tikietais. Jam pir
mininkas davė balsą. Šimai-

X 1tis pakritikavo ir patį kritiką. 
Kaip tik ištarė kelis žodžius, 
tai tuojaus prie jo subėga keli 
sklokininkai: A. Krukonis, L 
Petrauskas, J. Pilipauskas, K. 
Venslauskas, P. Krušas ir So. 
Bostono Januška. - Na, ir pra
dėjo su kūlokais grąsindami 
atakuoti, kaip tik nesumušė d. 
Šimaitį.

Tokiu būdu Šimaitis, nega
vęs kalbėti, turėjo apleisti tą 
girtą puotą. ‘‘ Tokiu pasielgi
mu monteliečiai pasipiktino. 
Bet ar ilgai monteliečiai leis 
save mulkinti tiems sklokinin- 
kams ?

Ar ilgai mes jiems leisime 
niekinti mūsų laikraščius, vei
klius draugus ir Komunistų 
Partiją? Reikia iš jų parei
kalauti, ką^'ie gero veikia del 
darbininkų judėjimo? Staliu
lionis rėkė visa gerkle, kad d. 
Bimba suardęs Worcesterio
chorą. Na, o patys tie niek-

[judėjimą ir jie drįsta’ sakyti, 
Įkad kiti tai daro. Tokiems 
[žmonėms tinka tik sena pa
tarlė : “Didelis ir durnas.”

Worcesterio darbininkai jau 
jiems neduoda “spyčių” saky
ti, tai jie čia atvažiuoja jieš-1 
koti mulkių. Montelietis Kru- i 
konis dar vis pirmiaus Joažijo-1 
si, kad jisai nėra sklokinin- 
kas, o dabar jau yla išlindo iš j 
maišo. Jisai net ir tikietus 
sklokininkų pardavinėjo.

Tarpe sklokininkų dar yra • 
keletas ir gerų, bet Butkaus' 
ir Prūseikos suklaidintų, dar- į 
bininkų. Tačiaus kiti, tai jau , 
niekam netikę. Jiems bus čia , 
balta, jie sakys, kad juoda, ir | ({ironiškos 
gana.

Telephone, Evergreen 6-5810

i

J. GARŠVA f 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbfllzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
knkčtynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

:Sergančių Vyrų ir Moterų 
~ „I'Lj Ligos Gydomos*

Šalna.

PRANEŠIMAI iš KITUR

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

susirinkimas Įvyks gruodžio 31 d., 
2 vai. po pietų ,po numeriu 40j įdegimas bei 
Ferry St. Visi šėrininkai ir eili
niai nariai privalo dalyvauti Šia
me susirinkime, šiame susirinki
mą bus rinkimas valdybos 
19I& metų.

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

Odos NušašSji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio z%r- B 
nų ir Mėšlažar-v 
nes Ligos, Nervų

Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomos naujo

kei viškais, moksliškais būdais.
_ ____ i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L.a-

Tad visi dalyvaukite šiame su-! boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Reikia išrink-1 čiePll ISmirkštimai.sirinkime ir laiku, i

ti gerą valdybą, kad jinai būtų 
savo vietoje ir eitų pareigas mū
sų organizacijos.

J. Stankevičius.
(299-300)

BINGHAMTON, N. Y.
L.D.S. metinis susirinkimas įvyks 

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

Sekretore B. Z.
(298—299)

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir

KALBAM
Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

DR. ZIN»
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

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

• O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
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REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!

<t>

<f>

<f>

<!>

<♦>

<♦>

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

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

'Brooklyn, N. Y.

V V V V V w V v v v v v w v w v v v lOc jot irti Jrtiifti

NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BtELAUSKAS) 
G R O S O KiU S 

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

MŪSŲ ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM iš VISU ŠALKI, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ IR NAKTĮ. MŪSIĮ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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Ąntrad., Gruodžio 19, 1933 Penktas Puslapis

Drg. Millerio Prakalbu ĮVAIRUMAI
Maršrutas Conn. Vaisi. —-

--------  j Berlyne; žvėrinčiuje. yra
Galutinai jau sutvarkytas d. | devynių metų senumo, gori- 

J. P. Millerio prakalbų marš- lukas vardli “Bobby.” 
rūtas. Dabar kolonijose drau
gai būtinai turi planingai pa
dirbėti, gerai išgarsinti, kad 
sutraukus daug publikos į 
prakalbas. Todėl, kad d. Mil- 
leris turi labai daug svarbių 
žinių perduoti iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos šios šalies sį su gorilais, bet SU šiuo- j 
darbininkams. Prakalbos į ’mi hHnsi
vyksta sekamose vietose:

Gruodžio 22 d., Stamford, i 
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, 
Conn., Liet. Linden Parko sve
tainėje, 3:30 po pietų.

Tą pat dieną New Haven, 
Conn., Lietuvių Svetainėj, 243 į ir pasiglamonėti SU 
Front St., vakare,— dalyvaus i Ųy”, kada pastarasis yra ge- 
distrikto jaunuolių pirmam | rame ŪDe 
parengime, bankiete.

Gruod. 26 d., Waterbury, 
Conn., svetainės nežinome, 
7:30 vakare. ru Mecnikovo institutas iš-

Gruod. 27 d., New Britain, i " 3 r v,v _
t - . • a + • -• i Rado ciepus nuo karštliges.Conn., Lietuvių Svetainėj, Sol _ 1 j j ®

Park St.. 7:30 vakare. ' Per 3o metus buv0 tam dal'-
Gruod. 28, Hartford Conn..! buotasi, bet tik Sovietų są- 

Laisvės Choro svetainėje, 57 lygose jis sėkmingai baig- 
Park St, 7:30 vakare. ' įas> gu pagelba tų čiepų

Gruod. 29, N. Manchester, pus gadma sumažinti karšt- 
Conn., Lietuvių Svetainėje, 24 : n - R . kį kį 
Golway St., 7:30 vakare. l?.geb 11

ALDLD III Apsk. Sekr. tingumą.
I Sovietų Sąjungoje, 
1919 iki 1923 metų, 

17,000,000 sergančių 
karštligės. Ta liga

i smaugdavo apie 60 nuoš. vi-
: sų ja sergančių žmonių.

Pasaulyje yra žinomos 
dvi karštligės—europinė ir

Jis 
jau dabar sveria 284 svarus. 
Gorila vyriškos lyties ir 
manoma, kad jis užaugs 
virš 8 pėdų augščio ir ga
lės sverti apie 750 
Paprastai užveizdos bovija- j

svaru

mi, jie jau bijosi, nes jis la
bai žiaurus. Užveizdos tu
ri specialę lazdą, kurioje 
įtaisyta betarė j a elektros 
pajėgos. Kada prikiša prie 
gorilo, tai jis bijo elektros 
purtymo. Sriovė yra ant 
tiek silpna, kad ji nieko 
blogo jam negali padaryti. 
Vienok, kaip kada jie gali 

“Bob-

Sovietų Sąjungoje dakta

mir-

V. J. Valaitis,

Policijos Atakos Ant 
Streikieriy

nuo 
buvo
nuo
UŽ-

PORT ARTHUR, Canada.— ;
Gruodžio 10 d., nedėlioj, 4 v. i . .
po pietų, miško baronai atlai- i meksikmė. Europinė karst- 
kė specialj mitingą po polici- į ligč yra pavojingesnė, nes 
jos apsauga. Jų buvo supla- j nuo jos apie 60 nuoš. ligo- 
nuota užpuolimas ant streikie- 
rių. Ir to pasekmėj, pirmadie
nio ryte 5 vai., užpuolė ant 
streikierių, pikietavusių mūsų 
aršiausio priešo Johnsono at
klydęs. Pikietininkus puolė 
policija, daužydama paikomis 
galvas, pikietą išvaikė, su- 
mušdama dar keletą visai ne
kaltų žmonių, papuolusių tuo 
laiku ant gatvės.

Vienas darbininkas laukė 
gatvekario važiuoti į darbą’ir 
liko policijos skaudžiai su
mištas, antras, štorninkas, 
matyt, interesuodamasis poli
cijos gabumais, išėjo ant gat
vės pažiūrėti. Jis taipgi gavo 
keletą lazdų. Ir taip polici
ja daužė ir vaikė beginklius 
darbininkus; vieną areštavo.

Kompanijos bosai, su skebų 
pagelba, sukinkė arklius ir 
skebai, policijos lydimi, išva
žiavo į mišką. Policijos buvo 
apie penkios dešimtys. Rai
toji policija išlydėjo skebus, o 
likusioji, išvaikius pikietuoto- 
jus ir neturėdama kur išlieti 
savo kerštą, įsiveržė į finų 
darbininkų svetainę ir kiek 
rado pirmiaus pikietuotojų, 
sugrįžusių, visus išvaikė, žiau- pietinės Kiangsi provincijos 
riai mušdami. Kadangi tas Į eSąS sulaikytas, nes ten irgi 
buvo anksti ryto ir daugelis | laukiama konjunistų armi-

nių miršta, gi nuo meksiki- 
nės miršta apie 30 nuošim
tis i a sergančiu.

D. M. š.

CH1NŲ KOMUNISTAI
MARŠUOJA PIRMYN

Bėra dienų atgal buvo 
pranešta Chiang Kai-sheko 
pasigyrimas, kad jis baisiai 
sumušė komunistus ir -pa
ėmė 10,0p0 jų nelaisvėn. 
Betgi gruodžio 18 d. prane
šima^ iš Shanghajaus jau 
sako, 
miest|) “kdmunistų galingos 
spėkoj, latigštai iškėlę rau
dona^ vėliavas,” žada užpul
ti Chiang Kai-sheko armi
ją. Taip pat pranešimas sa
ko, kad Fukien provincijos 
armija ir komunistų armi
ja bendromis spėkomis grū
moja įsiveržimu į Chekiang 
provinciją. O Cantono val
džios armijos ištraukimas iš

kad netoli Kienou

darbininkų miegojo st ūbose, 
tai nebuvo galimybės visiems 
sužinoti apie įvykį ta rytą. f . n L* • 1 • 
Tuomi išvengta didesnio susi- LOIldOIlO Darbininkai 

... . . Demonstracijoje už Policija, atlikus ta žiaurų Į . v. iz 
darbą, grįžo pas ponus ant; VoklEClUS KomUIllSlUS 
magaryčių. | LONDONAS. — Sekma-

čio- 
|nai prie Vokietijos ambasa- 
| dos Anglijos komunistai su
rengė demonstraciją už pa- 

įlįuosavimą draugų Torgler, 
! Popov, Dimitrov ir Tanev. 
‘•Bet demonstraciją užpuolė 

RWTVNA< Hitlerin 1 brUtaliŠka Polici> ir mušė' f ERLY . ” JVtle 11? i darbininkus. Nemažai dar-
valdzia griežtai uždraudė < bininkų sužeista> 0 dvide. 
kam nors pirkti ir teikti ka-1 suareštuota ir kalti- 
lėdines dovanais Vokietijos nami “riaušių kėlime”, nors 
politiniams kaliniams, kurie demonstracija būtų buvus 
yra sugrūsti į koncentraci- rami, jeigu policija nebūtų 
jos stovyklas. [padarius užpuolimo.

jos užpuolimo.

Ar ilgai mes leisime išnau- j dienį, gruodžio 17 d., 
dotojams gerti mūs kraują h'lnnj Vnkietiins ar 
daužyti nekaltus darbininkus

Streikieris.

Uždraudžia Duoti Kaliniams 
Kalėdą Dovanas

padarius užpuolimo.

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

A. P. L,. A. ANTRAŠAI 1932 M. 
Pirmininkas, A. Čelkis, 900 Talbot 
Braddock, Pa.
Vice pirm. K. Stašinskas, Box 655,

Kensington, Pa.
Sekretorius J. Gasiunas, 626 Woodwarad

McKees Rocks. Pa
Iždininkas .1. Yeiadavičius, 538

New Kensington. Pa.
Iždo eilobėja;.»—
Urbonas G., 815 Middle St., Broddock,
J. TTrho/as, 1925 Harcums Way, S.

Pittsburgh. Pa.
J. Miliauskas. 626 Woodward Ave., 

McKees Rocks, Pa.

Ave.

Nevi

Ava

3rd Avė.,

Pa, 
S.,

L. A. FINANSŲ SEKRETORIŲ 
ANTRAŠAI į

Sekretorius ir antrašas.
... Yankauskas, 3317 W. Carson , St., 
Corliss Stji., Pittsburgh, Pa.

3—J. Gataveckas, 109 Cress St.
. Carnegje,

4—St. vKuzmickas, 197 Ohio Ave. 
doah. Pa.
5—M. GlaubiČius. 123 

McAdoo, Pa.
6—■ K. Romand, 

Cleveland. Ohio.
7—J. D. Sliekas, 3121 

wood. Pa.
8—J J. Urbonas, 

Pittsburgh, Pa.
9—J. Yasadaviče, 538—3rd

Kensington. Pa.
10— J. Albauskis, 1100 Union Ave., Chicago 

Heights, III.
11— J. Barškietis, P

12— John Kinder!*, 
Ambridtfe, Pa.

13— S. Orban, R. F.
Pa. \

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa.

15— P. Kavaliauskas. 300 Todd St., Aliųuippa. 
Pa.

16— J.
17— K

Turtle Creek.
19— J. Dzikas, P?

20— Wm. Yonikas, _ .

22—P. Cibulskis. 286 __ ___
1________

24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 
lo, N. Y.

26— J. Šoris, 
viįle, Pa.

27— Motiejus
29— Antanas

* bor Dr.
30— J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, Ill.
32— L. Tilvik. 38 N.
33— P. Samulionis,

Grand Rapids,
34— J. Audiejaitis, P. O. Box H3 Royal

ton, III.
35— K. Bagdonas, 114

36— Joe Pečeliūnas, 
Harrisburg, Ill.

37— L. Aimanas, P. 
Shannon. Pa.

38 —F. Šaučulis. 301
Frankfort. Ill

39— Tony Zedolek, 514 
linsville. Ill.

40— M. Andruškevičius, 
Akron, Ohio.

41— 'Wm. Michalites, P.
Ill.

42— J. J. Stankus,
43— M. Lingevičienė, 

Saginaw, Mich.
44— Mary Barnes,' 602

15—M. Savukaitienė, ,P. O. ___ , .

Simutis, P. O. Box 27, Blanford, 
Ind.

47—J. K. Alvinas. 2322 Scotten Ave., Do-

Min-

A. P.

Kp. 
2—-A.

E.

690

Elroy

Pa. 
Shenan-

Monroe St., j

E. 92nd St .

Ave., Brent.

1101 Page St.,

Ave., New

O. Box 341, 
Courney, Pa.

439 Maplevrood Ave.,

D. 42, Ricca Landing,

Šileika, 142 Pine St., Nanticoke, Pa.
Levine, 242 Penn Ave. Extension.

Box 21
Minden, W. Wa.

O, Box 11,
Atlasburg, Pa. 

So. 2nd St-
Brooklyn, N. V.

Pa.
O.

P.

41 Eckert St., Buffa- 

Mahanoy Ave., Girard- 

Box 24, Wilaonvillo, Ill.
223 E.

Batutis,___
Kubilakia, Box 236, Coal Cen-

7th St., Easton, Pa.
1117 Quarry Ave.. 

Mich.

ine St., 
Shamokin, Pa.

Hobson St.,

568, Castle

Street, West

i Ave., Col-

So.

Box

6 th

1009

O.

E.

Autumn

172 Gertrude St.,

Box,387, Benld,

Buckner, Ill:
Fordney Ave.,

Pine St.,
Zeigler, Ill.

Box 26,2, Cuddy,

27.

o.

424

So.

Pa. 
46—D.

Ind. 
c j. :

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St.

eravlile. Pa.
49— -A. Matulevičius, 147 Fulton Ave.

50— Mary Orman, 37

51— P. Maslaveckas,
Wilkes-Barre, Pa.

52— B Aluzss,
Chicago, »n.

53— J. Gudišauskas,
Pa.

54— Geo Braknis,
Pontiac. Mich-

55— P, Alsko, 980 Bruce St., k. i->.
Washington, Pa.

5*—V. GlaubiČius, 316 George Avė., N. End,

’vMkps-Barre, Pa.
67—John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran

ton, Pa.
58—S. Rainard, 28 Clarkson Street, 

Dorchester, Mass.
Edwardsville, Pa., Tel. 

Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 

Finansų raš S. C. Kasparas, 27 Lynch 
Wilkes Barre, Pa., Tel. 

Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav St , 
Wilkes Barre, Pa. Tel. 

Centro Telefonas 91840 ro Aug. Stravinsko, 
21 Ferry St., Plymouth, Pa.

74073 
Ave., 
34625 
Lane 
20061

32511

APlELINKfiS 
K-TAS, 1931: 
854 Marguerite 
Pa.

414J

PITTSBURGHO IR
PRIEŠFAŠISTIN1S

Pirm. S. Ivanauskas,
Ave., Wilmerding,

Pirm, pagelb. W. A. Kairys, '
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prot. sekr. A. K. Sliekienė, 3121
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress
Carnegie, Pa.

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum
Way, S. S Pittsburgh, Pa.

Ri

št.,

LIETUVOS SŪNŲ IR DUKTERŲ 
DRAUGYSTĖS NAUJOS VALDY

BOS. ’
Valdyba 1982 Metams 

WWELL. MASS.
Pirmininkas A. Palubinskas, » 

Belle Grove, Box 108,
Dracut, Mass. 

Pirminin. pagelb. J. Daugirda,
29 Whipple St.,

Lowell, Mass. 
Finansų raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, Mass. 
Protok. raštininkas V. Mikalopas, 

973 Central St., Lowell, Mass. 
Iždininkas S. Paulenka,

500 Lawrence St., Lowell, .Mass. 
Kasds globėjai: J. M. Karsonas,

42 Tyler St., Lowell, Mass, 
ir A. Raudeliunas,

75 Union St., Lowell, Mass. 
Maršalka M, Uždavinis,

4 Corbet Place, Lowell, Mass. 
Draugystės mėnesiniai susirinki

mai atsibūna kas antras nedėldienis 
kiekvieno menesio; 2 vai. po pietų,, 
19 Union St., Lowell, Mass. ‘

Organo Prižiūrėtojas
J. M. Karsonas.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. BeniulienS, 1C Bunker Ave. 
Vice-pirm. O. Turskienė, 79 Vino St. 
Prot. rašt. T. Zlzen, 673 N. Main St. 
Fin. Raftt. K. čerefikienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 31 Clarence St.

V. Baronienė, 
M. Duoblenė, 
V. Bartkienė, 
Ligonių Rašt. M. Potaus. 184 Ame* St. 
Maršalka J. S)man»kienė. 88 Vine St.

Viso* gyvena Montello, Mas*, 
kare.

Ka*oe Globėjo*: 
9 Broad St. 
221 Arne* St. 
29 Intervale St.

IR

Mo-

VIENYBES DRAUGYSTE 
MONTELLO, M*»». * 

V aitry ka 1931 motam: 
W. Geluaevičia. 51 Glendale St 
--—lb. A.‘ Sauka, ' . 

", Stripinis, 
________ Avė. Z 

Turto rašt. K. Venalauaki*. 
12 Andover St. 

Ligonių rašt. M. Jazukevičia. 
158 Amee St. 

Iždininkas M. Miškinis,
9 Burton St. ,

Iždo globėjai: P. Krušas, 141 Sawtelle Avė., 
B. Zdanavičia, 11 Glendale St., 
vičia, 86 Webster St. 
Maršalka A. Barkau*kn«.

ALDLD 148 kuopos susirinkimai 
kiekvieno mėnesio trečią ricdčldienj, 
iš ryto L. B Svetainėje

Taipgi ir Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo 37 kuopos susirinkimas atsibūna 
tuom pačiu laiku ir toje pat vietoje

Labai svarbu reguleriai lankyti JHų or
ganizacijų susirinkimus*. Taipgi rūpinkitės 
gauti naujų narių į minėtas draugijas. Ku

O

Pirn.
Pirm, paeglb. A.

256 Ame* St.
Nutarimų rašt. J.

49 Sawtelle A

j, Bale-

atsibūna 
9-tą vai.

i’io negauto duoklių užsimoksti, atsikreip- Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 
kite I susirinkimą ir būsite paliuosuoti. < Kva Va^aHatiB 771K

Dayton Ave.
Iždin. Antanas Vęgela, 7715 Dayton 

Ave ' • '
102 Hantington St.
Vial Montell, Mm«

DETROIT, MICH.
Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio 

Keistučio Draugystės valdybos antra- i 
šai 1932 metų.
Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta j 

Avenue, Detroit, Mich.
Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 j 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt. Ona Gyviutė, 7148 Į 

MacKenzie Avė ' i
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 Junc

tion Ave.

Dayton Ave., Eva Vegelienfi, 7715

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

O^OQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO  000000000000^000000000000

Tik Viena Savaitė iki Bazaro
PRAŠOME NEPASIVĖ LUOTI SU DOVANOMIS

Pernai Aplaikėme Keletą Naudingų Dalykėlių Jau po Bazarui

“LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DIENAS

ŠEŠTADIENĮ SEKMADIENI IR PIRMADIENĮ

gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis
Puikių dovonų gavome iš Waterburio, laukiame tokio pat atsilie

pimo ir iš kitų miestų. “Laisvė” yra yisos Amerikos darbininkų 
įstaiga, tai ir jos parengimai yra visų reikalas.

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

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

GERŲ DAIKTŲ GAUSITE UŽ PIGIAI
Jau turime daug(gražių dovanų. Laike bazaro jos bus išleistos 

už pigiai. Tad skaitlingai atsilankykite ir pasinaudokite proga.

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATAI
I

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

. MOLINE.* ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yuška, 825—4th Avė., 
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25tb St., Moline, III.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & 5th 
Avė.. Moline, III.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17tt 
Avė., E. Moline, Iii

Iždo globėjas J. B. Julius, 48tb S< 
& 5tb Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairia, 2435—33 rd St 
Moline, III

ooooooooooooooooooooooooocN. J.

Pa.
St.,

Jersey City, ' 
Norwich Avenue 

West View 
Empire.

Artesian Ave.,

St., Tamaqua,

Crystal Lake

R. T). 1,

69 S.

1705 N.

437 Elm

222 Dr
I LIETUVIU ANGLIŲ

KOMPANIJA

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PĘTRIKA
(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

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisve” gali pristatyti jums į®hamus šių metųt va

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas
t

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

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

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

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra ski/tingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboard©.” .* . :

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAIŠVĖ”
427 Lorimer. St., Brooklyn, N. Y.

100 CIGARETU UŽ 25 CENTUS
7Č0 GILZV 63c |1 SVARAS TAĖAK0 $1.00

(100—9c; Barons—12c) 8 Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdjrbystė New Yorke.

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

ir akuratnai. ' -
Specialias nuolaidas, duodame restaucacijom.

Ų. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New Yorū City. Tel. Alg. 4-1836

, \ * (tarpe 10 ir 11 Sts.)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRAB0R1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Ąvenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

-4

JOJUS STOKES
FOTOGRAFAS

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St;, 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-9467

3 n

[
Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
•tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
įsitčmyti adresą ir, telefoną. ' ■ ■

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TI?TT IPA/IRT?!?Arba užeikite pasikalbėti 1 Iv U-KM. 15 K K
? , Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

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

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

DR. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog ji* atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
2b2 Berry SU Brooklyn, N.

arti Grand Street v- X
Telefonas Evergreen 6-3959

iki « kas dien, seredoms Ir nubatoma 
iki T:1Q vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
122i Avenue J 

Kampas R. tXrd St.

Ofiso valandos nuo ] 
nuo 3

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vii. ii

!»yj1 i!j» ijtiiyi.

ryto



GniodžioDecember,

Songs

Tenor

J. S-nas.

Demonstraciją

gra-

SUSIRINKIMAI

Žinios Iš Darbininkų Kovų

i jorootwiyno 1*7 dpi“iiiiKv5 iicivi*

viai darbininkai dalyvaukite I 2-7311.
_ o I _ ___ ~ r- r

(297—299)

Veismūniškis.

j Iš TDA 17 Kp. Susirinkimo

kitą, tai 
antrašu :

Music
Orch.
Ore h.
Music

Eli-
šeš-

susaidę.
iš prū-

“Naujienų” 
reporteris 

iš Brookly- 
nesąmonių.

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS

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

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ

Bus puiki dainų programa
A. Višniauskas, baritonas 

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

iš Brooklyn, N. Y.
dainuos solos. Koncertas ir prakal
bos su veltui įžanga. Naudokitės

“LAISVĖS” SVETAINĖSE

Mū.sn Parengimai

Ketvirtadienį, 21 Gruodžio 
' WORKERS CLUJB SVETAINĖJE 
723—5th Ave., So. Brooklyn, N. Y.

Pradžia 7:30 vai. vakare

Social fašistinių 
292 numeryje jų 
Frank Lavinskas, 
no, rašo melų ir
Jis puola komunistus ir garbi
na Prūseikos-Butkaus 
Net terminus vartoja 
seikinių pasiskolinęs.

Tarpe kitko jis

Gruodžio 13 d., Kings Co
unty ligoninėj 
Wendzel, 33 metų 
Palaidota gruodžio 
Lutheran kapinėse,
mis rūpinosi graborius Alex

Radzevičius.

Antradienį, 19 Gruodžio
Z. STRAUKAUS SVETAINĖJE 

139 Steamboat Rd., Great Neck, N.Y. !
Pradžia 7:30 valandą vakare.

Rosa Ponselle
Co., aktorkos ir
New Yorke vagysčių ir 
puolimų skaičius auga.

mirė Alice
amžiaus.

18 d.,
Šermeni-

rašai atvi- 
prašai at- 

atėjo susi- 
Susirūpin-

Vagiai pasigrobė $2,000 ver
tės auksų ir deimantų garsios i “ - ,-, 
Rosa Ponselle Metropolitan Jleny

paspruko, 
už-

Jau aštuonios savaitės strei
kas tęsiasi Lindeman Drug 
Store, 153 Rivington St. Dar-1 
bininkai tvirtai laikosi, nepai
sant visokių indžionkšinų.

is , 
dar-1 

I 

afsi-;
pra-

Trečiadienį, gruodžio 20 d., 
Aleksiejaus svetainėje, 33 

pareigąoRudson Avė. įvyks drg. Mille-

Trečiadienį, 20 d. Gruodžio Į 
ALEKSIEJAUS SVETAINĖJE

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

Bestas Puslapis Antrad., Gruodžio 19, 1933

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Newarko Miesto Darbininkai 
Jau Negauna Algų

Newarko miesto darbinin
kai negavo algų; nes ponai 
valdininkai sako, kad jie ne
surinko pakankamai taksu ' . , ttrr., j , ,. . ‘ | dėjo, kad Klampyne Miestas yra skolnas darbimn- , , . . ~i ooenA -i i i skandala apie P. kam $360,000. Aiskus daly- • 1
kas. kad algas pasiims augšti 
viršininkai, bet jų negaus pa- Į 
prasti darbininkai—šlavikai ir į 
kitokių darbų darbininkai.

Kas Turite Vietos Del 
Delegatu Pernakvojimo?

“LAISVES" RADIO-ŠIANDIEN

šo; “Šolomskas. . . matomai, Reikia kritikuoti tuos na- kalbose taipgi bus . pora pasi- 
kai nuvažiavo į Lietuvą ir pas i rius, kurie nesilanko į kuopos 
Užuguosčio kunigą atliko iš-!susirinkimus. Juk negalima 
pažintį iš viso savo gyveni-1 neįvertinti tokią organizaciją, 
mo...” ir tt. Kaip pasirodo, kaip Tarptautinis Darbininkų 
ponas Frank Lavinskas girdė-i Apsigynimas, kuris kovoja už 

'jo, kad prūseikiniai barškina, > mūsų draugus, gindamas juos 
'bet net to nesuprato. D. M. Į quo kalėjimo ir mirties! Peik- 
šolomskas visai nebuvo nuva
žiavęs į Lietuvą.

Socialfašistas Lavinskas gil-
kelia 

šolomską,
bet, kad tai ne tas patsai 

j žmogus, tą “N.” reporteris ne
pasistengė sužinoti. Jeigu 
ponas Lavinskas nei to ne pa-

tini tie draugai, kurie nesilan
ko į susirinkimus galėdami 
lankytis. Kitiems 
rutes, arba žodžiu 
eiti—prižada; bet 
rinkimas—jų nėra.
kime daugiau organizacijos 
reikalais.' Dalyvaukite kuopos 
susirinkimuose, gaukite naujų 

isistengė žinoti, tai ką jis gali narių ir padėkime visų tautų 
! žinoti apie Picckrdo į stratos- darbininkams kovoti prieš iš- 
!ferą pakilimą? Prie to “Nau- naudotojuns.

” orkulas labai gerai ži
no, kad ALDLD Centro Komi- į 
teto sekretorius—D. M. šo-’l

Jomskas nebuvo išvykęs į Lie-
1 tuvą? bet savo ignorantiško
; reporterio melus talpina. Kito 
;nei negalima laukti nuo 
! “Naujienų.”

žymėjusių dainininkų, draugas 
^Višniauskas, iš Bayonnės ir 
d r a u g ė K a v a 1 i a u s k a i t ė
Brooklyn©. Visi lietuviai 
bininkai bei darbininkės 
lankykite. Išgirsite gerą
kalbą ir mūsų gerbiami daini
ninkai visus palinksmins su 
savo parinktomis dainomis. 
Įžanga visiems dykai.

Rengėjai.I

MI RTYS-r—LAIDOTUVĖS

‘ An'elė Kainauskienė, 51 me
tų, Great Neck, L. L, N. Y., 
mirė gruodžio 16 d. Pašar
vota grabo riaus Garšvos kop
lyčioj. Bus palaidota gruo
džio 19 d. šv. Jono kapinėse.

Pernai mūsų dienraščio 
bązaras buvo sėkmingas, 
šiemet turi būt dar sėkmin
gesnis. 4

Prašome Draugi] Aukų
* ‘ »

Prašome aukauti įvairius 
daiktus, kas tik kuom išga
lite. *,

Šokiai ir Gera Muzika

New Yorke 23, 24 ir 25 die
nomis gruodžio įvyksta Darbi
ninkų Sporto Unijos naciona- 
lis suvažiavimas. Daug dele-! 
gatų ir delegačių atvyksta iš! 
kitų miestų. Jie yra darbi
ninkai ir neturi pinigų nusam
dyti sau vietas nakvynėms 
viešbučiuose. Kas iš darbinin
kų turite vietos pernakvodin- 
ti delegatą, vieną, 
praneškite sekamu
Labor Sports Union, 813 Bro 
adway. New York, N. Y.

Pereitą penktadienį, 250 • 
darbininkų laikė susirinkimą 
ir 116 iš jų stojo į Bedarbių 
Tarybą. Šie darbininkai dir
bo “relief” suteiktą jiems 
darbą, bet negavo mokėti už 
dvi savaites.

Drg. George Powers teis
mas atidėtas iki 21 d. gruo
džio. Jį kapitalistai teisia už 
kovas bedarbių naudai. Be
darbiai ruošia teismo dienoje 
demonstraciją.

Maiman Sanger Dress Shop 
darbininkai rengiasi smarkiai 
pikietuoti dirbtuvę. Nepaisant 
policijos draudimo, 7:30 ry
tais, prie fabriko jau bus 250 

z streikierių.

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Brooklyno “Naujienų” 
porteris Nesąmones Rašo

“Vienybės” Poetas Ant 
Deportacijos Kranto

Šiandien Visi j Priešfašistinę r\ •• .

Fredericka Lutz, 66 metų, 
,78-27 68th Ave., Middle Vil- 
jliage, L. L, N. Y., mirė gruo- 
jdžio 16 d. Kūnas pašarvotas 
Įgraboriaus Garšvos koplyčioj. 
'Bus palaidota gruodžio 20 d.
Plain Lawn kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Kelios dienos atgal, atva
žiavo į buvusią “Vienybės” 
raštinę Imigracijos Biuro keli 
valdininkai, jieškodami pono 
Tysliavos. Bet kadangi buvęs 
“Vienybės” namas jau tik 
spynomis apkabintas, ir jame

, nebeeina jokis biznis, tad pas- 
jtarieji jieškotojai turėjo su- 
' rast tą skiepą, kuriame minė- 
itas poetas, su keliais biznie- 
! riais, nors retkarčiais tebeis- 
! peri^dar “Vienybę.”

Ir 'Tyfieiiuiam suradus tą 
skiepą, ponas Tysliava tapo 
sureštuotas, todėl, kad jis yra 
įvažiavęs į šią šalį kaipo žur
nalistas, ir tos kategorijos

[ateiviai neturi teisės dirbti už 
algą. Na, o pastarasis poetas 
dirbo “Vienybėje” kaipo vy
riausias redaktorius už gana 
riebią algą net iki tol, kol 
šiam laikraščiui šis. ir dar ke
li kiti ponai, užkabino tarbas 
ant kalnieriaus.

“Vienybės” opozicionieriai pasaulio darbininkų protestai 
[tvirtina, kad Strumskis, arijoj gali priversti fašistus pakeis- 
klapčiukai paskundę valdžiai ti jį. Taigi visi New Yorko, 

’ p. Tysliava. Kiek tame yra Brooklyn© ir. apielirikės lietu- 
l tiesos, ar jis skųstas ar ne,
mes nesiimame tikrinti. Bet. šiose 
kad Tysliava turi “trubelį

Antradienį, 19 d. gruodžio, 
12 vai. dieną, įvyks masinė 
protesto demonstracija prieš 
Vokietijos fašistus. Demons
tracijos vieta prie fašistų kon
sulato, 17 Battery Place, New 
Yorke. Visa eilė darbininkų 
unijų išrinko delegatus, kurie 
eis vidun ir įteiks protestą. 
Per visą savaitę, darbininkų 
delegacijos ėjo ir nešė protes
tus Vokietijos fašistų valdžios 
atstovui, reikalaujant paliuo- 
suot Dimitrovą, Taneyą, Po
povą ir Torglerį. Vokietijos 
fašistai negali būti kurti lin
kui masinių protestų iš .viso 
pasaulio darbininkų puses. Jje 
jaučiasi pasiutime, iš vienos 
pusės ’ nori nužudyti darbinin
kų vadus, o iš kitoą—bijosi 
griausmingų protestų. .

Rytoj, 20 dieną gruodžio, 
fašistai paskelbs nuosprendi 
tų draugų klausimu. Fašistų 
nuosprendis jau .senai padary
tas — užmušti juos. Bet viso

BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Kliubas rengia didelį balių* 
27-tą January, 1934, 7 :30 vai. 
vakare, kampas Union ir 
Stagg Štr.

Gerbiama publika, malonė
kite nerengti jokių parengimu 
ant šios, dienos, nes bus čia la
bai smagus vakarėlis visiems 
laiką linksmai praleisti.

Rengėjai.
(299-300)

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

Reikalinga partnerka arba darbi
ninkė į Bar & Grill biznį. Sąlygos 
geros. Kreipkitės po num&’iu 148 
Grattan St., kampas Varick Avė., 

į Brooklyn, N. Y. Telefonas Stagg 
. Taipgi atsibnūa šokiai kas 

demonstracijose iš iš- į subatos vakarą.
reikškite tarptautinį ir revo- į 

del savo įvažiavimo, tas yrajiucinj darbininkų soiydarumą! . “
taip. , Į ---------------/ [

prirašo 
špaltą apie d. D. M. šolomsko, 
ALDLD Centro Komiteto sek
retoriaus, prakalbą. Bando už
ginčyti, būk Piccard nesukūlė 
savo prietaisus. Bet tam. ne
turi faktų ir nežino tiesos. Dar 
daugiau juokinga, kada jis ra-

j Drg. J. P. Milleris Ši Va
Kalbės Great Necke

Taptautinio Darbininkų Ap- 
jsigynimo, lietuvių 17-tos kuo
pos priešmetinis susirinkimas 
įvyko 13 d. gruodžio. Vadyba 
del sekančių metų tapo išrink
ta iš sekamų draugų: organi- 

i—P. Višniauskas; už
rašų raštininku—K. Tamošiu- 

; nas; finansų raštininku—J. 
įžigaitis; kasierium—K. Leva- 
nas, o literatūros agentu—Le- 
vanienė. Taigi valdyba išrin
kome iš veiklių draugų..

Mūsų kuopa turi apie 70 
narių. Dabartiniu laiku eina 
vajus už naujus narius į TDA 
ir mūsų kuopai kvota paskiria 
—gauti 10 naujų narių. Ma
nau, kad mes tą kvotą lengvai 
išpildysime. Narių i 
kiekvienam gauti nors po vie-, 
ną naują narį, įtraukiant savo 
draugą, darbininkų judėjimo 
simpatiką, tai mes ir 'turėtu
me 140 narių kuopą. Tas ga
lima, tik reikia darbo.

Antradienį, 19 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare drg. Milleris 
kalbės Great Neck, N. Y. Pra-^ 
kalbų vieta — Z. Straukaus 
svetainėje, 139 Steamboat Rd. 
Visi ii? ’visos masiniai ateikite 
į šias prakalbas, nes ne tik 
išgirsite daug naujo apie So
vietų Sąjungą ir Lietuvą, bet 
bus gera ir koncertinė f)rc>- 
grama.

trečiadienį Draugo Millerio 
Prakalbos C. Brooklyne

rio prakalbos, šias prakalbas 
rengia ALDLD 24 kp. Drau
gas Milleris nesenai sugrįžo iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos, 
jis turi daug ko papasakoti proga, susirinkite skaitlingai, 
apie tas dvi šalis Šiose pra-

Draugai ir Draugės, Visi Į Prieškarinę Demonstraciją, Kuri Įvyks Šiandien, 12 
Vali Dieną, Prie Vokietijos Konsulato, 17 Battery Place, New Yo$. Apginkime 

Kovingus Vokieiijos Darbinmkus! J ’■

WMCA—570 Kc
10:00A. M.—Talks; Music
11:00—Health Talk; Music 
12:15 P. M.—'Chuck Richards,

Songs; Stock Quotations 
3:00—Hill Orch. 
4:00—Tea Time Concert 
5:45—Jeanne Caroll, Songs;
Beauty Talk 

6:00—Dance 
7:45—Dance 
8:15—Olman

10:45—Dance
11:30‘—Jerry Lester and 

PieJ.ro Gentili, Songs
WEAF—660 Kc

9:30 A. M.—Bradley Kincaid, 
11:00—Ray Heatherton, Songs 
12:15 P. M.—Johnny Marvin

Lees Orch.
1:15—Emil Velanco, Organ 
1:30—Hunter Orch.
3:15—String Ensemble 
5:00—Arlene Jackson,
Songs; Male Chorus 

6:30—Midweek Hymn Sing 
6:45—Cheerio Musicale 
7:00—Mountaineers Music 
8:30—Wayne King Orch. 
9:00—'Bernie Orch.

11:15—Russell Orch. 
11:30—Whiteman Orch. 
12:00—Vallee Orch. (

WOR—710 Kc
2:15 P M.—Otis Holley, Soprano 
2:45—Talks; Music

4:15—Myrtle Boland, Songs 
4:45—Freudberg Orch. 
5:00—‘Studio Orch.
5:30—Kay Costello, Songs
8:00—Grofe Orch.; Jean Sargent,

Songs; Frank Parker, Tenor 
8:30—Frank and Flo, Songs 
8:45—Broadway Driftwood-Drama

WJZ—760 Kc
2-.00P. M.—Wilson Orch.
4:30—Dance Orch.
6:30—Mary Small, Songs
7:45—String Quarter

10:00—Joy Orch.; Sid Gary,
Songs; Sydney Mann, Soprano 

10:50—R. Simmons, Tenor 
11:00—Anthony Frome, Tenor 
11:15—Morley Singers

WNYC—810 Kc
2:30 P. M.— Dance Orch. 
3:30—W. Chosnyk, Violin 
5:15—Kitty Conroy, Songs

WABC—860 Kc
1:15 P. M.—Reis and Dunn, Songs 
3:00—Metropolitan Orch.
3:3C—Gina Vanna, Soprano;
Concert Orch.

4:00—U. S. Navy Band
4:30—News; Light Orch.
7:30—Dell Campo, Songs
8:00—Studio Orch.

10:00—Gray Orch.; Irene
Taylor, Songs; Trio 

11:30—Jones Orch. 
12:00—Lopez Orch.

Kiekvieną dieną bus šo
kiai'griežiant gerai muzikai.

Piniginės Aukos
Labai svarbu gauti pini

ginių aukų. Nes norint pa
daryti bazarą turtingu rei
kia dapirkti naujų įvairių 
dąlykų. Tadgi, draugai, ne- 
skūpaudami primeskite pi
niginių aukų bazaro reika
lams.
Dovanų gavome nuo drg. J. 
Tautvaišos iš Montello, 
Mass.$2.00, o vietiniai drau
gai M. Severinas ir J. Žigai
tes paaukavo po dolerį.

Daiktais padovanojo drau
gai : A. Hinta gražią mote
rišką kepurę ir j. Bonkevi- 
čius iš krautuvės gavo 
žų overkotą.

Draugas P- Poškus iš 
zabetlL N. J., pereitą
tadienį lankėsi “Laisvės” 
ofise, atvežė $5.00 auką 
nuo Saulės Pašalpihės 
Draugystes ir pranešė, kad 
draugai Kalniečiai aukuos 
gaidį ir porą karvelių. Jie 
taipgi darbuojasi rinkimui 
aukų, tad, draugai, norinti 
ką paaukuoti, galite per
duoti draugam Kalniečiam, 
144 S. Park St., Elizabeth, 
N. J. Taipgi galite priduo
ti dovanas- draugui P.; Poš
kui, 408 Court Street, Eli
zabeth, N. J.

J. Grubis, aukojo penkis 
kavalkus brangaus audimo; 
P. Gustaitis 5 svarus cuk
raus, keną pyčių ir kitokių 
dalyku ; A. Molinauskienė, 
brangių stiklinių dalykų,

Drg. J. Weiss iš Central 
Brooklyno pranešė, kad jie 
renka aukas iš vietos drau
gų ir biznierių ir surinkę at
veš jas visas kartu. Taipgi 
jis pridavė $5 bazarui au- 

] kų nuo ALDLD. 24-tos kuo- 
1 pos.

Lauksime, ką praneš drg. 
Wm. Kūlikas >iš So. Brook
lyno. Vargiai jie^užsileis 
Central Brooklynui!

I
Drg. Bloznelienė, iš Cats

kill, N. Y., farmerka, žadė
jo prisiųsti sūrių.

Visas dovanas malonėki
te priduoti iki penktadienio, 
22 d. gruodžio. Nes tą die- 
'na “Laisvė’’ atsįus savo tro- ! < ; *• ’ > .i i i f 11 ‘ S • ką viską* pasiimti. - *. 

*
Draugė Krutienė (kurios 

‘sūnus Domininkas jau turi 
arti 40 skaitytojų “Lais
vei” pasižadėjo iškepti’ di
delį keksą bazarui.

BAZARAS BUS TRIS 
DIENAS *

Dec. 23, 24 ir 25 Gruodžio 
; ■ -i * 

abiejose . sve- 
vakarus grieš 

Įžanga .tik

s. .
“Laisvės*” 

tainėse visus 
gera muzika.
10 centų.

Visi brooklyniečiai ir iš 
apielinkės yra nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti šiame 
svarbiame padengime.

Sukatos vakaras bus mais
to išpardavinias vakaras,.

Bazaro Komisija,

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

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimai Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

<!>

<♦>

Geo. Kaminskas

PARĖ- 
įVIEN 
HR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Kainos labai žemos
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

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

PieJ.ro



