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KRISLAI
Naujos ALDLD Kuopos.
Nauji Nariai.
Kaip Veiksime.
^Apsiginklavimas.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Pirma* Liehivių 
Darbininku Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite. Tik 
Retežius, o Išlaimėaite 
Pasauli!

Nesenai susitvėrė George- 
wn, III., nauja ALDLD 144 

kuopa. Iš 10 narių susitvėrė 
152-ra kuopa Kanadoj, Ontario 
valstijoje. Iki šioliai San 
Francisco ir Oakland draugai 
turėjo vieną kuopą, bet del sek- 
mingesnio veikimo jie persisky- j 
rė. Tas reiškia, ALDLD paau- 1 
go trimis kuopomis.

Drg. J. Jordan prisiuntė į 
duokles už 210 kuopą Provi- ' 
dence, R. L, ir d. V. Kelmelis 
prisiuntė duokles 81-mos kuo
pos iš Torrington, Conn. Dar 
turime kelias kuopas, kurios nė
ra užmokėję duoklių Į centrą. 
Užsimokėkite, draugai, nes me
tai jau baigiasi!

Valdžia Skirs dar Vieną 
Bilioną Bankieriams

'SOVIETU SĄJUNGOS “PRAVDA” IR“IZVESTIJA” UŽ VOKIETIJOS KO- Pradėjo Budavoti 4 
Naujus Karo Laivus

Per paskutines tris ’ dienas 
gauta naujų narių sekamai: po 
vieną gauta 17' ir 87 kuopose. 
Po du naujus narius gavo 32 
kuopa, New Haven, ir 188 kp., 
Hamtramck. Bet darbininkų 
vėliava ir vėl, rodosi, teks Ka
nados draugams. Pereitais me
tais 81 naują narį gavo Mont
real kuopa. Dabar smarkiai 
veikia 162 kuopa Toronte. Drg. 
Ch. N. 162 kuopos sekretorius 
šiomis dienomis prisiuntė duok
les už 20 naujų narių. O jau 
ir pirma ta kuopa turėjo ga
vusi naujų narių. Atrodo, kad 
Jungtinių Valstijų draugai ne
gali prieš kanadiečius atsilai
kyti. Nejaugi ir vėl darbinin
kų vėliava plevėsuos virš Kana
dos kuopos? Ką sako draugai 
iš 1 Apskr., kuriuos kanadie
čiai pašaukė į revoliucines lenk
tynes?

WASHINGTON. — Re
construction Finance Cor
poration administracija 
rengiasi pasiūlyti kongre
sui, kad paaukotų dar vie
na biliona doleriu bankie- v ± v
riams, kurių bankai yra 
uždaryti. Visi buvę kor
poracijos fondai esą jau 
išeikvoti. Šitos rūšies 
bankieriai jau yra gavę iš 
Roosevelto valdžios $540,- 
000,000! Gavo tuos pini
gus ir susidėjo į kišenius, 
o bankai kaip buvo užda
ryti, taip ir pasilieka.

VADAI ATŠAUKĖ
MAINIERIV STREIKU
WASHINGTON. — Val

džia paskelbė, kad naujosios 
Anthracite Miners of Penn
sylvania unijos viršininkai 
(Cappelini ir Maloney) at
šaukė streiką, kurį j^e žadė
jo paskelbti gruodžio 18 d. 
Streiko paskelbimas
atidėtas iki gruodžio 27

esąs 
d.

M

Gauname daug laiškų nuo 
draugų, kur klausia, kaip veiks 
po vienybei suvienytos ALDLD ( 
vadovybėje-kuopos, ar jos lai
kys atskirus susirinkimus, tai 
yra, turėsime Amerikos Lietu
vių Darbinifikų Literatūros 
Draugijos moterų ir vyrų kuo
pas skyrium, ar bus susijungta 
į vieną kuopą?

‘Veiksime taip, kaip geriau 
bus mūsų judėjimui. Daugely
je miestų mes ir dabar turime 
po kelias ALDLD kuopas at
skirose miesto dalyse, del sek- 
mingesnio veikimo. Esamos 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo kuopos galės gyvuoti sky
rium, jeigu tik tas pasirodys 
parankiau. Kitur, kur yra da
bar, abiejų organizacijų silpnos 
kuopos, galės susijungti į vieną 
ir veikti. Kaip kur bus dvi, ar 
trys ALDLD kuopos—kai ‘ ku
riuose didmiesčiuose.
draugės moterys gyvena arčiau 
prie dabartinės Literatūros 
Draugijos kuopos, jeigu norės, 
ten prigulės. Kurie vyrai gy
vena arčiau dabartinės LDSA 
kuopos, ten gal susitvers nau
ja suvienytos ALDLD kuopa 
iš vyrų ir moterų. Tuo klausi
mu bus dar daugiau nurodymų, 
kuomet bus gautos referendumo 
pasekmės.' Bet įcur moterys 
norės, gailis turėti atskirą AL 
DLD moterų kuopą. > ’ .

EXTRA!
tūkstančiai 

pareikalavo, 
budeliai at- 
nuo draugo

t,-

Kurios

NEW YORK. — Vakar, 
gruodžio 19 d., įvyko dide
lė darbininkų demonstraci
ja prie Vokietijos konsula
to. Susirinko 
darbininkų ir 
kad hitleriniai 
siimtu rankas
Torgler ir kitų komunistų 
vadų. Demonstracijos de
legacija pridavė konsulatui 
Neto Yorko darbininkų rei
kalavimą paliuosuoti Leip- 
zige teisiamus draugus. Ap
art kitų, demonstracijoj sa
kė prakalbą Komunistų Par
tijos distrikto organizato
rius, atstovai nuo Adatos 
Amatų Darbininkų Indust
rinės Unijos, Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Jūrininkų 
Industrinės Unijos ir t. t.

Auto Darbininkai Išrinko ■ 
Veikimo Komitetą

DETROIT, Mich.—Darbi- 
; ninku organizacijų įvykus

* Kongresmanas Britten paga- nutarė griebtis už darbo or- 
mino naują pasiūlymą kongre- ganizavimui a u t o m o bilių 
sui karo laivyno reikalu. Se- darbininkų.
kančiame kongreso posėdyje į darbo išrinktas komitetas iš 
bus reikalauta, kad valdžia nu
tartų .budavoti 10J5 naujus ka
ro laivus, būtent: 3 šarvuočius, 
1 orlaivių vežėją, 1 šarvuotą 
kreiserį, 6 lengvus kreiserius, 
5 naikifftojų prižiūrėtojus, 60 
naikintojų ir 29 submarinus.105

> karo laivai ttTri būti išbudavota 
iki 1939 metų! Kiekvieną me
tą del naujų karo laivų buda- 
vojimo privalo būti ' paskirta 
$96,000,000. O jau dabar bu- 
davoja 32 naujus karo laivus. 
Tai matote, kaip imperialistai 
“nesirengia” prie karo.’

bendro fronto konferencija

Vedimui to

25 narių. Tryliką iš jų iš
rinko ten pat konvencija, o 
kitus narius paskirs įvairios 
unijos—po tris nuo Auto 
Workėrs Union, Michigan 
Chamber of Labor, Mecha
nics Educational Society ir 
Amerikos Darbo Federaci
ja.

MUNISTU PARTIJOS VADU LAISVI; i
MASKVA.-t-Po antgalviu [ krauje nekalto draugo Tor- 

“Budeliai Kelia Kirvį ant į glerio, kaipo vado Komunis- 
Torglerio Galvos” Sovietų i tų Partijos. Laikraštis šau- 
Sąjungos Komunistų Parti-■ 
jos oficialis organas “Prav-1 
da” (gruodžio 18 d.) pa- i 
smerkia hitlerinius budelius ) 
ir šaukia pasaulio darbiniu-;

i kus gelbėti Vokietijos ko
munistų vadus. Laikraštis 
nurodo, kaip Leipzigo teis
me suokalbis subliūško, kaip 
aiškiai pasirodė Hitlerio 
valdžios šulų bjauri konspi
racija prieš Torglerį, Dimit
rova, Popovą ir Tanevą. 
“Pravda” sako, kad proku- 

j roras Werner siūlo išteisin
ti bulgarus komunistus, 
idant parodžius, jog Hitle
rio teismas “bešališkas.” 
Bet Werner nori fašistų 
“nekaltybę” išmaudyti

kia:
“Laisvė visiems kaltina

miesiems !
“Laisvė Torgleriui!
“Torglerio gyvybė pri

klauso pasaulio proletaria
tui !”

“Izvestija,” Sovietų val
džios oficialis organas, taip 
pat atvirai ir griežtai išeina 
prieš Hitlerio budelių užsi
mojimą, ant komunistų va
dų gyvybės ir šaukia dar
bininkus atmušti budelių 
rankas. Laikraštis šaukia: 
“Galingas šauksmas grūmo
jančiai skamba visam pa
saulyje: šalin rankas nuo 
teisiamų komunistų!”

CAMDEN, N. J. — Ro
osevelto valdžia bėdavoja, 
kad neturi pinigų šelpi
mui badaujančių bedar
bių. Bet štai jinai pasky
rė $238,000,000 karo lai
vyno reikalams. Pradė
tas budavojimas naujų 
karinių laivų. Štai čionai 
New York Shipbuilding 
kompanija jau pradėjo 
budavoti keturis naujus 
milžiniškus karinius lai
vus, kurie vadinsis “Por
ter”, “Winslow”-, “Mc-Do- 
ugal” ir “Selfridge.”

MASINIAI AREŠTAI
EINA VOKIETIJOJE , 1 *

PIENO KAINĄ PAKEIS, NAIKINS MELŽIAMAS KARVES, VALDŽIOS SKYMAS
B E R LYNAS. — Mieste 

Bielefeld policija suarešta
vo 79 komunistus. Sakosi 
suėmę daug Komunistų Par
tijos literatūros. Mieste 
Wurzbug suėmė šimtą dar
bininku komunistų. Dres- 
dene suareštuota 400 darbi-

duotų valdžiai $30,000,000.
Už tuos milionus dolerių 
bus perkamos melžiamos 
karvės ir naikinamos, idant! 
sumažinus pieno gamybą ir i 
paskui dar augščiau. pake-1 Hitlerio Teismas Paskelbs 

Oiusjnęno kainą! _ į Savo Nuosprendį Ateinantį

WASHINGTON. — Roo- 
čevelto valydžios Agrikultū
ros Gelbėjimo Administra
cija jau turinti išdirbus 
planus, kad pakelti pieno 
kainą keturiais centais ant 
kiekvieno šimto svarų. č 
tą pakėlimą turės padengti i Tik visa bėda tame, pa-. ~ .
pieno vartotojai—darbiniu-; sak paskelbimo, kad bijo- SSStaflieilįĮ 
kai, |ma “visuomenės pasipikti- '

Pakėlimas pieno kainos nimo šiuo valdžios skymu.”

Vokietija Protestuoja
Prieš Lietuvą

Masinis Bendro Fronto 
Susirinkimas

ŠEŠI MUSONAI DARBININKU KLASĖS VAIKŲ JUNGTINĖSE VALSTIJOSE PASMERKTA BADUI IR IŠNYKIMUI
Net Valdžios įstaigos ir Buržuazinė “Labdarybė” Nebegali 

Paslėpti Tos Baisios Padėties, Kurion Tapo Sublokšti Keli 
Miliūnai Amerikos Darbininką Klasės Vaiką
WASHINGTON. — Ne- nualinimas tarpe milionų 

senai čionai įvyko nacionalė | šalies vaikų parodoma ra- 
konferencija, sušaukta bur-; porte.
žuazinių labdarybės įstaigų, “Daugelyje vietų, konfe- 
kurios sakosi rūpinasi vai- rencija raportavo, vaikai, 
^ų gerove. Suvažiavo apie kurie gyvena įstaigose, ar- 
šimtas “kūdikių gerovės ■ ba del tėvų mirties, ar del 
globotojų.” i tėvų. nepajėgimo vaikus is-

Raportai parodė pasibai- ■ maitinti, kenčia nuo apleidi- 
sėtiną padėtį tarpe bedarbių; mo ir vargo. Jie sukimšti 
šeimynų vaikų. Stačiai apie! į prieglaudas su visokios 
Šeši milionai darbininkų į rūšies žmonėmis, kurių tar- 
vaikų pasmerkti , išnykimui ■ po randasi nupuolusių ir iš- 
nuo alkio ir vargo. »
Šime skaitome:

“Komitetas surado di
džiausi sugriuvimą vaikų 
p r i ž i ū rėjimo agentūrose, 
kaip publiškose, taip priva
tinėse, su iš to išplaukian
čiu kentėjimu del milionų 
Amerikos vaikų. Tą padėtį

Daugelyje vietų, konfe-

Prane- sigimusių.
Ir juo toliau, tuo didės 

darbininkų vaikų vargas ir 
naikinimas. Reikia darbi
ninkams organizuotis ir ko
voti prieš šitą baisų naikini- 
nimą mūsų klasės priaugan
čios gentkartės. Bedarbiai 
turi stoti į bedarbių tary-

ninku. Trys šimtai iš jų esą (pagjmjg kiekvienam šalies ' bas. Dirbantieji turi stoti į 
nariai naujai suorganizuo- i |ęampe stoka taksų ir pri-' revoliucines darbo unijas, 
tos socialistų partijos gru-| vatinių fondų. Sunykimas Klasiniai sąmoningi darbi- 
pės, o šimtas priklauso prie i blogo besimai'tinimo,; ninkai privalo stoti į Ko-
Vokietijos Komunistų Par
tijos. r' 'V.v... na,

Nubaudė Darbininką už 
Kritikavimą Roosevelto

I Sovietų Sąjungos Pild. 
Komiteto Susirinkimas

MASKVA. — Sovietų Są
jungos Pildomojo Komiteto 
posėdis įvyks gruodžio 25-tą 
dieną. Susirinkimas svars
tys ekonominius planus del 
1934 metų, valstybės budže- 
ta, rezultatus žemės ūkio už 
1933 metus ir kampaniją 
delei ateinančios pavasari
nės sėjos.

MUSKOGEE, Okla.—čio- 
(nai teisėjas nubaudė versti- 
1 no darbo kempės darbinin- 

buvo pranešta, kad Leipzigo lorn Smallwooda užsi- 
teismas paskelbs savo nuo- mokėti dešimts dolerių už 
sprendį prieš draugus Torg- pakritikavimą. p r e z i dento 
lev, Dimitrov, Popov ir Ta- 
nev gruodžio 20 d., trečie-'ške:
dienį. Bet dabar oficialiai šimčia dolerių vietoj pen- 
pranešama, kad nuospren-' kių todėl, kad tu kandi tą 
dis bus paskelbtas tik gruo-1 ranką, kuri tave maitina.”

BERLYNAS. — Iš karto

Roosevelto. Teisėjas parei-
“Nubaudžiu tave de-

CHESTER, Pa. — Gruo
džio 21 d., ketvirtadienį, 7 
vai. vakare čionai rengia
mas bendro fronto masinis 
mitingas protestui prieš fa-, f A
šistų terorą Vokietijoj., DARBO LlAuDlhS

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia įsakė savo ambasa
doriui Lietuvoje ir savo 
konsului Klaipėdoje užpro
testuoti prieš Smetonos val
džią už prašalinimą iš vie
tų Klaipėdoje 101 valdžios 
tarnautojo. ' 
padaręs Klaipėdos guberna- j Kviečiame visus lietuvius 
torius, kuris yra paskirtas! dalyvauti.

džio 23 df, šeštadienį.

? 101 valdžios Prie šio bendro fronto yra, v* c npnno AITPA 
P r a š alinimą ■ prisidėjus ALDLD 30-ta kp. I VAKuAVKElMu AUuA

Tai bjaurus pasityčiojimas 
iš darbininko ir jo teisių. 
Darbininkas per dieną pra
kaituoja prie darbo, o Roo
seveltas' jį “maitina.”

Dar Vienas Darbininkas
• Nuteistas Mirtin

Lietuvos valdžios.

ANGLIJOJ AUGA
SAUŽUDYSTĖS

I

LONDON. — • Skaitlinės 
parodo, kad šiemet Anglijoj 
saužudystės sumušė visus 
praeities rekordus—pakilo 
pakilo nuo 129 ant kiekvie-

Mitingas įvyks Lietuvių 
Kliubo svetainėj, E. 4th ir’ 
Upland Sts.
Bendro Fronto Komitetas.

ROOSEVELTO AGENTAS 
JAU PASIEKĖ KUBĄ

HAVANA, Kuba. — Po- 
naš Welles taip susikompro-

Federalė valdžia padarius 
tyrinėjimą 135 didmiesčiuo-1 
se bedarbių padėties. Sura
sta, kad skaičius bedarbių, 
kurie nebeturi nė cento prie 
savęs ir turi gyventi išimti
nai iš pašalpos, paaugo per 
spalių mėnesį 8 nuošimčiais. 
Pašalpai išleista tik 6 nuo
šimčiai daugiau, negu 
rugsėjį mėnesį.

$1,000 Už Sugavimą 
Linco Gaujos Vadą

per

no miliono gyventojų iki citavo Kubos liaudies aky*
jav • • ♦ v — • • 1 r IxrYzJ D nnnntynll-H n143. Gimimai sumažėjo ikii*,,.

15.3 ant kiekvieno, tūksta-n- jį atšaukti.
čio gyventojų. MirimAi nuo pribūvi* naujai paskirtas 
vėžio pakilo nuo 1,484 iki Caffery, kuriam pavesta pa-

143. Gimimai sumažėjo ikiise> kad Rooseveltas turėjo
jy 1 Dabar čionai

1,510. Tai vis ekonominio 
krizio pasekmės.

laikyti Amerikos imperializ
mo leteną ant Kubos liau
dies.

Prūsijoj Panaikinti
Valdininku Rinkiniaitr ■

Vienu

NASHVILLE, Tenn. — 
Gubernatorius Hill McAllis
ter paskyrė $1,000. dovanų 
tam, kuris išduos vadus 
gaujos, kuri nulinčiavo ne
kaltą negrą jaunuolį Cord 
Cheek. Taip pat būsiąs už
vestas platus linčo tyrinėji-' 
mas. Beį kaip visi kiti,

KOTTBUS, Vokietija. — 
Čionai Hitlerio valdžios fei- * 
smas nuteisė mirtin darbi
ninką Bernhard Pischon. 
Jam primetamas užmuši
mas tūlo fašisto dar 1932 
metais laike susikirtimo tara
ne darbininkų ir fašistų., ■

Sovietu Publikai Patiko 
Amerikonas Štukorius

LENINGRADAS. — Čio
nai Muzikos Svetainėj pasi
rodė amerjkonas komedijan-

taip šitas valdžios tyrinėji- tas jjarpo Marx, ir klauso- n v-» i r* Ir n IrvniYY A J ,

. vams labai patiko—ranko- 
įmis plojo per kelias minu
tes. Po šešių dienų pasiro
dymo Leningrade, Marx 

•važiuos į Maskvą.

mas nesuras kaltininkų, nes 
patys valdininkai toms gau
joms vadovauja.

BERLYNAS.
dideliu užsimojimu Hitlerio 
valdžia panaikino Prūsijoje 
valdininkų rinkimus. Atei
tyje visi viršininkai ir visos 
tarybos btfs skiriamos iš 
viršaus. Skięs Hitlerio val
džia. Nepasitiki balsavi
mams.

Manoma, kad Prūsijos pa
vyzdį greitu laiku paseks 
kitos valstijos.

SUAREŠTAVO 1,500 
POGROMščIKŲ

19 Valstijų Užgyre

Japonijos padaras Manchu- 
kuo ir vėl areštavo' eilę Sovie-

ITALIJA PERKA LENKI
JOS ANGLĮ TARPTAUTINE preky

ba TRUPUTĮ PAGE
RĖJUS

GENEVA.—Tautų Lygos 
buletinas parodo, kad spa
lių mėnesį pasaulinė preky- 

Iba pakilo 3 nuoš.

tų Sąjungos darbininkų prie 
Rytinio Chinų Gelžkelio. So
vietų generalis konsulas Slavut- 
sky Charbine įteikė griežtą pro
testą. Kaip matyti, Japonijos 
imperialistai sušilę provokuoja 
naują karą.

VARŽA VA. — Italijos 
valdžia padarė sutartį su 
Lenkija delei pirkimo 1,600,- 
000 tonų anglies. Pirmiau 
italai anglį pirkdavo Vokie
tijoje.

- BUCHAREST AS. — Ru- v L D . . 
munijos valdžia turinti su-I^^M Darbo Pataisymą 
areštavus 1,500 narių tūlosi jau devyniolikos valstijų 
ųogromščikų organizacijos, legislatures užgyre pataisy- 
kurios tikslas yra terorizuo- mą prie Jungtinių Valstijų 
ti ir žudyti žydus. Laike (konstitucijos, kuris panai- 
areštų vienas žmogus buvo i kiną vaikų darbą. Pataisy 
užmuštas. Organizacija va- į mo pavertimui įstatymu rei 
dinos “Geležiniais Sargais.” i kia užgyrimo 36 valstijų.
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Kunigas Skutas — O ko ji •

ma-

sū

I Vis Paprotys
Kunigas Mylius—Niekaip ne-

i gaspadinę pripratinti

žegnbk.
Vaikas—Vardan dievo, 

Į naus ir dvasios šventos.
Kunigas^—O tėvas kur dingo?
Vaikas—Išėjo darbo j ieškoti.

Vykina N.R.A. < t • <
1 Teisėjas—Vagie, kad tu esi’ 

vagis, tą aš senai žinau, bet 
kam tu dar kitą sū savimi pasi
ėmei ?

Vagis—Matote, dabar yra N. 
R.A., tat aš ir nusisamdžiau 
kita.

Bažnytinėje Mokykloje 
Kunigas—Jonuk, na persi-

Kunigis ( Mylius—Nagi 
nęs, kol J pargrįštu iš naktinio”' 
kliubo. I

Redakcijoje
Pirmas—Kokis ten straips 

uis?
Antras—Tai nuo vieno mūsų ,,,

bendradarbio, net 32 puslapiai. -
Pirmas—O ką jis rašo ir >• 

apie ką?
Antras—Apie Pruseiką-But- 

kų, kad neverta apie juos nie
ko rašyti.

Raudonas Pipiras.

ĮDOMŪSDALYKAI
Radio Sovietų Sąjungoje Gumos 1932 metais buvo ; Dabar to nėra.

turėti

jhees

re-

ne- 
pa-

1933 m. 
700,000 
100,000 
410,000 

/ 72,000 
36,0.00 

150,000 
66,000

1922 m.
. 337,000

234,000 
. 45;000 
. 17,000 
. 47,000

įdėta į radio 
rublių ir pabai- 
Penkių Metų 
metais, Sovie- 
siekia

DR. J. J. KAWAUCHM3
371 Lake St., Newark,

Tetepheme: HvntoHt

595,000 tonų. , Švino buvo | tautiškumas. 
181,000 tonų, o dabar 183,- 
000. Tas patsai ir su kito
mis prekėmis, jomis vis

NAUJIKAS BLOGOJ VIE
TOJ

Man užaugo navikas virš 
išeinamos atvaros. Man jį gy
dytojai pjovė iš trijų Hartų, ir 

I vis man neužgyja. Aš skai

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. $5.00
Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
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Canada and Brazil, per year .............$5.00

United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............ $3.50.

Foreign countries, six months ..... $3.50 
Canada and Brazil, six months ........ $2.50
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skaudžias pamokas, to pono; panašios teo
rijos buvo galima paskaityti nesubrendi
mu, nežinyste,tai dabar jos reikia skaityt 
tikslia, sužinia prigavyste! Abejo j am, ar 
daug darbininkų jam pavyks prigauti. 
Kiek tiek protaują darbininkai pasakys 
tam ponui: “Eik sau pas buržuaziją su 
tokiu savo socializmu!”

Socialistų kiti lyderiai skelbia, kad Ro- 
osevelto vedama NRA yra socializmas, o 
žydų socialistų “Forward” redaktorius 
Cohn andai pareiškė, jog Roosevelto vie
ta ne demokratų, bet socialistų partijoj. 
Kaip matom, visi jie gražiai susitaiko. 
Visi kalba tai, kas visųpirmiausiai jiems 
asmeniniai patinka, bet ne tą, ką mokina 
Marksas, Engelsai arba Leninas.

Svarbu pažymėti tai, kad p. Michelso- 
nas šiuo tarpu susilaukė naujų talkinin
kų, kuriems parūpo praplatinti jo “mark
sistinės idėjos.” Tai prūseikiniai. Minė
tas prakalbas jie reklamavo, jų choras 
apsiėmė jose dainuoti ir vienas daini
ninkas dainavo. Vis tai garbei ir naudai 
p. Michelsono “socializmo.” Ir kodėl jie 
to nedarys, kuomet Michelsonas pereitą 
vasarą Chicagoje buvo davęs sumanymą 
kviesti Prūseiką ir Ko. į LSS! Ranka 
ranką mazgoja. Prūseikai Michelsono 
“socializmas”, fe abejo, patiks. Bet su 
tuo nieko bendro neturėjo ir neturės re
voliucinis proletariatas.

Rūgpjūčioi 1' dieną Sovie
tų Sąjunga turėjo 62 radio 
stotis, per kurias buvo siun
čiam prakalbos ir muzika. 
Stočių pajėga 1,500 kilovatų. 
Šiemet turi būti dar išbuda- 
vota 29 stotys. Tos stotys 
turęjo 5,220 skyrius. Viso 
radio priėmimų buvo 1,- 
580,000. Tai palyginus su 
Jungi Valstijomis, dar re
tai yra radio prietaisai, 
bet žmonių klausosi dides
nis kiekis, negu Jungtinėse 
Valstijoje, nes Sovietų Są
jungoje kiekvienas darbi
ninkų kliubas , mokykla ir 
taip vieša užeiga jį turi.

Radio srityje dirba dvi
dešimts mokslo ■■ institutų. 
Greitai bus 
130 milionų 
goję Antro 
plano, 1937 
tų Sąjunga
20,000,000 radio prietaisų. 
Jungtinėse Valstijose yra 
virš 12,000,000 radio prie
taisų ir klausosi apie 50,- 
000,000 gyventojų. Reiškia, 
SSSR ruošiasi pralenkti 
Amerika.

M _ '-l 
| tingų tautų. c Caro' laikais 
i viešpatavo baisiausi nesuti- 
; kiniai ir skerdynės armėnų.

. Užviešpa- 
tonų, dabar, yra < tavo draugiškumas, tarp-

__________ Štai yra 40 
teatrų gruzinų kalboje, ir 
kelis kartus tiek kitose kai- AAAJLKJ pj. V/JVA1H0 Į

daugiau užverčiami sande-1 bose. Universitetuose ir 
liai, nes darbininkai, nubied-1 kitose mokyklose viešpa- 
nėjo, daugeliui reikmenų į .tau j a ta kalba, koki ten gy- 
reikia, bet jie jų įsigyti ne- ventojai, arba net keliose 
gali.

sypsėnos

Nupirkti Socializmą!
Skaitytojai has kitoje šios “Laisvės” 

laidoj vietoje d. Buknio atpasakotą tu
rinį -p. StJ Michelsono prakalbos, kurią 
jis sakė pereitą sekmadienį Brooklyne. 
Jis, kaip matysite, agituoja už tai, kad 
sociąlizmas būtų iš kapitalistų nupirktas. 
Girdi, reikią atmokėti jiems už fabrikus 
ir kitas įmones po 10 nuoš. į metus, ir 
tuo būdu bus įvykintas socializmas.

Ar ši p. Michelsono “teorija” yra nau
ja? Ne! Jis ją skelbė jau prieš 17-ką 
metiį. Tai, pagaliaus, ne jo paties ši te- 
orijaį bet paimta iš kitų social-patriotų, 
vyriausiai iš mirusiojo Bergerio.

1916 metais p. Michelsonas rašė straip
snį tuo pačiu klausimu “Naujojoj Gady
nėj”: (žiūr. “Naująją Gadynę” už birže
lio mėn., 1916), kur jis populiarizavo šią 
Bergerio “auksinę mintį” sekamais žo
džiais :

Bergeris rekomendavo už trustų valdomą, 
taigi už’’privatinę nuosavybę užmokėti, nes 
prie dabartinių aplinkybių veltui būtų ir 
bahdyti atimti iš trustų nuosavybę be atly
ginimo. Bet kur gauti pinigų trustams už
mokėti? Bergeris patarė mokėti Jungtinių 
Valstijų bondsais, išmokamais į 50 metų su 
2 puoš, palūkanų.

SU tuo p. Michelsonas tuomet pilnai 
sutiko, sutinka jis su tuo ir dabar, po 
septyniolikos metų didelių prityrimų.

’ **SNieko jis per tą laiką neišmoko ir nepa
miršo. Gerai jam (pereitą sekmadienį) 
vienas darbininkas pastebėjo, kad šitą 
jo iįeją kaip tik vykdo gyvenimai! fašis
tas Smetona, kuris buvo atėmęs iš tūlų 
dvarininkų žemes, atidavęs jas beže
miams ir dabar už tai minėtiem dvarinin- 
kamr atmoka paimtais iš darbo žmonių 
kišepių litais. Bet ar tai yra socializ
mas? Vargdieniai bežemiai ir mažaže
miai patapo dar vargingesni, o dvarinin
kai lobsta, gaudami gatavus pinigus.

Ar ši p. Michelsono ir kitų socialistų 
buržujų teorija turi ką nors bendro su 

.marksizmu? Ne! Marksas niekur ne- 
mųkino darbininkus atpirkti iš kapitalis
tų kapitalą ir jį padaryti socialistiniu.

' Marksas mokino darbininkus organizuo
tis >r kovoti prieš išnaudotojų klasę; ją 
nuversti per revoliuciją ir patiems dar
bininkams ' patapti valdančiąja klase. 
Tuoinet:—

^Proletariatas savo politinį viešpatavimą 
pąnaudos tam, kad žingsnis po žingsniui iš- ■ 
plėštų buržuazijai vis^ kapitalą, kad visus 
produkcijos įrankius sucentralizuotų ranko
se’ valstybės, vadinasi, proletariato, organi
zuoto, kaipo viešpataujamoji,klasė, ir kaip 
galint greičiaus padidintų masę (sumą) ga
minimo pajėgų. (“Komunistų Manifestas’’, 
lię|, vertimas, pusi. 42-43.) i

* Šitaip mokino Marksas ir Leninas! ši
taip pasielgė Rusijos proletariatas ir prie 
to paties ruošiasi visų kapitalistinių kra
štų darbininkai, vadovaujami komunistų.

Marksas ir Engelsas “Komunistų Ma
nifeste” toliau sako:

’Komunistai laiko niekingu dalyku slėpti 
sąvo pažiūras ir tikslus. Jie atvirai pareiš
kia, kad jų tikslų pasiekti tegalima, tik spė
ka nugriovus visą esamąją visuomenės tvar
ką. Lai viešpataujamosios klasės dreba 
prieš komunistų revoliuciją. Proletarams 
j<įj nėra kas prarast, tik savo retežiai. Lai- 
met gi jięrųs yra ištisas pasaulis.

<4

Tai ve ką mokino Marksas ir Engel
sas/ O p. Michelsonas su savo sėbrais, 
kurie giriasi esą marksistai, agituoja dar
bininkus išpirkti iš kapitalistų tą kapita
lą, kuri prakaitu ir krauju sukrovė patys 
darbininkai. Jeigu 1916 metais, prieš 
Rusijos revoliuciją, prieš Vokietijos

Kanados Darbininkai Laimi
Toronto lietuvių - darbininkų laikraštis 

“Darbininkų Žodis” praneša, kad Winni- 
pego mieste— ■

Du bolševikai tapo išrinkti į miesto val
dybą—drg. J. Penner į aldermanus ir A. 
Belecky į school board. Penner gavo 3,996 
balsus, o Belecky—3,271 balsą.

J. Forkin, kandidatas į majorus, gavo 
4,745 balsus. Kiti kandidatai igi gavo ne
mažai balsų.

Gi kitam Kanados mieste, East Wind
sore—

Šių metų gruodžio mėnesio 4 dieną, pas 
mus įvyko miesto savivaldybės rinkimai. 
Nuo darbininkų United Front buyo pasta
tyti trys kandidatai į aldermanus: T. Ray- 
eraft, R.' Morris ir G. Taylor. Prieš rinki
mus įvairaus plauko’ darbininkų priešui 
kaukė, džiūgavo, kad United Front pralai
mėsiąs, kad niekas už juos nebalsuosią. 
Kada atėjo rinkimų diena, tuomet East 
Windsouo darbininkai parodė toki solidaru
mą, kokio netikėjo pe tik buržuaziniai gen
čiai, bet net pati buržuazija. Tapo išrinkti’b 
visi trys ir šis išrinkimas trijų kovingi! 
darbininkų buvo atsakymas vietinei buržu
azijai, kad pastaroji negali daugiau nu
pirkti už alaus stiklą bei tuščius prižadus 
balsų, kad darbo klasė žino, už ką balsuoja 
ir kad darbininkai yra pasiryžę drauge su 
išrinktaisiais aldermanais stovėti savo kla- 
sė§ reikalų sargyboje ne tik rinkimų dieno-, 
je, bet pilnus apskritus metus, vedant 
atlaidžią kovą prieš savo mirtiną priešą 
razitų klasę.

Reikia priskaityti tai prie didelių
voliucinių Kanados darbininkų laimėji- , 
mųi Neatsižiūrėdhmi į reakciją, žiaurų 
persekiojimą, kanadiečiai darbininkai or
ganizuojasi ir kovoja. Ir jie laimi.
/ Prieš keletą mėnesių tokiam Toronto 
mieste nebuvo valia laikyti darbininkams 
viešas susirinkimas parkuose arba gaU 
vėse. Darbininkai pasirįžūsiai ėmė ko
voti, iki išsikovojo susirinkimų laisvę. 
Apskritai, tūlais dalykais J. V. darbinin
kai gali labai gerai pasimokinti nuo Ka
nados revoliucinių' darbininkų.

Vakar dienos “Laisvėje” (,New Yorko 
žinių skyriuj) d. Veismūniškis rašo, būk 
Tysliavą įskundęs valdžiai “Strumskis ar 
jo klapčiukai” ir kad Tysliava buvęs are
štuotas. Tačiaus minėto rašinio tonas 
nėra pilnai gerai pravestas. Nežiūrint 
to fakto, kad Tysliava yra mūsų politinis 
priešas ir šmeižikas, mūsų nusistatymas 
vistiek yra- priąš skundikus ir deportaci
ją; Tai d. Veismūniškis turėjo savo ko
respondencijoj pabrėžti.

Nepergalimoji Jėga
Minint Sovietų Sąjungo

je šešiolikos metų revoliuci
jos sukaktuves, buvo (de
monstracijos visuose mies
tuose ir miesteliuose. Mas
kvoje demonstravo 1,750,- 
000 darbininkų ir kareivių. 
Leningrade — 1,500,000; 
Charkove—350^000; Kijeve 
—200,000; Odesoje tiek pat; 
Rostove ant Dono—100,000 
ir tt. Sovietų Sąjungos 
darbininkų, kareivių ir kol- 
chozninkų masės demon
stravo ir rodė savo atsieki- 
mus ir galią. “Pravda,” 
Komunistų Partijos Centro 
Komiteto organas, aprašy
damas tas demonstracijas, 
sako: “Demonstracija ne
nugalimų proletariato jė
gų... Vargas tam, kas iš
drįs užpulti Sovietų Sąjun
gą ... Mes nenorime kitų 
žemių, bet mes neduosime 
nei vieno colio ir savo že
mės... Sovietų Sąjungos 
taikos politika dar nereiš
kia, kad mes atsisakome 
gintis ir kad mes nesame 
prisirengę. Raudonoji Ar
mija nebus netyčiomis prie
šo užklupta; ji visada pasi
rengus atremti užpuolikus.”

Užkaukazijos Sukaktuvės
Gruzija, o kartu in kitos 

Užkaukazijos Sovietų res
publikos minėjo tryliką me
tų sukaktuvių nuo to laiko, 
kaip pasįliuosavo. iš po im
perialistų ir menševikų jun- 
S0, .i. ;• ui.-

Užkaukazija nužengė la
bai toli pirmyn visais at
žvilgiais. Vien šiemet, Ba
kų aliejaus srityje turėjo 
būti pagaminta 300 naujų 
šaltinių. Draugai sako, kad 
1934 metais jie galės duoti 
Sovietų Sąjungai iš Baku 
šaltinių 22,000,000 tonų ži
balo. Elektros gaminimo 
pajėgos stotys 1921 metais 
turėjo 92,000 kilovatų—va
landų, o dabar jau 304,000 
kilovatų. Yra baigiamos ga
lingos stotys: Dzoragez, 
Riongeza, Kanakirgez, Zag- 
sa ir kit. Bet žvarbiausiai 
Užkaukazijoje yra galingas 
ežeras Sevan. Sovietų inži
nieriai padarė planą, kad 
paleisti iš jo vandenį ir pa
statyti 570,000 kilovatų el
ektros gaminimo stotį, ku
ri bus galingesnė už “Dnie- 
prostrojų.” 1

Užkaukazijoje plečiama 
arbatos laukai. 1928 metais 
buvo apsėtą dar tik 1,900 
hektarų žemės arbatos aug
menimis; 1933 i metais jau 
33,325 hektarai į ir kiekvie
nas hektaras daugiau jos 
suteikė.

Užkaukazijoje yra 50 skir
tingų rūšių vynuogių,, jų 
sodnai platinami. Su pa- 
gelba žibalo apšildoma, ir 
atsiekta geresnių pasekmių, 
negu Californijoje auklėji
me apelsinų ir lemonų. Jau 
dabar yra 100 hektarų le
monų sodnas, kuris į metus 
laiko suteikia 500,000,000 
lemonų.

Gruzijoje sausinama Kol- 
chida balos, kur bus 250,000 
hektanf derlingos žemės. 
TenUous užvesta apelsinų, 
vynuogių, lemonų ir kitų 
vĮaisių gražiausias sodas.

'Užkaukazijos miestai au
ga ir įgauna puikų pavyzdį. 
Štai jų gyventojų augimas:
Miestas 
Baku .
Gandža . . . 40,000 
Tiflis .
Kutais 
Suchum 
Erivan
Leninahan . 45,000

Plečiasi kultūra 
svietą. Gruzijoje.

Ir Tas Įkirejo
Pirma aktorė — Tai įkirejo 

vedusios gyvenimas, kad nei 
pamąstyti apie jį nenoriu.

Antra aktorė—Didelio daik
to; persiskirk ir baigta, f

Pirma aktorė—Kad man ir 
persiskyrimai lab^i įkirejo. •

kalbose mokinama, i
Raudonoji Armija Gruzi

joje turi dvi raitelių briga
das ir visą eilę kitokių da
lių. Armijoje yra dvylika 
skirtingų kalbų. Tame pat 
pulke rasime kuopas gruzi
nų, abchazcų, osetinų, ad- 
žircų ir kitokių tautų, bet 
visi jie sujungti proletari
nio tarptautiškumo, pasi
rengę mirti, bet apginti So
vietų Sąjungą ir jos Už
kaukazijos dalį.

Gruzijoje plečiasi indus
trija, metalurgija, anglies 
gamyba, medžio 
mas ir kitokia. 
zijax laisva,- .. ,
greta su Sovietų Sąjunga; žymėta, nuo ko.

Tik Tada Suprato
Viena pora laike dešimtmeti- 

apdirbi-1 nių vedybų sukaktuvių gavo 
Užkauka- i daug dovhny ir jų tarpe du ti- 

darbininkiška kietus į teatrą, bet nebuvo pa- ••
Tik kortelė 

žengia pirmyn prie sociali i su parafiu. “Atspėkit, nuo ko?”
& 1 v x ■ Kada pora parėjo is teatro, •

mo’ į tai rado atidarytas visas dėžes,
i iškraustytus pinigus, paimtus

Pražuvęs Auksas drabužius ir kirą kortelę su pa- - 
rašų: “Dhbar suprasite, nuo ko

Imperialistai suka galvas buvo tikietai.” 
apie pražuvusį auksą. Sako, ■ 
kad 40 pėdų pločio, ilgio ir' 
augščio baksas būtų pilnas, ; 
kiek jo yra žuvę, arba 18 galiu 
miliardų dolerių vertės, anksčiau giilti, kaip trečią va- 
Kur jis yra? Dalį laiko pa- landa, 
tys ponai “hoarderiai”
slėpikai. Bet kitas yra jū- taip ilgai Jaukia? 
rų dugne. Savo laiku ca- 
ristinės Rusijos karo laivy
nas sumušė turkus ir nu
skandino turkų laivyną prie 
Navarino. Sako, kad ant 
turkų laivų buvo $40,000,- 
000 ar $50,000,000 aukso 
vertės. Vokiečių submari 
nas nuskandindamas “Lusi
tania,” kartu su žmonėmis 
nuskandino ir už $10,000,- 
000 aukso. Ant vokiečių 
laivo “Turbantia” taipgi 
nugrimzdo $10,000,000 auk
so vertės. Ant laivo 
“Egypt” nugrimzdo $35,- 
000,000 aukso, bet dalis jo 
jau ištraukta. Sako, kad 
jūrų dugne yra dar apie 
$500,000,000 aukso.

D. M. šolomskas.

Pasaulinis Krizis.
Buržuazija * pradėjo dėti 

viltį, kad būk mažėja eko
nominis krizis, nes 1933 me
tų pirmame pusmetyje kiek 
pakilo gamyba. Veltui ra
minasi, krizis eina zig-za- 
.gais, pakilimas yra tam, 
kad pulti dar giliau stačiai 

i galva į prapultį.
Kad krizis nemažėja, tą f 

liudija’ pareikalavimas lant 
mašinų.' Štai1 Vokietija ’ į 
pirmuosius šėšiš tnėnesiu's 
1931 metais išvežė mašinų 
už 542,400,000 markių, o 
1933 metais jau tik už 281,- 
700,000. Anglija 1.934 me-1 
tais per tą pat laiką už 14,- 
600,000 svarų sterlingų, gi 
1933 metais tik už 11,600,- 
000. Jungtinės Valstijos 
per pirmuosius šešis mėne
sius 1931 ' metais pardavė 

r Užsienyje už 149,000,000 do
leriu, o dabar tik—$36,000,- 
000/ 1

Sandėliai ‘ūžsiverčia pre
kėmis. štai 1932 metais pa
sauliniai rezervai medvil
nės buvo 1,667,000 tonu, o 
dabar . yra 1,740,000 tonų.

DARBININKU 
SVEIKATA

ir ap- čiau knygoj “Darbininko Svei- 
yra 15 kata,” kad reikią kaip kada 

universitetų su 2,000 profe- navikas išdeginti su stiprią 
šorių ir 30,000 mokinių. Yra rūkščia, bet aš nežinau, kokią 
223’ technikos augštos mo-s Aukštį vartoti, 
kyklos, 168 išradimų ir ty-'imūs^ “Laisvę, 
rinėjimų institutai ir 18,0001 Atsakymas— 
apšvietos įstaigų.' 1932 me- 
tąis išleista 6,500,000 skir
tingų knygų įvairiomis kal
bomis. Jų tarpe Markso, 
Lenino, Stalino ir kitu vadu 

7 C v
raštai.

Užkaukazyje yra laikraš
čių 79 gruzinų, 77 turkų 
kalboje, 59 armėnų kalboje 
’r apie 20 abchazcų, ming- 
relų, osetinų, aisorų, taly- 
šių, kurdų, graikų ir kito
mis kalbomis.

Kaukazijoje K ir Užkauka
zijoje gyvena apie 60 skir-

Patarkite per

čia kalba eina veikiausia 
apie savo rūšies apgamą, nau- 
jiką, vadinama dermoMiniu 
naujiku (“dermoid cyst”). 
Tokio naujiko pradai esti pas 
nekurtuos žmones iš pat pri
gimties. Dažniausia jokio ne
smagumo nedaro, kolei, dėl 
kokios priežasties, del erzini
mų, ,del sujaudinimų, nauji- 
kas pradeda eiti didyn ir 
skaudėti arba bent mausti.

Dermoidas esti aplinkui ap
trauktas plėve, o viduryje esti 
kokių gleivėtų skysčių ir la
bai dažnai kokių plaukų. Kar-

tais, dermoidui pratrukus,. į 
jį įsimeta bakterijų, ir tada^, 
pasidaro pūlinys, lyg kokia.,., 
votis. .

Geriausia yra dermoidas vi*" 
sai išpjauti, išimti su visomis 
plevėmi, kad nė jokių jo pėd- i-U 
sakų nepasiliktų. Vien tik 
perpjauti ir išvalyti- jo turinį..-: 
dalykų nepataiso pilnai. Kol »•< 
apvelkamosios plėvės bent, ' 
dalelė užsilieka, tai papras*.../, 
tai ir vėl atauga Naujikas.

Tiesa, gydytojas nedidelį; 
dermoidą gali, prapjovęs if iš " 
valęs, išdeginti nitrine (azoti
ne) rūkščia (“nitric acitt, con
centrated”). Gali jis taip de-“ J 
deginti bent per kelis kartus,. 
kol galų gale nuo deginimo...
suvis ištirpsta, išnyksta plėvė 
ir jos kokios liekanos. Tafta“' 
visa kas užgyja pastoviai. Bet 
tąi yra , gydytojo prievolė, 
Drauge. Pats Jūs su tokia pa-*’" 
vėjinga rūkščia vely neužsidė- 
kite. Ir gauti tokios rūkšties% 
be gydytojo prierašo, papras
tai nėra galima.

i

Per šventes'gal būt daugeliui teks su-- 
sitikti su pažįstamais ir draugais: para
ginki! juos užsisakyti dienraštį “Lais
vę0, jei dar jos neturi. Gaukit bent po' 
vieną savo* dienraščiui skaitytoją;
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tuomi neužsiimi-
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dar turi pakanka- 
užsimokėti, bet 

kad Centras juos 
nariais nemokant

ar sekretoriai at- 
jiems pavestas užduotis.

**** J. Gasiunas,
Centro Seki-.

mano mokestys 
už šešis mčne- 
kreipiuosi pas

turi 
rei- 

. iš 
rei-

i spaustuvėj, ne
skaitant to, kad vieną kitą kar-

seną , narį, 
kuopos pir- 
bet žinau, 
išbrauktas, 

ar negalima

P1RMA 
$20

ŠEŠTA 
$10

Partiją, jis drąsiai stoja ant pa- tą, pritrūkus darbo spaustuvėj, 
Kom. redakcija davė perrašyt maši- | 

netiku- n^e kokią korespondenciją. Gi i

jog 
už-

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

GAUKIME 1000 NAUJŲ SKAITYTOJŲ
DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PENKTA 
$12 

DEŠIMTA 
$5

Trettas Puslapis

DEL VALDANČIOSIOS KLASĖS 
' “JIEŠKOMO ŽMOGAUS”

Jau antri metai, kaip E. But
kus savo šmeižtų lape užsisėdo 

^niekint mane, pavartodamas ■ 
begėdiškiausius melus, žiopliau-1 
sias priemones, lįsdamas į gry-1 

,nai asmeninį gyvenimą, ką gali 
daryti tik galutinai suniekšė
jęs žmogus. Labiausia jis pa
juto žarijų po savim, kuomet 
nurodžiau, jog jis tą daro kaip 
ir pasamdytas Smetonos val
džios donosčikas,—išvažiavus
Kom. Partijos nariui Lietuvon, 
is tuoj vejasi ii- rėkia savo 

lape: žiūrėkit, Lietuvon nuva
žiavo iš “Laisvės” pastogės. . . 
Bimbos mokinys—skleist tą, ką 
išmoko Buknio pastogėj, reiš
kia, “Laisvėj.” Nei katalikų, 
nei fašistinių tautininkų laik
raščiai iki šiol
nėjo, ,nes jie gerai supranta, 

^kad bus prikišta donosčikavi- 
mas.

Nemanau argumentuot su tuo 
žmogum apie grynai mano as
meninius dalykus, nes tai būtų 
peržemas darbas ginčytis su 
darbininkų judėjimo padauža 
(Butkaus žodžiai). Bet kadan
gi jis prie šios savo tirados pri- 
kergė net d. Angarietį, būk An
garietis “viešai pirštu parodė 
valdančiosios klasės ‘jieškomą’ 
darbininką/’ tai reikia parodyt, 
koks yra tas “jieškomas” žmo
gus ir tas “pirštu parodymas.”

Butkaus minimas “jieškomas” 
žmogus buvo “prasikaltęs” ka
ro laiku, kaip šimtai ar gal ir 
tūkstančiai kitų darbininkų šioj 
šalyj buvo “prasikaltę”. Tų 
“prasikaltėlių” j ieškojimas jau 
senai panaikintas; dabar jų nie
kas nejieško, nejieško ir But
kaus minimo “darbininko.” Jei
gu ištikrųjų jis būtų buvęs jieš-‘ 
komas, tai būtų surastas. Juk 
tas žmogus gyveno viešai; jis 
nuolatos trynė alkūnėm barus 
nėr mūsų, sriovės žmonių karčia- 
mose; jį visi gerai žinojo, kas 
jis yra,—jis tik nuduodavo “pa- 
sislėpėliu,” kad tuo išsisukt nuo 
viešesnio darbininkiško veiki
mo. Jį tada galėjai tik prie 

,baro žmonių būriuose matyt, 
• bet darbininkų mitinguose—kur 
susirinkdavo tankiausiai tik 
darbininkiškos sriovės
—jis bijojo!..’. Ten jam pavo
jus, nes jis “jieškomas. .. ” Bet Aš, 
šiandien, kada tas žmogus sto- vau užėmęs redaktoriaus vie- 
jo demoralizuot revoliucinį dar- tos>—dirbau

•If* grindų ir “nurodinėja 
Partijos “negerumus,” 
mą” ir tt.

Negana to, kad tokių “prasi
kaltėlių” j ieškojimas senai už
mirštas ; negana to, kad buvo 
įvykių, kad net ir skundžiaųt 
tūliem gaivalams (daugiausiai 
dirbtuvėse) valdžiai panašius 
“prasikaltėlius”, v a 1 d an čioji 
klasė nekreipė domės,—bet But- 

į kauą minimas “jieškomas” dar
bininkas senai išpirktas iš tos 
vald. klasės už tūkstančius dar
bininkų pinigų.

Gi d. Angariečio “pirštu pa
rodymas“ buvo vien tik pavadi- 

• nim^s jo tikra pavarde, ką ži
nojo visi mūsų aršiausi klasi
niai. 7priešai iš • lietuvių tarpo. 
Ir tas , buvo padaryta Sovietų 
Sąjungoj leidžiamam laikraštu- 

fckyj.. Tai tik veidmainingas 
Butkaus argumentas, būk to 
žmogaus valdančioji klasė j ieš
ko, o čia d. Angarietis ėmė ir 
pasakė jo pavardę—“viešai pir-

visus melagingus argumentus 
prieš mane, kokius tik • galėjo 
rast, grįžo apie 16 metų atgal 
ir kad dar labiau paniekint, 
stvėrėsi ve kokio klausimo:

“Beje, gal jis prie progos pa
aiškins, kodėl J. Šukys anais 
metais jį išvijo iš ‘Kovos’?”

Grabaliojasi, kaip aklas už 
tvoros, ir jau mano sau, dabar 
tai aš jam užtepsiu. Nagi at
leido (ne išvijo) todėl, kad ne
buvo kas veikt visam “Kovos” 
štabui, kuomet karo laiku, 1918 
metais, valdžia padarė puolimą 
ant įstaigos ir sulaikė “Kovos” 
leidimą, laikinai sulaikė ir 
“Darb. Balso” spausdinimą; su
paralyžiavo ir visą spaustuvės 
biznį, nebuvo kas veikt visiem. 
Per suvirš mėnesį laiko slankio- 
mm kampas nuo kampo ir 
.nėm algas iš Sąjungos kasos, 

ko, žinoma, nei d. J. Šukys, nei 
aš nenorėjom daryt. Tuo lai
ku atleido net tris, pasiliko tik 
du seniausi darbininkai iš viso 
štabo. Drg. J. Šukys rašteliu 
formaliai pranešė, atleisdamas, 
kad del darbų stokos, turim ma- 
žint darbininkų skaičių. Vieną 
atleido pirm manęs, kitą—vė
liau. Bet, matot, dabar Šukio 
jau nėra Amerikoj ir jis vei-;
kiaušiai nematys šių Butkaus, įaį dabar nesarmata di- 
argumentų ir negales duot pa-. džiu|ėms kuopoms? 4, 26, 47, 
aiškinimą, pasidarė durneliu ir 
klausia tokį žioplą klausimą.
Tas parodo E. Butkaus logikos kuopą, dar 
galutiną supuvimą.

Stebėtis reikia, kad tokis 
žmogus, kuris kadaise dar sto
vėjo darbininkų judėjimo prie
šakyje, dabar ant tiek suvaikė
jo, arba, geriau sakant, su- 
niekšėjo, kad grįžo atgal X6 
metų j ieškot argumentų prieš 1 
mane. i

AUGŠČIAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512
RAUDONA LENTA

APLA 12 kuopa, Ambridge, 
Pa., jau sumušė visas kitas 
kuopas. Nedidelė kuopelė ir 
nedidelėj lietuvių kolonijoj, 
bet vajaus laiku pasidarbavi
mu stovi pirmoj vietoj. Kuo
pos seki*, d. J. Kinderis rašo:

“Čia prisiunčiu vieno ligo
nio blanką ir kartu pranešu, 
kaip man sekasi su vajum. Su 
jaunuoliais netaip, biskį seka
si, nes tam yra priešingų iš 
mūsų pačių draugų. Bet šį 
mėnesį prisiunčiam du seniu 
ir penkis jaunuolius—viso sep
tynis naujus narius.

“Taigi,

ku, jei tiktai norės ir galės.
Su pradžia 1934 metų visi 

finansų sekretoriai turi pra
dėti taip praktikuoti. Kuopų 
valdybos ir taipgi nariai turi 
prižiūrėti, 
lieka

draugas ] 
te knygų lapų ir mokesčių 
knygučių. Tikimės gauti gruo
džio men. dar keletą naujų 
narių.

Kuopos reikalavimas išpil
dytas. Manom, pasidarbavę, 
dar daugiau prisius naujų na
rių blankų. O spalio mėnesį 
gavo du naujus narius. Viso 
vajaus laiku ši kuopa jau yra 
gavusi devynis naujus narius. 
Ir dar mano daugiau gauti.

mokėti, tai nemoka iiv reika
lauja, kad Centras juos palai
kytų.

Suprantama, gali atsirasti 
tokių narių, bet nevisi toki. 
Užtat kuopos valdybos 
nurodyti, kuriuos būtinai 
kia palaikyti neišmestus 
knygų. Bet sykiu būtinai
kia informuoti tiems nariams, 
jogei jie. užvilkę duokles du 
mėnesiu ir pusę, netenka tei
sės prie pašelpos ir pomirti
nės, iki jie pilnai neužsimoka 
užvilktas duokles. Todėl tie 
nariai, kurie gali užsimokėti 
ir vistiek prašo Centro palai
kyti neišmestais iš knygų ne
mokėdami duoklių, patys save

Juk nežinai, 
kada nelaimė gali atsitikti. 
Čia ištinka liga arba ir mirtis, 
o duoklės nesumokėtos—nie
ko tada tasai narys negauna.

Bedarbiams, kurie ištikrųjų 
negali pasimokėti duokles, 

pagelbėti už
mokėti duokles. Galima tam 
tikslui kokį parengimą su
rengti ir nariui paskolinti, 
vėliau, kada jis dirbs, bus 
jo galima skola atgauti.

Visų “Laisvės” skaiiytojų; visų darbininkiško judėr 
jimo rėmėjų — pareiga gauti “Laisvei” naujų skai
tytojų.

Savo toj tiradoj E. Butkus 
kelis syk pakartojo ir dar di
delėmis raidėmis — keikūnas, 
melagis, o tuo tarpu pats rašo: 
“kur laka, ten loja.“ Butkus 
nekeikia!... Pats vaduojasi be-, 
gėdiškais melais ir dar kitiem 
juos prikiša, štai ve jo ME
LAS: “Petras šolomskas ‘Lais-

žmonės vėj’dirba jaune kaipo papras
tas zeceris,' bet redaktorius. . . ” 

ugrįžęs iš Lietuvos, nebu-

51, 52—didelės kuopos, 
tris sykius didesnės už 12 

nei vieno naujo 
'nario nėra gavusios. 2-ra kuo
pa gavo du nauju nariu—jau
nuolius ir gavusi daugiau nau
jų narių rengiasi organizoti 
jaunuolių kuopą. 55 kuopa, 
kaip girdėt, jau suorganizavo | 
jaunuolių kuopą.

i Per šitą mėnesį visos kuo- 
j pos turėtų daugiau pasidar
buoti gavimui naujų narių.« 
Nei vienos kuopos neturi ras
tis, kuri negautų mažiausia 
bent vieno naujo nario.

36 kp. narys, Chas Vaičiū
nas, rašo:

“žinau, kad 
neužmokėtos 
sius. Vienok
jumis su klausimu: Ar Cent
ras negalėtų priimti tokius na
rius, kaipo senus narius, kada 
jie galėtų užsimokėti užvilk
tas mokestis?

“Aš pats vienuoliktas mė
nuo streiko lauke. Nors ir 
geriausi norai būtų, negalima 

__ ! užsimokėti. Vienok, jei Cen- 
laikraštin" bile kas gali "šį tą itras neišbrauktų, gal pradėjus 
rašinėt, nebūnant redaktorium.! dirbti galėčiau užsimokėti, jei- • • • x 1 • •

Kitos kuopos sekretorius 1 
klausia Centro, ar galima iĄ 
pomirtinės apmokėti grabo- 
riaus išlaidos laidojant miru
sį, kuomet mirusio pomirtinė 
užrašyta ne laidojimo apmo
kėjimui, bet kitai kokiai nors 
ypatai.

APLA. taisyklės nusako, jo- 
i gei pomirtine išmokama tik- 
Į tai tai ypatai arba įstaigai, 
kurią pasiskiria patsai narys 
ir užrašo savo 'pomirtinę. Jei
gu narys visai nėra paskyręs 
paveldėją, pomirtinė tada iš
mokama sekamiems iš eilės 
asmenims: 1) likusiai mote
riai ar vyrui; 2) vaikams; 3) 
tėvams; 4) broliams ir sese
rims. Jei nei vieno tokių pa- 
veldėjų nesiranda,“’ tada po
mirtinė išmokama tam, kam 
kuopa nutars.

Nepaisant, kur paveldėjas 
gyventų,. Jungtinėse Valstijo
se, ar kurioj kitoj šaly, vistiek 
tiktai jisai gali gauti pomirti
nę—niekaš kitas. Graborius 
gali gauti išlaidas atmokėti 
tiktai iš paveldėjo, jeigu pas
tarasis sutiks mokėti.

1-mo Apskričio komitetas 
ragina visus kuopų sekreto
rius būtinai iškolektuoti iš Į 
Apskričio narių duokles ir j 
prisiųsti į Apskritį ne vėliau, 
kaip 1 d. sausio, 1924 metų, 
nes jūs, draugai ir draugės, 
gerai žinote, kad duoklės už
trauktos nėra sveiku dalyku I 
organizacijai. Tai stabdo jos ! 
veikimą. Mes kožnas vienas j 
esame prispausti to sunkaus. 
krizio. bet jei visi užsiklosime i 
galvas ir miegosime, tai, žino
ma, niekas tos sunkios naštos 
nenugriaus.' Ne, mūsų pačių i 
pareiga veikti taip, kiek išga- Į 
lėdami šiose sunkiose sąlygo-: 
se.

Draugai ir draugės, tų kuo
pų, kurie prigulit prie 1-mo 
Apskričio, pasirodykime savo 
tvirtą prisirišimą prie 
čio, kuris mums yra, 
ramstis kovoje.
' 1-mas Apskritys 
konferenciją, siųskite
tus iš savo kuopų, nes jau tik-Į 
rai kuopų būtų apsileidimas, l 
jei jos negalėtų prisiusi dele
gatus. Kuopų valdybos, jūsų 
priedermė yra susirinkimuose 
raginti narius rinkti delega
tus į Apskričio konferencijas.

1-mo Apskričio 7-ta konfe
rencija atsibus vasario 25 d., 
•1934 m., 10 vai. ryte, 142 Orr 
St., Soho, Pittsburgh, Po. To 
dėl visos kuopos būtinai turi 
prisiųsti nuo 20 narių vieną 
delegatą. Pasirodykite, kad 
prisirengtų visos kuopos prie 
konferencijos.

1-mo Apskričio Sekr.
F. Senui is.

MELUOJA E. Butkus, saky
damas, jog aš kada tai ir kam 
tai sakiau, kad “Lietuvoj žy
dai užponavoję.” Nei Butkui, 
nei niekam kitam to nesakiau, 
nes gerai mačiau, kad miestelių 
žydai biznieriai skursta ir ban
krutuoja; tą pažymėjau per po
rą kartų ir savo įspūdžiuose. 
Butkus niekad neklausinėjo 
mane apie Lietuvos darbininkų 
bei valstiečių gyvenimą, nes tai 
svetimas jam dalykas apie tai 
teirautis. Tik vieno dalyko, 
atmenu, jis užklausė, tai ar ge
rai pagėriau lietuviškos degti
nės; tik šitokis klausimas jam 
visad galvoj.- 

čia nurodžiau tik 
kaus melagingus 
žioplus argumentus
ne, kurie vienaip ar kitaip lie
čia ir platesnį gyvenimą, ne 

*, Gi kas lie
čia grynai mano asmenius rei
kalus, su tuo suidijotėjusiu 
žmogum nematau reikalo argu
mentuoti. Jis jau priėjo prie 
to, kad net į grynai asmerfius 
mano dalykus pradėjo kišt savo 
purviną nosį. Nepavydžiu jam 
to. Lai jis tuomi ^patenkina 
savo sugedusius jausmus. Juk 
jis turi savo gazietą ir jam 
niekas to daryt neuždraus ir 
redaktorių pastabų nebus.

• P. šolamskas.
Red. Pastaba.— Talpindami 

šį P. š. atsakymą, turime gal-

gu priimtų, kaip 
Nors esu minėtos 
mutinis tvėrėjas, 

; kad esu ar būsiu 
Todėl klausiu, 
būtų sugrįžti, kaipo senam na
riui?”

Draugui duotas atsakymas, 
jogei Centras palieka knygo
se tokius narius, kurie delei 
bedarbės arba streiko negali 
užsimokėti duokles. Tačiaus 
taipgi .pastebi, kad tie nariai 
neturi teisių nei prie pašelpos, 
nei prie pomirtinės tol, kol ne
užsimokės pilnai užvilktas 
mokestis ir po to nepraeis 30 
dienų.

Vienok kuopos sekretorius 
klausia: Ar gali gauti pašel- 
pą protu :
moteris, kuomet dar narys nė-! 
ra pasveikęs.

APLA. konstitucija nusako 
sekamai: “Jeigu’ narys su
sirgtų proto liga, tai jo pašel- 
pa jam nebus išmokama pa- 
tol, pakol jis pasveiks.”

štu parodė. Ar del to jieškomą yjen rnanu asmenį, 
žmogų surado valdančioji kla
sė? Ne. Nesurado, nes jo nie
kas nejieškojo.

Antra vertus, jei valdančio
ji klasė ir jieškotų to žmogaus, 

.tai būkim tikri, kad sužinojus, 
•^kokį naudingą darbą valdančia

jai klasei jis tuomet pradėjo 
varyt (ir dabar tebevaro), val
dančioji klasė ne tik neimtų jo, 
bet dar paplotų per petį ir seu- 
kytų: “good boy, sėdėk, kur sė
di, tu puikiai moki demoralizuot 
revolįucinj judėjimą.”

Dabar E. Butkus, pavartojęs

Vienos kuopos sekretorius 
rašo Centrui sekamai:

“Jūs reikalaujat nuo kuopti 
sekretorių, kad praneštų į 
Centrą, kurie nariai išbaukti, 
o nori, kad palaikytų juos na
riais.” Paskui jisai nurodo, 
jogei jo kuopoj yra tokių na
rių, kurie 
mai pinigų 
reikalauja, 
palaikytų
duoklių. Taipgi esą pas juos 
tokių narių, kurie turi pakan
kamai pinigų girtuokliauti, 
bet kai reikia duoklės užsi-
-----------------  —------------------------------------------------------------------------------------- 1—

voj, kad jis bus paskutinis tuo 
ypatingu klausimu. Perbrangi 
mūsų laikraštyje vieta eiti su 
tais žmonėmis į polemikas.

Kiek teko patirti, kai 
kuopų fin. sekretoriai 
blogai elgiasi nepranešdami į 
savo nariams, kurių mokestys^ 
užvilktos, kad jie turi tada ir 
tada užsimokėti. Kai kada 
nariai neapsižiūri ir laiku ne- 
pasimokėdami susispenduoja.x 
O čia negauna jokio paragir 
nimo. Delei to kai kurie na
riai nukenčia gana sunkiai.

APLA 51 Kuopos Susirinkimas 
Gruodžio 3 d. laikyta APLA 

51 kuopos susirinkimas, šia
me susirinkime išrinkta valdy
ba naujiems metams. Pirmi* 

i išrinkta J. Stanislova i- 
tis, pagelbininku—J. Karpavi
čius, prot. raštininku B. Na
vickas, fin. sekretorium Maz- 
laveckas, ižd. F. Kuklis, iždo 
globėjais: R. Dzervis ir P. 
Izakas, org. J. Kazlauskas.

Ligonių prižiūrėtojais iš
rinkta del 1934 metų J. Kar
pavičius ir P. Izakas. Tvark
dariu V. Rumzis.

Per pereitus metus 51 kuo- 
" pa turėjo 14 ligonių.

pareiga: Kas mėnesį peržiū
rėti savo kuopos narių stovį. 
Matant, kad tas ir tas narys 
jau du mėnesiai duoklių 
mojęs, tuojaus jam reikia at
virutė pasiųsti pranešant, 
turi pasiskubinti duokles 
simoketi ir jeigu neužsimokės 
iki trečio mėnesio 15-tai die
nai, liekasi 
Taipgi reikia atvirute )pra 
nešti ir tiems 
riems sueina penki mėnesiai, 
jogei šeštas mėnuo tai pasku
tinis užsimokėjimui duoklių, 
ir jeigu tada neužsimokės, tai 
bus išbrauktas iš APLA. drau
gijos knygų. Narys, aplaikęs 
tokį paraginimą, visada pasi
rūpins užsįinokėti duokles lai-

nariams, ku-

APLA 51 kuopa rengia ba
lių sausio 13 d. Prašome kitų 
organizacijų tą dieną kitų pa
rengimų nerengti. Balius įvyks 
Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St. (Dalykus, kurie

reikalus, apleidome. Apie tai 
rašykite- į APLA skyrių, per 
organizacijos sekretorių, J. 
Gasiuną, kuris tą skyrių tvar
ko. Red.)

51 Kp. Narys.

Lietuvis Advokatas t

d 97 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057
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Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbuokitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antrą skaitytoją.



Ketvirtas Poslapis
? i I I n Ii:

Labdarybės Globoje
......... . ■ — Rašo SIMANOKS • -----

Dar prieš saulės tekėjimą, bedarbis kiū- 
. tina ir žiūri į budinkus, jieško to South 

Ferry, kuriame randasi Centralinė Bedar
bių Registravimo raštįhė del maisto ir prie-_ 
glaudos bedarbiams. •

• Pamato bedarbis ant namo iškabą, ant 
kurios užrašyta didelėmis raidėmis jo jieš- 
koma vieta. Nei nejučiomis jo eisena pa- 
sigreitino. Mano sau: įeisiu į vidų, tai 
nors apšilsiu. Prieina ir žiūrinėja durų. 
Prisižiūri aiškiau, ir pamato, kad įėjimas 
uždaryta dideliais, mediniais vartais * ir į 
juos įkabinta spyna, kaip bezmėnas. Pažiū
ri, kas randasi už vartų—ogi vanduo, jūrų 
įlaja. Atsitraukia kelis žingsnius atbulas 
ir užrietęs galvą skaito, ar ištikro jis matė 
pageidaujamus užrašus. . Paskaito taip, bet 
mažesnėmis raidėmis užrašyta, kad raštinė 
atsidaro tik 9 vai. ryte. /•

“Tuoj bus šešios, o iki devintos palaukti, 
tai tik niekis—išlaukus ir iš minties neiš
leidus visą naktį.” Lyg džiaugsmingai pa
mąstė sau bedarbis/ Pažiūri dar sykį į tą 
namą, kad persitikrinti, kas per namas, ir 
kad sugrįžus greičiau atrasti. Žiūri, kad 
tai sena, ' nevartojama perkeliamo laivo 
(Ferry Boat) prieplauka.

Vieta surasta ir sugrįš į ją tiesiai, bet 
dar tris valandas turi laiko, bedarbis mąs
to, į kurią pusę pasinešti. Po dešinei, už, 
poros šimtų pėdų, miesto sodas, t. 
eit ten ir vaikščiot, nes sėdėt peršalta.

Kuprinėja po sodą skersai-išilgai drėbė-'’ 
damas ir dantimis kalendamas nuo šalčio 

. ir laiks nuo laiko vis bėga prie^krautuvės 
lango pažiūrėt, kiek laiko. Paskutiniu sy
kiu priėjęs prie lango, pamato, kad jau po 
8 vai. 30 minučių. Nieko neatidėliodamas, 
smarkiu žingsniu traukia linkui raštinės.

Prie raštinės vartų jau buvo toks didelis 
būrys vyrų, kad jam net akyse sumirgė
jo: “Ot, po paralių, taip ilgai reikėjo/Jaukti 
ir būsiu paskutinis užsiregistruoti,” išsikal
ba sau bedarbis.

Risčia nubėga prie būrio ir žiūri į vieną, 
tai į kitą; pasistiepia ir peržiūri visus, kad 
sužinojus, iš kokių vyrų ta minia susideda, 
ir ar bus galima save tenais pritaikyti. Bū
ryje matosi ir driskių ir apsirėdžiusių, ir 
diedukų, ir anūkų, o jam esant viduramžy
je, nebus jokio vargo prisitaikyti. Iš pasi
kalbėjimų išgirsta, kad ne visi, ten susirin
kę; yra pirmu sykiu atvykę. Vieni ateidi- 
nėja jau per trejetą savaičių kasdien, kiti 

• per trumpesnį, dar kiti per ilgesnį laiką, o 
dar kiti, žinoma, pirmu sykiu atėję. Tokią 
padėtį sužinojęs, bedarbis gana surimtėjo.

’ Baimė, kad nepritilps, neprisigrūs užsire
gistruoti, išnyko ir pasitraukęs porą žings
nių nuo kitų, griozdžia kišenius, kad užsi
rūkius.

Par nespėjo nei parūkyti ir išgirsta: 
“Klabankšt! džin, džin, džin. Br-r-rynks!” 

Pažiūri, spyna nuimta, lenciūgai nuka
binti ir vartai prastumti į vieną šoną, o du 
policistai prie vartų tik karts nuo karto 
riktelia, stumdo vyrus su buože vis ties 
žniogaus kakta. Bedarbis stiepiasi, žiūri, 
teirjąujasi, kas tai galėtų būt. Jis pirmiau 
matįs policiją, skaldant žmonių galvas per 
stręikus, demonstracijas, net duonos lini
joj, ‘kuomet išbadėję žmonės. nesiskirstė, 
kol gaus duonos.

Bet čia?... už ką gi čia? Neužilgo iš- 
siąiškina. Nugi policija tvarką daro— 
stumdo vyrus į eilę-, vartodami šlykščius 
žodžius pagreitinimui. Matyt grupėje 
daug bedarbių, neapsakomėi suvargusių,' 
bei šis bedarbis jautėsi už visus labiausiai 
suyargęs. Taikėsi jis kaip nors į eilę atsi
stoti be policijos pagelbos. Pamatęs, kur 
jam atrodė galas eilės, nuėjęs ir įsistojo. 
Policijantas, priėjęs prie jo, dūrė lazda šo
nan ir suriko: “Kas tau liepė čia atsi
stot!?” Ir perkreiptomis lūpomis bjauriai 
išvanojo bedarbį.

Bedarbio tuščias skilvis, buože užgautas, 
Suturėjo kvapą-—kvėpsi, gaiksi, ašaros iš * • t

Papildymas Finansinės
Atskaitos

“Laisvėj,” num. 261, tilpo 
. Conn, valstijos Tarptautinės 
Jaunuolių Mokyklos finansinė 
atskaita. Toj atskaitoj nebu
vo visų vardai sudėti, kurie 
rinko ant blankų aukas. Ne
buvo paminėta, kurie aukavo 
ant blankos po 50 centų. Ne
buvo žymėta, kurie draugai 
rinko kolonijose, ne ant blan
kos, bet taip sau susižymėjo 
ir kas aukavo jiems.

Pirmiau negu pradėsime at
skaitą, noriu pastebėti, kad 
bus sunku ir dabar visus drau
gus patenkinti, kurie rinkoj 
ant-blankų ar šiaip darbavosi 
savo kolonijoj del mokyklos 
naudos. Taip įvykstą^ drau
gė ar draugas darbavosi sa
vo kolonijoj, surink/) ir pada
vė priduoti kitam.'' mes 
gauname iš tos kolonijos tiek 
ir tiek. Neturėdami Raštiško 
paliudijimo, kas tuos pinigus 
surinko ir daug darbavos, mo
kyklos komitetas nežino,:, pa
ima vardą, kuris pridavė^

Tai aš manau, kad mums 
ta pereitų metų mokykla bu
vo mokykla ir kaip tvarkyti 
finansus ir nepamiršti susižy
mėti tų draugų vardus, (ku
rie darbavosi. Vardus reikia 
priduoti komitetui, kuris vėtla 
visus mokyklos reikalus.

Rinko ant blankų 
drg.: L. Žemaitienė,
skelbta $5.69, turėjo 
$9.99; Ch. Bendleris—$3,35, 
L. D. S. 93 kp., Southbury, 
Conn.—$2.00; P. Bokas—$4.- 
19; J. žemaitis—$3.05; New 
Britain, Conn., O. Dručiutė 
surinko iš organizacijų ir pa
vienių—sekamai: Vilijos Cho,r 
ras—$2.00 ; Švedų Darbinin-

akių rieda. Buvo manyta, kad kris ant vie
tos, bet atsipeikėjo. Išstūmė vargšą iš ei
les ir laitus “tvarko”, stumdo į eilę.

Bedarbis buvo ant tiek sužeistas, kad jis 
žiūrinėjo, kur arčiausiai nueiti vandens pa
siprašyti ir nei negirdėjo, kaip'ūį policijan
tas šaukė eilėn. Tik išgirdo, kaip kriokia: 
“Kokios'peklos tu čia atėjai?... Jei nenoT 
ri, tai eik šalin nuo čia.”

Darbininkas dasiprotėjo, kad tas burno
jimas jam ir kad jis buvo šauktas eilėn, ko
ja už kojos nukiūtino į eilę.

Sustoję eilėn, bedarbiai laukia ir žiūri, 
kada juos pradės leisti į vidų. Pabaiga 
lapkričio nepaprastai šalta. Trepsi, strak
si, juda, kad apsisaugo t nuo šalčio paraly
žiaus, bet užgautas policisto buože po šon
kauliais, bedarbis stovi nesijudindamas ir 
tik retkarčiais, atleidus vidurių traukimui 
(cramps), lėtai lenkiasi į vieną pusę, tai į 
kitą.

Prariogsojus apie pusantros, valandos, 
pradėjo leisti į vidų. Eilė gana ilga, už
truko porą valandų iki paskutiniai dasiga- 
vo vidun. Viduje irgi šalta, bet pasieniu 
karštos dūdos, tai pasidalindami eina prie 
jų susišilti. Ten tvarkdariai rikiuoja vy
rus į dvi grupes.

____?_ Tuos, ką jau pirmiau registravosi, vie- 
Sumanė inon vieton, o tuos, ką pirmu syk atėję, ki

ton vieton. Iš abiejų grupių įleidžiama po' 
kelis į kitą kambarį. Trečią valandą po 
pietų, kalbamas bedarbis buvo įleistas į tą 
kitą kambarį.

Įėjęs vidun, pajuto, kad kambarys gana 
gerai apšildytas. Žiūri aplink, teiraudama
sis, kokia čia tvarka ir kur jam reikės sto
tis.

Išgirsta stipriu balsu kalbantį storą vy
riškį: “Visi, kurie pirmu sykiu, stokite šion 
eilėn.” Bedarbis atsistoja eilėn ir mato, 
kad pirma jo stovi apie 10 vyrų. Mano, 
greit bus viskas atlikta. Tuoj užsiregis
truos, gaus valgyt ir pernakvot, bet regist
ravimas labai lėtai einą, nors prie trijų 50c; J. Poškevich—35c.

I Aukavę ant blankų po 50c 
ir daugiau: A. J. Kasputis

ti nuo 18 metų jaunuoliai. 
Tad, kurie " galite gauti kan
didatų į jaunuolių kuopą, tai 
lai jie dalyvauja susirinkime 
gruodžio 31 d. Dabar dar bus 
galima įstoti į organizaciją už 
numažintą kainą. Vajaus lai
kas baigsis su 1 d. sausio.

Galima ateiti į 12 kuopos 
namą nuo 2 vai. po pietų., 
Todėl bandykite gauti naujų 
narių jaunuolių į mūsų kuo
pą. Dalyvaukite visi susirin
kime.

no po šimtinę dolerių: Bet 
šiais (1933) metais neturėjo 
nei vieno parengijno. Tik da
bar .jau sumanyta rengti pa
rengimas ant 6 d. sausio, 1934 
metų.

Didžiausia čia veikimui bė
da, kad mes neturime 
svetainės. O svetainės 
kymas veik ifegalima. 
bandyta, bet nepavyko.

savo i 
palai- 
Buvo

J. Kinderis.

CAMBRIDGE, MASS.

bū-

ne-_

■■■ ■Mį

Trečiad., Gruodžio 20, 1933

Telephone, Evergreen, 6-5310

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

« Išbalzamuoja ir laido ja numirusius 
I nnt visokių kapinių; parsąmdo au- 
I tomobilius ir kerietas vąšeli joms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

j 231 Bedford Avenue
i BROOKLYN, N. Y.
4.—————<

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Lapkričio 6 d. čia kalbėjo: 
jaunuolis Ormanas. Jisai ge
rai kalba, žmonių, pagal mū- i 
sų koloniją, tai atsilankė ne- į 
mažai. Jaunuolių buvo
daug, bet kurie buvo, tai kal
ba susidomėjo. Orman gana 
gerai kalba.

Aukų prakalbose surinkta 
sekamai: Katilius aukavo $1, 
Kalvelis, K. Kalvelienė, G. 
Krinčius—po 50c. O. Peslienė, 
Krinčienė, Jurkevičius, Meški
nis, Mažiukna, Kirlis, Stoknis, 
Zinkevičius ir Peslis—po 25c. 
Viso aukų surinktą $5.85.

J. Kalvis*

--------------------------------------------------iLĮ)

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei-, 
katos ištyrinu),' ' 
jums bus iSai2kin-r į 
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos j Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, _
Abel nas Silpnu- V'
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku-
I mai. ( . .

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

i X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L»a* 
! boratoriniai Tyrimai, Serumų, bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir

KALBAM

Žodis Kitas Apie Lietuvos 
Sūnų Draugystę

ši draugystė yra seniausia 
čia lietuvių pašalpinė organi
zacija. Ji tapo suorganizuota 
1905 metais iš skaitlingo
rio, iš Lietuvos atvykusių, lie
tuvių jaunuolių. Tai yra 
metai atgal.

Garbė minėtai draugystei 
priklauso už tai, kad ji per 
visą savo gyvenimo laiką pa
jėgė išbūti ir dabar tebėra 
kaipo pavyzdinga ir turtin
giausia lietuvių pašalpinė 
draugystė Cambridge.

Jos tikslu yra rūpintis savo 
nariais ligoje ar kitokioje ne
laimėje pakliuvus. Tą ji rū
pestingai visada padaro. Taip
gi, nors prorečiai, surengia 
apšvietos surengimus: prakal
bas, paskaitas. žymiausiu 
jos parengimu pastaruoju lai
ku virto, tai metiniai baliai, 
kurie įvyksta kas metai, padė- 
kavonės dienoje. Jie taip išsi- 
garsino, kad yra gerai žino
mi plačioje apielinkėje. Į juos 
suvažiuoja, nors ir šiuose de
presijos laikuose, tarpe' pen
kių ir septynių šimtų svečių. 
Tarpe kurių matosi ir būrys
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PRANEŠIMAI IŠ KlTUk

Politikos ir religijos klausi- 
liuosa. 

Jos narių tarpe galima rasti

Sek. V. K. Sheralis 
(<300-301)

užbaiga nedaug skiria- 
tilpusio pirmiau rapor- 

Likusi suma pas iždinin-

sekaiųį 
buvo 

būt

Draugai, kurie rinko ir 
p.ri- 

sąrašą komitetui, 
neįvyksta nesusi prati-

Tarptautinis Darbininkų Ap- 
sigynirrias (L L. D.) pereitais 

*1(1932) metais rengė apie po- 
■ ra parengimu ir padarė pel-

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai

Valandos—9 A. M.-iki 8 P. M.
1 O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

$28.77.
Geo. Kuraitis.

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

DR. ZINS

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
.*
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langelių registruotojai pila klausimus regis- 
trantams.

Galų gale jau ir ir jis prie langelio. Re
gistruotojas pažiūri į jį ir nueina prie kito 
su kokiais tai reikalais.

Dabar bedarbis jau prie langelio, laukia 
užsiregistruoti. 

b

Stovi bedarbis tai ant vienos kojos, tai 
ant kitos, žiūri, ką kas daro ant tų stalų 
viduje. Pažiūri ir į registruotoją su min- 
čia, kad tik greičiau ateitų, O jo regist
ruotojas, matyt, ima laiką, nes del dviejų 
registravimo yra. trumpa, o vienam—per
daug.

Už keletos minučių pažiūri registruoto
jas į laikrodėlį, kurį nešioja ant rankos; 
atrodo lyg kokia blekinė rinkė viršuj rai
šelio. Kilstelia atsisveikinimo ženklu ran
ką savo sądraugui ir eina prie langelio at
likti savo užduotį su bedarbiu.

Atėjęs pas langelį, žiūri į bedarbį, o be
darbis jį. Bando viens kitą pažinti, įkai
nuoti. Simpatijos alkaniems ir benamiams 
pas registruotoją užtenka. Jis jos kupi
nas, bet čia, va, jis gali padaryti klaidą— 
bedarbis gali būti bolševikas, komunistas, 
jų pritarėjas, ar kitoks, o ne pakalikas.

Registruotojas gana surimtėjo ir su šyp
są ant veido galanda paišelį užrašinėti be
darbio atsakymus. Tuom tarpu ir bedar
biui bėga mintys. Žiūri jiįš į tą poną, šla- 
puota kakta, arioj pūsėj langelio ir pažįsta, 
kad tai nėra raštinės darbininkąs, kuris 
taipgi dabar be darbo, užsidarius dirbtu
vėms. Čia nėra nei koks augštesnį mokslą 
pabaigęs vyrukas, negaunantis nuolatinio 
užsiėmimo. Čia sėdi politikieriaus gimi
naitis, šnipas ar vienas iš tų pakalikų. Be
darbis jokiu būdu neatsivožytų registruo
toją pavadinti draugu.

(Daugiau bus)

SKA1TYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kų Kliubas—$2.00; B. D. S. inteligentų-profesionalų.
108 kp.—$2.00
tis—$1.00; R. 
$1.00; P. Gerdauskas—50c;
J. Gerdauskas—50c; V. Mįa- 
sionis surinko anų blankūs 
75c. 1Ansonia, Conn., surinko
Joe Labon ir Joe Valaitis:

Gumbųlevich — $1.50; A.
Tratėk—50c; H. Shengesky—

monauskas $1.00, P. Krau- 
chiuk 50c, J. Stomura 50, J. 
Strižauskas 50c, J. Dvelinskas 
95c, X. Bakeusco 50c.

K. Klementina, turėjo būti: 
K. Jenkeliunienė, surinko ant 
blankos $1.65.

Čia bus pavyzdys iš dviejų 
miestų, New Britain ir Anso
nia,
kaip rinko jų kolonijoj, 
davė visą 
tenais 
mų.

Pati 
si nuo 
to.
ką P. Boka buvo $26.57, turi 
būt

; V. J. Valai-
Remeilienė— jnu ši draugystė yra

i u vjo iičtiių nupu gailina Levon 

Į visų lietuviškų kraštutinybių, 
bet visi laikosi draugystės tai
syklių ir jokių nesusipratimų 
neįvyksta.

'Pastaruoju laiku Lietuvos 
Sūnų Draugystė pradėjo rim
tai rūpintis priaugančia jau
nuomene. Visi draugystės na
riai ir pašaliniai, kurie turi 
jaunuolius, yra kviečiami, kad 
stengtųsti juos prirašyti prie 
draugystės.

Kad palengvinus prisirašy
mą, draugystė skelbia pusę 
įstojimo visiems tiems, kurie 
prisirašys jos metiniame susi
rinkime, kuris įvyks sausio 5 
d., po num. 40 Prospect St., 
Cambridge, Mass.

Todėl visi, gero velijanti sa
vo jaunuoliams ir draugystei, 

j prie darbo. Ant metinio susi- 
! rinkimo atsiveskime nors po 
(vieną naują narį.

Tveriama Jaunuolių Kuopa
čia APLA 12 kuopa bando 

sutverti Jaunuolių Kuopą, 
pradžia jau padaryta, yra su
rašyta keletas jaunuolių. Tad 
mes manome,. kad tas , darbas 
gerai pavyks. Todėl mes kvie
čiame apielinkės .jaunuolius ir 
tėvus padėti organizuoti kuo
pą ir įtraukti jaunuolius.

•b
Iš Čeverykų Industrijos

Šitas miestelis yra Brockto- 
no distrikte. Išdirbystė čia 
yrą veik tik čeverykų. Dar
bai labąi sumažėjo. .Rirmiaus 
darbininkai dirbo po 48 vai. 
į savaitę, tai dar daugiau ga
lėjo uždirbti. Bet kuomet įve
dė NBA,, tai darbo valandas 
sumažino iki 40 vai. į savai- 
tę. O darbas čia yra nuo ka- 
valkų, todėl, darbininkai 
žiau uždirba, kaip kad 
miaųs uždirbdavo.

Draugas "M. Abišolas 
kiai šerga. Jisai turėjo
raciją, buvo parvežę iš ligoni
nės, bet vėl reikėjo išvežti gy
dytojui patarus.

Draugai, kurie gali, tegul 
aplanko šį draugą. Jisai pri
klauso prie visų darbininkiš
kų organizacijų. (Kodėl ne- 
paduodate ligoninės adresą ?- 
Red.)

ELIZABETH,! N. J.
LDS 33 kuopos metinis susirinki

mas įvyks ketverge, 21 dieną gruo
džio. L.D.P. kliube, 408 Court St. 
8-tą vai. vakare.

Draugės ir draugai, būtinai turi
me visi dalyvauti nes bus daug svar
bių dalykų apkalbėti. Taipgi bus 
renkama kuopos valdyba 1934 me
tam.

1
į

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

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

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

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

<♦>

(ję* >4 «•••*-•►« -4—S—$—4 6— 6—$—9

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name -

Brooklyn, N. Y.

TEL. STAGG 
2-5043

>Š>X.

INC

Draugai darbininkai 
kiausia jau gerai žino, 
mes, čia turime namelį, kuris 
galima įrengti į svetainę. Tu
rint svetainę, mes galėtume 
daugiau nuveikti ir sutraukti 
jaunuolius prie tinkamų orga
nizacijų. Todėl, draugai dar
bininkai, apsvarstykite šį1 mū
sų sumanymą ir pakalbinkite 
daugiau jaunuolių prie 
organizacijos:

Į jaunuolių

MATHEW F. SALLAS 
(B IELSU SKUS) 
G R ft.BO R i U S 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' pafvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI 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 KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.

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



* tfrėčiad., Gruodžio 20, 1933 Penktas Puslapi®
“T

Raudona Vėliava Pasirodė Pirmu 
Kartu lawrenchi j

Prakalbos Gerai Pavyko, Dar-I A. Taraška, B. Čulada, Ig. 
^bininkai Eina Prie Komunistų. Į čulada, S. Penkauskas.

N. T. W. Unija Auga—Tai Viso aukų surinkta $7.24.
Reiškia didelis Darbininkų Varde rengėjų tariame ačiū. 
Laimėjimas, Reikia Daugiau 1 Tai reiškia, kad prakalbos 

Veikti i gerai pasisekė.
Kitas Parengimas

Gruodžio 9 d. N. T. Unija 
turėjo surengus bankietą sa
voje svetainėje, 189 Elm St. 
Parengimas gerai pavyko. 
Reikia‘pasakyti, kad jame da
lyvavo ir geras būrelis lietu
vių darbininkų, tai geras pa
sireiškimas. Manoma,
parengimas duos apie $38 pel
no.

Parengime turėta 
programa. Reikia

i ir mūsų biznieriai 
lietu- ir®m® šį parengimą.

- į J. B. Bronkia, 37 IllUod Į •T. Saturevicius, 15

Jau turėta viena konferen
cija tame klausime, kurioj da
lyvavo vokiečių, žydų, italų, 
finų ir lietuvių organizacijos.

Nutarta šis darbas pra
plėsti, įtraukiant dar daugiau 
organizacijų,, ypatingai nori
ma įtraukti amerikoniškas or
ganizacijas.
Iš Amerikos Lietuvių Piliečių 

Bendroves Priešmetinio 
Susirinkimo

J J

-LAWRENCE, Mass.—Gruo- , 
džio 3 d. čia kalbėjo jaunuolis 
Johnnie Orman iš Brooklyno. [ 
Jisai gerai kalbėjo, žmonių 
susirinko apie 250, tai labai , 

^gerai sulig musų kolonijos.
Orman yra jaunuolis ame

rikonas, čia gimęs, tačiaus ji
sai pirmoje kalboje kalbėjo 
angliškai, o antroje kalbėjo 
gerai lietuviškai. Reikia pa
sakyti, kad gerai ir lietuviš- Į 
kai jisai kalba.

< Kalbėtojas nurodė, 
yra svarbu organizuoti 
vių darbininkų junimą į 
jaunuolių ir kitas organizaci- j - • ------------- 7 ", ” 7?B. čulada, 164 Park St. ir far- 

imerys Ig. Čiulada.
Varde N. T. Unijos ačiū au

kotojams ir rėmėjams. ,

jas. Jisai sakė, kad reikia 
jaunuomenei pradėti veikti 
daugiau ir geriau. Tėvus ra
gino, kad jie pirktų savo vai
kams tinkamos literatūros ir 
šviestų juos darbininkų dva
sioje.

Kalbėtojas prisiminė, kad 
tarpe lietuvių yra ir darbinin
kų priešų laikraščiai, kaip 
“Keleivis,” “Naujienos” ir ki
ti, kurie, prisidengę neva dar
bininkų skraiste, apgaudinėja 
darbininkus ir kenkia judėji
mui už pasiliuosavimą. To-

I 
<> .1

Gruod. 26 d'., Waterbury, 
svetainės nežinome, 

7:30 vakare.
Gruod. 27 d., New Britain, 

darbiniu-Conn., svetainėje 407 Lafayet-j Conn., Lietuvių Svetainėj, 354- 
Park St., 7 :30 vakare.

Gruod. 28, Hartford Conn..1

įnešta išrinkti delegatus del Gruodžio 22 d., Stamford,, 
surengimo didelio protesto Conn., Darb. Svetainėj, 49 Pa- Conn 
prieš vietos policiją, kuri ran- cific St., 7:30 v. vakare.
ka rankon ėjo su gengsteriaisj '' Gruodžio 23 d., Bridgeport, 
daužydama galvas
kams. čia irgi Kručeliš kra- te St., 7 :30 Vak.
tosi,1. sakydamas “ką čia prieš: 
policiją prikovosi.” Todėl dar
bininkai aiškiau ir aiškiau pa
mato, kad pruseikiniai aš
tresnėj kovoj su darbo žmonių

Gruod. 24 d., • Naugatuck,
(Conn., Liet. Linden Parko sve- Laisvės Choro svetainėje, 57 
itainėje, 3:30 po pietų. Park St., 7:30 vakare.

Gruodžio 13 d. įvyko Ben
drovės susirinkimas. .Šiame su
sirinkime buvo svarstyta, kiek 
N. L. -W. A. unija turės mo
kėti už svetainę, kurią naudo
jo laike streiko.

čia tai tikrai pasirodė, kas 
remia unijinį darbininkų judė- 

kadjjimą ir kas priešas to judėji- 
i mo.

BROOKLYN' EABOR LYCEUM
DARBININKU ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban* 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su. naujau- 

jsiais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847I Ta pat diena New, Haven, I Gruod. 29, N. Manchester, i 
priešais^ lenda į užpečkl Nu- Conn., Lietuvių^ Svetainėj, 2431 Conn., Lietuvių Svetainėje, 24 
tarta prie protesto prisidėti ir Front St., vakaie, dalyvaus o way ., . va ai e.
delegatais išrinkta trys karia-jdistrikto jaunuolių piimam 
gos draugės: O. Zarubienė, A. Parengime, bankiete. 
Jonušienė ir Sarapienė. Darbi
ninkai tik koyoj pažįsta savo 
priešus ir suranda draugus. 
Draugai, darbininkai, ši Nor
woodo- darbinįnkų kova, tai 
dar ne paskutinė,' tik pra
džia. Todėl turime bendru 
frontu stoti prieš' policijos be
gėdišką terorą ant darbinin
kų.

ALDLD III Apsk. Seki
V. J. Valaitis,

Žvalgas.

ŠEŠTADIENI, SEKMADIENI IR PIRMADIENĮri

Gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATAI

“LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PATERSON, N. J.

Pataisau Klaidą

Mano korespondencijoj, ku- 
dar nesenai tilpo “Laisvėj”, 

kalbant apie streiko pradžią,
pasakyta, kad streikas pa
skelbtas 1 d. spalio, o turėjo 
būti, kad streikas paskelbtas 
1 d. rugsėjo.

Number One.

Galutinai jau sutvarkytas d.
Keletas dar- j. p. Millerio prakalbų mart-j 

■ rūtas. Dabar kolonijose drau-!

! Draugė O. Zarubiene davė ir gera !
pasakyti, I inešim^> kad iš uniJ‘os ir dar 

gerai
Jais 

Short 
Trinit

’ [streikuojančių darbininkų, tai 
yra | 
St., 
St.,

Raudona Vėliava Užplevėsavo
Gruodžio 10 d. armėnai 

darbininkai surengė paminėji
mą 13 metų nuo Sovietų Są
jungos įsikūrimo. Prisirinko 
daug darbininkų armėnų— 
apie 500. Laukiama, kas čia 
bus. Kiti save ramina,' kad 
reikia palaukti.

Tačiaus staiga pasirodė
kiais yra ir sklokininkai, Prū-1 raudona vėliava! Darbininkai 
seika, Butkus, kurie leidžia ' sujudinti, paimti gero jausmo 
savo laikraštį “N. G.’’ tik tam, |ir ūpo, tarsi, kokio vulkano su-’ 
kacf draskius darbininkų ko
munistinį judėjimą.
Choras Dalyvavb Programoj

Liaudies Choras dalyvavo 
bartiniu laiku šalis, kuri taip, 
kaip ir daugelis kitų, buvo po 
caro .letena, persekiojama iri 
varžoma, neturėjo teisės sa
vo* kalba nieko veikti. Da
bar ta šalis, nuo įsteigimo So- 

kiškas dainas. Paskiaus dar‘vietų Sąjungos, jau laisva, tu- 
ir pats d. B. Petrukevičius su-1 ri teisę sava kalba veikti" ir 
grajino smuiku solo, akompa- j kultūrintis. z
nuojant d. N. Markevičiūtei J Po muzikališkai programai į 
Gerai sudainavo duetą seserys (sekė kalbos. Kalbėtojai iš

aiškino, kaip tos šalies darbi
ninkai kentėjo. Kalbėtojai 
nurodė, kaip dabar jų 
padarė didelį progresą 

' volįucijai.
Tad pareiga ir kitų

judinti, visi, visa svetainė, už
traukė Internacionalą, o pas
kiaus tęsėsi darbininkų dai
nos.

Ir kur nesidžiaugs, kad da-

Tik Viena Savaite iki Bazaro
— ........—........ : ..... ~. .—..... ............................. :-- -----

programoje ir gerai sudaina
vo po vadovyste d. B. Petru- 
kevičiaus. Reikia pasakyti, 
kad draugas Petrukevičius ge
rai ir gabiai mokina i mūsų 
chorą ir sumokina darbinin
kiškas dainas.

•• v Z

į pilnai užtenka $5.00 į dieną; 
I dar bus paimta su pelnu. Visi 
1 darbininkų judėjimui prita
rianti darbininkai manė, kad 
tai iš tikrųjų daugiaus būtų 
gėda reikalauti.

Bet darbo unijų priešam tas 
buvo dar per mažai, ir repub- 
likonų agentas, Mr; M. Shar- 
gal, ir prūseikinio smalvirizmo 
agentas Kručeliš šoko visu 
smarkumu agituoti, kad penki 
doleriai yra permažai ir jiedu 
būtinai varėsi, kad unija turi 
pasimokėti po septynis dole
rius į dieną, Tai tikrai repub- 
likoniškas atlupimas ir, žino
ma, tiems darbininkiško jpdė- [ 
jimo priešininkams tas7 pa
vyko pravaryti, 
bininkų negalėjo šiame susi
rinkime dalyvauti, nes tą pątį gai būtinai turi planingai pa-! 
vakarą buvo labai svarbus dirbėti, gerai išgarsinti, kad j 
Komunistų Partijos narių su-; sutraukus daug 
sirinkimas.

Todėl sekančiame Bendro
vės susirinkime tas republiko- 
niškai plėšikiškas tarimas tu
rėtų būt permainytas. Antras 
labai svarbus klausimas, tai

PRAŠOME NEPASIVĖLUOTI SU DOVANOMIS
Pernai Aplaikęme Keletą Naudin gų Dalykėlių Jau po Bazarui

Drg. Milled® Prakalbu' 
Maršrutas Conn. Valst.

publikos į 
prakalbas. Todėl, kad d. _M.il- 
leris turi labai daug svarbių 
žinių perduoti iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos šios šalies 
darbininkams. Prakalbos į- 
vyksta sekamose vietose:

LAISVĖS” BAZARE PIRKITE RAINCOATS

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

VISAIS VAKARAIS BUS 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.

Koškevičiutės. Jų dainavimą 
labai gerai publika nulydėjo 
delnų aplodismentais. Joms 
akompanavo taip pat N. Mar
kevičiūtė.

Kalbėjo ir jaunuolis B. Ko- 
mosela apie S

*nuolius. Paskiaus susirinkimo 
pirmininkė, d. Lukauskaitė. 
paklausė publikos, ar ji sutin
ka pasiųsti telegramą prieš 
nuteisimą negrų jaunuolių, 
kurie nuteisti tik todėl, 
jie yra juodaspalviai.

Rinkta Ir Aukos

<!>

šalis
po re-

<»

<t>

Bus didelis sta.kas ir galesite gauti ant orderio
Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikam

RAILA COAT COMPANY

<

<]>
o

< >

< >

darbi- 
^cottsboro jau- ninku veikti del revoliucijos, 

po Komunistų Partijos . vado
vybe, kad darbininkai galėtų 
pasiliuosuoti iš po kapitaliz
mo jungo.

L. K. Biuras.

Parinkta ir aukų, 
piname aukautojų 
kurie aukojo 
po 25c: M. 
Žulzienė, A. 
^Petrukevičius, 
Čuladienė, O 
Dvareckas,

<i>
Išdirbystes iš Brockton, Mass.

“LAISVĖS” Bazare bus tie raįncoatai parduo
dami už gana prieinamas kainas. Tat būkite pri
sirengę pirkti sau arba kitiems doVanų. .

kad I

[Norwood, Mass., Žinios
tai - Iš D.L-K. Keistučio Draugijos 

Susirinkimo
Gruodžio 7-tą dieną įvyko 

Keistučio draugijos priešmeti-
R. I nis susirinkimas. Atlikus vi- 
F. į sus draugijos bėgamus reika- 

metam 
Apsiėmė veik visi

Čia 
vardus, 

nemažinus kaip 
Milvidienė, 
Aleksonis, 
J. Krjova, 
Butėnienė,

r. Mikulėnienė, ■ lūs, nominuota 1934 
..1 valdyba.

M.

rvrbn w t rtotn' kurias vietas sunkiai gauta
DRG. J. P. MILLERISl,ka1hdiaatai-ypating-ai? prot°-kolų sekretoriaus vietą.

Nutarta užprotestuoti prieš 
vietinę policiją, kuri nachališ- 
kai padėjo Winslow Brothers 
ir Smith Co. gengsteriams te
rorizuoti Norwoodo darbinin
kus. Priimta rezoliucija, kup
rio j reikalaujama, kad' vietos 
miestelio selektmoriai pašauk-

I tų kaltininkus atsakomybėn ir 
įtinkamai kaltininkus nubaus-

Ketvirtadienį, 21 Gruodžio‘tų.
WORKERS CLUB SVETAINĖJE 

S 723—5th Avė
Pradžia 7:30 vai. vakare

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

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ

Trečiadienį, 20 d. Gruodžio
ALEKSIEJAUS SVETAINĖJE

33 Hudson Ave., C. Brooklyn, N. Y. I 
Pradžia 7:30 vai. vakarė

Taipgi nutarta šaukti vi
sas Norwoodo organizacijas, 

So. Brooklyn, N. Y. kad surengtų didelį masinį 
protesto susirinkimą prieš tą 
pačią policiją. Išrinkta komisi
ja, kuri tą darbą varo pirmyn. 

Paaukauta vietos streikierių 
šelpimui $10.00. Smagu pažy
mėti, kad Keistučio Draugija 
vėl sugrįžta prie darbininkiš
ko susipratimo ir pradėjo imti 
dalyvumą darbininkų reikalų 
gynime.

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 
proga, susirinkite skaitlingai.

< >

o

Telefonas:. Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
• X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais jr šventadieniais 

tik susitarus

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai le’gališkas svori's. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

.tru-ember coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St., Brooklyn, N.Y.

<♦> o

<♦>

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

WWW

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

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

Kalba Lietuviškai

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

ši

<

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

O

< >

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių*

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ 
standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mea

o

o 
<♦>

< >

< >

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

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

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

i>

<♦>

<1>

<f>

!<♦>

<♦>

)

<i>

<

<♦>

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuofas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone,—Main 1417

>

JONAS
512 Marion St.', 

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuoml prariešu savo kbstume*- 
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’
kanipas Broadway

DR. HERMAN MENDLOWITZ
/ • ■ ..

Praneša viauonAehei, jog jis atsidaro r.avo ofisą 
WilHamsbtrrgher

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

Evergreen 6-3959
• iHa dien. se rėdo m r Ir subatotno' 
t’tą vai. vakarais.

Telefonas
Ofiso''valandos nuo 1 iki 

nuo 0 iltį

NEDĖLIOMI8
Nuo7 19 iki 12 v<l. ii ryt#

*

FLATBUSH OFISAS 
2221 Avenue J 

Kampas K. ttrd «t.
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RADIO—ŠIANDIEN

Iš Menševikų Prakalbu

Tenor

Tačiaus. socialisto redakto-Imunistai stoja p.ž

OI sen

NEW YORKO IR AP1EHNKES ŽINIOS
WMCA-570 Kc

9:15 A. M.—Kay Parsons, Songs
10:30—Jeanne Carroll, Songs
12:00—Jerry Baker, Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richards,

Songs; Stock Quotations
1:15—News; Music
3:30—Stock Quotations
4:00—Tea Time Concert
4:30—Dorothy Miller, Songs
6:00—Dance Music

ibhką pasida-j įvyksta, 
ūs 'fėkia ant

tu asilas,” Mi-

IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja fomišiuoti kamba
riai; garu šildomi, šviesūs ir dideli, 
žema renda.

p Savininkę galite matyti 7-tą. vai.
i vakare, po numeriu 436 So. 5th St. 
Apt. 9.

Sudegė Negras Berniukas

atų (nuo lietaus užvalkalų).
rrs • • i • t < — •

Įvairios Žinutės
praneša, Eleria Retikevičiutė. Savo ta- j sovietams ir tuomi padeda bu- plunksną ir kitokių dalykėlių.

ir turjme vilties, * jog

Tačįaus, protin- 
tbkio, iš gamtos 
priepuolio vaLd- 
primesti.
smerkę kunigus,

ąkevi-
Isonas

nekaltiname kaipo

Apie kapitalistinį krizį. pa
viršutiniai pasakojo, kaip 
yra. Sutinka ir jisai, kad 
NRA krizio neprašalins, be-

Swift Meat Co. ] 
kad į metus pasidarė $5,882,- 
000 gryno pelno, 
jai lobsta, kada 
badauja.

mą.
ligoninėje greitai mirė, 
tuoliai, kurie’turi didelius na- ko.
'mus, rūpinasi tik kaip dau-I Publikos buvo apie pora 
giau pelno pasidaryti, bet ne- šimtų. Bet Michelsonui įėjus

“Jonas ir Sijo-

liuoja prūseikiniai, mokina! turėdafni
' .Draugė K. Viltrakių- 

darbo parsisamdo tė paaukojo gražią fontaninę

bin'inkų organizacijų pareiga

•- ----’’ loptu, kaipo pianistė, ji yra davoti socializmą Sovietų Są- Draugė Maželienė dovanojo
Išnaudoto- daug patarnavusį darbininkiš-I jungoje.

1 Tačiau dar reikalinga dau
giau dovanų.'Turi būti $1,- 
000.00 vertės, bazaras! '

Draugas A- Raila iš Montel-

darbininkai t kam judėjimui visai veltui. 
Menševikų dolerio jai prime
timas ir prašymas, neturi pa
mato. Veikiausiai I^etikevi-

iš darbo ir taip įvairiais reika- i parduodama, 
ląis.

kalbose, šaukia: “Prašau ta,i lies valdyti. Vot fr menševi- ;
įsitėmyti!” ; ko logika! Kas nežino, kad Tai puiki dovana, vertės apie

Lyros Chorą, kurį kontro-1 tūkstančiai inžinierių čia ne- $40.00/ 
tv vii c ai Iz i n i <1 i mnlzinn 1 X... — x J « i J « ,1 • •

Žuvo Motina Su Sūnum, 
Besigelbėdami nuo Gaisro

Kas Naujo Tarp 
Lietuvip

blogo talento dainininkas;iskamba balsai: “Klausimas! 
šiuo kart jis ypatingai parode Noriu klausti! Prašau balso!” 
-savo gabumą, pritaikydamas ir tt.
himną, sulig kalbėtojaus revo- kitų 
liucingumo.
nas.”

Vėl stoja 
chelsonas. 
ko, kalbėsiąs apie tai. kupini j 
socialistų taktika skiriasi nuo i; 
komunistų taktikos. Aukų j 
jau pasirinko, tai ir kalbos to-; 
nas kitokis. “Mes, socialistai 
ir komunistai tikime į socia
lizmą,” sako/ jis.: “Skirtumas 
pas mus yra tik taktikoje. Ko- 

prievarta 
karjera nuo 'Atėmimą iš kapitalistų privati- 

šio mitingo dar žemiau nuslin-!n®s nuosavybės, o socialistai 
įstoja už atmokėjimą kapita
listams.” (o -'anksčiau parei
škė, jog .teisinga būtų po prie- 

aprūpina jų gyventojų išsigel Ijr einant išilgai per svetainę varta atimti iš kapitalistų tur- 
bėjimū nelaimės metu. j ant steičiaus, niekas neplekš- fus- -

--------------------- Itelėjo delnu, tik šalto atsine- apmokėti; siūlo

30,000 Valgyklų Darbininkų kū'iVi
Streikuos Prieš NRA

Negrė motina, McWilly. 20 
metų amžiaus, gyvenusi 20 E. 
130th St.. New Yorke, užsi
mušė su savo sūnumi besigel- 
bėdama nuo gaisro. Ji paste
bėjo apačioje gaisrą, neturė
dama l<itos išeities jauna mo
tina pasigriebė ant rankų 2-jų : 
mėtų savo sūnelį-Roberfą ir 
šoko nuo ketvirto aūgšto į kie- '

Abu labai susižeidė ir riaus nupuolusi 
Tur-

Pereitą sekmadieni Brook
lyne Stasys Michelsonas pa
kartojo savo, kai kuriems jau 
pamirštą, menševikų absurdo 
filozofiją, būk įvykinimui so
cializmo reikia atpirkti nuo 
kapitalistų privatinę nuosavy-

Leidžia klausti. Tarp 
buvo šie klausimai: [

Kuom jūs skiriatės nuo sme-1 
toniniu fašistu vykinime sočia-1

J lizmo, siūlydami atmokėti ka-
pue s a iu o 1-j pitalistams už privatinę nuo- 
Dabar jis pasisa- Į savybę, kadanĮ?i Lietuvoje vaI.

i džia apmoka ponams už dva- 
irus, paimdapia juos parcelia- 
ivimui?” Menševikas kalbėto
jas šaiposi,' pasisukinėja“tai 
aš tamstai * padovąnoju asilo 
medalį už tą klausimą.” Pub
likoje pasireiškė nepasitenki
nimas. Prūseik 
čiiiš išgirdo, ka 
moka jo kalbą. jjHuojaus toks 
tokį pažino,, ir tr’*‘ ----
lino, i Kazakeviči 
Michelsono: “l_. ------ ,
chelsonas:” ‘/tarpsta perdaug 
štymo leidi.” Publiką juoku 
netrivoja, matydama, kaip 
toks tokiam kelio neduoda. 
Pirmininkas, norėdamas atsi- 
krątytr publikos klausimų, 
pats stato klausimą: “Savo 
ausimis girdėjau ' kaip Andru
lis, “Vilnies” redaktorius, Det
roite sakė, kap marksizmas 
jau pasenęs ir komunistei 
marksizmą atmeta. Ar teisy
bė, kad marksizmas paseno?” 
Michelsonas: “Ne, komunistai 
marksizmo neatmetė. Jie sako, 
kad Leninas marksizmą pritai
kė prie Rusijos sąlygų įvykim- 
me revoliucijos...” Tiek pasa
kęs atsitraukė. Bet greit pasi
juto žiopliu ir melagium pas
tatęs susirinkimo pirmininką. 
Šokosi vėl atsakinėt. Esą, gal 
būt, kad Andrulis “įsikarščia
vęs’! taip pasakė, bet mark
sizmas nesąs pasenęs. “Jis ge
ras, kol geresnio nėra.” Vie
nok tūlos dalys gal 
pakeisti, pridėjo jis. 1

Po tokiam cirkui, pirminin
kas ’ prašo pakėlti rankas, kas 
nor, kad daugiau surengus to
kių prakalbų. Iš apie 200 pub
likos gal apie 50 'ranku paki
lo. Klausia, kas nori, kad Ba- 
gočius kalbėtųgavo apie 40 
rankų.

Apie karo pavojų, apie siau
čiantį terorą Vokietijoje ir ki- gerj dainininkai, 
tose fašistinėse šalyse, menše
vikų vadas nė žodžio neprisi
minė. 'Kuom darbininkai da
bar turi gelbėtis šioje padėty
je, jis nieko nepasakė, apart 
utopinės svajonės išpirkimo 
privatinės nuosavybės.’

P» Buknys.
» Michelsono prakalbos kriti

ką duosime trečiadienį, 27 d. 
gruodžio, Piliečių Kliubo sve
tainėje, kur įvyks prakalbos 
paminėjimui sušaudytų ketu
rių komunistu vadų Lietuvoje.

P. B-

daug atplauks iŠ nežinomų I 
Šaltinių.

Draugė Juškienė iš C.*Broo- 
klyno. prašo pasiųsti troką, 
sakosi turinti surinkusi daug 
daiktų bazarui.

Bazaras bus tris dienas, 
gruodžio (Dec.) 23, 24 ir 25.

Visus tris vakarus grieš A. 
Balčiuao, Jr. Orkestrą.

Kas vakaras bus šokiai ir j 
I koncertinė programa. Dainuos, 
vietinis Aido Choras, Sietyno! 
Choras iš Newark, N. J. irt 
Great Neck’o Choras Pirmyn. į 

i 
Visais vakarais įžanga tik j 

10c. ypatai.

Šį Vakarą Drg. J. P. Milleri 
Kalbės C. Brooklyne

9:30—Ozark Mountaineers 
10:00'—Charles Hackett, Tenor;

Concert Orch.

WEAF—660 Kc
9:15 A. M.—Landt Trio • 
9:3ft—Bradley Kincaid, Songs 

11:0ft—Juan Reyes, Piano 
11:45—Fields and Hall, Songs 
12:00—Commodore Quartet 
|'2:15. P. M.'—Johnny Marvin,

1:15—Male Octet
1:30—Orlando Ensemble
2:00—Zollo Orch. ••
2:30--—Variety Musicale
4:00—Pop Concert
6:15—Cųgat Orch.
8:00—Bert Lahr, Comedian;

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

Williams, Songs
9:30—Phil Duey, Baritone; Reis- 

man Orch.
10:00—Hillbilly Music 
10:30—National Forum 
11:00—Davis Orch. ' 
11:15—į-Jesters Trio 
11:30—Bestor Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
12:30 P. M-—Gypsy Ensemble 
3:15—Ernest Charles, Tenor 
3:45—Freudberg Orch. 
4:15—Mildred Cole, Songs 
4:30—Guy Hunter, Songs

Trečiadienį, gruodžio 20 d., 
7:30 vai. vakare, Aleksiejaus 
svetainėje 33 Hudson Ave., 

svarbios prakalbos.
Kalb’ėtojum bus drg. Milleris, 
“Vilnies” gaspadorius iš Chi- 
cagos. Draugas Milleris lan
kėsi Sovietų Sąjungoj ir Lie

tuvoj, tai suteiks tikrų žibių 
apie tas dvi šalis. Palinksmi
nimui atsilankiusių į šias pra
kalbas turėsime porą gerų 
dainininkų drg. Višniauską iš 
Bayonnės ir draugę Kavaliau- 
skaitęj iš Brooklyno. Abu yra 
pasižymėję dainininkai ir vi
suomet patarnauja mūsų dar
bininkiškom organizacijom.

Taigi šiandien vakare visi 
būkite Aleksiejaus svetainėje. 
Įžangą dykai.

Nuoširdžiai užkviečia visus 
atsilankyti.

A.L.D.L.D. 24 Kuopa-

kitiK šakų valgyklų darbių nesušelps, bet, porina

(*300-301-302)

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Aido Choro Nariams f

Malonėkite Pers-tikrinti.

Ten

Žodelis Drg. 1 Seg.

Viet. Žinių Red.kopijų.

KAMBARIAMS.

KAINOS LABAI ŽEMOS

Geo. Kaminskas

<♦>

<!>

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

PAR£- 
VIEN 
IR

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

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

šia- 
rin-
me-

Atdara nuo anksti ryte ik: 
vėlai vakare kožną

PILNAI VISOKIŲ STŲBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Gmias Ir chroniškas ryrq ir 

moterų liga* kraujo ir odoa 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapume

DR. MEER ’ ■>
156 W. 44th St. Room 102 

New York. N. T.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo < 
iki 0 valandai vakar* 

Sekmadieniai* nuo Ii ryto Iki 12 dieną 
Telefonas Lackawanna 4-2181

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

SKAITYKIT IR PLATIN- 
KIT “LAISVĘ

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

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

j ant steičiaus, niekas neplekš-
1 ” -i* zv zl z\ 1 11 4- » 1 t X 1 4- zx n 4^ c, 1 Vi ZY

išimo žvalgsnius tepasiuntė lin-
. Perstačius kalbėti, vos 

keli suplojo.
' suprato ir net savo kalboje i 
. priminė, kad susirinkimo ūpas

Pirmadienį, 170 E. 8th St. j jam atrodo panašus į šidlavos 
.New Yorke, valgyklų darbi-1 atlaidus.
ninku unijų atstovai laikė su
sirinkimą ir nutarė streikuoti 
prieš NRA sąlygas, kurias už
krauna ant valgyklų darbinin
kų. Streikuos patarnautojai. 
Virėjai ii.
darbininkai. AštuOni lokalai, 
kurie turi 15.000" darbininkų, 
jad yra nubalsavę už streiką.

Tuojau, jis patiekia pla- 
’ » po 

dešimtą nuošimtį į metus. Pu
blikoje pasigirdo juokai. Sta- 

aiškiaiisVs šankia: “ne pinigais atmo- 
■■ • į keti, ale bonais, bonais,” pa

kartodamas.

: žmogus, tuomi esą artinamas 
; “socializmas.”

Pašiepė kunigus, kad jie 
trokštą Rusijoje carižmo ir 
smerkįą revoliucinę darbiniu- 

LaGuardia Ruošiasi Pakelti į kų diktatūrą. Deklamavo 
ir J. • apie darbininkų vargus ir tik-Vazmejimo Rainas rino> j0g socializmas neišven- 

įgiamas. Pareiškė: ką kapita- 
I Irstai turi, tas ne jų, ir atėmi
mas iš jų turtų su prievarta 
būtų visai teisingas žygis.

‘ Po tokiai-Stasio kalbai, ren- 
gajai metėsi, kolektuoti pini
gų. O pats kalbėtojas ėmėsi 
piršti savo knygą apie lytinius 
dalykus. Pakartodamas, vy
ras, mekleriškai. įkalbinėja, 
būk knyga “slapta,” nevisiems 

, o visų prašo

5:00—Studio Orch.
5:15— Town Talk—Robert Reud; 

Gypsy Orch.
6:45—Stanley Meehan. Tenor 
7:00—Sports—Ford Frick 

10:00—DeMarco Girls; Ffank 
Sherry, Tenor

11:02—Moonbeams Trio 
11:30—Lane Orch. 
12:00—-Martin Orch.

WJZ—760 Kc
1:30 P. M.—Merrie Men Quartet • 
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary

Steele, Soprano; Wendell Hall, 
Songs

4:15—Frances White, Songs 
4:45—Morin Sisters, Songs 
6:30—Irene Beasley, Songs 
6:45—News—Lowell Thomas 

10:00—Egen Petri, Piano; Symphony 
Orch; , 

11:00—-Anthony Frome, Tenor 
11:15—Morley Singers. | 
12:00—Elkins Orch.

WNYC—816 Kc ,
1:15 P. M.—Frieda Till, Piano 
1:30—Police Alarmsi Music 
3:00—Nora Helms, Songs 
3:15—Paul Weber, Violin 
4:00—Oxford Mp.le QWartet 
5:15—Eileen Shanley, feongs

WABC-—860 Kc
12:15 P. M.—Gypsy Nina, Songs 
12:30—News; Music
2:00—Captivators Orch.
3:15—Chamber Music 
3:30—Variety Musicale 
5:15—Joan Olsen, Songs 
6:30—Theo Karie, Tenor 
6:45—Enzo Aita, Tenor 
7:00—-Myrt and Marge 
9:30—-Lombardo Orch.; Bums 

and Allen, Comedy 
10:00—Waring Orch. 
11:15—Modem Male Chorus 
11:30—Nelson Orch.

Kurgi tau socialistai nestos 
už atlyginimą kapitalistams. 
Plačiai kalbama, kad Michel
sonas kapitalistinėje biržoje 
spekuliuoja invęstmentais. Jau 
senai Prūseika laižydavosi, 
kad Michelsonui gerai vyksta 
spekuliacijoje. So. Bostone 
visa Broadway, kalba, kad 
Stasys Michelsonąs vertas apie 
$200,000.00. T^igi, jei sulig 
menševikų recepto įvyktų' so
cializmas, tail,n Michelsonas 
gauna savo dešįmto nuošimčio 
$20,0Q0.00 į pietūs.

Bėdavoja žmogus, kad bol
ševikai po prievarta atėmę iš 
kapitalistų nuosavybę Rusijo
je ir užtai kapitalistai jiems 
keršija, sabotažuoja pramonę. 
Kaipo savo įrodymą bolševikų 
nepasisekįmo, tas šeima, socia
listas, biržos spekuliantas sta
to badmetį 1921-22. Juk vi
sas pasaulis žino, kad tas bad
metis buvo iš priežasties saus
ros Pavolgėje, b' ne iš prie
žasties proletarinės diktatū-

Jei laikytis Michelsono

tui dirbti. , •
Pasistiepdamas, pastirda

mas, * giedojo Michelsonui 
Pranas • Stankūnas dainą Jo
nas ir Sijonas. Stankūnas ne-

Ponas L a G u a r dia, kuris j 
greitai užims New Yorko ' 
miesto majoro vietą, jau dera
si su subvių ir karų kompani
jomis. Jis planuoja jas su
jungti į vieną ir pakelti važi
nėjimo kainas. Reiškia, pla
nuoja apąunkinti New Yorko 
darbiTrinktąs, kurie kasdien 
yra priversti važiuoti į darbą,

Iškilus gaisrui, 547 Lenox 
Ave., Sudegė negrų šeimynos 
berniukas. Namas nebpvo ap
rūpintas išsigelbėjimo priemo
nėmis. Tris gaisrininkai susi
žeidė, kada jie gelbėjo negrų 
šeimyną, Išnešus pritroškusią 
motiną iš ujfhies, ji atsipeikėjo 
ir suriko: “Liko mano berniu
kas!” Gaisrininkai puolėsi pef 
liepsną į namą, surado berniu
ką,’ bet kada išnešė, jis jau 
buvo negyvas:

i pirkti ją.
Pirmininkas rtai tikrai mi-|ros.

chelsoninis socialistas. Bliau-, logikos, tai Japonijos monar- 
na: “pirkite knygelę Lietuvos j chistinė valdžia kalta už že- 
Laukuose. Ji taip gera, kad mes drebėjimą, kas ten daž- 
platinasi netik ant žemės, bet nai įvyksta.
ir kalėjimuose.” Tas parodo, 
kaip svetimi menševikams yra 
kalėjimai, kur kankinama 
darbininkų klasės kovotojai.
Sulig menševikų logikos, kalė
jimai yra ne ant žemės. Tas 

į pats žmogus prašė susirinkusių
pas jį užsirašyt’ “Keleivį.” 
prūseikinę “Gadynę” jr didžia 
vosi, kad ir “Vienybę” galįs 
užprenumeruoti. Tik verkšle
no, kad “Laisvės” ir “Vilnios” 
negalįs užrašyti, sako: “jie*

Užsisakykite “Daily Worker” »irdi- paskelbtų mane apgavi- 
t ku.” Jei iš tieSų Levinskas ma-

Sausio 6 dieną sukanka 10 į 7. kad jį tokiu reikėtų pa- 
ipety nuo pradėjimo 
"Daily . Workėrį.” 
Worker is” bus iškeistas sukak- 

pus- 
daug.

1 • t Į skelbti, tai gerai, kad nererr-
Dailv ' * L-” *r “V.” prenumeratų.

Bet 've kur strioko turėjo 
menševikai, "kuo neverkdA-

Į mas > bėdavojo pirmininkas, 
i choras nutarė 

dainuoti jų prakalbose įr vir

gas žmogus 
paeinančio, 
džiai negali 

Anksčiau 
kad tie kovoja prieš revoliu
cinę proletariato diktatūrą, 
vėliau pats pučia į vieną dū
dą su klebonais. Publikoje pa
sireiškė nepasitenkinimas. Ta
da jisai barabanina: mes bol
ševikų 
žmonių, kad' pė nemoka vy
kinti socializmo^ Esą, Rusijos 
tokia geografinė padėtis— 
žmones padaro svajotojais. Ir 
dar kaip: “platūs Iaulęai,i ly
gumos sudaro pas žmogų .ne
ramumą.” Rusai esą geri dai
nininkai, geri rašytojai, bet ne 
politikai, ne moksliniai teT 
chnikai. , -

•Amerikoje Stasys privatinės 
nuosavybės iš kapitalistų dar 
nenori išpirkti. Esą permaža 
.inteligentijos, iriz.inierių ;įr kį- 

veltui diri- tokių technikų. Socialistai,'

Rytoj Drg. J. P. Milleris 
Kalbės So. Brooklyne

Ketverge, 21 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare drg. J. P. 

reikėtų ■ Milleris kalbės pietų Brooklyrio 
I dalyje. Prakalbos įvyks ,Wor- 
I kers Club svetainėje. 723—5th 
Av., So. Brooklyn. Įėjimas nuo 
2$rd gatvėj. Draugas Milleris 
nesenai parvažiavo iš Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos ir jis tu
ri daug pasakyti.

Taipgi bus ir koncertinė 
programa. Dainuos d’ A. Viš- 
niauskas iš Bayonne, ir L, Ka
valiauskaitė iš Brooklyno. Abu 

Ateikite vi
si ir visos ir išgirskite taip 
naudingas prakalbas ir gražiu 
dainų.

Aido Choro',metinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 21 
dieną gruodžio, 8 vai. vakare. 
“Laisvės” svetainėje. 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite 
me susirinkime, jies .bus 
kimas valdybos naujiems
tams, apkalbėjimas parengi
mo, kuris įvyks sausio mėnesį 
ir kitų svarbių dalykų.

Sekr.Musu Parengimai 
Ir Susirinkimai 

, j ' ‘ , - . ' ’'. ■ ■ u • • (

l’**“* 1 r ■' ■

Bazarui Dovanos PlaukiatūVių minėjimui iš 24
lapių. Jo spausdins daug, " ,7"?”
kAŪ plačiai paskieiduš. Dar- s..°.os 

. t y ' - r i v-» 11 zx4n ui

užsisakyti dienraščio' platini- sas susmnko,j prakalbąs, b,et 
mui. Buvusių Kareivių Lygos, negalėsiąs dainuoti, nes moky- 
191 skyrius' jau užsisakė 2001 toja _ sstsisakanti ------- . , _ ------ - -

. guoti chorą Michelsono pra- jis sako, dar negalėtų šios ša- lo, Mass., paaukojo 10 rainko-

89 profesionalai, profeso
riai, mokytojai, rašytojai ir Į čiiHe pažįsta socialistus ir to- 
kiti susirašė New Yorke ir pa-1 del nemato reikalo jiems vel- 
reiŠkė griežtą protestą prieš 
Vokietijos fašistus. Jie reika
lauja palitiosuot drg. Dimitro
va, TaneYą* PopOvą ir Torgle-

Painiai suminėjo Mizarą. 
Pakraipęs galvą ėmė prisie- 
gauti: “mes nenorime' prana
šauti. ./. pranašystė kartais 
neišsipildo../’ Matytis skaitė 
R. Mizaros kritiką Grigaičio 
ir kitų menševikų pranašysčių 
apie Sovietų valdžios “žlugi- 
rną’’ ir šeidemano socializmo 
steigimą Vokietijoj.

Po jo kalbai kyla rankos, ir

3 moteriškas sukneles ir pa
rinko daiktų iš krautuvių. 
Draugė Levaniene gavo gerą 
gesinį pečių. Prašome draugų 
tai įsitėmyti ir kam rejkalin- 
ga pigiai nusipirksite. LDSA 
1-mas Apskritys per draugę 
V asikoniutę f paaukavo $3.o6 
iš iždo ir sukolektavo $1.40 
bazaruį; į į H

Turime daug pažadėjimų 
dpvanų

Jūsų, drauge,, aprašyrpą apie 
T.D.A. 17-kuopos .susirinkimą, 
šį kartą, negalėjome panaudo
ti, nes gavome nuo kito drau
go, kuris kelis klausimus pa
lietė daugėliau.: Ačiu'už TašĮ- 
nėjimąt

ALDLD 185-tos Kuopos 
Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, gruodžio 
(Dec.) 21 d., įvyks ALDLD 
185-tos kuopos Įnėnesinis susi
rinkimas pas drg. Mockų, 411 
Autumn Ave., Brooklyn, N. Y. 
Pradžia 8-tą vai. vakare, 

s Visi nariai atsilankykite. '
M. Misevičienė,

Sekr. *

BROOKLYN, N. Y.
Lietuvių Amerikos Piliečių 

Kliubas rengia didelį balių, 
27-tą January, 1934. 7:30 vai. 
vakare, kampas Union ir 
Stagg Str.

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

Rengėjai.
(299-300) •

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kebtSjimal yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų s d ANCHOR Pain- 
Expellerii), Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonių šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbų.

Nesikankinkite, kuomet 'Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitflhnu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ 

DR. FILURIN
(Buvupio aaistantų Hamburgo universiteto 

klinike).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryito iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue
Pasitarimai ir S*J>OO 
egzaminavimas

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimai Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių




