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‘ KRISLAI
Ar Nesupranta? '
Sovietų Spauda ir Vokie- 
’ tijoj Komunistai.

Užmiršo Savo Kolegas.
Dejuoja, bet Velnią

Mislija.
Rašo KOMUNISTAS

Socialistų Partijos vadas 
kun. Norman Thomas guodžia
si sekamai: “Aš susidūriau 
daugelyje vietų Amerikoje. . . 
su vienu įsitikinimu, būtent, 
kad mūsų pasirinkimas randasi 
tarpe komunizmo ir fašizmo.“ 
(“The New Leader’’ gruodžio 
16 d.) Bet Thomas nesutinka. 
Jis mano, kad dar yra trečias 
kelias. Tai esanti “demokrati
ja“.

Vienas iš dviejų: Thomas ar
ba nemato, arba tyčia nenori 
matyti, jog ištikrųjų jau senai 
liko tik venas pasirinkimas: ko
munizmas, ar fašizmas. Ta 
bergždžioj! politinė socialistų 
ožka “demokratija” visur pri
vedė prie fašizmo. Kas pasi
renka jų tą “demokratiją”, tas 
neišvengiamai pasirenka fašiz
mą dabartinėj gadynėje. Ar 
Vokietijos socialdemokratų glo
bojama “demokratija“ neprive
dė prie fašizmo? Ar Austri
jos tokia pat “demokratija” ne
prirengė dirvos fašizmui? Ar 
Ispanijoj menševikų demokra
tija nepasibaigė konservatorių 
laimėjimu?

Thomas gudrus politikierius j 
ir negali to nesuprasti. Jis gie
da apie “demokratiją” ne tam, 
kad pastoti kelią fašizmui, bet 
tam, kad atitraukti darbinin
kus nuo komunizmo ir tuom pri
rengti dirvą fašizmui. Jis eina 
keliu savo europinių kolegų — 
Šeidemanų, Adlerių, Vandervel- 
džių.

Renegatai ir kitokį darbinin
ku priešai nesiliauja šaudę prieš 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partiją. Primeta jai tylėjimą, 
kuomet Vokietijos budeliai ka
poja galvas komunistams.

Bet šis primetimas neteisin
gas ir daromas su blogais no
rais. Sovietų Sąjungos orga
nas “Pravda” ugniniu tonu 
šaukia pasaulio darbininkus gel
bėti iš Hitlerio nagų draugus 
Torgler, Dimitrov, Popov, Ta- 
nev ir visus kankinamus darbi
ninkų klasės kovotojus. “Lais
vėje“ esame padavę ištraukų iš 
“Pravdos“ straipsnių tuo klau
simu.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian '
Worker*’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
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Sovietą Spauda Susirū
pinus Japoną Karo 
Žygiais

MAS KVA. — Sovietų 
spauda praneša apie Ja
ponijos armijos traukimą 
Imk Mongolijos rubežiaus. 
Jau baigia pasiekti paru- 
bežio miestą Kalgan. Ja
ponijos armija traukia 
trimis kolumnomis, gink
luota geriausiais ginklais. 
Šitie Japonijos imperia
listų žygiai tiesioginiai 
atkreipti prieš Sovietų 
Sąjungą, nes užgrobimas 
Mongolijos reikštų, kad 
Japonija užsimojo 
grobti visą Sibirą.
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287,000 DARBMNKįl NETEKO DARBO 
PRAMONĖJ TARP SPALIU 15 IR LAP 
15; LAUKIAMA DIDESNES BEDARBES
WASHINGTON. — Tik; jog per gruodžio mėnesį pa

sirodys darbai dar toliau 
sumažėję, taip pat sausio 
mėnesį numanomas tolimes
nis nusmukimas pramonė
je. Ką gi tas parodo? Tas 
parodo, kad krizis vėl pra-

dabar valdžios darbo sekre
torė panelė Perkins peskel- 
bė darbų stovį \\ž mėnesį 
tarpe spalių 15 ir lapkričio 
15. Raportas parodo, kad 
per tą mėnesį neteko darbo 
pramonėje 287,000 darbiniu-į dėjo eiti gilyr^ nepaisant vi- 
kų, o išmokėtų algų suma I so Roosevelt 
buvo devyniais milionais do- so apie sugrįžimą gerovės, 
lerių mažesnė, negu mėnesis Tasai pakilim as vasaros lai- 
pirmiaus. į ku buvo tiktai laikinas pa

ti dar svarbiau tas, kad Į kilimas. “Laisvė” buvo ne i 
; panelė Perkins pripažįsta, i kartą tatai nurodžius.

i valdžios ala-

Dienr,

PAŠTO BANKO DEPOZI
TAI SIEKIA $1,199,281,139 Valdžios Taryba Apginkluota Naujomis | 

Galiomis Laužyt Streikasi WASHINGTON. — Pas-i
I
to departmentas paskelbė, I 
kad šiandien į “Postal Sav
ings” banką Amerikos žmo- zidentas Rooseveltas užgyrė 
nes turi sudėję $1,199,281,- visus iki šiol nuveiktus dar-j streikų. 
139.
suma.

WASHINGTON. — Pre- Gi Nacionalė Darbo Tary
ba jau yra sulaužius šimtus 

Ryškiausi jos 
streiklaužiavimo p a v y z dį

Išrinko Majoru Parazitą, 
Pakils Važinėjimo Kaina

NEW YORK. — Nau
jai išrinktas miesto majo
ras LaGuardia jau turi 
kišeniuje „planus delei pa
kėlimo važinėjimo subvė- 
mis kainos nuo 5 iki 7 
centų. Subvių kompanijų 
Šerai biržoje jau pradėjo 
•kilti, kuomet savininkai 
užuodė, kad važinėjimo 
kaina bus pakelta.

O subvėmis daugiausia 
važinėja darbininkai. Jie 
turės nešti naują naštą.

PASISEKĖ IŠGELBĖTI
51 BERNIUKĄ

TYNGSBORO, Mass. • 
j Užsidegė namas, kuriame 
kunigas mokino 51 berniu
ką kalėdines maldas giedo
ti. Spėta visus vaikus kli
kų išvesti laukan. Vienas 
ugniagesys pavojingai susi
žeidė.

Tai esanti rekordinė bus valdžios Nacionalės
Mat,.bankai bankrū- Darbo Tarybos ir įgaliojo turi šiandien Weirton plie- 

tuoja, tai žmonės iš jų ima ateityje dėti visas pastan-'no kompanijos darbininkai.
' ‘ Taryba sulaužė jų streiką ir 

prižadėjo leisti jiems lais
vai pasirinkti uniją. Bet 
kompanija užgynė tą teisę 
darbininkams ir Nacionalė 
Darbo Taryba nedarė jokių; WILLIAMSTOWN, N. J.

;—Per klaidą čionai nujau
tas briedžių medžiotojas 
Anthony Polen, 29 metų am
žiaus. Nušovė jaunuolis 
Conover, 18 metu.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
ir deda į “Postal Savings.”

Ims Jaunesnius Karinome 
nėn, Didins Armiją

PARYŽIUS. — Francijos 
parlamentas užgyrė karo 
ministerio pasiūlymą ateity
je imti kariuomenėn jau
nuolius nuo 20 metų, idant 
palaikius didelę pastovią ar
miją be prailginimo karo 
tarnystės. Už sumanymą 
balsavo 449 parlamento na
riai, o prieš—147.

Francijos Policija Atidengus
Chicagos kunigų “Draugas” 

pripažįsta, kad Lietuvos krikš
čionys demokratai padėjo sme
toniniams įsigalėti. Girdi, tau
tininkai prižadėjo tuojaus su
šaukti seimą, bet nešušaukė ir 
klerikalus skaudžiai apgavo. Ir 
dar šiandien, po septynių me
tų, seimas tebėra neišrinktas.

Šautuvais ir kryžiais Kauno 
klerikalai žudė darbininkus, 
tvirtino Smetonos • diktatūrą.Į 
Dabar pradeda nusivilti. Sme-|
tona pradeda užmiršti savo išti- i Po Banku Rado 800 
kimus talkininkus 1926 pervers- U • v i me. Žmonių Kaulus

PARYŽIUS. — Francijos 
policija didžiuojasi, -kad ji
nai susekus ir sugriovus di
delį šnipijados lizdą. Turin
ti suareštavus aštuonis šni
pus. Bet policija nėskelbia, 
kokiai šaliai tie “šnipai” 
priklausė.

“Naujienų” Grigaitis kalba; LONDON, Anglija.—Per- 
£ apie fašistinį perversmą 1926 _ budavojant Bank of Eng- 

i su sa
vo ’ gaujomis ir apsidirbęs su 

. ' .“demokratija.“ Tas tiesa. Bet i 
Grigaitis nė puse lūpų neprisi-l

TVXUA11

metais, Smetona atėjęs land užeita labai daug žmo- 
į nių kaulų po banku ir ban- 
Įko kieme. Jau suskaityta 

mena apie rolę tame perversme Į apie 800 žmonių kaulai. Pa- 
Lietuvos Socialdemokratų Par-Įsirodo, kad 1781 metais toj 

vietoj buvo apleistos kapi
nės ir pastatytas ant juda
mas. ' s

tijos. Juk valdžia buvo ranko
se socialdemokratų ir liaudinin
kų. Ji geruoju pasitraukė ir 
užleido fašistinį marą ant Lie
tuvos liaudies. Istorija niekai 
dos neužmirš šitos išdavystės, 
kurią papildė Lietuvos socialde
mokratai.

“Draugas” jau dejuoja: “Fa
šizmas Europoje pasireiškė tam, 
kad sukoneveikti komunizmo 
bangas. Iš pradžių šis reiški
nys gal ir buvo geras dalykas. 
Tiesa, jis sutriuškino komunis-

tų ir socialistų pajėgas, bet tuo 
pačiu laiku pats virto dideliu 
prispaudėju.”

Tai nusivylimo malda. Jos 
fašistai nebijo. Jie žino, kad 
tokie “Draugai“ liežuviu ąali 
paplakti, bet nestos į kovą prieš 
fašizmą. Priešingai, visa kleri
kalų judėjimo fiziognomija dvo
kia fašistinių! raugu.

Dienraščio “Laisvės” Vajaus Urmininkai 
Svarbios Kovos Fronte

Dar Turime Kelias Dienas iki Vajaus Pabaigos, 
'Ida Išnaudoti Jieškojimui Naują Skaitytoją Delei 

čio; Šaukiame Visus Draugus ir Drauges Darban, Talkon

Kurias Rei
ki Dienraš

gas, kad neprileidus darbi
ninkų prie streikų. Tary
bai suteikia teisę prižiūrėti, 
kad darbininkai vykintų gy- 
veniman pasirašytus su val
džia ir bosais kodeksus. O 
visuose kodeksuose, darbi
ninkams u ž d r a u d ž i ama 

1 streikuoti, r e i k a 1 aujama, 
kad visus savo skundus jie 
pavestų valdžios tarybai iš
spręsti.

žygių priversti bosus pildy
ti sutartį. O jeigu darbi
ninkai būtų sulaužę sutartį, 
Taryba būtų pasišaukus po
liciją ir armiją juos terori
zuoti.

Darbininkai Nesiduoda 
Valdžiai Padalinti Eiles

Lenkijoj Miestuose.
Pogromai Prieš Žydus

Warrenton, Mo. — Gruo
džio 19 d. čionai orlaivio ne
laimėj užsimušė du žmonės.'

Dar vieną turime auksinį įrodymą, kad nuo 
pastangų ir pasiryžimo priklauso mūsų judėjimo 
kimas. Pasižiūrėkime į dienraščio “Laisvės” vajaus 
zultatus. Nepaisant baisaus krizio ir finansinio 
darį^įnkii nuvargimo, vienok gavimo naujų skaitytojų 

į vajaus reikalai eina vidutiniai, gana gerai. O tik paly- 
I ginamai saujalė skaitytojų ir draugų tesidarbuoja, Tik 
i grupelė atsirado urmininkų, pasiryžėlių. Nepavyko 
i mums išjudinti į darbą plačias skaitytojų mases. Kele- 
į riopai daugiau naujų skaitytojų būtų gaunama, jeigu vie- 
i toje keleto desėtkų darbuotųs keli šimtai ir tūkstančiai 
| revoliucinių darbininkų!

Iki šiol pirmaeiliais urmininkais šiame vajuje yra drau- 
gai S. Reikauskas su 59 skaitytojais, M. Dobinis su 40, 
D. Krūtis su 38, Worcesterio ALDLD 11 kuopa su 36, 
G. Krance ir L Katilis iš Bridgewaterio su 33, G. Shimai- 
tis su 31, P. B okas su 26, H. Žukienė su 25, M. Buraus- 
kienė su 23, P. J. Martinkus su 22. Eilė kitų gerų ur
mininkų yra gavę mažiau, kaip po dvidešimts skaityto
ju.

Kodėl šitie draugai bei draugės stovi vajaus priešaky
je? Ar jie gyvena ir veikia kitoj šalyje, kur krizio ir 
bedarbės nėra? Ne, jie darbuojasi taip pat sunkiose są
lygose, kaip ir tūkstančiai draugų ir draugių, kurie ne
dalyvauja šiame vajuje. Kodėl keletas desėtkų draugų 
ir draugių yra gavę po kelis skaitytojus, o tūkstančiai 
senų skaitytojų nėra gavę nė po vieną? Todėl, kad tie 
draugai pasidarbavo, pasiaukojo tam dideliam revo 
ciniam darbui.

Bet dar ne pervėlu. Vajus dar nepasibaigęs. Mes tu
rimą, užbaigti jį pilniausiu pasisekimu—atsiekimu savč 
užsibrėžto tikslo, tai yra, gaudami tūkstantį skaitytojų. 
Vajus tęsis iki Naujų Metų. Sulaukime Naujų Metų 
darbe del dienraščio '“Laisvės” vajaus.

Draugai ir draugės! Yra miestų, kurie beveik tebe
miega. Labai prastai šiemet vajuje stovi Clevelandas, 

l. Tai didmiesčiai, tai milžiniškos

darbo, 
pasise- 

jaus re- 
lietuvių

I Jefferson City, Mo.—Gu- Bostonas, Philadelphia. Tai didmiesčiai, tai milžiniškos 
j bernatorius Park . paleido^ petuviu darbininkų masės! Darbui dirva didelė. Pasek-
i iš kalėjimo 25 kriminalistus.

HAVANA, Kubą. — Re
akcinė valdžia užsimanė pa
dalinti Kubos darbininkus. 
Jinai patvarkė, kad joks 
darbdavis negali samdyti 
daugiau svetimšalių, darbi
ninkų, kaip oO nuoš. viso 
štabo. Prieš tai veda kovą 
kaip kubiečiai, taip ateiviai 
darbininkai. Jie tame ma
to valdžios bandymą pada
linti darbininkus ir supju-. 
dyti vienus prieš kitus.

Pasikorė 9 Metą Vaikas
BILLINGS, Mont. — Pa- 

sikorė Raymond Goodman, 
9 metų vaikas, kuomet jį 
mokykloj išbarė mokytoja 
už šnipždėjimą. Jo 14 me
tų amžiaus brolis matė, 
kuomet vaikas pasiėmęs vir
vę ėjo į daržinę, bet nieko 
nesakė.

biz-VARSA VA.—Lenkai 
nieriai suorganizavo gaują 
jaunų chuliganų, kad nelei
stų žmonėms pirkti daiktus 
žydų krautuvėse ir kad iš
daužytų tų krautuvių lan
gus. šitas pogrominis judė
jimas vedamas ne tik Var- 
šavoje, bet visuose didmies
čiuose.

Shanghai, Chinija. — Iš 
centralinės Chinijos prane
šama, kad suvienytomis spė
komis Fukien provincijos 
valdžios armija ir komunis
tų Raudonoji Armija muša 
Nankingo valdžios spėkas ir 
veržiasi į Chekiang provin
ciją.

Drg. Trojanovskis dar 
Nevažiuoja Amerikon ;

MASKVA.—Sovietų Są- 
jungos ambasadorius Ame
rikon draugas Trojanovskis 
pareiškė, kad jis išvažiuos 
Amerikon gal tik sausio mė
nesį. Su juo kartu atva
žiuos keli Sovietų konsulai, V 
kurie bus apgyvendinti did
miesčiuose — New Yorke, 
Chicagoje ir kitur.

MĖNULIS UŽSTOJO 
VENUS

TOKIO, Japonija.—Gruo
džio 20 d. pavakarį Japoni-’ 
jos žmonės nuoga akim ga
lėjo matyti, kaip mėnulis už
dengė veidą planetos Venus. 
Astronomai tvirtina, kad 
tokio atsitikimo nėra buvę 
per daug tūkstančių metų.

Bullitt Grįžta Amerikon
MASKVA. — Amerikos 

ambasadorius Bullitt nesu
rado tinkamos vietos amba
sadai pasira^idavoti, tai nu
tarė statyti naują namą. 
Sugrįžęs Amerikon, reika
laus kongreso, kad paskir
tų pinigų tam tikslui. Pas
kui grįš Sovietų Sąjungon 
pastoviai eiti savo pareigas.

New York; — Į šį miestą 
atgabenta net 750,000 kalė- 
dinių eglaičių.

mės būtų, jeigu tų didmiesčių kovingi darbininkai užsi
motų ir padirbėtų iki vajaus pabaigos. Mes kviečiame 
draugus talkon. Mes raginame draugus uždėti tuos mie
stus ant vajaus žemlapio jiems atatinkamon vieton.

Lai šios kelios vajaus dienos bus dienos įtemptos ru
giapjūtės I

Lai sulauksime Naujų Metų su revoliuciniu pasitenki
nimu, kad dirbome ir laimėjome—atsiekėme savo užsi- 
briežtą tikslą!

“Laisves” Administracija ir Redakcija.

Sulaikė Karą tik iki 
Gruodžio 30 Dienos

Vokietija Siūlo Francijai 
10 Metą Sutartį

Boston, Mass. — Prie Vo
kietijos konsulato demonst
ravo 1,000 darbininkų ir rei-jir Bolivijos, 
kalavo paliuosavimo drau
gų Torgler, Dimitrov, Po
pov ir Tane v. Policija pa
darė užpuolimą ir suarešta
vo šešis darbininkus.

MONTEVIDEO. — Tapo 
pasirašytą karo paliaubų 
sutartis tarpe Paraguajaus 

Mūšiai per
braukiami iki gruodžio 30
dienos. Paskui vėl prasidės 
kraūjo liejimas.

PARYŽIUS. — Francijos 
valdžia paskelbė, kad jinai 
gavus nuo hitlerinės Vokie
tijos pasiūlymą delei suda
rymo naujos dešimties me
tų taikos ir nepuolimo su
tarties. Vokietija sutinkan-

Johannesburg, Afrika. — 
Čionai vienoj kasykloj įkri
to keltuvas ir, užmušė dvyli
ką mainierių.

Northampton, Mass. — 
Vietinė United Textile Wor
kers unija nutarė pasitraukt 
iš Amerikos Darbo Federa
cijos. Unija turi keturis 
šimtus narių. Jie nieko 
bendro nenori turėti su Fe
deracijos pardavikiškais va
dais.

;ti ant visados išsižadėti Al
sace-Lorraine t e r i t o rijos, 
bet reikalauja sugrąžinimo 
Saar klonio. Jinai taip pat 
non gauti leidimą palaikyti 
armiją iš 300,000 vyrų. Iš 
savo pusės, ji sutinka, kad 

Staiga'prad5jo*“šiausti“dif- F.r^cija Pasilikt^taip apsi- 
terija, susyk perkrėsdama g>nklavuS> ka>P siandlen 
21 ligonį.

DIFTERIJA UŽPUOLĖ 
LIGONINĘ

ALBANY, N. Y. — Už
daryta miesto ligoninė vi
siems ligonių lankytojams.

San Francisco, Calif. — 
Tapo nušautas dainininkas 
Da Prato, 26 metų amžiaus. 
Jį nuošvė tūlas Guisti iš pa
vydo.

šiandien

Washington. — Roosevel- 
tas patvarkė, kad valdžios 
tarnautojai turės šešias die
nas vakacijų tarpe kalėdų 
ir Naujų Metų.
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Į Budelių Nasrus!’
Tūkstančiai Amerikos ir viso pasaulio 

darbininkų pereitą • antradienį unisonu 
pareiškė: Torgleris, Dimitrovas, Popovas 
ir Tanevas—nekalti j padegime reichstago 
budinko; tai padare-’ fašistai-budeliai; 
laisvė teisiamiems Leipzige! Nuskambė
jo šitie obalsiai aplink visą žemės kamuo
lį. Darbininkai metė kaltinimus, taiko
mus komunistų vadams, į nasrus pačių 
fašistų.

Delei tos komedijos Leipzige, Maskvos 
“Pravda” pastebi:

Prileidimas, jog trys bulgarai revoliucio
nieriai yra nekalti, yra lygus pripažinimui, 
kad tepavyko visa suklastuota byla. Ištisas 
pasaulis matė falšyvumą šitų kaltinimų ir 
dabar patys fašistai tai pripažįsta.
Neveizint, tačiaus, to viso, fašistų teis

mas dar gali bandyti nužudyti d. Torgle- 
rį. Pranešimai iš Berlyno aną dieną 
skelbė, kad, jei nepavyktų nugalabinti d. 
Torglerį dabar, tai jis bus teisiamas kitu 
kaltinimu. Podraug panašiai bus pasi
elgta ir su trimis bulgarais revoliucio
nieriais. Kitais žodžiais, fašistai bude
liai bandys kaip nors suklastuoti apkalti- ' 
nimus; kuriais galėjus pasiremti ir nu
žudyti šituos vadus.

Pirmadienį Vokietijoj nusmerkta nu
žudyti kitas darbininkas, Bernard Pirs- 
chon. Dar eilė darbininkų laukia teismo. 
Laukia teismo ir Vokietijos revoliucinio 
darbininkų judėjimo vadas, Ernst Thael- 
mann, kuris sėdi Moabit kalėjime ir prie 
kurio neprileidžia nei artimiausių drau-

Taigi mūsų pareiga: budėti ir kovoti 
prieš įdūkušius nazius, bestijiškai benai- 
kinančius Vokietijos geriausius proleta
riato vadus.

18,745 Aukotojų
“Daily Workeris” praneša, kad vajus 

už sukėlimą $40,000 dienraščio palaiky
mui—baigiasi. Iki šiol yra surinkta 
$37,000. Dar, vadinasi, $3,000 stokuoja, 
bet tikimasi, kad jie bus greit sukelti, be 
jokių ypatingų akstinimų.

Tai didelis darbas atliktas. Tokia su
ma sukelti esamose sąlygose—reiškia ne
paprastai didelį pasiaukojimą Amerikos 
revoliucinių darbininkų.

Įdomu tai, kad šitam vajuj dalyvavo 
18,745 asmenų su aukomis. Vieni auko
jo gal kelis centus, o kiti ir po kelis do
lerius. Pereitais metais “D. W.” aukų 
rinkimo kampanijoj dalyvavo 15,806 as
menys. Vadinasi, angliško dienraščio 
rėmėjų skaičius gerokai paaugo.

Nuo to laiko, kaip “D. W.” tapo padi
dintas (rugp., 15 d.) puslapių skaičiumi 
ir jame įvesta nauji populiariški sky
riai, jo cirkuliacija padidėjo net 10,000. 
Tai kitas žymus angliško dienraščio pa
sistūmėjimas pirmyn.

Tas viskas parodo angliškai kalban
čių darbininkų artėjimą linkui revoliu
cinio judėjimo, jų pakairėjimą ir radi
kalėj imą.

Būtų klaida manyti, kad su šitos kvo
tos pasiekimu “D. W.” finansiniai var
gai užbaigti ant visados. Ne! Tai tik
tai išrišta bėgamasis finansų trūkumo 
klausimas. Įsigyta naujas presas, kuris 
būtinai buvo reikalingas. Todėl darbi
ninkų pareiga nuolatos remti savo ang
lišką dienraštį, kuris yra vienintelis 
Amerikoje.’,

Sausio mėnesio (1934) 6 d. sukaks ly
giai 10 metų, kaip “D. W.” pradėjo eiti. 
Ta proga jis išeis padidintas—24 pusla
pių. Pasirįžta išplatinti tos kopijos ne
mažiau, kaip ketvirtadalį miliono kopi
jų. ■ ’’ • fel’

Taigi, nepaisant visų skerspainių ir 
sunkumų, mūsų revoliucinė spauda ple
čiasi, nes ją remia ir palaiko plačiosios 
darbininkų masės.

Ar Taps Visi žmones 
Bepročiais? 

>
Vienas Anglijos proto li

gų specialistas ir tyrinėto
jas per daugelį metų rinko 
visoje Europoje proto ligo
nių statistikas. Jam pasise
kė surasti protu susirgimų 
skaitlines net nuo 1839 me
tų. Tos statistikos parodo, 
kad beprotystė kas kart 
daugėja; žmonių prieauglio 
nuošimtį pralenkia protu 
susirgimų nuošimtis.

Paėmus skaitlines dar 
1839 metų, tai rasime, kad 
ant kiekvienų 535 žmonių 
buvo vienas beprotis Euro-

Gi praėjus 58 metam, tų įtrauktos į bendrą kuopą 1 krizio našta ant 
jau buvo ir jos veikimą.

bepročių vienas ant kiekvie- Kiekviena suvienyta kuopa, vienybę linčo 
nų 312 gyventojų. paė-I artimiausiam susirinkime, pri
mus skaitlines 1926 :
jau tik ant 150 žmonių buvo moteril narių skaičių ir suda

ryti planus, kad darbas tarp 
Į moterų darbininkių būtų gerai 
vedamas. $

Nuo 1 d. sausio iki 1 d. ba
landžio vesime vajų, įtrauki- 

| mui moterų ir naujų narių 
■ abelnai į suvienytą LDSA- 
ALDLD organizaciją ir gavi
mui naujų skaitytojų organui 

:■ “šviesai.”
Kovo aštuntą^ kaipo tarp- 

1 tautinę darbininkių dieną, vi- 
j sos suvienytos organizacijos 
kuopos privalo apvaikščioti 
tarptautine papėde. Kur ne
galima apvaikščioti tarptauti
niai, ten turi būti surengtos 
lietuviškos prakalbos ar šiaip 
pramoga su agitacine progra
ma. Bendras apskričio komi
tetas privalo parūpinti kalbė
tojų sąrašą ir išsiuntinėti kuo
poms, kad kuopos galėtų pasi
rinkti- kalbėtojus sulig savo 
pageidavimo.

I LDSA 1 Apskričio Konferenci
jos Telegrama Nazių Teismui,

skubumu pravestą linčo nuos
prendį nekaltų Pattersono ir 
Norriso byloje. Reikalaujame

LDSA 1 Apskričio konferenci
jos Protestas Prieš Liijčą

Pastaruoju laiku šioje šaly
je siaučia linčo teroras prieš 

Pavergti 
ir labiausia išnaudojami neg-

poj. ' 
tai yra 1897 m.,

LDSA konferencija, įvykusi 
16 d. gruodžio, Newark, N. J., 
priėjo prie išvadoš, kad vie
nybe su ALDLD ir jos tinka- tuojaus paliuosuoti visus Scot- 
mas pravedimas gyvenimai! i tsboro jaunuolius, 
yra vienu iš svarbiausių die
nos klaushpų, tad priimta se
kama programa:

Apskričio, konferencijos de
legatės vienbalsiai pąsisako
uatLDSA su ALDLD susivieni- negrus darbininkus, 
jimą.

Kiekvienos suvienytos kuo- rai darbininkai pradėjo orga- 
pos valdybon būtinai ' turi nizuotis sykiu su baltais dar- 
įeiti moterų. Jei rastųsi tokių; bininkais ir kovoti už geresnį 
kuopų, kurių valdybon nęįeir L ““ ’lY ““
na moterų, ten turi būti išrink- teisę apsisprendimo juoda- 
ta komisija, kurios specials j Jame ruožte.
užduotis bus prižiūrėti, i kad I ROOsevelto valdžia su savo 
visos buvusios LDSA narės bū-; NRA užsispyrė suversti visą

; darbininkų 
pečių ir sunaikinti darbininkų

pagelba, per
statant negrus darbininkus

atlyginimą, už lygias teises ir

J CVA blllUCAUOlCVlll. (JUkJll A 1

metu valo diskusuoti, kaip padidinti piktadarių, o baltus darbiniu-
kus linčiudtojų rolėse.

Valdžia, per savo guberna
torių Rolph, Californijoj, už- 
gyrė linčą. Maryland guber
natorius Ritchie paliuosavo 
linčiuotojus. Valdžia linčiuo
toje nebaudžia, nes linčas 
yr'a reikalingas valdančiajai

“New Masses”—Savaitraštis
Jau buvo mūsų ^dienraštyj minėta, kad 

revoliucinių Amerikos rašytojų mėnraš
tis “New Masses” pakeičiamas į savai t? 
raštį. Su 29 d. šio mėnesio pasirodys pir
mas savaitinio žurnalo numeris ir tuo
met eis reguliariai. Jeigu kaipo mėnraš
tis, “New Masses” suvaidino didelę rolę, 
tai reikia manyti, kad savaitraštis atliks 
ją kur kas geriau. Tai bus 32 puslapių, 
didelio formato, iliustruotas. Metinė 
preriumerata bus $3.50, o pusmetinė—$2. 
Pavienio numerio kaina—10c.

Į redakcinę mėnraščio tarybą įeina se
kami asmenys: Nathan Adler, William 
Browder, Stanley Burnshaw, Jacob 
Burck, Wm. F. Dunne, Joseph Freeman, 
Ben Field, Eugene Gordon, Michael 
Gold, Granville Hicks, Langston Hughes, 
Joshua Kunitz,* Herman Michelson, Jo
seph North, Ashley Pettis, Jack Stachel.

Pasižadėjo bendradarbiaut žymus ang
lų revoliucinis žurnalistas ir kritikas 
John Štracheny ir Henrikas Barbusse, di
dysis Franci jos rašytojas.

Kitais žodžiais, bus dedama didžiausių 
pastangų padaryti savaitraštį tikru vado
vu ypačiai kultūriniam fronte. Niekuo
met Amerikoje nebuvo taip reikalingas 
kritikos ir meno, o podraug ir politikos, 
žurnalas, kaip šiuo tarpu. Niekuomet ne
buvo Amerikoje tokio pakrypimo inte
lektualų tarpe į kairę, kaip dabar. Bet 
tie “pakrypėliai” dažnai klaidžioja, ne
suprasdami kur sustoti, kur jų vieta, 
kaip kovoti prieš tą sistemą, kuri juos 
“iškultūrino” ir išmetė į gatvę badui.

“New Masses”, talpins daug knygų ir 
meno kritikos, trumpų apysakaičių, 
straipsnių, eilėraščių ir iliustracijų, ga-

Kodėl Jie Suranda Skirtumus?
• Po šitokia antrašte d. V. A. rašo “Vil
ny j” apie. tuos, taip vadinamus skirtu
mus, kuriuos buržuazijos mokslininkai 
bando pritaikyti padalinimui rasių ir tau
tų. Rašytojas nurodo:

Baltieji šovinistai bando “moksliniai” įro
dinėti, kad negrai yra žemesni, silpnesni pro
tiniai, dėlto jie negali būti lygūs su baltvei- 
džiais. Vieni tų šovinistų veikiausia tiki tai 
nesąmonei, bet kiti tai daro tiksliai, kadv sulai
kyti baltveidžius darbininkus nuo vienybės su 
negrais.

Visų pirma turime žinoti, kad klasių drau
gijoj negalima imti mokslą kaipo bešalį daly
ką. Išnaudotojai turi prisisamdę mokytų 
žmonių įrodyti viską šios išnaudojimo siste
mos palaikymui. Del to visai nenuostabu, jei 
kuris “mokytas vyras” imtų argumentuoti už, 
tuos skirtumus: tokių yra.

Kaip mokslas negali būti bešalis klasių 
draugijoj, paimsime labai ryškų pavyzdį iš 
Vokietijos.

Pagrobę į savo rankas- valstybės galią, 
Vokietijos fašistai tuojau ėmė daryti 
skirtumus tarpe nordikų ir nenordikų. 
Pasamdyti mokslininkai surado štai . ko
kių “skirtumų” i

Kada nordikai kramto, jų burna pasilieka 
uždaryta, bet nenordikai kramtydami čepsi, 
kaip gyvuliai.

Tai, mat, kokius skirtumus fašistiniai 
mokslininkai bando surasti tarpe pačių 
baltvėidžių. Kuomet toki jieško skirtu
mų tarpe skirtingų spalvų žmonių— 
jiems lengviau apgauti atsilikusį elemen
tą, kadangi čia skirtumas susidaro iš pa
žiūros. Drg. V. A. teisingai nurodo:

Aiškinimas, kad baltveidžiai yra augštesni 
visaip, kaipo rasė, yra baltasiš šovinizmas. Jo 
šaknys gludi išnaudotojų interesuose. Stock- 
jardų bosams geriau, kada darbininkai mano, 
kad dalis jų yra augštesnė už kitą, nes tuo
met jie nesusivienija ir visus juos lengviau iš

naudoti. i

vienas beprotis.
Taip platinantis bepro

tystei, už 44 metų jau ant 
kiekvieno 100' žmonių bus 
vienas beprotis. Gi pagal 
to gydytojo teoretišką išve
dimą, už poros šimtų metų 
jau turės būti visi žmonės
bepročiai, jei proto liga vis i 
taip progresuos.
O Kas Daugina Beprotystę? '

.1

Vienok minėtas gydyto
jas nesistengia nurodyti, 
kokios’ priežastys didina tą 
bepročių skaičių. Visiems 
žinoma, kad po didižiojo 
karo kiekvienoje šalyje žy
miai padaugėjo bepročių 
institucijų (beprotnamių). 
Karo baisenybės, badavimas 
frontuose, nežmoniškas pa
vargimas,—šimtus kareivių I 
nuvarė f 
taipgi nuodingi karo gažai 
žymiai paveikė ant kareivių 
protų.

Kita priežastis, tai kapi- sius Reichstago byloje, 
talistinės sistemos išperėtas 
krizis ne vieną darbininką, 
nuvarė į tas nelaimingųjų 
institucijas. Kol egzistuos 
pasaulyje -šioji supuvus iš
naudojimo ir pavergimo ka
pitalistinė sistema, tol be
protystė ne mažės, bet di
dės.
Religija—Irgi Beprotystės 

Priežastis
Dar reikia neužmiršti, 

kad perdidelis tikėjimas į 
dievus, perdidelis religinis 
fanatizmas, ne vieną davat
ką sukvailino. Seniaus pa
čioj Lietuvoj buvo atsitiki
mų, kad kokia moterėlė, 
karštai tikėdama į pomirti
nį gyvenimą, o pasiskaičius 
visokių “peklos vartų,” 
“Tundalių” ir kitų panašių 
“baisenybių” “po smerčio 
pekloj,” sudurnavodavo.

Kokios nebūt priežastys 
šios baisios žmonijos nelai-

į bepi otnamius, j Wilhelm Buenger, Leipzig, . <-1 i v. . 1 r (i .n* n r. .. . _ . ■Vokietija

Reikalaujame tuojaus pa- 
liuosuoti nekaltus teisiamuo-

Gruodžio 19 d. skaitlinga 
New Yorko -darbininkų dele
gacija eis pas Vokietijos kon
sulą New Yorke su reikalavi
mais, tuojaus paliuosuoti ne
kaltus darbininkų vadus. Aps
kričio konferencija užgyrė šį 
žygį ir išrinko delegaciją, ku
ri sy*kiu siu bendra darbininkų 
delegacija įteiks LDSA Ap
skričio konferencijos tarimą 
fašistų atstovui.
LDSA 1 Apskričio Konferen
cijos Telegrama Del Scottsbo

ro Bylos x

LDSA 1 Apskričio Konfe
rencijoj, įvykusioj gruodžio 
16 d., Newark, N. J., priimta 
ir pasiųsta sekama telegrama:

Gubernatoriui R. Miller, 
Montgomery, Alabama.

Mes protestuojame prieš

mės, jos didžiumoje paeina 
del šios supuvusios tvarkos, 
nes beprotyste suserga 
veik vien darbininkų kbsės 
nariai.
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LAISVES” BAZARE PIRKITE RAINCOATS
*♦■*•** •. .i .» r ,7

Bus didelis stakas ir galėsite gauti ant orderio
, Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikam

RAILA COAT COMPANY
* • • .

Išdiubystės iš Brockton,. Mass.
A <■ jV.'...' f ' ’ « • ; f..

“LAISVĖS” Bazare .bus tie raincoatal parduo
dami už gana prieinamas kainas. Tat būkite pri
sirengę pirkti sau arba kitiems dovanų.
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vėl jau nesiskutęs!”

Greitasis
Keliauninkas—Greitai duoki

te tikietą ant greitojo trauki
nio į Buffalo. Greitai.

Tikietų pardavėjas — Nesi
skubinkite, turite laiko, nes 
traukinys išeina tik už valan
dos laiko.

Keliauninkas—Ką? Greituo
ju vadinate, o išeina tik už va
landos laiko!

Gyvulys Ant Dviejų Kojų
Jonas—Girdėjau, kad Brook- 

lyne yra gyvulys tik su dviem 
kojomis.

Petras—Taip, tai Pruseikos 
gazietos redakcijoje, kuris mo
kina, kaip “britkiai spjauti” į 
komunistų judėjimą.

žingeidus Vaikas
Vaikas—Tėvai, ar tamsoje 

galima matyti?
Tėvas—Ne, negalima.
Vaikas—Tai kodėl, kada nak- 

, tį parėjo mūsų burdingierius, 
klasei atbauginimui darbiniu-, kambaryje buvo tamsu, motina 
kų nuo kovos už savo teises. j jį įleidus ir sakė:. “Tai tu ir

Mes griežtai pasmerkiame 
linčą ir reikalaujame, kad lin- 
čiuotojai būtų nubausti. Mes 
pripažįstame, kad tik masinis 
darbininkų veikimas, po va
dovybe Komunistų Partijos, 
sustabdys linčiavimą, tad mes 
pasižadame šioj kovoje daly
vauti. ■ ,r

Ši rezoliucija pasiųsta prezi
dentui Rooseveltui ir spaudau

Pvezoliucijų Komisija:
S. Petkienė, A. Zablackienė,

S. Sasna.

Oi Tos Mašinos
Mylimasis—Vis labiau aš pra

dedu mylėti savo automobilių.
Mylimoji—Oi, tos mašinos, 

jos vis daugiau užima žmonių 
vietą.

Amerikoje Žiemos * 
Darėsi Šiltesnės

WASHINGTON. — Wea- 
ther Bureau klimatologistai 
įrodo, kad ištikrųjų Ameri
koje žiemos pasidarė daug 
šiltesnės, negu būdavo lai
kuose Civilio Karo, vidury
je pereito šimtmečio. Pa
vyzdžiui, šalčiausia žiema 
bėgy šimtmečio įvyko 1855- 
1856 metais, o šilčiausia žie
ma buvo 1931-1932 metais.

Jis Vis Tokis
Pirmoji—Kaip jums patinka 

dabartinis jūsų vaikinas?
Antroji—O, labai, labai ge

ras.
Pirmoji—Taip, jis pereitą 

metą, kada su manimi drauga
vo, irgi buvo labai geras. . L

Politika ir Antys
Darbininkas— Vincai, savo 

laiku buvai “politikas,” rašinė
ja! apie darbininkų priešus, 
Grigaitį ir kitus, o dabar su 
jais esi viename logeryje.

Senas Vincas—Spjauti ir dar 
“bjauriai,” anot draugo Elma- 
no, į komunistų judėjimą. Aš 
turiu farmą, karvę, antis ir 
galiu gyventi be bimbinės po
litikos.

Raudosiąs Pipiras.

L\ '0
F

DR. J. J. KA«KIAUdI«6
371 Lake St, Nėwi

X

DARBININKU 
SVEIKATA

INKSTE

kad man ką 
“Laisvę.” Esu 
moteris, vedu-

AKMUO

Aš norėčiau, 
patartumėt per 
45 m. amžiaus
si. Kokios 6 savaitės, kaip 
man ėmė nugarą skaudėti. 
Gydytojas nuėmė X-spindu- 
liais atvaizdą ir pripažino, 
kad man yra dešiniam inkste 
akmuo (“kidney stone”). Kai
riojo inksto neturiu: jis išim
tas jau 17 metų' atgal. Gydy
tojas sako, kad operacijos ne
galima daryti, nes būtų nepa- 
sekminga.
Atsakymas.—

*

Kebloka būklė, jeigu taip. 
Prisieina Jums gelbėtis šiaip 
kokiomis priemonėmis: dijefa, 
vandepiu, maudynėmis, masa
žais ir kitokiomis fizinio gy
dymo metodomis.

Kai del dijetos, tai daugiau
sia gyvenkite daržovėmis ir 
vaisiais. Geriausia žalios dar
žovės ir Vaisiai, tik reikia ge
rai kramtyti: syvus nurykite, 
o rupieną, plušūš, nuosėdas 
pairkite ant lėkštės. Galima 
ir virtų bei konšefvuotų vai

limonado for- 
daug vandens, 
tinka geriau- 
vanduo, kurio 

ir dau-

šių ir daržovių. 'Be to, pieno 
produktai, kiaušiniai, truputis 
žuvų. Retkarčiais truputis 
šviežios mėsos. Saldymų, 
ypač medaus, nesieruoto siro- 
po, rudojo cukraus galite var
toti, geriausia 
moję. Gerkite 
dažnai. Jums 
šiai distiliuotas
išgerkite po trejetą 
giau kvortų kas diena. Disti
liuotas vanduo turi palinkimo 
lyg tarpinti, mažinti akmenis, 
o yra tokių akmenų, kurie nuo ' 
to sutrupa, aptirpsta ir paskui 
gali išeiti. Kietosios sudėties 
akmenys nepasiduoda tarpini- 
mui, tai jie bent neipa didyn, 
tokį vandenį vartojant. Tokio 
vandens gaukite didesnėse 
vaistinėse. Įvairumo deliai, 
galite įspausti citrinos sunkos 
ir saldyti medum. f "'

Karšti kompresai, masažas, 
braukymai, šiltos maudynės 
padeda kiek sumažinti skaus
mus. Ir šiaip abelnoji .higije- 
na—poilsis, oras, gilus kvėpa
vimas—pilvu, saulė, pasivaik
ščiojimai, pasimankštinimai.

M
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i .. i j ’ii i Kite Keliones ciKietus is Kaino; ukic-kyti, kad veikalas gana geras, tas į abi puses tik 75c; busai išeis j
<♦>vai. vakare.
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JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Phone, EVergreen 7-4785WOLF AUTO REPAIRSPRANEŠIMAI IS KITUR
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

NEWARK, N. J.

21

ant

DR. Z 8A. B.Sekr.

Mes

CLEVELAND, OHIO

STEPHEN SUEDES, JR

4 '

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

20 St. Jankes St. East 
Tel. HArbour 3424

Rengėjai.
(301-302)

Vir- 
mano

2-rą 
Bus

Religijos Retežiai”—Gerai 
Pavyko Vaidinimas

Anti-f.'i- 
protestoj

pakaita. Aš 
Tai kaip aš 
rodyti kny- 
Vadinasi, ir

Pagal j

nematau reikalo atsakyti, 
J. Bimba.

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

Lietuvis Advokatas
(% I f}

Komunistų Partija rengia antrą 
metinį balių ir koncertą, 23-čią .dieną 
gruodžio, Y. M. H. A. Auditorium, 
High & West Kinney Sts.

Visi draugai ir draugės malonėki
te dalyvauti ir paremti savo darb- 
ninkiškas organizacijas.

Įžanga iš kalno 30c, priedurų 35c.
Rengėjai.
(301-302)

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

nes
Bazartri

mučelninkais* ’ Kel-
Bet kaip

vadovavo 
“L.” rašo, 
Keller ir

įvyks 
vai. 
130
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J. M. ROŠENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

, kuriuos
L.” be paliovos ir šmeižia,

ir visas atsilankyti ir lirtks- 
praleisti vakarą.

Kvečia Rengimo Komitetas.
(301-302)

i bėtojų, kalbės vienas jaunuolis. 
Įir 
lietuviai 
Shelton, 
vietiniai 
lankyti, 
nuolius.

pardavikiš- 
nebuvo 
streiko.

vadai, 
formoj,

DRG. J. P. MILLERIS
M ’’i;. . ■ J •• .I Kuris nesenai grįžo iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos, tęsia savo

PRAKALBŲ MARŠRUTĄ

Ketvirtadienį, 21 Gruodžio
WORKERS CLUB SVETAINĖJE 

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

PATERSON, N. J.—“N. G. 
lapkričio 30 d., 1933 m 
korespondencija iš

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

PirYhyn Choro pamokos 
penktadienį, 22-rą'gruodžio, 7:30 
vakare, Straukaus svetainėje, 
Steamboat Rd.

Dainininkai dalyvaukite, 
rytojaus turėsime Laisvės 
dainuot.

Bus puiki dainų programa
A. Višniauskas, baritonas

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

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

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti' vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas
8701 JOS CAMPAU AVE., < DETROIT,' MICH.

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- i 
bių dalykų apkalbėti. Taipgi bus I 
renkama kuopos valdyba 1934 me- Į 
tam. I

NEW HAVEN, CONN.
Conn. Lietuvių Jaunuolių distrik- 

tas antras rengia vakarienę, koncer
tą ir 'sokius 24-tą dieną gruodžio. 
Chorai iš Hartford, Waterbury, New 
Haven, ir New Britain dalyvaus 
šiame linksmame parengimo. Prie

WORCESTER, MASS.
Svetaines komitetas rengia “Whist 

Party”, 23-čią gruodžio, 6:30 vai. 
vakare, Lietuvių Svetainėje.

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija.

(301-302)

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai

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

1 nuo Choro svetainės, 57 Park St.. 
5-tą

Seki’. Baranauskas.
(301-302)

PHILADELPHIA, PA.
141 kuopos susirinkimas Įvyks 

dieną gruodžio, 10-tą vai. ryte, 928 į 
E. Moyamensirig Avė.

Draugai ir draugės, malonėkite at
eiti ir atsiimti kalendorius, nes jau Į 
atėjo, sykiu ir atsiveskite naujų na- ! 
rių.

MONTELLO, MASS.
Rengia šokius Žiburėlio Draugijė

lė, 25-tą . dieną gruodžio, Lietuvių 
Tautiškam name.

Šokiai prasidės kaip '5 vai. vak&r^ 
ir tęsis iki 10:30 nakties. Griež lie- i 
tuviškus ir angliškus šokius, Bert I 
Orris orkestrą. Įžanga tik 35c.

Rengėjai.^,
(301-302)

JONAS
512 Marion St., kampas Broadway 

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

Penktas Puslapis

Atsakymas “Naujosios Gadynės 
Korespondentui

šio bus ir prakalbos, kaltės' "d f au
gąs Milleris. Mes kviečiame visus, 
senus ir jaunus atsilankyti ir pra
leisti linksmai vakarą ir sykiu pa- 
remt jaunuolių organizacija.

Įžanga tik 50c., programa prasidės 
vai., po pietų, ir tęsis iki ryto, 
gera orkestrą del šokių.

Komisija.^- 
(301-303)

Šį veikalą suteikė korletie- kurie remiat jaunuolių judėjimą ir 
"čiams d. Rolin. ° Reikia paša-norite linksmai laik^ Palesti, jsgy- 

____  __ (kite kelionės tikietus iš1 kalno; tikie-

jį vaidinant net teko kaip kam 
apsiašaroti. Reikalinga ir dau
giau tokių veikalų. Ypatingai 
dabar, kuomet jau jaunimas vei
kia, tai jie labai daug gali pa
gelbėti mūsų judėjimui veikalų 
vaidinime ir kituose reikaluose.

Veikalo vaidinimas ir visas 
parengimas pavyko gerai. Rei-

vo nušvilpti ’.per savo eilinius 
tilpo narius.

iš Paterson, I Bet kaip greit vadam pavy- 
po kuria pasirašo J. J.! ko perskelti streiką į dvi dalis, 

džekarinius atskirti nuo 'broad-1 
silkių, taip greitai atmosfera 
persimainė tarpe Patersono^ ir ^įa Įavinti mūsų jaunuolių dar 

' daugiau, kad jie ir daugiau ga
lėtų tokių parengimų surengti.

Tik viena klaida įvyko. Tai 
■ buvo garsinta, kad po vaidini

mui bus ir . dainos—dainuos 
jaunuolių choras. Tačiaus jau
nuolių choras nepasirodė.

Kp. Korespondentas.

Dulkis. Tas žmogus užsimanė 
svietui pasigarsinti, kad ve, 
žiūrėkite, kaip mane “nekaltą” 
šmeižia per “Laisvę.”- J. J. 
D. drožia sekančiai: “Nors dže- 
kariniai nedirba dar streikuo
jančių audėjų darbo, 
tiek, ypač lietuviai 
mus, £pač mane

^Vadina streiklaužiais. Net ‘L.’ I laimėt. Tai Patersono šilko 
rašo, kad mano moteris ir J. | streikieriai pradėjo balsuot, ką 
Skrabulis pikietuoja, o aš ro-Tik jiem A.S.W.U. vadai- pakl- 
dąs per langą unijos knygutę.

Gi “Laisvėj

kitų kolonijų darbininkų. Dar
bininkai pamatė, kad jų svar-. 
biausias koyos punktas, vieny- Į 

bet vis i bės principas jau perplėštas, 
ekstriniai, Ir tuomet darbininkai suprato, 

ir Ragauską, kad vilties mažai beliko kovai
Net ‘L.’ i laimėt.

šo. Jie balsavo už priėmimą 
ve kaip paša- $27.50 minimum algos į savai- 

kyta: “Jei Schweitzer ir Kelle-'tę, nors bošai niekuomet to ne
ris nebūtų prileidę prie atski- davė. Tas balsavimas buvo tik 
ros sutarties džekarių audėjų, unijos vadų burbulas. Taipgi 
tai džekariniai šiandien nedirb-ijie balsavo ir už $25 dolerių 

B®t ve kas dabar išeina. Dže-' savaitei algą, bet ir to bosai ne
kariniai dirba su A.F.S.W.U. ' davė. Taipgi, galų gale, dar- 
knygutėm kišeniųje, jų tarpe ir ' bininkai balsavo už priėmimą 
sklokininkai J. J. Dulkis ir F. I $2 dolerių už 100,000 pikių, 

I Prapiestis, ir rodo knygutes per • kas faktinai išėjo tik algų au- 
langus, kuomet broad šilkų . dėjam suvienodinimas, o ne al- 
darbininkai, jų tarpe ir skloki-i gų pakėlimas. Kaip pirma 
ninko Dulkio moteris* ir J. į streiko darbininkai uždirbo nuo 
Skarbalius pikietuoja, taipgi . $15 iki $18 į savaitę, tai ir

^turi tos pačios A.F.S.W.U. kny- dabar tiek uždirbs, jei bus dar- 
gutes. kišeniuje ir šaukia ant bo. 
anų, kad streiklaužiai.”

Matote, kokia ironija, kokia ' 
bjauri A.F.S.W.U. vadų išda- j 
vystė. Vienus suvarė dirbti, o; 
kitus siunčia pikietuoti, 1._ _
nusiplovus savo purvinti^ na
gus. < 
ištraukas iš abiejų laikraščių. 

L kad matytų skaitytojai, 1 
ištikrųjų yra. Ir kiekvienas, i t°t, kaip čia J. J. D. ir “Nau- 
kųris tik moka skaityti, paša- J°-b Gadynė” bando pastatyti 
kys, kad “L.” nevadino džeka- nekaltais ----
rinių audėjų, jų tarpe J. J. D. ^eri Schweitzerį.
ir F. P. streiklaužiais, čia tik greitai Kelleris ir Schweitzeris 
buvo smerkiami A.F.S.W.U. va«^| atskyrė džekarinius nuo broad

silkų, taip greitai darbininkai 
nebetikėjo jų demagogiškai 
veidmainiškom kalbom.
šuj jau nurodyti įvykiai 
išvadose patvirtina tai.

J. J. D. per “N. G.” sakoj 
“Dažytojų streiką 
Nacionalė unija, o 
kad jį pardavė...
Schweitzer! Bet jeigu ne jie- 

ta j du tą streiką vadovavo, o Na
cionalė unija, tai kaip jiedu jį 
galėjo ‘parduot’?” Tiesa, kad 
dalinai Nacionalė unija dažy
tojų streiką vadovavo. Bet na- i 
rių turėjo apie tiek ir U. T. W.! 
unija, kaip ir N.T.W.U. O į

Gi knygutės rodymas per 
langus “L.” buvo pažymėtas 

- - j tik delei įvairumo.
Kitoj vietoj J. J. D. gina 

i' Keller ir Schweitzer. Jis sa- 
kad ! k°: “Džekarinių išlaikyjnui 

: streiko lauke daug pasidarbavo 
čia padariau tyčia ilgas teller ir Schweitzer,

- - “L.” be paliovos '
‘ ‘, kaip kad jie ‘pardavė’ streiką.” Ma- 

kiekvienas, > t°t, kaip čia J. J. D. ir “Nau-

dai. J. J. D. ir F. P. vardai 
pažymėta tik todėl, kad jie už
gina Schweitzerio ir Kellerio 
darMninkų reikalų pardavikiš- 
kus žygius.

Gi J. J. Dulkis nppacitavo 
^nei vieno žodžio teisingai iš 

“Laisvės,” tik šaukia, kad jį 
“L?’ vadina streiklaužiu.

l'oliaus J. J. D. porina: 
“Tiesa, buvo pikietuojama 
dirbtuvė, kurioj aš dabar dir 
bu, bet tik dieninė 
gi dirbu naktimis, 
galėjau kam nors 
gutę per langą?” 
čia J. J. D. suklumpa. _ _

*jo logiką išeina taip, kad die- ’ abi unijas sykiu prigulėjo tik 
nine pakaita buvo pikietuoja-! apie 6,000 darbininkų ir apie 
ma, tai galėjo rodyt knygutes 19,000 niekur neprigulėjo.. Tai 
per langą ir galėjo būt streiko j kaip tik U.T.W.U. sugrąžino 
laužymas. Bet jeigu naktinė pa- savo narius į darbą, tai paskui 
kaita nebuvo pikietuojama, tai juos pasekė ir neorganizuoti 

< dažų darbininkai. Tad N.T.W. 
U. 3,000 narių prieš 12,000 
darbininkų, sugrįžusių į darbą, 
nebegalėjo kovą laimėti. Tai 
ir N.T.W.U. nariai ant ryto
jaus nuėjo .dirbti. Ar dabar 
aišku J. J. D. ir visam “N. G.” 
štabui, kaip Keller, Schweitzer, 
Rubinstein, Inerely ir Purely 
pardavė dažų darbininkų strei
ką N

Prie pabaigos J. J. B. stato 
klausimą: “Kas ardė streikie- 
rių susirinkimus, jei ne J. Bim
bos su savo baųbikais”? Toks 
primetimas man yra J. J. Dul- 
kio, jo paties iš plunksnos ko
to iščiulptas dalykas, tai ant jo 
ir

negalėjo niekam rodyt knygu
čių ir todėl nebuvo streiko lau
žymas. Tai absurdas. čia 
klausimas yra ne tame, kad Ji 
J. D. ar kas kitas turėjo pro- 
gą parodyt knygutę per langą, 
ar neturėjo. Bet klausimas yra, 
kad tos pačios unijos nariai, 
toj pačioj industrijoj buvo su- 

^gr^žinti į darbą per unijos va- 
dus, kol streikas nebuvo baig

tas ir buvo streiko 
nežiūrint, katroj pa- 
nedirbsi: dieninėj, ar 
Ir čia kaltė buVo ne

/ tas. Tai 
laužymas, 
kaitoj tu 
naktinėj, 
.pilinių narių, bet A.S.W.U. va-
teų, nes ne eiliniai nariai pada
lino streiką į atskiras šakas, 
bet A.S.W.U. vadai. Jei va
riai būtų neišdalinę į atskiras 
šakas tos pačios industijos; 
streiką, tai nebūti? buvę atski- j 
ro balsavimo delei streiko už
baigimo. Bet A.S.W.U. tyčia 
padalino streikierius ir paskui 
varė agitaciją, kad džekarų au
dėjai priimtų tas neva unijines 
sąlygas, su tuo tikslu, ka^d su- 

emoralizavus broadsilkų audė- 
į streiką. Mat,

kiem A.S.W.U. vadam 
kito kelio sulaužymui 
Kbomet tik A.S.W.U. 
l\drs ir apmaskuotoj 
bdndė pravesti mintį, kad strei
ku baigti be apčiuopiamų lai- 
Xnftjimu, tai kiekvienu sykiu bu-

ALDLD Korleto Kliubas sta
tė scenoj dviejų veiksmų dra- 

j mą “Religijos,. Retežiai.” Vai- 
, dinimas įvyko nedėjioj, trečią 
i dieną gruodžio, Lietuvių svę- 
| tainėje. Veikalą vaidino jau
nuoliai. Tiesa, jiem biskį pri- 
gelbėjo kai kurie draugai ir 
drauges iš suaugusių. Tačiaus 
jų vardų nei neminėsiu, nes vi
su nei nežinau.

DETROIT, MICH.
Detroito Jaunuolių L.D.S. 141 kp. 

rengia linksmą šokių vakarą kalėdų 
vakare, December 25, 1933, Draugi
jų svetainėj. Bus visokių įvairumų, 
taipgi bus ir dovanos duodamos tai 
porai, kuri gražiausai pąšoks valcą. 
Šokai prasidės 7:30 vah vakare. 
Įžanga tiktai 10c ypatai. Kviečiame 
visus 
mai

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro parengimas įvyks 

subatoj, 23-čią dieną gruodžio, Cho
ro svetainėje, 57 Park Street, 7:30 
vai. vakare. Tad visi Hartfordo ir 
apielinkės lietuviai malonėkite Atsi
lankyti ant šio parengimo, praleis
ti gerai ir linksmai vakarą ir tuo 
kartu - paremsite Laisvės Chorą.

Nedėlioj, 24.-tą dieną gruodžio, 
Laisvės Choras važiuos į jaunuolių 
parengimą New Haven, Conn. Todėl

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BEN GEĘSOVITZ
| NOTARAS J.

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg ^-7057

LORIMĘB RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

\ PATERSON, N. J. ‘
Tarptautinis Suvienytas 

šistinis komitetas rengia 
masinį susirinkimą, 22-rą gruodžio.
8-tą vai. vakare, Carpenters Hall, 
,56 Van Houten St.

\šis protesto mitingas yra rengia
mas su tikslu, kad užprotestuot prieš 
Vokietijos fašistų valdžios .pasikėsi
nimus nužudyt Komunistų Partijos 
vadus, primetanti jiems kriminalistiš- 
kus, provokatoriškus darbus..

Draugai ir draugės, be skirtumo 
pažvalgų, dalyvaukite šiame protesto 
susirinkime ir reikalaukime, kad i 
Hitlerio fašistinė va’ldžia atitrauktų i 
savo kruvinus nagus nuo darbininkų J 
klasės, ir jų vadų, ir paluosuotų mū
sų draugus.

Protesto Komisija.

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopa rengia svarbiau i 

prakalbas apie Sovietų. Sąjungą ir 
Lietuvą. Įvyks subatoje, 23-čią d. 
gruodžio, Lietuvių Jaunų Vyrų svet | 
407 Lafayette, .St., 7:30 vai. vakaro. Į.

Kalbės draugas J. P. Miller iš i 
Chicagos, nesenai sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos.

Visi dalyvaukite, nes bus labai in
teresingas vakaras, daug žinių iš
girsime, kalbės, taipgi ir vietinių kal-

Bus I 
muzikališka programa; išpildysi 

jaunuoliai: Jasulaituka); iš' 
Conn., Tamosiunytė ir kiti j 
Todėl kviečiame visutf atsi-' 
ypatingai . kviečiame jau- i

Komisija. i
(301-302) :

WATERBURY, CONN.
J. P. Millerio prakalbos įvyks 26 

dieną gruodžio, 774 Bank St., 7:30 
vai. vakare. Visi darbininkai-kės da
lyvaukite skaitlingai, nes daug svar
bių dalykų išgirsime. Draugas Mil- 
leris nesenai yra sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos, ir daug naujo pasakys. 
Tie, kurie norės daugiau ko nors 
dažinoti, galės duot klausimus apie 
Sovietus ir Lietuvą. Kviečiame vi
sus.

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKR1NSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

į—♦ t

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos 

susirinkimas Įvyks gruodžio 31 d., 
2 vai. po pietų ,po numeriu 40 
Ferry St. Visi šėrininkai ir eili
niai nariai privalo dalyvauti šia
me susirinkime. Šiame susirinki
me'' bus rinkimas valdybos del 
1934 Actų.

Tad visi dalyvaukite šiame su
sirinkime ir laiku. Reikia išrink
ti gerą valdybą, kad jinai būtų 
savo vietoje ir eitų pareigas mū
sų organizacijos.

J. Stankevičius.

JONAS STOKES
‘ FOTOGRAFAS

Žinomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po num e r i u 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Moterą 
Ligos Gydomos

^Komisija. 
(303-304)

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinafna Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA
Čia i
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NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGC 
2-5043

MATHEW P. BALLAS INC
GR A B O R i U S 

UNDERTAKERS «ND EMBALMERS 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU ĮSTAIGA' ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PABVEŽAM iš VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM U»KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ^ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. % DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. 

nt 1
VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES Į MUS, O MES 

KUOGERIAUSIAl PATARNAUS1M.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTĮ. Musą 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
minusias 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

Ignition Specialist

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

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

\ s

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

v >

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 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro tavo ofisą

W i 1 liamsbur g he i
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1
— • nuo

Iln <j ins dlen, seredoms ir RuhatoniR 
iki T '10 vai. vakarais.

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki “11 vai. ii ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampan K. tini flt.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
•»

ĮVAIRIOS ŽINIOS ! Bedarbiai Darbininkai Rei- 
 i kalaukite Darbo arba

PašalposVagiai Pasigrobė $87.00, 
Bet Paliko $300.00

Kas Naujo Tarp
Lietuviu

New 
ninkai

Trys ginkluoti vagys užpuolė Works 
panelę Hattie Brownstein, ka- 3,353 viešų darbų—apvalymą 
sierką Food Dealers Ass., 4502

Yorko miesto valdi- 
per savo įstaigą Civil 
Adm. nutarė pradėti

parkų ir tt. Jie tikrina, kad
13th Ave., Brooklyn, N. Y., pa- tas suteiks darbo del 362,329 
sigriebė $87.00 pinigais ir pa-Į bedarbių darbininku.

! Nedirbančių darbininkų pa
reiga eiti Į Civil Work biurus 
ii reikalauti darbo arba tuo- 
jautinės pašalpos. Veikite 

Darbininkų Vieningumas Ko- ■ greitai, jeigu viešų darb.ų po
nai atsisako tuojau duot dar- 

I bą, tai reikalaukite pašalpos.
Prie to organizuokitės į Be- 

ant- a^z^nl’ i darbių Tarybas del sekmin- 
; gesnės kovos, nes daugelyje 
! atsitikimu darbininkams neiš-

bėgo automobiliumi. Bet kito- j 
je vietoje pasiliko $300.00 p 
nigais.

voje Prieš Fašistus Auga
New 

vai. po 
bininkų 
sulaikė 
Vokietijos fašistus. Sulaikė 
darbą 1,000 narių Metalo In
dustrinės Darbininkų Unijos.. 
Visoje eilėje kitų fabrikų ta i iv n . n • v r 
pat padarė darbininkai. Tuom [ *s r rotesfo rlieS FaSlStUS 
kartu *įvyko protestas darbi-1 • ------—
ninku .prie Vokietijos konsu- Antradienį, 12:30 vai. po 
lato. Vakare buvo laikoma i Pietų, prieš Vokietijos fašistų 
susirinkimai Manhattan Ly- i konsulatą, 17 Battery Place, 
ceum, Ambasador Hall, Kreu- susirinko apie 5 tūkstan- 
zer Hall ir eilėje kitų svetai-; čiai New Yorko darbininkų ir 

reikalavo paliuosuoti Dimitro
va, Tanievą, Popovą ir Torg- 
lerį. Fašistų konsulas Bor
chers paliko raštinėje savo 

: sekretorius, kurie ir priėmė 
protestą, o patsai, kaip “pa
prastas pilietis,” išėjo laukan, 
tėmijo demonstraciją, skaitė 

i parašus ir klausėsi, kaip mi- 
! nia entuziastiškai šaukė: “ša- 
i lin Hitleris! šalin fašistai!”

Netoli revoliucinių darbi
ninkų prakalbų pradėjo kal
bėti tūlas fašistas, E. S. Da
niell, advokatas iš Bostono. 
Kaip “Times” praneša, jis 
laukia teismo už padėjimą ga- 
zų bombos tam tikroje įstai
goje. Šis gaivalas po polici-

pietų, apie 4,000 dar-
įvairiuose fabrikuose i

darbą protestuj prieš moka algas už viešus darbus 
ir tik organizuotai jie jas at
gauna.

nių, kur dalyvavo apie 10,000 
darbininkų.

Teisia Darbininkų Vadus
Kapitalistinė valdžia įsakė 

28-niems Adatos Industrinės 
Darbininkų unijos vadams at
eiti į teismą. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas sau- Į 
kiasi į darbininkus finansinės 
paramos, nes dabartiniu lai
ku turi labai daug bylų—ap
gynimui darbininkų vadus.

Duonos Kare-Užmuštas
G. Menardi, -fiušautas savo 

duonos krautuvėje, 53& E. 14th 
St. Ten įėjo du vyrai, vienas 
pasiėmė duonos kepaluką ir, pa
dėjęs ant vogų, suriko į Menar 
dienę: “Ką jūs manote pardavi
nėti duoną sekmadieniais?” 
Antras vyras pareikalavo, kad 
ateitų jos vyras. Kada Menar
di, išgirdęs moterį šaukiančią, 
atbėgo su revolveriu, tarpe jo 
ir užpuolikų prasidėjo šaudy- 
masis. Menardis nušautas, už
puolikai pabėgo. Sako, kad jis 
krito kovoj tarpe duonos par
davėjų.

Atrado Negyvą Laive
Peter Rodgers, buvęs Broad

way lošikas ir kartu valdžios 
šnipas, atrastas laive negyvas. 
Laivas plaukia iš Londono į 
Jungtines Valstijas. Rodgersas 
atrastas lovoje, laikąs dešinio- 
je rankoje revolverį, ir kulka 
suvaryta jam į dešinįjį šoną, 
taip praneša telegrama. Spė
jama, kad veikiausiai jis patsai 
nusišovė.

Papildė 25 Vagystes

Nubaudė Spekuliantą $25

Teisėjas Taylor nuteisė tūlą 
James McDonaldą, 473—9th St., 
Brooklyn, 23 metų amžiaus, į 
Sing Sing kalėjimą nuo 40 iki 
75 mėtų. Sako, kad jis jau 
yra papildęs 25 vagystes. Areš
tuotas, kada apvogdinėjo Park 
Slope krautuvę.

Jamaica teisėjas nubaudė tū
lą F. Norris, 306 W. 40th St., 
užsimokėti $25.00 pabaudos už 
spekuliavimą. Jis pardavė Te- 
jiis įžangos tikietą 55 centais 
brangiau, kaip jo kaina buvo. 
Už tai jis užsimokės bausmę, 
žinoma, spekuliantai, kurie tūk- 
stahčiais lupasi pelnus, tų ka
pitalistų teismai nemato ir ne
matys.

J. Patašius, gražų elektrikinį 
laikrodį vertės $5.00; G. Paršo- 
nienė, elektrikinį laikrodį—$5.- 
00 ; J. Juškai, batus, britvų se
tą ir stiklą—$4.50; O. Kenar, 
baksą kruopų ir keną fruktų— 
30c; Mrs. Block, svarą kavos— 
30c; Andrijauskas, svarą kavos 
—30c;x M. Brunus—$1.00; P. 
Siman, staltiesę rankų darbo— 
$4.00; A. Rath, rubber plant— 

i 7) Reformistinių unijų vadai,$1-00; A. Ratis, kamerą—kaina 
; už dideles algas savo vadams, nepažymėta; J. B a r t a š ius, 

vadai ųž- smuiką—$2.00; Kazys Melukas 
gauna —25c; K. Bardi—25c; ir ALD

LD. aukavo iš iždo—$5.00.
Draugai Greaineckiečiai pasi

RADIO-SIANDIEN

I ja, o revoliucinės unijos turi 
i už tikslą nuversti kapitalizmą 
Į ir įkūnyti proletariato dikta- 
I turą sovietų formoje.

Iš Darbininkų Mokyklėlės i Revoliucinių unijų
[tokias algas, kokias 
dirbtuvių darbininkai.,

8) Reformistinių unijų va-i 
į dai už dideles unijines duok-j sakė subatoje atves daiktų ir į 

jrįles, o revoliucinių unijų tiks-j gyvų paukščių. Kas ką iš jų 
las kuo mažiausios duoklės, i aukuoja, dar nežinome, tik

i kad kuodaugiausia nariai bū-Į draugė Petkienė sakėsi jau tu-į 
lojalūs savoirinti 11 syarų kumpį.

Draugai elizabethiečiai rūpi- j 
ar viskas . sutilps “Lai- 
troke parvežt bazarui. į 

Iš vietinių draugų gavome
1 sekamus dalykus: Draugė 

įeisime’ j i Laukaitienė — suknelę vertės

Gruodžio 17į kaip 10 valan
dą iš ryto, prasidėjo trečioji 
lietuvių kalbos gramatikos pa- j 
moku. Studentų nemažai ir 
vis iar ateina. Bet yra ir to
kiu, kurie jau “išmoko. . .

Šiandien d. mokytojas dėstė ■ piiean ūs n 
pirmo linksniavimo eigą. Bet' 
pasirodo, kad mokiniai nemo
ka linksnių pavadinimų. Tiems 
atleistina, k u riję i’šiemet į mo
kyklą įstojoAibėt tiems nedova
notina, kurie pjernai lankė ir 
dar linksnių1 atmintinai neiš
moko. Kas bu;s, draugai, jei 
gu jūs taip nekreipiate aty- 
dos? Juk be to į gramatiką 
nei žingsnio toliau 
galima.

Mokytojas deda 
ragina jumis, kad 
bet linksnius turite mokėti ge
rai.

Antroji Pamoka Unijų 
Klausime

Music

daryt ne-

pastangas, 
jau ką ką,

9 
ii 
u 
12

10:00—Elsie Thompson. Organ;
Stanley Meehan, Tenor 

10:30—The Jolly Russians 
11:02—Moonbeams Trio 
11:30—-Martin Orch. 
12:00—Bestor Orch.

WJZ—760 Kc
2:00 P. M. — Dick Teela, Tenor;

Mary Steele, Soprano; Wepdell 
Hall, Songs

3:00—Pioneers Quartet 
3:15—Syncopators Orch.
4:15—Ruth Lyon, Soprano;

Edward Davies, Baritone 
6:00—Himber Orch.
6:30—Frances Langford, Song* 
6:45—News—Lowell Thomas 
7:45—Mario Cozzi, Baritone 

10;00—Canadian Concert
I 10:30—Archer Gibson, Organ; Mixed 
! Chorus
'11:00—Anthony Frome, Tenor 

11:15—Morley Singers
’ 12:00—Olsen -Orch.

WNYC—810 Kc
1:00 P. M.—Scottish Singers 
3

i organizacijai.
1 Ir daugiau panašių skirtu-■ naši 
mų turi ne tik kovų metoduo- : svės 
se, bet ir pačios formos sudė-| 
tyje’kaipo organizacijų 

Atrodo, kad mes
gana svarbius klausimus, ku-|$3.00 ir beskę su gėlėm vertės 
riuęise paprastai be mokyklos1 $5.00. Draugas K. Tamošiūnas 
draugai nebūt apčiuopę tuos I atnešė kepurių vertės $5.00.

Draugas Zajankauskas paau
kavo gi ažų abrūsa rankom 
išsiuvinėtais galais su Sovietų 

! emblema. Draugė Karpavi- 
j Čiene atnešė daugeli dalykų, 
surinktų, iš kitų ir paaukavo 
tris '•paduškutes, savo ranko
mis išsiuvinėtas. Ji taip paį 
surinko $2.50 pinigais.

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

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

Kas vakaras bus šokiai ir 
koncertinė programa. Dainuos 
vietinis Aido Choras, Newar- 
ko Sietyno Choras ir Great 
Neck’o Pirmyn Choras.

Visais vakarais įžanga tik 
10c ypatai.

skirtumus.
Dar mokykloje yra gana 

vietos ir mokyto jai ‘ savo už
duotis atlieka gerai, 
r eiga

tai pa- 
kiekvieno darbininko 

ateiti kas nedėldienį nuo 10 i 
valandos iš ryto “Laisvės” sve
tainėn ir bendrai mokytis.

J. B. Mokinys.

Reikia pasakyti, kad šiame 
klausime jau mūsų mokytojas 
naujų reformų įvedė į mokyk- j 
lą. Atsinešė visą^ eilę uniji
nių klausimų ir įteikė drau
gams mokiniams, kurie turės 
toms temoms parašyti po 
straipsnį. Jeigu kuriam trum
pa bus medžiagos—mokytojas 
sutiko parūpinti, tik mokiniai 
turi kreiptis tuo reikalu į jį.

Plačiai mokytojas dėstė tei
smų reikšmę streikų metu. 
Jis paėmė net nuo 18 šimtme
čio, kur jau teismų drausmės 
prieš streikus buvo išduotos ir 
streikai buvo paskelbti nele
galiai, bet darbininkai kovojo.

Toliau mokytojas perėjo 
prie klausimų, pavyzdžiui,

Mūsų Parengimai 
Ir Susirinkimai

WMCA—570 Kc 
9:45 A. M.—Shopping Talk; 

10:00—Talks; Music 
12:00—Jerry Baker, Tenor 
12:15 P. M.—Chuck Richards, 

Songą; Stock Quotations 
1:05—Walter Garbutt, Songs 
1:15—News; Olman Orch. 
3:00—Spielman Orch. 
4>:30—Gertrude Thomag, Songs 
6:00—Black Orch. 
6:30—Eckel Orch. 
6:45—Fallon Orch. 
8:15—Olman Orch.

10:30—Paula Lind, Songs♦
WEAF—660 Kc

15 A. M.—Landt Trio 
30—Bradley Kincaid, Songs 
15—Frances Lee Barton 
30—Jules Lande, Violin 
00—Henrietta Schumann, Piano

12:15 P. M.—Johnny Marvin, 
Tenor; String Trid 

3:15—Up-Staters Quartet 
5:00—Variety Musicale 
5:45—Joe White, Tenor 
6:00—Cugat Orch.
9:00—Captain Henry, Show 

Concert
10:00—Whiteman Orch. 
11:00—Viola Philo, Soprano 
11:15—Russell Orch. 
'11:30—Madriguera Orch. 
12:00—Ellington Orch.

WOR—710 Kc
2:15 P. M.—Otis Holley, Soprano 
2:30—Genevieve Pitot, Piano 
2:45—Talks; Music 
4:15—Myrtle Boland, Songs 
4:30—Studio Orch.
4 *15—Jimmie Briedy, Songs 
5:00—Studio Orch. 
6:30—Lane Orch.
9:00—Variety Musicale
9:30—De Marco Girls; Frank 

Sherry, Tenor

Boat 00—Kay 
30

Curtis, Songs 
Sti <lio Music 
Harper Singers 
E. Lippman, Piano

4 
4
5:15—Eugene Mott, Tenor

WABC—860 Kc
1:15—Reis and Dunn, Songs
3:00—-Metropolitan Orch.
5:15—Hali Orch.
6:30—Dance Orch.
8:00—EditlA Murray, Songs
9:00—Philadelphia Orch.
9:30—Kostelanėtz Orch.; Evelyn 

McGregor, Contralto; Evan 
Evans, Songs

10:45—Hail Johnson Singers; t ‘ 
Russell Orch.

11:30—Jones Orch.
12:00—Nelson Orch.

Parengimas Darbininkų Cen
tro Užlaikymo Naudai

jos apsauga kalbėjo apie va-' koks yra skirtumas tarpe re- 
landą laiko provokavo. i formistinių unijų ir revoliuci- 

Po masinio susirinkimo dar- nių ? Menkai iš mokinių kas 
bininkai išilgai West. St. iki pataikė atsakyti tiesiai į klau- 
Union Square suruošė masinę simą. Tas rodo, kaip drau- 
demonstraciją. gam reikia lavintis, padalyti

--------------- ; tuos skirtumus, nes

Sekmadienį, 24 d. gruodžio’ 
vakare, 50 E. 13th St., Darbi- 
įlinkų Centre, apt antrų lubų 
įvyks vakarienė naudai Darbi
ninkų Centro. Į šį bankietą 
privalo , pasiųsti delegatus 
kiekvieną darbininkų organi-' 
zącija su auka, nes darbinin
kų centrui labai reikalinga fi
nansinė 
atskirų 
vauti. 
centų.

Šį Vakarą Drg. J. P. Milleris 
Kalbės So. Brooklyne

TelefSnas: Stagg 2-9105

DR. A.: PĖTRIKA
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

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

(300-301-302)

Telephone, Evergreen 6-5310

kRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmia* ir chroniikaa vyrų ir 

moterų liga* kraujo ir odoa.
Padarau

parama. laipgi ir 
draugų pareiga daly- 
Įžangos fikietas 50

U tyrimo* kraujo ir ilapuma

DR. MEER j
44th St. Room tS

New York, N. T.
■Valandos Priėmimo i

»iki 1. Po pietį) nuo < 
valandai vakar*

J. GARŠVAKetverge, 21 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare drg. J. P. 
Milleris kalbės pietų Brooklyn© 
dalyje. Prakalbos įvyks Wor
kers Club svetainėje, 723—5th 
Av. So. Brooklyn. Įėjimas nuo 
23rd gatvės. Draugas Milleris 
nesehai parvažiavo iš Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos ir jis tu
ri daug pasakyti.

Rengia Didžiojo New Yor-i Taipgi bus ii konceitirfė 
ko Liet. Darbinin. Organizaci-1 Pr°£rama- Dainuos d. A. Viš- 

27 c] niauskas iš Bayonne, ir L. Ka- 
' valiauskaitė iš Brooklyno. Abu

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

i Graborius (Undertaker)
1S6 W.

<
Ryte nuo 1 

Iki I
Sekmadleniidi nuo 11 ryto Iki 12 dienų

Telefonas l«ackawanna 4-218*
_ — r.-.-: r j a ■.vm, r; rfrar1 j1 wr

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
1 ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir kerietas veselijoms, 
LkrikF+ynoms ir pasivažinėjimams.
I
i 231 Bedford Avenue

Bus Labai Svarbios Masinės 
Prakalbos 27 d. Gruodžio BOSTON LUNCHdažnai 

unijose 
su dešiniaisiais, kurie savo pa
žiūras moka išdėstyti Jr tuo 

; būdu palaiko savo globoj dar
bininkų mases. %

Tuomet d. mokytojas klau-/ 
'simą po klausimo išdėstė, kad 
mūsų draugai žinotų tuos pa
matinius skirtumus, be kurių 
šiandien negalima kiek pažan- 

I gesniam darbininkui apsieiti 
; kasdien dalyvaujant • kovose, 
o tie skirtumai dideli.

Pavyzdžiui: 1) Reformisti- 
nių unijų vadai skelbia taikų, 
sugyvenimą su fabrikantais, o 

, ne kovą už galutiną kapitaliz
mo sistemos panaikinimą.

2) Reformistai palaiko kraft 
,unijizmo sistemą, kuomet kai- 
. rieji organizuoja industriji-
niai.

3) Reformistiniai vadai pa- 
• neigia laisvą rinkimų teisę na- 
i riams renkant savo viršinin
kus. Tankiai skiria iš viršaus 
neatsiklausiant narių valios.

4) Streikų priemonę, kaipo

Lindberghai Jau Parskrido siandk'1!. susiduęame
** an ri neini Q ici Ir i iri a

Charles Lindbergh ir jo žmo
na išskrajojo penkis mėnesius: 
laiko po įvairias šalis. Jie per] 
Kanadą. Grenlandiją, Islandi- į 
ją nuskrido į Švediją, pas-■ 
kui buvo Norvegijoje, Sovietų , 
Sąjungoje, Danijoje, Anglijoje, 
Francijoje, Portugalijoje, Is- ( 
panijoje, Afrikoje ir per Pie
tų Ameriką atvyko atgal. Vi
so padarė apie 30,000 mylių 
kelionės. Skrajojo jūriniu or
laiviu. Taigi du kartu jie per
skrido per Atlantiko didjūrį. 
Jie aplankė 21 skirtingą šalį. 
Sovietų Sąjungoje buvo Lenin-' 
grade ir Maskvoje, kur So vie- 
tų valdininkai ir orlaivininksi

i juos draugingai priėmė.
’ I

Alkoholinių gėralų depart-1 
imentas praneša, kad New 
Yorke su 5 d. sausio bus įvęs- 
ta specialiai atžymėjimai ant 
degtinės: ‘stright,” “blended”

jų Sąryšis trečiadienį 
gruodžio (Dec.), 1933, Pilie
čių Kliubo svetainėje, Union ger*. dainininkai. 
Avė., kampas Stagg- St., Broo-

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Paminėjimas draugų K. Po

žėlos, Giedrio, Greifenberge- 
rio ir Čiornio, kuriuos sušau
dė fašistai.

Lietuvos klausimu 
Roy Mizara, vienas 
gų, kuris specialiai 
pažinęs su Lietuvos 
kų reikalais. Drg. P. Buknys 
kalbės ir atsakys į sociaĮfašis-1 
to S. Michelspno neteisingus! 
primetimus darbininkams, ku- j 
riuos jis padarė* 17 d. gruo-? 
džio laike savo prakalbos Pi
liečių Kliube* Išaiškins, kokį 
“socializmą” siūlo Michelso- 
nas;

Kodėl Prūseika, Butkus, so-

kalbės ,d.
iš drau- 

yra susi- 
darbinin-

Aido Choro Nariams
Aido Choro metinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, 21 
dieną* g'ruodžio, 8 vai. vakare. 
“Laisvės” svetainėje, 46 
Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Visi nariai dalyvaukite 
me susirinkime, nes bus 
kimas valdybos naujiems 

j tams, apkalbėjimas

Ten

šla- 
rin- 
me- 

i parengi
mo, kuris įvyks sausio mėnesį 
ir kitų svarbių dalykų.

Sekr.

BROOKLYN, N, Y.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 

DR. FILURIN
.(Buvusio saistanti) Hamburgo universiteto 

klinika).
LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų* 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėlioiuię: nuo 10 ryto iki 2 po vietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6'.h Avenue

XpiV Pasitarimai ir $f>OO 
“liH I egzaminavimas

Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte ik; 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

GEORGE KAMINSKAS

arba “imitation” Tnomi him a ---------. , . . , . *. . . ■’ (svarbiausią darbininkų klasės cialįstų ir fašistų vadai susi-atskmama sk.rting. svaria.. | Rovos paskell;ia bar. [Xnijo prieš Darbininkų Ben-
I bariška priemone, o streikų drą Frontą? Kodėl jie orga- 
j vietoje priima arbitracijos ke- 
j liu išrišti darbininkų susikir-

Bronx bedarbių taryba lai- timųs su fabrikantais. Kada
kė konferenciją ir nutarė ko- [ darbininkai neklauso arbitrą- 
voti prieš maisto brangumą.

Žinutės iš Darbiu. Kovą

torių, tada streikai peskelbia- 
mi nelegalūs.

200 darbininkų pareiškė 5) Reformistiniai vadai 
protestą pas F. Daniels Co.; priešingi generaliam streikui 
prieš nukapojimą algų po $2.- ne tik visoj šalyj, bet ir vienoj 
50 į savaitę laiko.

Penktadienį, 22 d.
džio, 8:30 vai. vakare- įvyks j dotojus.
debatai tarpe d. R. Minor ir 
socialisto N. Thomas.
tai bus Bronx Labor Centre,’ to laipsnio, kad pąlaikyti ka- 
809 Westchester Ave. , '

nizuojasi kovai prieš komunis
tus ir darbininkų vienybę ? 
Kalbės drg^. Antanas Bimba.

Bus ir koncertine programa 
—dainų ir eilių !

Bazarui Daiktai Plaukia 
Vežimais

ALDLD 18 5-to s Kuopos. 
Susirinkimas

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

Visi nariai atsilankykite.
M. Misevičiene,

Sekr.

152 FERRY ST., NEWARK, J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių
____i____________________

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

VIEN 
IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS
. --------

Telephone Štagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS P
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų 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.

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.x Geo. Kaminskas

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite

pitalizmo sistemą siisiderint su'

vadai 
iki GEO. KAMINSKAS

152 Ferry St., kampas Adams St.,

6) Reformistiniai
Deba-1 u n i j a s laiko tik

j ką kairesnieji laiko 
gruo-1 augščiausį įrankį prieš

pramonėje ir vienam mieste, 
kaipo 
išnau- Iš Central Brooklyno, visokių 

dalykų parsivežem virš $30.00 
vėrtės, kyrius surinko draugės 
Juškiene, Paršonienė, Rath ir 
Ba-rtašienė. Jom aukavo šie 
draugai:



Trečias Puslapis

Norwood, Mass, Žinios

LAISVES" BAZARE PIRKITE RAINCOATS

Vaikam

RAILA COAT COMPANY

Brockton, Mass

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

BREMEN
EUROPA

nas

NAUGATUCK, CONN

ir kovoti

INC

mums

TRYS ŽUVO NELAIMĖJE

suka- 
geros

Orman prakal-
organizavimo

TEL. STAGG 
2-5043

susirin- 
d a lyk ai 

dabar

pietų 
(338 

nariai 
kitaip

Low- 
lai ptais 

tink a - 
mūsų 

patogu-

Waterbury, 
ro užduotis 
Labai aiš-

Mes aišk „i 
?, n etų red a- 
lgu,v nueina

r?*-■''.y"1'" y

Chicago, 111. — 
Thornton-Fęactiona

Kuomet 
reiko lai- 

gali panaudoti

parengimų 
kurie davė po keletą 

Ypatingai gerai 
kuri buvo 

Reaęlville A,L.

WACO, Texas. — Auto
mobiliui važiuojant skersai 
geležinkelį užbėgo trauki
nys ir užmušė tris žmones.

MELBOURNE, Australi
ja.—Ginkluojasi ir Austra
lija. Valdžia pradėjo bu- 
davoti naują karinį laivą, 
kuris lėšuos $1,412,500. ‘

DARBININKAI JAU PRADEDA ORGANIZUOTIS, 
turi saugotis Išdavikišku vadu

“LAISVĖS” Bazare bus tie raincpatai parduo 
darni už gana prieinamas kainas. Tat būkite pri 
sirengę pirkti sau arba kitiems dovanų.

AUSTRALIJA BŪDAVO 
JA KARINĮ LAIVĄ

emi- 
darbą visu smarkumu. 

Vienus ėmė, kitus 
Nustatė mokestis—dar 

: kurie senieji dan
gau d a vo daugiau, 

40 centų į valandą, tai 
numažintos iki 40 centų, 
neturėjo 40 centų, tiems 
pridėta. Moterims po 

į valandą, o kaipo nepil-

Lief. Sūnų Ir Dukter 
Draugystes Metinio

Susirinkimo

57 BROADWAY - NEW YORK

Bonsą gavo ant 5,500 dol. 
Tačiaus tas bonsas buvo toks, 
kad už jį pinigų negalima gau
ti. Žmogus ėjo visur, kreipė
si ir į teismą, tačiaus niekas 
negelbėjo. Jo namą pardavė 
ant licitacijos už 2,500, o pir- 
miaus tas darbininkas ta narna

GREIT PAKILI 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:

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ

Kompanijos Žadėjo Darbininkams Darbus, Tačiaus Pradėjo 
Vienus Imti J Darbą, O Kitus Paleido.. Dabartiniu Laiku 
Duoda Kalėdines “Dovanas”—Uždarineja Dirbtuves Nerube- 
žiuojamam laikui, O Kitas iv Visam Amžiui. Darbininkai 
Turi Organizuotis Ir Kovoti Prieš Tas Nepakenčiamas Są
lygas.

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

Už $5.75 IR APMOKAME PERSIUNTIMĄ

Tokiu būdu, vienus ima, ki
tus leidžia, taip ir muilino 
darbininkams akis, o dabar 
paleidžia šimtais be 'jokios 
atodairos. ‘‘Komitetų” nei 
balso negirdėti. Mūsų biznie
riai ir vietinė spauda Vėl nau
ją burbulą pučia. Buk val
džia suimsianti visus bedar
bius ir mokėsianti “geras” 
algas. Tai naujas išnaudoto
ju burbulas. Waterburio be
darbiai, seni ar jauni, organic 
zuokitės po darbininkiška ko
munistų įtaka, o laimėsit tą, 
ko jums reikalinga.

Bemokslis.

Gal todėl mūsų draugyste ii 
neturėjo progos išaugti į ko 
liūs' šimtus narių. LS ir L 
draugystė, kaipo pašai pine 
atsižymi gera tvarka savo rei 
kainose ir visuomet prielan 
kiai paremia darbininkiška 
judėjimą.

Schenectady ir. kitų miestų l i namų savininkų paskolos kor 
elektros įtaisų pramonės ’ poracija ir bandė gauti pasko 
darbininkai pradeda ra
šytis į unijas. Kalbėtojai 
aiškina savo patyrimus 
Apie Darbininkų Laimė
tus streikus. Bedarbė ir 
namų savininkus meta i 
gatves ir į bedarbių eiles.

t NOTARY 
PUBLIC

Nepasi vėluok užsimokėti 1934 ni 
literatūros, politikas ir visuome 

nes mokslų mėnesinį žurnalą

seniaus (1910 
buvo didelis 

jimas, iš čia

Pinigus prašome prisiųsti išanksto. nes “Laisvė 
išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

Lietuvos Sūnų ir Dukterį, 
pašai pine draugyste, sulygi 
3ant, yra dar jauna, nes ji su 

i organizavo jau gerokai po 
ariniam laikotarpyj, tai yra 

1924 metais. Reiškia, jau ai 
slugus karščiausiam ūpui lie 
tuviškoį išeivijoj orgahizuoįb 
į panašias pašalpos organiza 
ėijas. ♦

vienbalsiai LDS- 
vienybės klausi- 
valdybos r ink i- 

sekančiam susi- 
tuomet gal jau

MUSŲ ĮSTĄ1GA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIŲ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIŲ, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRI 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

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

MŪSŲ AŠTINE ATDARA DIEN.\ IR NAKTĮ MŪSŲ. 
TELEFONAS HEKAD NEMIEGA.

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymų lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios’ literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių \ 'O- 
nos aprūpinimui duos savo ?! i'- 
tyse revoliucinių SSRS dainų vy
timų, originalht ir verstinių sce
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

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

-- Redakcijos adresu: ;
Moštfva.j Nikolskaja N. 7. Izd-vo! 
Inostronich raboČich v SSRS, red.'

“PRIEKALAS” - j

Galima taip pat išsirašyti per;
“Laisvę” i

Ot, kaip kazy- 
vakariepės sve

ri amuose, tai 
Bet, draugai 

turime nepamiršti 
kaipo darbininkų, rei-

vi r 
ninku labai

|pasakydami 
“dovana 
rie d 
dirbo 
mesti 
švęsti
Neužtenka to, kad 
dėkavonės Dieną; 
ta pati dovana bus 
naujiems metams, 
rios 
kaip girdėt 
nėšio. V e.
Co.*daugiau kaip pusę dirbtu
vės uždaro ant pusantro me
nesio ar daugiau. American 
Mill Co.—uždaryta ant am
žių. Lox Clock Co.—-taipgi 
žadama uždaryti ant amžių. 
Miestas taipgi paleido daug 
darbininkų nuo darbo. The j buržu 
American Brass Co.—daugiau 1 
kaip mėnuo sustabdyti dar-| 
bai; dirba tik po kelias valau-1 
das. Chase Co.—taipgi atlei
do šimtus darbininkų.

žodžiu sakant, kiek tik ran-| 
dasi' išdirbysčių 
tai visos atliko 
beveik vienodai.
kus pavyzdis tiems žmonėms, 
kurie būna labai lengvai suve
džioti visokiais paskalais. Pra
sidėjus p. Roosevelto viso
kiems kodeksams, buvo paki
lęs didelis džiaugsmas Water
burio darbininkuose. Kapita
listų laikraščiai rašė, kad visi 
bedarbiai bus paimti į darbą, 
nustatytos valdžios .visiems 
mokestys ir nebus valia pa
leisti darbininkų iš darbo be 
tam tikro prasižengimo. Dirb
tuvėse būsią darbininkų komi- 

negalėsią darbi- 
iš darbo 
žinios ir 

buvo pri
tik buvo 
žodžiais

Iš1 A.L.D.L.D. 9-tos Kuo))o 
Susirinkimo

IURETI. DUODAM GRAŽIA^ VIETA SAVO

MATHEW P. SALLAS 
(BIS LA U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

UNDERTAKERS AKO EMBALMERS 
660 GRAMO ST. BROOKLYN, N. Y.

burbulas
Ale

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTŪS
1 SVARAS TABAKO $1.00 

Persiuntimas .15c

Sako, kad 
kuoja” 
dien ta

Gruodžio 17 d. įvyko mėne
sinis ALDLD. 9 kp. susirinki
mas Lietuvių svetainėje. Na
rių šiame susirinkime dalyva
vo gana skaitlingai, tai senai 
tokį skaitlingą susirinkimą tu
rėjome. Išklausyta 
raportai 
dolerių pelno 
pavyko vakarienė 
rengta sykiu su 
D.L.D. kuopa.

Drg. Johnnie 
bos jaunuolių 
klausime vidutiniai pavyko ir 
to pasekmėj L.L. R. Choras 
imasi persiorganizuoti į jau
nuolių kliubą. ALDLD 9 kp. 
prisidėjo prie drg. J. Orman 
prakalbų surengimo, pamokė
dama už svetainę randą.

Nutarta rengti draugui J. P. 
Milleriui prakalbas. Drg. Mil- 
leris yra “Vilnies” dienraščio 
administratorius ir nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos ir iš 
Lietuvos. Tai aišku, prakalbos 
bus labai žingeidžios.

Prakalbos atsibus Lietuvių 
Svetainėje, 9 d. sausio, 1934.

Ilgai diskusuota unijų klau
simas ir tik ką praėjęs odos 
darbininkų karingas streikas, 
bet nepasekmingai užbaigtas ir

Tai įvyko del pardavin- 
streiko vadovybės ir todėl, 
iš pačių streikierių-darbi-

WATERBURY. Conn. —Be
siartinant. padėkavonės die
nai, Waterburio miesto valdy- 

ir visi stambieji fabrikan- 
“apdovanojo” beveik kel

tą dalį Waterburio darbi- 
brangia dovana”, 
“No job!” Tai 

’ nuo bosų tiem, ko
šia vasara šiek tiek 

o dabar šimtais tapo iš- 
ant gatvių ir alkani 
“padėkavonės dieną.” 

paleisti Pa- 
al k aniem s 

kalėdom ir 
Kaip ku- 

dirbtuves užąįflaro net. 
ant pusantro mė- 
Waterbury Clock

Mūsų miestelis lietuviais ap
gyventas pusėtinai' skaitlingai, 
bet veikimas tarpe lietuvių, tai 
yra atsilikęs, 
rių “partijos”, 
tainėse, arba 
įvyksta tf 
ir draugė 
ir savo 
kalus.

Taigi dabar yra rengiamos 
prakalbos. Įvyks,- nedėlioj, 24 
d. gruodžio, 4 valandą po pie
tų, svetainėje Linden Park. 
Kalbės drg. J. P. Milleris iš 
Chicagos, kuris buvo Sovietų 
Sąjungoje ir Lietuvoje ir pla
čiai tyrinėjo darbininkų, reika
lus, o dabar tai pasakys ir 

Įžanga veltui.
Komisijos Narys.

tetai, bosai 
ninku skriausti, nei 
paleisti be komiteto 
tt. Visokių burbulų 
rašyta ir ne vien 
džiuginami tokiais 
darbininkai, bet buvo išpūsta 
tikras, įrodantis “gerovės’ 
burbulas.

Prasidėjo darbininkų 
mas 
ale kaip 
leido 
juokingiau 
bininkai 
kaip 
buvo 
kurie 
buvo 
30 c. 
namečiams, tai po 25c. į vai. 
Beveik visose dirbtuvėse darb- 
vedžiai įsake darbininkams iš
sirinkti “komitetus,” kurie 
privalo prižiūrėti “kompani
jas,. kad neskriaustų darbinin
kus.” Na, argi bereik geresnio 
burbulo? Jei tas buržuazinis 
burbulas nesutruktų, tai būtų 
gerai. Bet kad įrodyt, kad 
tas buržuazinis burbulas ne- 

. . . - ------- , ------ > apklijuoti visų
kad darbininkas kreipėsi, dirbtuvių langai mėlynais a-

būtų nepardavęs nei už 10,000 
dolerių.

Tai reiškia, kad tas darbi
ninkas išmestas iš savo namo 
į gatvę be niekur .nieko. Ta- 

1 me name jisai gyveno apie 20 
1 metų ir jau manė, kad jo atei
tis bus aprūpinta.

Tai tik vienas atsitikimas čia 
j suminėtas. Tokių įvykių yra 
i labai daug. Kasdieninis darbi- 
I ninku gyvenimas eina blogyn, 
j Tie darbininkai, kurių namai 
dar neišmokėti, turi skolos, o 

' netenka darbo, tai pasilieka 
keblioje padėtyje.

Proletaras.

viską kriti- 
Bet kur šiam 

užtikrinanti” apsau
ga? Kodėl šimtais darbinin
kai metami iš darbo?.Kur tie 
“komitetai?” Kodėl leidžia 
k o m p a n i j oms darbininkus 
skriausti ir- tiesiog šimtais 
mest ant gatvės be jokios ap
saugos? Ką tie darbininkai tu
ri daryti be darbo likę? Ypa
tingai jaunuoliai 
tą žinome, kad 
mi užsiėmimo ir 
vagysčių ir paleistuvysčių ke
liais. Bet tas kapitalistams ir 

ijai neapeina; tuo jie 
nesirūpina. Buržujai 
laukia. Jie iš to turi sau ge
ras vietas, geras algas, leng
viau prieina išnaudoti jaunas 
mergaites. Jos,- vargo spau
džiamos, lengviau pasiduoda 
viso k i e m s iš n a u d o tojams.

Grįžkim atgal prie minėto 
algų nustatymo. Fabrikantai 
iš to algų nustatymo turėjo 
didžiausią naudą, o darbinin
kams buvo didžiausias smū
gis. Sulygindami algas, įve
dė naują sistemą. Kiekvie- 

darbininkas buvo privers- 
padaryti tiek darbo, kiek 

kompanijos yra paskirta. Tai. 
kurie padarė tiek darbo, tie 
gavo nustatytą mokestį. Bet 
kurie nepadarė tiek, kiek kom
panijos nustatyta, tai tiems 
buvo tik tiek užmokama, kiek 
jie padaro darbo. Paskiaus 
kaipo tinginį atleidžia nuo 
darbo. Bet tos darbo sąlygos 
nustatytos tokios, kad ’ retas 
darbininkas gali išpildyti jas. 
o kompanijos turi pilną teisę 
išmest -tuos darbininkus iš 
darbo už “tinginiavimą.”

nelabai 
nei šimto 

p u sėt i 
švar

kai! šiemet 
inkilus pini-

Beveik visi darbinin- 
ikavo ir džiūgavo, nors 
komunistai aiškino apie 

kad tas 
neilgam,— 

kas tau čia

lą, nes jam reikėjo išmokėti 
morgičiai.

gos 
kad 
įlinkų nebuvo pakankamai są- . 
moningų ir pralavintų spėkų.
Viskas buvo atsidėta ant par- . 
davikiškos vadovybės. Tas pa- . 
rodo, kad pas mus dar labai ir į 
labai reikalinga turėti kuo dau
giausiai diskusijų ir lavinimo
si susirinkimų, o ypatingai jau
nimui, kuriam priklauso atei
ties darbininkų kovų vadovy
be. Kad ir šis tik praėjęs ka
ringas streikas parodė didelį 
jaunimo karingumą. Bet jau
nimui dar stoka darbininkiško . 
klasinio supratimo. Viskas bu-« 
vo pavesta netinkamiems va- , 

ir ! dams ir reformistiniai vadai!
streiką sustabdė be jokių lai
mėjimų.

Išklausytas Komunistų Par- I 
tijos bazaro rengimo atsišauki- ' 
mas. Atsišaukimas/priimtas ir 
nutarta iš iždo paaukoti $2. 
Taipgi bus remiamas L. L. R. 
Choro susti prin i n io-..persiorga
nizavimo reikalas. Nutartą su- i 
rengti koncertinis teatras su • 
Readville ALDLD. kuopa.

Nubalsuota
A su ALDLD 
mas. Kuopos 
mas' atidėtas 
rinkimui, nes 
bus vienybės klausimas įvykiu 
tas, tai ir komitetas bus gali 
ma išrinkti tinkamesnis.

1 Žvalgas.

SCHENECTADY, N. Y. — 
Generaiės Elektros kompanijos 
darbininkai pradėjo organizuo
tis į uniją, ši unija yra ne- 
prigulminga nuo Amerikos 
Darbo Federacijos. Taip pat 
ši unija turi susisiekimus ir su 
kitų miestų darbininkais tos 
pačios kompanijos. Ypatingai 
turi ryšius su Springfield ir 
Lynn, Mass., darbininkais. 
Lynne sakoma, kad jau turi su
organizavę apie 80 nuoš. dar- 

□>ininkų į šią uniją.
I Unija, matomai, yra po va- 
Mlovyste socialistų partijos, nes 
Jkuomet buvo laikoma masinis 
r mitingas High School Audito- 

riume, tai tam susirinkimui 
pirmininkavo socialistas Wm. 
Trumbull. Tas žmogus išgyrė 
Roosevelto įvestą NRA ir liepė 
jį remti.

Tačiaus unijoj turi įtakos ir 
kairieji, nes jie parsikvietė d. 
Clarence H. Carr, kuris yra 
unijos veikėjas ir vadovavo, 
darbininkų streiką, kuris buvo 
laimėtas, Gloversville, N. Y.

Šis kalbėtojas gerais faktais 
įrodinėjo, kaip unijos darbinin-

I kai kovojo, kurioje jisai vei- 
i kia. Jisai sakė, kad NRA ir 

bosai veikia visi išvien. Kalbė
tojas sakė, kad kartais bosai 
pavieniais kalba labai gerai ir 
mandagiai, bet kuomet ateina 
kova, klausimas algų ir darbo 
sąlygų, tai veikia, kaipo klasė, 
prieš įlasę. Taip buvo ir dar
bininkams, kurių streiko laike- 
šitas kalbėtojas veikė, tai yra 

pirštinaičių išdirbejams.
Kalbėtojas sakėr kaip tie 

darbininkai laimėjo per kovą ir 
gerą veikimą prieš streiklau
žius ir bosus. Jisai ragino, 
kad į uniją reikalinga priimti 
ir bedarbiai darbininkai, kurie 
yra toje industrijoje 
jie nėra unijoj, tai s 
ke bosai juos 
streiklaužiavimui

Kalbėtojas sakė, kad unija 
turėtų ^nemokėti savo viršinin
kams algas, nes jie paskiaus 
išponėja.,. Jisai pats, kalbėto
jas,’yra unijos pirmininku, bet 
dirba dirbtuvėj taip, kaip ir ki
ti darbininkai dirba ir neima 
iš unijos algos.

Kitas kalbėjo iš Lynn. Jisai 
sakė, kad Lynne jau yra 80 
nuoš., darbininkų šios kompani
jos suorganizuota į uniją. Be 
to, jisai nurodė, kaip bėda dar
bininkams gauti didesnes al
gas, kuomet viename mieste 
darbininkai organizuoti, kita
me ne. ’ Sako, Lynne darbinin
kai toą pačios kompanijos gau
na algosx daugiau, negu Sche- 

uectadyje. Todėl, kuomet rei
kia tenais kovoti dar už dides
nes algas, tai bosai nurodo į tų 
miestų daybininkus, kur nėra 
organizuoti ir dar mažiau už
dirba. Todėl ragino darbinin- 
ląus organizuotis 
didesnes algas.

Šiame mieste : 
—1914 metais) 

.darbininkų judėj 
kildavo kovų bangos, o dabar 
Veik .nieko nėra. Unijos turi 
savo didelį namą, centrą, kuris 
vadinasi Labor Temple. Ta
čiaus šis namaš dabar paliko 
po socialistų vadovybe, tad ja
me nieko nėra daugiau, kaip 

kazyriavimas.

/fSčcia ir Nam-tf Scuvini'- koms

■ Kai kurie darbinii . ■ manė, 
>ad bus geriąu tiems, kurie tu
ri namus ir jau daugiau prasi- 

Tačiaus ir jiems nelai
kyk Pasitaikė vienas įvykis’truks, buvo

udege School. Padaryta nuostolių 
High už $750,000.

rais, tai tą visi gerai žinome, 
ką tas reiškė. Sakė, būk jau 
darbininkų .yra užtikrinta ap
sauga 
kai š’ 
jiems 
tą buržuazinį burbulą 
gražus 
tuoj sutruks 
tikės!

700 GILZŲ 63c
(100—9c; Barons—12c)

GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS IŠ RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 
VIETINIŲ TABAKŲ i

Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.7S. 
Prisiųskite mums 10 centų už instrumentų naudojamą padarymui ci« 
garėtų. Seniausia tabako isdirbystč New Yorke.

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

L. GRAYEFSKY, 
172. Avenue, B. New York City. , Tol. Alg. 4-1836

• (tarpe 10 ir 11 Sts.)>

Nariais drąugijt 
skaitlinga—nesiekia 
narių, bet finansiniai 
n ai gerai stovi 
biausia. tai tas 
draugija gerai 
giškai. Gruodžio 10 d 
atsibuvo šios draugystes dėviu-! 
tas metinis susirinkimas. Gi 
sausio 21, 1934 m., tai yra se
kančiais metais, sukanka šiai 

j draugystei dešimts metų gy- 
jvavimo. ApvaikšČiojimui de- 
I šimtmetinių draugystes 
ktuvių, nutarta surengti 
prakalbos.

Mūsų draugystė veik 
kad neturėjo savo susirinki
mams tinkamos vietos. Kad 
ir šiais metais, draugystei tc- 

, ko net tris .kartus mainyti su
sirinkimo vieta. Suprantama, 

'kad tas neina draugystei ■ ant 
gerovės. Bet pereitam meti
niam susirinkime vienbalsiai
nutarta perkelti draugystės
susirinkimus į Lowcllio Darbi
ninkų Centro Kliubo s»vetainę. 
po No. 338 Central St 
ell, Mass. Tik vienais 
a u gšty n. V i e t a lai) a i 
ma ir manome, kad 
draugystė turės gerą 
mą susirinkimams. 

! Kadangi metinian| 
kime no visi svarstomi 
buvo u/.baigti, todėl 
yra šaukiamas atvirutėm 
ekstra visuotinas nariu 
rinkimas ant sausio 1 
nos, 1934 m., 2 val.‘ p< 
ir jau naujoj vietoj 
Central Street.). Vdsi 
turi būtinai dalyvauti, 
patenka po bausme. 'I 
romą del to, kad yra pakeltas 
vienas labai svarbus pamati
nis klausimas ir jis bus svars
tomas ir tariantas, dalyvaujant 
visiems nariams.

LS ir D. Draug. Koresp.,
J. M. Karsonas.
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