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B a i g i a n t is metams, 
“Laisvės” įstaiga turi at
mokėti dideles sumas pi
nigų. Už namą taksų 
$300 ir už morgidžių nuo
šimčių arti $100. Todėl 
prašome draugijų, kurios 
skolingos “Laisvei” už 
spaudos darbus, tuojaus 
apmokėti. Jei mes prieš 
sausio 1 d. neužsimokėsi
me taksų ir morgidžių, 
tai gręsia praradimas na
mo. Kas tada atsitiktų 
su “Laisve”? Juk “Vie
nybės” keliu mes neisime.

Prašome draugijų ko
mitetų atkreipti atydą į 
šį mūsų prašymą.
“Laisvės“ Administracija.
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Maskva. —/Draugo Tro- 
janovskio žmona ir : 
sūnus ;
kuomet jis išvažiuos Ameri 
kon eiti Sovietų Sąjungos 
ambasadoriaus pareigas.

u metų Drg. Torgler Nekaltas, 
Tssitkažiuoša?me°ft Skalauja Paliuosuotš

Newark, New Jersey

Pacifi-

BERLYNASJ

Suarešfcuo-

TRAŲKINIO NELAIME

| turi tęstis keturis mėnesius

lerį visos \ protest’oihų baž
nyčios vyskupu, bet kunigai 
atsisako priimti jo au tori te-

Ko- 
visi 
drg.

SUKILO PRIEŠ HITLE
RIO VYSKUPĄ

SHANGHAJUJE KARO 
STOVIS

MERGINA PRALENKĖ 
VISUS VYRUS MOKSLO 

SRITYJE

New York. — Pennsylva- 
nijbs gubernatorius Pinchot 
susirgo ir atsidūrė New 
York© ligoninėje.

Hitlerio » Įstątymas- įsako kiekvie- 
valdžia paskyrė tūlą Mųel- nam gydytojui pranešti vai-

Vatikano Miestas. — Po
piežius paskelbė algų nuka- 
pojimą visiems savo miesto 
tarnautojams — darbinin
kams. Tarnautojai protes
tuoja. Tai popiežiaus do
vana darbininkams. ' Mat, 
jis milionierius, tai tarnau
tojų likimas jam nesyarbu.

Hickman, Ky. — Gauja 
norėjo nulinčiuoti du negru, 
kurie suimti ir kaltinami 
apiplėšime tūlo biznieriaus. 
Policija spėjo išvežti į kitą 
kalėjimą.

Murfreesboro, Tenn. — 
Moteriškė vardu Harris bu
vo susižeidus dešinę ranką 
35 metai tam atgal ir nuo 
to laiko rankos negalėjo 
naudoti. Dabar susižeidė 
tą pačią ranką^antru kartu 
ir ranka dabar pradeda at
sitaisyti. 'i ' ’ ’ • . ‘ '

Glassboro, N. J. — Ketu
ri Hann broliai krūvoje turi 
339 metus amžiaus — F. 
Hann 89 metų, T. E. Hann, 
87, George 83, ir W. Hann 
■T “ r

Seattle, Wash, 
ko pakraščio upes pradėjo 
vėl smarkiai kilti ir grūmo
ja apielinkėm patvinimu.
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Moiite^ideo. —‘ Kiro pa
liaubos tarpe Paraguajauš 
ir Bolivijos neįvykdytos. Pa- 
raguajaus armija naujuose 
mūšiuose paėmus keturis 
Bolivijos uostus. ’

New York.
tas tūlas John H. Muller, 31 
metų amžiaus, kuris apgau
dinėjo valgyklų savininkus. 
Jis įeidavo valgyklon, įmes
davo žiurkės udegą į sriubą 
ir paskelbdavo, kad jis žiur
kės uodgą rado sriuboje. 
Savininkas, bijodamas san
dalo, jam už tylėjimą gerai 
užmokėdavo. Nuo trijų to
kių savininkų yra Muller

Nankingo Valdžia 
Rengianti Ofensyva

SHANGHAI, Chinija. — 
Chiang Kai-shekas įsakė sa
vo armijai tuojaus pradėti 
užpuolimą ant Fukien pro
vincijos i ir užgrobti miestą 
Yenping, kuriame randasi 
19-tos armijos buveinė. Vėl 
tvirtinama, kad Fukieno 
valdžios ir komunistų armi
jos bendrai kariausią prieš 
Chiang Kai-sheko armiją.

LONDON, Anglija. — Iš 
intelektualu susidedanti Le
gale Komisija Ištyrimui Rei
chstago Gaisro, kuri pra
vedė platų tyrinėjimą, pa
skelbė savo nuosprendį, 
misija pareiškia, kad 
daviniai rodo, jog
Torgleris ir kiti komunistai 
nieko bendro neturėjo su 
reichstago padegiųiu, kad 
tai darbas buvo .pačių fašis
tų. Komisija pareiškia, kad 
nusmerkimas mirtin Torg
lerio būtų “teisminė žmog
žudystė.”

Kanados Streikieriai 
Atmušė Policiją

HESPELER, Kanada. — 
Gruodžio 20 d. policija pa
darė užpuolimą ant Domi
nion Woolens kompanijos 
streikierių. Bet darbinin
kai, kurių buvo apie penki 
šimtai, taip smarkiai gynėsi, 
jog policija tapo atmušta. 
Kova ėjo valandą laiko. Dvi
ratininkai policistai bandė 
apsupti skebus, kad nepri- 
leidus streikierių, bet darbi
ninkai sulaužė policijos li
niją ir, atėmę iš jų dvira
čius, sumetė į griovį.

SHANGHAI. — Nan- 
kingo valdžia paskelbė mie
ste sudrūtintą karo padėtį. 
Jinai bijanti komunistų su
kilimo santikyje su įvykiais 
Centralineje Chinijdje.

TERPE KAUTŲ, Ind. — 
Nubėgo nuo t r ekiu.; trauki
nys ir aštuoni vagonai ;nu
virto nuo geležinkelio. Nie<- 
kas nesužeista. Traukinyje 
buvo gabenama laiškai.

Dienraščio Vajaus Reikalai ir Pasisekimas Turėtų Rūpėti 
Kiekvienam Kovingam Darbininkui, Kiekvienai Darbinin
kiškai Organizacijai bei Draugijai; Būkite Urmininkais 
Ir Komunistinio Judėjimo Budavotojais.

1,700 “SVEIKATOS TEISMU” ROMUMUI 
VYRU IR MOTERŲ HITLERIO VOKIETIJOJ

Labai dažnai mes nedakainuojame darbo ir pa
stangų mūsų draugų, kurie pasišventusiai darbuoja
si delei komunistinės spaudos. Dažnai tūli draugai 
mano, > kad rinkimas dienraščiui “Laisvei” naujų 
skaitytojų yra tik šiaip sau mažos vertės techniškas 
darbas. O tai be galo klaidingas supratimas.

Jieškojimas ir gavimas skaitytojų del komunisti
nio dienraščio’* yra labai didelės svarbos politinis 
darbas. Reikia stačiai pasakyti, kad svarbesnio dar
bo darbininkų judėjime nėra. Kodėl? Ogi todėl, 
kad kartą darbininkas užsirašė revoliucinį dienraštį, 
kartą jis pradėjo jį skaityti, tuojaus jis pradeda ki
taip žiūrėti į savo klasės reikalus, tuojaus pradeda 
žengti arčiau prie darbininkiškų organizacijų ir ju
dėjimo. Komunistinis dienraštis atidaro darbinin
kui akis, sužadina jame neapykantą prieš kapitalis
tus ir paskatina jį kovoti prieš kapitalizmą.

Paklauskime patys savęs, dr gi mes nevirtome ko
vingais darbininkais tik tada, kada pradėjom' skaity
ti darbininkišką spaudą? Argi mes šiandien nesa
me labai dėkingi tiems draugams, kurie pakalbino 
mus skaityti darbininkišką laikraštį?

Štai kaip reikia žiūrėti į mūsų dienraščio “Lais
vės” vajaus urmininkus ir visus skaitytojus, kurie 
stengiasi gauti naujų skaitytojų: Jie dirba be galo 
svarbų revoliucinį politinį darbą. - a

Ar tie draugai turi iš to darbo kokio nors medžia
ginio pasipelnymo? Ne, neturi—dažnai net iš savo 
kišeniaus apsimoka išlaidas važinėjimo jieškant skai
tytojų. Jų didžiausias pasitenkinimas yra tame 
jausme, kad jie eina savo darbininkiškas pareigas, 
kad jie verbuoja naujus kovotojus į darbininkų fron
tą, kad jie budavoja proletarinį judėjimą ir darbuo
jasi del priartinimo komunizmo laimėjimo. Štai koks 
gražus sąjausmas tuos mūsų draugus skatina prie 
darbo ir prie pasiryžusių pastangų šiame “Laisvės” 
vajuje.

Prie šito svarbaus revoliucinio darbo, prie šių did
vyriškų pastangų mes šaukiame visus “Laisvės” skai
tytojus—ypatingai tuos draugus bei drauges, kurie 
dar nėra pasidarbavę del savo dienraščio. Iki Nau
jų Metų dar turime kelias dienas. Iki Naujų Metų 
tęsis “Laisvės” v\ius. Uždėkite savo vardą ant Rau
donosios Lentos, kaipo urmininkai revoliucinės ru
giapjūtės !

“Laisvės” Administracija ir Redakcija.

BERLYNAS. — Nuo sau- 
šio 1 dienos' prasidės vyki- 
nimas Hitlerio valdžios įsta
tymo del ei romijimo vyrų ir 

"moterų, kurių v skaičius sie
kia ifci keturių šimtų tūks
tančių. Vyrų ir moterų 
skaičius yra lygus. 

džiai visus žmones, kurie 
pareina pū įstatymu del iš-- 
romijimo. ( Tam tikslui val
džia įsteigs visoj Vokietijoj 
net 1,700 “sveikatos teis
mų”, kurie tas operacijas 
nuspręs ir atlikinės. Tai bus - 
tam tikros stockjardės.

Net devynių ligų ligoniai 
paeis po tuo nauju įstaty
mu. ' Bus romijami taip pat 
neregiai, kurių Vokietijoj užėmė j as gali pasukti prieš kad visi NRA kodeksai dar 
yra 4,000; nebyliai, kurių Angliją. , | turi tęstis keturis mėnesius,

randasi 16,000; fiziniai ne
sveiki, kurių yra 20,000, al
koholikai-^-10,'000; epilep- 
tikai---607000; “idiotai” — 
200,000; bepročiai—20,000, 
šiaip “silpno proto” — 80,- 
000 ir t. t. Valdžiai bus 
lengva paskelbti. nesveikais 
savo politinius priešus ir 
padaryti ant jų šitą opera
ciją.

TIBETAS PAKRYPS 
PRIEŠ ANGLIJĄ

PEIPING. — Mirė Tibe- 
to religinė ir politinė gal
va Panchen Lama. Tai bu- ?
vo ištikimas Anglijos impe
rializmo agentas. Dabar 
Anglija bijo, kad jo vietos

MASKVA.—Gruodžio 20 
d. suėjo lygiai 54 metai 
draugui Stalinui, Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos sekretoriui ir žymiau
siam vadui Komunistu In
ternacionalo. Savo gimtu
vių dieną jis praleido prie 
kasdieninio- partijos darbo. 
Iš visų Sovietų Sąjungos 
kampų aplaikė tūkstančius 
pasveikinimų ir gerų linkė
jimų.

Partneriai už Paliuosa- 
vimą Drg. Torgler
Farmerių Chicagos kon

vencijos išrinktas Naciona- 
lis Farmerių Veikimo Komi
tetas, kurio buveinė yra 
Washingtone, priėmė rezo
liuciją, kurioje reikalauja
ma, kad Hitlerio valdžia po- 
liuosuotų draugą Torglerį ir 
kitus komunistus. Šis ko
mitetas atstovauja šimtą 
tūkstančių organizuotų far- 
meriu. k-

NEW HAVEN, Conn. — 
Yale universiteto medicinos 
skyriuje iš 593 studentų 
augščiausį laipsnį laimėjo 
panelė Leila Halpern, iš 
New Yorko. Tai gabi stu
dentė.

Franci jos Policijos Sky- 
mas Prieš Sovietus
PARYŽIUS. — Policija 

paskelbė, kad jinai suareš
tavus amerikonus tūlą 
Switz ir jo žmoną, kartu “su 
kitais astuoniais, ir kalti
na ”šnipavime Sovietų nau
dai”. Kiti du suimti yra 
kanadiečiai. Visas dalykas 
dvokia provokacija.

New York. — Long Is
land College komisija .tvir
tina, kad tuojaus bus pada
rytas galas Vaikų paraly
žiui čiepijinjo pagelba. Jau 
pavykę išvystyti nuo tos li
gos skystį-. . ;

ROOSEVELTAS PRATĘSĖ VERGUOS KODEKSUS 
DAR IKI GEGUŽES 1 DIENOS, 1934 METU

WASHINGTON. — Visi 
NRA kodeksai turėjo pasi
baigti su sausio 1 d., 1934 
m., iki to laiko Roosevelto 
valdžia žadėjo panaikinti be
darbę ir sugrąžinti gerovę 
dailininkams. Bet tos ge
rovės nesimato. Preziden- 

I

tas Rooseveltas patvarkė,

Darbininkai Vi«ę Salioj, 
VienykitėsI Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Iii almėsite 
Pasaulj!

k

AUDRA PROTESTŲ PRIEŠ BANDYMU 
NUŽUDYTI KOMUNISTŲ PARTIJOS IR 

DARBININKU KLASĖS VADA TORGLER
Visur Amerikos Policija ir Valdžia Pasirodo Vokietijos Hit

lerinių Galvažudžių Pusėje: Ardo Demonstracijas, Areš
tuoja Darbininkų Vadus.

Cleveland, O.—Policija de- judžių “Soviets on Parade”, 
leido darbininkų, ir intelek-: išnešė reikalavimą, kad Hit- 
tualų delegacijoms prieiti | lerio valdžia paliuosuotų 
prie Vokietijos konsulato ir.drg. Torgler ir kitus komu- 
įteikti Cleveland© darbinin-1 nistus.
kų klasės protestą prieš• Los Angeles, Calif. Pen- 
bandymą nužudyti Vokieti-pd šimtai darbininkų laikė 
jos Komunistų Partijos va-1 mitingą atviram ore ir pa
dą d. Torgler.

i

Boston. — Policija dėjo I 
visas pastangas, kad sudau-1 
žyti darbininkų demonstra-! 
ei ją prieš fašistų terorą Vo- > 
kieti jo j, tačiaus apie du! 
tūkstančiai darbininkų buvo 
susirinkę į Boston Common 
ir protestą išnešė.

reikalavo paliuosavimo drg.
i Torglerio.-
; Philadelphia, Pa. — Prie 
(Vokietijos konsulato susi- 
i rinko trys šimtai darbinin- 
I kų ir užprotestavo prieš te
rorą Vokietijoj. Policija 
demonstraciją išvaikė.

Shamokin, Pa.—Bedarbių 
Taryba pasiuntė protesto te- 

Kenosha, Wis. — Butter-' legramą Vokietijos ambasa- 
fly Teatre apie tūkstantis i doriui Luteriui Washingto- 
darbininkų, kurie buvo susi- nan prieš bandymą nužudy- 
rinkę pasižiūrėti sovietinių• ti d. Torglerį.

Anglija Perka Senų . 
Bibliją Nuo Sovietų

• • • r------------

LONDON. — " Anglijos Komunistų Partijos orga- 
valdžia ir privatiniai kapi- nas “Daily Worker” sulau- 
talistai paskyrė pusę milio- kę dešimts metų savo gyva

vimo. Sausio 6 d. dienraš
tis išeis padidintas iki 24 
puslapių. Lietuvių darbinin
kų organizacijos ir šiaip li
teratūros agentai turėtų šio 
numerio parsitraukti ir iš
platinti. P a s i d arbuokite, 
draugai. Rašykite tiesiai: 
“Daily Worker”, 50 East 
13th St., New York, N.Y.

talistai paskyrė pusę niilio- 
no dolerių nupirkimui vie
nos kopijos biblijos, kuri bu
vo išleista dar ketvirtam 
šimtmetyje. Šita biblija 
buvo carų globoje. Dabar 
Sovietai parduoda, idant už 
tuos pinigus nupirkus nau
dingų mašinų ir pagerinus 
liaudies būklę, o tegul bur
žuazija džiaugiasi sena kny-

Iš ČEVERYKŲ DARBI
NINKŲ KONVENCIJOS
BOSTON. .— Amalgama- 

cijos konvencija nutarė, 
kad vardas naujas'* unijos 
bus United Shoe and Lea
ther Workers’ Union. At
mestas konstitucijoj pasiū
lymas suteikti beveik neri- 

bai ir palikta daugiau tei
sių .unijos lokąlanis. Ketu
ri draugai, iš Industrinės 
Unijos išrinkti į platų ko
mitetą^ kuris prižiuręs gę- 
neralių viršininkų rinkinius^

tai yra, iki gegužės 1 die
nos.

Nors pragyvenimas labai 
pabrango, tačiaus kodeksuo
se minimum alga iš $13 pa
silieka galioje ir. darbiniu-' 
kams uždrausta kovoti už 
augštesnes algas. Tai tokia 
Roosevelto naujų metų do-, 
vana darbininkams.

B

Parsitraukite Platinti 
“Daily Worker”

Demonstracija prieš 
Fašistų Terorą

Šį šeštadienį, gruodžio 23. 
d., 1 vai. po pietų, yra šau
kiama masinė demonstracija 
Military Parke, kad užpro
testuoti prieš fašistų terorą 
Vokietijoj ir pareikalauti 
paliuosavimo Torglerio ir 
kitų draugų. Demonstraci
ją rengia Komunistų Parti
ja ir Jaunųjų Komupistų 
Lyga, Lietuviai darbinin
kai ir darbininkės, dalyvau
kite.

Sunaikino 50 Nuošimčių 
Kriaušių Produktų 

, Central Point, Ore. ' 
Šioj visoj apielinkėje di
džiausias farmerių užsiėmi
mas, tai auginimas kriau
šių. Šiemet apie pusę pro
duktų buvo tiesioginiai su
naikinta, idant palaikius 
augštas kainas.

Poznanius, Lenkija.
Gruodžio 15 d. traukinio ne
laimėj užmušta aštuoni ma
ži vaikai.



dienų buvo daug, kaip 
d. sausio; 25 d. kovo; 19 
dd. balandžio; 20 d. ge- 
ir kiti švęsdavo bent ko-

arba 
diena, 
įsiga- 
gudrų

- SUBSCRIPTION RATES: 
United States, per year ...........

Brooklyn, N. Y., per year ...........
Foreign countries, per year ........

’ Canada and Brazil, per year .... 
United States, six months ......

i Brooklyn, N. Y., six months ....
• Foreign countries, six months ... 
‘Canada and Brazil, six months ..

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

of March 3, 1879 ____ _

$5.00 
$7.00 
$7.00 
$5.00 
$2.50 
$3.50 
$3.50
$2.50
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Ir Lietuviai Dalyvavę!
Pereitą sekmadienį Chicagoje ukrainie

čiai baltagvardiečiai buvo surengę anti- 
sovietina ? dąmopst^aciją, kurioje, kaip 
kunigų “^r&tigaš” ‘praneša,’ “buvo atst<H 
vaujami’ir lietuviai/’ Kas tuo “atstovu” 
buvo-į-nepasakoma., Matomai juomi bu
vo arsimas kunigų laikraščio štabui žmo
gus. I '. ■ -

Su 'demonstrantais, beje, įvyko, sako-• 
ma, susikirtimas. “Draugas” ir “Naujie
nos” susyk apkaltina del jo komunistus. 
Girdi, jie “iškėlę muštynes.” Tačiaus ki
ti laikraščiai rašo visai kitaip.

Laike monarchistų demonstracijos dar
bininkai pradėjo dalint demonstrantams 
lapelius. Tuomet baltagvardiečiai užko-

Tplimandavo: “mušti komunistus.” 
monarchistų buvo gerai ginkluoti. Na, 
ir pradėjo savo žvėrišką darbą.

'Žinoma, darbininkai netylėjo, bet gy
nėsi. : Pasekmėje to, buvo keletas sužeis
ta. ’Policija puolėsi areštuoti, bet ne 
tuos, kurie pradėjo kovą, o darbininkus, 
besiginančius nuo užpuolikų. Net bur
žuazinis teisėjas, Gutknecht, padarė pa
stabą policijai, bardamas ją už šališku
mą: girdi, jūs areštavote tik tai vienos 
pusės žmones; kodėl nesuėmėt ir kitos?

4

Tai pasąko viską. Tačiaus Grigaitis 
su ^‘Draugo” jegamasčiais del to puola 

'koūiunistus, gindami monarchistus. Vi
sai* natūralu! '

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Protestas

Mūsų draugų dienraštis Chicagoje, 
“Vilnis” rašo, kad gruodžio mėn. 18 d., 
Chjcagos lietuvių darbininkų delegaci
ja, ^išrinkta masinio protesto mitingo, 

* >

Suvo nuėjus pas Vokietijos konsulą įteikti 
jam rezoliucija, kurioje pasmerkiama fašis
tinis teroras Vokietijoj ir reikalaujama pa- 
liuosavimo teisiamų reichstago byloj:—Torg- 
lerio, Dimitrievo, Popovo ir Tanievo, taip
jau ir kitų Vokietijos politinių kalinių.

IŠ pradžios konsulas nenorėjo kalbėti, 
t>et matydamas, kad delegacija nemano išei
ti, pagalios sutiko kalbėti su delegacija. 

. Pr-gė Millerienė, varde komisijos, kalbėjo 
įteikdama rezoliuciją. Ji sakė, kad lietu
viai darbininkai, kaip ir kitataučiai, griež
tai smerkia fašistų valdžios terorą Vokieti
joj ir visajs galimais būdais kovos pyieš 
tai; taipgi reikalavo, kad protesto rezoliuci
ja būtų persiųsta Vokietijos fašistų val
džiai. 
■ ' , ’ ę 4 . •

’ Konsulas teisinosi negalįs persiųsti rezo- 
liucij'os, nes tai priešinga tarptautiniam ko
dui. Be to, norėjo įkalbėti, kad žinios apie 
Vokietiją esą perdėtos, ten, girdi, nėra taip 
bfcgai., 

i
Tačiaus rezoliucija tapo įteikta, nors 

tai konsului ir labai nepatiko.
Gerai Chicagos, lietuviai, darbininkai 

padarė, - pasiųsdami savo delegaciją pas 
fašistų valdžios konsulą su protestu. Tai 
turėtų padaryti ir kitų kolonijų lietuviai 
darbininkai.

Sovietų Sąjungos Drangų 
Konvencija

Gruodžio 26-27-28 dd., 1933, New Yor
ke 'įvyks Sovietų Sąjungos Draugų 
(Friends of Soviet Union) skyrių ir šiaip 
darfr. organizacijų atstovų konvencija 
arba kongresas. Ši organizacija, be kit
ko, labai daug prisidėjo prie to, kad J. 
V. pripažintų Sov. valdžią. Be to, Friends 
of Soviet Union organizacija populiari- 
zuoja, nuveiktus Sovietuose darbus, kul
tūrinėje ir ekonominėje srityse; jinai gi-

n!a Sovietų Sąjungą nuo įvairių atakų ir, 
žinoma, dabar pasirengusi ginti ją nuo 
imperialistinių užpuolikų, nuo imperialis
tinio karo prieš Sovietų Sąjungą. O ka
ro pavojus—didelis. Savo atsišaukime 
iš organizacija, be kitko, nurodo:

Jungtinių Valstijų pripažinimas Sovietų 
valdžios nei jokiu būdu negarantuoja taikių 
santikių tarpe kapitalistinės Amerikos ir 
kylančio socializmo. Pripažinimas nesuma
žina rimtai grasinančių atakų iš fašistų Vo
kietijos arba Japonijos. Pripažinimas ne
reiškia, kad Sovietų Sąjungos priešai liau
sis siuntę atakas ant darbininkų respubli
kos. Pripažinimas nereiškia, kad Amerikos 
gyventojų masėms bus įsuteikiama teisin
gesnių žinių apie .Sovietų Sąjungoj kuriamą 
socializmą.

Taip, ruošimasis prie karo, prie puoli
mo ant Sovietų Sąjungos, kaip ėjo, taip 
ir tebeeis. Melai ir įvairūs prasimany
mai bus skleidžiami. Tokia organizacija, 
kurioje priklauso nemažai intelektualų ir 
darbįninkų, kaip Sovietų Sąjungos Drau
gai, gali labai padėti supažindinime Am
erikos masių su tikrąja padėtimi Sovietų 
Sąjungoj ir tolydžio suartinti abiejų 
kraštų darbo žmones prie artimesnių ir 
draugiškesnių santikių, nepaisant visokių 
imperialistų priešingų užmačių.

Visokios darbininkų ir intelektualų or
ganizacijos raginamos pasiųsti sava de
legatus į minėtą konvenciją. Lietuviai 
darbininkai taip jau kviečiami į šį svar
bų darbą.

Tarptautinis Teismas 
Išteisino Komunistus

Tarptautinis teismas, susidedąs iš įvai
rių kraštų žymių advokatų, ir laikęs sa
vo sesijas Londone ir Paryžiuje, patyri
nėjęs visapusiai reichstago budinko 'pa
degimo istoriją, paskelbė, kad d. Ernst 
Torgler yra nekaltas. Nekaltas, žinoma, 
nei vienas komunistas. Teismas sura
do :—

1. Martinus Van der Lubbe negalėjo 
padegti vienas reichstago budinko; jis 
buvo auka fašistų.

2. Visi daviniai rodo, kad fašistai yra 
atsakomingi už padegimą reichstago bu
dinko.

3. Visi keturi komunistai, Torgler, Di
mitrov, Popov ir Tanev, nėra kalti—tie
sioginiai ir netiesioginiai—padegime rei
chstago budinko.

4. Jeigu fašistų teismas Leipzige, ne
paisydamas to visko, pasmerktų Torglerį 
mirti, tai jis pasirodytų “nepaisytoji! jo
kių teisėtumo principų, pripažintų civili
zuotuose kraštuose.” •

5. Jeigu Torgleris būtų surastas kaltu, 
tai šis žygis sukeltų visame pasaulyje 
bangas naujų protestų prieš fašistus.

Šis teismas, kaip žinia, nėra oficialus. 
Jis gali, todėl, pareikšti savo nuomonę 
tiktai kaipo šalę stovįs tyrinėtojas. Jo 
nuomonė, suradimai, tapo pasiųsti į Leip- 
zigą, kad ten fašistų teisėjai gautų jį pir
miau, negu darys savo nuosprendį d. 
Torglerio klausimu.

Šin teisman įeina eilė žymių tarptauti
nių figūrų-advokatų, kurie anaiptol nė
ra komunistai; didžiuma jų liberalai, ki
ti šiaip sau žymūs intelektualai, priešingi 
fąšistams.

; z I
Taigi šis Londono teismo paskelbimas 

suradimų—labai didelis smūgis fašis
tams, kurie pasirįžo sunaikinti geriau
sius Vokietijos klasės vadus už tuos dar
bus, kuriuos papildė patys naziaif

Teisingai Londono teismas pastebi, 
kad, jeigu fašistų teismas bandytų nu
smelkti Torglerį, akyregy surastų fak
tų, kurie įrodė jo nekaltumą, tai visam 
pasaulyj kiltų didžiausi protestai, di
džiausias pasipiktinimas fašistų teismo 
nuosprendžiu.

Deja, to tenka tikėtis. Prokuroras, 
kaip žinia, reikalavo Torgleriui mirties 
bausmės. Galimas daiktas, kad fašistų 
teismas išklausys savo prokuroro reika- 
laviihą ir bandys nekaltai nugalabinti d. 
Torglerį, kaip 
kovotojų.

Darbininkai,

Ką Reiškia Kalėdos?
.. Penktad., Gruodžio .22, 1933.

Išrodo, kad jis gerai .pažįstalaas,” .vaikų globėjas..- Ameri-

A. M. Metelionis,čių su linkėjimais siuntinėji-Iš LIETUVOS
da 

kad su jų 
krautuvi

ninkai ir kunigija taip pasek
mingai gali darbininkams kiše-

Klausimai ir Atsakymaimas, tai da nb* senas paprotys, 
Įjūris pradžią turėjo' ’Anglijoj, 
apie 1846 m. Londohb artis
tas, Joseph Cundall, buvo pir
mutinis, ką nupiešė ir pradėjo 
siuntinėti kalėdų atvirutes. Del 
kalėdų eglutės randasi kelios 
skirtingos nuomonės: Vieni sa
ko, kad yra paimta nuo seno
vės aigiptėnų, o kiti sako, kad i 
nuo senovės skandinavų. Mat,! 
abidvi šitos tautos savo saulės į

Ant šito klausimo krikščio
nis atsakys, kad kalėdos, tai 
dievo sūnaus, kristaus, gimimo 
diena; ir jausis, kad klausimą 
atsakė teisingai. Bet toks 
klausimų atsakymas yra labai 
toli nuo teisybės, žinome vie
ną faktą, kad dievai nei jų sū- 
nai niekuomet negimė, nemirė 
ir jų niekuomet nebuvo. Visi 
dievai, jų sūnai ir kiti religi
niai burtai yra senovės nekul
tūringo žmogaus įsivaizdinimas 
ir . daugiaus niekas. Kalėdos, 
25 d. gruodžio, nėra krikščionių 
pasakiško kristaus gimimo die
na, bet šventė senovės romėnų, 
po vardu Satui'nalia, pašvęsta 
dievui Mithra. 25 d. gruodžio 
buvo žymi diena ir apie ją ži
nojo; jos laukę ir iškilmingai 
ją apvaikščiojo da protiškai 
gana tamsus žmogus ir daug 
šimtmečių pirm krikščionybės. 
Su 25 d. gruod. pasibaigia ėji
mas dienos trumpyn, o nakties 
ilgyn; nuo tada prasideda die
na eiti ilgyn, o naktis trumpyn, 
žmonėms, kurie neturėjo būdų [ simainymą. Laike kalėdų atviru- nius apkraųstyti.

jo, dievas perpyko, pasiuntė vi
sus į peklą, tai kristus gimė ir 
savo krauju atpirko žmoniją 
nuo peklos. Bet kristus yra 
sulig krikščionybe irgi dalis 
dievo: kristus, dvasia šventa ir 
senis dievas 'sudaro vieną die
vą. Tas reiškia, kad kristus 
“atsipirko” tą, ką pirma pra
keikė ir “atsipirko” pats nuo 
savęs...

Kodėl tie krikščionys del to
kio “atpirkėjo” tiek daug ler- 
mo kelia,: sunku suprasti. Su 
kalėdų švente yra surišta ne
mažai da ir .kitokių burtų, k. 
a. dovanų davimas, atviručių 
su linkėjimais siuntinėjimas, 
kalėdų eglutės įrengimas, “San
ta Claus” ir kiti, ir apie tai čia 
tarsime - žodį kitą.' ;. \

Kaip katalikai paveldėjo romė
nų saulės garbinimo šventę, Sa
turnalia, ir ją pavadino savo
dievo sūnaus gimimo diena, tai tokios populiarės, 
sykiu jie paveldėjo ir tą rome-. pagelba fabrikantai, 
nų paprotį: laike saturnalia 
vieni su kitais ‘dovanomis ap-

Gerb. “Laisvės” Redakcija
Meldžiu jūsų per i “Laisvę” 

paaiškinti šiuos dalykus: Ko . 
del daug sykių’ telpa “L.” ži
nių iš Sovietų Sąjungos, kur 

I atrodo, kad parašyta lietuvio, o ' 
• pasirašo angliška pavarde, 

grįžimo šventės 25 d. gi’uodžio ' Pav,» nesenai tilpo žinia apid!^ 
apvaikščiojime naudojo eglutę j akaciją. Minima Kamerovo 
arba kadugį.
kų taip laukiamas ‘Santa ’
Claus” paeina iš Holandijos ir

Gi Amerikos vai- : i^beinija, Leningradas, ir tt., 
laukiamas ‘Santa ! ^as žmogus važinėjo ir ką 

. matė. Tas pats rašytoj’as' mi- 
ten buvo vadinamas “San Nico- n* a^e Prūseiką ir Butkų, 
laas,” .vaikų globojas.- Ameri- Jšrodo- kad Jis «erai Paž«sta 
koj iš Šin Nicolaas tkpo pida- 
ryta “Santa Claus” ir del biz
nio ’liko taiį) išpopuliarizuota.

Iš to, kas virš pasakyta, ma
tome, kad .kalėdos nėra kokio 

1 * ’ • » ' } ( t (tai dievo sūnaus gįmimo diena, 
bet tik šventė saulės garbinto
jų ir kuri yra tūkstančius me
tų senesnė už krikščionybę, 

šiandien kalėdos del to

^įsirašo “Irving,” amerikohiška 
pavardę. Redakcija nepaaiški
na, kaip jo tikra pavardė (lie
tuviška). Man rodosi, kad 
žmogus, gyvenąs lietuviška pa
varde neturėtų bijotis sąvo tik
ros pavardės, žinoma, aš. ne
su priešingas, jei tasai žmogus 
yra pasivadinęs kita pavarde, 
bet turėtų būti ir tikroji pa
vardė.

tamsoj apsišviesti, neturėjo šil
tos pastogės nei tinkamo 'dra
bužio, nei sandėlių maisto, 
jiems ilgos naktys, žiema, buvo 
daug baisesnė, negu mes sau 
galime įsivaizdyti: jiems žiema 
reiškė tamsą, šaltį, badą ir daž
nai mirtį. Todėl jie 25 die
ną gruodžio, saulėgrįžį, taip 
džiaugsmingai, iškilmingai su
tikdavo ir apvaikščiodavo.

Daug pirma krikščionybės, 
vakarinėj ir centralinšj Euro
poj 25 d. gruodžio buvo ap
vaikščiojami Y ui ė šventė, pa- 

• gerbimui grįžimo dievo šviesos. 
Ypatingai Skandinavijoj ir 
Vokietijoj ta Yule šventė buvo 
iškilmingai apvaikščiojama. 
Tarpe daugelio kitų prietarų, 

. vienas buvo tas, kad moterys 
pasirėdydavo po lėlę ir vaikš
čiodavo po kaimą, dainuodavo 
tam tikras dainas pagerbimui 
naujai gimusio saulės dievo sū
naus.

Krikščionys tik 353 metais 
“sužinojo” apie kristaus gimi
mo dieną, nes tą metą popie
žius Liberius paskyrė 25 dieną 
gruodžio kaipo kristaus gimimo 
dieną. Biblijoj apie kristaus 

-gimimo dieną dievas pamiršo 
įrašyti, todėl iš ’ pradžių tų gi
mimo 
va: 6 
ir 20 
gūžės 
kią dieną tarpe 21 d. gruodžio 
ir 6 d. vasario. Gi 25 d. gruo
džio, tai * buvo pagonų šventė 
pagerbimui saulėgrįžio 
saulės sūnaus gimimo 
Bet kaip tik krikščionys 
Įėjo, tai jie sugalvojo 

‘skymą, kaip pagonis atpratinti 
nuo garbinimo saulės sūnaus 
Mithrojį, o priversti garbinti 
dievo sūnų kristų. Tai jie 25 
d. gruodžio paskyrė dievo sū
naus kristaus gimimo diena.

Gi 6 d. sausio, pirmiaus va
dinamą kristaus gimimo dieną, 
jie pavadino “kristaus api- 

, pjaustymo diena.” Dar ir 
šiandien armėnai ir syrėnai 
švenčia kalėdas,-kristaus gimi
mo dieną 6 d. sausio ir visus 
kitus krikščionis, kurie kalėdas 
švenčia 25 d. gruodžio, vadina 

, saulės garbintojais. Visi kata- 
likiški-krikščioniški burtai, ku
riais da ir šiandien lengvati
kius taip pasekmingai monija, 
nėra kokio ten dievo duoti bei 
kunigijos išrasti, o yra pasko
linti iš senovės pirm krikščio
nybės buvusių religijų, tik ką 
skirtingais vardais pavadinta,

Ką pasakėm apie kalėdas, tą 
patį galima pasakyti apie Vely
kas, sekmines, dievo sūnų, ne
kaltą panelę, šv. traicę, dievų 
valgymą ir viską kitą. Sveikai 
protaujančiam darbininkui juo
kinga iš to vadinamo “kristaus 
gimimo.” Paklausk bent vieho 
kataliko, kodėl .kristus'gimė ir 
taip toliau, tai gausi atsakymą, 
kad Adomas ir Jieva sugrieši-

350 Pabėgusių žydų iš 
Vokietijos

Nuo Hitlerio valdžios teroro 
yra atbėgusių žydų ir Lietuvo
je. žydų spaudos apskaitymu, 
šiuo tarpu tokių pabėgėlių yra 
ūki 350. Bus šaukiamas visų 
Lietuvos žydų suvažiavimas ap
svarstymui žydų emigrantų pa- | sviesto, mėsos, arklių ir tt. Su- j 
dėties. . ; imta 20 žfnonių.'

Kontrabandininkų Organi- 
zacija

Smetonos valdžia Klaipėdoj 
susekė plačią kontrabandininkų 
organizaciją, kuri užsiiminėda
vo slaptai gabenimu iš Lietu-

A. Kiškiūnobs.
Atsakymas.
Redakcija nekalta, jei d. Ir

ving tokia pavarde pasivadi
nęs. Prie jo rašinio redakcija 
pažymėjo, kad d. Irving gyve
no ilgai Amerikoj ir dalyvavo 
lietuviškam darb. judėjime, ku
rį jis gerai pažino. Kodėl d. 
Irving tokia pavarde pasivadi
nęs—ne mūsų dalykas. Smi-■ • 
thų, Brownu ir*kt. sudmeriko- 
nintų pavardžių tarpe lietuvių 
surasime tiek ir tiek, bet mes 
niekuomet neiname teirautis, 
kodėl jie panašiom pavardėm:../ 

i pasivadinę. Taigi ir d. Irvingvos Vokietijon ir « Vokietijos į gavo pav&r. f
Lietuvon visokių produktų kurią jis naudoja Jis yra...

i lietuvių tautybės.
, Dr-go antro klausimo netal-

j imta 20 žfnonių.*

Kauno Miesto Skolos Sme
tonos Valdžiai

KAUNAS.—Šiuo tarpu Kau
no Miesto Savivaldybė yra pra
siskolinus Smetonos Valdžiai 
iki devynių milioiių litų. Vi
leišio ir Vytauto Didžiojo tiltai 
pabudavoti 
lėšavo apie 
tų.

paskolomis. Jie 
keturis milionus li-

Lietuvos žydai Važiuoja 
Palestinon

Už Nužudymą žmogaus 8; Piaame> kadangi/jis susiriša su
Metai Kalėjimo tam tikrais nelegalumais (bent 

taip tasai žmogus gali išva-
Kauno*teismas pasmerkė aš- džioti, apie kurį jūs klausiate)

tuoniems metams kalėjimo Sa- 
velovą už nužudymą jo kaimy
no J. Kurihėkino. Užmuštojo 
paliko' keli maži vaikai.

todėl talpinti laikraštin never
ta. Pagaliaus, savu laikii apie 
tai mūsų spaudoje buvo rašyta.

mėnesį, šelpiamųjų pietumis 
|buvo 1,500 žmonių, o dabar jų 
jau yra apie 2,000. Manomą, 
kad viduržiemį tas, skaičius bus 

“Kauno m. savivaldybės be- daug didesnis, gal ir už per-
turčiams valgyklų klijentų skai- nykštį. Pernai viduržiemy jų 
čius auga. Atidarius jas prieš į buvo 3,200.”

'| 1 i *

Kaune Auga Vargdienių 
Beduonių Armija

Kauno spauda praneša:

ir

Nuo 1920 metų prasidėjo pla-! 
ti žydų emigracija į Palestiną. 
Apskaitoma, kad iki šių nietų iš 
Lietuvos yra išvažiavę pasto
viai apsigyventi Palestinoj apie 
5,180 žydų. Sakomą, kad jų 
dauguma yra jauni darbinin
kai..

Mušė, bet ne Tuos* ir Atsi
dūrė Kalėjime

Nuteisti kalėjimai! šešiems 
mėnesiams policijantai L. čap- 
linskas ir Jurevičius. Rasti 
kaltais mušime nekaltų žmonių. 
Mat, tie du latrai padarė klai
dą: mušė ne tik revoliucinius 
darbininkus, bet ir šiaip “pi
liečius”—pataikė viėnam kitam 
ir fašistui, 
ninkus, 
džiaugėsi.

Kol mušė darbi-
Smetonos valdžia

86,000 Torių Dur
pių

Lietuvos , ūkininkai, šiemet 
patys prikasė apie 56,000 tonų 
durpių, o mašinomis pramonės 
ir miestų reikalams—apie 30,- 
000 tonų. Tačiaus pereitais* 
metais buvo apie 500 tonų pri
kasta daugiau.

Prikasė

Išeikvojo 7,000 Litų
Kretingos apskričiu sekreto

rius ir didelis fašistas Mockus 
išeikvojo 7,000 litų. Suareštuo
tas. *

nugalabijo daugybę kitų

būkime pasirengę!

Sumažėjimas

DR..J. J. KARKIANČIUS
371 Lake St„ , . ’ ‘ Newavk, Mb X 

Tetaptai*: HumbaWt l-WM

DARBININKU 
SVEIKATA

DIDOKI TONZILIAI
Mūsų 12 metų mergaitei esą 

didoki topziliai. ’ Iš mokyklos 
parsinešė kortelę, kad duotu- 
mėm mergaitei tonzilius išim
ti. , Bet ji nesijaučia jokio 
skaudėjimo gerklėje nei kur 
kitur. Gerai valgo ir šiaip 
Sveika, tai mes nenorėtum tos 
operacijos. Ar negalima būtų 
kaip sumažinti tie jos tonzi
liai?

Atsakymas.
Tai gerai ir darote, kad ne- 

šiduodate taip be niekur nie
ko tiems peilio artistams. Per
daug jau čia visai nereikalin
gų daroma operacijų, dėl pel
no, dėl biznio.

Duokite mergaitei paprasto 
gero maisto, visokio, ypač 
daugiau tokių valgių, kame 
yra vitamino A: sviesto, grie
tinės, kiaušinio trynių, kepenų, 
inkstų, saldžiųjų bulvių, gel
tonųjų kukuruzų, gerai prino
kusių bananių. Tegul ji daž-

Klaipėdos Uosto Biznio niau «eria vandens, neperšal- 
to, limonado. Tegul ji būna 

. . . . dažniau ore, giliai pakvėpuo-
Pernai į Klaipėdos uostą į- ja___pj]Vu. Dažniau^ būna ant 

.plaukė tūkstantis laivų septy- saulgs. pa3ivaikščioja, pasi- 
nionąis dienomis anksčiau, negu mankšto.
šiemet. Taž parodo, kad šiemet 
biznis mažesnis.

| prasto “Cod liver oil,” po ge- - 
! ra šaukštą po valgio, apelsi
nu nučiulpiant, skonį nuva
rant. Jeigu mergaitei širdis ,
neužleidžia paprasto žuvies /
aliejaus, tai tegul ji ima ’ /
“Haliver oil 250 D,” po 5—-10 f
lašų po valgio. Per visą žie- * '/ 
mą. Vasarą, kai turi progos , 
dažniau ant saulės pabūti, ga
lima ir nevartoti.,

• . : • ■ • > ■ t

Tegul ji ima po lašą iodo . 
tinktūros (į stiklą vandens) . 
du kartu kas savaitė. Tegul- 
patepa paausiais tuo patim 
iodu kas vakaras arba kas an
tras vakaras. O iŠ vidaus jai 
tepkite iodo ir glicerinos miši-. 
niu (perpus), tepkite tonzilius. 
po kartą kas diena arba kas 
antra diena. Taip darykite 
kelete mėnesių, kol tonziliai 
sumažėja. Nuo viso to sumor- t 
malėja tonziliai ir išnyksta., 
adenoidal. Būtų dargi nepro- 
šalį gerklę gargaliuoti ąžuolo 
arbata arba tanines rūkšties 
skiediniu (“tannic acid”).

Labai atspariais atsitiki
mais, tonziliai galima gražiai 
sumažinti arba visai išimti di- 
jatermijos šildymais (“diath
ermy, elec tro-eoagulation, 
electro-desiccation”). P ą t y- 
ręs gydytojas tatai gali pada
ryti.

%1

, Be to. duokite ^mergaitei 
, treskos kepenų aliejaus, pa-
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TURI SAUGOTIS IŠDAVIKIŠKU VADŲ

išmokėti <♦>

Bus didelis stakas ir galėsite gauti ant orderio
<♦>

Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikami
<♦>

RAILA COAT COMPANY
4>

Išdirbystės iš Brockton, Mass.
<♦>

<t>

nie-

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!

SU

NAUGATUCK, CONN

I-

fi

Orman prakal- 
organizavimo

neilgam,— 
kas tau čia

aiškina savo patyrimus 
Apie Darbininkų Laimė
tus streikus. Bedarbė ir 
namų savininkus meta i 
gatves ir’į bedarbių eiles.

suka- 
geros

muilino 
datfan

kuri buvo 
Read vili e A.L.

tinka- 
mūsų 

patogu-

v Penktad., Gruodžio 22, 1933

Iš Liet. Sūnų Ir Dukterų 
Draugystės Metinio 

Susirinkimo

pelno. Ypatingai gerai 
vakarienė, 

sykiu su 
kuopa.
Johnnie

jaunuolių

Ot, kaip kazy- 
vakarienės sve- 

namuoąe, tai

vienybės klausimas įvykin
tai h- komitetas bus gali- 
išrinkti tinkamesnis.

žvalgas.

gauti didesnes al- 
t viename mieste

Paskiaus 
atleidžia nuo

viską kriti- 
šian-

apsau- 
darbinin-

Kompanijos Žadėjo Darbininkams Darbus, Tačiaus Pradėjo 
Viehus Imti Į Darbą, O Kitus Paleido.. Dabartiniu Laiku 
Duoda Kalėdines “Dovanas”-?Uždarinčja Dirbtuves Nerube- 
žiuojamam laikui, O Kitas ir Visam Amžiui. Darbininkai 
Turi Organizuotis Ir Kovoti Prieš Tas Nepakenčiamas Są
lygas.

tuos darbininkus iš

jie
Bet kur 

užtikrinanti”

Sako, kad 
kuoja” ir tt. 
dien ta 
ga ? Kode! šimtais
kai metami iš darbo ? Kur tie 
“komitetai?” Kodėl leidžia 
k o m p a n i j oms darbininkus 
skriausti ir tiesiog šimtais

burbulas
Ale

Schenectady ir kitų miestų i namų savininkų paskolos kor- 
elėktros įtaisų pramonės poracija ir bandė gauti pasko- 
darbininkai pradeda ra- hb nes jam reikėjo 
šytis į unijas. Kalbėtojai morK^iai-

Kad ir šis tik praėjęs ka- j 
dideli ;el], Mass.

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ •

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

susirin- 
dal^kai 

dabar 
atvirutėmis

f 
H
■X

Treeias Puslapie

<

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 tą namąSCHENECTADY, N. Y. — 

Generalės Elektros kompanijos 
darbininkai pradėjo organizuor 
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-

* bininkų į' šią uniją.
Unija, matomai, yra po va

dovyste socialistų partijos, nes 
kuomet buvo laikoma masinis 
mitingas High School Audito- 
riume, tai tam susirinkimui 
pirmininkavo socialistas Wm. 
Trumbull. Tas žmogus išgyrė 
Roosevelto įvestą NRA ir liepė 

*jj 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
kai kovojo, kurioje jisai vei
kia. Jisai sakė, kad NRA ir 
bosai veikia visi išvien. Kalbė
tojas sakė, kad kartais bosai 
pavieniais kalba labai gerai ir 1 
mandagiai,, bet kuomet ateina 
kova, klausimas algų ir darbo 
sąlygų, tai veikia, kaipo klasė, 
prieš klasę. Taip buvo ir dar
bininkams, kuriij streiko laike 
šitas kalbėtojas veikė, tai yra 
pirštinaičių išdirbėjams.

Kalbėtojas; sakė,-, 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. Kuomet 
jie rfėra unijoj, tai streiko lai
ke bosai juos gali panaudoti 
streiklaužiavimui.

Kalbėtojas sakė, kad unija 
turėtų nemokėti savo viršinin
kams algas, nes jie paskiaus 
išpąnėja. Jisai pat§, kalbėto-! 
jas, yra unijos pirmininku, bet 
dirba dirbtuvėj taip, kaip ir ki
ti darbininkai dirba ir neimk 
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 ; 
gas, kuomet 
darbininkai organizuoti, kita
me ne. Sako, Lynne darbinin
kai tos pačios kompanijos gau- 

!na algos daugiau, negu Sche- 
heetadyje. Todėl, kuomet rei
kia tenais kovoti dar už dides
nes algas, tai bosai nurodo į tų 
miestų darbininkus, kur nėra 
organizuoti ir dar mažiau už-' 
dirba. Todėl ragino darbinin 
kus organizuotis ir kovoti 
didesnes algas.

rn/e.s^e sen^aus (1910 i bininkai gaudavo daugiau, 
) buvo didelis j centų į valandą, tai

Į buvo numažintos iki 40 centų1,; 
kurie neturėjo 40 centų, tiems 
buvo pridėta. Moterims po 
30 c. į valandą, o,.kaipo riepiV 
namečiams, tai po 25c. į vai. 
Beveik visose dirbtuvėse darb- 
vedžiai įsakė darbininkams,iš
sirinkti “komitetus,” kurie 
privalo prižiūrėti “kompani- 

Bėda ir Namą Savininkams Jas> kad neskriaustų darbiniu- 
kus.” Na, argi bereik geresnio 
burbulo? Jei tas buržuazinis 
burbulas nesutruktų, tai 
gerai. Bet kad įrodyt, 
tas buržuazinis burbulas 
truks, buvo apklijuoti 
dirbtuvių langai mėlynais a-

Tai reiškia, kad tas darbi
ninkas išmestas iš savo namo 
į gatvę be niekur niekok Ta
me name jisai gyveno apie 20 

| metų ir jau manė, kad jo atei
tis bus aprūpinta.

Tai tik vienas atsitikimas čia 
suminėtas. Tokių įvykių yra 
labai daug. Kasdieninis .darbi
ninkų gyvenimas eina blogyn. 
Tie darbininkai, kurių namai 
dar neišmokėti, turi skolos, o 
netenka darbo, tai pasilieka 
keblioje padėtyje.
' Proletaras.

Norwood, Mass., Žinios
Iš A.L.D.L.D. 9-tos Kuopos 

Susirinkimo ,
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 2 parengimų 
raportai, kurie davė po keletą 
dolerių 
pavyko 
rengta

Chicago,. Ill.. — Sudege School. Padaryta nuostolių 
Thornton-Fractional High už $750,000

Darbininkai Apdovanoti Nelaimėmis 
Ir Nedarbu

WATERBURY, Conn. —Be- rais, tai tą visi gerai žinome, 
siartinant padėkavonės die- ką tas reiškė. Sakė, būk jau 
nai, Waterburio miesto valdy- darbininkų yra užtikrinta ap- 
ba ir visi stambieji fabrikan- saUga. Beveik visi darbinin- 
tai ‘ apdovanojo beveik, ket- ^ai šūkavo ir džiūgavo, nors 
virtą dalį Waterbuiio daibi- jįems komunistai aiškino apie 
ninku labai brangia dovana . ^a buržuazinį burbulą, kad tas 
pasakydami: “No job!” Tai! gražus 
“dovana” nuo bosų tiem, ku-|tu^ sutruks 
rie dar šią vasarą šiek tie^i+ikes!
dirbo, o dabar šimtais tapo iš
mesti ant gatvių ir alkani 
švęsti “padėkavonės dieną.” 
Neužtenka to, kad paleisti Pa
dėkavonės Dieną; alkaniems 
tą pati dovana bus kalėdom ir 
naujiems metams. Kaip ku
rios dirbtuvės užsidaro net, 
kaip giidėt, ant pusantro mė-. 

i nėšio.
• Co. daugiau kaip pusę dirbtu
vės uždaro ant pusantro mė
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 
American ‘Brass Co.—daugiau 
kaip mėnuo sustabdyti dar
bai ; dirba tik po kelias valan
das. Chase Co.—taipgi atlei
do šimtus darbininkų.

žodžiu sakant, kiek tik ran
dasi išdirbysčių Waterbury, 
tai visos atliko savo užduotis 
beveik vienodai. Labai aiš
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-

Ve, Waterbury Clock |! mest ant gatvės be jokios ap
saugos? Ką tie darbininkai tu
ri daryti be darbo likę? Ypa
tingai jaunuoliai? Mes aiškiai 
tą žinome, kad jie, neturėda
mi užsiėmimo ir algų, nueina 
vagysčių ir paleistuvysčių ke
liais. Bet tas kapitalistams ir 
buržuazijai neapęina; tuo jie 
nesirūpina. Buržujai to ir 
laukia. Jie iš to turi sąu ge
ras vietas, geras algas, lengi 
viau prieina išnaudoti jaunas 
mergaites. Jos, vargo spau
džiamos, lengviau pasiduoda 
visokiems išnaudotojams.

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
nas darbininkas buvo privers
tas padaryti tiek darbo, kiek 
kompanijos yra paskįrta. Tai. 
kurie padarė tiek darbo, tie 
gavo nustatytą mokestį. Bęt 
kurie nepadarė tiek, kiek kom- 

leisti darbininkų iš darbo beipanijos nustatyta, tai tiems 
tam tikro prasižengimo. Dirb-( buvo tik tiek užmokama, kiek 
tuvėse būsią darbininkij komi-; jie padaro darbo, 
tetai, bosai negalėsią darbi-. kaipo tinginį 
ninku skriausti, nei iš darbo1 darbo. Bet'tos darbo sąlygos 
paleisti be komiteto žinios ir nustatytos tokios, kad retas 
tt. Visokių burbulų buvo pri- darbininkas gali išpildyti jas, 
rašyta ir ne vien tik buvo o kompanijos turi pilną teisę 
džiuginami tokiais žodžiais išmest 
darbininkai, bet buvo išpūstas darbo už “tinginiavimą, 
tikras, įrodantis “gerovės” ( 
burbulas.

Prasidėjo darbininkų ėmi- 
1 mas į darbą visu smarkumu, 

'J ale kaip? Vienus ėmė, kitus 
uz leido. Nustatė mokestis—dar 

juokingiau : kurie senieji dar-

—1914 fnetais) buvo 
darbininkų judėjimas, iš 
kildavo kovų bangos, o dabar 
veik nieko nėra. Unijos turi 
savo didelį namą, centrą, kuris 
vadinasi Labor Temple. Ta
čiaus Šis namas dabar paliko 
po socialistų vadovybe, tad ja
me nieko nėra daugiau, kaip 

^tik kazyriavimas.

Kai kurie darbininkai manė, 
kad bus geriau tiems, kurie tu
ri namus ir jau daugiau prasi
siekę. Tačiaus ir jiems nelai
mė. Pasitaikė vienas ' įvykis 
taip, kad darbininkas kreipėsi

būtų
kad
ne-

visų

Tokiu būdu, vienus ima, ki
tus leidžia, taip ir 
darbininkams akis, o 
paleidžia šimtais be jokios 
atodairos. “Komitetų” nei 
balso negirdėti. Mūsų biznie
riai ir vietinė spauda vėl nau- 

Buk val- 
bedžjr- 
geras”

ją burbulą pučia, 
džia suimsianti visus 
bius ir mokėsianti 
algas. Tai naujas išnaudoto
jų burbulas. Waterburio be
darbiai, seni ar jauni, organi- 
zuokitės po darbininkiška ko
munistų įtaka, -o laimėsit tą, 
ko jums reikalinga.

Bemokslis.

TRYS ŽUVO NĖLAIMĖJE

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

Drg. 
bos 
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 
darbininkij karingas streikas, 
bet nepasekmingai užbaigtas ir 
tas. Tai įvyko del pardavin- 
gos streiko vadovybės ir todėl, 
kad iš pačių streikierių7darbi- 
ninkų nebuvo pakankamai są
moningų ir pralavintų spėkų. 
Viskas buvo atsidėta ant par- į 
davikiškos vadovybės. Tas pa
rodo, kad pas mus dar labai ir 
labai reikalinga turėti kuo dau
giausiai diskusijų ir lavinimo
si susirinkimų, o ypatingai jau
nimui, kuriam priklauso atei
ties darbininkų kovų vadovy
bė, 
ringas streikas parodė 
jaunulio karingumą. Bet jau
nimui dar stoka darbininkiško 
klasinio supratimo. Viskas bu
vo pavesta netinkamiems va
dams ir reformistiniai vadai 
streiką sustabdė be jokių lai
mėjimų.

Išklausytas Komunistų Par
tijos bazaro rengimo atsišauki
mas. Atsišaukimas priimtas ir 
nutarta iš iždo paaukoti $2. 
Taipgi bus remiamas L. L. R. 
Choro sustiprinimo—persiorga.- 
nizavimo reikalas. Nutarta su
rengti koncertinis teatras 
Readville ALDLD. kuopa.

Nubalsuota vienbalsiai LDS- 
A su ALDLD vienybės klausi
mas. Kuopos valdybos rinki
mas atidėtas sekančiam susi
rinkimui, nes tuomet gal jau 
bus 
tas, 
ma

j Mūsų miestelis lietuviais ap
gyventas pusėtinai skaitlingai, 
bet veikimas tarpe lietuvių, tai 
yra atsilikęs, 
rių-“partijos”, 
tainėse, arba 
įvyksta tankiai. Bet,' draugai 
ir draugės, turime nepamiršti 
ir savo, kaipo darbininkų, rei
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 
mums. Įžanga veltui.

Komisijos Narys.

AUSTRALIJA BŪDAVO- 
JA KARINĮ LAIVĄ

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

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
pašai pine draugystė, sulygi
nant, yra dar jauna, nes ji su
siorganizavo jąu gerokai po
kariniam laikotarpyj, tai yra, 
1924 metais. Reiškia, jau at
slūgus karščiausiam ūpui lie
tuviškoj išeivijoj organizuotis 
į panašias pašalpos organiza
cijas.

Gal todėl mūsų draugystė ir 
neturėjo progos išaugti į ke
lius šimtus narių. LS ir D 
draugystė, kaipo pašalpinė, 
atsižymi gera tvarka savo rei
kaluose ir visuomet prielan
kiai paremia darbininkišką 
judėjimą.

Nariais draugija nelabai 
skaitlinga—nesiekia nei šimto 
narių, bet finansiniai pusėti
nai gerai stovi ir kas svar
biausia, tai tas, kad šiemet 
draugija gerai, pakilus pini- 
giškai. Gruodžio 10 d., š. m., 
atsibuvo šios draugystės devin
tas metinis susirinkimas. Gi 
sausio 21, 1934 m., tai yra se
kančiais metais, sukanka šiai 
draugystei dešimts metų gy
vavimo. Apvaikščiojimui de- 
šimtmetinių draugystės 
ktųvių, nutarta surengti 
prakalbos.

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

jko 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 Lowellio Darbi
ninkų Centro Kliubo svetainę, 
po No. 338 Central St., Low-

. Tik vienais laiptais 
augstyn. Vieta labai 
ma ir manome, kad 
draugystė - turės gerą 

! mą susirinkimams.
Kadangi metiniam 

kime ne visi svarstomi 
buvo užbaigti, todėl 
yra šaukiamas 
ekstra visuotinas narių susi
rinkimas ant sausio 14 die
nos, 1934 m., 2 vai. po pietų 
ir jau naujoj vietoj (338 
Central Street.); Visi nariai 
turi būtinai dalyvauti, kitaip 
patenka po bausme. Tas da
roma del to, kad yra pakeltas 
vienas labai svarbus pamati
nis klausimas ir jis’bus svars
tomas ir tariamas, dalyvaujant I 
visiems nariams.

i LS ir D. Draug. Koresp.,
J. M. Karbonas.

LAISVES” BAZARE PIRKITE RAINCOATS

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

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

. BREMEN
EUROPA

JF DIENAS

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, p’o 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto'turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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

Nepasivčluok užsimokėti 1934 m, 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietines ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinė? statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re- 
voltudRlės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios . literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų .ver
timų, originalių ir verstinių sce
nos veikalų.’ 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, gėresniųjų 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 cfiiicų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr. 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

, “Laisvę”

100 CIG ARĖTŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c 

(100—9c; Barons—12c)
1 SVARAS TABAKO $1.00 

Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IRO 

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

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci« 
garėtų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke. 

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

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijpm.

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

(tarpe 10 ir 11 Šts.)

NOTARY 
PUBLIC
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TEG STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS
( B C E L A U S K A S )
G R A B O R į U S , 

^UNDERTAKERS AftD EMBALMERS
660 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALilĮ, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI V LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ V|ETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUS1M.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIENĄ^ IR NAKT(. MŪŠIĄ 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.



Penktad., Gruodžio 22, 1933

<

Sekr. Baranauskas.

(Apgars.)

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.

Prieš

Neužmirškite ateiti ir sykiu atsi- . niuzikališka programa;

26
e . i , . , i UltHd įįl < < ** J-Jctl 1 iv. kJL.j ( .Ov

naujų narių atsivesti, dar eina vajua val> vakare.'Visi darbininkai-kės da-

$

pinigais 
visiems

mums vi- 
mes savo 
užlaikom. 
apie tai

liuosavimo jaunuolių, ir draugų Vo 
kietijoj.

Komisija.
(301-302)

DETROIT, MICHIGAN
LDS kuopa rengia šokius kalėdų

SOMERVILLE, MASS.
ALDLD 8 kuopos metinis susirin

kimas įvyks 27-ta dieną gruodžio, 
181 Clark St.

Visi nariai malonėkite dalyvauti ir

f
i 
■>

ir pasinaudokite gera proga.
Raštininkas P. A.

Rengėjai.
(302-303)

praleisti vakarą.
Kvečia Rengimo Komitetas.

(301-302)

vegti draugų.
Įžanga tik 10c.

Sekretorė A. Zilinskiutė.
(302-303)

buvo i
darbi- i dienoj, 25-tą dieną gruodžio, W. Ver- 

f nėr ir 25th St. svetanės.

padėtis 
ir pir-

gil sime, kalbės, taipgi ir vietinių kal
bėtojų, khlbės vienas jaunuolis. Bus 

; išpildys 
lietuviai jaunuoliai: Jasulaitukas iš 
Shelton, Conn., Tamosiunytė ir kiti 
vietiniai. Todėl kviečiame visus atsi
lankyti, ypatingai kviečiame jau
nuolius.

Newarke rengiama didele demons- parengimą New Haven, Conn. Todėl 
tracija prieš Vokietijos fašistus ir už kurie rerniat jaunuolių judėjimą ir 
išgelbėjimą Scottsboro jaunuolių, norite linksmai laiką pralesti, jsgy- 
jvyks 23-čą dieną gruodžio, Military j kite kelionės tikietus iš kalno; tikie- 
Park, 1-mą vai. po piet. į tas į abi puses tik 75c; busai išeis

Draugai dalyvaukite kuo skaitlin- j nuo Choro svetainės, 57 Park St., 
giausiai, ir demonstruokite del pa- j 5-tą vai. vakare.

' .... i Rengėjai.
(301-302)

BRIDGEPORT, CONN.
ALDLD 63 kuopa rengia svarbias 

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

Kalbės draugas J. P. Miller iš komis kantraus ir nepaliaujančio 
Chicagos, nesenai sugrįžęs iš Sovietų trūso iš Lucky Strike išdirbėjų pu- 

i Sąjungos.
Visi dalyvaukite, nes bus labai in-1

WATERBURY, CONN.
J. P. Millerio prakalbos įvyks

i dieną gruodžio, 774 Bank St., 7:30

Labdarybės Globoje
Rašo SIMANOKS -------- ---------

Jis žino, kad po kiekvienos “nusiginkla
vimo” konferencijos Suvienytose Valstijose 
ir kitose šalyse budavojami nauji stebėti
nos jėgos jūrų šarvuočiai, baisėtinos ka- 
nuolės, orlaiviai, povandeniniai laivai ir su 
didžiausia atyda bandoma išrasti kuonuo- 
dingiausioss dujos troškinimui priešo. Jis 
žino, kad šiame “taikos” protarpyje, nuo 
pasaulinio karo iki dabartinio laiko, įvyko, 
dvidešimts šeši skirtingi karai. Jis mato 
žėruojančią karo ugnį, ir vietoj užgesinti, 
ją gaivina—laiks nuo laiko ji užsiliepsnoja.
, “Ne,” pamanė sau bedarbis. “Nesaky
siu, kad esu pilietis. Ne! manęs į tą pek
lišką mišinį daugiau neįtrauks.. Verčiau 
a$ kariausiu prieš ponus čia pat.”

Čia bedarbis atsitiesė, kiek tik gali,'žiūri 
į tolį, lyg užkerėtas: “Pats sau galą pasi-l 
daryti, reiškia mirti, o tai padaryti tik vie
ną sykį žmogus tegali.

“Ne, nesulauks, tručiznos, kad aš, kaip 
koks geltonu pilvu sutvėrimas, išnykčiau 
nuo šio žemės kamuolio.

Mainieriy Gyvenimas Ir Apgavikai Jų Vadai

(Tąsa)
, (Nuo Red.—šiuose vaizduose atpasako

tieji nuotikiai įvyksta New Yorko mieste.)
Ir štai, dar kaip ir jo vargo*padidinimui, 

išgirsta: “Kaip tavo vardas?” Tas klausi
mas stojosi, kaip negelys bedarbio kakle. 
Galvoja, kokį galą čia padarius—sakyti sa- 
Vo tikrą pavardę, ar eiti po kokia nors ki
tokia, bet kad išvengus nepriimnumų, kada 
jį suseks, kad jis eina po apsimetusią pa
varde, pakelia akis, žiūri tiesiai į akis re
gistruotojo ir pasako savo pilną vardą ir 
pavardę. Registruotojas užrašo ant tam 
tikros blankos, po kuria yra padėta karbo-1 
nuota popiera kopijai, o po ta, kita karbo- 
nųota popiera antrai kopijai. Taip kad vie
nu rašymu padaro tris nuorašus. Regis
truotojas klausė antro klausimo, bet tuom 
tarpu bedarbis taip kosėjo, kad jis negir
dėjo to klausimo ir. tik po kelių atsikosėji
mų tegalėjo atsitiesti. Jo veidas taip buvo 
pasmėlęs, kaip slyva. Atrodė lyg papur
tęs nuo peršalimo ir badavimo. Tą dieną 
jau buvo arti ketvirtos vai. po pietų, o dar 
nieko burnoj nebuvo turėjęs.

Per tris ar keturias dienas tifi kai ką 
sugavęs sugraužė, tai tas ir dabar riogso 
viduriuose. Nuo netikusio maisto ir'Vidu
rių užkietėjimo, jo akys taip raudonos, kad 
rodos, krauju apipiltos. Kelinta diena ne
valyta biyma ištolo dvokia. Dreba visas, 
lyg elektros krečiamas. Šluostosi kokiu 
tai skarmalu akis, nosį ir burną ir, pri
ėjęs prie langelio, klausia:

“Ką, ponas, sakėte?” Registruotojas pa
kartoja visus klausimus iš eilės ir užrašo.
•“Kaip tavo pilnas vardas ir pavardė? 

Kaip tavo'tėvo vardas? Kaip tavo moti
nos vardas? Kaip tavo motinos pa
vardė po tėvais? Kokią dieną, ko
kio mėnesio ir kokiuose metuose esi gimęs? 
Ęur gimęs? Kiek metų New Yorko mies
te?' Kokis tava užsiėmimas? Kur dirbai?* 
Koks darbdavio vardas ir pavardė? Koks 
jo dirbtuvės antrašas? Kaip ilgai nedirbi? 
Ępkis tavo artimiausias giminė? Jo var- 
das-pavardė? Jo antrašas? Kur pereitą 
naktį miegojai? Ar esi Suvienytų Valsti
jų pilietis? Kokios spalvos akys? * Ko
kios spalvos plaukai? Kiek sveri? Kiek 
augščio turi? Kokios (Spalvos esi? Ko
kio tikėjimo?”
' Tuos visus klausimus bedarbis 'atkirto, 
kaip kapliais, iki buvo užklaustas:

“Kur pereitą naktį miegojai?”
Tokio klausimo bedarbis nesitikėjo, ir tai 

klausimas, kuris dabar gali jį’pražudyti.
Sakyti teisybę—gali būti areštuotu ir nu

baustu už valkiojimąsi. Pameluoti ir sa
kyti, kad miegojau pas draugą,—gali ir vėl 
pasiųstumas tą patį draugą, kas reikštų ne
turėti nakvynės.

Registruotojas, nesulaukdamas atsaky
mo nekantriai klausia: “Na, kur nakvojai, 
misionierių namuose, požeminiuose trauki
niuose, neužimtame name, miesto sode, 
gatvėmis Vaikščiojai ar policijos stotyje, 
kur?” Bedarbis suprato, kad jis nebus 
baustas šiuo laiku ir atsako: “Gatvėmis 
vaikščiojau.”

Po to klausimo sekę kitas, kurį bedarbis 
negreitai galėjo išgvildenti, kaip jį atsaky
ti. Tai klausimas:

“Ar esi Suvienytų Valstijų pilietis?” .
Jam prisiminė praėjęs pasaulinis karas, 

j kurį buvo per prievartų, prieš jo nusista
tymų ir norų įtrauktas naikinimui ir žudy- 
nįui kitos šalies darbo žmonės.

Jam prisiminė'ta prigavystė, ‘kad mes 
eihame kariauti už “demokratijų”, kad mes 
einam kariauti “pabaigti karų” ant visa
dos. Prisimena bjaurus, veidmainingas pa
triotų keturių minučių skalijimas ant es
tradų ir ant visų kam|)ų gatvių, būk tai 
Suvienytos Valstijos nejieškaneios grobio 
štame kare, o kariauja, kad padarius galų 
grobimui. Jis žino ir dabartinio “taikos” 
protarpio Tautų Sųjungų “palaikymui tai
kos.”*

“Kariauti, kad padarius karui galą ant 
visados. Tai reiškia kariauti prieš skriau
dikus. Tokis karas bus ateinantis pasauli
nis karas. Ir man, esant piliečiu, bus ga
lima greičiau gauti ginklas ir su juom 
stumti pragaran visus karo prirengė jus, 
išblaškyti darbo žmonių skriaudikus, su
triuškinti tiesotų vagių-pelnagrobių ir tie- 
sotų žmogžudžių mašineriją ir atsistoti 
sargybon, kad jie daugiau nesugrįžtų.” 

j Taip pamąstęs, bedarbis greitai kreipėsi 
prie langelio ir džiaugsmingai tarė: “Taip, 
esu Su v. Valstijų pilietis.”

Registruotojas nori būt užtikrintu ir rei
kalauja parodyt pilietybės popieras. Be
darbis popieras parodė ir registruotojas li
kos užganėdintas. Atsuko bedarbiui išpil
dytą popierą pasirašyti. Vėliaus nuplėšia 
visus tris- nuorašus ir vieną duoda bedar
biui, paaiškindamas, kad parodžius šią po
pierą, kur Salveišių Armija išduoda bedar
biams valgį,—gaus pavalgyt, o lovų dabar 
nesiranda nei vienos tuščios. Tokiu būdu 
nakvynės bedarbis negalįs gauti.

» Bedarbį šaltas prąkaitas apipylė. Mąsto: 
“I£as čia per velnias galėtų būt? Nejaugi 
jie mane paskaito už nepageidaujamą pilie
tį? Nejaugi mano mintį tas kerėpla iš
skaitė?” Norėjo nueiti nuo langelio, bet 
susilaikė prie 'registruotojo ir kalba.

“Aš nesuprantu; laikraštyje...” “Gerai, 
gerai”, sušuko registruotojas. “Daryk taip, 
kaip aš sakau ir nepaisyk laikraščių.

“Skubink nueit ant 17-tos gatvės, tai dar 
gausi vakarienės, o jei neskubinsi, tai pa
vėluosi. Kas link nakvynės—ateik rytoj 
anksti. Gal pasidarys kur nors tuščia vie
ta, tai aš tave pasiųsiu.”

Bedarbis mato, kad nieko nepeš, parnak
voti vietos nebeliko ir dar, jei stoviniuos, 
tai ir vakarienę trotys, ,kas jam reiškia— 
pusryčius, pietus ir vakarienę.

Apsidairęs, nėrė prie durų taip, kad jam 
atrodėr kaip šaudyklė, bet, iš šalies žiūrint, 
atrodė visai kitaip. Priėjęs prie .d^ų, iš-, 
girsta: “Ei, tu! Eik čion.”

Bedarbis atsisuka ir pamato, kad. storas 
vyras, gal būt valnose drapanose policis- 
tas, šaukia jį. Nueina prie stalo, žiūri į’tą 
žmogų ir mąsto: “Ko gi šiam kašiūbai rei- 

jkia?” O tas, pažiūrėjęs į bedarbį, užblio-; 
vė: “Kokidn peklon tu skubiniesi? Duok 
kortą.”

Bedarbis jieško kortos, kurią įsikišo ga
na į saugų kišenių, kaip kokią brangeny
bę, suradęs, paduoda reikalaut o j ui.

Tas nemandagiai paima kortą, prispau- j 
džia antspaudą ir grąsinančiai bedarbį per-1 
spėja: “Visuomet, eidamas su korta iš šio 
kambario, duok man prispausti antspau
dą.” Bedarbis, paėmęs kortą, kiša kiše- 
niun ir sau murma: “Nejaugi perkūnas tą 
viską užsiunta ant mano biednos galvos. 
Net ir šitokis senas kerėpla ant tavęs skrep- 
liuoja ir tą viską turi nuolankiai priimti. O, 
jau tik neiškentėsiu!”

(Bus daugiau)

. SUTERSVILLE, PJL — šioj 
apielinkėj mainierių' 
visai sublogėjo, nors 
miau jau buvo gana bloga. 
Pirmiau jau kiek laiko Pitts- 
burgho Goal Ko. atleido daug 
darbininku, iš nekuriu lokalu 
net labai, daug, o į* paleistų 
vietas, tai deda lioduojamas 
mašinas, kur su keletu darbi
ninkų labai daug anglių per- 
dieną išleidžia.

Kur ir ‘nelioduoja su maši
nomis, tai darbininkus verčia 
lioduot kodaugiausia, kad ga
lėtų tiek anglies išleisti, kaip 
ir su tais atleistais darbinin
kais.

Dabar turėtų būti ir tiems 
aišku, kurie daug kalbėjo už 
tą NRA ir už visą tokią tvar
ką.

Visaip buvo prikalbėta, kad 
kompanijos negalės darbinin
ką išvaryt iš darbo, ha dabar 
yra unija, tai užstos. Kitas da
lykas, tai NRA prie to nepri
kiš; tiek daug buvo apie tai 
kalbėta, bet dabar, kaip Pitts- 
burgho Coal Ko. atleido apie 
1,700 darbininkų, tai nerūpi 
nei unijos viršininkams jų li
kimas, nei tam išgalvotam 
NRA.
Darbininkai Priešinasi 

Bosus

Beje, jis savo kalboj sakė, 
kad paleisti darbininkai gali
ma sušelpti, uždedant asses- 
mentus ant dirbančių darbi
ninkų, tai bus geriau, negu 
kad visi dirbtų keturias ar 
tris dienas į savaitę.

Jam baigus kalbėti, buvo, 
klausimų, kur tik į kelis atsa
ke. Pamatęs, kad jis su sa
vo tokia kalba eilinius darbi
ninkus prieš save sukėlė, tai 
liepė susirinkimą uždaryt ir 
taip viskas pasibaigė.

Tai taip yra su mūs unijos 
vadais. Jau laikas 
siems pažiūrėti,, ką 
sumokėtais 
Jau laikas 
susirūpinti.

NĘWĄRK, N. J.
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)

DETROIT, MICH. r
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 pašoks valcą. 
šokai prasidės 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tiktai 10c ypatai. Kviečiame 
visus ir visas atsilankyti ir links
mai

HARTFORD, CONN.
Laisvės Choro parengimas jvyks 

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, 24rtą dieną gruodžio, 
Laisvės Choras važiuos į jaunuolių

čionai, Sutersvillėj, 
pasipriešinta iš eilinių 
ninku pusės prieš tokį kompa-! ne}’,ir svet*nes- ’. - | Bus įvairi programa, bus valcio
nijos pasielgimą ir net buvo kontestas, ir visokių žaislų, bus ska- 
rengiamasi streikuoti, kad pa-, nių valgių ir gėrimo. . 
leistus darbininkus sugrąžintų i DrWai atsilankę į sį parengimą , t • vakaras, daug žinių iš- 
atgal Į darbą, bet kada UIS- kartu paremsite naujai susitvėrusią 
triktas apie tai sužinojo, tai organizacją. 
tuoj prisiuntė organizatorius, l 
kad neprileistų prie streiko. 
Bet tarpe eilinių darbininkų 
vis da ėjo bruzdėjimas, kad 
tuos paleistus darbininkus su
grąžinti atgal į darbą. Tfai 
pribuvo pats Fagan su keliais 
savo bernai^ ir tą viską užbai
gė. Jis, pBbdvęs, darbinin
kus visaip išrėkė, sakydamas, 
kad kompanija gali daryti, 
kaip nori, £alį kada nori pa
imti darbininką ir paleisti.

Teko girdėti jį kalbant 
daug sykių, bet dabar, tai jis - 
labiausia gyjiė kompanijos rei
kalus, negu kada pirmiau.

Jis nurodė, kad kompanija 
prarado užsakymus už tai, 
kad jūs nėjote dirbti, streika- 
vot, tai dabar ir atleidžia.

Jam buvo nurodyta, kad 
Pittsburgh Coal Ko. turi už
sakymų, ba yra dirbama pen
kios dienos į savaitę, o jeigu 
yra perdaug anglių išleidžia
ma, tai galima dirbti keturias, 
ar tris dienas į savaitę, z bet 
visiems 
vėl tą patį pakartojo, 
kompanija gali daryt, kaip no
ri, ir viskas.

Baigiant savo kalbą, jis vi
saip išniekino NMU ir sako'j 
jeigu čionai tokių randasi ar
ba atsirastų, tai žinokite, kaip 
su jais apsieiti.

lyvaukite skaitlingai, nes daug svar
bių dalykų išgirsime. Draugas Mil- 

(302-303) ierjs nesenai yi-a sugrįžęs iš Sovietų 
Sąjungos, ir daug naujo pasakys. 
Tiė, kurie norės daugiau ko nors 
dažinoti, 
Sovietus 
sus.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia “Snow 

Ball” vakarėlį, kuris įvyks gruodžio i 
24 d., L.D.P. Kliube, 408 Court St., 
Elizabeth, N. J., pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įžanga 20 centų.
. Bangos Choras kviečia visus atsi
lankyti į šį parengimų, kuriame bus ( 
labai gera muzika šokiams. Taip j
pat bus parengime daug jaunimo ir1 Party”, 23-čią gruodžio, 6:30 vai. 
suaugusių draugų. Kviečia visus at- | vakare, Lietuvių Svetainėje.

, silankyti ir iš apielinkės.
Komisija.

(302-303)

galės duot\ klausimus apie 
ir Lietuvą. Kviečiame vi-

Komisija. 
(•303-304)

WORCESTER, MASS.
Svetainės komitetas rengia “Whist

Kviečiame visus atsilankyti.
Komisija.

(301-302)

darbininkams. Tai jis 
kad

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 Kp. Parengimo

10 d. gruodžio buvo suloš
ta “Baudžiauninkai,” 4 aktų 
veikalas. Lošėjų buvo 20. 
Veikalą parašė drg. Simanaus- 
kienė. Veikalas paimtas iš 
senovės laikų. “Baudžiaunin
kai” veikalas geras. Vien tik 
lošėjai nebuvo gerai prisiren
gę, tad ir lošimas ėjo sunkiai.

žmonių dalyvavo apie / po
ra šimtų. Manoma, kad kuo
pai liks pelno.

Širdingai ačiū komisijai u'ž 
pasidarbavimą, nes kp. ižde 
matyti dugnas.

Koresp.

HELEN KELLER SERGA
GLASGOW, Anglija. — 

Apsirgo Helen Keller, gar
sioji Amerikos neregė ir ne
bylė moteriškė. Nuvežta li
goninėn, bet spėjama, kad 
dar pasveiks.

MONTELLO, MASS. J
Rengia šokius žiburėlio Draugw 

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

Šokiai prasidės kaip 5 vai. vakare’ 
ir tęsis iki 10:30 riaktiės. Griež lie
tuviškus ir angliškus šokius, Bert 
Orris orkestrą. Įžanga tik 35c.

Rengėjai.
(301-802)

PHILADELPHIA, PA.
141 kuopos susirinkimas jvyks 24 

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

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

NEW HAVEN, CONN.
Conn. Lietuvių Jaunuolių distrik- 

tas antras rengia vakarienę, koncer
tą ir šokius 24-tą dieną gruodžio.^ 
Chorai iš Hartford, Waterbury, Nevr* 
Haven, ir New Britain dalyvaus 
šiame linksmame parengime. Prie 
šio bus ir prakalbos, kalbės drau
gas Milleris. Mes kviečiame vffcus, 
senus ir jaunus atsilankyti ir pra
leisti linksmai vakarą ,ir sykiu pa- 
remt jaunuolių organizacija.

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

Komisija. * jį

Užsitarnautas 
Populiariškumas

Populiariškumas ar tai asmenų, ar1 
žemdirbinių nėra atsitiktinas. Kiek
vieno pasisekimo užpakalyje yra ir 
priežastis. Pavyzdžiui paimkime ir 
Lucky Strike 'cigaretus. štai visur j* 
žinomas išdirbinys. Kodėl šie garsūs^ 
ei gagėtai tarpe lepių rūkytojų per vi
sas Jungtines Valstijas ir net visam 
pasaulyje taip reikalaujamas ?

šis Luckies pamėgimas yra pasė- 
------- ----------- „• nepaliaujančio

sės, kad patiekus rūkytojams .pačių 
geriausių cigaretų. Abu, gamta ir 
mokslas prisideda prie Luckies išdir
binio. \ I i

Gamta patiekia saldų, prinokusį, 
išsęndintą ir turkų tabaką, kuris su
teikia malonumą ir suraminimą Lu
ckies rūkytojams. Bet ir gamtai pa
tiekus tokį tabaką pagyrimas ir 
sausumas reikalinga, kad tinkamai 
parinkus ir priruošus jūsų mėgiamą 
cigaretą. Patyrę pirkėjai išrenka 
puikiausį tabaką. Po to jį perlei- 
dža per ilgą sendinimo ir nokinimo 
procesą, kol jis tinka būti dedamas 
į Lucky Strike, kurį rūkytojai gerai 
pažįsta.

Bet Luckies išdirbėjų užsimojimas 
neužsibaigia vien davimu rūkytojams 
rinktiniausio turkų ir naminio taba
ko. štai kur mokslas prisideda labą i 
daug prie cigareto pagerinimo. Tai 
mokslui tenka garbė už spraginimo 
proceso įvedimą. Lucky Srike “spra
gintas,” dėl gerklės apsaugos, dėl 
geresnio skonio.

Kiekvienas žingsnis Lucky Strike 
išdirbime yra žingsnis prie vienodu
mo. Daugiau, kaip šešiosdešimts 
patikrinimo instrumentų naudojama, 
kad užtikrinus, jog kiekvienas* Lucky 
yra toks pat, apvalus, kietas ir pil
nai prikimštas, be liuosų galų. Visa 
tai padeda išaiškinti, kodėl lepūs rū- 
kytoai sako, jog visuomet “Luckiės 
patenkina.

Tik Viena Savaite iki Bazaro
PRAŠOME NEPASIVĖLUOTI SU DOVANOMIS

Pernai Aplaikėme Keletu Naudin gų Dalykėlių Jau po Bazar ui

“LAISVES” BAZARAS BUS TRIS DIENAS

ŠEŠTADIENI, SEKMADIENI IR PIRMADIENI

Gruodžio 23,24 ir 25 Dienomis
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, į Laike bazaro jos bus išleistos 

už pigiai. Tad skaitlingai atsilankykite ir pasinaudokite proga.

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ YPATAI
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S. Sidietis.

i

Laisniuotas Graborius

daugiau,

Pagalinus gražus darbinin-1 a^c^a s*aute daugelį bandy-

P5

WOLF AUTO REPAIRS
nemažai, TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

i bus

Liet. Biuro Sekr.

Rep.

I

laiš-

PAIN-EXPELLER

pasirodyti, 
būt nei kiek 
turi plėstis 
tvirtinti tos>

i SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

gauta 5 
ta d rau
tu ri jau

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

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 342'4Miljeris 

ir Lietu-

pui-

eikia
gana

spė
ka d

konfe- 
sausio 

C., tai 
dirban-

daugiau suderinti mūsų 
kos, sutvirtinti frakcijos, 
pradėjus didesnį veikimą.

Tokia konferencija tai 
pirma tarpe Pittsburgh©
tuvių darbininkų. Kviečiami ir 
artimi simpatikai joj dalyvau
ti.

'■‘Hkcrjui. Norkiutė, A. >Bogužiu- 
kas ir A. Norkiukas.

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

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

BRIDGEPORT, Conn. — I. 
Amterio prakalbos įvyko 11 
d. Bedarbių Taryba ir kitos 
darbininkiškos organizacijos 
surengė masinį susirinkimą,

MONTREAL - CANADA

Darb. Kliube, 
., N. S. Pitts- 

lygiai 1

I
jjh

HO Fast 16 ST. N. Y.
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.

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

BANK BY MAIL •
YOUfi CHĖCK Ofl t a mP.O OPDEP DOES/rĮ^ įlJįl/n

BANK
7 grand st., at

GRAHAM AVE..BKLVN.

fb Sl/cceed, SauefteĄutarlų

tį

BUMF

R 
4
■<»

k Peaktad., Gruodžio 22, 1983 Penktas Puslapis

“>k. j kią partiją palikes, 'kaipo ,

PITTSBURGH© IR APIEL1NKES ŽINIOS
Spaudos Koncertas 
Buvo Sėkmingas; 
Programa Puiki

lą laiką tos bažnyčios klebo
nu buvo tūlas Vypartas, išvy
tas už šmugelius iš pietinės 
Amerikos. Čia jis irgi privirė 
šmugelių — prisiskolino , vi
siems, iš kur tiktai gavo ir pa
skui pabėgo. Daugelį žmo
nių nuskriaudė.

Pabėgus jam, tuojaus pribu
vo naujas kunigužis, tai vei
kiausia Vyparto geras f ren
tas.- Tasai -dabar pasirodo 
taip “geru,” kaip ’kad ir ki
ti naujai pribuvę. Vadinasi, 

..I jisai žuvauja ir mano, gerai 
c su 1 pasimeškerioti ir palaikyti 

! darbininkus tamsybėj, nepri-
- 'leisti prie kovos.

Naujai susiorganizavusi AL

Gruodžio 17 ALDLD 4-tas
Alpskritys buvo surengęs kon
certą darbininkų spaudos 
naudai, LMD svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburghe.

Reikia pripažinti, jogei kon
certas gerai pavyko. Nors visa 
dieną smarkiai lijo, tačiaus | 

S*visgi nemažai publikos prisi-' 
rinko. Ii’ nenusivylė, nes ren-' 
gėjai ką garsino, tai dar 
kadpu davė.

Programas buvo tarptauti- [ 
nis ir labai įvairus. Geriausią i 
dalį programo išpildė draugai DLD 111 kuopa turėtų toj ko- 
southslavai su savo didžiuliu: Jonijoj pradėti gana smarkiai 
choru ir stygų orkestrą. Gra- veikti, kad daugiau apšvietus 

% žiai dainuoja, bet dar gra-1 ir suorganizavus lietuvius dar-’ 
it žiau jie skambina stygomis.. bininkus, ypatingai tuos, kurie j 

Be to, du ‘southslavai jaunuo- lanko Kazėno arba kitą kokią į 
liai davė gražių havajinių me- nors bažnyčią. Trumpu lai- 
lodijų. * • iku čia buvo surengta jau tre-

Dainininkas rusas net kelis j jos prakąlbos, bet reikia jų 
sykius buvo iššauktas—žavė- daugiau 
jančiai dainuoja. Ukrainie-1 

. čiai jaunuoliai taipgi labai su-1 
S judino publiką, kuri dideliais 

aplodismentais jų nenorėjo 
' nuo pagrindų nuleisti.

—. Lietuviai jaunuoliai irgi gra
žiai pasirodė. Visas jaunuo
lių chorelis, nors ir neskait-) 
lingas, dar tiktai susiorgani-1 . 
zavęs, jau gerai prieš publi-!jantl 
ką pasirodo. Jam vadovauja 
d. E. Norkiutė. Chorelio na- 
fiai vaikinai sudainavo jaunų. | Negrų dalyvavo_ du 

t jų ’maršą, o merginos—kitą ; baItveidžių tuiėjo 
gražią dainelę. ! daugiau.

“Trys tūzai”—A. Norkiu-■ Maršavimas ėjo
kas, A. Bogužiukas ir šerpens- Į kai Per dvi valandas švar
kiukas—puikiai pasirodė su blausiomis negrų apgyvento-
smuiką, gitara ir armonika, mis gatvėmis. Tai . pirmas 

-geras buvo. pamarginimas tai, oksa* "uotikis bendrai neg- 
Budnikiukas su armonika. rams ir baltveidžiams maršuo- 
' Naujausias buvo punktas. u tomis gatvėmis, kuriose se
tai tiio ispanų tango, kurį at- n‘au n®buvo galima ii prasi- 

a tv___ v,.. Ižioti apie vienybę negrų su
baltveidžiais. Didžiausia re-

Demonstracija Gynimui 
Scottsboro Jaunuolių

Gruodžio 16 Pittsburghe 
[ įvyko demonstracija reikalau- 

T paliuosuoti Scottsboro 
negrus jaunuolius. Tai buvo 
labai svarbi demonstracija, 

trečdaliai, 
visgi būt

kiškas vieno veiksmo veikaliu-1 
kas buvo suloštas. Lošė dd. 
Aglinskienė, Jablonskienė, Or- i 
da, J. Urbonas, P. Rodgers ir j 
P. Bernotas. Veik visi pirmu 
sykiu prieš publiką pasirodė, 
bet išėjo gana gerai, žino- 

i ma, trukumų buvo. Jaunuo
lių chorelis su Internacionalu 
irgi prisidėjo prie lošimo.

Trumpai kalbėjo dd. F. Hill 
ir J. Gasiunas, ragindami rem
ti darbininkų spaudą. L.. 
rinkta dar aukų tam tikslui. 
Pirmininkavo d. P. Martin-1 
kus.

Tokie parengimAi sykiu yra 
gražus pasilinksminimas ir 
pamoka, subendrinimas mūsų I 
spėkų tvirtinimui darbininkų I leidus sėdėti.

* judėjimo.

k Apie Jaunuolio Strižausko 
1 Prakalbų Maršrutą

> Lietuvių Jaunuolių Komite- 
\.tas Pittsburgh© apiclinkėj bu- 
\yo surengęs jaunuoliui d. Stri- 
zauskui (Strauss) prakalbų 
maršrutą. Nors prie jo reng
tasi labai Jskubomis, nes buvo 
visai trumpas* laikas, gerai pa
vyko prakalbos North Sidej, 

. So. Sidėj ir Washington©, 
taipgi' neprastai New Kensing
ton© ir McKeesporte. Nepa
vyko Soho, nestis niekas delei 
jų-nesidarbavo. Visai neįvy
ko Portage, nes visai į 
kų niekas neatsakė.

. Drg. Strižauskas gana 
, kiai kalba. Jisai kalba 

vien angliškai, bet kur r 
ir lietuviškai. Duoda 

r gerų faktų, kaip imperialisti- 
■ šalys rengiasi prie naujo

karp ir kaip darbininkai prieš 
tai turėtų kovoti.

Jaunuolių Draugas.

reikia sakyti, bu- 
Tai vis didelis ap- 
nerangui/ias. Kuo- 
demonstracija, tai

rich ir kitus kovingus darbi
ninkus.

Lietuvių, 
vo nedaug, 
sileidimas, 
met kokia
žiūrėk, ir turi kokį nors pa
siaiškinimą, kad negali daly
vauti, o ištikrųjų tai nenori. 
Meskime savo nerangumą, 
daugiau dalyvaukime plačia
me darbįninkų judėjime.

Reporteris. •

i Bendro Veikimo Konferencija 
Prieš Bedarbę; Siųskite 

Delegatus
Pittsburghe įvyksta bendro 

veikimo konferencija kovai 
prieš bedarbę pėtnyčioj, gruo
džio 29, svetainėj 35 Miller St.

. Pradžia 7, vai. vakare.
Visos draugijos kviečiamos 

[siųsti delegatus. įSupranta- 
ma, trumpu laiku kai kurios 
draugijos' negalės išrinkti de
legatų, tai valdybos turėtų tuo 
reikalu susirūpinti ir būtinai 

I pasiųsti atstovus.
Konferencija rinks delega

tus į nacionalę konvenciją be- 
I darbių reikalais, kuri įvyks 
j sausio 13-15, 1934, . Washing
tone, D. C.

. Konferencija taipgi išdirbs 
planus tolimesniam veikimui 
tarpe bedarbių ir dirbančiųjų. 
Darbuokimės -todėl, kad pa
rėmus ta svarbu darba.€■ C C.

Bedarbis.

Lietuvių Partijiečių ir Artimų 
Simpatikų Konferencija Nau

juose Metuose
Kompartijos .Penkto Dis- 

t'rikto Lietuvių Biuras šaukia 
labai svarbią lietuvių partijie
čių ir simpatikų konferenciją 
sausio 1, Liet. 
1335 Medley S
burgh, Pa. Prasidės 
vai. po pietų.

Visi šio distrikto

ne- 
[ naudingą, bet nabagas praei
ties ir dabarties savo partijos 
dar nemato.

' Darbai Sumažėjo
Darbai šiuom kartu Bridge

port© taip sumažėjo, kad dar 
pirmiaus taip nebuvo. Nepai
sant kokius įsitikinimus darbi
ninkai turi, pragyvenimo sun
kė j imas juos verčia j ieškoti 
išeities. Smarkiau padirbė
jus Bedarbių Taryboms yra 
daug galimybės išauklėti tvir
tą judėjimą už bedarbių rei
kalus ir už socialę bedarbių 
apdraudą.

Bedarbių Konferencija
Gruodžio 20, 8 vai. vakare 

savo kambariuose, 301 Fair- 
field Ave. Bridgeport Bedar
bių • Taryba šaukė plačią' ben
dro fronto konferenciją. Kad 
tinkamai prisirengti pasiunti
mui atstovų į Nacionalę Ben
dro Fronto Bedarbių 
renciją, kuri atsibus 
men., Washington, D. 
kiekvieno bedarbio ir 
čiojo yra pareiga stengtis, kad 
atstovai būtų pasiųsti nuo 
unijų, visokių darbininkiškų 
organizacijų, nuo Reliėf . dar
bų, nuo dirbtuvėse grupių 
darbininkų ir tt. Gali dalyvau
ti kaipo atstovai ir pavieniai 
darbininkai.

Įtraukus didelį skaičių orga
nizacijų į bendrą kovą už be
darbių reikalus, tadai ir mies
to socialistišką administracija 
nebus taip drąsi nepaisyti be
darbių šelpimo,

Lietuviai 'darbininkai turėtų 
širdingai remti Bedarbių Tary
bas, nes $k per kovą galėsime 
palaikyti gyvybę.

Darbininkas.

lymą tuojaus leisti'vaistiny- 
čioms pabdavinėti svaiga
lus. Tuo "būdu Maine vals
tija pasilieka “sausg.”

WILKES BARR?, PA.

nėra pažymėta, 
Navalinskienė, iš 
Pa., gavo 5 ndu- 
į ALDLD, bet ji

“Laisvės” No. 296 tilpo 
korespondencija po ąntgalviu, 
kaip kas veikia ALDLD 12 
Apskrity j.

Nors ten 
kad draugė 
Forest City, 
jus. narius
man atrašė laišką ir liepė pa
taisyti “klaidą”, nes ne jai 
vienai, girdi, priklauso garbė, 
o visai kuopai. •

Korespondencijoj pažymėta, 
kad d. Navalinskienė pranešė, 
kad jų mieste yra 
nauji nariai. Taipgi 
gė pranešė, kad jie 
6 naujus narius.

• V. Glaubičius.

gw/

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidarp savo ofisą 

WilliamsbvYghe:
2t>2 Berry St, Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas

iki 
iki

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 9

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 11 vai. ii

Evergreen 6-3959
i kn« d ten. «e rėdoma ir aubatoms 
7:10 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS 
222* Avenue J 

Kampas K. 28rd 8t.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Nuo Muskulų Skaudėjimo'
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai gražinami į normali gyvumu ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
E’cpellcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio Keinio išsitempimo, gerai iš- 
sitryNkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. -Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkūtės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT
’ Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
, 417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miaūsias 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

draugai 
partijiečiai turėtų tuojaus pri
sirengimus daryti, kaip atva
žiuoti į'konferenciją. Joj teks 
peržiūrėti visas 1 mūsų veiki- 

Bet mas Pittsburgh© apielinkėj,

mų turėt bent kokią demons
traciją toj teritorijoj sukriu- 

[ šinta, sudaužyta. Dalys de- 
j monstran^ų buvo pasiunčiama 
ilgam laikui kalėjimam 
dabar atmaina. Kodėl ? '

Todėl, kad darbininkų judė
jimas, Komunistų Partijos ve
damas, nei žingsnio nesitraukė 

■ nuo savo pasibriežimįj. Komu- 
! nistų Partija pasiryžo iškovo
ti Pittsburghe # gatves delei 

gu_ darbininkų demonstracijų ir 
tai atsiekė. O tai ačiū nenuils- 

I tančiai kovai, aciu ir tam, kad 
tą kovą parėmė plačios dar

bininkų masės. *
Bet tai nėra ko džiaugtis 

tuo laimėjimu ir rankas nu- 
. Jeigu mes ne- 

| vesime kovos nuolatos prieš 
reakciją, vėl Pittsburghe ne
galėsime niekur 
Kova todėl neturi 
sušvelninta. Jinai 
ir aštrėti. Turine 

omunistų Parti-[kuris atsibuvo Columbus mo
kyklos kambariuose. Kalbė- 
tbjum buvo I. Amteris, nacio- 
nalis Bedarbiu ^Tarybų sekre
torius. Norsl('oif^s buvo labai 
,prastas-— šalfsfef, ir snigo, bet 
žmonių buvo ({pusėtinai. Am
teris pasakė tyuikja prakalbą.

kovoki- Apie NRA ir CWA, nurodyda- 
paliuosuokime Scottsbo- mas, kad tai vis daroma n$va 

paliuošuoki-1 naudai žmonių, bet

Phone, EVergreon 7-4785 Ignition Specialist

Prakalbos, Bedarbių 
Konferencija

Neprigulmingieji jau Turi 
Naują Kunigą

S. S. Pittsburgh©, kaip vi
siem* žinoma, gyvuoja lietu
vių neprigulminga parapija ir 
turi gavo bažnyčią. Per tu-

ir astreti. Turim 
kovos vadą, Pum 
ją.

Kaip buvo įspūdinga, kuo
met pereitoj subatoj negrai ir 
baltveidžiai darbininkai, sd- 
gijurtgę po viena kovos vėlia
va, maršuoja gatvėmis ir lei
džia obalsius: “Negrai ir balt
veidžiai susivieniję 
me”, 
ro jaunuolius,” “paliuošuoki-' naudai žmonių, bet tikron,y- 
me Mooney ir kitus politinius beje naudai kapitalistų. NRA 
kalinius.” Kovos vėliavos ple- ir CWA daro darbininkus Ver- 
vėsuoja. Tūkstančiai žmonių stino darbo aukomis ir tiesia 
ant šaly gatvių ir iš namų ląn- kelią fašizmui. Vienas dar
gų sveikina maršuotojus. [ binink.ų išėjimas, tai subendri-

Pabaigus maršavimą atlai- ta tvirta kova U’ž Bedarbių ir 
kyta demonstratyvig mitingas. Socialę Apdyaudą kaštu val- 
Keli kalbėtojai išdėstė, kodėl džios ir turčių. Teko gerai 
Scottsboro jaunuoliai teisiami ir socialistams, miesto valdi- 
nužudyti ir- kvietė visus remti ninkams, kurie labiausia giria 
kovą už paliuosavimą jaunu©-[ ir stoja uvž NRA ir’ CWA, 
lių. Priimta rezoliucijos, rei- kaipo jjž išganymą darbiniu- 
kalaujant paliuosuot Scotts- kų.
boro jaunuolius, pasmerkiant! Renkant aukas lėšų pa- 
Vokietijos fašizmą ir reika- ' dengimui, socialistas select- 
laujant paliuosuot Vokietijoj, monas aukavo $1.00, vėliaus 
teisiamusveiaiaiHus komunistus, taipgi i pareiškė tasai žmogus, kad 
reikalauta nuimti deportaci-l jeigu jo partija (SP) beveiks 
jų pasimojimai prieš F. Bo-nieko del bedarbių, tai jis to-

CLEVELAND, OHIO.—Lap
kričio 25 d., 1933 m., įvyko 
prakalbos Corletyj, kurias 
rengė 15-tas Apskritys, k&ipo 
metinį maršrutą ALDLD vi
som kuopom Ohio valstijoje. 
Kalbėjo drg. J. P.
apie Sovietų Sąjungą 
va. v

Susirinko publikos
tik turėjo būti daugiau,; -Mat, 
bėda, kad yra tokių, kurie 
daugiau myli pantukes, negu 
prakalbas. Labai girtinos iįr 
rimtos prakalbos, užsilaiky
mas buvo geras ir jaunimo ne
mažai buvo, kurie gerai inte- 
resavoti prakalbom.

Draugas J. P. Milleris. buvo 
nuvykęs į Sovietų Sąjungą ir 
ten išbuvo' kelius mėnesius, 
studijuodamas, kaip budavo- 
jamas socializmas? Draugas 
J. P. Milleris kalbėjo apie 4 
valandas su visai maža per
trauka, aiškiai prirodymais iš
dėstė didelį skirtumą ne tik 
Sovietų Sąjungos nuo caristi- 
nės senos Rusijos, bet ir nuo 
kapitalistinio pasaulio, tas 
skirtumas yra tame, kad So
vietų Sąjungoje žemė, fabri
kai ir visas šalies, turtas pri
klauso darbininkų klasei, kuo
met kapitalistinėse .šalyse visi 
turtai priklauso kapitalistų' 
klasės žmonėms, kurie nieko 
nedirba. Darbininkai viską 
padaro kapitalistinėse šalyse, 
o nieko neturi. Kadangi So
vietų Sąjungoj žalioji medžią-! 
ga, gaminimo ir paskirstymo 
priemonės priklauso darbinin
kam, tai tenai nėra bedarbės, 
išnaudojimo, nei bado.

Prakalbų pertraukoj buvo 
renkama aukos. Draugai au
kavo F. Skleris, K. Lesnekov, 
P. Kurulis po 25c. Kiti auka
vo smulkiais. Viso aukų $1.- 
65. Ačiū visiems aukotojam.

Kuop. Korespon.
I

Sergančių Vyrų • ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

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, Nervu

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, Serurtių bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų 'išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

UETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

»

J Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
5 tonas, tai legališkas svorio. Pristatome greit j jūsų namus. Prašome 
5 įsitėmyti adresą ir telefoną.
| tru-ember coal co.
s Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

<?>

MAINE VALSTIJA 
TEBfiRA sausa

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
512 Marion SL, kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tol.: Glenttiore 5-9467’

JONAS
ValAUGUSTA; Me 

stijos seimelis atmete pasiū-

d>

O 
■<J> 
.<>

< >

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniy 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

< >

< >

< >

O

<> 
o

< >

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

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331fc33*S Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APKUNKES ŽINIOS
I ' •

ĮVAIRIOS ŽINIOS | ledų laukimas, tai tokio pui-
I kaus biznio nebūtų padarę.
į Mat. buržuazija išvysčius da-. ėmė savo globom išduodamas

simą. Hilmanas žino tokį 
biznį ir jis abi kompanijas* pa-

ti, kad šios prakalbos pavykę 
visais atžvilgiais.

M. Renkevičiutė. *

privalo pasiųsti delegatus 
kiekvieną darbininkų organi
zacija su auka, nes darbinin
kų centrui labai reikalinga fi
nansinė 
atskirų 
vauti. 
centų.

parama. Taipgi ir 
draugų pareiga daly- 
Įžangos tikietas 50

Ir

RADIO-ŠIANDIEN

, ! vima dovanu kalėdoms, kad
Išvijo Darbininką iš Darbo jai geriau sektųsi biznis.

Už Platinimą “Workerio”
F. Folson, kuris mokinosi' 

Oxfordo universiteto ir dabar 
buvo paimtas prie viešų dar
bų, kaipo paprastas darbinin- 

* kas, pravytas iš darbo. Miesto 
ponai išvijo jį už tai. kad jis 
patsai skaitė komunistų anglų 
kalboje dienraštį “Daily Wor
ker”' į* kitiems darbininkams 
davė jį skaityti. Tas parodo, 
kaip ponai bijo teisybės.

i Darbininkai Palieka Vargus, 
0 Kapitalistai Turtus

Kada darbininkas miršta, 
tai jis palieka varge savo šei
myną ir rūpesnį—kaip jie gy
vens. Kas kita , pas turčius. 
Mirė R. G. .Blumenthal, kuris 
buvo prezidentu tūlos kompa
nijos, ir paliko $647,546.

Pasimirė kunigas I. M. Hal
deman ir tas. dūšių ganytojas

. , paliko-$20,181. Tai dar ne- 
rratęse AutomobiliŲ Laisniu ■ daug. Aktorius A. H. Mau- 

I rer paliko pinigais $35.668. 
Tokia tai kapitalistinė tvarka, 
vieni kenčia vargą ir skurdą, 
o išnaudotojai skęsta turtuose.

Išsiėmimo Laiką

Žinutės Iš Darbininką Kovą
Adatos Darbininkų Indus-

New Yorko valstijos legis- 
latūra nutarė ir praneša, kad 

. 1933 metų automobilių plei- 
tai turi galią iki 1 d. vasario, 
1934 metų. Nors jau dabar 
pleitai del sekamų metų yra
išduodami, bet komisionierius . trinės unijos nariai protestuo- 
C. A. Harnett pranešė, kad ja prieš patraukimą teisman 
jis pratęsia tikslu, idant žmo
nės galėtų pinigus sunaudoti 
“šventėms.” Pleitus automobi 
lių savininkai turės 
sausio mėnesį.

dvidešimts ašluonių jų vadų.

įsigyti

Pavogė $13,370 Auksą 
Vertės

Sam Nasin, veiklus Darbo 
Unijų Vienybės Lygos ir Ko
munistų Partijos narys, yra 
nominuotas į senatorius 21-me 
Bronx distrikte.

Apvogė viešbutyje ‘ ponią 
Emmą D. von Eyssenhart, pa
sigriebdami penkis auksinius 
papuošalus,'kurių vertė siekia 
$13,370. Sako, kad vienas 
žiedas buvo vertas 7,000. 
Slaptoji policija puolėsi jie.š- 
kotJ Btt tie daiktai nėra ko
kis kupranugaris ir kol kas 
pasisekimo neturi.

Amerikos Darbo Federaci
jos 24 lokalo darbininkai ir 
darbininkes laikė susirinkimą 
ir nutarė- kovoti prieš NRA.

Teisia kovingą bedarbių va
da d. G. L. Powers, kuris en
ergingai kovojo už tuojautinę, 
bedarbiams pašalpą.;

ft

“Naikina” Bedarbę, Bet.
Kas Naujo Tarp 

Lietuviu
'Vįešųjų darbų vedėjas po

nas F. I. Daniels paskelbė, 
kad New Yorko valstijoje jau 
500,000 bedarbių reikalavo 
darbo. Bet, iki dabar, gavo
tik 160.000 laikino darbo. Tai I žydų darbininkų laikraštis 
dar tik pradžia, dar daugelis į “Morning Freiheit” paduoda

Naujos Žulikystės Atidengtos 
Amalgameitų Unijoje

bedarbių nebandė gauti tuos i aPie žulikystės sekamų davi- į 
darbus, <ir jau ir taip jų neiš-įn^: “P<>ra metų atgal po va- 
tenka. Bedarbių pareiga reLjdoVyste Cooperio, kuris buvo 
kalauti darbo arba tuojauti-įir yra vyriausia galva darbo 
nėg pašalpos. išvežiotojų Asociacijos “Exch

ange Express Association, bu-
1 vo vežama iš New Yorko 
I kriaučių darbai į Passaicą,

M . , . . , v : Whellen, Red Bank ir . kitus
Šuo, apie dviejų pėdų augš-, ^ew Jersey valstijos mieste- 

čio, nusivertė nuo 10 augštų. jjug -r (jarbas padarytas už 
namo stogo ant praeivio Al
bert E. Barret, 46 m. amž., ir 
jį sužeidė. Šuo nupuolę besi- 
vartydamas apie 100 pėdų. Jis 
susilaužė nugarą ir greitai pa- 
stipoj. 'Į’as įvyko ties 227 Ful
ton St. Jo savininkas Giebes 
sako, ,kad veikiausiai šuo besi-1 
vaikydamas karvelius ir žvirb- 
lįfe teiširitol mid sUgo, kur (į 
išleisdavo pasibėgioti, žmogus į 
paimtas į ligoninę.

Šuo Sužeidė Žmogą

mažesnį atmokėjimą. Gi tuom 
laiku New Yorke kriaučiai 
mokėjo unijai duokles ir ne
turėjo jokio darbo.

. “Cooperis, kad jam geriau 
'sektųsi išvežimas iš New Yor- 
i ko kriaučių darbo, jis pasi
kvietė sau į talką Sam Beche- 

' maną darbo kontrolės kopii- 
' sijos narį ir kirpėjų mapadže- 
I rių—(Jrlovskį- Jie visi iš to 
darė ,gerą biznį iperdupdajmi

1 . - i/ i i* n* • ’ iDQunijin^ms dirbtuvėms uniji- Sunys ir Kalėdy Biznis | pių, darbininkų darbą.”

New Yorke tūlas Beekman 
sugalvojo padaryti šunų išpar
davimą pasinaudojant kalėdo
mis. . 146 E. 56th St. tokis iš
pardavimas įvyko, kur buvo 
panąudota lenktyniavimo bū
das. Pardavė '83 įvairiausių 
veislių šunis ir už juos gavo 
$3,234, arba 
po $39.00 už kiekvieną šunį. 
Kaip kurių kainą įvarė net 
iki $150.00. Sako, kad ne ka-

Tųom kartų f susidąrė kitą 
išvežėjų . ■ kompanija . vardų 
“Chan .Express Co.”, kuri po 
apsauga galvažudžių pradėjo 
paveržti iš Cooperio rinkas ir
gi išvežant New Yorko kriau
čių darbus t į , > Pennsylvania 
valstijos miestelius. Tada pra
sidėjo tarpe tų gengsteriškų

proporcionaliai išvežimo kompanijų kova. Bet 
abi gengės atsikreipė pas Hill- 
maną, Amalgameitų unijos 
galvą, kad jis išrištų tą klau-

joms unijos čarterius. Susitar
ta, kad tie darbai negrįš po 
jų atlikimo į New Yorką. 1932 
metais jie pradėjo tose srityse 
unijas kurti, kur darbininkai 
pigiai dirbo — viskas ėjo kaip 
sviestu tepta.

Ten darbininkams algas ma
žina, nes jau pradėjo vykinti 
N.R.A. prilaikymą. Kapitalis
tai iš savo darbininkų renka 
duokles unijai. Tik pagalvo
kite. koki jie “geri”—darbi
ninkus organizuoja į uniją, ir 
tą daro bendrai su unijos vir
šininkais.

New. Yorke kaipo daugiau 
susipratę kriaučiai įveda dar
bo klasifikaciją ir nustato mo<- 
'kestį. Drabužių fabrikantai 
dar daugiau jieško naujų sri
čių, kur pigiau darbą paga
mintų. Ir drabužių fabrikan
tai randa. Vietoj išmesto 
Bechermano. Arlovskio ir 
Wertheimerio, jie randa Pas- 
saice Tony Frozį ir kitus, ku
rie gelbsti mažuose 
liuose vystyti 
New Yorko 
jas, nes čia 
ninkai.

Prasidėjo 
pačiam 
Joint Boarde ir lokalu susirin
kimuose, kad Tony Frozi dir
ba tą patį darbą, kurį dirbo 
Bechermanas, Arlovskis ir 
Jacksonas. Direktoriai pasky
rė komišiją ištirti Passaice 
padėtį. Komisija, aišku, vis
ką nubaltino, kad nieko tokio 
blogoj nėra, kad viskas esą 
gerai.

“Bet mūsų tyrinėjimas pa
rodo,” sako žydų laikraštis 
“Morning Freiheit,” kad dide
le dalis kriaučių Passaice ne
gauna nei $14.50 sulig NRA 
nustatytos skalės. Kad ir 
dirbtuvės padidintos dvigubai 
ii« trigubai. Darbas daromas 
vienu trečdaliu pigiau, negu 
New Yorko mieste. New Yc»r- 
ke dirbtuvės stovi, o jų dar
bas dirbamas Passaice. T. j 
Frozi grasina- darbininkams, 
kurie bandytų pasakyti teisy
bę, kokia padėtis randasi fa
brikuos? ir kaip jie išnaudoja-

Delegatė į Labor Sports 
Union Konferenciją

Prakalbos’Apie Fašistą Suo
kalbį Atiduoti Lietuvą 

Lenkijai

mi.

mieste- 
dirbtuves, o 

mieste siaurinti 
brangesni darbi-

protestai jau net 
Amalgameitų Unijos

Kriaučius
(Bus daugiau)

Iš Drg. Millerio Prakalbą
Gruodžio 20 dieną, Aleksie

jaus svetainėje, Central Broo- 
klyne, kalbėjo draugas J. P. 
Milleris, “Vilnies” gaspado- 
rius. Jis daugiausiai kalbėjo 
apie Sovietų Sąjungą ir Lie
tuvą, kur lankėsi pereitą vasa
rą. Savo užduotį kalbėtojas 
atliko gerai.

Drg. A. Višniauskas iš Ba- 
yonnės dainavo darbininkiš
kas dainas/o drg. Kavaliaus- 
kiutė—liaudies. Jie dainavo

šeštadienį ir sekmadieni 
New Yorke įvyks Labor Sports 
Union (Darbininkiškų Sportų 
Sąjungos) konferencija, kurio
je dalyvaus visa eilė ir lietu
vių darbininkiškų organizacijų 
delegatų.

Lillian Zutraite

Didžiojo New 
tuvių Darbininkiškų Organiza-1 
cijų Sąryšis'rengia prakalbas] 
t?ečiad., 27 gruodžio (Dec.)/ 
1933, Piliečių Kliubo svetainė- j 
je, 80 Union A Venue, kampas 
Stagg St. Brooklyn. N. Y. Pra
džia 7 :30 valandą vakare.

Paminėjimas draugų K. Po
žėlos,- Giedrio. Greifenberge- 
rio ir Čiornio, kuriuos sušau
dė fašistai.

Lietuvos klausimu kalbės d. ■ 
: Roy Mizara, vienas is draugu. I 
I kuris specialiai yra susipaži
nęs su Lietuvos darbininkų 
reikalais. Drg. P. z Buknys 

įkalbės ir atsakys į socialfašis- 
to S. MichelsonO neteisingus 
primetimus darbininkams, ku
riuos jis padarė 17 d. grao- 
džio laike savo prakalbos Pi
liečių Kliube. Išaiškins, kokį 
“socializmą” siūlo Michelso- 
nas.

Kodėl susivienijo Prūsei- 
ka-Butkus, fašistų ir socialis
tų vadai prieš Darbininkų

Songs;

WMCA—570 Kc
9:00 A. M.—String Trio 
9:15—Kay Parsons, Songs 

10:00—Talks; Music
11:05—Seventh Regiment Band 

Concert
12:00-7-Jerry Baker, Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richards, Song: 

Stock Quotations
j 2:00—News of ;Screenland—Sam 
' Taylor
i 3:00—Nordstrom Sisters, 
j Piano Recital

Yorko Lie-; 4:00—Tea Time Concert 
6:00—Dance Music 
6:30—Eckel Orch. 
6:415—Fallon Orch. 
9:00—Silverbell, Soprano; 

s Kennedy, Tenor 
10:30—Goebel and Gordon 

and Organ 
10:45—.Dance Music

WEAF—660 Kc ( •
9:15 A. ^M.—Landt Trio
9:30—Bradley Kincaid,' Songs ; , 

10:30—Story Singer
12:00—Commodores ' Quartet 
12:15 P. M.—Johnny Marvin, 

Tenor; Ensemble
'2:30—Variety Musicale 
4:00—Zito Poema Orch. 
4:15—Ivy Scott, Soprano 
6:30—Irena Beasley, Songs
9:00—Lyman Orch.; Fiynk Munn, 

Tenor "
9:30—Lee Wiley, Songs; Young

William

Piano

IŠRANDAVOJIMAI I
BROOKLYN, N.

Pasirandavoja fomišiuoti 
risi; garu šildomi, šviesūs 
žema renda.

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

kamba- į 
ir dideli, i

Viena tokia .delegatė yra 
Lillian Zutraitė, iš Chicagos, 
kuri šiomis dienomis pribuvo I Bendrą Frontd ?#Kodel jie or- 
į New Yorką. Draugė Zut
raitė pastara jafii LDS jau
nuolių vajuj gavo daugiausia^ 
naujų ' flarių-jaunuolių j LDS. 
Ji yra veikli ir energinga jau
na veikėja. Be to,—dainininkė. 
Manorila, kad draugė Zutrai
tė sutiks padainuoti “Laisvės” 
bazare, kuris prasidės šešta
dienį, ir baigsis pirmadienį, 
“Laisvės” svėtainėje.

Orch.
11:15—Davis Orch.
11:30—Denny Orch.
12:00—Weems Orch.

WOR-710 Kc
2:45 P. M.—Talks; Music
4:15—Mildred Cole, Songs
4:30—Rhythm Rogues, Songs
4:45—Williams Hargrave, Baritone;

Studio Orch.
6:45—Pauline Alpert, Piano
7:00—-Sports—Ford Frick
8:15—Billy Jones and Ernie Hare} 

Songs
9:00—Variety Musicale

10:30—New York University Orch.;
Martin :Bernstein, Conductor

11:02—Moohbeams Trio
11:30—Nelson Orch.
12:00—-Scotti Orch.

WJZ—760 Kc
1 :.8Q P. M.—Merrie Men Quartet
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary > 1 

Steele, Soprano; Wendell Hall, 
Songs

3:15—U. S. Marine Band-
4:15—Franceš White, Songs
4:30-—Kirkaby Orch.
7:45—-Morton Bowe, Tenor
9:00—Leah Ray, Songs; Harris 

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

WNYC—810’Kc
12:20 P. M.—Sheiden Smith, Songs 

1:00—Normal Kinsey, Songs 
3:30—Jahoda Orch.
4:30—New York College of Music 

Concert
5:15—Jones Ensemble

WABC-860 Kc
2:00 P. M.—Warnow Orch.
2:30—Philadelphia Orch.
4:35—U. S. Army Band
5:15—Dell Campo, Baritone

30—Tito Guizar, Tenor
6:45—Parenteau Orch.; Harold Van 

Embvrgh, Songs
8:00—Green Orch.; Men About

Town Trio; Vivien Ruth, Songs 
9:00—Philadelphia Orch.

10:00-—Olsen and Johnson, Com
edians; Sosnick Orch.

11:15—Boswell Sisters, Songs
11:30—Jones Orch.
12:00—Little Orch.
12:30 A. M.—-Busse Orch.
1:00—Redman Orch.
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Daugiau Naują Dalyką Del 
Bazaro

ganizuojasi ir jungiasi kovai 
prieš komunistus ir darbinin
kų vienybę? Kalbės drg. An
tanas . Bimba.

Bus koncertinė pragrama— 
dainų ir eilių!

Ar žinote, kad 
tarpe Vokietijos, 
Lietuvos fašistų. 
Lietuva bus 
jai? Ar
rengiasi karau prieš

Telefonhs: 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 ir šventadieniais 

tik susitarus

eina derybos I 
Lenkijos ir 

pagal kurias : 
atiduota Lenki- >

žinote, kad fašistai - 
Sovietų Į 

Sąjunga iš vien su kitais im- Į 
perialistais ? Ar žinote, kokio- | 
je padėtyje yra Lietuvoje dar- | 

jūsų J 
iii

Telephone, Evergreen G-5310

J. GARŠVA
bininkai ir valstiečiai, 
broliai ir seserys? Ateikite 
šias prakalbas ir sužinosite.

Graborius (Undertaker)

KRAUJO SPECIALISTAS
Gvdau ūmias ir chroniikaa vyrą ir 

moterų liras kraujo ir odos
Padarau ii tyrimus kraujo ir, tiapumo

DR. MEER \
156 W. 44th St. Room 

New York, N. T. r F
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietį) t^uo 4 
iki 8 .valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienf
Telefonas Lackawanna 4-2181LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kerietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Valeria Dopieralski. 54 m. 

amž. 41 St. Marks Pl. New 
York, mirė gruodžio 18 d. 
Bellevue ligoninėj. Bus palai
dota gruodžio 23 d. Šv. Jono 

Laidojimo apeigo- 
i mis rūpinasi graborius Ballas 
i (Bieliauskas).

BOSTON LUNCHDraugas A. Gustaitis 
vanojo $1.00 pinigais, 
gė Bonkevičienč surinko 75c. 
pinigais ir atnešė daugelį gra- , . _
žiu dalykų. Draugė Rugenie-! aPmese* 
nė paaukavo gražų pr.... .....
šuniuką. Draugas Krance iš 
Bridgewater, Mass., atsiuntė 
porą karvelių (Homing Pi
geons). Draugas Zajankaus-I 
kas atnešė didelį skilandį ir | 
kitokių dalykų, surinktų krau-1 REIKALINGAS geras katnbarys 
tuvčse. Drauge iCarp«vicrenc, ?ktimis Bus — ai 5io- apie|inksji 
atnešė gražų kumpį ir kitokių I Williamsburgh, Flatbush, Bay Ridge 
dalykų. Draugė A. Hintza at-'arba New York. Malonėkite — 
nešė daugelį dalykų, surinktų,nest per ,aiskf*- 

i krautuvėse, tarp kurių yra fon-j / I- DANTELIS
taninė plunksna ir paišelis, i 437 West 33rd St'(’^^3^ork 
bedroom slippers, scarf ir doll' 
baby su lova. Draugė Kala- 
kauskiene pridavė gražų lininį 
abrūsą ir smulkesnių dalykė
lių. H. Mantuška atnešė du 
jpundu’ j?d41yjkelių, surinktu

pado- 
D ra ti- 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N* Y.
Tai Lietuvių Valgykla

REIKALAVIMAI
NEW YORK CITY

i ir
Draugė Karpavičienė i kad vakarienę pagamintų, nes dirbu 

* I lidKL1 ITilS.

lietuviškas džinas ir tas* labai krautuvėse. ■ Vakar buVoj p
___ _____________ ________ ‘ 1____ - ___._____ »__n.i. Ji___ ir* .1 •patiko publikai, kuri griaus
mingai juos palydėjo?

Padengimui lėšų publika 
suaukavo $2.32; širdingai ačiū 
už paramą. Parduota darbi
ninkiškos literatūros ir gautai 
yienas narys į ALDLD orga
nizaciją. . v >

Kuomet drg. Milleris prisi
minė keturis Lietuvos vadus— 
K* Giedrį, K. Požėlą/Greifen- 
bergerį ir čiornį, kuriuos su
šaudė Lietuvos fašistai, tai 
prakalbose dalyvaujančiam 
drg. K. Giedrio pusbroliui nu
riedėjo ašaros^ Galima skaity-

skelbta draugė j Petkienė 
gavo H svarų kumpį, tąi buvo 
klaida, kumpis 12 svarų. 
Draugė. Sasnauskienė atnešė 
gražų, didelį kvietką—papar
tį 'ir moterišką suknelę. .

Parengimas Darbininką Cen
tro Užlaikymo Naudai
Sekmadienį, 24 d. gruodžio, 

vakare, 50 E. 13th St., Darbi
ninkų Centre, ant antrų lubų, 
įvyks vakarienė naudai Darbi
ninkų Centro. Į šį bankietą

“Laisves” Bazaras Prasidės Rytoj ir Tęsis Tris Dienas-23,24 ir 25 gruodžio, “Lais
vės” Svetainė je. Šimtai yra Geriausią Dalykų Išleidimui ir Pigiai Pardavimui Atei

kite Visi ir Visos! Dalyvaukite Masiniai ir Paremkite Savo Klasės Dienraštį!
<* ■ ' \ 1 ’ z

/ >

□i—ii if’ ~

pra

eity

mo-REIKALINGAS farmos darbą 
kantis darbininkas; darbas nuola

tinis. 2522 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y. Klauskite Superintendent. 

(302-304)

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

.(Buvusio asistentų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosl 
organų. * Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAV Pasitarimai ir $6J>OO 
“IiHI egzaminavimas

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.

f
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BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

152 FERRY ST., NEWARK, N. J

KAINOS LABAI ŽEMOS

Geo. Kaminskas

<♦>

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

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARE- 
DALŲ GAUSITE* NĖ VIEN 

DEL SAVĘS, ALE IR

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

GEORGE KAMINSKAS

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

KAMBARIAMS.

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę

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