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

Aktorka Mary Pickford ski
riasi su vyru Douglas Fair
banks. Buržuazinė spauda ap
silaižydama apie tai rašo. Di
delis dalykas. Aktorka susipy
ko. su savo vyru, “Amerikos 
ųieilųžė” divoiso j ieško! Turi 
rašyt, turi muilinti darbininkų 
akis Hollywoodo sensacijomis.

Judžiai paversti įrankiu pra- 
lobimo tūlifems aktoriams ir ap
gaudinėjimo plačiosios liaudies. 
Mary Pickford susikrovė iš 
“dailės” $40,000,000 turto. Tu
ri dešimt automobilių ir trisde
šimt tarnų. Ir daugiau yra pa- 
našių Amerikos judŽių žvaigž- [ 
džių—parazitų.

Trockistiniai renegatai nuta
rė tverti Amerikoje naują “ko
munistų” partiją. Taip pat jie 
nutarė organizuoti naują “ko
munistų” internacionalą. Tik 
bėda tame, kad neturi medžia
gos, neturi darbininkų. “Mili- 
tante” apie tai verkia Albert 
Goldmaji, iš Komunistų Parti
jos išmestas Chicagos advoka
tas. Jis stato klausimą: “Kaip 
ir kuomi budavosime nauja par
tiją?”
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Du Broliai ir Abudu 
Rasti Negyvi

NEW YORK. — Po num. 
226 East 22nd St. rasti ne
gyvi Frank Gibney, 70 metų 
ir Thomas Gibney, 72 me
tų. Pas juos rasta banki
nės knygutės, kuriose yra 
$10,000 depozitų. Rasti ne
gyvi virtuvėje. Mirties 
priežastis nežinoma.EXTRA!

“The New Leader” praneša, 
kad Francijos senoji Socialistų 
Partija galutinai suskilo ir da
bar gyvuoja dvi partijos. Di
džioji dalis senosios partijos ir 
narių parlamento frakcijos 
nuėjo su “kairiuoju” Blum, o
mažuma susibūrė į naują parti
ją .po vadovybe paties dešiniau- 
sio oportunisto Renoudel. Bet 
pamatinio skirtumo tarpe tų 
dviejų partijij nesimato. Tai 
tik darbo pasidalinimas. Viena 
daj^stosi kairiomis frazėmis, 
kaa ffesigauti darbininkus ir 
pririšti prie buržuazijos, o kita 
kalba atvirai už buržuazinės 
valdžioj rėmimą, kad nutiesti 
tiltą tarpe buržuazijos ir darbi- 
ninku.

kalbėjo
Michel-

Nesenai Brooklyne 
‘Keleivio” redaktorius 
sonas. Ir dabar visas Brookly- 
nas tebesijuokia iš tos jo pra

LEIPZIG, Vokietija. — 
Teismas pripažino nekaltais 
draugus Torgler, Dimitrov, 
Popov ir Tanev. Bet visi 
keturi draugai tebėra fašis
tų policijos rankose. ' Drg. 
Torgler laikomas del naujo 
teismo, kuris bandomas su-| 
daryti prieš ji ir kitus Vo-i 
kietijos Komunistų Partijos 
vadus, kaipo mirtinus fašis
tų valdžios priešus. Būsią 
teisiami kaipo “tėvynės iš- 
davykai,” nes jie norėję nu- Į 
versti buržuazinę Vokieti- i 
jos valdžią. Vadinasi, hit
lerininkai bandys kaip nors 
nužudyti drg. Torglerį.

Draugai Dimitrov, Popov

&

1 NUŽUDĖ veiklų komunistą, auto 
DARBININKŲ UNIJOS SEKRETORIŲ

i ■ . ■
DETROIT, Mich. — For

do kompanijos gengsteiiai 
ir legionieriai • brutališkai 

i nužudė draugą George Mar
chuk, veiklų narį Amerikos 
Komunistų Partijos ir Auto 
Workers Unijos Lincoln 
Park skyriaus sekretorių. 
Ketvirtadienio vakare, grd. 
21 d., 6 vai. jisai išėjo į uni
jos susirinkimą. Matomai,

chuliganai laukė ir pasigro
bę nužudė. Rastas lavonas 
išmestas iš automobiliaus 
apie 3 vaL$ ryte, gruodžio 
22 d.

Policija bando suversti 
bėdą ant kitų unijos narių, 
0 visai nekreipia atydos į 
aiškius siūlus, kurie veda 
prie Fox do-kompanijos raz- 
bainirikų.

. ............. — . .. - / — ■ . ..............

Komunistą Raudono ji Armija i 75,000
Einanti Išvien su Fukienos Sukilėliais 1

1

Iš Foochow, Chinijos, pra
nešama, kad Fukien val
džios 19-ta armija ir komu- 

jnistų Raudonoji Armija iš 
'75,000 vyrų, gana gerai 

■ ginkluotų, • veikia išvien 
prieš • Nankingo karines 
spėkas. Bendra armija tu
rinti apie 135,000 kareiviui 
Be to, Raudonoji Armija 
turinti galingas rezervines

----------------- r------------ ----

‘ j

spėkas.
Komunistai jau pasisklei

dė visoj Fukien provincijoj 
ir net Foochow gatvėse esą 
galima susitikti uniformuo
tų Raudonosios Armijos 
kareivių. '

Tas pats pranešimas nu
rodo,1 kad laukiama komu
nistų armijos įsiveržimo į 
Kwantungo provinciją. 

_ __ __ į

Raudona Vėliava Buvo 
Iškelta Newarke

• NEWARK, N. J.—Gruo-1 
džio 22 d. Military /Parke■ 
tapo iškabinta raudona vė
liava ant 60 pėdų augščio 
stulpo. Policija turėjo dar
bo, kol surado žmogų, kuris 
galėjo užsikuopti taip augš- 
tai ir nuimti vėliavą.

ĮVAIRIOS žinios.
Woodmere, L. I. — Mbl- 

lie Miller išgelbėjo savo 
dukterį 10 metų ir sūnų 11 
metų, išmesdama' juos per 
langą, kuomet rytą anksti 
pamatė1, kad namas dega.

t

kalbos. Mat, Michelsonas dės- ir Tanev, kaipo svetimšaliai, 
tė tą “gudriąją” socializmo fi-, būsią išdeportuoti iŠ Vo-Į 
lozofiją. Bandė įkalbėti lietu- kietijos.
viams darbininkams, kad darbi-1 
ninkai įvykins socializmą atpir-;
kimu turtų ir fabrikų nuo ka- protestai ir kovos privertė 
pitalistų. Tai ištikrųjų leng- Vokietijos hitlerinius bude- 
vas kelias prie socializmo: dar- H atsHmti rank nu0 t 
bininkai supils j daiktą savo _ _ _ . v ,
uteles (o keturių metų krizis gyvybes. Pries tuos
utelių užtenkamai priveisė) ir galingus protestus sudrėbė- 
kapitalistai atiduos už jas ne jo kruvinasis fašizmas, ne
tik savo Šimtų bilionų dolerių jrįso nužudyti keturis ne
turtus, bet net ir savo politines kaitus komunistus.
ir sociales privilegijas! Hau pasauUo darbininkai(

B rook lyniečiai susitikdami komunistų vadovybėje, pro- 
klausia: “Tai k#da gi pirksime 1 testuos ir reikalaus, kad bū- 
socializmą?” Tuo tarpu Michel
sonas patšovė atgal į So. Bos
toną ir ten sau biznį varo.

Toj pačioj . Piliečių Kliubo 
svetainėj Brooklyne rengiamos 
PT

Sovietų Spauda Begailestingai Plaka
Kritikos Rykšte Netvarką ir Apsileidimą
MASKVA. — Sovietų vai- ir kitų organizacijų bus de- 

!džios laikraštis “Industrinis demos pastangos nurodytus 
Tai. pasaulio darbininkų Į Gyvenimas’’ iškelia aikštėn trukumus ištirti ir prašalin-

ROOSE VELTO VALDŽIA PLANUOJA ,
NAUJUS KRIMINALIŠKUS BŪDUS

NAIKINIMUI MĖSOS IR PIENO
Milionai Darbininkų Klasės Vaikų Negauna Pieno Stiklo ir 

Nyksta del Stokos Maisto, Milionai Bedarbių Vaikštinėja, 
Alkani, Tuo Tarpu Kapitalistinė Valdžia Skirs Šimtus Mi
liūnų Dolerių Naikinimui Maisto Produktų, kad Pakėlus 
Maisto Kainas.
WASHINGTON. — Roo-jkėlus kainą mėsos, pieno ir 

sevelto valdžia tęsia savo pieno produktų.” Vadinasi, 
kriminali šką programą ! du šimtai milionų dolerių 
prieš Amerikos darbininkų bus išleista naikinimui mai- 
klasę. Paskelbta, kad Ag- sto! Pinigai teks ’ turtin- 
riculture Adjustment Ad- ■ giems farmeriams, kurie tu- 

[ministracija (AAA) nutarė iri gyvulių ir pieno nąikini- 
kreiptis prie kongreso ir mui.

paS!!“’y d.ar i Tai baisi valdžios- krimi- 
$200,000,000 pagelbeti ze-. nal ieš Amerikos dar. 
|mesukiui. Apie trys sim- .ninku Juk miHo_
j tai milionų dolerių, kune < bedarbiu vaikštinėja al- 
Ibuvo pirmiau paskirti, jau kanį h. milionai bedarbių

vaikų, tos pačios valdžios 
pripažinimu, palengva nykš^

Vatikano Miestas. — Kal
bėdamas savo kardinolams 
popiežius Pijus XI pasmer
kė Vokietijos valdžios užsi- | 
mojimą išromyti 400,000 vy- l.v ., 
rų, ir rpoteru. Skundėsi del i lse3. V0?L.,. , .4. L: ’ /• - Ytrx- * ’ J O gal šitie du šimtai mi-tarptautmes padėties, ir ra-1, . . , , “j-*
gino tikinčiuosius “melstis, l.10ni^ oeiRl R1S Payesa,tadel stokos maisto, ypa- 
melstis, melstis.” U le^mS. fa“a“s>; tingai pieno. O dabar du

kūne vaikštinėja alkam ir, min d buf} 
apdriskę? O gal teks milio-, k ėk naikinimui 
nams bedarbių ir jų seimy- į . f 1 
noms? Nieko panašaus. pa_ :maiso-
skelbimas sako, kad šitie pi- i Bedarbiai, o r g a nizuoki- 
nigai eis “apmokėjimui! tės. Reikalaukite, kad šitie 
tiems farmeriams, kurie su- ■ du šimtai milionų dolerių 
mažins gyvulių skaičių ir
pieno pristatymą, idant pa- jų šeimynų.

New Orleans.—Našlaičių 
prieglaudoj kilo gaisras. 
.Laiku išgelbėta 67 vaikai. 
Už penkiolikos minutų na
mas sugriuvo.

tų besąlyginiai paliuosuoti 
draugai Torgler, Thael- 
mann ir kiti Vokietijos pro
letariato vadai. ,

Van der Lubbe, kuris 
reichstagą padegė, nuteis
tas pakorimui. Bet visam 

i šiose komunis-! sv*etu’ aišku> kad Lubbe 
ir išgirsti apielt>uvo tiktai hitlerininkų 

“Naujienų” ir “Keleivio” “soči-' įrankis šitai bjauriai proVo- 
alizmo nupirkimo” teorijos su- kacijai.

gruodžio 27 d. Kal- 
komunistų kalbėtojai. Ypa

tingai tie darbininkai, kurte da- 
avo Michelsono prakalbose,

40,000 Darbininkų 
Demonstravo už Komunistus

PARYŽIUS. —• Gruodžio 
19 d. Francijos sostinėj įvy
ko galinga darbininkų de
monstracija, kurioj dalyva
vo apie 40,000 žmonių. Tai 
buvo demonstracija už pa- 
1 mosavimą Vokietijoj L?ip- 
zige teisiamų komunistų.

ir begailestingai kritikuoja 
trukumus naujam MagnL 
togorsko mieste. Nurodo, 
kad nėra įrengta tinkama 
transportacija, kad darbi
ninkams prisieina peštiem 
eiti į darbą, kad nėra įves- 

Ir to- j ta gera vandens sistema, 
n e p r ks tatoma -reguliariai 
maisto ir kitų reikmenų. 
Laikraštis reikalauja, kad 
atsakomingos torganizacijos' vietų spauda nebijo ir nesi- 
ir miesto valdžią tuojaus gaili aštrios kritikos taikyti 
prašalintų tuos visus truku- ten, kur josi reikią. ,O So

vietų Sąjungos priešai nuog

ti. Mat, kur šiandien ran
dasi Magnitogorskas, ketu
ri metai atgal buvo tuš
čia vieta. Į taip trumpą 
laiką tapo pastatytas mies
tas iš apie 230,000 gyven
tojų! Aiškus dalykas, kad 
daugelio patogumų dar ne

Chicago, Ill. —Policija 
troškinančių gazų pagelba 
išmetė iš namų vargdienę 
Margaret Bettiš, motiną 
dviejų vaikų. Motina troš
kinama gazu ir nešina pen
kių metų sūnų ant rankų 
išbėgo iš stubos. Jos vyras 
bedarbis ir duktė tuo tarpu 
buvo išėję iš namų.

STREIKŲ AUDRA AME- Už Bibliją Pirks Reika 
RIKOJE 1933 METAIS Engus Produktus

Bet svarbu tas, kad So-

muš. šita kritika, žinoma, 
atkreips atydą Sovietų vai-' latos loja; kad Sovietu spaur 
cfžios, Kompnįstiį . Pąrtijos dai “burną mždaryta.’N '

Detroit, Mich. —■ Susior
ganizavo civilių , pašalpos 
darbų darbininkų unija 
kovai už augštęsnes -algas 
ir geresnes darbo> sąlygas. ;■

i t

APŠAUDĖ STUDENTUS

REKORDINĖ KELIONĖ 
ORLAIVIU

• AMSTERDAM. — Iš Hp'- 
landijos į Dutch Indies nu
skrido ir sugrįžo atgal or
laivis į 4 dienas, 4 valandas 
ir 40 minučių. Paprastai 
imdavo devynias dienas. Ke
lionė siekia 9,000 mylių. 
Pats ‘ skridimas ėmė tik 74 
valandas ir 42 minutes.

Baigia Savo Dienas 
Pan-American Konferencija

Clevelaadoi Aikštėje? > -X * . 
Raudona Iškabk i? : >; j

CLEVELAND,, !O. — Pu- 
blic Square aikštėje buvo iš
kabinta raudona vėliava' su 
užrašu, šaukiančiu Ameri
kos 1 darbininkus gelbėti iš 
budelio Hitlerio nagų drau-

MONTEVIDEO. — Taip 
vadinama P a n-A m e r ican 

I 

konferencija baigia savo 
darbą. Susirinkę abiejų 
Amerikų įvairių respubli
kų atstovai turėjo šokti 
taip, kaip komandavo jo | gus Torgler, Dimitrov ir ki-
Jungtinių Valstijų .Wall 
Streeto valdžia. Kubos de
legatai bandė' kritikuoti 
Roosevelto valdžią už įsi
veržimą ginkluotomis spė
komis, bet jiems burną tuo
jaus tapo uždaryta. ’ f ' ■

tus komunistus. - Vėliava 
buvo iškeltą 125 pėdų Rūgš
čio, Policija sako; kad jai 
lėšavo $20,i kol iškabą nuplė
šė. Suareštuoti trys darbi
ninkai irikaltiriami .iškabos 
iškėlime.

LONDON.— Už $500,000, 
kuriuos Anglijos valdžia ir 
Turčiai sumokėjo Sovietams.- 

Ra" už kopiją senos ir apdris- 
-- j kusios biblijos, Sovietų Są- 

Viso'buvo Unga Anglijoje nupirksian-

Sa- Į 
pas- ’ 
apie

Nacionalis Dirbtuvių 
vininkų Susivienijimas 
kelbė savo .raportą 
streikus 1933 metais, 
portas paliečia streikus iki 
gruodžio 16 d. ”."1_ _ 
1,667,streikai, kuriuose da- Į 
lyvavo 967,463 darbininkai. 
Daugiausia streikų įvyko 

: antroj pusėj metų, kuoniet 
tapo įvestas Nacionalio At-1 
statymo 
Daugiausia streikų 
rugsėjo mėnesį—net 
Gruodžio mėnesį, nuo 

j 16, įvyko 40 streikų.

Aktas i (NRA). 
buvo 
348.

1 ikiHAVANA. ■ —: Gruodžio 
22 d. tūkstantis studentų stl-I 
rengė demonstraciją ir rei-'j 
kalavo, kad 5 prezidentas^! 
Grau paleistų iš ] 
80 studentų. Grau prižadė
jo, tatai padaryti, pankui WASHINGTON. — Ame-
stųdentai nuniaršavo prie rikos Darbo Federacijos 
Vidaus reikalų sekretoriaus prezidentas Green pasiuntė 
ir. reikalavo, kad liautųsi prašymą NRA administra
tor orizavęs revoliucinį judė- ei jai, kad jinai nubaustų 
jimą. čionai ginkluoti jū- Fordą už laužymą Fordo 
rininkai užpuolė studentus dirbtuvės darbininkų strei- 
ir juos apšaudė. Vienas ko Edgewateryje, N. J. Po- 
studentas pavojingai per- nas Green negali nežinot, 
šautas. Demonstracija tapo kad varnas varnui akies ne- 
išsklaidyta.

kalfjimVjMaHauia BaUSt F°rd?

kerta.

,ti įvairių produktų, kuriuos 
■liaudis gali naudoti kasdie
niniam gyvenime. Už pir
kimą šios biblijos tūla dalis 
Anglijos spaudos labai kri
tikuoja valdžią. Kuomet 
milionai Anglijos bedarbių 
neturi ko valgyti, tai išdy
kus buržuazija pinigus 

j švaisto senoms biblijoiųs.

DIDESNIS MIRIMŲ 
SKAIČIUS N. Y. GAT-.

VĖSE

NEW YORK. — Palygi
nus su lapkričio menesiu 
1932 metų, šiemet per tų 
patį mėnesį nuo nelaimių 
miesto gatvėse mirimų buvo 
dviem daugiau. Tai vis au
tomobilių nelaimės.

(Dauglau Pasaulinių žinių 
5-tam Duslapyjl
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Antra* Puslapis

vo Kailius?

Kp. Korespondentas.

HARTFORD, CONN.

J* . ],. " | palaiko Japonijos imperia- 
ocia is ų i Įįzrtta kįįa ranka bando pa

vadai HPV- i . S’ . . ... . _

Amnestija Sukilėliams eiti

tenRIO DE JANEIRO.

Surankiojo M, D

paduoda 
Šiaulių)

k

■

Vaikas—O kodėl tėvas mau
dosi?

Motina—Taip, bet jis gerai

ką iškovoti iš darbdavių.
Senas Hartfordietis.
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, “Bile kokiam atsitikime, 
darbininkų klasė darys vis- 

, ką savo galioje, kad palai
kyti Sovietu Sąjungos gyni-

bosai Sveikas, Joneli, na, kftip visg 
saly- kas, ar prašei mano tėvelio,

Be kovos jie nieko ne-,i leistų mums apsivesti? . , 
Jonelis—O, . brangioji,-, kaip

Yra Skirtumo
Vaikas—Mama, as noriu 

į ežerą ir maudytis.
Motina—Ne, tu negali,
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ima ne Per rii^kų, darbai parėmimui 
impėriaiistu ir fašizmo.

A. Biriiba.
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Kalėdos-—Kam Jos?

Šiandien kalėdų šventė. Dvasiški j a ir 
visa$* išnaudotojų klasės propagandos 
apaktas bus užsuktas .brukti į milionų 
tikiriciųjų' darbininkų galvas “dievo ma
lonumus’^ įr kapitalistinės sistemos ge
rumus. Podraug tie milionai bus ragina
mi aukoti ‘Mievo naudai” paskutinius do- 
leriiiš ir centus. Geresniam apžavėjimui 
bus ^panaudotos visokios priemonės: ir 
chorai, ir varpai, ir radio, ir spauda, ir 
teatrai, ir visoki kitoki prietaisai.

Ulios ir džiaugsis maža sau jale para
zitų/ Jai tai ištikrųjų kalėdos! Ji dar 
vis valdytoja, nors krizis, bedarbė purto 
tą sistemą, kuri ją palaiko; nors gyveni
mo pienos jai vis trumpėja.

Bę;t kokis džiaugsmas tiems milionams, 
kuri# jau kelinti metai, nebedirba? Ko
kis džiaugsmas tiems milionams, kurie 
kad į dar ir dirba, vos tebegali padaryti 
pragyvenimą—skurdų, skrumnų pragy
venimą, vos tebegalėdami pratęsti gy
vybę;? Ketvirti metai krizio baigia nua
linti’,’ milionus darbininkų. Jiems ne 
džiaugsmo, bet dejonių ir vargo šventė.

Iro taip yra visame kapitalistiniam pa
saulyj. Šita šventė, šitos kalėdos atne
ša jfemsi ne viltį, bet nusiminimą, dides
nį vŽtrgžį. ' /

Randasi viena šalis, kur 25 dieną gruo
džiu, darbo žmonės į ateitį žiūrės viltin
gai,!,’su entuziazmu. Ta šalis—Sovietų 
Sąjunga. Tačiaus ten nebų& kalėdų. Su 
vargu, bedarbe—su perkeitimu socialės 
sistemom—išnyko ten panašios bereikš
mės.. prietaringos šventės, paremtos mo- 
naiiir prigavystėmis.

Sąmoningi darbininkai, nepaisą religi
nių (.'švenčių, pasiliuosavę iš dvasiškijos 
įtakps, turi dėti “didelių pastangų darbui 
už Švietimą ir organizavimą kunigijos ir 
kapitalistų klasės įtakoje esančių dar
bininkų. Aiškinkim jiems, jog tai, ką 
molina kunigija, yra burtai; jog dievas 
jiCnįš jokių laimių neatnešė ir neatneš. 
Jie patys savo bendromis pajėgomis pri
valo kovoti už šviesesnę ateitį. Tik nu
vertus kapitalo sistemą jie galės paleng
vintu savo sunkų gyvenimą, panaikinti 
skundą.

Kad tai padarius, jie turi šviestis, mo
kintis, pažinti savo priešus ir draugus. 
Raginkime darbininkus užsisakyti “Lais
vę”;; Aprūpinkim juos marksistine-leni- 
nistihe literatūra. Traukime iš išnau
dotojų įtakos darbininkus!

ii - - t

Didžiosios Sukaktuvės
ii

Sakantį .sausio mėnesj (21 d.) sukaks 
lygiai įėšVnts metų nuo. to, kaip mirė 
Leninas. Kiekvienais metais ši sukaktis 
būdavo.minima plačiai. Šį kartą, be abe- 
jojitpo, sausio 21 d. bus daug reikšmin- 
gesaė. . „ ;

Komunistų Partija ragina Amerikos 
Bąnimingus darbininkus jau dabar prie 
to ruoštis. Reikia žiūrėti, khd minint ši
tas ;; sukaktuves nebūtų pasitenkinama 
tiktai formaliu suruošimu masinių mitin
gų i(kad ir labai pasekmingų). To toli 
gražu neužtenka. z

Nlūsų uždaviniu žiūrėti, kad sausio mė
nesį;: pasiekus kuodaugiausiai darbinin
kų if juos supažindinus su leninizmu, su 
tuo ;inokslu, kurį skelbė Leninas. Ne tik 
reikia juos supažindinti su leninizmu, bet 
įtraukti į Lenino partiją—Komunistų 
Parfciją—ir padaryti kovotojais už savo 
klabės reikalus^

TU pati pareiga krinta ir ant lietuvių 
darl/niiTkr—ypačiai komunistų ir jų ar
timų rėmėjų. Turime žiūrėti, idant per

tą mėnesį paskleidus kuodaugiausiai leni- 
nistihio mokslo tarpe lietuvių darbininkų. 
Platinkim Lenino raštus. Ruoškime pre- 
lekcijas-paskaitas apie Leniną ir leniniz
mą, aiškinkim lietuviams darbininkams, 
kaip Rusijos proletariatas, vedinas Le
nino mokymų, išsiliuosavo iš kapitalisti
nės vergijos ir pasekmingai stato “socia
lizmą; sujungkim leninizmą su Amerikos 
proletariato reikalais ir uždaviniais.

Niekuomet Amerikos darbininkams le
ninizmas nebuvo taip svarbu pažinti, 
kaip šiuo ketvirtį metų kapitalizmo kri- 
zio laikotarpiu—laikotarpiu karų ir re
voliucijų. . .' ,

Kainos Tebekyla
Roose velto adjninistracija. ne tiktai 

auksą perka nustatytomis kainomis, mo
kėdama brangiau, kad tuo ' būdu atpigi
nus dolerį, bet jau pradėjo pirkti ir si
dabrą. Tai reiškia, kad dolerio infliacijai 
plečiama. Gi praktiškame gyvenime šis 
reiškinys atsispindi pakilime kainų įvai
rių pragyvenimo daiktų.

Sakoma Rooseveltas pradėjęs pirkti si
dabrą tuo sumetimu, kad suskaldžius blo
ką senatorių ir kongresmanų, kurie se
kančiam kongrese griežtai stos už “lau
kinę” dolerio infliaciją. Galimas daik- . 
tas. Bet padėties tas neatmaino. Infli
acija stumiama pirmyn. Jos pasekmės 
pirmiausiai krinta ant darbininkų. Tai 
'netiesioginis jų algų kapojimas. O tų, 
ką nedirba—netiesioginis pašalpų (kurie 
jas gauna) kirtimas.

Pasak oficialiais Washingtono davi
niais, nuo balandžio mėnesio, š. m., pra
gyvenimo daiktų kainos pakilo 17 nuo
šimčių. Aišku, kad tai skaudžiausiai pa
lietė darbininkus. .

Šitokį “prezentą” p. Rooseveltas duoda 
Amerikos darbininkams kalėdoms.

Antrasai Internacionalas, Taikos Klausi
mas ir Sovietu Sąjunga

Ar Pasaulio Socialdemolp’a- II Internacionalas savo eile- 
tijos Vadai Permainė f Sa- se turi rusus kontr-revoliu- 

cionierius menševikus (Ab
ramovičių, Daną ir kitus), 
kurie aktyviai darbuojasi 
su imperialistiniais plėši
kais prirertgimui karo prieš 
Sovietų Sąjungą. Antrojo 

i Internacionalo vadai akty
viai palaiko ukrainus nacio
nalistus, kurie darbuojasi 
su Vokietijos hitlerininkais 
dbl ginkluoto karo prieš So
vietų , Sąjungą, j Antrasai 
Internacionalas - atvirai pa
laiko Chinijos Chiang Kai- 
'sheką, kuris susijungė su 
Japonijos imperialistais 
jfrieš Sovietus Chinijoj ir 
prieš Sovietų Sąjungą. Tuo 
pačiu syknr.toj pačioj Biu
ro rezoliucijoj tie vadai kal- 
įba, kad “Japonijos imperia
lizmas grūmoja įgrūdimu 
Sovietų Sąjungos į apsigy
nimo karą.” Viena ranka

mą”, baigiasi rezoliucija, 
priimta II Internacionalo 
Biuro, lapkričid 29' d* Skai
tai žmogus ir nenori' tikėti į 

i JI ilnternącionalo vadai jau 
kalba apie gynimą Sovietų 
Sąjungos! Per11 šešioliką 
metų jie nuodijo pasaulio 
darbininkų protą “raudopO’- 
jo imperializmo” baubu^įy- 
gino ^omuniztną prie fašiz
mo, Staliną prie Hitlerio ir 
Mussolinio, bet dabar stąL 
ga pamylėjo tą “raudonąjį 
imperializmą” ir jau pąsL 
rengę jį ginti!

Kaip gi į visą šitą klausi-1 
mą žiūrėti: ar 
Internacionalo vadai per
mainė savo kailį, ar jie 
pasirodo naujoj rolėj, kad 
smėliu užpilti akis savo pa
sekėjams? Argi ištikrųjų 
Vanderveldės, Adleriai, Re- 
naudėhai, Blumai, Hender- 
sonai ir kiti II Internacio
nalo ricieriai staiga įsimy
lėjo į Sovietų Sąjungą*?

Tegul kalba faktai. Ge
riausias Sovietų Sąjungos 
apgynimas, geriausias ko
vos būdas prieš .fašiziųą, 
prieš karą ir už taiką, tai 
yra darbininkų klasės ben-

Iš ALDLD 190 Kuopos 
Veikimo

ALDLD 190 kuopa jau 
metai kaip gyvuoja. Smagu 
buvo lankyti susirinkimai, 
kuomet buvo draugiškai vis
kas svarstoma. Tačiaus lai
kai pasikeitė, dabar pasirodė 
nedraugiškumas mūsų kuopo
je. Tas nedraugiškumas daug 
kenkia darbininkų judėjimui 
ir mūsų kuopai.

Mūsų kuopoje yra dar na
rių, kurie neužsimokėjo duok
les į Centrą už 1933 metus. 
Tai reikia greitai atlikti. Pi
nigai reikalinga Centrui, kad 
jisai galėtų leisti daugiau kny
gų, o dabar jau ruošia leisti 
ir žurnalą*

Pereitame susirinkime kuo
pa taip’ pat paaukavo Komu
nistų Partijos mokyklai $3.00. 
Tai reiškia, .kad kuopa prisi
deda prie* darbininkų judėji
mo. ’ ■

4 Abu Vienodai Kalba
Rabinas—Mano mieli kiaušy-, 

tojai, ilgai kentėjome, bet dar 
biskutį palaukite ir mesijas už
gims ; viskas bus gerai...’ ■

Prūseika—Draugai ir geri 
žmonės, žinote, kaip aš tvirtai 
stovėjau ant Amerikos žemės; 
bet kada bimbizmas įsigalėjo ir 
paėmė s viršų, tai mes atsidūrė
me klampynėje ir jari’ trys' me
tai, kaip męrdime.' Bet greitai 
tas pasibaigs^ Komihierne bus 
revoliucija, skloka paims viršų, 
mus pripažins vadais, bimbiz- 
mui, stalinizmui ir komunizmui-, 
bus galas, o mes ir vėl tvirtai 

, atsistosime ant Washingtono 
i žemės.

Korupcija CWA
“Vilnis” rašo,; kad Chicagoje, .

Kaip ir buvo galima tikėtis, prie civilių ( w .. .
valdžios darbų bedarbiams eina didžiausios dias iiontas priesjnaują ka- 
suktybės. Korupcija žydi aršiau, negu ca- 
ristinėj Rusijoj.

Jau net ir kapitalistinėj spaudoj (“Nau
jienos” dar nuduoda nieko nežinančios) vie
šai rašoma, kaip prie tų darbų pristatyta 
daugelis, kurie atvažiuoja puikiuose auto
mobiliuose, žinoma, ne dirbti, o tik bosauti; 
kaip jie gerai stovi finansiniai ir t. t.

Užvesta tyrinėjimas, kuris aišku—kalti
ninkų nesuras. O tuom tarpu šimtai tūks
tančių bedarbių negauna pašalpos, negali 
gauti tų darbų.

ši skandalinga padėtis bus pakeista tik 
tuojnet, kada bedarbiai, visi susiorganizavę 
į Bedarbių Tarybas, išvystys kovą visu plo
tu.

Įsai skint as Provokatorius
“Priekalas” rašo:

“Sekfnadienis” rugpjūčio 27 d. 
tokią žinutę apie Gubernijos (šalę 
garsenybę:

“Gubernijoj garsi šemeto pavarde. Tas 
jaunas avantiūristas savo žygiais panašus į 
aparchistą Brešį. 1918 m. jis drąsiai mėtė 
granatas į “vokiečių žandarų butus; vėliau 
kovojo raudonosios armijos eilėse ir vadino
si komisaru; paskui šaudė savo bičiulius 
bolševikus: nemažai baimės įvarę jis Guber
nijoj buvusiems bermontiriiiiKams ji? W vie
ną jų jiš nušovė iš pasalų; dar vėliau jis 
dalyvavo bombą atentate prieš ministelą 
Galvanauską; po to pabėgo į SSRŠ jr dabar 
tenai komisarauja. Kokiu bhdu jam pavy
ko įsigyti bolševikų nialonę, paslaptis.”

Tikrai, Šemeta buvo žymūs šaulis ir žval
gybininkas; kad jis būtų buvęs kada-nurs 
komisaru, apie tai mes neturime davinių, 
bet kad jį žvalgyba, stengėsi išnaudot prę- 
vokacijos tikslais—pakišt pet jį sprogstamą 
medžiagą komunistams, kad jis provokaci
jos tikslais buvo pasiųstas 1924 m. pradžioj 
į Maskvą, apie tai mes turime davinių. Tik 
nepavyko jam provokacija, ir jis ne komi
saru čia liko, o buvo pasodintas kalėjimai!.

Drg. V. J. Senkevičius verčia įdomų 
Maksimo Gorkio raštą “Leninas”. Tai 
nepaprastai svarbus ir žingeidus to pa- . 
šaulio proletarinio rašytojo veikalėlis, jo 
atsiminimai apie Leniną. Išverstas į vi
sas didesnes kalbas. Mes jį spausdinsi
me “Laisvėje” sausio mėnesį, kurį sueis 
10 mėtų nuo to, kaip mirė pasaulio prole
tariato vadas ir mokytojas V. L Leninas.

rą ir fašizmą. Tas aišku. 
• Tą supranta kiekvienas, ku
ris sąžiniškai nori kovoti v
prieš karą ir fašizmą. Bet 
socialdemokratų vadai iš 
Antrojo Internacionalo ne
dalyvavo Tarpt autiniame 
Kongrese Kovai prieš Karą, 
kuris pereitą vasarą įvyko 
Amsterdame, Holandijoj. 
Dar daugiau: jie tą kongre
są pasmerkė ir išmetė iš sa
vo partijų tuos darbinin
kus, kurie kongrese dalyva
vo kaipo delegatai nuo ma
sinių organizacijų. Šitie 
vadai neleido jauniesiems 
socialistams dalyvaut Tarp
tautiniam Jaunuolių Kong
rese Kovai prieš Karą ir Fa
šizmą, kuris įvyko nesenai 
Paryžiuje.

Grįžkime namo. Ameri
kos Socialistų Partija atsi
sakė dalyvauti bendro fron
to Prieškariniam Kongrese, 
kuris nesenai įvyko NeW. 
Yorko mieste.1 •. Dar visaip 
išniekino tą kongresą.- 
Šiandien mėto laukan iš 
partijios ir iš Jaunųjų Sočia-' 

, įistų Lygos visus eįliųius 
socialistus, khrįe drįsta, pa- 

< sisakyti už bendrą frontą su 
komunistais prieš karą ir 

, fašizmą. z
Atsimeriame, kaip II In

ternacionalas po, įvairių ma
chinacijų atmetė Komunis
tų Internacionalo pasiūlytą 
bendrą frontą kovai prieš 

. karą ir fdšizmą ir už gyni
mą Sdv. Sąjungos. Gi dabar 
tie patys vadįi pareiškia, 
kad jįe pasir&hg^ kovoti 
prįeš kąrą, prieš fašizmą ir 
už gynimą Sovietų Sąjun
gos! Ar galima jais pasiti
kėki? ...... .......... '
nagb juodymą. > r , ’

Dar ir šiandien tas pats

1 ." | sirodyti, kad jie gina Sovie- 
tų Sąjungą.

Rezoliucijoj jau kalbama, 
kad Austrijoj šiandien “ei
na lenktynės tarpe dviejų 
rūšių fašizmo.” Vieną rū
šį atstovauja premjeras 
Dollfuss, o kitą nazės. Bet 
tie patys Austrijos Socialis
tų Partijos vadai, kurie 
yra vadais ir Antrojo In
ternacionalo Biuro, visai 
nesenai oficialiai pasiūlė 
Doįlfusso valdžiai aktyvią 
paramą prieš nazes. Vadi
nasi, aktyviai parėmė Doll- 
fusso fašizmą.,. s

Vokietijos Socialdemok
ratų Partijos šulai reichsta
ge balsavo už Hitlerį ir jo 
fašistinę programą. Dabar 
tie patys vadai lūpomis II 
Internacionalo Biuro neva 
skelbia, karą hitleriniam fa
šizmui. Ispanijoj socialis
tai dalyvauja valdžioje, ku
ri kraujuose paskandino 
kelis darbininkų sukilimus Brazilijos pi-ezidentas Var- 
ir.priruošė dirvą fašizmo 
įsigalėjimui. G rezoliucijoj

Užsitaškė Akis
Kazys—Na, pilieti, ar balsuo

si už darbininkus...
Pilietis—Ne, ne, už bimbizmą 

nebalsuoju. t
Kazys—Matai, tamsta, be- 

klampiodamas ant tiek akis už- 
sipurvinai, kad daugiau darbi- 

Darbo j ninkli nematai- . 
darbi- ■ 

silpnai, i Išmokino .
unijai Tgvas—Dukrele, pirmu kartu

buvai parapijinėje mokykloje, 
ir ką tu išmokai; ką sakė kuhi-

Biskis Iš Dirbtuvių
Pas mus nekuriose dirbtuvė

se buvo pradėję biskelį dirbti 
geriau per tūlą laiką, bet da
bar jau ir vėl sumažėjo. Kai- 
kurios dirbtuvės dirba tik po 
3-4 dienas į savaitę.

čia darbininkai pradėta or
ganizuoti į Amerikos 
Federaciją. Tačiaus 
ninkai rašosi labai 
Mat, darbininkams ta 
jau gerai' ;yra žinoma, 
tingai jos vadai veikia tik 
taip,' kad bosams būtų gerįau. r_.. 9 
Vienok., jei darbininkai' susi-,gee itg-Tėveli. kunigas 
rašytų j umją, tai visgi butų kad ag esu vai
organizuoti ir galėtų daugiau ;, 
ka veikti. Gal tuomet ir bū-' as‘ tv I ________
tu geriau. ■ T . . ~ ..1 . ... . Jau Antrą Dantj...Darbininkams reikia organi-| . (
zuotis. Tačiaus jie turi orga- Onutė (dentįsto' duktė) 
nizuotis ir kovoti, kad 
pagerintų jų gyvenimo 
gas. 
gaus.

Kol darbininkai nėra orga- tik nueinu, tai. taip gedi j uosi 
nizuoti, tai jiems labai sunku ' pasakyti... šiandien jau daviau ,

I ištraukti man antrą sveiką dan-

gas paskelbė pilną amnesti-
ją karininkams, kurie daly- XTiVVillC4_ 

Biuras nė žodelio nesako vavo pernai Sao Ratilo su- apdraustas, 
nei prieš Vokietijos social- kilime prieš valdžią, 
demokratus, kurie balsavo; y 
už Hitlerį, nei prieš Ispani
jos savo draugus budelius, 
kurių rankos ir kojos su
teptos nekaltu proletariato 
krauju.

Iš to viso aišku, kad An- 
t rojo Internacionalo šulai 
nepermainė savo politinės 
fizionomijos, kad jų Biuro 
rezoliucija prieš karą ir fa
šizmą ir ružt gynimą Sovietų 
Sąjungas padiktuota nd są
žiniško įsitikinimo, bet poli
tinių sumėtimų, kad jie 
kaip puvo, taip ir tebėra 
dalimi tų pasaulio imperia
listinių spėkų, kurios gimdo 
„fašizmą ir ruošia naują ka- tau, bet vėl atauga, 
rą. O tuos politinius sumė- mari tai išnaikinti? Atsakyki- 
timus randame tarptautinėj! te pėr mūsų “Laisvę.” 
darbininkų judėjimo situa
cijoje. Socialdemokratai 
darbininkai traukiasi iš po 
savo pardavingų vadų įta
kos. Čia reikia demagogiš
kų frazių, kad jubs sulai
kyti. Reikia kalbėti prieš 
karą ir fašizmą, tuo pačiu 
laiku darbais padedant nau
jam karui ir fašizmui, žo
džiai vienas dalykas, o dar
bai kitas, žodžiai apgavi
mui ir užvovijimui darbi-

371 Lake St.

DARBI N INK U 
SVEIKATA &

Newark, M. K

*
Sveikos odos nelieskite. T'AijV 

I tepliokite kas dieną, per sa- 
Jeigu kartais oda 

įrausta, įpyksta, tai' apstpRL 
tę tepę rūkščia, bet tepkite! 

įPdrą dienų koldkrėmii. Paškdl ; r 
ir vėl rūkščia. t Tada' hUo'iri-' ** 

. . TZ . . . . . nos po truputį fiusilupš. Jeiguskauda. Kaskada apsipjaus- ku[. 'a
tejimu, tai tepliokite ir ilgoku,' 
kol galų gale viša!i nebeliks s 
nuotrinų.

Kad nuotrinos neatsinaujin
tų, būkite basas, kadą tik ap
linkybės leidžia. Dėvėkite

I minkštos odos avalą, kad ba
tai nebūtų nei persiauri nei 
per dideli.

Gerai yra, be to, kad ir kas 
dieną maudyti kojas šiltai, iš- 
tarpinus druskos ir sodės. Ge
rai kojos palaikyti iškeltos 
augštyn, keletą kartų į dieną.

Kai saulė šviečia, palaiky
kit kojas basas ant saulės, tai ' 
oda lieka atsparesnė.

KARPOS IR NUOTRINOS
Man ant ranku atsiranda. XT . / ... x . vaitę-kita.karpų. Neskauda, tik taip .

nesmagu, kliūva kartais prie I 
darbo. O ant Rojų pirštų man 
jau nuo senai yra nuotrinų, i 
“kornų” ar kukUruzų. Jie tai

Kaip

Atsakymas.—
Ant mažesnių kornų, taipgi 

ir ant tų vištakių bei nuotrinų 
dėkite gabalėlius medvilnės, 
sumirkytos ricinos aliejum
(“Castor oil”). Apdėkite, ap-| 
riškite kuo ant nakties. Taip į 
darykite porą-trejetą savaičių, 
tai paskui suminkštės ir nusi- ' 
lups tos karpos ir huotrinos.

Stambesnės ir 
nuotrinbs galima deginti kar- 
boline ^rūkščią 
Carbolic acid”), 
gabaliuką ‘ medvilnės1 aplink 
galą pagaliuko, padažykite 
rūkščia ir aptepkite nuotrinas.

atsparesnes

(“Liquefied
Apsukite

' ’ zctltme Getai *1* 
kojbš palaikyti ir prie ugnies ' 
bei pečiaus.



Pirmad., Gruodžio 25, 1933

Maskva šip DIENU SKAITYMAI

90

statymu reikmenų Vladivosto- [ 
kan. Jeigu Amerikos reikme
nys praeis Japonijos laivyną, 
Rusija apsidrūtins, jeigu ne, 
Amerika bus tik vidutinės svar
bos.

“Japonija prisibijo Sovietų 
orlaivių, kurių pora šimtų ar 
daugiau, bėgyje šešių valandų 
gali . nulėkti į Sendai, Tokio, 
Kyoto, N.agoyą, Osaką, Yokosu
ka, Sasebo ir Fukuoką, kurių 
biznio centrai medin iaįfir popie
riniai. Prisiminimas žemės 
drebėjimo gaisrų baimes^ir pa
nikos, primena japonams, ką ga
li padaryti kelios degančios 
bombos tų miestų gyventojams. 
Tačiaus apie pavasarį Japoni
jos orinės spėkos bus jau aprū
pintos. ;

“Rusijai yra didesnis pavojus 
išškiriant tai, kad nebus palie
sta' jos širdis? ’ Japonijos spė
kos, sutrauktos Mongolijoj, da
bar gali padaryti puolimą 
1,000 mylių plotų. Arba balta
gvardiečių šnipas gali išsprog
dinti tiltą ar tunelį ir atkirsti 
125,000 raudonarmiečių vande
niu ir žeme, kurie dabar yra 
Trans-Baikale tarpe badaujan
čių ir karštligės apimtų gyven
tojų,—bėgyje dviejų mėnesių 
turėtų pasiduoti. Bet tie du 
mėnesiai, taip mano rusai, su
painios Ameriką su Japonija.”

Tai šitaip rašo “viską žinan- 
žmonės.”
Perskaičius tokį rašinį, atro

do, kad Sovietai jau dabar su- 
bet di- ! mušti, gyvena svetimoj teritori- 

’ “kenčia rusišką badą.”
Kad Japonija puls Sovietus 

visu.pasiutimu, tas visiems žino-
Bet reikia atsiminti, kad ;

“LAISVĖS” KNYGŲIŠPARDAVIMASPradžioj gruodžio mėnesio 
teko skaityti du ypatingi 
straipsniai žurnale “The Litera
ry Digest”, kurie tampriai ri- 
šasi su Sovietų Sąjunga.

Gruodžio 2-ros dienos laido
je tilpo straipsnis, parašytas 
kokio tai pono Abbot, kuris kal
bąs apie bolševizmą ir Baltijos’ 
valstybėles. Jis piešia, jog ma
žos valstybėlės kenčia didelę 
baimę del “įsiveržimo bolševi
kų” ir spėka jų sunaikinimo.

“Prie Baltijos, kur ant Ne- 
vos krantų stovi pasišiaušęs 
Leningradas, randasi susirūpir 
nime Švedija, Finlandija ir nau
jos valstybės, ypatingai išpjau
tos iš Rusijos teritorijos — Es- 
tonija, Latvija, Lietuva ir lais* 
vas Danzigo miestas. Kiėkvie-i 
na valstybė turi savo i sostinę. 
Jeigu kas galėtų padaryti tą ty
rinėjimą, kokį aš dalinai pada
riau po aplankymo Leningra
do, jis būtų pagautas ypatingo 
įspūdžio, matydamas linksmu
mą ir aiškų gerlaikį visuose ši
tuose miestukuose ir 
apimtus baimės, nes 
mas, šiaurių slogutis, 
žengti savo rusiškus 
ir užplauti juos, šitose šalyse 
girdisi baimės del naujo europi
nio karo. Net hitlerizmas ne-

bos, parašė vaikišką pasaką 
apie budavęjimą Babelio bokš
to, kur išsigandęs dievas, kad 
mūrininkai neįsikraustytų į 
dangų,—sumaišė kalbas ir tuo- 
mi pabaigė Jų gudrų .sumany
mą. ! i ••

žinant, kad kapitalistiniam 
. pasaulyj yra apie 45 milionai 
bedarbių ir daryti išimtį, būk 
Pabaltijos miestukuose, nėra 
bedarbės, tai burbuliškas pasa
kojimas apie gerlaikį. Mąn pa
čiam teko kalbėti su Klaipėdos 
uosto darbininkais 1932 metais, 
kurie nusiskundė, kad nėra i 
darbų, sunku pasidaryti pragy
venimą... O ar nuo to laiko, ten 
padėtis bent kiek atsimainė?— 
Ne J Viėnok jis bando nupiešti 
savo skiete matytus .vaizdus: jo 
kelionės įspūdžių skaitytojams, 
—tiksliai prigavingu išmislu.

Kitame numeryje skaitome 
Upton Close straipsnį, kuris 
nurodo neišvengiamą ginkluotą 
susirėmimą Sovietų Sąjungos 
su imperialistine Japonija. Jis 
pabrėžia jau visam pasauliui ži
nomus kivirčius abiejų kalba
mų šalių delei Mandžūrijos ge
ležinkelio, ir apie tai nėra rei
kalo daug kalbėti.

Paskui jis primena Japonijos 
geismus įsigyti pastovią ir jai 
reikalingą žuvininkystės bazę 
Kamčatkos pajūryj. Jis Sako:

“Japonijos žuvininkystė nėra 
didžiausia pasaulyje, 1 _____ r
džiausią iš Japonijos pramonių.'joj ir 
Japonija negali visada ginčytis 
su Rusija delei būtino nuomavi
mo vandenų palaikymui stiprios m a. 
šitos pamatinės industrijos. Ji Raudonoji Armija nėra vadovy-1 
reikalinga maistui ir darbui jos beje Chinijos parsidavėlių ge- ! 
žmonių; jos laivams ir jų oficiė- nerolų, kurie atidavė plotus žė
riu personalui; jos galingam mes veik be jokių mūšių. O kur 
imperiškam laivynui. Ji negali ■ chiniečiai sukaupė apsigynimo 
visada siųsti šarvuotlaivius gąs-1 spėkas, pavyzdžiui prie šang-

Dienraštis “Laisve” skelbia didelį ir labai nupigintomis 
kainomis knygų išpardavimą. Pirkite dabar. Naudo
kitės dideliu nuplginimu. Daugelio knygų nedaug tu

rime ir vėliau jau nebus galima jų gauti.
Sekamos knygos yra išpardavimui:

mažiau, lanko pradines 
Ant 267 nuoš. pa- 

universitetuose.
80 

eks- 
mo- 
dar- 
teat-

Tuo pačiu sykiu senajam 
mieste, netoli biednuomenės gy
veno caras ir ir jo augščiausi 
ponai< baronai, vyskupai, ir ki
ti bagočiai, , Kuomet caras, Pe
tras Didysis, užėmė Maskvą ir 
ta vieta jam netikdį tai jis išsi- ( 

• kraustė į kitą miestą, kurį jis 
užvadinO St. Petersburgu.

Nors tada Maskva paliko ne 
jį sostamiesčiu, vistiek ji buvo 

garsių poetų, kaipo Puškin ir 
Fet, nupiešta kaipo viena iš 
gražiausių miestų, kur dau
giausia visokių tautų žmonių 
gyveno. Bet poetai buvo už- 
maršingi ir akli. Jie nematė, 
kad žmonija gyvai puvo, gy
vendama tamsiuose urvuose, 
kad tūkstančiai jų kasdieną mi
rė badu. Ne, jie tik matė Į ¥ 
Kremliaus sienas ir ponų namų gaikščio' Lvov, 
aukštus blizgančius bokštus ir prjiygjnti prie 
didelius langus. Jie ar buvo (Jimmie Walker.

Daug lietuvių gerai ^*žino, augina ir plečia morališką ir 
koks buvo gyvenimas Maskvoj artistišką kultūrą. Apie Mas
caro laikais. Maskva buvo ži- kva sukasi visi mašinerijos ra- 
noma kaipo didžiausias kaimas, I tai. Nuo pat revoliucijos lai- 
bųvo žinoma kajp seniausias kų raštas ir visa literatūra net 
ir didžiausias miestas, nors jis ant 50 nuošimčių paaugo,
ir buvo apgriuvęs, su senais n tošimčių visų'vaikų, 18 metų 
mūrais. Užkimštas cerkvėmis, ...na 
tamsiais siaurais keliais, kur; mokyklas. 
Visokių tautų ir rasių buvo su- į kilęs mokslas
sigrudę tamsiuose griuvėsiuose. Maskvoj yra 212 muzėjų, 

ambulatorijų vien tik del 
perimentų, 30 augštesnių 
kyklų ir universitetų, 800 
bininkų kliubų ir daugybė
rų ir operos namų. 40 skirtin
gų laikraščių ir žurnalų iš
spausdinama kasdien; visokios 
knygos apie sveikatą, apie išra-

, dimus ir apie auklėjimą kūdi-. 
: kių yra apščiai platinamos.
Vien tik Maskvoj daugiau per
mainų ir išbudavojimų padary
ta per vieną metą, negu prie 
caro buvo padaryta per dešimts 
metų.

Palyginti caro laikų miesto 
valdybą ir dabartinę valdybą, 
tai yra taip skirtinga, kaip juo
das nuo balto. Prie caro, mies
to dūmą susidėjo iš 38 ponų, 
58 aristokratų ir 29 fabrikan- 

Visi po vadovybe kuni-

tolydžio 
bolševiz- 
gali per- 
rubežius

kuris galima ■ atrodo joms labai svarbus. Ko
New
Tie buvo val-

ti
Yorko

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų, šią knygą privalo skaityti 
kiekvienas darbininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yra sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo 
75 centų. Dabar 35 centai. Neapdarytos 25 centų

> * Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
‘hepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, mokslais ir abelnai kokia 
bus tvarka, Rasite įrodymus, kodėl kapitalistinė sistema toliau ne
atsako žmonijai. Knyga turi 128 pusi. Pirmiau kaina buvo ap
darytos 60 centų Dabar 30c. Neapdarytos kaina 25 centai.

ANARCHIZMAS IR SOCIALIZMAS- Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinama skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kama buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJA. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl, ji neatsako 
darbininkams. Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
ir todėl labai lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 
$1.00. Dabar tiktai 50 centų.

VALSTYBĖ IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai 
geriausia knyga apie valstybę, kaip ji subudavota ką reiškia 
ginkluoti žmones ir kam valstybė tarnauja. Kokis yra skirtu
mas tarpe buržuazinės ir prdletarinės valstybės. Lenino raš
tai—pamatinis mokslas. Prie knygos yra ir žodynėlis paaiški
nimui sunkesnių žodžių. Turi 190 puslapių. Kaina apdarytos 
buvo 75c. Dabar 40 centų. Neapdarytos 25 centai.

Knygos Apie Religiją
MOTERIS IR IŠPAŽINTIS. Parašė A. B. Iksas. Tai viena 

iš geriausių brošiūrų kuri nušviečia ką kunigai stengiasi suži
noti iš moterų laike ausinės. Kokios to pasekmės ir kaip kuni
gus išmokina mokyklose. Brošiūra turi 96 puslapius. Jos kai
na buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

AR STEBUKLAI PAGYDO? Parašė R. Mizara. Brošiūra 
turi 64 puslapius. Joje rasite apie “stebuklus”1 ir visokius “cū- 
dus.” .Ką reiškia “stebūklyngos’į vietos Melden, Kalvarijos ir 
apie “stebuklingus” visokių dievų užgimimus. Brošiūros kaina 
buvo 15 centų. Dabar 10c.

KLEBONIJOS PASLAPTYS. Parašė A. B. Iksas. Brošiūroje 
rasite smulkmenas apie kunigo Petkaus bylą prieš “Laisvę” ji 
daug kitų svarbių dalykų. Brošiūroje yra aprašytas kunigo gy
venimas ir teismas. Ji turi 80 puslapių. Kaina buvo 25 centai. 
Dabar 15c.

Kas pirks visas tris knygeles, tai gaus Vž 30 centų,

Ar Nori Būti Sveikas?
PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Df, 

J. J. Kaškiaučiaus. Knyga turi 126 puslapius. Joję aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ram
tis ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kai 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykių. Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 centai.

KARAS LIETUVOJE. Paraše M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitą katą ir 
jo baisenybės. Mūšiai Lietuvoje. Labai interesinga apysaka. Kai
na tik 35 centai.

RAUDONAS JUOKAS. Parašė L. Andrejev. “Raudonas Juo
kas” yra didis protestas prieš karų baisenybę. Jame aprašoma 
Rusų-Japonų karo vaizdai; Knygelė turi 108 puslapius. Kama buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 
meningai ir interesingai piešia vargą ir visą eilę kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 centų.

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Verte V. Andrulis ir P. Kra- 
kaitis. Knyga turi 502 puslapius. Tai labiausiai užimanti apysaka 
apie caristinę Rusiją, kaip revoliuciniai darbininkai kovoja prieš 
išnaudotojus. Naudinga perskaityti kiekvienam. Apdarytos kaina 
buvo $1.50. Dabar $1.00. Neapdarytos 50 centų.

BOLŠEVIKAI. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. Tai atsimi
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir patraukianti 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai interesingas 
apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalįnių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo/20 centų. Ddbar 
tik 10 centų. /

LAISVĖS KALINYS. Eilių knygelė. Turi 48 puslapius. Pir
miau kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10c.

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie- 

' nam mylinčiam dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

%

. GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvo 15 centų. Dabar tik 10 centų.

NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 
kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų apie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių. Kaina tik 5 centai.

Dabar prasidės vajai už mūsų spaudą ir ALDLD. Bus šimtai 
prakalbų ir kitokių susirinkimų. Draugai, apsirūpinkite literatūra. 
Parsitraukite ir platinkite masiniai. Kas trauks daugiau, kaip 
po vieną knygą arba knygelę, tiems dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

jos bijo ir kas joms duoda pa
matą moderniškam ginklavi
muisi, kurį kiekviena palaiko, 
tai tas, kad Rusija, sykį sudrū- 
tinus savo vidujinius reikalus, 

j pradės vakarinį maršą.
“Tose valstybėse, besirube- 

žiuojančiose su Rusija, yra de- 
sėtkai tūkstančių pabėgėlių iš 
bolševikų respublikos. Jie lėkė, 
dažnai mirtinoje žiemoje, per 
bepėdsakines pūsčias sniego if 
ledo, kad tik išsprukus iš po ne
pakenčiamo gyvenimo, iš po ko
munizmo. Jų čia buvimas, jų> 
praeities patyrimai, jų pasakos 

i iš tironiškų pabėgimų nesuma
žina rūpesčių Finlandijos, Es- 
tonijos arba Latvijdš žmonių, 
kad ateityje Sovietų spėkos nu
galės juos. Prieš šitas galimy
bes jokis militarinis apsigyni
mas, kurį šitos mažos valsty
bės gali pastatyti, nebus ganė
tinas. Tik palaikymas drau
giškos, glaudžiai nuoširdžios 
diplomatijos su didžiosiomis 
valstybėmis gali drąsiai sutik
ti bolševikų grūmojimą.”

Mąstančiam skaitytojui, per
skaičius šiuos du paragrafu, ne- 

: reiks ilgai galvoti, kad supra- 
ar jis 1 tus šitų aiškią demagogiją, ku- 

kultūros yra SSSR pilietis ar ne, bile ’ri kf.ba vj8b žm™!ų vafdu’ bOk 
jie bijo bolševikiškos tironijos 

" ir iš anksto apžiūri tas pėd- 
vietų miesto valdybų išrinktas '8ako sni5° U;’edo Per 

j kurias jie galėtų bėgti į kitas 
1 valstybes ir vėl varyti melų pro- 
| pagandą prieš Sovietų Sąjungą. 
I Čia matosi fašistinės buržuazi- 
i jos veidmainiškos ašaros, ku- 
i rias jie dabar lieja, besirengda- 
'mi pulti Sovietų Sąjungą nuo 
i Baltijos vandenyno taip greit, ir L . t-___•• ___  i --t „

akli ar nenorėjo matyt žmonių fonais, kurie turėjo pinigų ar-
kančių. Gal ir buvo iš jų kat
ras biskjį prasitrynęs, bet žino
jo, jei jis parašys apie visus 
negerumus, tai caras greitu lai-1 
ku jį kalėjiman įgrūs, o jei ra-

ba daug žemės. Jie darė savo 
' įstatymus ir išnaudojo žmones, 
kaip katras tik išmanė. Da
bartiniu laiku viskas kitaip da
roma. 2600 atstovų Maskvos

šys apie svieto gražumą, tai so'vįete susideda iš darbininkų; 
gaus gerą gyvenimą. Nei vie- 25 nuošimtis jų moterys; 71 
nas nematė, kad po pat caro, nuošimtis susideda iš industri-
nosia buvo visokios bjaurybės 
daromos, užmušimai, apiplėši
mai ir paleistuvystės. Tokia 
Maskva buvo carų laikais.

Iš to viso šlykštyno, purvo, 
išaugo nauja 
šviesai r dora.

Maskva, švari, 
Jei iš grabo pa- 

‘‘senas rusas, jis nepažin
tų dabartinės Maskavos arba ir 
visos SS$R.

atsi--

tam-
da- 

nau-

Tamsus žmogelis 
manytų, kad jau danguj 
dūrė.

Kur buvo suirę, supuvę, 
sūs, žiurkių užimti urvai, 
bar iŠ tų šiukšlynų išaugo
ji namai, šviesūs, moderniški; 
gatvės plačios, cimentuotos, au
tobusai moderniški; elektros 
šviesa visur, namuose ir gatvė
se. Kur buvo girtuoklių ir 
prostitučių namai, kur buvo

nių darbininkų. Pirmininkas 
yra Amienkov. Visi - šio mies
to valdininkai renkami darbi
ninkų kas metai. Jei katras 
nepildo savo darbo taip, kaip 
reikia ar prisakyta, tai jį at
šaukia ir kitą išrenka. Negau
na jie mokėti, visi dirba fabri
kuose arba kitus darbus ir sy
kiu eina Maskvos sovieto narių 
pareigas. * *

Amerikos kapitalistai repor
teriai Will ‘ Durant ir Don 
Levine skelbia, būk Sovietuose 
“komunistų diktatorystė. ” Tai 
melas nes iš 3 ir pusės milio- 
nų gyventojų Maskvoj, tik 180,- 
000 priklauso Komunistų Par
tijai ir po partijos valymui dar 
mažiau paliko partijoj. , *.

i Visi darbininkai, gyveną So-,
karčiamos, dabar toj vietoj pa-, vietų Sąjungoj, turi pilną tei-1 
statytas Komunistų universite- sę balsuot, nepaisant, 
tas, šalę ištaisytas J 
parkas ir atsilsio namai, užva- 
dintas “Gorkio Parku.” 7“ 
buvo Chddinkos dumpai, pusty- 
nės, dabar ištaisyta orlaivinin- negras darbininkas iš trakto- j

tik Sovietų Sąjungoj gyvena,
Kur Pavyzdžiui: Stalingrade į Šo

kystės stotis: priešais stotį sto- rių fabriko, tas negras yra ne-į 
vi ištaisytas vienas iš didžiau- senai iš Amerikos ten x nuva-' 
šių sporto stadiumų, vadinamas žiavęs.
“Dynamo Stadiumu.” Po visą t Lenino žodžiai, kad “Visos 
miestą nauji, moderniški ' na- i virėjos turi žinot, kaip valdyti j

šviesa. į šalį,’ ’ išsipildė, nes Maskvoj vi- • 
sokios rūšies darbininkai 
darbininkės užinfa valstybinius 
darbus. Drg. Talmadge, auto
rius šio straipsnio, išbuvo Mas
kvoj du metu, ir tame name, 
kur jis gyveno buvo jauna na
mų tarnaitė kuri likosi išrinktą 
į miesto valdybą. Išbuvus vie
nus metus, ji geriau atliko sa
vo valstybinį darbą negu kad t 
Amerikoj Jimmie Walker ar- i 
ba ir patsai Roosevelt. Kodėl?
Todėl, kad Amerikoj kapitalis-1 ]ygas7” . ......
tinę valdžia, raketierių ir ban-į Hitlerizmas jiems nėra labaį 
kienų rankose visa galia. sSo- .svarbus. Suprantamai pasaky- 
yietuose darbininkai valdo šalį įa> nes vįsas pabaltijos valsty- 
ir save; kuo geriau jie darbą bėles fašistai valdo. O buržu- 
atliks, tuo jiems geriau. Jie azjja su Hitleriu mokės sugy- 
rūpinasi, kad gyvenimą page- 'venti> nes jis> kapodamas įar- 
rint visiems, o Amerikoj visi j bininkams galvas, reiškia jų' 
žiūri, kad tik jiems būtų ge- valdymo būdą.

rių fabriko, tas negras yra ne-

žiavęs.
Lenino žodžiai, kad

dinti. Gaypayoo žmones, kurie .hajaus, Japonija pamatė, kad 
veja Japonijos žuvininkus iš ru 
siškų Vandenų. •’ • € V

nėra taip lengva bruktis sveti
moji žemėn. Sukilimai pradėjo

Nuo tada, kaip Sovietai davė reikštis jos pačios armijoj.

mai blizga po saulės 
*'• Yra ligonbučių, kuriuose ran- 

1 dasi tokių įtaisų, apie kokias 
kitos šalys nieko nežino. Vis
kas pabudavota darbininkų la
bui ir vien tik darbininkai, jais 
naudojasi, šimtai tūkstančių 
gyvenimo namų, muzėjų, elek
tros stočių, ir kitų viešbučių, 

. kaip grybai iš po nakties išau- 
• go iŠ purvų ir, šiukšlynų ir kas

dien vis dar auga ir gerėja.
Netoli Kremliaus 1929 me

tais buvo pabudavotas 14-kos 
augštų moderniškas valdžios 
namas. Kitur, kaip Usačevka 
ir Trechgorka, kur caras ir jo 
išdykflnai*puotavo, iš tų namų 
padaryta muzėjai, valdžios 
kambariai ir knygynai.

Nėra pakankami žodžių nu- 
^piešt visą stebuklingą permai

ną. Kur buvo vien tik kaimai, 
dabar moderniški miestai, kur 
buvo karčiamos, ten nugriauti 
namai ir pabudavoti knygynai 
irzkiti naudingi namai. Mask
va ir visa SSSR ne tik fiziškai, 
bet ir mentališkai persimainė. 
Virt įmonės sovietuose stato ne 
vton tik namus, industriją, bet

kaip Japonija atidarys karišką 
ugnį Tolimuose Rytuose užgrie
bimui Vladivostoko ir kibiro.

Numatydama, kad . sėkmėje 
įvykstančios dubininkams 
skerdynės, kurią imperializmas 
su atsidėjimu jiems ruošia, 
proletarinės masės gali sukilti 
ir nušluoti jos viešpatavimį,— 
buržuazija demagogiškai kalba1 
apie bolševikų “tirėniją” ir 
/‘nepakenčiamas gyvenimo šą-

Hitlerizmas jiems nėra labaį

azija su Hitleriu mokės sugy

riau ir atliktų didesnis pelnas. Dar viena keliauninko laik-
Vien tik per revoliuciją mes raštinė kvailystė, tai kad Pa

rasite kelią į tokį gyvenimą' balti jos miestukuose 
darbininkams, kaip Sovietuose, j linksmumas ir aiškūs gerlaikis.
Turime organizuotis, •bendrai

matosi

savo žuvininkystei 5 metų pla
ną, jie pradėjo -budavoti kon
servavimą su p^irengįmū ir (eks
pertais, importuotais iš Seattle 
ir Alaskos; jos nusistatymas— 
sulaikyti Japonijos žvejojimo 

, vagišiavimą ir sulaikyti išnuo
mavimą vandenų. Japonijos 
šarvuotlaiviai, bė abejo, visada 
laimi argumentus. Bet kodėl 
nepabagiti juos sykį ant visa
dos?

“Kitas xvėl svarbus dalykas 
Japonijos viešpatavimui Chini- 
joj, tai atskyrimas Sovietų Ru
sijos nuo Pacifiko, užtvėrimas 
jai kelio prieiti prie Chinijos ir 
pietinių jūrų, sutriuškinti jos 
įtekmę tarpe geltonveidžių. Vie
na iš jų dviejų turi valdyti Azi
ją, kontroliuot Chinijos aliejaus 
rinkas.

“Augantis komunizmo grū
mojimas universitetuose ir dar
bininkų rateliuose Japonijoj 
gali būti sulaikytas, mano Ja
ponijos galvos, nustūmimu So
vietų vienu trečdaliu atgal sker
sai Aziją ir laikyt juos ten.

“Jau dabar 3,000 komunistų 
sėdi Japonijos kalėjimuose. Ke
li milionai yenų nubalsuota pra
leisti kovai prieš prieš ‘pavo
jingas mintis’.—-‘Jeigu Sovietai 
nesiliaus erzinę mus,’ sakė ge
nerolas Ąraki, ‘aš išvalysiu Si- 
birjy.’. ' : . . ri,l ■ i . < J - 

“Pagaliąųs, Japonija negalės 
Visada laikytis tarpe dviejų mil
žiniškų tautų, kurios nepatvirtU 
na jos ambicijų. '(Tęs dvi tau
tos—Sovietų Sąjunga ir Ameri
ka.) - . < ; ■ •

“Ir kad Rusijai išvengus ka
ro su Japonija”, sako straips
nio autorius,—“reikia atiduoti 
Japonijai Trans-Baikalą be mū- v • .
S1O. 1.

“Japonijai ėmė laiko ‘persitik
rinti, kad Sovietų Rusija kovos;, 
palaikymui savo teritorijos. 
Trumpai suglaudus, Sovietų pa
siūlymas parduoti gelžkelį pri
gavo japonus ir jie dabar pikti 
ant savo vadų, kad tapė pri
gauti. . ' 1 •

< “Abidvi šalys tikisi karo. Bet 
Rusija nepradės jo, pakol nebus 
įpainiota Amerika, bent su pri-

Baigiant šias ištraukas, rei
kia priminti, kad skaitytojas ! 
neapsigautų, manydamas, būk 
Amerika iš širdies laikys Sovie
tų pusę. Sumušimas Japonijos

1 imperializmo, arba išsiliejimas 
proletarinės revoliucijos ir nu
vertimas visos plėšikų gaujos 
būtų paskutinis smūgis kapita
lizmui Azijoj, o to nenori nei 
Amerika, nei kitos šalys. So
vietų laimėjimas arba ^pralai- 
mėjimas grynai priklausys nuo 
to, kaip darbininkų masės bus 
prirengtos sutikti ateinančią 
skerdynę, kuri tiksliai yra ren
giama, kad sunaikinus visus 
Sovietų proletarų atsiektus lai
mėjimus.

Pasaulio darbininkams kitos 
išeities nėra, kaip tik griežtai 
kovoti prieš imperialistinio karo 
pavojų, o jam iškilus, atsukti 
ginklus prieš savą ir svetimą 
buržuaziją, atimt iš jos galią, 
įsteigt Sovietus ir padaryt galą 
žmogžudžių gaujai. Proletaria
to vadas, Kompartija, yra viso
se didesnėse šalyse. Jos laukia 
dideli darbai. ’ Padėkime jai!

Draugijų Atydai

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

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, tuoj aus 
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.' 
x Prašome draugijų ko
mitetų atkreipti atydą į 
šį mūsų prašymą.
“Laisvės“ Administracija.

Jis mano, kad šių dienų skaity- 

kaip kad pradžiaamžių rašyto
jams, kurie, nežinodami filolo
gijos mokslo, iš kur paęina kal-

dirbt, tik tada gausime raktą į tojas jam taip lengvai tikės.
Sovietinę valdžią'Amerikoj.

Pagal I. D. W. Talmadge, 
M. Krane e.
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Miesto Ęonąį Skaldo 
Bedarbius
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Atėmus pašalpos davimą iš

,, su minčia

la

Labdarybės Globoje
------  Rašo SIMANOKS -.......... —......... .................
kos colių demokratiško cigaro dūmą bū-

Tikinčių jų Žmoniy Fanatizmas
Naudingas Palaikymui Kapitalizmo

300 darbininkų.: Tai reiškia, 
kad vėl daugiau darbininkų iš
mesta į bedarbių eiles. ‘

Montrealietis.

Išėjęs ant šaligatvio, užsisegto j a švarką ^au užtraukęs, būtų atsitikę tas pats, 
ir leidžiasi vos ne tekinas linkui nurodytos 
dietos, kur jis gaus pavalgyt. Rodos, neto-, vienas, “bet tu vos atsigavai nuo vidurių

“Paralyžius sugriebė Vidurius nuo kosė
jimo, o ne nuo užtraukto dūmo,” paaiški
no bedarbis. “Kaip aš jums sakiau apie li
gą ir nuovargį, tai dar mano šonas yra su
žalotas policisto buožės galu. Jei dar ty
kiai užsilaikau, tai nieko, *p kaip tik prie 
sujušimo, kaip tas kosulys, tai vidurius 
kaip replėmis sustveria.”.

Susirenka daugiau vyrų prie bedarbio ir 
klausinėja jo. “Kas, kur, kaip atsitiko su 
policija?”' Vienas, priėjęs arčiau prie be- 

. darbio, prisižiūri ir pažįsta, kad tai tas 
pats, kurį jis matė ryte, policistui užpuo
lant. Bedarbis ant tiek buvo nuvargęs, 
kad nenorėjo nei kalbėti, už tai to viso liu
dininkas aniems viską išpasakojo.

Bedarbiai, išgirdę apie tokį žiaurų to 
ryto policijos elgesį, pasipiktino ir gana 
garsiai pradėjo kalbėtis. Tuom tarpu visa 
eilė stovinčių pasieniu sujudo ir eina pir
myn. Smalžio sparta eilė slinko prie val- 
gytuvės durų. Bet visgi greičiau dasiga- 
vo į valgomąjį kambarį negu bedarbis tikė
josi: truko tik apie porą valandų!

Bedarbis, įėjęs į valgomąjį kambarį, pa
sijuto gana jaukiai. Vieta apšildyta. Žiū
rį, stalai apkrauti valgiu. Seilę tik šmakšt 
ir nurijo. Eina paskui kitus prie stalo ir 
sėdasi į nurodytą vietą.

“Na, dabar tai prikirsiu už praeitą lai
ka ir dar ant kokios dienos,” mano sau be- 
darbis. Ties juo didelė ragažė pripjausty- 
tos baltos duonos. Įglemžęs skrybėlę į 
tarpkojį, be jokių ceremonijų, pasiima vie
ną šmočiuką duonos dr tuoj burnom Kiti, 
mat, jau ne pirmu sykių prie stalo: pasi
ėmė po tris šmočiukus, ir dar du liko raga- 
žėje. Bedarbis suprato, kad visiems išpuo
la po tris riekutes, ir jis pasistiepęs siekia 
paimt savo dalį. Bet ant nelaimės, iš ki
tos pusės stalo ranka buvo greitesnė ir iš
kabino viską, kas tik ragažčj buvo.

“Na, po šimts pypkių, duonos trumpa, 
bet už tai lėkštė viralo po nosia,” pamanė 
sau bedarbis. Paėmęs šaukštą, varto ir 
žiūri į jį.” “Nejaugi šią surūdijusią gele
žį aš turėsiu imti į burną su viralu?” Jam

ivxviv^, IXU1 J1O gano pavaigji. ivuuus, new į ~

Ii nueiti, tik viršaus keturios mylios, bet paralyžiaus.
bedarbiui pūslėtomis, išbrinkusiomis nuo 
nuovargio kojomis, vos telpančiomis į če- 
verykus ir dar skubinant, dakirėjo iki šir
dies. Jei dar būtų buvus kokia mylia nu
eiti, jau būtų nedaėjęs..

Po daug vargo bedarbis jau prie labda
rybės durų, kur išduodama valgis bedar
biams veltui.

Jau vėlu—suotema, bedarbis nei neužte
mdo, kas dedasi anoj pusėj durų. Įėjęs į 
vidų, rodo savo kortą ir tik seilę ryja, kad 
gavus greičiau valgyt.

Durų sargas pažiūri į kortą ir pasako 
jam eiti į eilės galą ir laukti. Bedarbis 
užtikrinančiai praneša, kad jokios eilės ne
siranda. “Tu durnas”, užknarkė durų už
vaizdą, “dar apie tūkstantis vyrų laukia ei
lėje, ir tu nori man pasakyti, kad tu čia tik 
vienas.”
• “Ne aš vienas. Stovi pas duris keli vy
rai, bet jie neturi kortų, už tai jie ir neina 
į vidų.”

“Eik, tu kvaily,” nusišypsodamas durų 
užveizda praveria duris ir rodydamas į su
stojusią eilę vyrų, liepia eiti iki galui eilės 
ir sekti paskui pirmesnįjį.

Bedarbis eina palei eilę, jieškodamas ga
lo. Nuėjo viršaus trejeto šimtų pėdų ir vis 
dar nėra galo. Vyras prie vyro—du glito j 
—stovi eilėje. Tiek alkanų žmonių vienam 
būryje jis kol gyvas buvo nematęs,- ir visi 
pirma jo. . • -

“Sudegtų, nejaugi per naktį čia turėsiu 
riogsoti, kad gavus pavalgyt. ‘Brol, uždy- 
ką ėsi, bet už tai ir atkentėsi’,” jis pats sau 
įsikalba.

Kiek pastovėjus, jo sušilusi nugara pra
deda atvėsti ir darosi nejauku. Krapštosi, 
kuičiasi, kaip antukas^jieško užsirūkyti. 
Perėjo visus kišenius ir tik galiuką išbi
rusios popieros rado. Prašo pirma jo sto
vinčio užsirūkyti. Jo sądraugas pažiūrė
jo, į jį ir, nieko nesakęs, išsiima iš kiše- 
niaus blekinę nuo tabako, atidaro, ogi pil
ną, 'kaip prigrūsta, nudegintų cigaretų. 
Randasi visokio ilgumo—nuo aštuntos da-

TORONTO, Ontario. — šio
se dienose man teko susitikti 
ir kalbėti su viena progresy
vu moteria, kuri papasakojo 
man tokių dalykų, kad .aš ne
galiu nutylėti, neparašius į 
“Laisvę”. Ji man papasakojo 
sekančius dalykus:

Metai atgal, pas minėtą mo
terį apsigyveno labai religinga 
lenkų šeima (kiek jau visiems 
yra žinoma, tai lenkai dau
giausia fanatikai). Iš karto

bai sunku įtikinti-perkalbėti 
ir nenorėdami užpykinti, kad 
ir šie neišeitų, atsikalbinėda
vo, nurodydami tam tikrus 
būdus, del ko jiems nereikia 
lankyti bažnyčią ir tt.

Bet vėliau, kuomet tas nuo
mininkų nuolatinis užsipuoli
mas ant jų, už religiją, įkire- 
jo, kuomet šeimininkams išse
kė kantrybė, vieną kartą tar
pe šeimininkų ir nuomininkų 
iškilo didelės diskusijos, dau- 

religiją— 
jos reikšmę ir naudingumą. 
Tuomet šeimininkai aiškiai iš
sidavė šave, kas dd vieni. Bu
vo dideli ginčai,, bet teisybe 
buvo šeimininkų pusėje. Va
dinasi, nuomininkai buvo “su
riesti” ir turėjo nusileisti. 
Prie ginčų užbaigos, šeiminin
kė padavė minėtai lenkei, len
kišką knygą, užvardintą “Ju- 
došių Maišas.” Lenkė minėtą 
knygą paėmė ir tik spėjo per
skaityti knygos užvardinimą, 
tuo visu smarkumu trenkė tą 
knygą į žemę, net pati šei
mininkė krūptelėjo. Po to 
greitai minėta lenkė nubėgo ir 
nusimazgojo rankas. Mat, su
sitepė nuo prakeiktos knygos 
ir, nepasakius nė “labą nakt,” 
nuėjo gulti.

Dabar Šeimininkė tik ir ma
nė sau, gerai užpykino nuo
mininkus ir žiūrėjo—laukė, 
kas darysis. Bet- ilgai laukti 
nereikėjo, nes po kelių dienų 
pastebėjo, kad ir šie jų nuo
mininkai jau rengėsi juos pa
likti ir jai užklausus, kame to 

pati ge* 
nuomi- 

tą patį,

lies colio iki pusei colio, sandraugas, ma- norėtus bent apsiuostyti, bet nėra kuom. 
tyL buvo geros širdies, parinkęs vieną apie Ant galo, krestelėjęs šaukštą, * 
trečdalio colio ilgio, padavė bedarbiui. Tas, kad nors kiek rūdžių nuo jo nukrėtus, kiša 
apžiūrėjęs tą bjaurybę, visą pelenuotą, i lėkštėn, maišo ir žiūri, kas gi randasi tame
krapšto, pučia, nudulkina, prisidega nuo ša
lia rūkančio vyro ir giliai užsitraukia. Už
sitraukęs negalėjo išleisti išlengvo, bet vi
su šturmu iškošė j o ir paskui kad jau kos
ti, kad sprengsi, tai net jo šonkauliai braš
ką. Galų-gale net ir čiaudi. Riečia vyrą 
Į krūvą, apsiseilėjo, apsi.... Net jo dova
na ištižo. Pažiūrėjęs metė žemėn ir grie
bėsi apsivalyt.

Šluosto akis, nosį burną ir nori atsitiesti, 
bet nesiduoda, kaip reikiant. Mat, tas už
keiktas traukutis vėl jo viduriuose. Pasi
ėmęs už pašonių, kelia griobus augštyn, 
gniaužo, kad atleistų, bet kas tau. Verčia 
jį net Prie dantų sugriežimo.

Aplink jį stovinti vyrai vieni juokiasi, ki
ti šidįna jo labdarį, būk jis davęs tą ciga- 
retą, kad užnuodint. Vienas vyrukas net 
pradėjo. bąrĮi labdarį už davimą nuodo ki
tam. (Matyt, jis nerūkomus.) Tas teisina
si, kad jis jau ilgas laikas, kaip rūko pasi
rinkęs nuo gatvės nudegintų cigaretų ga
liukus ir jam nieko nekenkia, išskyrus nak
timis ir, rytais labai kosti ir burnoj atsi
duoda “ąvinyčia.”

Išlengvo traukutis pradeda atleisdinėti, 
ir bedarbis atsitiesia. Girdėdamas tuos 
barnius, jis nori kalbėti, bet vis dar negali.

“Tai niekis, vyrai,” drebančiu balsu atsi
kreipia į savo sandraugus, “tai ne cigareto 
kąlte.”

“Kaip tai ne cigareto? Juk kuomet už
sitraukei to, dievo užkeikto, cigareto dūmą, 
tuoj pradėjai sprengsėt, ar ne taip?”

z “Ne,” patvirtinančiai atsakė bedarbis. 
“Matote, aš turiu labai didelį šaltį, esu be 
mieros nuvargęs ir nevalgęs; nors ir dvyli-

virale ?
Virale vartosi keturi šmočiukai bulvės— 

lyginasi vienai vidutinio dydžio bulvei,— 
du šmočiukai morkos, dydžio pusės piršto. 
Vienas šmočiukas gručko ir gabalėlis mė
sos,—svertų apie pusę uncijos. Reštas — 
sriuba.

Kvapas gana geras ir išvirta pagal jo 
skonį. Net nedėjus druskos nei pipirų, 
gana skaniai valgosi. Bevalgant, niukt al
kūne į šoną jo sandraugas, duodamas lėkš
telę su trupučiu sviesto. “Tai tavo dalis— 
pasiimk,” siūlydamas kalbėjo sandraugas. 
Bedarbis paima Jėkštelę, žiūri į tą “svies
tą”, kad jis labai keistai atrodo: pusiau 
baltas ir pusiau geltonas. ’ “Kas ten nebū
tų, visgi šmeras,” pamąstęs bedarbis išsi
ima iš lėkštelęs tą “sviestą” ant galo pei- 
lio, žiūrinėja, kur dėt. Duonos nėra—pa
galvojęs, plekšt į viralą ir maišo. Valgo, 
kas tih; lėkštėj randasi, išsrėbęs, laukia, ką 
daugiau gaus.

Iš kitos pusės kitas sandraugas atsuka 
ausį uzbono su kava. Paima bedarbis uz- 
boną, į ką įsipilt kavos. Nuo kito galo sta
lo per rankas jam priduoda geležinį, paly- 
vuotą puoduką. Paėmęs, žiūri į tą šlykš
tybę ir abejoja apie kiaurumą. Taip’su
daužytas, taip sulankstytas, palyva visur 
nutrupėjus, tik surūdijusi geležis barkšo. 
“Ištikro, katei ar šuniui duoda ėsti iš čys- 
tesnio indo, jei nenori, kad greit dvėstų, 
bet dabar mus, žmones, šeria iš mėšlyno 
šukių; tur būt jie tiek ir paiso apie mus.’/ 
Susiraukęs bedarbis pradeda piltis “kavos” 
į puoduką.' čia.rizikas, bet ką gi darys.

(Tąsa bus)

minėta moteris, su savo nuo- giaUsia liečiančios 
mininkais, sugyveno gana ge
rai ir vieni antrais buvo pa
tenkinti. pors Šęiminink,ėį ne
reiškė labai didelės simpatijos 
savo nuomininkąms, , kai tik 
pastebėjo jų didelį fanatizmą, 
bet religijos , ar politikos pa
žiūros eina vienu keliu, o as
meniniai santikiai kitu. An
tra, ne taip jau lengva dabar
tiniu laiku pasirinkti nuąmi 
ninkus, kad ant visko patiktų, 
reikia džiaugtis ‘ bile tik eina 
gyventi, nežiūrint koki žmo
nės būtų.

Bet neilgai tarpe šeiminin
kų ir nuomininkų buvo geri 
santikiai. Nuomininkai, kaip 
tik spėjo “suuosti,” kad jų 
šeimininkai yra kairių pažiū
rų žmonės, ypač kad 
laiko jokios religijos, 
greit pradėjo jieškoti 
bių, nepasitenkinimų 
tt. Ne gana to, minėti nuo
mininkai, pasiskubino nueiti 
išpažinties ir pasisakyti viską, 
tai pat paklausti, ką daryti, ai 
gali gyventi pas bedievius 
žmones, ar ne. Kunigas, kaip 
dvasiška “asaba,” “dūšių” ga
nytojas, nejaugi pavėlins, kad 
pas panašius žmones gyventų 
katalikai; nejaugi norės, kad 
šios, dar nekaltos “dūšelės” 
(lenkų šeima) begyvendamos 
pas bedievius, “prisigriešijil
sios,-” užsipelnytų >“diėvo pra? 
keikimą” ir /“pragarą.” Ku
nigas su griausmu, griežtai 
įsakė apleisti tuos prakeiktus 
namus ir ne tik kad daugiau 
į juos neateiti,zbet dargi lenk
tis kelis blokus, kad nesusiti
kus tuos žmones.

Dievobaimingi žmoneliai, 
^kunigo įbauginti, su didžiau
siu “strioku” apleido “praga
ro” naikus ir išeidami pasa
kė, kad gaila jiems / palikti 
gerus žmones ir vietą, bet jie 
tą daro ne iš savo noro, bet 
dvasiško tėvelio verčiami, bi
ją užsipelnyti pomirtinį pra
garą.

šeimininkams šis nuotikis 
tikrai keistai atrodė ir pama
tė didelį žmonių tamsumą ir 
jie nuo šio atsitikimo vengė 
gauti panašių nuomininkų, 
kad ir vėl panašūs nesusipra
timai nepasikartotų. Bet”ant 
nelaimės, įvyko; kitas labai pa
našus atsitikimas. Keli mėne
siai atgal, kaip •’minėta mote
ris man tęsė savo kalbą, pas 
ją apsigyveno jauna, dar ne
senai vedus ir vėl lenkų pora. 
Ji nors bijojo juos įsileisti, ne
žinodama jų; bet per kurį lai
ką negalėjus gauti nuominin
kų, ėmė “riziką” ir įsileido mi
nėtus jaunavedžius į butą. 
Šeinįininkė jaū. iš karto,—pir
mos* dienos,. pastebėjo,, kad ii* 
su šiais nuomininkais gali tas 
pats įvykti, bet jau buvo tpo 
laikui gailėtis. Dabar , tik 
laukė, kas toliau bus. šei- 

' ( 

mininkai, nenorėdami netekti 
nuomininkų, iš karto kiek pri
silaikė, neišsiduodami savo 
politinių nusistatymų, bet mi
nėti lenkai, pastebėdavo kiek
vieną kartą, kad jų savinin
kai nesilaiko jokios religijos, 
o. labiausiai į juos veikdavo 
tas, kad namo savininkai nei
na į bažnyčią > ir neužlaiko 
“pėtnyčių.” Ne kaitą, susido
mėję, užklausdavo savo šei
mininkų, kokios religijos jie 
esą, kad neina į bažnyčią, 
šeimininkai^ BKaifydanli tnjnė-

likti ir jai užklausus, 
viso priežastis (nors 
rai suprato), minėti 
ninkai ant to atsakė 
ką ir pirmutiniai buvo sakę. 
Mat,, ir šie, po tokių didelių 
diskusijų, jautėsi daug sugrie* 
šiję, nubėgo išsispaviedoti ku
nigėliui, kad tik tas, greičiau 
apvalytų juos nuo “smertelno 
grieko.” Kunigas, išklausęs 
viską, iš karto' nenorėjo nė iš
rišimo duoti, kad jie pas to
kius žmones net 
sius išgyveno ir 
panašias kalbas, 
lenkams sutikus 
minėtus namus ir “išsimetavo- 
ti,” buvo suteiktas kunigo pa
laiminimas.

Taip ir antri nuomininkai 
be jokios priežasties, tik bijo
dami ant savęs užsitraukti die
vo rūstj'bę, apleido minėtą mo
terį.

Iš šio viso straipsnio išva
dą galima padaryti trumpą, 
kad dvasiškija-bažnyčia, tai 
yra artima kapitalistų para
ma, buri stengiasi palaikyti 
žmonijoj tamsumą, visaip gąz- 
dindama žmones su pekla ir 
kitokiais nebūtais dalykais, 
tuo stengdamosi ilgiau palai
kyti kapitalizmą.

Religija per bažnyčias ii 
kunigus taip pat palaiko dar- 
bininkus klasiniai nesąmonin
gus. Šie kasdieninio gyveni
mo įvykiai taip pat labai,gerai 
parodo^ kaip kunigai gali pa
laikyti darbininkus, nusista- * 
čiusius prieš vieni kitus. Drau
džia darbininkams lavintis ir 
šviestis, susitikti su sąmonin
gas darbininkais.

) O kuomet iškyla tikros 
darbininkų kovos, tai veik vi
suomet kunigai atvirai palai
ko kapitalistų-išnaudotojų rei
kalus, Taip daro ir lietuviai 
kunigai. Tokių pavyzdžių ga- 
galima rasti Amerikoj, Kana
doj, Lietuvoj 
yra Jietuviai 
kunigai.

šalpos, tai reikia išstovėti yisą 
dieną, nepaisant, kad ir būtų 
didžiausias šaltis, 
buvo viena bėda, o 
siliko kita.

Jei darbininkai
murmėti, tai pašaukia policiją, 
kuri tuojaus alkanus darbi
ninkus “nuramina.” Vietiniai 
francūzai yra labai religingi 
žmonės ir labai bijosi pakelti 
ranką prieš valdančiąją klasę.

Kanados geltonoji spauda 
kaip dar nesenai rašė apie 
Sovietų Sąjungos “badą,” ta- 
čiaps fenais nebuvo ir dabar 
nėra jokio bado, o čia yra ba
das ir darbininkai stovi eilėse, 
kad gavus kokią pašalpą.

Kuomet valdžia atėmė pa
šalpos dalinimą iš kunigų ran
kų, tai tas nepatiko kunigė
liams. Jie suorganizavo da
vatkas ir ėjo pas valdininkus, 
kad jiems tą darbą pavestų ir 
vėl. Tačiaus miestas nedavė. 
Tai dabar tie tėveliai rūstau
ja del to padalinimo. Ta
čiaus jie skaldo darbininkus į 
dievotus ir bedievius. Tuo bū
du sulaiko juos nuo tikros ko
vos.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

WATERBURY, CONN.
J. P. Millerio prakalbos jvyks 

26-tą dieną gruodžio, 774 Bank St., 
7:30 vai. vakare. Visi darbininkai-kfšs 
malonėkite dalyvauti skaitlingai, nes 
daug svarbių dalykų išgirsime. Drg. 
Milleris nesenai yra sugrįžęs iš So* 
vietų Sąjungos ir daug naujo pasa
kys. Tie kurie norės daugiau ko 
nors dažinoti, galės duot klausimus, 
apie Sovietus ir Lietuvą. Kviečiam 
visus,. > : I 1 ?

, a i Komisija,) 
,1 7803-804)

WATER3URY, CONN
J. P. Millerio prakalbi įvyks 26 

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

Komisija.
(303-304)

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

Išdirbystės iš Brockton, Mass.
“LAISVĖS” Bazare bus tie raineoatai parduo

dami už gana prieinamas kainas. Tat būltite pri
sirengę pirkti sau arba kitiems dovanų.

152 FERRY ST., NEWARK, N. J.
♦

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimai Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<♦>

<♦)

Geo. Kaminskas>
><•>

<t> Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę 
a GEO. KAMINSKAS

152 Ferry. St., kampas Adams St., Newark, N. X

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW BALLAS 
(BTUfiUSKAS) 
G R A g O R i U S 

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

MUSŲ, (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATiŠKĄ 

PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINf AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIĄ, VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS1 KREIPKITĖS į MUS, O MES 
KUOOERIAUSIĄI PATARNAUSIM. .

Mūsų raštinė Atdara dięnąjr naktį. mOsu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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siraše į Bedarbių

/ LDSA Conn, valstijos kon- 
ferencijdje dalyvavo 4 kuo- 
poš ir 10 delegačių. Konfe- 

^ren ci ją atidarė organizatorė 
kaip 12:30 dieną.

Kol mandatus sužiūrėjo, 
tai draugės Giraitienė, Mede
lienė ir Strižauskienė pasakė 
po prakalbėlę pradžiai kon-

’ ferencijos. Taip pat į konfe
renciją atsilankė du broliški 
jadnudliai delegatai nuo LDS. 
Suteikus valdybai ir broliš
kiems delegatams balsą, tai 

pasidarė 17 delegatų.
Konferencija savo prezidiu

mą suorganizavo sekamai.
j Tirmininke—d. Medeli enė, 

protokolų sekretore — Dručiū- 
tė, korespondentė—Vilkaitė.

Paaiškėjo iš raportų, kad 
pereitos konferencijos tarimai 
buvo pildoma taip, kaip ge

niausia galima. Kuopų rapor
tuose pasirodė, kaip kuopos 
veikia ir kiek narių turi. New 
Haveno kuopa turi 26 nares, 
viena jų priklauso Komunistų 
Partijoj. Pinigų dabartiniu 
laiku neturi, literatūros išpla
tino už 8 dol. Waterburio kuo
pa turi 17 narių, pinigų ma- 

,jj^ai. Dvi narės yra Komunis
tų Partijos narėmis. New

-./'Britaino kuopa turi 6 nares, 
dvi iŠ jų priklauso Komunistų 
Partijoj. Literatūros išplatino 
už 20 dol. Bridgeporto kuo
pa narių turi 10. viena prik
lauso K. P., viena Jaunų Ko-;Priimta vienbalsiai, 
munistų Lygoje, 1___ ,e.
platino gerai, pinigų turi ma-1 kričio valdyba išrinkta
žai. Hartfordo kuopa turi 21, balsiai ta pati.

a narę, vieną K. P. Literatūros į kaitė, protokolų sekretore O. 
'^išplatinO už 14 doL jDruČiutė, finansų sekretore O.

IŠ raportų paaiškėjo, kad, Strižauskienė, ižd. O. Grigai- 
moterų organizacija gali atlik- tienė, knygė Krasnickienė. 
ti gerus darbus. Tačiaus buvo 
veik visur nusiskundimų, kad! ja buvo, nors ir neskaitlinga, 
moterys nevisos lanko susirin-1 bet gera ir 
kimus.

Jaunuolių delegacija rapor
tavo, kad jaunimo veikimas

du Kanados Miškuose

plačiai 
chorus, 
bando

kalbėta 
kuriuos 
griauti.

Pa-

; IKOQUIS, F. A.L.L.S.čia 
dar viena miškų darbininkų 
kempė nebuvo išėjusi į strei
ką. Mat, ši kempė randasi 
26 mylias į mišką ir neturėjo 
susisiekimo su kitomis kempė
mis, tai nei nežinojo, kad kiti 
darbininkai jau streikuoja.

Gruodžio 1 d. streiko komi
tetas nbtarė iššaukti ir šią 
kempę į streiką. Tam tikslui 
išrinko komisiją iš 10 darbi
ninkų. Komisija ėjo į tą kem
pę, o ja lydėjo 5 policistai. 
Tačiaus nepaisant policijos 
pastangų, komisija iššaukė tos 
kempės darbininkus streikam

Bosai Badu Marina 
Darbininkus

efraugės eiti ir dalyvauti.
Nutarta ant vietos parinkti 

aukų. Surinkta $5.09. Iš iž
do paaukota $5.00. Viso 
$10.09.

Paskiaus 
apie mūsų 
sklokihihkai
Tačiaus jiems nesiseka, 
daryta išvada, kad draugėms, 
kuribš tik gali, reikia priklau
syti prie chorų.

Kalbėta gerai apie vienybę 
su ALDLD. Išdiskusavus tą 
klausimą, balsuota. Didžiu
ma pasisakė už vienybę, dvi 
draugės balsavo prieš. Taip 
pat nutarta paaukoti 10 dol. 
centrui ir raginti kuopas, kad 
jos ką surengtų del centro.

Kalbėta apie vajų, kuris 
prasidės su pirma diena sau
sio ir tęsis iki bal. 1. Taip pat 
diskusuota apie jaunuolių mo-|i<anj tai ant rytojaus, 2 die- 
kyklą sekančią vasarą. na gruodžio, darbininkams ne

iš iždo nutarta aukoti davė vakarienės nei paskiaus 
“Daily Workeriui” $5.00, Tar- pusryčių, 
plautiniam Darbininkų Apsi-' 
gynimui $5.00, Komunistų j 
Partijai $5.00, Lietuvos ir Vo-I 
kietijos partijoms po $2.50.

Priimta trys rezoliucijos, 
kurias pagamino rezoliucijų i 
komisija: Kazlauskienė, Mu- 
reikienč ir Latvėnienė. Rezo-' 
liucijos yra prieš fašizmą, bu-1 
žudymą negrų jaunuolių ir 
linčiavimą negrų. Rezoliucijos

25! darbininkai. ' i
Bedarbių Taryboj užduotis 

yra reikalauti ir pagelbėti iš
reikalauti bedarbiams darbi- a ninkams ir mažai dirbantiems 
iš miesto pašalpos ir rūpintis 
kitais bedarbių darbininkų 
reikalais.

Mainierių gyvenimas nuo 
negero eina dar blogyn. Todėl 
darbininkams lieka tik viena 

'išeitis: organizuotis ir kovoti 
už didesnes pašalpas. (Drau
gui S.P.S.—Rašinėlis atėjo jau 
pervėlai, tad negalėjome įdėti 
į 21 dienos laidą. Todėl ir 
praleidome apie susirinkimą. 
—Red.)

Tarybą apie Vakariene įvyks po numenu
980 Bruce St. Washington, 
Pa., pradžia 7 :30 vai. vakare. 
Visi draugai dalyvaukite.

Jaunuolis.

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

t 
Naudokitės proga!

S.P.S.

WASHINGTON, PA

Bosas, kuomet jau pamatė, 
kad jo darbininkai eis strei-

literatūrą' Del sekančių metų 8 Aps- 
i vien- 

Org. O. Vil-

Mano manymu, konferenci-

veikli. Padarė 
daug tarimų ir apkalbėjo daug 
įvairių klausimų mūsų judėji
mo. Taip pat ši konferencija 
parodė, kad mes galime nu
veikti daug darbų, jei mes tik 
eisime su Komunistų Partijos

Tik vienas didelis trukumas, 
tai ftftbka jiems finansų. To- ...__  „„
del jie rengia parengimą, į vadovybe, 
kurį raginama visi draugai ir! Koresp. O. Vilkaitė.

Tad darbininkai buvo silp-, 
ni. Jiems reikėjo eiti iš ’miš
ko 26 mylias. O tas kelias, 
kuriuo jie ėjo per sniegą nė
ra pramintas, tai reikėjo dide
lių jėgų tęsėti tokį kelią. <£To- 
del 10 darbininkų likosi miš
ke ant nakties. Jie išgriuvo 
ant sniego.

Tad kiti darbininkai parei
kalavo policijos, kad jinai 
gelbėtų tuos darbininkus, ku
rie negalėjo eiti. Tie, kurie 
galėjo daeiti į streiko stovyk
lą, tai tą vietą pasiekė apie 
7 vai. vakare. Paskiaus polici
ja sakėsi, kad jinai siuntė jieš- 
koti tų palikusių kelyje darbi
ninkų, bet grįžo neradusi.

Vėliaus, kuomet šie žodžiai 
buvo jau rašoma, tai 4 darbi
ninkai jau pasiekė kempę, ta- 
čiaus kitų nėra, 
policija įsakiusi 
gdfbeti. 
rai 
ti”

Sakoma, kad 
juoš bosui 
jau mes ge- 

bosai “gelbs-
Tačiaus 

žinome, kaip 
darbininkams.

Darbininkai Pritaria.
Streikieriahns

Kas Bus Baigiant Senus Metus?
pra-

Buvo
nes

Bankas Bankrutavo, Bet 
Banko Savininkams:
Mokėjo Dividendus

WASHINGTON. — Sena
to bankinėj komisijoj įrody
ta, kad Detroito bankas 
“Guardian Detroit Union 
Group” per 1930, 1931 ir 
1932 metus turėjo deficito 
ant $1,042,649, tuo pačiu 
laiku per tuos tris metus šė- 
rininkams-kapitalistams iš
mokėjo net $8,391,541 divi
dendais. Vadinasi, banko 
savininkai ėdė depozitorių

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitčmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TRU-EMBER COAL CO.

Arba užeikite pasikalbėti
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Mea

Gruodžio
Komunis-
Frakcija

ir šokius
Partijos.

num. 995

protesto mitingas (prakalbos). 
Rengia Amerikos Komunistų 
Partija Lietuvių Frakcija, kal
bės M. žaldokas, A. Griciu- 
nas, Gedviliutė ir Mills, Ko
munistų Partijos organizato
rius (dist. 3-čio). Koncertą 
pildys Lyros Choras, solo dai
nuos Valatkiutė ir tt.

Šios protesto prakalbos la
bai svarbios. Vokietijos fa
šistai desėtkais tūkstančių 
darbininkų žudo. Hitlerio bu
deliai būtinai nori nužudyti d. 
Torgler, Dimitrovą, Popovą, 
Tanevą ir kitus darbininkus. 
Darbininkai, turime atmušti 
kruviną fašistų ranką nuo dar
bininkų gyvybės. Taip pat 
Lietuvos fašistai ir Smetona 
dūksta, žudo ir kalina darbi
ninkus tik dėlto, kad jie drįs
ta kovoti prieš badą ir fašiz
mą. Gruod. 27 dieną, 1933 m., 
sukanka 7 metai, kaip kruvi- 
nasai Smetona valdo Lietuvą. 
Ta valdžia nužudė keturis ko
munistus: Giedrį, Požėlą, ir 
kitus. O šimtus sugrūdo ka
lėjimam Kruvinas Smetona 

vaukite minėtam susirinkime. • 5uvo pasimojęs ir daugia’u au- 
Nuo dabar pasižymėkite į sa
vo kalendorių ir niekam ne
užmikite tą dieną.

PHILA., Pa. — 
30 dieną Amerikos 
tų Partija Lietuvių 
rengia vakarienę 
naudai Komunistų 
Vakarienė įvyks po 

**N. 5th Si.
Kuris tik darbininkas at

jaučia revoliuciniam judėji
mui ir Komunistų Partijai, tu
rėtų pzaremti šį parengimą, da: 
lyvauti jame ir kitus raginti.

Gruodžio 31 dieną, kaip 2 
vai. po pietų, yra šaukiama 
nepaprastas susirinkimas visų 
darbininkiškų organizacijų na
rių ir “Laisvės” skaitytojų. 
Susirinkimo svarba yra tame, 
sausio 19 dieną bus paminėji
mas Lenino. Minėtam susirin
kime bus duodama prelekcija 
apie Leniną ir jo darbus. O 
tai labai svarbu kiekvienam 
lietuvių darbininkui susipa
žinti nors dalinai su Lenino 
darbais. Kodėl Leninas visa
dos ragino darbininkus būti 
Komunistų Pąrtijos nariais ir 

ett. Todėl būtinai risi mūsų 
organizacijų nariai ir narės 
ir “Laisvės” skaitytojai, daly-

dabartiniu laiku 
streikai plečiasi, 

okeanas. Pertrau- 
ir muzikos.
talpina 600 žmo-

Streikieriai čia rengė 
kalbas gruodžio 3 d. 
paimta judžių svetainė, 
įmatyta, kad darbininkų sve
tainė bus permaža. Susirinki
mas pradėta 8 vai. vakare. 
Kalbėtojai kalbėjo apie strei
ką ir darbininkų kovas. Pasi
rodė, kad 
darbininkų 
kaip koks 
koše buvo 

Svetainė
nių. Bet tai tiek yra sėdynių. 
Tačiaus darbininkų tiek daug 
prisirinko, kad buvo pilni ka- 
ridoriai, daugelis stačių ir sė
dinčių, kur tik galėjo įeiti į 
svetainę. Veikiausia apie 
1,000 darbininkų klausėsi kal
bėtojų apie darbininkų kovas 
ir streikus. Ir tai daug darbi
ninkų turėjo grįžti atgal, nes 
nieku būdu negalėjo sutilpti.

Darbininkai visi klausėsi ge
rai ir atydžiai. Niekas nesta
tė priešingų klausimų, 
reiškia, kad darbininkai 
deda žiūrėti į savo kelią, 
jį greitai susiras. Tik 
trumpą laiką jau
daug narių į darbininkų, me
džio dirbėjų uniją. Po šiam 
susirinkimui dar daugiau ra
šysis, nes buvo galima matyli 
iš gero darbininkų pasiryžimo 

bet kovoti.

Tai 
pra-

per 
prisirašė

! kų imti ' iš darbininkų, 
Amerikos darbininkų masinis 
protestas budelių kruviną ran-j 
ką atmušė nuo daugelio dar
bininkų ir jų gyvybės likosi

i išgelbėtos. Bet fašistai nesi
liauja terorizavę darbininkų ir 
vargingų valstiečių, šimtais 
grūda juos į katorgą tik už tai, 
kad jie drįsta kovoti prieš ba
dą ir fašizmą, net ir kūdikįuš 
kalina. Jei, mes, Amerikos 
darbininkai, paaštrinsime kovą 
prieš fašizmą, mes pagelbėsi- 

( me lietuvos darrbihinftam^ ir 
' į valstiečiams nugalėti fašizmą.

Sausio 1, 1934 m^.kaip 2fTad visi dalyvaukite minėtam 
vai. po pietų’, Slovakų svetai- protesto mitinge.

Mfl FarrmoTTrtt’ Avė.,- bus1 J.

< Gruodžio 31 dieną, vakare, 
taip 8 vai., bus parengimas, 
Girard Manor svetainėje, 911 

^W. Girard Ave. Bus geras 
koncertas ir paveikslai. Po 12 

vai. bus šokiai. Rengia visos 
suvienytos organizacijos nau
dai K. P. Vadinasi, čia už
baigsime senus metus ir su
lauksime naujus. Tad nepra
leiskite šio parengimo.

Miškų Darbininkas.

SCRANTON, PA
Gruodžio 15 d. čia buvo 

šaukta bedarbių susirinkimas. 
Darbininkai pradėjo rinktis 
prie svetainės apie 2 vai. po 
pietų. Tačiaus į svetainę ne
įleido. Komitetas buvo gavęs 
svetainę, bet kuomet reikėjo 
atidaryti duris, tai savininkas 
pasakė, kad neleis laikyti mi
tingą.

Gerai, kad gauta italų sve
tainė ir buvo galima atlaikyti 
susirinkimas. Susirinkimo su-

Iš Lietuvių Darbuotes

Nors čia lietuvių yra labai 
mažai, tačiaus veikimas da- j . . . .
bartiniu laiku labai žymiai! pinigus, kol bankas visai 
pradėjo kilti. Ypatingai pas-1 nubankrutavo.
tebima, kad jaunimas ateina , ---------------------
į veikimą.

Gruodžio mėnesį čia buvo 
surengta dvejos ] 
Kalbėjo d. J. P. Milleris, ku
ris yra sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos ir Lietuvos. Taip pat 
(kiek pirmiau) kalbėjo jau
nuolis Strižauskas (Strauss), 
kuris dalyvavo prieškariniame 
kongrese Paryžiuj. Abu kal
bėtojai gerai nupiešė tai, ką 
jie matė plačiame pasaulyje.

Tačiaus galima pasakyti, 
kad publikos galėjo būti dau
giau. Susirinko neperdau- 
giausia, bet visi labai atydžiai 
klausėsi kalbėtojų.

Jaunuoliai Kyla

Kelios savaitės laiko 
čia susitvėrė jaunuolių 
bas iš 14 narių. Paskiaus jie 
šaukė kitą susirinkimą už po
ros savaičių. Gal j kas manyp, 
kad sekančiame f susirinkime 
jie nieko negavo? Taip ma
nyti, tai būtų klaida. Jaunuo
liai sekančiame . susirinkime j 
vėl gavo net 6 naujus narius I 
į kliubą. Tai reiškia, >kad da-. 
bar jau turi 20 narių.

Kitas geras dalykas pas jau
nuolius, tai tad jie pilni ener
gijos veikimui darbininkų ju
dėjime.

Kuomet jaunuoliai gavo 
pakvietimą dalyvauti Pitts
burgh© draugų rengtame 
spaudos koncerte gruodžio 17 
d., tai tuojaus sušįbarė grupė, 
ir nupyškėjo į koncertą pa
remsi spaudą. Tai labai pa
girtinas dalykas važiuoti į 
mūsų judėjimo parengimus.

Dabar jaunuolių kliubas 
rengia vakarienę pasitikimui 
naujų metų, gruodžio 31 d.

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

Sužeidė 31 Roosevelto 
prakalbos. Kempės Darbininką i aria Vii- i a

atgal
kliu-

Nepąsiveluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

M

! 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis lųietuviiĮ sovietinės ir 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos', kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re- 

! voliuctnės ..darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai . dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo r- marksizmo-le- 

; ninizmo pop.uliarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymu lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 

; apysakas, vaizdelius, lietuvių see- 
; nos . aprūpinimui duos sayo skil- 
! tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
' timų, originalių ir verstinių šce-; 
nos veikalų.’ 1934 m. “PRIEKA-; 

; LAS” į dar daugiau, kaip ligšiol,; 
’ kreips domės į SSRS sovietinės! 
; literatūros ir kultūrinės revoliuci-; 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
; rašytojų raštų talpinimą. ;
Į 1934 m. “PRIEKALAS” eis 4; 
; spaudos lankų—didumo. Kaina; 
Amerikoj ir' kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris,; 
pusei metų — 50 centų. !
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”;

' redakcijos adresu: ;
MoskvR. Nikolskaja N. 7. fzd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.;

“PRIEKALAS” , !

Galima taip pat išsirašyti per;
“Laisvę” i

GUMBE RLAND GAP, 
Term. — Gruodžio 22 d. čio
nai trokas su Roosevelto 
valdžios verstino darboį 
kempės jaunais darbinin
kais įvažiavo į gazolino sto
tį ir sužeidė 31 jaunuolį. 
Vienam jaunuoliui sulaužy
tas nugarkaulis, tuo būdu 
jis bus paliegėlis visą gyve
nimą. Kiti sužeisti leng
viau. Beveik visi jaunuo
liai pareina iš' New Jersey, 
valstijos.

Išrado Naujas Gyduoles 
Nuo Šalčio

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Minnesotos Universiteto gy
dytojai išvystė naujas ir 
sėkmingas gyduoles nuo šal
čio. Jie tvirtina, kad tos 
gyduolės iš tikrų jų išgelbės 
daug žmonių nuo tos nelai
mės. Tyrinėjimas parodęs, 
kad apie 78 nuoš. studentų, 
ant kurių buvo bandytos gy
duolės, tuojaus pasveiko. 
Bandymai buvo daromi ši
taip: pagavusieji šaltį stu
dentai gavo gyduolių: vieni 
gavo naujų, o kiti nuo se
nai vartojamų. Pasekmės 
tokios, kad tie, kurie gavo 
naujai išrastų gyduolių, iš 
mokslo išliko tik pusę die
nos, o kurie ėmė senąsias, 
turėjo išlikti po pusantros 
dienos.

JAPONUOS BURŽUAZI
JA ŠUMIJA DEL GIMIMO 

KARALIUKO

TOKYO. — Gruodžio 22 
d. visoj Japonijoj buržuazi
ja ir turčiai kėlė orgijas ir 
šumijo, kuomet išgirdo, kad 
karaliene pagimdė sūnų ir 
sosto įpėdinį. Monarchai 
turėjo keturias . dukteris, 
bet neturėjo sunaus, o dabar 
jo sulaukė.

Apiplėšė Banką

BALTIMORE, Md.—Pen
ki ginkluoti plėšikai gruo
džio 22 d. užpuolė Calvert 
banką ir išsinešė $14,000. 
Keturi plėšikai buvo įėję į 
bankį, o penktas lauke lau
kė automobiliu  je.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

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

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

ryto iki 9 vai. vakaru.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959 \
tU i kas dien, seredoms ir Huteatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

Ofiso valandos nuo 1 
nuo a

NEDEGIOMIS

Nuo 10 iki 11 vai. it ryto

FLATBUSH OFISAS 
1229 Avenue J 

Kampas K. llrd St.

LORIMEK RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ atsiCankę persitikrinsi1# 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laišniuotas Graborhis

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu; kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 

‘ manęs sekančiu antrašu :
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai! Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 

I •

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

Weldinp-Straightening-Body Wdrk-Duco Spraying.
All Work Guaraiiteed. Towing Day and Nighi

222-224 LEbNARb STREET BROOKLYN; N. Y.
Near Manhattan Avenue !



Pirmad., Gruodžio 25; 1933teŠtas Puslapis

kilos automobiliais Meiline. 
Tokius šposus gali daryti tik 
tie, kurie turi pinigų kaip šie
no.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko Vagyklų Darbi
ninkai Rengiasi į Streiką

Kas Naujo Tarp
Liefuviy

REIKALAVIMAI
REIKALINGAŠ farmos darbą, mo

kantis darbininkas; darbas nuola
tinis. 2522 Bedford Ave., Brooklyn, 
N. Y, Klauskite Superintendent.

PenktadiehĮ vakarė, virš 
500 valgyklų darbininkų dele
gatų, kurie atstovauja 15.000 
darbininkų, laikė susirinkimą' 
ir .nutarė streikuoti už geres
nes darbo sąlygas ir didesnes: 
algas. Sako, kad streikas ap- | 
ims New Yorko mieste apie I 
30,000 valgyklų i

So. Brooklyniečių Dark Na
mas ir Parengimas

So. Brooklyne lietuviai- dar
bininkai bendrai su kitų tau
tų darbininkais nusirandavojo 
gerą svetainę, kuri tarnaus del 

j Įvairių darbininkų parengimų 
So. Brookly-30,000 valgyklų darbininkų. susirinkimų.

Atrodo, kad pagaliaus trūko &era’ auga Lietuvių ai-
Jų įmantrybė. Labiausiai yra 
išnaudojami valgyklų darbi-

bininkų Susivieifijimo 50 kuo
pa. Mūsų draugai darbuoją-

ninkai ir darbininkės. Vieto-is* 
mis jiems tiesiog nenori mo
kėti algos, bosai sako — “jūs

jungiasi su i 1 Taipgi gavome kumpį nuo 
darbininkų prie-1 D. Genet, kuris laiko mėsiny- 

čią, 16 Stagg Str. 
I v , '
I A. Kundrotą, kampas Lori-! A

mer ir Ten Eyck Str. aukavo ■ Reengia Draugystė Dr Mirtin 
du kenuku Milk-omalt.

kampas Lorimer" ir Ten Eyck SUBATOJE, 6 D. SAUSIO 
Street, aukavo visą maišą Įvai
rių gros erių, i

P. Gustaitis aukavo porą 
vaikų- čeverykų.

Draugas Weiss, atvežė aukų 
šūrinkta $1.75 pinigais ir kitų 
įvairių daiktų. < '

Draugė Guzikienė, anksčiau1

įdyta, kodėl jie
j bjauriausiai)
išais prieš revoliucinius darbi
ninkus! Visi ir visos ateikite 
I /

masiniai!
Aš Klausysiu*

Sausio 6 d. Įvyks Masinė 
Bedarbių Konferencija

New Yorko Laikinasis Be
darbių Tarybų Komitetas šau
kia masinę bedarbių klausimu 
konferenciją,, kurį įvyks 6 d. 
sausio, 1934 metais ' Christ 
Church. 344 W. 36th St. New 
Yorke.

Ši' konferencija yra labai 
svarbi.“ Joje bus reikalauta 
1) darbas del kiekvieno be-Prieš jnaujus metus, tą va

karą, namo užlaikymui rengiatdarbio,' 2) kad mokėtų unijos
galite iš tipsų algą pasidary- koncertą ir 
ii.

šokius. Atsibus
International Workers Club 
svetainėje, 723—5th Avė. ir 

į kampas 23rd St. So. Brooklyn.D 1* ** ITV i- Cl. *1 • ! kampas 23rd St. oo. -BrooklynPolicija užpuolė btreikuojan-:jžangos tikietas, su pastoji
čius Radio Darbininkus

/ Radio darbininkų pikietuo- 
tojų eiles, kurie 1 
maršavo ties 11 th Ave. 
St., užpuolė policija ir 
jo daužyti buožėmis, 
kuojanti darbininkai 
Tada'pribuvo daugiau 
jos ir 5 darbininkus areštavo. 
Streikuojančių darbininkų yra 
tvirtas ūpas ir jie pasirengę 
laikytis iki laimės streiką.

mu drabužių 40 centų ypatai.
So. Brooklyno darbininkai 

kviečia visus lietuvius darbi-

algą prie viešųjų darbų, 3) 
kad miestas pakeltų piniginę 
paramą bedarbiams ir 4) kad 
būtų Įvesta darbininkams ap- 
drauda bedarbės ir ligos mętu 
—socialė apdrauda, kapitalis
tų ir valdžios lėšomis.

Ši konferencija išrinks de[
tvarkiai ninkus i savo parengimą. At- legatus i visos šalies Bedar-
ir 19th eikite masiniai, išgirsite ge- bių Konferenciją, 

rą koncertą, pasišoksite ir pa- Washingtone, 13, 
gelbėsite draugams užlaikyti sausio, 1934' metais 
jų centrą.

pradė-
Strei- 

gynėsi. 
polici-

kuri Įvyks
14 ir 15

Kiekviena lietuvių darbinin-

“VIENYBĖS” REIKALE

Platinkite “Daily Workerj”
Sausio 6 dieną sukanka 10 

metų nuo pradėjimo leisti 
“Daily Workerj” dienraščiu. 
Tą dieną komunistų dienraš
tis- išeis 24 puslapių dydžio. 
Tai bus didelis ir puikus lei
dinys. • Darbininkų organiza
cijos- privalo užsisakyti to nti- 
iperio’ < platinimui. Jo bus 
spausdinama 250,000 kapijų.

Taipgi skelbiama New Yor
ke raudoną* platinimo šeštadie
nį ir sekmadienį, 6 ir 7 die
nas sausio. Visi liuosi drau
gai nuo darbo, privalo tą die
ną platinti “Daily Workerj.” , 
kreipkitės tiesiai • į “Daily 
Workerio” centrą arba į “Lai
svės”' ofisą. Organizacijos 
siųskite savo u: 
mu antrašu: “Daily Worker,” 
50 E. 13th St. New York,

Paskutiniame “Vienybės” 
numeryje Tysliava įtaria, būk 
“ ‘Laisvė’ apsimelavusi.”. Da
lykas yra štai koks:

Buvęs “Vienybės” redakto
rius, vienoje /tautiškoje įstai
goje, labai išdidžiai aiškino 
Šiuos p. Tysliavos “trubelius” 
keliems Aido Choro nariams. 
Reikalui esant bus įvardytas 
redaktorius ir klausiusieji tų 
žinių. Todėl ne “Laisvė” me
lavusi, jeigu ir būtų koks ne- 
tiklumas, bet iš pačios “Vie
nybės” pastogės žmogus.

■ Tas*Pats Veismūniškis*

i kų organizacija, kliubai, pa
šalpos draugijos, ALDLD kuo
pos, chorai ir kitos organi
zacijos privalo išrinkti savo 
delegatus ir pasiųsti į New 
Yorko bedarbių konferenciją, 
kad kuo daugiau būtų atsto
vaujama darbininkų ir, kad 
kuo daugiau galėtume pasiųs
ti delegatų Į Washingtona. 
Jeigu kurių organizacijų ne
įvyks susirinkimai, tai valdy
bos turėtų pasitarti ir pasiųsti 
delegatus. \

‘Daily Workerio” 
Parengimas

me-

BALIUS
Lutherio

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte ųuo 10 iki L Po pietų nuo 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Lackawanna 4-2180

302

4

Mūšy Parengimai

žsakymus seka-' Atsakymas Michelsonui ir
Iššaukimas Butkui-Prūseikai

Daily Workerio dešimts 
tų sukaktuvių masinis susirin
kimas Įvyks 30 d. gruodžio, 
Bronx Coliseum svetainėje. 
Bus geriausi kalbėtojai. Kon
certinės programos išpildyme 
dalyvaus geriausios spėkos ir 
vienas iš garsiųjų Sovietų dai
nininkų — Radamsky. Tikietų 
kaftia 40 centų ypatai.

i SCHWABOU HALL
Knickerbaker ir Myrtle Ave. 
j Brooklyn, N. Y.

■į < Pradžia 8 vai. vakare

ir I■■ Privažiuojama Union 
karais; arbayra aukavusi gražų šilkinį ša- Bushwick ‘Ave's, karais', arba 

liką. | Myrtle Ave. eleveiteriu.
~~ ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

n* l r?’ * ’ —Ltaaoetn o Žinios Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir pasi-1 
linksminti.
Grieš prof. OTTO SCHMITT

- Su §avo Radio Orkestrą
Ateinant taip vadinamom 

>kalėdom pasidarė daug dar
bo pąšto laiškų nešiotojams, 
ir pačiam pašte. Bet ar ma
note, kad valdžia rūpinasi be- 
darbais? Anaiptol ne. Iš pa
duotų 600 aplikacijų vietinis 
pašto urėdas Ch. E. Bishop 
paskelbė, kad likosi priimta 
laikinai tik 75 darbininkai.

Kad bedarbė nemažėja, bet 
didėja, U. i liudija faktas api
plėšimų. štai 17 dieną gruo
džio mūsų kaimyniškam mies
telyje Linden, N. J. tapo ap
vogtas N. J. valstijos automo
bilių registruotojas N. M. Pa
lermo ant $2,000 pinigais ir 
čekiais. Apiplėšimas Įvyko 
nakties laikui Policijos davi
niai sako, plėšikams buvo len
gva net plieninus' seifus iš
laužti todėl, kad tenai praei
na Pennšylvanijos gelžkelis ir 
po , priedanga bildesio praei
nančių tavorjnjų traukiniu 
jiems buvo lengva -“darbą” at
likai. ■: > ' ■ . ' >

Nors oras praeitą, savaitę 
buvo gana šaltas, bet ledas 
apie Eliabetho apielinkės eže
rus neužšalo kaip reikia. Pa
vyzdžiui ežeras “Surprize?” už
šalo dviejų colių storumo. 
Ežeras “Echo” ant colio ir pu
sė. Katrie myli šliaužiotis 
ant ledo, taf šios rūšies spor
tininkus oras labai apgavo.

f
FREE INFORMATION 

Immigration, Naturalization, Traveling 
Citizen Papers. Aliens Not legally 
In Country, or Deported, legalized. 

ALL NATIONS EXCHANGE 
207 East 84th Street, New York City 

Tel. Regent 4-7166 Open 9 A.M.-9 P.M.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
. ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BĘN GERSOVITZ
'‘ f ’ NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y. >

Telephone Stagg 2-7057

100 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
700 GILZŲ 03c

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

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

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

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamų padarymui ci- 
• garėtų. Seniausia tabako isdirbyste New Yorke.

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

ir akuratnai.
' Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

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

J ’ Cta^pe 10 11 Sts.) ,

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin* 

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

MfcDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio Rsistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytiea-ilapinimosl 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- / 
Specialistų visose ligose. '
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakar* \ 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir ‘ $0^0 
-riM I egzaminavimas

j Tripphone, Evergreen 6-5819 š

į J. GARŠVA
! Graborius (Undertaker)
! ' n
Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius
| nnt visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, ,
I krikštynoms ir pasivažinėjimams.

| 231 Bedford Avenue

1 BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla • ;

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti rjf3e iw* 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Kankino Aklus Vaikus
Pasirodo, kad Summit, N. J. 

miestelyje aklų vaikų prie
glaudoje buvo Įvesta baisiai 
žiauri disciplina ir vartojamos 
kankinimo priemonės. Sako, 
kad ten vaikus bausdavo kie
tai surfšdami ir pastatydami 
po šalto vandens šmirkšlėmis. 
Prieš tai užprotestavo * net 
New Yorko aklų priežiūros 
viršininkai.

Naujų Metų Vakarėlis

Union 
įvyks-

kalbė-

Darbininkai Prieš NRA
"1,500 moteriškų kepurių 

dirbėjų laikė susirinkimą, iš- 
kla.usę kairiųjų darbininkų 
raportą, pasisakė kovosią prieš 
NRĄ ir išnaudojimo sistemą. 
Šiop darbininkės ir darbinin
kai yrą organizuoti į 24 lo- 
kalą. Darbininkai atmeta ge
nerolo Johnsono ir jo pagelbi- 
ninkų daębo sąlygas.

Aido Choras pasitikimui nau
jų metų rengia iškilmingą va
karėlį ateinančio nedėldienio 
vakarą, gruodžio 31 d., “Lais
vės” svetainėje, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Bus gera 
programa: dainuos Aido Cho
ras, Vyrų Oktetas, Merginų 
Sekstetas ir vietiniai solistai; 
taip pat bus linksmų žaislų. 
Šokiams grieš geriausia Brook
lyno orkestrą. ' ■ > '

< Kurie tik norite linksmai su
tikti naujus metus, kviečiami 
atsilankyti ,Jf 
. j

Newarkiete Josephine Stat
kus ir jos tėvas Statkus laimė
jo teismišką bylą $1,000 nuo 
Lindeniečio John Van Brunt 
ir elizabethiečio Juozapo Ur
bano, už jos. sužeidimą auto
mobilių nelaimėj, liepos 28 d.. 
1931 metais. Statkus tuomi 
laiku važiavo Urbano automo- 
bilyje, kuris susikūlė su Vau 
Brunt karu'. Teismas ' nu
sprendė, kad abu automobilis
tai buvo kalti.

Žinių Rinkėjas
> t 4' ; i'; ' ■ "5 -

16,000 Mylių Automobilium

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

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS 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: i

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

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, 

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais
vė-

Rengimo Komisija.

Daugiau Aukų “L.” Bazarui
Vėlai penktadienį ir suba7 

tos ryte, dar gavome sekamų 
dovanų: , , ,. , .

Iš Great Neck’o per drau-

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiv.1 ši
kai stovite.

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos. 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlais r- 
nes Ligos, Nerv^

Reumatiški Nesveiku-įdegimas bei 
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

Apvt^ė W. Ambrozaitį
* ’ , w, Ambrozaitis ųžląiko 
°Alaus Darželį”, 406 So. 3rd 
St. Brooklyne, piktadariai ap
vogė jį. Vagystė įvyko 22 d. 
gruodžio, dienos metu tarpe 
2 ip 3 valandos. Piktadariai 
įsilaužė į kambariu^ kada 
namiškių nebuvo namie, ir pa
ėmė iš apsaugos spintos $700 
pinigais ir Ąnąbrozaičio brolio 
laikrodėlį- vertės: .$75.
Ybrkfc ir < Brooklyne 
biaii auga vagystės, užpuoli-, rito nuo komunistų ir atsidūrė 
njai- ir piktadarystės.

New
vis «la-

Trečiedienį, 27 d. gruodžio, 
7:30 vai. vakare, 
Kliubo svetainėje, 80 
Ave., Brooklyn, N. Y., 
ta masinės prakalbos.

Kalbės trys geriausi
tojai dd. Antanas Bimba, Roy 
Mizara ir Pranas Buknys. Šias 
prakalbas rengia . Didžiojo 
New Yorko Lietuvių Darbinin
kų Org. Sąryšis. , ,

Čionai bus atsakyta 'ponui 
Michelsonui, “Keleivio” re
daktoriui: ką reiškia, jo pa
siūlymas, kad bedarbiai ir 
taip darbininkai atpirktų nuo 
kapitalistų fabrikus, kasyklas, 
namus, gelžkelius ir kitus tur
tus, kuriuos patys darbinjn- 
kai pagamino, o kapitalistai 
pasigrobė! Argi tai. nežingęi- 
du išgirsti ? Taipf

Čionai bus • išaiškinta : ką 
reiškia Lietuvos .darbininkams 
ir valstiečiams fašistų viešpa
tavimas ir kodęl fašistai su-1 gę Petkienę $3.^5 pinigais ir 
šaudė Lietuvos, Komunistų j visą eilę daiktų'. Aukavusių 
Rartijos vadus? i vardai ir daiktai bus pUskėlb-

Mes įrodysim, kaip Prūseika * ti vėliau, 
ir Butkus susijungė su fašis
tais, socialfašistais ir kaip jie 
tarnauja buržuazijai drasky
dami darbininkų vienybę ir 
bendrą frontą. Mes iššaukia
me Prūseiką ir Butkų į šį ma
sinį susirinkimą, nes čionai 
prieš susirinkusius darbinin
kus bus įrodyta renegatiška ir 
ardymo Prūseikos ir Butkaus 
politika! Čionai bus įrodyta, 
kaip Prūseika ir Butkus n'usi-

fašistų liogeryjė! Čia bus įro-

Iš Linden ir Elizabeth, N. J. 
aplaikėme 
karvelių ir vištų. Aukavusių 
vardai tilps vėliau.

Vietinis St'. Tuba, kuris lai
ko užeigą, aukavo brangų 
ęlektrjkinį laikrodį.

Drg. Daukantaitė-Naudienė 
iš Bostono per savo sūnų pri
davė gražią' paduškaitę ir 
“dresser doll.” ; ‘ ■

Draugė Menkpliuniųtė au
kavo “shaving' stand ir mir
ror.” ' H > * y; .

vežimą kralikų

,Newi - Yorkoi gyventojas A. 
L. Veiling gavo laišką nuo -sa*- 
vo <Mfre)itų7 iš Singapore, kad 
jos jau tęų. Dvi moterys-— R. 
L. penis ir E. > Olmstead važiuo 
ja i automobilium aplink pa
saulį.- Jos- išvažiavo iš Ant- 
verpo—Belgijos ir jau padarė 
16,000 mylių, žinoma, dau
gelyje vietų jos važiuos lai
vais ne tik pačios, bet dr jų 
automobilius,bet vis tai ro-

Rašomos Mašinėlės

-TYPEWRITERS
■ »C (To If ■> .. ■

Klauskite Kainos,
PR. Z INS

110 Fast 16 ST. N. Yv,
Tarp 4th Avė. ir Irving Place |

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

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M,

X? ‘ '■/•/•Y1 tv-' i' 
u • .v? -.t-:is.- ■ •w o®

KALBAM LIETUVIŠKAI

PAJIEŠKOJIMAI
1 » » - J z I

' "■ ' - 1 .v*‘

! Aš J. Petrauskas pajieškau^drau
go Petro Šlekaičio. Girdėjau—gyr- 
wena Scranton, dPa;

Malonėkite atsišaukti, arba kas 
žinote .praneškite, ųp ką Įpūsiu, labai 
dSfengaą. . jį 1 S. i 

JįqSE^I|i>E'^AUSkASt f 

542 N. 5th St.,’ Philadelpha, Pa. 
■;, ... ,;;; (So4-^i05> •: v

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

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

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

/'Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

I šiuomi pranešu savo kostume- ; 
riams, kad perkėliau save studiją 

naujon vieton,' 
po numeriui 
512 Marion Št., į 
kampas Broad-' 
way, Chauncey; 
Street stotis ; 
Brooklyn, N* Y. 1 

Naujoj vietoj 
o t u d i ja daug 
geriau Įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausl.

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

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

į i 1




