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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadieniu

Darbininkai Visų šaliy, 
• Vienykite* I Jūs Nieko 

N e p r alaimėsite, Tik 
Retežiu*, o H) almėsite 
Pasaulį!

ms
miamas

nes vans

pasaulis, stu- 
ekonominio krizio, sta- 

rengiasi karan. Ka- 
spauda tik ir šau- 

ginklų, karo or- 
Imperialistinė Japoni- 

metai laiko, kaip sulai- 
iš savo šalies va

dai* perkasi jo užsienyje, 
reikalingas karo me

ne tik auksą su-
bet jau paskelbė supir- 

ir sidabro. O tas tik ir 
apie prisirengimą prie
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Pastatė Naują Chemikalų Fabrikų; Sovietų 
Sąjungos Gamyba Pakilo 94 Nuošimčiais

HITLERININKU SPAUDA UGNIM SPJAUDOSI
BERLYNAS. — Hitlerio 

partijos spauda labai keikia

Pavienio Numerio Kaina 3c* Metai XXIII, Dienraščio XV

perka 
kimą

Išteisinimas Vokietijos Komunistų Reiškia 
Nusmerkimą Viso Fašizmomą. To nesitikėjo nei fa

šistų spauda, nei p'ats fašis
tų teismas Leipzige. To ne
sitikėjo budeliai Hitleris ir 
Goeringas, kurie buvo su
rengė tą suokalbį prieš ko
munistus. Teisme komuni
stai mokėjg parodyti fašis
tu tikruosius tikslus, 

v

Sovietų Są- 'MASKVA.—Baigtas sta
tyti ir paleistas darban 
Bobrike naujas chemikalų 
fabrikas, kuriame bus daro
ma nitratas. Darbas baig
tas anksčiau, negu buvo nu- 

, Sovietų Sąjungos 
jtybes teisės del 1,500. žmo- 1 Komunistų Partijos Cent- 

» išleido 
lėjiman laikę imperialistinio i specialį pasveikinimą Bobri- 
karo už tai, kad jie tam ka- ko fabriko darbininkams už 
rui priešinosi. tą puikų ir didelį darbą.

Šio fabriko dieninė gamy- 
'ba duos tiek pat produktų, 
kiek duoda Vokietijos pa
našus fabrikas “Farbenin- 
dustrie”, kuris gi yra di
džiausias chemikalų fabri
kas pasaulyje. Tai antras 
nitrato fabrikas, pastatytas 
Sovietų Sąjungoje bėgyje 
paskutinių .kelių metų. Vie
nas, tokio pat didumo, ran
dasi Bereznike.

Kitas didelis ekonominis 
ląimėjimas, tai baigimas bū
davot! elektros stoties Svi- 
re, šalę Leningrado. Dar
bas irgi pabaigtas anksčiau, 
negu buvo plano reikalau
ta. Tai viena iš didžiausių 
stočių. Jinai duoda 220,000 V f

•voltų' ėlėktrbš‘ srovę, 'i > 'j > ,
Sunkiosios industrijos or

ganas “Ekonominis Gyveni- 
i mas”, paminėdamas tuos 
naujus ekonominius Sovie
tų Sąjungos laimėjimus, nu
rodo, kad nuo 1929 metų 
Sovietų pramonė pakilo 94 
nuoš. Bet per tą patį laiką 
Amerikos ir kapitalistinio 
pasaulio abelnai pramonės 
gamyba sumažėjo nuo 30 
iki 50 nuoš.

Sugrąžino Pilietybę del 
1,500 Karo Auką

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosevelta's paskel-

BrMdija susitarė su Japonija. įj- Rad sugražjnamos pilie- matvta 
rmAii Janonį tai dunda vnrin - ’ . ° . ___Pirmoji Japonijai duoda vario, | 

o Japonija apsiėmė Brazilijai | . .
išbudavoti dvyliką karinių lai- kurie buvo nuteisti ka-' valinis Komitetas
vų ir 18 submarinų. Karo reika
le—bendradarbiavimas. Bet
dar gali būti ir'taip, kad karui 
prasidėjus, Japonija gali 
laikyti tuos karo laivus 
reikalams. Tokių įvykių 
rijojfe buvo tiek ir tiek.

pasi- 
savo 
isto-

per- |Imperialistinė Japonija ]— 
grupavo karo laivyną. Jis dau
giau sukoncentruotas prieš So
vietų Sąjungą ir Jungtines Val
stijas. Tuom pat kartu Japo
nijos imperialistai, vysto galin
gą karo orlaivių gaminimo in
dustriją. Dabar Japonija į me
tus laiko jau gali pabudavoti 
1,000 karo orlaivių. Tokio mie
ste fabriką, kuriame gamino 
laikrodžius, dabar pavertė į ga
minantį dalis karo orlaivių. 
Chamamacu mieste viename fa? 
brike gamino muzikalius instru
mentus, o dabar gamina karo 
orlaivių dalis. Ką gi tas viskas 
reiškia, jeigu ne prie karo pri- 
sn^Rgimą ?

Sovietų Sąjungoje, 1933 me
tais, Donbaso anglies kasyklos 
davė 50,000,000 tonų anglies. 
“Pravda’ \ rašo, kad sekamais 
metais ten turi būti pagamina
ma 60,000,000 tonų.

Jau sugrįžo referendumo bal
savimai Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos ir Lietuvių Darbintnkių Su
sivienijimo Amerikoje. Abi or
ganizacijos veik vienbalsiai nu
tarė vienytis į vieną, organiza
ciją. ALDLD organizacijoje 
veik 1,500 balsų už vienybę, o 
tik 60 prieš. Panašiai yra ir 
LDSA organizacijoje. Reiškia, 
abi organizacijos bus sujungtos.

Draugai ir draugės, daugiau 
energijos auklėjimui vienos ga
lingos Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos! 
Iki šioliai turėjome dvi organi
zacijas sp vienais ir veik tais 
pat tikslais, dabar viena orga
nizacija tūrės atlikti 
kuri pirmiaus atliko 
daugiau mes turime 
| darbininkų kovas.

tą darbą, 
dvi. Dar 
įsitraukti

Sausip 21 dieną sukanka 10 
metų huo Lenino mirties. Ko
munistų Partija rtiošia Visur 
didelius tarptautinius susirinki
mus. Lietuvių frakcijos turėtą 
rengti Lenino pamįnėjirpo pra
kalbąs, prelekcijas, pamokas 
nors didesnių miestų lietuviams 
darbininkams ir šaukti juos į 
Lenino partiją.

Ukrainoje x Sovietai 
kontę-revoliucionierių 
bius. Vieųas iš jų pripažino, 
kad jie gavo iš užsienio instruk
cijas, kurios sakė: “Reikia, kad 
valstiečių padėtis, nepaisa-nč 
metą pero derliaus, pablogėtų. 
Tam reikia: (a) pakreipti kol
chozus į tai, kad jie pjautų ja
vus nepribrendusius-žalius, (b) 
būtina vesti tarpe- kolchozų agi
taciją, aiškinant, kąd nepaisant 
kiek jie dirbs, vis tiek gero ne
matys, nes valdžia atims nuo jų

ištaškė
suokal-

Traukinio Nelaimėje 
Užmušta 189 Žmonės

PARYŽIUS, Francija. — 
Viena iš didžiausių visoj 
žmonijos istorijoj traukinio 
nelaimių įvyko gruodžio 23 
d. Didelis pasažierinis trau
kinys visu smarkumu įbėgo 
į kitą traukinį. Iki šiol jau 
surasta ir išimta net 189 la
vonai! Valdžia paskelbė 
gedulių dieną visoj Franci- 
joj.

Reakciniai Vadai Laužo 
Darbininkiį S|reiką
PHILADELPHIA, Pa, — 

NacioBaliai vadai šoferiu ir 
Tymsterių Brolijos pravarė 
tarimą, kad pasitraukti iš' 
visuotino t r a n ą portacijos 
darbininkų streiko. Tuo bū
du prasideda streiko laužy
mas. Darbininkų frontas 
padalinamas.

Vakaruose Audros, Lietus 
ir Potviniai

KOMUNISTŲ BALSAI
PAAUGO

SEATTLE, Wash. — Vi-1BELLINGHAM, Wash. — 
sam Pacifiko pakraštyje už- šiemet šiame mažam mies- 
ėjo smarkus lietus ir aud
ros. Patvino daug upių. 
Kiek.' žinoma, potviniuosę 
yra žuvę trylika žmonių.

telyje komunistų kandidą-. 
tas į miesto tarybos narius 
gavo 125 balsus. Tuo4 tar
pu. pernai rinkimuose buvo 
paduota tik 76 balsai už ko-

• , , i munistu kandidatus.,, . . , 
Gąsdina Besiorgąnizuojan-j _____ -

čius Laikraštininkus \
! EILINIAI M A I N I EftlAI 
j Už BENDRĄ FRONTĄ '

v fra- ‘'.u -i jj,
‘ ‘čio

nai Sub-I)istrikto konferen
cijoj i eiliniai
pliekė reakcinius ••vadus ir

WASHINGTON, 
dėjo organizuotis 
čių reporteriai į 
kurią jie užvadino 
can Newpaper Guild/. Gau-

laikras- DANVILLE,’ Ill.; - 
“uniją”, 
“Ameri-

tas nuo Roose velto valdžios priemė rezoliuciją už darbi- 
ir kapitalistinės spaudos ninkų bendrą froIjtiį.
čiilii nnf ioai n erini a na 1 « ‘ <šųlų netiesioginis pagrūmo
jimas, kad laikraštininkams 
nevalia organizuotis.

grūdus, ir (c) būtinai sabota- 
žuoti darbą, daryti viską, kad 
pakenkus kolchozams, kad ko
lektyvių ūkių darbininkai ne-* 
gautų pilno atlyginimo.” O pa
skui tie patys gaivalai* šaukia, 
būk Sovietinėje Ukrainoje yra 
badas.,. Ukrainoje' juos Sovie
tų valdžia ištaškė, bet. Ameri
koje jų palaikytojai dar viš 
trukšmauja. • ' ,

AUTOMOBILIUS ĮVA 
ŽIAVO Į JŪRES

BEACH, N. J. Įsisma* 
ginęs automobilius įvažiavo 
į jūras ir kartu nuskendo 
keturi žmonės. Tai buvo 
jaunuoliai, kurie grįžo' na
mo iš “good time”. Kūčių 
linksmybės pasibaigė liūdna 
mirčia. . ’ ' <

7 1 <

įstatymai būtų pataisyti, 
idant, girdi, lengviau būtų 
žudyti komunistus. Mat, ši
tas teismas buvo toks, kad 
ištikrųjų išvilko aikštėn ir 
numaskavo kruvinąj-į fašiz-

Masinės Laidotuvės 
Nužudytam Draugui 

f

DETROIT, Mich.—Gruo
džio 27 d. bus palaidotas 

!drg. George Marchuk, kurį 
■ nužudė Fordo kompanijos 
i gengsteriai. L a i d o t u vės

Dienraštis "Laisve” Kaipo Nau jų Metų 
Dovana Jūsų Draugams ir Pažįstamiems
Yra nemažai “Laisvės” skaitytojų, kurie perka Nau

jų Metų dovanas savo draugams ir pažįstamiems. Tie 
draugai turėtų šiemet rimtai pagalvoti apie tai. Dar
bininkui bus geriausia dovana, ilgiausia jis ją atmins, 
jeigu jis gaus metams ar pusei metų revoliucinį darbi
ninkų dienraštį. Kasdien paimdamas laikraštį į rankas, 
jisai atsimins, • kad tą puikų apšvietos šaltinį jis gavo 
dovanai nuo savo giminės bei pažįstamo. O vėliau, kuo
met jis ateis į kovotojų eiles, visuomet bus dėkingas tam, 
kuris parodė jam teisingą kelią.

“Laisvės” vajus eina prie užbaigos? Per šias kelias 
paskutines dienas kiekvienas dienraščio skaitytojas, kiek
vienas klasiniai sąmojingas darbininkas turėtų suremti 
pečiais ir pasidarbuotu Prašome draugų, kurie finansi
niai išgali, pagalvoti apie augščiau mūsų išdėstytą mintį, 
tai yra, apie užrašymą dienraščio Savo giminėms bei 
draugams, kurie , jo dąr neskaito. Vieni jų gal neišgali 
finansiškai del bedarbės, kiti gal nesupranta svarbos' ir 
reikšmės i darbininkiško dienraščio. Pastarįėji stovi už 
sienos revoliucinio, judėjimo, - Darbininkų Judėjimas ir 
kovos jiems nesuprantamas dalykas. Laukia jie Naūjų 
Mėtų su ta. klaidinga vilčia/ kad kaip nors laikai page
rės: “Laisvė” atidarys jiems akis ir parodys, kad rei
kia kovoti prieš bedarbę, prieš naują karo pavojų, prieš 
augantį fašizmą/Amerikoje ir visam pasaulyje.

Kaip žinote, iki Naujų- Metų ‘^Laisvės” prenumerata 
nupiginta. Be to, naujas skaitytojas dar gali veltui 
gauti vieną gerą knygą. Labai bus patenkintas ir 
džiaugsis tas jūsų draugas bei giminė, kuris su Nau-

MASKVA 
jungos Komunistų Partijos 
organas “Pravda” plačiai 
rašo apie Leipzigo tėismo 
nuosprendį, kuris išteisino 
draugus Torgler, Dimitrov, 
Popov ir Tanev. Dienraštis 
nurodo, kad fašistų suokal- 

{bis užmesti komunistams
i bus masinės, Lincoln Par-; padegimą reichstago neišde- 
ke, prasidės 4-tą vai. po pie- gg. Leipzige buvo faktinai 
tų. Raginame Detroito teisiami me komunistai, bet 
“Laisvės” skaitytojus šiose Vokietijos kruvinasis fašiz- 
laidotuvėse dalyvauti. Tai mas. Komunistų išteišini- 
bus darbininkų protestas mas reiškia nusmerkimą fa- 
prieš darbininkų klasės' gistų.
priešus, kurie žmogžudys- jš antros pusės, “Pravda” 
tės pagelba bando pastoti! pabrįežia, kad teismo nuo- 
kelią revoliuciniam judėji-Į sprendis dar nėpaliuosavo 
mui. I komunistų iš fašistų nasrų.

i Jie tebėra rankose fašisti
nės policijos. Prieš drg.

. v Torglerį planuojama naujas
Musa Nanking© Spėkas teismas, naujas suokalbis.

(Pasaulio darbininkai turi 
neužmiršti, kad jų masinis 

' protestas atmušė Hitlerio 
pasikėsinimą 'ant mūsų 
draugų Leipzige ir tik tas

Chinijos Komunistai

SHANGHAI, Chinija 
Čionai gaunami pranešimai, į 
kad Fukien provincijoje 
prasidėję labai kruvini mū- ...
šiai tarpe komunistų Rau- P^ts masinis veikimas galu- 
donosios Armijos ir Chiapg išplėš iš fašistų rankų 

Vokietijos Komunistų Par-
Nankingo valdžia va^U gyvybę*

Kai-sheko v a d o v a u j arpų 
spėkų, . • J 
oficialiai pripažįsta, ' kad ; 
Chiang K&i-sheko 37-ta ar
mija yra priversta trauktis: 
atgal. r -

Vokietijos Komunistų Par-

Suareštavo Šešis 
Darbininkus

Pasirašė Sutartį su
Sovietais del Judžiy

MASKVA. — Čionai gru-
jais Metais gaus dienraštį ir knygą—daug daugiau, ne- pė amerikonų pasirašė su- 
gu gavęs kaklaraištį bei šaliką. - įtartį su Sovietų Kino Trus-

Taip pat dar kartą'raginame visus skaitytojus pasidar- tu, kuris leidžia tiems ame- 
buoti del savo dienraščio, pajieškant naujų skaitytojųJrikonams daryti krutamus 
Kalbinkite darbininkus užsirašyti “Laišvę”! Tam tiks
lui pašvęskite šiuos paskutinius kelis vakarus!

“Laisvės” Admirtistracija ir Redakcija.

LAKEWOOD, N. J. ~ 
Gruodžio 23 d. > viešbučių 
streikuojanti darbi ninkai 
surengė demonstraciją, ku- 
rią policija išvaikė ir sua
reštavo šešis vadus. Paleis
ti po $500 kaucijos kiekvie
nas.

paveikslus Sovietų Sąjungo
je. Tai pirmu sykiu ameri
konai gauna tokį leidimą. 1

Sveikina “Daily Workerf

FRANCUOS KOMUNISTAI PRISPYRĖ VALDŽIA 
PRIE SIENOS: DEL GAMINIMO AMUNICIJOS

PARYŽIUS. —- Francijos minti amuniciją del Japoni- 
Komunistų .Partijos atsto- jos. Jis nurodo, kaip Japo- 
vas parlamente pastate ei? nijos valdžia perka Franci- 
lę klausimų užsienio -reikalų joj visokios rūšies amunici- 
ministeriui i ponui ’> Joseph ją.• ‘ -Klaųsimąį ^spausdinti 
PauLBoncour,. kad y valdžia valdžios oficialiame .žurną- 
pasiaiškintų, • kodeh Franck 
josifabrikams leidžiama'ga? sakyti į.20 dienų.

Nušovė Keturis Žmones . r?.

HOBOKEN, ;<N. i''^Pa
baigoje pereitos savaitės 
Hudson paviete nušauti ke^ I < -i ' ' '

turį žmonės. / Manoma, jog 
tai pasekmė karo tarpe 
įvairių razbaininkų šaikų.

UŽMUŠĖ (KETURIS

j GREENSBORO, NLO. — 
Traukinys užbėgo ant auto- 
mobiliaus ir užmušė . ketu? 
ris žmones. <Du sunkiai su
žeisti. j f.

. . ... 'f A • K • . • ''

i ą. j, i į. _ jfir .

• A-- i'.i. -Cm

le, ir ponas Boncour turi at-

Nužudė 8 Metu Mergaitę

HASTINGS' - ON-HUD- 
SON, N. Y.—čionai rasta 
nužudyta ir po, suspara pa
kišta Josephine Waropay 
8 metų mergaitė. Nužudy
to jas nesuimtas.

NUSKENDO ŠEŠI 
ŽMONĖS

' LARACHE, Ispanija

Nušovė du Policistu
Amerikos Komunistų Par

tijos organas “Daily JVork-- 
er” gavo pasveikinimą nuo 'į 
Vokietijos Komunistų Par
tijos ryšyje su dešimties 
metų sukaktuvėmis * nuo

PROVIDENCE, R. I. — 
Gruodžio 24 d. naktį kažin 
kas iš revolverio nušovė du 
policistu tamsioje gatvėje. 'diefirašČio įsisteigimo. Kaip
Policija sulaikė keletą žmo- šis, taip kiti-pasveikinimai 
nių,‘ bet kaltininkų nesuran- bus ištisai atspausdinti spe- 
da. daliame “D. W;” numery

je, kuris išeis sausio 6 d.
VULKANAS UŽMUŠĖ 8 “Daily Workerio” adminis- 

. tracija praneša, kad net įs 
t 1,500 miestų ir miestelių 

IšsiveržUsi0 gauti-užsakymai del platini- 
Shinmitaka vulkano lava mo specialio numerio. Vi-.

ŽMONES

TOKIO. —

užmušė astuoni? žmones. 
Prieš vulkano išsiveržimą i 
buvo žemės drebėjimas, nuo 
kurio visi Kuėhinoerabushi- 
ma salos gyventojai buvo 
apleidę/namus.

su r reikėtų lietuviams dar
bininkams prisidėti prie 
“Daily Workerio” išplatini
mo.

KALNAS UŽGRIUVO DVI 
MOTERIS

. SEATTLE, Wash. — Ne- 
toli nuo šio miesto žemė 
slinkdama nuo kalno už-

Ispanų laivas užplaukė apt griuvo vieno farmerio na- 
akmens ir sudužo, šeši jū ’ 
jrininkai žuvo

mą ir užmušė dvi moteriš
kes, ■ . '

DUODA DOVANAS Už 
DIDELES ŠEIMYNAS
ROMA.—Mussolinio val

džia išdalino 30,000 
toms motinoms, kurios 
pagimdę ir auklėja 
šia vaikų. Dovanas 
valdžia davė ir tiems nauja- 
vedžiams, kurie žada turėti 
dideles šeimynas!
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dirba iš vien su ukrainais 
fašistais, kuriems vadovau
ja Konovakas. Mes, jaus
dami, kad Ukrainoje neturi
me spėkų, su kurių pagel-

Medinės Kojos Skausmas
Petras—Pašėlusiai skaudėjo 

del tos medinės kojos...;
Jonas—Na, kaip tai?
Petras—Nagi,., man skaudžiai 

ja sudavė mano pati.

konservuotų, išskyrus
bananes, saldžiąsias
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buvo tiktai paprastas įrankis jų. Kub
inei Vokietijos darbininkų klasė bus ga
lioje—ji suras tikruosius kaltininkus ir 
su jais suves sąskaitas!

Dabar gi mums tenka pradėtoji kova 
nesulaikyti nei minutei. Atsiminkim, 
kad Torgleris, Dimitrovas, Tanevas ir 
Popovas tebelaikomi kalėjime, nors pa
tys fašistai juos išteisino. Atsiminkim ir 
tai, kad d. Thaelmannas, Vokietijos dar
bininkų geriausias kovotojas ir vadas, 
tebelaikomas kalėjime, ir su juo tūkstan
čiai kitų kovotojų, kurių mes -Vardų ne
žinome.

Fašistai skelbia, būk jie ruošią naują 
bylą kurioje kaltinamiems būsią reika
laujama mirties bausmės už tai, kad jie 
buvo Komunistų Partijos nariais. Labai 
galima .daiktas. Įdūkę, įsiutę, jie bandys 
padaryti viską, kad tik nužudžius ypačiai ! 
tuos, kurie nepavyko nužudyti Leipzige.

Todėl mūsų uždaviniu yra traukti į 
, bendrą darbininkų kovos frontą ^naujas 
pajėgas, daugiau darbininkų—visokių pa
žiūrų darbininkų,—ir neatlaidžiai kovo
ti, iki nekaltai laikomi kalėjimuose dar
bininkų klasės veikėjai bus paliuosuoti.

Išteisinti!
Taigi keturi darbininkų klasės vadai— 

Ernestas Torgleris, Georgas Dimitrovas, 
Vaflius Tanevas ir Blagojus Popovas— 
sulesti nekaltais. Kitais žodžiais, pasau
lio darbininkų masinis spaudimas, judė- * 
j imas, protestai ir reikalavimui privertė 
budelių nązių teismą Leipzige pasakyti, 
kad, jie nekalti. O narkotikais užnuodin- 
tas» fašistų suokalbio ir klastų auka, Van 
den Lubbe, kurį Hitlerio budeliai varto
jo kaipo įrankį padegimui ^reichstago— 
pasmerktas mirčiai! •

Djdesnės klastos, didesnių piktadarys
čių, baisesnių niekšiškumų, bjauresnio 
beštijiškumo pasaulis dar nėra matęs!

Supraskit tą klastingą ir niekingą fa- 
šistų-budelių darbą: Norėdami jie laimė
ti reichstago rinkimus, Hitleriai, Goerin- 
gai ir Goebeliai, moderniški Neronąi, pa
degė reichstago budinką vasario mėn. 27 
dieną, ir paskelbė, kad tai padarė komu
nistai! Hindenburgas—tasai social-de- 
mokratų užgirtas Vokietijos prezidentas, 
tuojau paskelbia karo stovį ir pradeda 
komunistų žiaurų persekiojimą. Prieš- 
rinkimų kampanijoj naziai skelbia: ne
balsuokit už komunistus, nes jie padegė 
reichstago budinką, nes jie padegėjai, jie 
toki ir kitoki. Komunistų spauda uždą- , 
ryta; organizacijos puolamos, pavieniai ( 
veikėjai kemšami į kalėjimus. Fašistai, 

I thJtuo būdu, klastingai apgauna Ralį darbi
ninkų jh* pasiima nemažą skaičių balsų. 
Pasigrobia jie galią į savo rankas. Prie
šakyje jie, beje, išstato nedakeptą hol- 
aųdą, skelbdami, štai komunistų partijos

į ’ įarys—jis padegėjas. Vyriausi kaltini- 
jtaąi primetami komunistų frakcijos rei- 

^7 ch$tage pirmininkui d. E. Torgleriui.
Pastarasis nueina savanoriai į policijos 
stotį ir pareiškia, kad tai netiesa. Jis 

. areštuojamas. Suimama dar trys bulga
rą! :komunistai, imigrantai, kad tuo būdu 

^sujungus su Torgleriu ir padarius dra-> 
mątiškesne tą komediją, kurią naziai su
galvojo. Šitie trys bandomi sujungti su 
provokatorių atliktu Sofijos katedros iš- 

* bombardavimu, 1925!
Ųėka tom klastom, fašistai lieka lai

mėtojais, skelbdami, kad jie įrodys, jog 
komunistai yra padegėjais, o jie patys— 
nekalti. • Tuo pasiremiant, eina areštai, 

z ; kaįįnimai, žudymai geriausių Vokietijos 
| kląšės darbininkų-kvotojų. Sukriušina- 
| maZ visokios darbininkų organizacijos— I vis'daugiausiai vardan to gaisro!i .Prasideda teismas,—rugsėjo 21 dieną I ir tęsiasi-iki .gruodžio 23. Vadinasi, dau- I gi^ų, negu tris mėnesius, šaukiama net I 25# liudininku. Šaukiami, beje, vyriausi 1 faąistų. tūzai,.Goeringas, Goebęlis ir. kiti, 
f podraug įvairūs vagys, kriminalistai ir1 I viekas renegątae—Karwahne,—kuris bu- I vo‘išvytas iš Komunistų Partijos pana- 
[ šiai, kaip Prūseikos ir kiti, ir kuris il- r gaihiui patampa fašistu ir atsistoja liū- 
I dy|i prieš komunistus, meluodamas ir f ai- - 

sifikuodamas viską, idant padėjus nuga
labinti geriausius darbininkų veikėjus.

Į

1 Akyregyj tų visų faktų, tačiaus,'fašis
tinis teismas priverstas suryti viską, ką 
jis spjaudė ir pasakyti, kad šitie kalti- 
nainieji komunistai yra nekalti!

Kaip sakėme pirmiau, nei prie jokių 
i aplinkybių nebūtų fašistai paskęlbę juos I nekaltais, jei stiprus proletariato protes- 
r tų balsas nebūtų išjudinęs pasaulio ir ne-: 
Į būti) buvęs atidengtas fašistų suokalbis.

Reichstago padegėjais, dabar pasaulis 
žino, yra patys fašistai. Van der Lubbe

Fašistu Suokalbis 
Lietuva Lenkijai

r • ’'-i' M ’ • j Tj i nj ------------ •'"'i r - --------,-r—
jungą! * Tai’ r lauko Rusėjo. 'ŠYPSENOST

Nori Paliaubų
Fašistų “Dirva” jau siūlo paliaubas 

savo oponentams SLA. Tūlas Markaus
kas aimanuoja, kad “nei pas vieną tautą 
taip nėra įsibujojęs paprotys gyventi 
nesutikime ir barniuose, kaip yra pas lie
tuvius .. ” Girdi, “matom verdantį sma
los puodą Susivienijime Lietuvių Ameri
koje.” Atsiliepdamas į “patriotiškus jau
smus,” . M. drožia:

z
Sustokime pamąstyti, o pamatysime, kad 

per^savo perdidelį įsikarščiavimą baigiame 
išdraskyti ką buvome pastatę! Visai nese
nai visi džiaugėmės—net ir tie, kurie visai 
nepriklauso prie Susivienijimo—kad ši or
ganizacija yra vienintelė Lietuvių ateities 

> saugotoja, tapę išauginta iki pusantro mili- 
o“no' dolarių tu^to. O šiandien tas turtas yra 
aikvojamas ir laiku galima tikėtis, kad ei
nant tokiems vąidams, tas turtas bus Susi
vienijimo pabaida. ‘ . u
Gerai, bet kas tą smalos puodą užkai

tė Susivienijime? Patys fašistai su savo 
talkininkais socialistų lyderiais. Jie tą 
smalą virino per eilę metų. Juo tolyn, 
juo daugiau nuostolių padaroma organi
zacijai; “sugaiščiomis ir kelionės lėšo
mis” pasigrobia tie ponai tūkstančius. 
Nereikia manyti, kad be griežtos permai
nos bus galima tą verdančią smalą už
gesinti. Vienatinis tam būdas: išrinki
mas SLA narių darbininkų siūlomo 
kandidatų sąrašo į SLA Pild. Tarybą. 
Bet “Dirvos” ponaičiai tam priešingi. 
Reiškia, jie stoja už SLA turto aikvbji- 
mą ir smalos puodo virimą! x t

Chuliganizmas ir Fašizmas
Cleveland© dirvoj tūlas Brooklyno tau

tininkas rašo:
Iš tautininkų vakarienės einančius na

mon užpuolė buris valkatų veikėjus Gagą 
ir AndruškeviČių. Mat, jie buvo susirinki
me pasakę po žodį-kitą prieš “demokratus” 
už “Vienybę”. Apmuštieji veikėjai pasi
kvietę detektiyųs įieško kaltininkų.

Jeigu jau kai kurie “vyrai” taip pradeda
* politikauti, tai ko daugiau norėti..1. Čėda! 

Mušti žmones už tai, kad kritikuoja' kito 
idėjas! Tai dar nebuvo girdėtas atsitiki- 

'm'as. žinoma, kaltininkus shrašti sunku, 
bet iš kur vėjas pučia nesunku spręsti. 
Muštis lyg nevisai demokratiška.*, i į Ąrv rei
kės kažin jau imtis kitokių priemonių sau* , 
gotis iš mitingų einant*?'1'’ ’

•; y
Tai, prie ko dasigyveno “lietuvybės” ir 

“brolybės” skelbėjai! Gatvėse vieni ki
tus gaudo ir daužo ausis. Čia, žirioma, 
yra daug kas nedasakyta. Užpulti bu
vo t. v. valaifiniai, o užpuolikais—tyslia- 
viniai arba strumskiniai. U .. .

f’rieit^, net prie to, kad vieni kitus ' 
skundžia valdžiai. “Laisvėje” buvo mi
nėta, kad smetoninis demokratas Tyslia- 
va jau įskųstas, kaipo, nelegaliąj apsigy
venęs. Kas tą skundą padare? ‘Vieni 
kaltina kitus. Bet kaltininkas neišaiš
kintas. '

Sunku, pasirodo, išaiškinti, kur prasi
deda fašizmas ir baigiasi chuliganizmas 
arba atbulai!

“Badas” Ukrainoje
Pastaruoju laiku Ameri

koje ir visame kapitalisti
niame pasaulyje darbininkų 
priešai pradėjo gvoltą, būk 
Ukrainoje yra badas. Ame
rikoje ukrainų ir kitų bal
tagvardiečių , organizacijos 
ruošia demonstracijas prieš 
Sovietų Sąjungą ir net or-1 
ganizuoja biurus pagelbai 
“badaujančių” Ukrainoje.

Ką ’gi -tas viskas reiškia? 
Tai reiškia imperialistų 
propagandą ir ruošimą ka
ro prieš Sovietų Ukrainą ir 
visą Sovietų Sąjungą. Iš 
rytų pusės,—Mandžurijoje, 
imperialistinė Japonija ruo
šia karą prieš Sovietus. Va
karų—Šiaurėje, ryja seilę 
fašistinė Finlandija del Ka
relijos turtų. Vakarų pusė
je imperialistai dantis ska-1 
liną ir ruošiasi karui. Ypa
tingai juos dar daugiau 
prie anvantiuros stumia 
krizis: kapitalo šalyse de- 
sėtkai milionų ■ darbininkų 
be darbo, krizis, suirutė, 
smukimas; gi Sovietų Są
jungoje plečiasi industrija, 
bedarbė išnaikinta, tas vis
kas akstiną ir kitų kraštų 
darbininkus į kovą. Ir štai 
imperialistai ;ir visi darbi
ninkų neprieteliai su pagel- 
ba kulokų (buožių) ir kitų 
kenkėjų laiškų iš Ukrainos 
pradėjo skleisti, melus, buk 
Sovietinėje Ukrainoje ba
das, būk ten žmones vieni 
kitus valgo. >i

Tas daroma tam, kad su
kėlus darbininkų opiniją už 
imperialistų karą. Pačioje 
Ukrainoje o r g an i z uojasi 
kontrevoliucinės grupės, ži
noma, slaptai, ir tokius1 
laiškus rašo. Jie planuoja 
sukilimą prieš Sovietų Uk
rainą, jiems * į pagelbą tu
rėtų ateiti Rumunija, Len-

i Lenkijos ponų ir kapitalis
tų, nuo Vokietijos fašistų 
ir veikė pagal Konovaleco 
instrukcijas iš užsienio. Ka
da juos sučiupo, tai vienas 
iš jų Lozinski prisipažino, 
kad jie turėjo tikslu: >

“Sunaikinti Sovietų val
džią Ukrainoje, atplėšti Uk
rainą nuo Sovietų Sąjungos. 
To pradžiai—padaryti su
kilimą Ukrainoje, kad im
perialistai galėtų įsimaišyti 
prisiunčiant savo armiją.”

kaipo 
inter-

Franci j a, Anglija ir kiti im
perialistai—neya gelbėti ba
daujančius ukrainus. Bet 
jų planai atidengti ir su- 
taškyti per Sovietų Ukrai
nos valdžią.
Planuoja Lietuvą Atiduoti 

Lenkijai
Drg. S. V. Kosior, Sovie

tinės Ukrainos vadas ir vei
kėjas, kalbėdamas Bolševi
kų Partijos Centro Komite
to posėdyje, iškėlė kontr
revoliucionierių suokalbius,. 
Imperialistinėse šalyse vei: 
kia ukrainiečiai kontb-reVO-1 
diucionieriai Viničenko, Gr- 
uševski,' šapovab Konova- 
lec ir kiti. Jie nuo 1922 me- 

; tų siuntė į Ukrdiną pabėgė
lius, kurie neva atsikeitė ii* 
neva stojo už Sovietus. , Tie 
k o n tr-revoliucionieriai, įsi- 

,gavo į Sovietų įstaigas. Sa
vo laiku Sovietai susekė 
“S u s i v ienijinįą Išliuošavi- 
mui Ukrainos” Jr ištaškė jį. 
Paskui buvo atidengta kita 
kontr-revoliucinė grupė su 
Maksimoyič, šuniški,1 Ba- 
lenski, Solodub ir kitais; 
priešakyje. šįe gaivalai bu- derybas Šu Lenkija tam, kad 
vp įšigavę į augštas vietas, ją įtraukus į tą bloką.” * 
Jie gaudavo kontr-revolių- šiai koki užkulisiniai suo- 

ciniam - darbui pinigų iŠ kalbiai ėjo prieš Sovietų Są-

Bet priešai veikė ir viduje. 
Nesenai Sovietinėje Ukrai
noje susekta kontr-revoliu
cinė eserų organizacija, ku
ri ruošė sukilimą, 
pamatą imperialistų 
vencijai.

Bet tam sukilimui
kė, kaip prisipažino dienas 
iš k o n tr - r evoliucionieriu, 
Pyrchavka, milžiniškas ko- 
1 e k t y v i z a vimasis, masi
nis Ukrainos darbininkų ir 
valstiečių stojimas už So
vietus. Toliaus . Pyrchavka 
sako:

“C e n t r alinis komitetas 
Ukrainos Socialistų - Revo
liucionierių Partijos, kuris 
yra Pragoję (čeko-Slovaki- 
joje), pranešė, kad jis pil-

Kitas jų organizacijos na- nai sutinka su intervenci- 
rys Vikiila sakė: “Nuo 1927 jos planais ir toje1 dvasioje 
metų mūsų organizacija ve
dė darbą sudarymui sukili- 
mo prieš Sovietus, prieš 
proletariato diktatūrą. Tai 
buvo viena grandinė iš re
težio intervencijos karui į’ ba būtų galima nuversti 
Sovietų Sąjungą. Politiniai 
instrukcijas davė Gruševski 
iš užsienio, kur yra sudary
tas bendras komitetas iš ka
detų, baltagvardiečių, eserų, 
gruzinų menševikų ir balt
insiu fašistų.”

Ant kokių sąlygų impe
rialistai turėjo pagelbėti vi
soms išmatoms kare prieš 
Sovietų Sąjungą? Štai ką 
pasako tos kontr-revoliuci- 
nės organizacijos narys Ko- 
zOris:

“Vokietija išvien su Len
kija, Franciją ir kitomis im
perialistinėmis valstybėmis 
ima dalyvumą intervencijo
je į Sovietų Sąjungą. Užtai 
Lenkija grąžina Vokietijai 
jos užgrobtą teritbriją-kori- 
dorių ir Dancigą. Gi Len
kija, po užkariavimo Sovie
tinės Ukrainos gauna dalį 
Lietuvos su išėjimu į jūras, 
ir apart to, jai tenka Ukrai
nos dalis visu dešiniuoju 
Dniepro upės šonu iki Juo
dųjų Jūrų. Kairioje pusė
je Dniepro upės Ukraina 
patenka po Vokietijos iš
naudojimu, kur ji galės iš
naudoti geležies, anglies ir 
kitus turtus.”

Po to, kada Vokietijoje 
fašistai pagrobė galią, tai į 
Ukrainą buvo pasiųstas 
Bukšovanai, vienas iš bal
tagvardiečių ir kontr-revo- 
liucinės “Ukrainiečių Kari
nės Qrganizacijos” vadų, 
kuris veikė po Kovalco va
dovybe. Jis sučiuptas—pri
sipažino:

“Antroje dalyje vasario, 
Į933 metais, man pranešė 
Bindrevskis, kad į Berlyną 
atvažiavo Suško ir nori su 

’manimi matytis. Tas buvo 
po to, kaip Hitleris pasigro
bė galią. Štiško man pra
nešė, ,kad, jis ir Jary turėjo 
pasikalbėjimų su Vokietijos 
fašistų vadu Rozembergu 
(del1 intervencijos į Sovietų 
Sąjungą.

“Suško pranešė, kad Vo
kietiją užims griežtą prieš 
Sovietų Sąjungą kryptį ir 
sudarys koaliciją su Italija, 
A ūgli j a ir Franci j a del su
darymo intervencijos bloko 
į Sovietų Sąjungą; kad Vo
kietija jau pradėjo vesti ! ’J .. t ,. __r * i. _

Jų Bėdos
Prūseika—Vaje, vaje, kokia 

pasaulyje nelygybė. Ana Troc
kis pasakė Amerikos darbinin
kams iš kelių žodžių prakalbą 
ir jis gavo $6,500. O aš kiek 
priprakaitavau; giesmė ta pati, 
o atlyginimas—skirtingas.

Butkus — Nusiramink, Leo
nai, ko rūstauji. Visi Troc- 
kiais negalime būti. Prie to, 
kada jis šmeižia komunistus, 
tai jį girdi daug darbininkų, 
bet kada tu, Leonai, tai darai, 
tave girdi “keli geri žmonės.’’

Sovietų valdžią, išlaikyti 
frontą ir sutvirtinti buržu- i 
azinę valdžią, stojome už in
tervenciją.”

Kontr-Revoliucionieriai 
Veikia

U k rainoje kontr-revoliu- 
cionieriai eserai sulindo į 
daugelį valdžios ir komunis
tų įstaigų. Charkove jų 
buvo lizdas prie žurnalo 
“Červonyi šliak,” žemės ko
misariate, transporto komi
sariate' ir , vaikų įstaigose. 
Jie buvo įleidę (šaknis K. 
Markso ■ mokykloje. Veik 
visos šios; įstaigos atsidūrė 
jų rankose. Ir tas parodo, 
kaip Skripnįko vadovauja
ma Ukrainos bolševikų or
ganizacija buvo užsimer
kus. Kada tas atidengta, 
tai Skripnikas nusišovė, ne
pakeldamas gėdos. Į bolše-

. (Tąsa 4-fam Pusi.)

1
Parapijinėje Mokykloje
Kunigas—Vaikai, kas nupie- 

| šė tą žuvį ?
Vaikas—Aš, kunige.
Kunigas—Kokią žuvį norėjai 

nupiešti?
V aikas—Bangžu vę.
Kunigas—Tas piešinys paro

do, kad tu bangžuvės neesi ma
tęs.

Vaikas—Kunige, bet ir Mai- 
kis, kuris piešia aniuolus ir vel
nius, jų niekados nėra matęs, o 
jam liepei piešti.

Surankiojo M. D.

. NEW YORK. — Lakūnų 
Lindebergų orlaivis, ku- 
riuomi jie padarė 30,000 
mylių kelionę po pa
saulį, padovanota ir padėta 
į Naturalės Istorijos Ame- 

|rikonišką Muzėjų.

RIEBI MERGAITE

Aš esu 17 metų mergaitė. 
Mokinuos. Labai daug sveriu 
dėl savo, ūgio, bet jaučiuos 
gerai. Tik man esti lyg ir gė
da tarp žmonių kur, parengi
muose. Aš žinau, kad čia 
mano kaltė, nes aš valgau 
daug, ir prie stalo ir bet ka
da, vis ką kramtau, knygą 
skaitydama čiaumoju. Gal 
ką patartumėt, kad taip nesi
norėtų valgyt, ir kad man svo
ris nupultų. Aš skaitau ir. lie
tuviškai, “Laisvę, ”l bet man 
lengviau .rašyt angliškai. Man 
galite atsakyti lietuviškai.

Atsakymas.
Dažnai ką vis valgyt ir val

gyt nėra taip gerai. Viena, 
tai apsunkina vidurius, neduo
da jiems pasilsėti, o antra, nuo 
to žmogus tunka.

Daug ką galėtumėt sau pa- 
sigelbėti, kad ir be vaistų, vien 
tik prisilaikydami tam tikrų 
valgių, ne badaudami, bet 
vengdami šio-to.

Visai mažai valgykite duo
nos, baltos duonos ypačiai, 
visokių miltinių valgių!’ paga
mintų, iš*baltų miltų: visokių 
pyragų, pyragaičių, blynų, ma
karonų, virtienių dr tt. Ir juo
dos, geros ;duonos nedaug te- 
valgykite: porą riekučių per 
dieną. Retkarčiais ir po ne-

daug vartokite kokios kosės, 
tyrės, ryžių, bulvių, bananių; 
nedaug vartokite saldžių daik
tų, riebalų, riebių valgių ir tik 
po truputį sviesto ir grietinės, 
—po truputį reikia.

Valgykite sočiai visokių 
vaisių, daržovių, ir žalių ir vir- 
tų ir 
bulves,
bulves ir javinį maistą.

Vartokite kiaušinių, mėsos, 
žuvų, kaip ir paprastai. Vąn-. 
dens gerkite pakankamai. Ne- , 
valgykite perdaug sūriai, be
vartokite arbatos, kavos, ko
kių svaigalų. ,

P a r s i n e skite iš vaistines 
Haliver oil 250 D. Imkime po j 
5-10 lašų, po valgio, pęr visą 
žiemą. Imkite po lašą iodo 
tinktūros, Į stiklą vandens, du 
kartu kas savaitė.

Manau, bus neprošalį, bent 
keletą savaičių pavartoti sky- . 
dines liauko, mažomis dozė
mis: Thyroid tablets, gr. *4, 
No. 1OO po vieną tabletėlę 
prieš valgymą. Tatai padeda 
perdeganti dalį JQsų gražaus 
kūno ir pakeisti ją energija.

Kvėpuokite giliai, pilvu ko
kį 100 kartų kas diena; ne 
ant karto, bet keliais atvėjais. 
Vaikščiokite sparčiai po va
landą—kitą^ D a 1 y v a ų kite 
sportuose, atletikoje lengves
nės rūšies, gimnastikuokite.
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TreHas PualapB

Iš ALDLD 3-čio Apskričio Konferencijos
New Haven, Conn.—Gruo

džio 17 'd. įvyko ALDLD 3-čio 
Apskr. metinė konferencija. 
Delegatų dalyvavo apie 30 ir 
apie 6 delegatai nuo jaunuo
lių organizacijų. Jaunuolių da
lyvavo iš šių kolonijų: South- 
bury, Stamford, Bridgeport, 
New Haven ir Waterbifry. 
Atsilankė ir svečių, kaip au
gusių, taip ir jaunuolių. Tai 
labai smagu, kad draugai bei 
draugės interesuojasi 
mis konferencijomis ir 
ko. '

tokio- 
atsilan-

pusėti

LDS kuopos nėra, tada. ALDL 
D k p. privalo' darbuotis.

Priimtos kelios rezoliucijos:
Bedarbių organizavime, už

susirinkimus ir nevięn organi
zacijos narių, bet visų liet, 
darbininkų, šiuo kart visur 
darbininkai -daugiau susidomė
ję savo klasiniais reikalais, 
negu bent kada praeityje. Tik 
visa bėda su mūsų ar,times-

Su svečiais susidarė
' z nai graži konferencija, didek., ' Iš Apskr. Uždo ięaukauta

konferencija. , mūsų spaudai, Kom. Partijai:
Bet gaila, kad yra draugų, Į Amer., Vokietijos, Liet, ir T.

socialę apdraudą, ateivių gy-1 ^a’s_ diaugais, kad nekreipia 
nimo klausime, prieš negrų ir ^on^gs.11 netėmma, kaip visa 
baltų darb. linčiavimus ir: darbininkų klasė žengia pir- 
persekiojimus, taip pat Komu
nistų Partijos ir Industrinės 
Metalo Unijos klausimu. ■<

Nutarta pasiųsti reikalavi
mas paliuosuot Scottsboro ne
kaltus jaunuolius, taipgi Vo
kietijos ambasadai Amerikoj, 
reikaląujant paliuosuot Vokie
tijoj komunistus.

‘ Iš Apskr. Uždo

i

w

kurio iš konferencijų nema
to naudos ir reikalo jose da
lyvauti. Nedalyvavo net šios 
kolonijos: Naugatuck, Meri
den, Danbury, So. Manchester 
ir Torrington. Labai stebėjosi 
iš minimų kolonijų visi, daly-;

D.A. $40.
' Konferencija buvo gyva, 
daug draugai diskusavo, kaip 
pakelti didesnis ’ judėjimas, 
kaip išauginti didesnes ALDL 
D. kuopas nariais. Pasirodė, 
kur tik draugai daugiau rū-

vaujanti konferencijoje. Argi pestingesni, ne tinginiai, ten 
' jati tose kolonijose nebeliko gauta naujų i 
nė vieno draugo, kuri supras- j mas kyla, 
tų konferencijų svarbumą?

Apkalbėta išdiskustfota per
eitų metų atlikti ir neatlikti 
darbai. Ne visur kuopos krei
pė daug domės į Paryžiaus ir 
New Yorko prieškarinius kon
gresus, ypatingai siuntime de
legatų. Bet daugelis ir gerai 
dirbo sukėlime finansų ir pa
siuntime delegatų.

Tas pat ir su praėjusia i 
jaunuolių mokykla, kur buvo: 
įsteigta praėjusią vasarą Wa- 
terburyj. Daugelis kolonijų 
bei kuopų rūpinosi ir su stu
dentų pasiuntimu į mokyklą ir 
fipansų sukėlimu. Bet neku- sjdomėti savo klasės reikalais, 
rios kolonijos nors su finan- į o tuomet ir kiti padės. ALDLD 
sais ir prisidėjo, bet studentų ' yra mūsų apšvietos organiza- 
nesistengė pasiųsti į mokyklą, cjja, prakalbos irgi apšvietos 
o tas labai svarbu.

Pasirodė, kad kurios kolo- įvyksta prakalbų, susirinkimų, 
nijos pasiuntė studentų į mo-; ten ir visi darbininkai, lieka 

J‘l klasiniai daugiau susipratę. 
Taipgi ir mūsų org. nariai.

Todėl mes kviečiame drau
gus kitu kart susidomėti kon
ferencija, atvažiuot, pasakyti, 
kokia padėtis jūsų kolonijoj. 
Apskričiai mielai jums, drau
gai, pagelbės ,visa kuom. Ir 
dabar sušaukite visų draugų

i narių ir veiki- 
Kaip tik daugiau 

stengiamasi veikti, judėti, tai 
lengviau ir nariai gauti. Pa
sirodė, kad ir iš tų kolonijų, 
kurių draugai nemato reikalo 
dalyvauti konferencijoj, tai ir 
rengti prakalbos jiems “ne
duodą pasekmių.” Ten apmirę 
ir patys draugai, kuriems, ro
dos, turėtų daugiau rūpėti, 
apmiršta, pasidaro visi “vaikš
čiojančiais lavonais.”

Todėl, draugai, meskite tą 
klaidingą supratimą, kad iš 
prakalbų “naudos nėra,” kad 
konferencijos “nereikalingos,” 
bet pradėkite patys gyviau sū

parengimai, kur tik daugiau

kyklą, tose kolonijose dabar 
ir veikimas pakilęs daug. 
Ypatingai jaunuolių organiza
vime didelė dauguma jaunuo
liu studentų stojo į veikimą 
kartu su suaugusiais draugais.

Pasirodė, kad mūsų Apskri
čių rengti išvažiavimai praė
jusią vasarą, nepaisant didelės 
bedarbes, davė pelno apie 
$500, neskaitant, kiek 
skleista literatūros.

Raportas iš prieškarinio 
kongreso, kurį davė drg. Mil
dred Burba, jaunuolė (ji bu
vo siųsta į kongresą nuo AL 
DLD 3-čio Apskr., bet Apskr. 
nepadarė nė vieną centą už 
kelionę) buvo geras. Taipgi 
prasėsiant konf., kalbėjo keli 
draugai ir 2 jaunuolės: Mild
red Burba ir Jennie Mureika.

Raportas nuo Conn. JLict. 
Jaunuolių distrikto komite-o 
veikimo davė B. Medley (jau
nuolis). Yra rengiama kon- 
certas-vakarienė del sukėlimo 
finansų veikimui. Parengimas 
įvyks gruodžio 24 d., 243 N. 
Front St., New Haven, pra
džia 2 vai. po pietų ir tęsis 
iki vėlumai naktį. Ragino 
visus iš visos valstijos draugus 
dalyvauti. Įžanga tik 50c. 
Dalyvaus, visi chorai, bus so
listų, duetų, sextetu ir kitų pa- 
marginimų. Kalbės d. J. P. 
Milleris iš Chicagė, III.

Apkalbant apie sekančios 
vasaros mokyklos steigimą, 
jaunuoliai energingai stoja už 
tokios mokyklos steigimą. 
Vienbalsiai' draugai stoja, kad 
mokykla turi būt steigiama ir 
nutarė steigti. Kolonijose, pir
mame kuopų susirinkime,* pri
valom išrinkti komisijas tam 
darbui, verbuoti studentus ir 
finansų sukėlimui.

Vienybė ALDLD su LDSA 
užgirta. LDSĄ 8 Rajono kon
ferencijos tarimas surengti 
parengimą paliktą Apskr. val
dyboms.

Apkalbėta vaikų organiza-' šavimais į Washįngtoną, vals
tijų sostines ir prie miestų sve
tainių (City Hali.)

Todėl mes privalome atnau
jinti kovas už Socialę Apdrau
dą, dėtis prie bedarbių tary-

New
Hop-
Kaz-

Hart-

myn.
Atsikreipkit į Apskričių ko

mitetus ir jūs gausite pagel
bą, bus atsiųsti draugai jum 
pagelbėti tokiuose susirinki
muose.

Štai, draugai, įsitėmykite 
ALDLD 3-čio Apskričio valdy
bos narių adresus: V. < 
laitis, 706 Stanley St. 
Britain; J. žemaitis, 4 
kins St. Waterbury; j. 
lauskas, 4'81 Hudson St.
ford; J. Strižauskas, 5* Henry 
St. Waterbury; O. Vilkaitė, 57

■ Park St., Hartford, Conn.
Tad, draugai, pradėkit dirbt 

ir bent kokios pagelbos kreip- 
,kitės pas suminėtus draugus.
Draugo J. P. Millerio Prakal
bų Maršrutas Conn. Valstijoj. 
Visi Liett Darb. Atkreipkite 

Atydą į Šias Prakalbas

Viena, drg. Milleris geras 
kalbėtojas, antra, iš Sovietų 
ir Lietuvos parvykęs. Kalbės 
gruodžio 22 d., Stamford, 
Conn., Darb. svetainėje, 49 
Pacific St., 7 :30 vakare. Gruo
džio 23 d., Bridgeport, Conn., 
407 Lafayette St., 7 :£0 vai. 
vakare.

Gruodžio 24 d., Naugatuck, 
Conn., Linden Park Svetainė
je, 3:30 po pietų.

Gruodžio 24 d., New Ha
ven, svetainėje, 243 N. Front 
St., vakare. Tenai tuo kartu 
bus Conn. liet, jaunuolių Aps
kričio koncertas-bankietas.

Gruodžio 26 d., Waterbury, 
Conn., 774 Bank St., 7 :80 vai. 
vakare, įžanga dykai.

Gruodžio 27 d., New Bri
tain, Conn., Liet, svetainėje, 
354 Park St., 7 :30 vakare.

Gruodžio 28 d., Choro sve
tainėje, '57 Park St., 7 :30 va
kare, Hartford, G.onnJ 
' Gruodžio 29 d., N 
Chester, 
tainėje, 
vakare.

prątimas, tuom pat. ir .vieny-? 
bė tarp jų, kas. išnaudotojų, 
klasei darosi nepakenčiama, 
nes pavojus »jų viešpatavimui. 
Todėl išnaudotojai naudoja 
visokias metodas ardymui dar
bininkų vienybės., jie naudoja 
tam tautybes, tekėjimus ir ra
ses. Buržuazija suplanuoja 
įvairiausias provokacijas, ypa
tingai pasibaisėtinai šiuo kart 
veda agitaciją prieš negrus 
darbininkus.

Valdančioji klasė yra suor
ganizavus “kukluklanus” ir 
kitokias teroristų organizaci
jas persekiojimui negrų ir bal
tų darbininkų.

Todėl mes, ALDLD, kaipo 
klasinės liet. darb. apšvietos 
organizacijos nariai, privalo
me šviesti, ir organizuoji darb. 
prieš linčus, provokacijas ir 
persekiojimus rasinių ir atei
vių darbininkų.

Mes privalome būti pavyz
džiu visiems kitiems darbinin
kams vienijime visų rasių dar
bininkų prieš bendrą mūsų vi
sų priešą, kapitalizmą.

Turime ginti Scottsboro' jau
nuolius . nuo juodašimtiško 
mirtin nuteisimo. Dėtis prie 
Tarptautinio Darb. Apsigyni
mo, taip pat pagelbėti šiai ko
vai finansiniai.

Budavokime Komunistų Par
tiją nariais, kuri veda ener
gingai visas kovas prieš iš
naudotojų viešpatavimą, už 
d a r b i n inkų pasiliuosavimą. 
Stokime jon patys ir remkime 
finansiniai mūsų klasinės Par
tijos kovas. Unijinį klausimą 
taipgi esame labai apleidę. 
Conn, valst. šiuo kart orga
nizuojasi metalo darb. Indus
trinė Metalo Darb. Unija. Sto
kime ir mes lietuviai darb. į 
unijas.

. Telegrama Vokietijos am
basadai, Washingtone:

• “Mes, delegatai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 3 distrikto kon
ferencijos, laikytos gruodžio 
17 d., 1933 metais, Lietuvių 
svetainėj, 243 Front St., New 
Haven, Conn., reikalaujame 
laisvės Dimitrovui, Tanevui, 
Popovui, ir Torgleriui, kurie 
randasi fašistų (nazių) “mėsi- 
nycioj.”

sandariečiai 
pradėjo reri- 

vakarienes, 
pastatymui.

Jaunuolių Organizavimo
Klausimu

"LAISVES" MYCU

IŠPARDAVIMAS
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:

Moksliniai Raštai
» MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 
Engelsas, vienas iš komunizmo tėvų.x šių knygą privalo skaityti 
kiekvienas tlai’bininkas ir darbininkė ir studijuoti. Ji turi 238 
puslapių. Yru sunkesnių žodžių žodynėlis. Kaina apdarytos buvo

' 75 centų. Dabar 35 tentai. Neapdarytos 25 centų

Iš KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojamas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
šeimyną,;bažnyčia, pinigais, ’išradimais, mokslais ir abęlnai 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. 
Kaina buvo 55c. Dabar yra 25c. Neapdarytos 20 centų.

ĮŽANGA į POLITINĘ EKUNOMIJ4.ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ. Parašė A. Bogdonov. 
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas^ 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 

Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skaitosi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

Tai viena

apdarytos
25 centai.

Tai atsimi- 
patraukianti

darbininkams, 
ir todėl labai 
$1.00. Dabar

<

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

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

NORWOOD, MASS.
-1_______ ______ ■

Atsakymas “Laisvės” Kores
pondentui J. G.

Gerbiama. “Laisvės” redak
cija, būkite malonūs suteikti 
vietos jū^ų j laikraštyj . šiam 
mano rąšįnėliui. ,

“Laisvės”’num. 267, už lap-' 
kričio 11 d., 1933 m., tūlas J. 
G. labai* šmeižia Norwoodo 
sandariečius, ko nei vienas 
rimtas žmogus pakęsti negali.“

J. G. pradeda sekančiu ant- 
galviu’:

“Vardan Numirusių Saiida- 
riečiai išnaudoja žmones.” Ir 
štai šmeižto tekstas: “Norwoo
do fašistiniai 
vardan mirusiųjų 
gti parengimus, 
neva paminklų
štai mirusio Juozo Paškarnio 
vardu jau turėta keletas pa
rengimų neva paminklo pasta
tymui., Parengimai įvyko, pel
nas Į fašistinių sandariečių I 
kišenius sulindo, o paminklų 
kaip nebuvo, taip ir nėra. Tai, 
apgaudinėjimas žmonių var
dan mirusiųjų. Dabar labai 
susirūpino Dariaus-Girėno žu
vimu. Mat, vardan tų lakū
nų daugiąus dolerių galima 
gauti, negu Pašakarnio var
du. Tai ‘bunčius’ apgavikų!” 
ir tt.

Mažai tenka matyt net ir 
lietuvių laikraštijoj tokių pur
vinų inkriminuojančių šmeiž
tų, kkip šitas J. G. šmeižtas.

Aš perdaug įvertinu laik
raščio skiltis, todėl nei nema
nau polemizuoti su J. G., nes 
matyt, kad jis net nežino skir
tumo fašizmo nuo demokrati
jos. Suprantama, jis net ne
drįso savo vardą-—pavardę 
pasirašyti. Aš, kaipo vienas 
iš tų apšmeižtų sandariečių. 
turiu pasakyti štai ką: J. G. 
meluoja, sakydamas, kad san
dariečiai turėjo kelis paren
gimus Pašakarnio paminklo 
statymui, nes turėjo tik vieną, 
bet jei bus reikalas, tai dar 
turės ir daugiaus. Sandarie
čiai tą darbą užmanė ir iš
tesės, tačiaus J. G. negali 
mums laiko aprubežiuoti, taip
gi neturi tiesos kišti savo pirš
tus į mūsų kišenius, nes ir mes 
nejieškom kreivų centų jojo 
kišeniuose. Jei J. G. būtų su
sipratęs žmogus, tai ir jis’pats 
turėtų prie šito sandariečių 
užmanymo prisidėti, nes A.A. 
J. Pašakarnis sykiu su J. G. 
uoliai darbavosi LLR Chore.

Tokiems rasėjams “Laisvės” 
redakcija turėtų nustatyt ru- 
bežių, bile ką įkriminuoti yra 
labai lengva, bet jei reikėtų 
įrodyti vagystę, tai labai bran
giai atsieitų. , , , ,

x J. M. Pečiulis.

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

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” ir visokius “cfi- 
dus.” į<ą reiškia “stebūklyngos” 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” ir . 
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 už 30 centų.

šiuo kart jaunimo organiza
vimas ir švietimas klasinio su
pratimo privalo būt svarsto
ma kiekviename ALDLD orga
nizacijos susirinkime. Kur; 
tik tuom susirūpinta, šiandien 
ten' matomV“ didėlį" progresą 
jaunimo judėjime. Nors mūs 
jaunuoliai turi energijos, bet 
jie nepatyrę veikime, o nepa
tyrus sunku pradėti.

Todėl mūs organizacijos 
kuopos ir nariai, visose kolo
nijose, duokime, visokeriopą 
pagelbą jaunuolių revoliuci
niam judėjimui. Kur jau gy
vuoja LDS jaunuolių kuopos, 
stengkimės jas didinti, trau
kiant jaunuolius į jas. Kur 
dar nerandėkime pastangų su
organizuoti.

LDS pradėjo organizuoti ir 
vaikų kuopeles ii jų -mokyklė
les. Pagelbėkime taip svar
biam darbui. Kurie turit vai-, 
kų ir mergaičių, reikia prira
šyti prie LDS vaikų kuopelės, 
tuomet ir kitus bus lengviau 
prikalbinti.

Mūsų „chorai išimtinai veik

Konf. Kor., J. ž-
T

pa-

interesingas

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

visiems. bedarbiams 
Jų tikslai/tai,kad su- 
ir atitraukti dirban- 

ir bedarbius nuo or-

įi

bų, organizuoti visus darbinin
kus ir visur reikalauti Socia- 
lės Andraudos.

vimas, steigimas mokyklėlių. 
Bet pasirodė, kad L.D.S. jau 
rūpinasi tuom. Tokiu būdu A. 
L.D.L.D. kuopos privalo ben
drai dirbti su LDS. Bet kur

Prieš Lindą Negrų, Už Vienybę 
Visų Rasių Darbininkų

Darbininkų vargams didė
jant, auga ir jų klasinis susi-

Man- 
Conn., Lietuvių sve- 
24 Golway St., 7:30

Bedarbės ir Socialės Apdrau- 
dos Klausimu

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

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

KARAS* LIETUVOJE. Parašė M. Gromov. Knyga turi 224 
puslapius. Aprašo, kaip buvo imami naujokai į pereitų karų 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.

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.

Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

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

MOTINA. Parašė M. Gorkis. Vertė 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. 
nimai iš piliečių karo Rusijoje. Labai naudinga ir 
knyga. 346 puslapių. Kaina 50c.

IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai
apsakymas, kaip Varšąvoje,. caro laikais, buvo'išvogta 10'politinių 
kalinių.' Brošiūra turį 48 puslpius. x Kaina buvo 20 centų. Dabar 
tik *10 ėentų.

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

J. J, KaškiauČiaus. Kn^ga turi 126 puslapius. Joje aprašyta 
virš 250 ligų, jų priežasčių ir kaip gydytis, ši knyga, tai tik
ras namų daktaras. Kiekvieno darbininko namuose turėtų ras
tis* ši knyga. Jos kaina buvo $1.00. Dabar 50 centų. Kas 
užsirašys “Laisvę” ant metų prisiųsdamas $4.50, tokis naujas 
skaitytojas gaus tą knygą visai veltui./

ALDLD 3 Apskričio Konferencijos 
Priimtos Rezoliucijos Ir Telegramai 

i w

Kapitalizmui bankrūtuo- 
įjant, valdančioji klasė, jieško- 
dama išeities prailginimui 
pūvančio savo viešpatavimo, 
visą gyvenimo sunkumą suver
čia ant darbininkų klasės, 
šalies valdonai, su Rooseveltu 
ir jo valdžia priešakyje, iš
galvojo NRA ir su tuo obalsin 
trempia paskutines darbinin
kų teises.

Darbininkų gyvybės palai
kymo pajamas numuša ligi 
mažiausiam laipsniui, o iš dar
bininkų atima legališkiausias 
pasipriešinimo teišes, laužo 
streikus, teismai išduoda drau
smes prieš pikietus, darbinin
kų veikėjus grūda į kalėjimus.

Apgavimui darbininkų ir 
bedarbių, išgalvojo CWA, ža
dėdami 
darbus, 
klaidinti 
čiuosius
ganizavimosi į kovas už tik
rą Socialę Apdraudą nuo .be
darbės, ligos ir senatvės.

Atiminėja bedarbiam ir tas 
menkas pašalpas, kurias be
darbių tarybos, vadovaujant 
Komunistų Partijai, per kovas 
buvo išreikalavę daugelyje 

(vietų. Tai buvo iškovota mar-

Ateivių Teisių Gynimas
Pradžioj sausio mėnesio, 

1934, susirinks J. V. kapitalis
tinės valdžios kongresas. Ten 
jau yra ir bus daugiau įneši
mų per kapitalistų agentus 
persekiojimui ateivių darbi
ninkų. Jei nebus iš darbiniu- jaunimo organizacijos. Buda- 
kų griežto pasipriešinimo ir I vokime chorus, patarkim pa- 
organizuotos kovos, tie biliai augusiems jaunuoliams pri-
bus įvesti į valdančiosios kla
sės įstatymus. Tuomet ateiviai 
darbininkai būtų laikomi vie
noj kategprijoj su kriminalis
tais. Jų p&veikslai būtų polici
jos rankose, pirštų antspaudos 
ir dar mokesčius uždėtų arit 
kiekvienbs ’ ateivių ’ ypatos. 
Jei atdivis darbu pasipriešintų 
jo algos numažinimui,, bedar
bis reikalautų pašalpos,. dar
bo ar kitų teisių gyventi, tuo
met bile reakcionierius galėtų 
baust ateivį ir išdeportuot. Ne^ 
paisant, kad tie ateiviai darbi
ninkai čia paliko visą jaunat
vę, sveikatą, energiją, bekrau
dami turtus kapitalizmui, s

Todėl mūsų organizacijos ir 
kuopos ' privalome ’ organizuo
tis atrėmimui tų bilių prieš 
ateivius. Reikią remti ateivių 
ir visų kitų darb. gynimo ju
dėjimą. *

klausyti choruose; iš to bus 
nauda jaunuoliam, jų tėvam 
ir visam darb. judėjijnui.

Rezoliucijų Komisija:
Jennie Mureika, Mildred 

Burba, J. Strižauskas, J. Že
maitis. į v • .

ALDLD III Apskričio Telegra
mas ir Rezoliucijos , t.

Nutarta pasiųsti s Vokietijos 
ambasadai protesto telegrama 
su . .r reikalavirpu .palįųosuoti 
nekaltai teisiamus 4 komunis
tus. Taip pat pasiųsta tele
grama prieš teisėju ir guber
natorių Alabama V valstijos, 
kad jie paliuosuotų nekaltus 
9 jaunuolius nęgrus. Tos tele
gramos skambą sekamai:

“Mės, delegatai Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos 3 distrikto kon
ferencijos, laikytos gruodžio 
17 d., > 19331metų, Lietuvių 
svetainėje, 243. Front St., New 
Haven, Conn., reikalaujame 
paliuosubti 9 Scottsboro 
nuoliuš

Tūojaus gaukite
i šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

-LYTIES DALYKUS
,D-ro W. J. ROBINSONO.

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinį 
gyvenimą ir daug kitų {domių 

dalykų.

236 pu#l. rašto, su. paveikslais, 
gražiai apdaila. , Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresų:

J. BALKUS,
NEW YORK.,N. Y.

GYVENIMO BANGA. Apsakymėlis. Turi 48 puslapius. Pirmiau 
kaina buvoA15 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, tięmg dar bus duota nuolaida, ne
paisant, kad jau ir taip labai pigiai skelbiame knygų“ išpardavi
mą. šis išpardavimas yra neilgam.

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:
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PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI ŽEMOS
Ateikite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga.

152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

ŠIOJE KRAUTUVĖJE PARĖ-
DALŲ GAUSITE NE

DEL’SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

Bet tie 
matę, 

Rei- 
kad 

kurie

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę, 
į į GEO. KAMINSKAS . .
■152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.

esoivi
___________ _ _ i * __A -'.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptięka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. Mį KISHON, Aptiekojrius Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., * DETROIT, MICH
. r 1 - ■ ■

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

niu, nenusistojęs, ir bonkoj atrodo kaip ir 
dūmai.) Jis tų dūmų “negėręs, bet ten su
sirinkusieji gėrė, ir jis iš jų turėjęs daug 
žerto. Kito geltonlapio korespondentas ap
rašo bedarbių gyvenimą ir gana pilną juo
kų, žerto, romanso.

Pikta darosi skaitant tų begėdžių išvar- 
tymą tikrojo dalykų stovio. T^Iat, jie ir pa- 
vėžyt gauna ir užsidirbt gali, ir policistas 
pagelbsti. Kaip ir p. Gibson, pirmininkas 
Bedarbių Šelpimo Komiteto, ir p. Taylor, 
komisionierius miesto labdarybės, atsilan
kę į miesto benamių šelpimo namą, ragau
ja tą patį maistą, kuriuom yra bedarbiai 
maitinami ir pareiškia, kad tai yra pirmos 
rūšies maistas. Esą tik tam tikrų prismo- 
kų įdėjus ir davus tam tikroj vietoj patar
navimą, tai tas pats maistas būtų' vertas 
dviejų dol. ir 25 centų.

Ir kaip gi, prisiriję iki ausų geriau
sio maisto, nežinant ką tėti reiškia alkis, tie 
ponai įkalba bedarbiams, kad tai yra mais
tas tokis, kaip ir jie valgo. Tik, žinoma, 
be “prismokų”. Arba tie, apsimetę “be
darbiai”, korespondentai, išėję žaisti, ku
rie nežino, ką reiškia būti alkanu, jie ne
gali nei įsivaizdinti. Būti be “namų”, jie 
turi malonumo ir didelio pasitenkinimo, 
žiūrint į tikruosius benamius, kaip jie ry
ja ir springsta, gerdami jų nupirktą “deg
tinę.”

“Ko žiopsai, kaip sapnuodamas. Jei ne
nori eit pas Juozą, tai eik pas Miką ant 
kampo Boweres. Ten užeina kas naktį 
kad ne vienas, tai kitas. Bet ten būk at
sargus, ką kalbi. Matai, ten susirenka ir 
tokių žmonių, kurie daro sau pelno iš kito 
žmogaus silpnybės.

Reiškia, apgirdo tave, nusiveda kur nors 
ir daro ant tavęs kvotimus. Pasirodžius, 
kad jie gali tavim pasinaudoti,—jie iš ta
vęs padaro viską, ką tik nori. Padarys iš 
tavęs net ir kriminalistą, o greičiausiai, jei 
nebuvai baustas-už tiesų laužymą, padarys- 
iš tavęs ‘viską mačiusį liudininką’?’

Bedarbiui buvo naujiena sužinoti apie 
tokius bjaurius panaudojimus kito žmo
gaus, kad ką nors apiplėšus. Patvirtini
mui to visko, ką jo draugas jam kalbėjo, 
papasakojo kelis atsitikimus policijos pro
vokacijų, kelis atsitikimus iš prohibicijos 
agentų provokacijų ir vieną kitą šunadvo
kačių suskerspainiavimą.

Išgirdęs faktus, bedarbis suprato, kur tie 
šunsnukiai gauna liudininkus ir kas yra 
išstumtas į provokacijų priešakį, jei pro
vokatoriai mato, kad jie gali nukentėti.

“Kad ji supleškėtų tokia tvarka. Bile 
tik tvirtesnis ir panaudos tavo skūrą ir 
kalus išlupimui dolerio iš kito žmogaus”, 
nusiminusiai svarsto bedarbis.

“Aš suprantu. Tu nenori eiti pas tuos, 
kur parduoda uždraustą skystimėlį. Gerai, 
aš šiandien ir ten neisiu. Eisime mudu 
abudu į Visos Nakties Misionierių Namą”.

“Labai gerai, mano drauge. • Aš tik ir 
norėjau, kad tu su manim padraugautum.”

“Eime, štai į aną gatvę,” paėmęs už 
skverno bedarbį, pasuka po dešinei ir eina 
Septinta išilgine gatve. Gretomis eina, bet 
nieko nekalba. Bėdarbio draugas į kiekvie
ną sutiktą praeivį atydžiai spokso. Bedar
bis supranta jo draugo užmačias,, bet nie
ko nesako. Ant'galo išgirsta: “žinai, drau
guži, tu rasi misijų; vietą Įr vienas. Aš esu 
taip užimtas, kad suvisai neturiu laiko, gai
šuoti. Tu eik tiesiai tenai, o aš tave gal 
būt rasiu.” ’ > 3 ’

Persiskiria ir eina vienas sau, kitas sau.
> • . t

Apie devintą valandą iš vakaro bedarbis 
jau stovi eilėje prię Visos Nakties Misijiį 
durų ant Bowery. Oras siekia kelis laips
niui šalčio ir, 
vyrus, matai prastą reginį. Vienų nosys 
raudonos, antrų • mėlynos, trečių varva. 
Barzdos daugiausiai kelios dienos neskus
tos, o kiti net visai barzdoti. Raūkas su
sigrūdę iki alkūnių į kišenius, Irklus įtrau
kę, pečiai vos nesiekia ausis,‘didžiumoj sto
vi Vieną koją parietę. IŠ tikro atrodo, kaip 
vilkai, laukianti ėdesio. V

(Tąsa).
Palenkus uzboną, bėga kokia tai zalvė 

su drebėzgais į puoduką. Apsistoja ir žiū
ri, kas gi čia per suterštas vanduo? Atro
do, kaip pamazgos. Pauosto. Atsiduoda 
lyg durpinyčios vandeniu. Meta bėdą ant 
užsišaldymo, kad jo uoslė dabar netikus ir 
pilasi tų srutų pilną puoduką.
. Paragauna ir atranda, kad salstelia, bet 
kitokį smoką išmanyti negalima.

“Kava?”Anaiptol ne! Qikorija?—ir ne. 
Ąžuolo gilės?—negalimas daiktas.” Ir taip, 
negalėdamas išmanyti, su kuom tas van- 
dub yra užterštas—geria vien del to, kad 
šiltas ir salstelia. - Išgėręs, žiūrinėja, ■ ką 
daugiau gaus, nes dar toli gražu nuo pa
valgymo iki sočiai. Jam besižvalgant, žiū
ri, kad jo sandraugai pakyla viens po ki
tam ir eina. Jau paskutinis nuėjo, ir jis 
vięnas pasiliko.

“Nejaugi, mes dabar po vakarienei?” 
statosi sau klausimą bedarbis. “Negali
mas daiktas,” ir atsistojęs eina paskui pir- 
ihesniuosius. Prieina prie durų, per ku
rias anie išėjo, atsiveria ir pasijunta, kad 
jau Jis gatvėje. “O, kad jie staugdami!.. 
Tai tau ir ‘gausi pavalgyt.’ Užlakino, kaip 
gončą ir sciuc, laukan.” Rūstaudamas dū
lina tolyn bedarbis.

Apsidairo bedarbis, pažiūri ir šen ir ten/, 
pažiūri ir augštyn, kaip atrodo dangus— 
atranda, kad ne kažin kas. Ūkanota ir 
smulkus lietus puola ant veido, o ir page- 
la. Gatvėmis dūlinėti bus daug vargo, o 
dar po tokios “vakarienės,” kas jam reiš
kė: pusryčius, pietus ir vakarienę.

“Kur nakvojai, policijos nuovadoj, mi
sionierių name?”—atėjo į galvą registruo
tojo klausimai. Galvoja, kur. jam pasidėti. 
Gal būt y Ta * žmonių, kurie eina prašytis 
nakvynės ię policijos stotin, bet atsiminus 
rytmetinį policijos pasielgimą su juom, be
darbį net pakratė:

“Aš, turėčiau’eiti prašytis pagelbos pas: 
budelius, o gal ten rasčiau tą patį tiron- 
palaikį, kuris mane vos neužmušė? Ne, čia 
reikia jieškoti kito išėjimo.” Pamąstęs, pa
sipurto ir eina smarkesniu žingsniu tolyn.

Paėjęs už kampo, sutinka žmogų, kuris 
atrodo dar daugiau suvargęs, negu jis. 
Tas priėjęs prie bedarbio, atsiprašo už su
trukdymą ir prašo kiek nors jam pagelbė
ti pinigais^ Bedarbiui atėjo mintis, kad jis 
dabar galės sužinoti, kur yra tie misio
nierių namai, kur galima gauti nakvynė. 
Nieko nelaukęs užklausia: •

“Klausyk, prieteliuk. Ar tu man nega
lėtum pasakyti, kur čia arčiausia randasi 
misijos, kad galėjus pernakvoti?”

“Ar.tai tu ir benamis?”
“Taip, benamis ir neturiu pinigų.”
“O, atleiskite. Aš visai kitaip maniau 

apie jus.”
“Tai niekis. Dabar klaidų yra daugiau, 

i negu kada nors buvo pirmiaus,” šypsoda
masis kalba becįarbis.

“Sakai neturi kur nakvot? Keista, kad 
to nežinai. Čia yra tiek vietų, kad tavo 
pirštų nei aht rankų bei kojų neužteks su- 
rokuot. Va, kur aš tankiausiai nakvoju, 
tai pas Juozą. Ten yra geriausia misija 
praleisti naktį. Ateina, vyruti, koks nors 
su pinigais, tai gauni prisigerti iki sočiai. 
Ryte Juozsfc išverda kiaulės galvą ar lūpą 
su kopūstais, tai prisivalgęs, Visą dieną ga
li sau miesto sode stenėti.”

“Ar visuomet ten duoda valgyt?”
; “Nfevisuomet. Iš ko jis gali duoti, jei ne
padaro pelno, a? Kaip kada lauki, kokias 
tris naktis ir ne$ joks, dievo užkeiktas, pi
niguočius neužeina. Tada, brolau, pri- 
vargsti: nei gert, nei valgyt negauni.”
I Bedarbiui prisiminė pasiskaitymas “Dai
ly News” korespondento, kuris, apsimetęs 
bedarbiu, ėjo su benamiais pasiteirauti jų 
gyveninio, kad galėtų savo skaitytojams 
duoti “realių” žinių.

Tas korespondentas “nakvojo” vieną 
naktį toj Juozo “misijoj”. Jis ten pralei
do penkis dol/ ante’“dūmų”. '(Dūmais va
dina degtinę, padarytą iš prasto alkoho- 
liaus. Tas alkoholis sumaišytas su vande-

FAŠISTU SUOKALBIS-
LIETUVA LENKIJAI

Pamatykite Veikalą 
“Inkvizicija”

ALDLD 6-to Apskričio
Reikalai r

(Tasa iš 2-ro pusi.) • 
vikų partijoj eiles buvo 
į 1 i ndusių kontr-revoliucio- 
nierių ir šnipų. Štai Černi
govo apskričio komitete 
areštuotas Skarbek 
pažįsta:

“Mano įstojimas į 
ją buvo padarytas
revoliuciniais sumetimais. 
Aš įstojau į Komunistų 
Partiją, būdamas nariu 
“Lenkų karinės organizaci
jos”—(šnipų organizacijos). 
Mano uždaviniu buvo tas, 
kad gauti partijos pasitikė
jimą ir panaudoti tą pašiti- 
kejimą prieš Bolševikų par- 

1 tiją ir del šnipų naudos.
“Būdamas partijoje 

sausio menesio, 1919 metų, vizicijoj 
iki dienos arešto, užimdinė- 
jau visą eilę atsakomingų 
partijoje vietų. Aš, prisi
dengdamas partijos bilietu, 
variau k o n t r- r evoliucinį 
darbą. Būdamas Ukraino
je vadu lenkų šnipų organi
zacijos—“Lenkų karines or
ganizacijos*.”

Šie gaivalai šimtus mela- 
lagingų, net bolševikų var
du prisidengdami, pasiuntė 
laiškų, kurie buvo vartoja
mi prieš Sovietus, del išpro- 
vokavimo imperialistų in
tervencijos.,. Bet Sovietų 
valdžia ir Komunistų Par
tija susekė juos, nežiūrint, 
kad jie dangstėsi net bolše
vikų narystės knygelėmis 
ir juos padarė nepavojin-

........
“Naujienos,” : “Keleivis” — 

su Kontr-revoliucija
.Šnipų, kontrrevoliucio

nierių ir imperialistų suo- 
kalbiavimų ir prisirengimų 
prie karo prieš Sovietų Są
jungą ir Amerikoje yra 
rengiamos ukrainiečių fa
šistų demonstracijos, neva 
prieš badu marinimą ukrai
niečių. Tas demonstracijas 
užgiria “Naujienos,” 
leivis,” “Vienybė” ir 
priešų spauda. Dar 
jie atsistoja greta su 
tais ir imperialistais 
Sovietų Sąjungą ir už ati
davimą Lietuvos imperialis
tinei Lenkijai, mainais už 
koridorių, kurį Lenkija 
rengiasi grąžinti Vokieti
jai, jeigu pavyks interven
cija. Imperialistai suokal- 
biauja ir planus, daro užpul
ti Soyietų Sąjungą. Vidu
je veikia lenkų ir kontrre
voliucionierių šnipai, sklei
džia njelus ir planuoja suki
limą, o užsienyje demons
truoja. Tokis tai planas fa
šistų, caristų ir pasaulinių 
iniperialistų. Jį remia visi 
dąrbinihkų priešai. Bet jis. 
jau iškeltas. Sovietų Są
junga padarė' reikalingus 
žingsnius priešų atrėmimui. 
Vienok Amerikoje dar ala- 
savoja kontrrevoliucionie
riai ir jiems pritaria visi 
darbininkų neprieteliai.

D. M. šolomskas.

WORCESTER, Mass. —Ka
dangi, pasaulinis krizis ris ple
čiasi tolyn ir darbininkų klo
tis kas diena eina aršyn, yra 
labai svarbu, kad kiekvienas 
darbininkas suprastų ir persi
tikrintų, kokiais būdais kapita
listų budeliai persekioja ir 
kankina darbininkų klasės 
darbuotojus.

Operetė “Inkvizicija,” kurią 
perstatys Worcesterio Aido 
Choras, gruodžio 31 dieną, 
1933, kaip 8-tą valandą vaka
re, Lietuvių Svetainėje, 29 
Endicott Street, labai aiškiai 
nušviečia bjaurias metodas, 
vartojamas kapitalistinės kla
sės klapčiukų, prieš savo poli-f 
tinius priešu s-darbininkus. 
Persekiojimai, ištardymai, kah- 
kinimai — yra praktikuojami 
įvairiose šiandieninės tvarkos 
valstybėse, o pavyzdingiausiai 
fašistinėj Vokietijoj, Lietu-

nilO voj ir eilėj kitų šalių. “Ink- 
tas viskas perstato-

ma.
Prie Šitos operetes Aido 

Choras jau ilgas laikas, kaip 
rengiasi. Vaidinimo štabas 
yra didelis ir beveik visas su
sideda iš jaunuolių aktorių. 
Tiem Worcesterio ir apielinkės 
draugam, kurie yra matę jau
nuolius atvaizdinant įvairius 
anglų kalba veikalus, tai ne
bus naujiena pamatyt jų loši
mą lietuvių kalboj, nes jie taip 
pat gerai atliks, 
draugai, kurie dar nesą 
neapleiskit šitos progos, 
kia nepamiršti primint, 
bus ir senesnių draugų, 
nenuilstančiai darbuojasi pro
letariniam mene.

Po operetes, kaip 12-tą vai,, 
prasidės “Cabaret” šokiai, 
sveikinant Naujus Metus. Tai 
bus įvairus ir linksmas vaka-; 
ras, kokio dar lietuvių tarpe 
Woi;cesteryj n(ėra buvę, ' Prie 
šokių bus graži ir naują pro
grama.

Draugai, įsigykit tikietus išl
anksto. Del tokio puikaus va
karo kainos yra pigios ir pri
einamos. Tikietai del opere
tės ir šokių 50c ypatai, vien 
tik del šokių 25c. Ateikit paJ 
remt tolimesnį vykdymą pro
letarinio meno ir patys pasi
linksminkite.

Aido Choro Komitetas*

NepasivSluok užsimokėti 1934 m.. 
literatūros, politikos ir visuome-; 

nes mokslų mėnesinį žurnalų 

“PRIEKALAS” ;
1934 M. “PRIEKALAS” toliau; 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir; 
proletarinės literatūros kėlimu,; 
SSRS socialistinės statybos, kapiA 
talistinių šalių gyvensimo ir re-! 
voliucinės darbininkų ir darbo; 
valstiečių kovos nušvietimu, ak-; 
tingai dalyvaus kovingo pro-; 
tetariate ginklo - marksizmo-le-; 
ninizmo populiarizavime ir ko-; 
voje 'už šio mokslo išlaikymą lie-! 
tuvių komunistinėj literatūroj. j

Dailiosios literatūros srityj; 
1934* m. “Priekalas” talpins eiles,; 
apysakas, vaizdelius, lietuyių see-i 
nos aprūpinimui duos savo skil-i 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-j 
timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKĄ-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšlol,; 
kreips domės į SSRS sovietinės!

; literatūros ir kultūrinės revoliųch; 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
1 rašytojų raštų talpinimą.
; 1Q34 m.:;“PRIEKALAS” eis 4; 
; spaudos laųkų-y-didumo. Kaina; 
Į Amerikoj ir kitose užsienio vals-; 
! tybėsė metams tiktai 1 doleris,; 
I pusei mėtų — £0 cėncų. ;
; Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 
; , redakcijos adresu: j
Moskva. Nikolskąja N. 7. Izd-vo< 

; Inostronich rabočlch v SSRS, red.;
“PRIEKALAS” ;

; Galima taip pat išsirašyti per j 
i “Laisvę’L Į

Buvusi 
padidinti 
25 nuoš. 
tetas savo posėdy išdirbo kvo
tas visom kolonijom, tas buvo 
paskelbta spaudoje ir kuo
poms išsiuntinėta. Bet pasi
rodo, kad kolonijos nevykina 
tarimų gyvenimam ?fors būtų 
klaidinga spręsti, neturint nuo 
kuopų pranešimų, kokias 
sėkmės turėjo kiekviena 
Jonija. Bet pasirodo,
daugelis kuopų nesirūpina ga
vimu nauji] narių. Daugelis 
kuopų galėjo ne tik' išpildyti 
savo kvotas, bet ir daugiau 
gauti, jei bent kiek būtų pa
sirūpinta dirbti narių gavimui. , 
10 (kuopa gavo keletą naujų ! 
narių, bet kol kas dar toli nuo 
išpildymo kvotos. Jei 
draugai ir draugės, kurie 
dėjo gauti po vieną narį, 
£ų išpildę savo ] 
kvota jau būtų užpildyta.

Šioj vietoj norisi ve kas pa-| 
sakyti visoms kuopoms : Drau-, 
gai, nemanykite, kad jūs at
liekate revoliucines pareigas, 
kuomet nesirūpinate auginti 
o r g a n i z a c į jos nariais- Ir 
nemanykite, kad šis vajus 
praeis ir .tuopa gaus, ar ne
gaus narių ir vis tik ji bus

gera. Kuri neišpildys savo 
pareigų, negali skaitytis geram 
stovyj revoliucinė organizaci
ja. Prie to, kuri neišpildys 
šiais metais, tai turės išpildy
ti 1934 metais 1933 metų par
eigą. Jeigu Sovietų Sąjungos 
darbininkai eitų tokiu tempu 
budavojime socializmo, kaip 
mes auginame ALDLD, tai ka
pitalistai būtų senai sutriuški
nę Sovietų Sąjungą. Penkių 
Metų Planą nebūtų įvykinę 
per 10 metų. O organizacijos 
auginimas turėtų eiti dar 
smarkesniu tempu.

Tad, draugai, laike švenčių, 
pasirūpinkite gauti naujų na
rių ir skaitytojų “Laisvei” ir 
“Vilniai.”

ALDLD 6-to Apskričio ,
Sekretorius

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. K

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 8847

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame' penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

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

Viškam 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: v f 

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

GEORGE KAMINSKAS

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Yra 
Puikus Pasirinkimas Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<!>

<♦)

Geo. Kaminskas<♦>

<!>

<!>

<♦>

<!>

<!>

<♦>

O

r

LAISVES” BAZARE PIRKITE RAINCOATS
Bus didelis stakas ir galėsite gauti ant orderio

Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikam

RAILA COAT C PANY
Išdirbystės iš Brockton, Maš^

“LAISVĖS” Bazare bus tie raincoatai parduo
dami už gana prieinamas kainas. Tat būkite* pri
sirengę pirkti sau arba kitįėms dovanų;
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Penktas PuslapisĄntrad., Gruodžio 26, 19Š3 

? \________ ____________

Ignition ^SpecialistRAUDONA LENTA
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

^6A6AČA^AČ>6A66dAAAA^&A3-6dA4XZ6AAA^&66AZ3ZS>2Z>3£6&&6^2><5A&ŽA6&ČZ>AAA6^>Ž>&6&&&&&66&&ž*&ZZZž32»fiS^>Sd2j5č>^^66fc^

namus. Prašome

Bet, ’ nes karo nebus, nes kapitalis- sprogdina Jos parako bačkos, . ‘ Ir n r] n a ki m rrn 1 m rmo I ? n n J n COAL CO
Brooklyn, N. Y. '

s.

Prakalbose

SAUGOKIS ŠALČIO!

4

.2

B.
E.

4
4
4

kad mulkinti 
pasitarnauti

4
4
4
4
4

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

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

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

rinkos labai susiaurėjo ir ka- 
; delei' 
Pagal

Phone, Eyęrgreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

darbininkų
Sąjungą ir 
pasaulį iš 
jie dar ne-

Visų “Laisvės” skaitytojų, visų darbininkiško judė
jimo rėmėjų — pareiga gauti “Laisvei”' naujų skai
tytojų. , ________ .

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

NOTARY 
PUBLIC

j? Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
š tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
| įsitėmyti adresą ir telefoną.
| Telefonuokite: Evergreen 7-1661 tI?TT 17 M R T? P
| Arba užeikite pasikalbėti U

Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St.,
^22222S222222222222222222m222222222222222222£222222222222222222222222y22225SK222S?22Ži2ZZ22ism2S!22a

Butkaus Kreiva “Teorija” - Sėkmingos 
Prakalbos Apie SSRS iri Lietuvos Fašizmą

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

GAUKIME 1000 NAUJU SKAITYTOJU 
DEŠIMTI DOVANŲ PINIGAIS URMININKAMS:

PIRMA ANTRA TREČIA KETVIRTA PENKTA
$20 $18 $16 $14 $12

ŠEŠTA SEPTINTA AŠTUNTA DEVINTA DEŠIMTA
$10 $8 $7 $6 $5

PATERSON, N. J. — Gruo- dė kąst komunistinį judėjimą, 
džio 16 d. pas mus kalbėjo 
nesęnai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos d. J. P. Milleris. Drg. 
J. P. Milleris kalbėjo apie So
vietų Sąjungos pasisekimus ir 
darbininkų būklę. Kalbėto
jas faktais įrodė, kad Sovietų 
Sąjungoj pramonė ir agrikul
tūra kyla su dar istorijoj ne
matytu greitumu ir sėkmėje to 
darbininkų būklė kiekvienais 
metais eina vis geryn. Kalbė
tojas labai charakteringai at
žymėjo, palygindamas du pa-įtalistai karus kėlė delei rinkų 
šauliu: kapitalistinį ir socialis-; užkariavimo, bet dabar, girdi.

tai labai atsargiai tai darė.
Priežastis yra tame: kele

tas rimtesnių, buvusių jų rė
mėjų, Pruseikos-Butkaus ko- 
lięnėm ir komunistinio judėji
mo terliojimu, pasipiktino ir 
atsitraukė nuo jų ir įstojo į 
ALDLD ir užsirašė “Laisvę.” 
Ta priežastis ir privertė po
nus permainyti kalbos toną.

Butkus, kalbėdamas apie 
rinkas delei prekių pardavimo, 
nuaiškino, kad Tumiau kapi-

IKI ŠIOL PASIDARBAVO ŠIE DRAUGAI:
62
45
44
38
38

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. . . 
M. Dobinis, Newark, N. J..............
D. Krūtis, Elizabeth, N. J...............
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater,
G. Shimaitis, Montello, Mass............
A.L.D.L.D. 11 Kp. Worcester, Mass. 36 
M. Burauskienė,' Waterbury, Conn. . 28 
P. Bokas, Waterbury, Conn..................26
H. Žukienė, Binghamton, N. Y..........25
P. J. Martinkus, Belevue, Pa.............. 22
O. Girnienė, Binghamton, N. Y. ... 21
ALDLD 13 kp., Easton, Pa.....................21
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.............. 20
P. Greviškis, Hudson, Mass.............
M. Skučas, Newark, N. J.................
A. Klimas, Hartford, Conn.............
A. Bimba, Brooklyn, N. Y. ...... . 
S. Puidokas, Rurflford, Me.............
A. A. Lideikienė, Gret Neck, N. Y. 
P Buknys, Brooklyn, N. Y...............
M. Žalę!okas, Philadelphia, Pa. . . . 
S. Petkiene, Great Neck, N. Y. . . 
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass. . . . 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y............

Penkauskas, Lawrence, Mass. j. . 
Adams, Grand Rapids, Michigan 
Weiss, Brooklyn, N. Y.......... ..
Urbon, Detroit, Mich.

V. Smalstienė, Detroit, Mich..........
J^ Stasukaitis, Grantwood, N. J. ... 8 
M. Gouba, Toronto, Ont..................... 7
P. Urban, Detroit, Mich....................... 7
J. Žilinskas, Lewiston, Maine........... 7
M. Krasauskienė, Milford, Mass. ....7 
J. Barkus, Brooklyn, N.Y...................... 7
M. Galeckiene, Philadelphia, Pa. ... 6
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa* ........... 6
M. Krasauskienė, Milford, Mass. ... 6 
P. Karpich, Lynn, Mass.......................... 6
John Orman, Brooklyn, N. Y................*6
M. Gillman, Philadelphia, Pa............ 6
B. Ligmalienė, Detroit, Mich.............5
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.......... • 5
K. Rusinskienė, Minersville, Pa. .... 5
A. Siekis, Gardner, Mass. . . . ........ 5
R. Jarvis, Plymouth, Pa..........  .......... 5
A. Lukaitis, Bayonne, N. J................... 5
D. Daukant, Toronto, Kanada...........5
J. Gasiunas, Pittsburgh, Pa. ....... 5 
A. Račkauskas, Girardville, Pa. . .
A. Lipčius, Chester, Pa...................
F. Buslevičius, Paterson, N. J. . 
J. Balsys, Baltimore, Md.................
O. Vilkaitė, Hartford, Conn. • • • • 
J. N. Simons, Cleveland, Ohio. . 
J. J. Doujotas, East St. Louis, Ill.
I. Karlonas, Tuckahoe, N. Y..........
S. Paulenka, Lowell, Mass..............
A. Ramanauskas, Philadelphia, Pa 
A. Gudzin, Schenectady, N. Y. . .
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. . . .

Valatka, Brooklyn, N. Y..........
Fulton, Brooklyn, N. Y. . ...........
Sklarienė, Cleveland, Ohio.. . 
P. Miller, Chicago, Ill...............
Rudmin, New Haven, Conn. . . 
Saulenas, Haverhill, Mass..........
Pakalniškienė, Maspeth, N. Y. .

W. Scotch, Philadelphia, Pa. . . •
P. Paul, Arnold, Pa. • .................... ..
D. Sholomskas, Brooklyn, N. Y. ... 
M. Girdžiuvienė, Collinsville, Ill ... 3 
J. Venckevičius, Cambridge, Mass. . . 3 
J. Meška, Philadelphia, Pa. . . . 
Wm. Trainys, Royalton, Ill. 
M. Pūkis, Los Angeles, Calif. . .
J. Raulinaitis, Cleveland, Ohio. .
E. Cibulskienė, Nanticoke, Pa. . 
M. Baltrušaitis, Seattle, Wash. .
A. Yakštys, Detroit, Mich. .....
K. Biliūnas, Detroit, Mich. .... . .
K. Dunčius, McAdoo, Pa...........
Wm. Černiauskas, Rochester, N. 
Ą, Senkus, Springfield, 111.

Urbon, N. Braddock, Pa.. . . 
Sholomskas, Brooklyn, N. Y. 
Kurulis, Cleveland, Ohio.........
Mažeika, Connerton, Pa..........
Navalinskiene, Forest City, Pa

K. Jokūbaitis, yVestville, Ill. . . 
J. P. Latvis, New Haven, Conn. . 
P. Austrevičius, New Phila., Pa. 
M. Rutkus, Grand Rapids, Mich. 
M. Karpinskas, Sao Paulo, Brazil 
J. Samulenas, Fitchburg, Mas . .
B. Wikriene, New Haven, Conn. . 
A. Barčius, So. Boston, Mass. . • 
A. Kupstas, East St. Louis, Ill. . •
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Kurie gavo tik po vieną skaitytoją, tuos skelbiame 
tik vieną sykį. Gavusieji po vieną darbupkitės, kad 
jūsų vardas pastoviai pasiliktų vajininkų surašė—gau
kite po antra skaitytoją.

kalbėtojas sakė, kad Sovie- pitalistam karus kelt • 
tų Sąjungoje žmonės, kurie j rinkų nebėra prasmės, 
'nori dirbt, tiem nereikia ba-1Butkaus “teoriją” išeina taip: 
daut, visiems užtenka sočiai‘Jūs, darbininkai, nebijokite, 
pavalgyti ir apsirengti, 
kurie dar nori senu caristinio ■ 
palikimo parazitiniu gyve-j

; tarti nebėra prasmės kelti ka
drus dėlėj rinkų užkariavimo, 

nimu gyventi, tai tiem neko-; nes rinkų mažai yra. 
kie pyragai.

Bet tas elementas baigia 
nykt kaipo klasė, ir visuome
niškoj arenoj jie nebelošia 
svarbios rolės.

Kalbėtojas, a i š k i n d amas 
apie du pusauliu, atžymėjo, 
kad Sovietų Sąjungoj pertek
liaus nėra ir tokio laisvo pasi
rinkimo, kaip maisto, taip ir 
d r a b u žiu nėra, pavyzdžiui, 
kaip Amerikoj. Ir faktais 
įrodė, kad Amerikoj gali lais
vai darbininkai pasirinkti mai
sto ir drabužių, žinoma, sako, 
ne iš krautuvių ir sandėlių, bet 
iš išmatų bačkų.

Amerikoj, kuomet darbinin
kas nedirba, tai jis jei neno
ri badu numirti, tai gali išma
tų bačkose pasirinkti “maisto.” 
Nes valdančioji klasė jų gyve
nimu nesirūpina.

Kas .kita -yra Sovietų’ Są
jungoje, jei darbininkas delei 
ligos ar tai delei kitos ne nuo 
jo priklausančios priežasties 

i nedirba, tai jo likimas esąs 
| užtikrintas.

Pertraukoj draugai . Vis 
niauskas iš Bajonės ir Kava
liauskaitė jš Brooklyn, N. Y., 
sudainavo po trejątą skardžių 
dainelių, kas publikai labai 
patiko. Turim atsiprašyt dai
nininkų, kad piano neturėjom, 
kas apsunkino jiem dainuoti.

J. P. Milleris antroj temoj 
kalbėjo apie Lietuvą ir . jos 
darbininkų ir smulikų ūkinin
kų būklę. ; Kalbėtojas taipgi 
faktais įrodė, kad Lietuvoje 
darbininkų ir smulkių ūkinin
kų būklė juo tolyn, tuo la- yra paįrastų taisyklių, kurias

listam kariauti už rinkas.
, .H

Kaip pas vieną, taip ir paą 
kitą išeina tas pats, kad dar
bininkai neturi rengtis pavers
ti imperialistinį karą į civilį 
karą. Tai darbininkam akių 
muilinimas, daugiau niekas.

Na, tai gerai, tai kamgi ka
pitalistinis pasaulis, taip pasiu
tusiai ginkluojasi, kad nebėra’ 
jiem prasmės kariaut? But
kus, matomai užmiršo, ką 
pirma kalbėjo, nes paskui su
riko, kad pasaulis stovi ant 
parako bačkos. Tik nepasakė 
delei ko ta parako bačka pri
rengta. Butkus nebūtų nei 
sklokos vadu, kad jis pasaky, 
tų darbininkam teisybę. Ka
pitalistinis pasaulis stovi ant 
parako bačkos vyriausiai to
dėl,, -kad užpulti 
tėvynę, Sovietų 
kad persidalyti 
naujo. Tik todėl

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

kad jie bijo galingos Pvaudo- 
nosios Armijos ir savo krašto 
darbininkų, kurie seka Komu
nistų Partijos vadovybę. Ko
munistų Partija mokina dar
bininkus, kad imperialistinį 
karą reikia paversti į civilį ka- 

Grigaitis“ sako? kad ' j,1'. nu?luotz Jisus.. Parazitas,
m n 1 V i lYim ii c? ( m a i/^i-

išrokavimo dabar kapitalistam na ii tokie ^Butkai-Piusęikos) 
kariauti, tik komunistai drum-! 
sčia vandenį, kalbėdami apie j - 
karo pavojų. Dabartiniu lai-į^aus, 
ku karas, tai tik komunistų iš- 
mislas. Socialfašistai tą sa
ko viešai. Gi Butkus kalba ap- 
mdškuotai, tad viešai nepasa
ko, kad karas dabartiniu lai
ku tik komunistų išmis!as, bet 
pas jį “nėra prasmės” kapita-j

Vadinasi, sklokos “teoreti
kas”, Butkus ir socialfašistų 
orakulas Grigaitis pilnai tuo 
klausimu susitaiko darbininkus 
mulkint. ----- ------------ „ . . /v. v. ,
karo pavojaus nėra, nes nėra mulkint°Jus <cl‘> z"wma,-J?1' 

_ _ - < n n iv Irvlriri Kiirlra i_ Mviiomlr j

į ir įsteigti darbininkų tvarką, 
I panaikinant išnaudojimą žmo- 
-- 3 žmogumi, žinoma, ši
tos K. P. §J<elbiamos tiesos ir 
už ją kovos iš renegatų laukti 
negalima. Jie ir tapo rene
gatai tik todėl, 
darbininkus ir 
buržuazijai.

Buvęs

Kaip; tik šiuom laiku girdime 
arba skaitome apie labai daug 
atsitikimų plaučių uždegimo iri 
infiuenzos, ir beveik kiekvieno
je šeimynoje randasi nors vie
nas šalčiu sergantis narys. Tų 
ligų mirties Vata neišpasakytai 
augšta. Daugumoj atsitikimų,

- paprastas šaltis yra tik pradžia 
infiuenzos ir vėliaus plaučių už- 
degimp. Perdaug iš mūsų tiki
me, jog paprastas šaltis turi sa- 
vaimi išsibaigti. Tai baisi klai
da. 1 '

Įvairūs gemalai stipriai ata
kuoja kūną ir pagimdo su judini
mą. Kartais galime rasti tuos 
gemalus nosyje ir gerklėje net 
ir sveikų žmonių. Arba juos 
gali išduoti ypata, kuri šalčiu 
jau serga. Tas komplikuoja iš
naikinimą šalčių, bet vis tiek

biau grimsta į vargo ir skur
do bedugnę. Ir jokių perspek
tyvų nesą padėčiai persikeisti 
prie Smetonos fašistinės val
džios. Tik tuomet Lietuvoje 
padėtis persikeis, kuomet dar-:. t i t j
bininkai ir valstiečiai paims 
galią į savo rankas ir tvarkys 
reikalus komunistų vadovybė
je.

Po prakalbų buvo ir klausi
mų, į kuriuos kalbėtojas tin- 

I karnai atsakė. Juokingiausius 
i klausimus statė; tai sklokinin-1 
kai. Jie klausimus statė net 
kritikos formoj. Norėjo su- 
rišt Lietuvos darbininkų su 
Sovietų Sąjungos darbininkų 
teisėmis. Iš ko publika turė
jo gardaus juoko. Net vienas 
iš publikos, neiškentęs pašu
ke, kad Lietuvos ta dalis dar
bininkų negali balsuoti, kurie 
neturi nuosavybės. Girdi, jei 
turi, karvę, tai gali balsuot. Va
dinasi, Lietuvoje daugiau tei
sių turi balsuot karvė, o ne 
žmogus. Tas galutinai skloki- 
ninkus sudemoralizavo ir dau
giau klausimų nebestatė.

Gruodžio 17’ d. čia taipgi 
kalbėjo sklokos “teoretikas” 
E. Butkus. Jis kalbėjo bedar
bės klausimu, šiuo tarpu But
kus kalbėjo labai užmaskuo
tai, vengė kolionių. Aš jį gir
dėjau keletas mėnesių atgal 
kalbant Patersone, tai jo kal
ba tada susidėjo tik iš kolio
nių ir blevyzgų. Dabar kal
bėjo visai kitu tonu. Kur ban-

kiekvienas išmintingas žmogus 
gali sekti.

Su šalčiu du faktoriai labai 
svarbūs—vienas, nuodingumas 
ir skaitlius užpuolančių gema- 

i lų ir antras, kūno besipriešini- 
mas. Visų pirmiausia, neiki
me prie šalčiu sergančių. Vi
suomet kvėpuokime per nosį. 
Gydytojai šiandien pataria 
žmonėms vartoti biskųtį papras
to Vazelino (vaseline) nosyje, 
tepant nosies skylukes (vidų) 

į vazelinuota vata. Vazelinas su-|

laikys visokius nešvarumus, ku
rie paprastai įkvėpuojami per 
nosį į kūną. Tą reikia daryti, 
kuomet prisieina lankyti vietas 
kur daug žmonių susirenka.

Irgi patartina pasidaryti mi
šinio iš kvortbs 'šilto vandens su 
šaukštu druskos. Gerai pamai
šyti. Galima tą mišinį laikyti 
per dieną, bet vartoti tik atsi
kėlus ryte ir einant gulti vaka
re. Pasemk šito- vandens del 
nuošė ir per nosį įtrauk, per 
burna išleisk.* •

Vienas iš svarbiausių sveika
tos taisyklių, tai užlaikyti kūno 
besipriešinimą. Svarbu nors- 
aštuonias valandas kas nakt 
pramigti. . Miegamąjį kambarį 
gerai paved ink. Laikyk langus 
atdarus žiemą, kaip darai va
sarą.

Kiek nors pamiklink kūną ar
ba nors kasdien pavaikščiok 
lauke. Neduok viduriam sukie
tėti, prižiūrėk, kad visuomet 
būtų liuosi. Gauk, kiek tik gali, 
saulėkaitros. Tankiai pasimau- 
dyk, nors sykį kasdien.

Lai valgiai būna balansuoti— 
vartok daug pieno, daržovių ir 
vaisių. Jeigu tik seksi viršmi- 
nėtas taisykles, ne tik šaltis ne
užpuls tavo kūną, bet tavo k,fi
nas nepasiduos ir kitoms li
goms.

TEL. STAGG' 
’ 2-5043

MfiTHgW SflLLAS INC
(BIEL A US K ft S ) 
G R ft B O i U S 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
660 grp.nd st. Brooklyn, n. y.

mOsu ištaiga atlieka sekančius darbus:. 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA, 
PAS1UNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVĄTIŠKĄ. 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATĄRNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ. IR 
PAhVĖŽTi. TbRIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
pkižiČRETį. < duodam'Isra.žja, VIETA, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I,MUS, O MES 
KUOOERIAUSIAi PATARNAUSI^.

MUSU RAŠTINE ATDARA , DIENĄ, IR NAKT(. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

<t>

T <’>

Mūsų 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 darb^ 
mažiausiai

Alės

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

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

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

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

Williamsbuirghe:
2b2 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandoj nuo 1
nuo 0

ild i kas dien, seredoms ir subatoms 
iki T:SO vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2229 Avenue J 

Kampas I. Urd St.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 17 vai. ii ryto

__ c______________________________
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LORIMER RESTAURANT
'lietuvių valgykla 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
1 Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI 
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose w

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
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NEW YORKO IR APIEUNKĖS ŽINIOS RADIO-SIANDlEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS
New Jersey Pusėje Keturi 

Žmonės Nušauti

Policija areš- 
Reilly ir jį kalti-

valandą. ;Pirm streiko 
tarpe bedarbių ėjo gandai, 
kad steito politikieriai mo
kės bedarbiams tik 40 centų 
į valandą, bet daugelis lengva
tikių tam netikėjo. Bet‘atė
jus pėdei visi gavę čekius pa-

j veikimą, ypathigai penktadie
nių vakarais. Senovišku būdu 
choristai pasimokinę dainuoti 
valandą laiko—imdavo per
trauką, atsikvėpimui, išsigėri- 
mui vandens, pasikalbėjimui. 
Dabar to daugiau nebus. Dai
nuosime ištisai abidvi valan
das nuo pradžios iki galo.

Senovišku būdu—choras lai
kydavo susirinkimus nuo prak
tikų atskiru laiku. Dabar tai-

likosi kys penktadieniais, po dainų 
Mea- pamokos. Laikant susirinki- 

: pO pamokų—manoma
A. Vukman, 'įtraukti daugiau' jaunuolių į 

Linkėtina jau- 
Jį užpuolė 2 nuoliams pasisekimo jųjų už- 

34 ; manymuose. •
Dar vienas naujas dalykas 

Keturios Ąido Chore, tai. kad gimė 
veik vienu mintis tverti grupę iš tų; ku

rie yra prasilavinę muzikoje, 
------ : dainavime—kad pakėlus iš- 

Paskerde Archivyskupa Leon pildyme augštesnes muzikos 
'* T • D * v • j dainų. Kaip šitas naujas su- lounan Bažnyčioje manymas prigys gyveniman— | 

l ateitis parodys.
Kas iš choristų 

W. grupėj priklausyti ir 
pas- 
Toū- 
Ant

Joseph Flerti, Secause mie- 
e stelio gyventojas, likosi, nušau

ta® ant gatvės, 
tavo tūla A. 
•na. ' ;

tioboken, šeštadienį,
- nušauta trys

.tto, 21 metų, nušovė, kada jis mus 
taisėsi tajarą. ,
apie 60 metų amžiaus, nušau- choro* veikimą, 
tas namuose
grobikai., G. Hanrahan, 
metų amžiaus, karciamninkas, 
nušautas salitine.
žmogžudystės ir 
laiku.

žnionės.

.svetainėje, 80 Union Avė.,Jfederalės, valdžios, kad mokč- 
įvyksta masinės .prakalbos. Įtų nustatytą mokestį, 50 cen- 
Kalbės. dd, Antanas Bimba, • 
Roy Mizara ir Pranas Buknys. 
Bus įrodyta, kaip Pruseika- 
Butkus nusirito pas fašistus ir 
nuvilko dalį apgautų darbi
ninkų. Čionai bus išaiškinta 
socialisto—Miehelsono “moks
lo” reikšmė, kuris siūlo nu- j
pirkti nuo kapitalistų 1 fabri-1jiems ištikrųjų mo
kus ir dirbtuves. Matysite,: centų valandai. Pas
koki iso.cialistai £eril kapitalis
tams.' jie siūlo, kad darbinin
kai. kurių desėtkai!' rhilionų 
neturi kd valgyti ir kuom ap
sirengti, nupirktų nuo Morga
no ir kitų kapitalistų fabrikus!

čia bus išaiškinta, ką' davė 
Lietuvai fašistai ir kodėl 
sušaudė komunistų vadus, 
eikite visi ir visos! Įžanga 
tui! ':

jie 
At- 
vel-

Aido Choro Parengimas 
Vakare prieš Naujus Metus

norės toj 
lavintis 

muzikoj, choras, kaipo tos 
grtipės tavas, ją nefinansuos. 
Tai tokis padarytas tarimas 
paskutinėse dainų pamokose.

Beje, išrinkta delegatai į

Sekmadienį. 24 d. gruodžio 
armėnų bažnyčioje, 587 
187th St.. New Yorke, 
kerdė archivyskupa Leon 
rian, 54 metų amžiaus,
jo gy vast ės buvo jau pirmiaus 
padaryta keli pasikėsinimai, j 
Prie bažnyčios durų buvo pa- Proletmeno Trečio Apskričio 
statytas policistas ir archivys- konferenciją, 
kūpą sekė jo sargas Gargodi- 
jan. Bet vieną kartą sargas 
atsitraukė, žmonės susigrūdo 
aplinkui ir kas tai. pastebėjo, 

^kad archivyskupas sukniubo.
Gargodijan išsitraukė revolve
rį ir puolėsi prie jo. Tuojaus 
pastebėta, kad archivyskupas v. 
apsipylė krauju i ir jis greitai fa^i° svetainėje, 
mirė. - -į 

žmogžudystė taip greitai 
atlikta, kad kaip praneša 
“Times” negali susekt • žudy
tojų ir nesiranda, liūdipipkų. 
Areštuota* yra =du < asmenys 
Matos Leyletin ir Nishan: Sar
kisian. Bet nėra tikrų įrody- 
mų: ar jie tą padarė?
-Sako, kad piktadarystę pa

pildė Sovietų priešai, nes ar
chivyskupas buvęs už Sovieti
nę Armėniją, nes tik tame 
matęs armėnų laisvę. “Daily 
N«ws” rašo, kad Chicagoje, 
Pasaulio Parodoje, kada buvo 
surengta armėnų diena, 2 d. 
liepos, tai archivyskupas Leon 
Tourian atsisakė dalyvauti 
kol ten plevėsavo baltagvar
diečių armėnų vėliava. Ir tiki 
tada sutiko dalyvauti, kada | 
buvę užkabinta Sovietinės! 
Armėnijos vėliava. Laikraš-1 
tis rašo, kad nuo to laiko pra
dėjo jį sekti jo priešai.

Užpuolikai suvarstė Touria-; 
nui vidurius peiliu.

kuri įvyks sau
sio 7 dieną, Newarke.

Choro Korespondentas, J.N-

Iš “Laisvės” Bazaro

Aido Choras pasitiks Nau
jus Metu su linksmu, draugiš
ku vakarėliu, kuris įvyks ne
dėlioję, gruodžio (December) 
31 d., 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Aido Choras kreipiasi į 
draugus ir drauges, ypač jau
nimą,—ateiti ir linksmai, kar
tu su*, choriečiais praleisti Se
nus Metus ir pasitikti Naujus. 
Bus koncertinė daili progra
ma, kurią išpildys patys cho
ristai : mišrus Aido Choras, su
sidedantis iš apie 60 narių; 
Aido Merginų Sekstetas ir. 
Vyrų Oktetas. Bus ir solistų. 
Draugės Klimaitė ir L. Kava
liauskaitė, aidietės, dainuos.

Taipgi bus ir iš vyrų'solistų, 
kuriuos paskelbsime vėliaus.

Programa bus gana daili. 
Bus gėrimų ir užkandžių.' 
šokiai tęsis iki ryto. Bus 

gera orkestrą, kurią parūpins 
SihkeVičiukas—^aidie-

šeštadienį vakare- prasidėjo 
“Laisvės” bazaras mūsų dien-.

Kaip šeš
tadienį, tai ir sekmadienį, abi 
svetainės buvo pilnutėlės sve-s 
čiųk Apatinėje svetainėje jau
nimas ir taip mylinti šokti 
linksminosi prie d. Balčiunuko

i orkestros. Viršutinėje svetai- 
: nėję buvo perkami ' įvairūs ir
■ įvairiausi dalybai.- i Drg. gas- 
padinės—LevAnienė, • i Miliaus- draugas
kienė ir, rodosi; dari< viena itisrt Įžanga tik 25 centai ypa- 
draugė, darbavosi aprūpinda- tai. 
mos svečius tinkamu maistu.

Apatinėje svetainėje buvo ir 
koncertinė programa, 
dienį dainavo Choras Pirmyn 
i?\Great Necko, sekmadienį— 
Brooklyno Aidas.

Pasirodo, kad mūsų revo
liucinio dienraščio bazarai vis 
daugįau gauna pritarimo pas 
darbininkus. Buvo svečių ir

darbininkus kilos toks nepasi
tenkinimas, kad visi iki vie
nam metė . atgal savo bosams 
gautus čekius ir atsisakė' grįž
ti atgal darban. Tuojaus, jie 
išsirinko savo eilinių narių ko
mitetą pasiųsdami jį į , Union 
County Court House raštinę 
reikalaudami nuo bosų nus
tatytos 50 centų algos į va
landą. Tame pasitarime bo~, 
sai prižadėjo duoti atsakymą 
22 dieną gruodžio, bet atėjus 
tai dienai ponas Mitchell, vie
tinis administratorius viešų 
federdles valdžios darbų, jo
kių bedarbių reikalavimų ne
išpildė. Ponas Mitchell aiški
no, kad negalima mokėti be
darbiams 50 centų į valandą, 
kadangi N. J. valstijoj viešų 
darbų komisijos nustatyta nor
ma yra 40 centų, čionai jau 
matyt, kur nors yra pakastas 
šuniukas, neg bosai atimdami 
nuo kiekvieno bedarbio 10 
centų į valandą gautų gerai 
grafto imant, atydon, kad prie 
tų viešų' darbų yra suvirs 400 
bedarbių. Kadangi bedarbiai 
turėjo išsirinkę gerą vadovy
bę, tai gautomis paskiausio
mis žiniomis^ jie šį streiką lai
mėjo. 23 dieną gruodžių, i 
anksti rytą, bedarbiai atlaikė 
mitingą ant Bayway Plaza, 
šiame mitinge, viešame balsa
vime nutarė negrįžt darban 
tol, kol jų reikalavimai nebus 
išpildyti. ‘ j

Tuojaus, po, to mitingo, jų 
reikalavimai tapo išpildyti. 
Kiekvienas iš jų gavo $14 už 
28 valandų darbo.

WMCA-570 Kc
11:00 A. M.—Health Talk; Music 
12:00—-Jerry Baker, Tenor 
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations
4:00—Tea Time Concert
4:30—Gertrude Thomas, Songs 
8:15—Olman Orch.
9:30—Mauro Cottone, Organ

WEAF—660 Kc
9:30 A. M.—Bradley Kincaid, Songs 

10:15—Variety MuSicale 
11:00—Ray Heatherton,. Songs' 
11/45—Al Bernard, Songs 
f2:00—Beulah Croft, Songs 
12į:15 P. M.—Johnny Marvin, Te- 
i l nor; Lees Orch.
,(2f:00—Fred Wade, Tenor; Cloutier 

; Orch.
,2130—Alma Milstead, $ongs 
>3:15—String Ensemble 
■I 4^5—Southernaires Quartet 
',4:30—Jack1’, and Loretta Clemens, 
> Songs
16:30—Midweek Hymn Sing
6:45—'Cheerio Musicale
7:00—Mountaineers Music 
§:30—Wayne^ King Ordh. 

, 9:00—Bernie Orch.
11:15—Russell Orch. t . 
11:30—Whiteman Orch.
12:00—Wallee Orch.

Nuo Sustingusių Sąnarių 
** Niekas taip nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius,, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Exoellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės. '

_ Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis tuti Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

28-tas METINIS 28-tas

BALIUS
Rengia Draugystė Dr. Martin 

Lutherio,

SUKATOJE, 6 D. SAUSIO i
SCHWABEN HALL '

Knickerbocker ir Myrtle Ąve. •
į i. ■' » ** f *■ Į 1 6

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakare

Privažiuojama .Union

Aido Choro rengimo komi
sija atsišaukia į Brooklyno ir Rašant apie bedarbių kovas, 

reikia priminti, kad ateinamšešta- apylinkės jaunimą ir suaugu-1 t . .
sius kviečiant visus dalyvauti j seredoj, 27. dieną gruo- 
Aido Choro t parengime, 
mums reikia paramos, naujos 
energijos, naujų, dainų ir jūs 
priduosite Aido Chorui ener
gijos skaitlingai dalyvaudami 
šiame parengime: - z . ,

Komisija.

Kas Naujo Tarp 
Lietuvių

Mūšy Parengimai 
Ir Susirinkimai

ALDLD Pirmos Kuopos 
Priešmetinis Susirinkimas

Visiems Delegatams j Ben
dro Fronto Konferenciją

idžio, yra šaukiama svarbi be- 
darbių konferencija, Darbinin-' 
kų Centre, 441 East Jersey 
St., 8 vai. vakare.’ Ši konfe
rencija yra šaukiama per vie
tinę Bedarbių Tarybą. Labai 
svarbu, kąd visos lietuvių orga
nizacijos pasiųstų tenai • savo 
delegatus. Ypač .nuo mūsų 
masinių organizacijų išrinkti 
delegatai turėtų būtinai daly?- 
vauti. \

ir ■ 
Bushwick' Avės.' karais, arba 
Myrtle Ąv.e elęveiteįiu. . |

/ • * '■ > , t / ’ , ’ ? •

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
. ' ♦

Rengėjai nuoširdžiai kvie-l 
čia visus atsilankyti ir pasi-1 
linksminti.
Grieš prof. OTTO SCHMITT' 

Su savo Radio Orkestrą

...............  v ■ • ' ■ ■" .............— >

FREE INFORMATION 
Immigration, Naturalization, Traveling 
Citizen Papera.' 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.

Aido Choras Perėjo 
Jaunuolių Vądovybėn

Pereitą , ketvir.tadięnį 
dieną gruodžio, Aido Choras 
laike savo metinį, susirinkimą, i 
kuriame buvę svarbiausias. 
susirinkimo punk tas,—linki
mas choro valdybos sekan
tiems metams.

• šiame susirinkime atėjo 
dauguma jaunuolių 1 ir, taip, 
sakant, užkariavo ateinančių 
metų rinkimus. Pirmininku 
išrinkta;—V. Zablackas, vice 
pirmininku—F; Jakštys, proto
kolų raštininke—E. Mantuš- 
kaitėf finansų ' raštininke—A, 
Klimiutė, uždininke—A.
rytė. Korespondentais 
tuviškam ąkyriui—J. NaliVai- 
ka, o angliškam—Ą. Pakalniš
kienė. Kitos choro komisijos 
nėra taip svarbios.

Susirinkime jaunuoliai pa
rodė daug gyvumo ir padarė 
tarimus, kurie pakeičia choro

. . r Amerikos Lietuvių ’ Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 

; 1 kuopos priešrhetinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 28 
d. gruodžio, 8 vai. ' vakare, 

.! “Laisvės” svetainėje.
„j i ’ šis, tsusirinkimks yra* labai 

o'' svarbus, jam.e • bus renkama 
valdyba del būsimų metų. 
Taigi visi draugai ir draugės 
yra kviečiami dalyvauti.

’■> šiame susirinkime vajaus į 
urmininkai-turės pranešti, kiek ! 
jie’nuveikė, kiek jie gavo į, 
naujų narių ir “Laisvei” skai
tytojų., Taipgi turėsime iš
rinkti ir delegatus į II' Aps
kričio metinę konferenciją. 
Yra ir visa eilė kitų labai 
svarbių klausimų. Dargi da
lis narių nėra pasimokėję 
duokles, tai ateikite į šį susi
rinkimą, pasimokėkite, ir pasi
imkite knygas.

Sekr. K. Depsas.

Visi Brooklyno lietuvių 
darbininkų draugijų, kliubų 
ir kuopų atstovai, išrinkti į 
Bėndrą Frontą; kviečiami 
dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks ketvirtadienį; gruo
džio mėr. 28 d., kaip 8 vai. 
vakare, “Leisvės” svetainėj. 

• Turime eilę dalykų, kurie 
prisieis apsvarstyti ir imtis 
už didesnio darbo. Kviečia
mi dalyvauti 'į? nedelegatai, 
ypačiai ‘masinių 1 organizaci
jų '! nariai, kad pamatyti,- 
kaip! ir'kas yra; veikiahia. ' ' 

r ’ ; Sdkrėtoriufe.! ' f
■............. ' b ‘ ‘ ■ 1 * -.- i-!

MIRTYS—LAIDOTUVES

šeštadienį, štaiga mirė An- 
! tanas'Kriaučialiunas.- Bus pa 
'laidotas 26 d. gruodžio, 2*val 
iš Garšvos koplyčios. Laido 
tuvėms rūpinasi graboriu: 
Garšva.

Žinių Rinkėjas.

IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

| PASIRANDAVOJA fornišiuoti kam
bariai; garu šildomi, šviesūs ir di

deli, žema randa. Savininkę galite 
matyti 7-tą. VaE vakare, po nume
riu 436 So. 5th St., Apt. 9.

(305-307)

PAJIEŠKOJIMAI
• • ' t . ; ■’ .• ' 1 „. . , . > I

Aš J. Petrauskas pajiekkau* drau
go Petro Šlekaičio. Girdėjau—gy
vena Scranton, Pa. 

i ' * H I •' Malonėkite atsišaukti, arba kas 
15 * v ‘ z ' •< '• ’ { < I •

žinote praneškite, už ką būsiu labai 
dėkingas.

JOSEPH PETRAUSKAS
542 N. 5th Št, 1 Philadelpha, Pa.

(304-305)

Kai-.
lie-

Elizabeth, N, J. Žinios

Rytoj Masinės Prakalbos
Rytį)), 27 d. gruodžio, 7:80 

vai.’ vakare, Piliečių Kliubo

Sustreikavo 400 Bedarbių
19 dieną gruodžio .vieti

niai ir apielinkės bedarbiai, 
dirbantieji ant didžiojo vieš
kelio (highway No 25)/ tarpe 
Elizabeth if Woodbridge, išė
jo ant strfeiko, feikalaūdafni

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. r 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką 
. Valandos: nuo 9 ryto

, ’ ' ikR 8 vai. Ivąkare . t
Penktadieniais ir šventadieniais ( 

* tik susitarus '

WOR—-710 Kc
12:40 P. M,—Brunesco Orch.
3:45—Freudberg Orch.
4:45—Freudberg Orch.
5:00—Studio Orch.
6:30—'Scotti Orch.
6:#—Redfern Hollingshead, 

Tenor x
7:45—De Marco Girls; Frank

Sherry, Tenor
8:00—Grofe Orch.; Jean Sargent, 

Songs; Frank Parker, Tenor
10:30—Eddy Brown, Violin; Concert 

Orch.
11:02—Moonbeams Trio
11:30—Nelson Orch.
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
2:00 P. M.-4-Willson Orch.
4:30—Dance Orch.

10:30—Pedro Via. Orch. ;
11:00—Leaders Trio « . *
ll:15rtAhthohy Frome, Tenor 
11:80—Harris Orch., ' t < 
12:00-r-5iAsh Orch;.- rt ’J -

WNYC—810 Kc
12:30 P. M.—Gypsy Serenade!-
3:00—Elsie" Vecsey, Songs
3:30—W. Chosnyk, Violin.
4:45—“Studio Music
5:00—Wee Beasties—John R.

Saunders
5:15—Kitty Conroy, Songs

V/ABC—860 Kc
4:30 P. M.—Light Orch.
5:15—Phil Regan, Songs 
5:45-4~Hall Orch.
6:30—Dictators^ Orch.
9:00—Philadelphia Orch.
9:15—Alexander Woollcott— The 

Town Crier
10:00—Gray Orch.; Irene Taylor, 

Songs; Trio
11:15—Gertrude Niesen, Songs 
11:30—Jones Orch.

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FlLURIN

f Buvusio aaistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST% NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6 th Avenue

X.RAY PasitArimai ir JOOO■GM I egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

x A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinam#, kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402 Metropolitan

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y*

parčm, krikštynom ir kito- 
reikalam.

Telephone, Evergreen 6-581®

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS e

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiufofu 
4 ant visokių kapinių; parsamdo au- 4

tomobilius ir kerietas veselijoms, 
k^įkM.ynoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrą ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas I>ackawanna 4-2180

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BĖk GERSOVITŽ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

į

STEPHEN BREDES, JR. 
t 

Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.,

Telephone Stagg 2-7057

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

' Jei esate “Laisvės”

, Skaitytojas

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

Sulig mūsų patarimp, kompanija sudeda visus lie
tuviškus 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 
“keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laibves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Loriirier Si.,; Brooklyn, N. Y.

■; v) *.*• ‘^*vii»t. >Ch5V y
•-iL:./..,,

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name visokius 
valgius ir pritaikome 

’ pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte^iki 
vėlai vakare kožną dieną?

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jfls fizišL 
kai stovite.

> Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
A T) e 1 nas Silpnu
mas, Skilvio Ž**r- 
nų i? MėŠlaža^ 
nės Li^os, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūstį išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI 

DR. ZINS 
110 Fast 16 ST. N. Y. 
Tarp *4th Avė. ir Irving Place 

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

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

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo' kostumei- 
riarns, kad, perkėliau save studiją 

naujon tvieton, 
®po numeriu 

512 Marion št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

Naujoj vietoj 
s t u d i ja daug 
geriau įrengta, 
todėl paveikslai 
padaromi, kuo- 
puikiausi.

JONAS STOKES 
512 Marion StM kampas Broadway 

BROOKLYN, N.
Tel.: Glenmore 5-9467




