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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Roosevel- 

to valdžios NRA administ
ratorius Johnson oficialiai 
užgynė ir leidžia Indiana 
valstjjąs * kasyklų savinin
kams nukapoti algas mai- 
nieriams.

Nanking, Chinija. — 
Chiang Kai-sheko armijos 
orlaiviai bombardavo Fu
kien provincijos miestus ir 

1 užmušė 50 civilių žmonių. 
Buvęs užsienio reikalų mini- 
steris Chen sako: “Chiang 
Kai-shekaš nedrįso orlaivius 
vartot prieš japonus, o 
bar vartoja skerdimui 
vo krašto žmonių.”

da-

■ New York. — Per kalė
das New Yorko mieste žuvo 
15 žmonių automobilių ne
laimėse.

Viena.—Rezignavo iš Aro 
strijos parlamento ir miestų 

*rybų kunigai atstovai.
Toks buvo bažnyčios 
tvarkymas. Jų vietas 
ims šiaip klerikalai.

pa- 
už-l

Washington. — Amerikos! 
valdžia žada įsteigti konsu
latus keturiuose Sovietų Są
jungos miestuose—Maskvo- > 
je, Leningrade, Vladivosto
ke ir dar vienam.

Pirma* Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, <o Išlaimeaite
*
Pasaulj!

f
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Medinis Mirties 
Traukinys ir 191 Gyvybė

PARYŽIUS. — Dabar 
jau galutinai suskaitytos 
aukos, žuvę baisioj trau
kinio nelaimėje. Viso žu
vusių yra 191 žmogus, su
žeista 303, kurių daugelis 
taip pat mirs. Pasirodo, 
kad žuvo žmonės tuose 
vagonuose, kurie buvo 
mediniai. Kai traukinys 
nuvirto nuo bėgių, medi
niai vagonai sudužo į Pa
valkus ir suvarstė visus 
juose buvusius žmones. 
Buržuazinė valdžia užve
dė tyrinėjimą, bet tai 
šaukštas po pietų. Dar
bo unijos išnešė protestą 
prieš geležinkelių kompa
nijas už nepaisymą žmo
nių gyvybės.

BRUTALIšKAI NUŽUDĖ 
ŽYMŲ AKTORIŲ

BERLYNAS. — .Hitleri-
Maskva.—Sovietų moksli- ninkai nužudė draugą Hans 

ninkai žada vėl baliumi kel-: Otto, atsižymėjusį revoliu- 
tis į stratostrofą, ir sumuš- cinį aktorių. Otto buvo ko- 
ti pibmiau padarytą rekor-i munistas ir visas spėkas pa
dą, kuomet buvo išsikelta| aukojo platinimui proletari- 
63,304/pėdų. Naujas žygis nes kultūros Vokietijoje.

Jzu^d^rojnaa. sausio menesį. -------------------

Bridgeport, Conn.—Mies-I Muša taip pat Japonus, 
to majoras socialistas Mc-{ 
Levy paskyrė miesto pro
kuroru poną Harry Sch
wartz, republikoną. Jam 
mokės $7,500 metinės algos.

Chinus ir Indusus
BERLYNAS. — Hitleri

ninkai persekioja ne tik žy
dus, bet taip pat japonus, 
chinus ir indusus. ' Delei to 
Tolimuose Rytuose prasidė
jo agitacija prieš vokiečius, 

ta septyni žmonės. Panika Hitlerio valdžios ministeris 
! Frick reiškią “susirūpini-

Manila, Filipinai.—Tuna- 
uan miestelyje kūčių vakare 
vienoj, bažnyčioj sukriušin-

ATĖMĖ IŠ MOKYKLV $133,000,000, IŠ
METĖ IŠ DARBO 18,000 MOKYTOJU, 4 

i MILIŪNAI VAIKU NEGAUNA MOKSLO
WASHINGTON. — Kri- 

zis uždavė didelį smūgį Am
erikos mokykloms. Apie ke
turi milionai vaikų, darbi
ninkų klasės vaikų, neturi 

! progos lankyti mokyklas. 
: Keli tūkstančiai mokyklų!. _ _
! visai uždaryta. Net Roose- vaikų įstaigų tapo uždary- 
velto valdžios Jungtinių 
Valstijų Švietimo Komisio
nierius ponas Zook savo ra
porte pripažįsta be galo 
tamsią mokyklų padėtį. Jis 
apskaito, kad miestų vaL 
džios yra sumažinę mokyk
lų išlaidas ant $133,000,000.

Palyginus su 1930' metais, 
šiemet yra 18,000 mokytoji^ 
mažiau. \

Daugelyje mokyklų, pa
sak Zooko, mokslo laikotar
piai labai sutriimpinti. Daug

ta. Labai mažai naujų mo
kyklų yra statoma. Ponas 
komisionierius p r i p ažįsta, 
kad mokytojams algos nu- 
kapotos nuo 40 iki 45 nuoš. 
Taip pat numatomas toli
mesnis algų kapojimas 1934 
metais.

BEDARBIU TARYBOS UŽGINČIJA TA
ROOSEVELTO BIOFĄ, KAD BOK NET 

KETURI MILIŪNAI GAV£ DARBUS
Nacionalis Bedarbių. Ta

rybų Komitetas savo pareiš
kime sako, kad Roosevelto 
valdžia meluoja ir blofiną, 
tvirtindama, kad keturi mi- 
lionai bed^rbny gaVo darbus 
prie Civil Work Administ
racijos. Komitetas nurodo, 
kad yra gavę darbūs ne 
daugiau kaip 650,000 bedar
bių. ' Pavyzdžiui, valdžia 
skelbė, kad Chicagoje dar

Šaukia Ginti Chinijos 
Sovietų Valdžią

Revoliucinės darbininkų 
skelbė, kad bažnyčia dega. ir bando užginčyti apie j o r g a n i zacijos Vokietijoj, 

—.— svetimtaučių p e r sekiojimą; Lenkijoj, Anglijoj ir Čecho-
Stillwell, Okla. — Dina- Vokietijoje. ......................

mito lazdelė eksplodavo ir 
nunešė ranką Mascus Pat
rick, 16 metų jaunuoliui. 
Randasi ligoninėj ir kovoja 
su minia.

kilo, kuomet kažin kas pa-

Socialistas Majoras
Paskyrė Kapitalistą

Sovietų Aukso Gamyba 
Pakilo 83 Nuoš.

MASKVA. — .Sovietų 
Sąjungos aukso kasyklų 
gamyba nuolatos didėja. 
Šiemet per rugsėjį iškas
ta už $10,000,000 aukso. 
Tai yra 83 nuoš. daugiau, 
negu buvo padaryta per- 
jiai per rugsėjį.

Šiemet taip pat rasta 
labai turtingi auksu nau
ji sluogsniai Laba upės 
srityje, šiauriniame Kau
kaze. Sakoma, kad sritis 
apima apie 60 ketvirtai
nių mylių. Kitas aukso 
laukas užeitas Tadžikista
ne prie Afganistano rube- 
žiaus. 

. j__________________
;VULKANAI IR AUDROS 
I NUNEŠĖ 13 GYVYBIŲ

Mexico City, Meksika.— 
Per kalėdų sumą sudegė du 
vaikai; ir 3(X sužeista.

BRIDGEPORT, Conn. — 
Miesto majoras socialistas 
McLeyy paskyrė į .Parkų

į/Farybą tūlą 'George-; M. 
Rochester, N. Y.—Badu i-Eames, republikoną ir stam- 

| ’ numirė' dvi seserys:—Annėįbų fabrikantą. Eiliniai so- 
\ ir Jenny Farrell. Abidvi bu- ’ cialistai sukilo prieš šitą .sa-

* vo po :80 melų Amžiaus.'' va > vado, pasielgimą ir 30 iš 
--------- • . i1* Parašė -protestą: Ponas 

i Chicago, Ill* Chicagoje McLevy pareiškė, kad jis tą 
šiemet • per pirmus^ 11 mė- paskyrimą padarė su pil- 

. ~----------- - -!• niausiu užgyrimu Socialistu
Pernai per tą patį laiką bu- Partijos tarybos!

Slovakijoj išleido specialį at
sišaukimą į darbininkus ir 
darbininkes, šaukiant juos 
ginti Chinijos Sovietų val
džią. Prieš ją sumobilizuo
ta imperializmo spėkos, ku
rių priešakyje stovi kruvi
nasis Cfiiang Kai-shekas.

Šiandien Chinijos Sovie
tai apima didelius žemės 
plotus ir po savo vėliava 
jau turi apie šimtą fnilionų 
gyventojų. ' z

vo po ‘80 melų Amžiaus. '
f ašizmas Sėja Mirtį

nėšių buvo 605 saužudysčių

vo “706 saužudystės. žmog- i 
žudysčių Šiemet buvo 505, o • *T t i- * n • * *
pernai 503. Automobilių i NubaU£le UZ Pnesmilltarmę 
nelaimėse užmušta 1,089 Propagandą
žmouėšu . r ■ . > --------

Kalėdose Liejosi Žmonią
Kraujas

CHARLOTTE, N. C. — 
Šiemet per kalėdas South ir 
No¥th Caroliha' valstijose 
žuvo 21 žmogus, šešiolika 
iš jų žuvo automobilų ne
laimėse, o kiti užsimušė gin
čuose bei barniuose.

PRAGA. — Pranešama, 
kad Vengrijoj valdžia; su
ėmė ir nubaudė septynis 
jaunus komunistus už plati
nimą komunistinės literatū
ros armijoje. Pasirodo, kad 
Vengrijos armijoj plačiai 
veikia 'revoliucinė propa
ganda. Komunistai turi su
organizavę slaptus branduo
lius. ' ’ v ’’’

BERLYNAS.—Su išnešk, 
(nu mirties nuosprendžio 
prieš darbininką . Kartun 
mieste Dortmunde, Hitlerio 
valdžia jau yra nuteisus 
mirtin 54 darbininkus. Vie
ni iš jų jau nužudyti,; o kiti 
tebelaukia nukapojimo gal
vų. .

Tokio. — Japonijos val
džia reikalauja nuo * parla
mento paskirti $281,400,000 
karo laivyno ir ^armijos rei
kalams. Dar niekados Ja
ponija nėra tiek išleidus ka> 
ro reikalams. ! '•-

Generalis Philaddphijos Draiveriy
Streikas, Kurį Reikia Visiems Remti

bedarbių, 
tik ląbai 
Pasirodo, 
raportus

MANILA,. Filipinai. — 
Nuo išsiveržusio vulkano ir 
kilusių audrų žuvo trylika 
žmonių. Bet dar ne visos 
aukos surastos ir suskaity
tos. Manoma, kad žuvusių 
skaičius bus daug didesnis.bus gaus 187,000 

bet faktinai gavo
i maža dalelė.
kūd valdžia savo
remia, ant .savo- prižadėjimų.. 
Štai Rooseveltienė blofina;. 
būk šimtas tūkstančių mote
rų bedarbių gavę darbus, 
kuomet gal tik keli tūkstan
čiai iš tikrųjų šiandien dir
ba.

Reikalauja Didint Karo 
Laivyno Spėkas

Bulgarijos Mokyklose Agita 
cija prieš Komunizmą

SOFIA, Bulgarija.—Ku
nigų sumanymu, visose Bul-

WASHINGTON. — Ge
nerolas Fuller, vienas iš val
džios karo laivyno štabo šu
lų, reikalauja, kad marinų 
(jūrininkų) skaičius būtų 
padidintas iki 17,000. Ikį 
šiol buvo 15,000. Ypatih-j 
gai turįs būt sustiprintas 
karo laivyno biurokratinis 
štabas—padidinta oficierių 
ir kapitonų kadrai. , •

Tai dar vienas įrodymas,
garijos mokyklose buvo lai- kaip rūpestingai Amerikos 
komos specialės prelekcijos buržuazinė valdžia rengiasi 
prieš bolševizmą-komuniz- prie naujo karo. Stato nau- 
mą. Daugelyje atsitikimų jus karinius laivus, didina 
mokiniai po prievarta buvo , laivyno spėkas, ginkluojasi 

ant vandens ir ant žemės.varomi į bažnyčias ir verčia
mi klausyt specialių pamok
slų prieš bolševizmą. Kuni
gija ir buržuazija neriasi iš 
kailio. •

Neleido Rodyt Sovietinius 
Paveikslus

WILMINGTON/Del. -4 
Policija ' sustabdė i rodymą 
sovietinių t judamų paveiks^ 
lų “War Agaih^t the r .Cen
turies^ Sūaretavo du drau
gu ir pastatė po $500 kau
cijos kožną. Payeikslai bu
vo rodomi “Daily Wbrke- 
rio” naudai. ' c •

ėjo dėka votį dievui
SUTIKO MIRTĮ

EAST PATERSON, N.J. 
—Kalėdų dieną ėjo bažny
čion melstis Ida lomettŲ 44 
metų, ir Candetta Oster- 
john, 85/metų. Užbėgo au
tomobilius ir abi ant vietos 
užmušė. ' L?:

Pamatė Savo Akimis
SO. MILWAUKEE, Wis. 

—Tūla L. B., vokietė neti
kėjo, kuomet jai buvo sa
koma, kad Hitleris įvedė te
rorą Vokietijoje. Tad ji pa
ti nuvažiavo ii’ pamatė. Da
bar, kuomet sugrįžo atgal, 
susidėjus už galvos rankas 
šaukia, kad ten sąlygos yra 

'“baisios.” ■ * ' !
---,----  

. »

Reikalauja Unijinių Algą

BOSTON. —' Amerikos 
Darbo Federacijos Mąss. 
valstijos namų statymo sky
riaus konvencija nutarė 
reikalautų kad visuose fe
derates valdžios civilių, dar
bų amatuose būtų mokamos 
unijinės algos. Pasirodo, 
kad tie civiliai* darbai pa
versta įrankių nukapojimųi 
namų statymo^ pramonės 
darbininkams algų.

Amerikos Darbo Federacijos Vadą Išdavyste; Valdžios NRA 
Strėiklaužiška Rolė; Streikierią Kovingumas; Bedarbiu 
Tarybos Šaukia Bedarbius Eiti j Pikieto Linijas ir Padėti 
Darbininkams Laimėti Kovą.
PHILADELPHIA, Pa.— per Wagner pareiškė, kad 

Daugiau kaip per savaitę šis streikas yra nelegališ- 
laiko kapitalistinė spąuda įr nra dės visas pa
buvo užpildyta straipsniais,; , 1 ‘../ stangas sulaužymui streiko, ypatingai Record , mal- ....
daujant darbininkus neiti į ^as’ žinoma, ’•-nei kiek ne- 
generalį streiką. Tą patį i nuostabu. Jei NRA remtų 
darė ir unijų vadai. Tas, streiką, tai j būtų stebėtina, 
žinoma, daug prisidėjo prie: To dar neužteko. NRA 
sudemoralizavimo s t r e iko. .x . .. ,. .vr, , , s greitai pasiskubino ispildy-Bet nepaisant to viso, gruo- . \ . ... .
džio 23 diena išėjo į streiką bankienų leikalavimą, 
daugiau kaip 25,000 trans- kurį jie buvo pravedę nuo 
portacijos darbininkų. Veik ! pirmesnio streiko NLB, bū- 
visa transportacija tapo su- • tent, pareiškė, kad jie pri- 
demoralizuota, ypatingai iš- Į verčia kompanijas sutrum- 
vežiojimas tavorų. Trokai pinti darbo valandas ir pa
ir “taxi&abs” buvo uždary-' kelti algas. Tas sulaikė 
ta garadžiuose, o čia kalė- duonos išvežiotojus nuo iš- 
dos. Daug tavorų reikia ėjimo į streiką. O vadams 
pristatyti, taipgi žmonių ve- vedant agitaciją prieš strei- 
žiojimas. Tai milžiniški; ką dauguma balsų nutarė 
nuostoliai i š n a u dotojams.: dirbti. Bėgyj šių kelių die- 
Greitai pasirūpino gauti da-inų duonos išvežiotojai apsi- 
lį skebų. ;

Dalis unijos vadų spyrėsi 
prieš generalį streiką. Bet 
verčiant eiliniam . nariam, 
turėjo iššaukti. Visa; poli
cija tapo sumobilizuota ap
saugai skebų ir trūškinimūi 
streikierių. /NRA komitetas » '■''■'.v » i

KUNIGAI IR VYSKUPAI RENKA PINIGUS 
KARUI PRIES KOMUNIZMĄ CHINIJOJ

WASHINGTON. — Viso? 
bažnyčios, kurios užsiima 
misionierių užlaikymu Chi- 
nijoj, laiko konferencijas 
dvidešimts devyniuose Ame
rikos miestuose. Susirinkę 
kunigai ir vyskupai daro 
planus, kaip kovoti prieš ko
munizmą Chinijoj. Yra 
čia pribuvęs iš Hankowo 
episkopalų vyskupas Boots,

žiūrėjo, kad dar kartą juos 
suvylė NRA ir vadai. Kad 
kompanijos jiems algų neke
lia ir valandų netrumpina. 
Eiliniai nariai ruošiasi pri
sidėti prie generalio stręi- 
ko, nepaisant vadų.

(Tąsa 5-tanį pusi.)

kad rinkti aukas karui prieš 
komunizmą. Jis pareiškė:
'‘Komunistai labai smar

kiai maršuoja pirmyn Ghi- 
nijoje. Visi krikščionys tu
ri susivienyti ir veikti iš 
vieno, kad pastojus kelią 
chaosui ir varius pirmyn 
misionierių darbą Chinijo- 
je.” Parazitai bijo komu
nizmo.

MIRĖ LENKU KOMUNISTU VADAS
MASKVA.,-— Čionai mi

rė draugas Leon Purmann, 
vadas Lehkijos Komunistų 
Partijos. Jis taip pat buvo 
kandidatu į Komunistų In
ternacionalo Pildomąjį Ko
mitetą. Tai dar, buvo jau
nas draugas. Jis gimė 1892 
metais. Pat jaunystėje pra
dėjo darbuotis revoliucinėj
dirvoj. Įstojo į Komunistų revoliucijos.”

-------- ——t_------------ —
SUAREŠTAVO DEŠIMT 

KOMUNISTŲ 
KAREIVIŲ

ATHENAI, Graikija. — 
Valdžia suareštavo dešimt 
komunistų kareivių. Kalti
nami jie agitavime karei
vių prie revoliucijos.

Partiją pačiam jos įsisteigi- 
me. Daug sykių buvo areš
tuotas ir sėdėjo kalėjime. 
1925 metais'buvo nuteistas 
šešiems, metams kąlėjiman, 
bet 1926 sėkmingai pabėgo, 
ištrūko iš Pilsudskio rankų. 
Teisme jis ' pareiškė: “Aš 
esu narys Komunistų Par
tijos ir visuomet dirbsiu del

“D. W.” Spaustuvės 
Darbininkų Auka

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos organo “Daily 
Workerio” spaustuvės dar
bininkai suaukojo net $472.- 
77 dienraščio palaikymui. 
Trys darbininkūi yra paau
koję po $50. 5-tam
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Septyni Metai
“Praugai! Karo lauko teismo spren

dimu 1926 m. gruodžio 24 d. mes keturi 
nuteisti sušaudymui: Požėla Karolis, 
Grpifenbėrgeris Juozas, Giedrys Kazys, 
Čiąrny Rafail. Iš teismo eigos matyt, 
kad buvo nusistatymas valdžios mus pa
naikinti, neatsižvelgiant nei j ką. Nes 
teisė, visai nesivaduodami savais įstaty
mais, už senus laikus, kurie padengiami 
amnestijų įstatymais...”

Šitaip rašė prieš septynis metus keturi 
Lietuvos darbininkų klasės vadai ir did
vyriai, sėdėdami mirties kameroj ir lauk
dami mirti. Fašistų budelių, pikta ran- 
ka* sušaudė juos gruodžio 27 dieną, anks
ti rytą. Toliau jie ten pat rašė: “Apkal
tinimas—gryna provokacija, būk, mes 
ruošėme sukilimą per kalėdas ar naujus 
metus. Liudininkai, kurie provokuot ge
rai nemokėjo, buvo žvalgybininkai: La
banauskas, Norvaiša, šavinis, Tamašaus
kas ir k. Mes iškėlėme teisme visų jų 
parodymų provokatoringumą, ypač kas 
debruošiamo per kalėdas perversmo. Kas 
link kovos prieš nepriklausomybę, nuro- 
dėm, kad kaip tik mes visomis išgalėmis 
kovojom prieš tuos, kurie norėjo parduo
ti Lietuvą imperialistų Lenkijai. Bet tos 

* mūšų kalbos buvo nereikalingos, nes jau 
buVo, matyt, sprendimas išanksto pada
rytas. ..”

Taip, Smetonos budelįąį>tųrčjo spren
dimą padarę. Nepaisant, ką ir kaip bū
tų kas kalbėjęs, šitie keturi turėjo Žūti, 
nes taip buvo smurtininkų išanksto su
planuota, kad pateisinus savo žygius. Ir 
šitįe didvyriai buvo nužudyti.

Juos nužudžius, o šimtus geriausių 
draugų sukišus į kalėjimus, kitus išvai
kius į užsienį, Smetonos valdžia skelbė, 
būk jinai apvaliusi Lietuvą nuo komunis
tų . pavojaus, būk dabar prasidės Lietu
voj žydėti gerbūvis, būk Lietuva atgau- 
siąnti Vilnių ir kitus didelius žygius at- 
liksianti.

Ką gi parodė šitie septyni metai? Vi- 
sųpirmiausiai, nei joki Smetonos klikos 
rūsčiausi žygiai Lietuvos komunistinio 
judėjimo nesunaikino, nepaisant, kad 
buvo sunaikinta eilė geriausių veikėjų- 
vadų, kas dalinai ir laikinai pakenkė vi
sam revoliuciniam darbininkų judėjimui. 
Po’ kiekvieno netekimo savo didvyrio, 
Lietuvos Komunistų Partija gauna į sa
vo/eiles šimtus naujų darbininkų. Prie 
sunkiausių sąlygų, prie didžiausios re
akcijos, Lietuvos Komunistų Partija ve
da* organizavimo ir švietimo darbą tarpe 
Lietuvos- miesto ir kaimo darbininkų, 
ruošdama galą išnaudojimo sistemai.

Smetonos klikos pažadėtas gerbūvis iš
sipildė tiktai tiek, kiek tai liečia valdan
čiąją klasę: fabrikąntus, 1 bankierius, 
dvarponius ir buožes. Gi miestų proleta- 
riątas ir sodžiaus darbininkai ir smul
kiai valstiečiai kenčia neišpasakytą skur- 
d& kuris vis auga.

įjžrubežinėje politikoje Smetonos kli
kos viešpatavimas taipgi nieko teigiamo 
nedavė; Vilnius kaip buvo Lenkų, taip ir 
pasiliko, o Kauno fašistų klikoj šiandien 
atsiranda šalininkų, kurie jau uostosi su 
Hįtleriu, stovėdami už “glaudžiausius 
safltikius” tarpe Lietuvos ir Vokietijos. 
Gite ta to, Lietuva, kaip ir kiti Pabalti jos 
kraštai, ruošiama, ginkluojama karui 
prfeš Sovietų Sąjungą—vienintelę darbi
ninkų tėvynę, kurioje darbininkų klasė 
stato socializmą;

Minėdami septynius metus nuo to, 

didvyriai—pirmosios Lietuvos fašizmo 
aukos—Amerikos lietuviai darbininkai

šiandien aiškiau negu kada nors mato tą 
pragaištį, kurią atnešė Lietuvos liaudžiai 
fašizmo viešpatavimas. Todėl mūsų pa
reiga labiau suglausti savo eiles po Ko
munistų Partijos vadovybe ir kovot prieš 
fašizmą, kuris, dėka social-demokratijos 
vadų išdavikiškumui, viešpatauja ir Vo
kietijoj ir ruošiamas kitose šalyse. Vo
kietijoj Hitlerio šaika kaip tik panašią 
politiką varo, tik platesne plotme, kaip 
Kauno Smetona.

Kovodami griežtai prieš fašizmą, mes 
tęsime d. Karolio Požėlos ir kitų einan
čių mirti draugų linkėjimus:

Draugai! Dirbau, kiek galėjau, mirštu 
už mūsų bendrą tikslą. Linkiu ir jums . 
dirbti, dirbti, kovoti iki Idi'rtiesite.

Garbė žuvušiem darbininkų didvy
riams !

Nepaliaujama kova juodajam' fašiz
mui!- •

Jie Dirba
Pereitą sekmadienį New Yorke, armė

nų bažnyčioje, kažin kas prie altoriaus 
nudūrė peiliu archivyskūpą Touęian. 
Tai darbas, be abejojimo, baltagvardie
čių, kurie veikia tarpe rusų ir kitų tau
tybių, paeinančių iš tų kraštų, kur gy
vuoja Sovietai..

Buržuazinė spauda tai, matomai, jau
čia ir žino. Rašydama apie šitą įvykį, 
jinai niekur nebando primesti tos žmog
žudystės komunistams. Kitaip būtų bu-

• vę, jei šis archivyskūpas būtų sielojęsis 
prieš Sovietus. Tuojau būtų kaltė del 
nužudymo primesta prie komunistų durų.

Galimas daiktas, kad Tourian buvo 
šiek tiek liberališkesnis ir patriotinges- 
nis, negu kiti jo “broliai Kristuje.” Jis 
stojo už Sovietinę Armėniją vyriausiai 
todėl, kad pasigavus daugiau sau para
pijiečių iš tų armėnų ir kitų tautybių 
žmonių, kurie krypo nuo religijos, kurie

• stojo už Sovietus.
O tarpe armėnų imigrantų,Jungtinėse 

Valstijose šiuo tarpu yra didelis persi
laužimas: masės tų darbininkų, kurie iki

• šiol dar vis tenkinosi buržuazine tvarka, 
metasi į kairę, nes jie žino, kad Sovietų

■ Armėnijoj, .kur atimta iš kapitalistų, po
nų ir kunigų galia ir perduota darbinin
kams, nyksta skurdas, vargas ir darbo 
žmonių gyvenimas kyla, kaip ant mielių. 
Greitai armėnai darbininkai J. V. išleis 
savo komunistinį dienraštį.

Todėl baltagvardiečiai reakcijos šali
ninkai ir siunta. Galabija jie net prie 
altoriaus, “šventoje vietoje”; galabija 
net archivyskūpus.

Susirėmimai ir Priešginiavimai
Šitais dviem žodžiais Vatikano papa 

charakterizavo šių metų “nesutikimus” 
pasaulyj. Girdi, tarpe buvusių gerų da
lykų, minėtieji reiškiniai yra apverktini., 
“Gerais dalykais” papa skaito “šventų
jų metų” pasisekimą, nes per juos nema
žai įstoję į katalikų tikybą “suklydusių 
sūnų.”

Šaukia papa katalikus melstis, kad die
vas pašalintų “susirėmimus ir priešginia- 
vimus,” kadangi jie vedą pasaulį “į pra-

Matomai, jis. pats nebetiki, kad maldo-’ 
mis galėtų ką nors padaryti, arba sulai
kyti klasių kovą. Tad kalba tik tam, kad 
fęrmalumą atlikus. Mūsų skaitytojų 
mažai bus tokių, kurie manytų, kad pa
naši papos šneka galėtų kuo nors prisi
dėti prie tų “susirėmimų ir priešginiavi- 
mų” pašalinimo. Jie išplaukia iš ekono
minių ir socialių santikių. 'Klasių įmo
vos—kovos tarpe išnaudojamųjų ir nau
dotojų—virė dar tuomet, kuomet tokio ’ 
dalyko, kaip papa visai nebuvo. Jos vi
rė per du tūkstančiu metų krikščioniš
kos eros.. Tos kovos liesis ir vis aštres
nės bus, iki viėšpataus ’ kapitalistinė sis
tema. Bepig jam kalbėti apie taiką ir 
meilę, kuomet jis gyvena aukse ir kt. 
brangumynuos paskendęs. Ne taip kalba, 
tačiaus, darbininkai (net ir katalikai), 
kurie yra iki kaulo išnaudojami. Jie^yX 
labiau ir labiau įsitikina, kad tą sistemą, 

.  , __ _ __ kuri neša skurdą ir badą milibrųim žmo- 
kain buvo nužudyti šitie keturi draugai- nių, bus galima nušluoti'tiktai masinėmis

kovomis, tik suvienytų milionų darbinin
kų pajėga.

*1-

Gruodžio Mėn. 27 d., 1926, Kauiie Fašistą Budeliy Sušau
dyti Keturi Lietuvos Darbininku Vadai Komunistai

Kazys GiedrysJuozas Greifenbergeris

Jonas—Petrai, kodėl socialis- 
| tai taip labai susirūpino siunti
mu orlaivininko TamAšaūsko 
per Atlantiką?

Petras—Labai lengva supras
ti, argi mažai tautininkai pasi
darė sau biznio iš Dariaus ir 
Girėno mirties.

Karolis PožėlaRapolas čiornis

DELE! AUKOJIMO LIETUVOS IR 
VOKIETIJOS KOVOTOJAMS

bet

ŠYPSENOS

Pirmas darbininkas—Sakyk, 
i tamsta, ką reiškia prezidento 
I Roosevelto obalsis: Pirk šian
dien!

Antras darbininkas — Su
prask, tamsta, prezidentas gerai 
žinojo kad rytoj darbdaviai pa
leis darbininkus, o bedarbis 
pirkti negali.

Katalikė—Tamsta, ar vakar 
girdėjai per radio kunigo Kauf- 
lino prakalbą?

Bblševikė—Taip, bet nieko 
gero. Jis kalba ir ginčijasi tik 
tam, kad darbininkus apgavus, 
kad jie užmirštų apie valgį.

Katalikė—Taip, taip, besi
klausydama jo prakalbos, už
miršau vakarienę, kad ji yra 
ant pečiaus, ir sudegė ji.

Surinko Bemokslis.

Jam Nereikės; Lavintis
Pirmas?—Ar veizėjai, Jonai, 

“Naujos Gadynės” 48 numerį?
Antras—Ne, ne, o kas ten 

|yra svarbaus?
Pirmas—Prūseika bėdavoja, 

i kad su “probišinu” dar bėdos 
nepasibaigė.

Antras-^-Kaip tai?
Pirmas—Jis rašo: kaip da

bar pradės reguliuoti, tai žmo
nės nei nežinos, kaip 
įstatymiškai — atsistojus, 
gulus, atsiklaupus art rium A. Wagenknecht, iždi

ninku J. B. Matthews. Dau-; taip.
gelyje miestu yra susitvėrę i „ Antras-Nieko PrOseikai ir
° £ J x Butkui jau nereikes mokintis.

(Tąsa 3-čiam pusi.) A. S.

Jau ketvirtas men. bai- mia jas, dalyvauja jose, 
giasi, kaip pradėjome vajų j vadovauja tomis darbinin- 
už sukėlimą aukų paremi- kų kovomis prieš fašistinę 
mui Lietuvos’ K. P. ir nu- valdžią ir visus darbininkų 
kentėjusiem nuo Vokietijos išnaudotojus. Finansinė

Rodos nereikėtų Pajama Lietuvos K. P. yrafašizmo.
daug aiškinti, kad įtikinti 
mūsų draugus, kaip svar
bu stiprinimas Lietuvos re
voliucinio veikimo ir parė
mimas Vokietijos fašizmo 
kankinių. Lietuvoj, kaip ir 
visose kitose kapitalistinėse 
šalyse, ekonominis kfizis 
ne tik kad nemažėja, bet 
juo tolyn auga didyn. Vis 
didesnis skaičius darbinin
kų netenka darbo ir atsidu
ria bedarbių eilėsna. ’ Štai 
tik keletas dienų atgal at
ėję iš Lietuvos žinios skel
bia, kad Kaune prasidėjo 
smarkus bedarbiu bruzdėji
mas. Lapkričio 25 d. arti 
500 bedarbių atmaršavo 
prie miesto rotušės ir, išrin
kę savo komitetą, pasiuntė 
pas miesto bųifthistrą reika
lauti darbo arba pašalpos

labai reikalinga ir mes, 
Amerikos lietuviai darbinin
kai, turime pagal išgalę pa
aukoti.
Aukos Padalinama Pusiau: 

L.K.P. ir Kankiniam Vo
kietijos Fašizmo

Delko aukos dalinama pu
siau? Štai delko: Hitleriui 
užgriebus valdžią į savo 
rankas, Vokietijoj prasidė
jo 
puolimas ant komunistų, 
kairiųjų socialistų, intelek
tualų ir visų kitų priešfa- 
šistiniai * nusistačiusių dar
bininkų. ' Tūkstančiai sua
reštuota ir sugrūsta į kalė
jimus bei koncentracijos 
kempes ir tenai terorizuo
jami, kankinami ir dauge
liui kirviais galvas nukapo- 
ja. Daugelis prasišalino į

DR. J. J. KAAKIAUCHW
3W. Lak« St, New«

DARBININKU 
SVEIKATA

Nusiminusi Mergaitė
Norėčiau, kad man atsaky

tumėt į keletą mano klausi
mų.

1. Ar kenkia sveikatai gu
lėt ant nugaros?

2. Ar nuo tomatų kraujas 
pasidaro labai tirštas?

3. Ar kenkia sveikatai,

ir išmokite 
pilvu, laiko- 

Tai puikiai

neapsakomai žiaurus laikai pilvą įtrauktą?
4. Ką tai reiškia, jei

jei

bedarbiams, .nes jiems grę-[kitas, šalis. Kad pagelbėti
šia badas. Burmistras ban
dė juos nuraminti, pažadė
damas darbo, bet bedarbiai 
nesiskirstė ir pareiškė.: 
“Mes maršuosim į rotušę 
kasdien kol darbo gausim.”' 
Tas parodo darbininkų ko
vingumą; tas parodo, kad 
darbininkai ant tdliaus ne
nutiks badauti, bet stos ko
von prieš Smetonos fašisti
nę valdžią, kad. gavus dar- 
įbo arba pašalpos; Lietu
-vos K. P. kaip visose kito
se darbininkų kovose, taijp 
ir bedarbių, ne tik kad te

kankinamiems “V o k i e tijos 
darbininkams, veik visose 
šalyse susiorganizavo komi
tetai teikirhui pašalpos. Su
tverta taptautinis komitetas 
Paryžiuje, Franci jo j, kurio 
pirmininku yra Lord Mar
ley, narys Labor Party An
glijoje, sekretorium profe
sorius Francis Jourdain, 
Paryžiuje. Jungtinėse Val
stijose, irgi susitvėrė Nacio- 
nalis komitetas Gėlbėjimui 
Kankinių Vokietijos Fašiz
mo. Pirmininku to komite
to yra A. J. Mušte, sekreto-

prie žmonių, dėl gražesnės iš
vaizdos. Bet paskui suliaunė- 
kite, atsileiskite 
liuosai kvėpuoti 
tarpiais ir giliai,
masažuoja visus vidaus orga
nus, paakstina kraujo apyta
ką, palengvina širdžiai fiarbą, 
kraują gaivina.

4. Taip, Draugute, Jūsų se- ... / 
šutė Jum padarė lyg ir že- 
mesnumo kompleksą ^“inferio- f 
rity complex”). Ji Jums įkalė 
į galvą, kad Jūsų negraži' pa
stovą, nelygi nugara/ nukabę 
krūtys ir tt. Daug kas galima 
taip žmogui įkalbėti ir net 
susarginti. Tai Jūs nežiūrėki
te tokių kalbų, paeinančių *
dažniausia iš pavydumo, iš 
skaugės. • :

Nesirūpinkite taip, neliūdė
kite dėl savo figūros. Figūra, 
išvaizda galima žymiai pa
keisti. Gaukite atatinkamų 
brazirų, paraiščių, kad laiky- ' 
tų krūtis ne suspaustas, kaip 
blynus, bet kad jas palaikytų 
viršun iškeltas. Jei sveriate

tau 
staiga užeina verksmas ir juo
kas? Kai aš išgirstu ką liūdno 
arba ką pamąstau tokio, tai 
aš greit apsiverkiu. Gal ma
no silpni nervai?

Mano vyresnėji sesuo man 
prikalbėjo, kad aš tokia ne
graži, kad man perdidelės 
krūtys, kreiva nugara. Aš sė
dėjau namie, gėdinaus kur iš
eiti ir verkdavau. Tai mano 
sesers kaltė: ji man prišnekę/ 
-jo tokių dalykų. Gal nuo to 
aš ir esu taip nifliūdusi, susi
rūpinusi ir greit verkiu ? Man 
eina 17 metai/
Atsakymai:

1. Ne, nekenkia. BeU per
naktį gerai yra visaip pasivar- daugokai, tai mažiau vartoki- 
tyti. j te krakmolinių valgių, riebalų

2. Nuo pomidorų, nuo tomą-. ir saldymų, o daugiau dar- 
čių kraujui pasidaro gerai, j žovių, vaisių, kriaušių, 
Kraujas nuo jų gauna reikia-į mėsos. Imkite Thyroid 
mų druskų, vitamino C, šarmų. į lets, gr. No. 100, po 
Netiesa, būk nuo tomačių ii- tabletėlę prieš valgymą, per
nuo kitų rakščių daug susida
rą rūkščių ir, išsivysiąs reuma
tizmas............  . /

3. Kenkti nekenkia, bet ir 
«prai nedaro.
pilvą įtrauktą tik

Galite laikyti
kai-kada,

keletą mėnesių/ Kvėpuokite 
giliai, pilvu. Imkite dargi ir 
Haliver oil 250 D, po 
lašų po valgio, ir iodo 
ros, po lašą dii kartu 
vaitę, į vandenį.



1335 Medley St

CENTRO PRANEŠIMAI

ir

SU-

Visiems Svarbu
Neapdarytos 20 centų.

neišdavė darbi

Tai viena

Fa-

Ar Nori Būti Sveikas?

SCRANTON, PA

AKP, Lietuvių Frakcija.
\

WILKES BARRE, PA.

ir 
ir

naudoti ir kiti 
prieš fašizmą, 
kad toks paro- 
demonstracija,

apdarytos
25 centai.

ūž
ti e- 
Sė- 
ku- 
ne- 
po- 
kad

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.
Sekamo knygos yra išpardavimui:

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.

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

IR REVOLIUCIJA. Parašė N. Leninas. Tai

• ĮŽANGA Į POLITINĘ EKONOMIJĄ.
Knygoje atrasite apie visas pirmesnes visuomenines tvarkas, 
kaip gyveno žmonės senovėje, vergijos ir baudžiavos laikais. 
Kaip yra sutvarkyta kapitalistinė sistema ir kodėl ji neatsako 
darbininkams, 
ir todėl labai 
$1.00, Dabar

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

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.

ANARCHIZMAS IR’ SOCIALIZMAS— Parašė G. Plechanov. 
Knygoje išaiškinafna skirtumai tarpe socializmo ir anarchizmo. 
Kaina buvo 55c. Dabar yrfr 25c.

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

Moksliniai Raštai
MOKSLINIO SOCIALIZMO IŠSIPLĖTOJIMAS. Parašė . Fr 

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

f

’IŠ KOMUNISTŲ PROGRAMOS. Parašė N. Bucharinas. Tai 
nepavaduojaipas vadovėlis komunizmo. Rasite kas bus ateityje su 
Šeimyna, bažnyčia, pinigais, išradimais, moksįąis ir abelnai kokia 
bus tyarka. 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.

PIRMOJI PAGALBA LIGOJE IR NELAIMĖJE. Parašė Dr. 
J. J, Kaškiaučiaus. Knyga 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, toki^ naujas 
skaity|ojas gaus tą knygą visai veltui.

-. Apysakos ir Apysakaitės
VOKIEČIŲ KAREIVIO KARĖS ATSIMINIMAI. Tai atpasa 

kojimas pereito imperialistinio karo įvykiu. .Belgijos, Francijos- 
Vokietijos fronte. Knyga labai įdomi. Kaina buvo 50 centų. 
Dabar tik 25 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. Kaina buvo 
35 centai. Dabar tik 15 centų.

‘ *
[BADAS. Parašė H. Hamsun. Viena iš apysakų, kuri labai smulk- 

męningai ii* interesingai piešia varga ir visą eile kitų klausimų. 
Labai interesinga. Gražia apdryta. Knyga turi 260 puslapių. Pir
miau kaina buvo $1.00. Dbar tik 50 vcentų.

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.

Paraše A. Bogdonov.

ir baudžiavos laikais.
Knyga parašyta klausimų ir atsakymų formoje 
lengvai skalsi. Gražiai apdaryta. Kaina buvo 

tiktai 50 centų.

Trečiaęi., Gruodžio 27, 1933
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AUGŠČlAUSIA PRIEGLAUDA LIETUVIU AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512 J

58-tos kuopos fin. sekretorė 
d. S. Rainard rašo:

, i “Čia prisiunčiu mokestis ir Centras apsvarstė 7-tos kuo- h . • ,. , keturis naujtis .narius. Malo-pos pasiulyma prailginti dar 3 , . . .. • .
- • a A • • - inekite^ dar prisiųsti įstojimųmenesius APLA vajų ir užgyre ,, , , u a • v, blankų—dar bandysiu gautitą sumanymą. , • • „
ta u . •' * tat a • • a • i daugiau naujų narių.Dabar visi APLA. nariai turi Iv. šita kuopa vis pasidarbuojažinoti, kad vajus tęsas iki ba- . . . , f , , ...i A/AOA ! vajuj ir dabar nuo to neatsilie-landžio 1, 1934. '. ,, . , .. ..-. > . . . įka. Manoma; kad jinai gales
Visiems reikia smarkiau pa-; (r,. aj lenktyniuoti ir su 'didelė- 

dirbėti, kad gavus daugiau nau- u|is kuopomis.
jų narių. Delei bedarbės ir ki- I _______  •
tokių priežasčių nemažai narių
išsibraukia. Todėl padirbėki- į 34-tos kuopos fin. sekreto- 
me, kad tą skaičių galėtume at- • dus d. J. Audiejaitis praneša 

' | nemalonią Žinią:
“Gruodžio 10 d. kuopos su- 

sekreto- sirinkime lankėsi Motiejus Ma- 
I tukevičius, 34 kp. narys, kurio 
namas sudegė ir taipgi visi gy
venimo rakandai. O apdrau- 
dos neturėjo, todėl paliko tik 
tiek, kaip buvo apsivilkę. Tai
gi jisai prašė per kuopos ko
mitetą užklausti Centro sekre
toriaus, ar negalėtų Centras

20-tos kuopos fin.
rius d. V. Yonikas rašo:

“Šiuomi prisiunčiu tris blan
ki kas naują narių, kurie užsimo

kėjo pilnai mokestis už gruo
džio- mėnesį, 1933. Kitą mėnesį 
dar prisiųsiu keletą naujų na
rių. Visi pasiryžę darbuotis 
tvirtinimui APLA, kaipo dar
bininkiškos organizacijos. Taip- paraginti APLA. kuopas delei 
gi užrašykite mums ir dienraš- jo sušelpimo šiame nelaimės at

kuria ištikimai gi- sitikime.”tį “Vilnį, 
t na darbininkų reikalus.” ' Tai skaudi nelaimė. Kuopos

Šita kuopa randaši nedidelėj ir pavieniai pagal išgalę prašo- 
lietuvių kolonijoj, tačiaus gerai ma paremti. Parama galima 
padirbėjus vistiek turi gražias I siųsti per 34 kp. fin. sekreto- 
pasekmes. Tai lekcija visiems irių: J. Audiejaitis, Box 113, 
kitiems draugams. I Royalton, Ill.

Darbininkai Privertė Socialistų Valdžią 
Išklausyti Jy Reikalavimus

BRIDGEPORT, Conn.—Gruo- 
džio 18 d. Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo miesto ko
mitetas įteikė miesto valdžiai 
protesto rezoliuciją prieš linčą 
ir Scottsboro jaunuolių nuteisi
mą. šį kartą socialistų parti
jos miesto administracija buvo 
pri/ęjs^a skaitytis su darbinin
kų reikalavimu.

Pora savaičių atgal darbinin- 
•*. kai buvo įteikę tokią pat rezo

liuciją miesto valdžiai, bet tuo 
syk miesto sekretorius (city 

‘derk) pareiškė, kad ta rezoliu
cija nėra taisykliškai parengta 
skaityti tarybos susirinkime. O 
kuomet tas ponas buvo klaus
tas, kodėl jisai neskaitė tą re
zoliuciją, tai jis pasakė, “ką 
jūs paisot keleto negrų, kaip 
nužudys, tai bedarbių bus ma- 
žiau.” Vėliaus tas nabagas 
bandė užsiginti, kad jisai tai 
sakydamas, manė ką kitą.

Šiuo kartu, atsidarius mies
to tarybos posėdžiui, juodveidė 
moteris, akyvaizdoje visos pub
likos (apie 300) nunešė rezo
liuciją raštininkui ir pareikala
vo ją skaitytį ir svarstyti. Pa
žvelgę į rezoliucijos įta«pą, sek
retorius *ir majoras McLevy 
kaito, rodos, kad kas tokio 
paprasto su jais atsitiko, 
diįlis žmogus šalę manęs, 
ris apie tą rezoliuciją nieko 
žinojo' sakė, kad su tais 
nais pasidarė kas negero, 
jie “taip įkaito.”

Vėliaus rezoliucija buvo 
skaityta ir ^markiu delnų 
j imu patikta.

’ > nis
1 t- Post,” aprašydamas minėtą įvy

kį, sakė, kąd buvo “burst of 
a plauše” už ^rezoliuciją.

Rezoliucijos įtalpa eina maž 
daug sekamai:

Protestuojama prieš guberna
torių Rolph (Californijos vals: 
tijos), kad viešai išsireiškė? už 
linčiuotojų z palaikymą. Pas
kiau* prieš nuteisimą Scottsbo
ro dviejų jaunuolių. Reikalau- 

m ta, kad miesto valdyba siųstų 
* protestą prieš gubernatorius 

pat ir

Tremas Puslapis

per- 
plo-

Net kapitalisti-
laikraštis “Bridgeport

APLA. 2 kuopos 1 teismas 
kaip buvo pertrauktas, tai dar 
ir neprasideda. Skundikai pa
siūlė susitaikymą ir šiomis die
nomis turime su jais pasitari
mus, kaip prieiti prie susitai
kymo ir visai likviduoti tą 
skundą.

Tasai teismas jau suėdė gana 
daug pinigų. Jeigu nebūtų bu
vę tokio didelio užsispyrimo iš 
skundikų pusėse tai jau senai 
būtų buvę shsitaikyta. Linkė
tina bent dabar prieiti prie to.

•< •_________

Kaip žinote, jau du Scottsbo
ro jaunuoliai nuteisti nužudyti 
elektros kėdėj. To paties lau
kia ir kiti jaunuoliai. •

Vokietijoj prieš keturis ko
munistus teismas pasibaigė ir 
dabar išneša nuosprendį. Šim
tai jau nužudyta, dar šimtus 
teisia žudyti—vien tik už tai, 
kad jie giną darbininkų reika
lus.

Visos APLA. kuopos kviečia- 
I mos nešti protestus prieš 
Scottsboro jaunuolių teismą ir 
taipgi prieš hitlerinį terorą Vo
kietijoj. Visi bendrai kovoki
me prieš fašizmą.

J. Gasiunas, 
Centro Sekr.

‘'Moterys darbininkės ' skirstė
si labai patenkintos < daktaro 
prakalba. Taip pat labai ge- 
rai daktaras atsakinėj ir į klau
simus, kurių taip daug buvo. 
Manau, kad ir vėl reikėtų su
rengti tokias prakalbas Dr. 
Kaškiaučiui.

Daktaras Kaškiaučius paaiš
kino ir apie Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą ir jo rolę 
darbininkų kovose. Tokios 
prakalbos, jei jų daugiau bus 
rengiama, tai galės pagelbėti 
gauti daugiau narių į mūsų or
ganizacijas. *

Po prakalbų buvo renkamos1 
aukos. Surinkta $5.43. Atsi
prašome, kad mes negalime pa
skelbti draugių vardus, kurios 
aukavo, nes mūsų rinkėjos ne- j 
užrašė aukavusių vardus., Ta
riame visoms aukotojoms ačiū.

O. Jaųušauskienė.

Apskričius ir kalba, ką jis ten 
matė. Tad svarbu yra išgirs
ti ir šios apielinkės lietuviams-- 
darbininkams, kas dedasi S. 
Sajunvoi ir Lietuvoj.

Da vienas svarbus tarimas, 
tai parengti Wilkes Barriuose 
dienraščio “Laisvės” naudai 
vakarienę su programa; Vė
liaus bus pranešta, kada bus 
vakarienė ir kiek bus įžanga. 
Bet' reikia pasakyti, kad tai 
bus šioje apielinkėje lietuvių’ 
darbininkui metinės iškilmės, 
tai turėtų išjudinti kiekvieną 
susipratusi darbininką.

V. Glaubičius-

Delei Aukojimo Lietuvos 
I Vokietijos Kovotojams

(Tasa iš 2-ro pusi.)
I

bendro fronto komitetai, 
sidedanti iš ateivių darbi
ninkų organizacijų bei na- 
cionalių organizacijų, kaip

"LAISVES” KNYGŲ

IŠPARDAVIMAS

Į nevvyorkinį bendro fron
to komitetą įeina nuo vokie
čių, žydų, finų, lenkų, ru
sų, italų, chinų, japonų ir 
lietuvių. Aukų rinkimui 
buvo pagamintos nacjonalio 

Iš I komiteto blankos, kurias vi-

liucijas miesto valdininkams, o 
paskiaus, gruodžio 20, bedarbių 
konferencija; sausio 3 d. kita 
konferencija.

Tai tik šio trumpo laiko 
kimo susirinkimai. Na, o 
veikimas dirbtuvėse, tarpe 
darbių ir kitų darbininkų? 
o visgi randasi darbininkų 
lietuvių tarpe, kurie nieko
veikia ir namieje sėdėdami jieš- 
kb priekabių, kad komunistai 
nieko neveikią. Ne ^priekabių 
j ieškoti, bet ateiti ir dirbti sa
vo klasės darbą, mes- kviečiame 
visus darbininkus.

Darbininkus.

vei
ku r 
be- 
Na,.

ir 
ne-

PHILA, PA.—Visi klasiniai 
susipratę darbininkai šiandien 
mato, jog niekas daugiau taip 
negina darbininkų klasės, rei
kalų, kaip kad Komunistų 
Partija ir revoliucinės unijos. 
Jos niekada
ninku klasės reikalus, visados 
gynė ir gina darbininkus. 7” 
antros pusės, nėra kito politi-'S0S komitete dalyvaujančios 
nes partijos, kurią taiP/pultų I i gj siunti.

tų Partiją ir revoliucines uni-V6^1 sav0 kuopoms, ‘kad 
jas. Ne tik kapitalistinė vai- rinktų aukas. Mes lietu- 
džia puola, bet puola ir ADF^iai darbininkai, turėdami 
unijų vadai, kartu ir renega- tliom laiku kitą rinkimo au
tai, kad tik neleidus K. P. įsi
galėti, nes jie žino gerai, kuo
met įsigalės Komunistų Par
tija ir revoliucinės unijos, tuo
met darbininkai iškovos di
desnes dlgas ir geresnes dar
bo sąlygas. O paskiaus 
jau prie panaikinimo kapita
listinės sistemos ir įsteigimo 
darbininkų ir valstiečių galės.

Mes, Phila. lietuviai, turim 
dar1 nestiprią K. P. frakciją. 
Jai reikia daug atsakomingų 

zdarbų atlikti.. Ji pegali. atlikti 
be visų klasiniai susipratusių 
darbininkų paramos. , Mes 
kviečiame visus lietuvius dar
bininkus ir darbininkes daly
vauti šiuose 1 parengimuose: 
Gruodžio 31 dieną bus visų 
darbininkiškų organizacijų na
rių ir “Laisvės” skaitytojų su- 
surinkim'as, kaip 2 vai. po pie
tų, 995 N. 5th St. Gruodžio 
30 d., 8 vai.' vak., bus vaka
rienė, kurią rengia A. Komu
nistų Partijos Lietuvių "Frakci
ja. Visus kviečiame dalyvam 
ti. .

kų vajų, tai yra parėmimą 
Lietuvos K. P., nutarėme i 
pagaminti bendras rinkimui 
aukų blankas i'r surinktas 
aukas padalinti pusiau. Mes 

eis, manome, kad- tai gerai pa
daryta, nes siuntinėjimas 
dvejų rinkimui aukų blan-! 
kų ne tik daugiaus apsun
kins siuntėjus, bet taipo 
pat ir kuopas, ir jųjų .na
rius. Iki 15 d. gruodžio 
aukų įplaukė suvirs 200 dol., 
75 dol. jau perduota Nacio- 
naliam Komitetui. Viso 
Jungtinėse Valstijose iki 
šiam laikui surinkta apie 
6,000. Kai del skaičiaus da
lyvaujančių darbininkų ta
me darbe, tai permažai. Pi
nigai yra reikalinga ne tik 
gynimui teisiamųjų Vokie
tijos darbininkų, bet taipo 
pat teikimui pašalpos tiems, 
kurie randasi kalėjimuose, 
prasišalinusiems, jųjų šei
mynom ir vaikučių prie
glaudos namam. O kitas 
svarbus dalykas, tai vary
mas propagandos ir agita
cijos ir abelnai vystymas 
kovos prieš fašizmą. Kurie 
turite paėmę blankas, pasi- 
stengkite kaip galint grei
čiau parinkti aukų ir su
grąžinti centran.

J. Weiss.
P. S. Siųsdami pinigus, iš

rašykite money orderius iž
dininkės S. Sasnos vardu ir 
pasiųskite sekretoriui Šiuo
mi

duota komisijai, tai reiškia pa
dėta ant “įentynos.”
Protestas Prieš Hitlerio 

šizmą
Gruodžio 19 dieną priešfašis- 

tinis komitetas surengė lig ir 
demonstraciją prieš karą ir fa
šizmą. Apie šeši draugai 
draugės pasidarė iškabas
karikatūras, jds užsikabino ir 
vaikščiojo biznio gatvėmis. 
Taip pat ėjo ir apie dirbtuves. 
Su jais ėjo kai kurie kiti drau
gai. Jie dalino plakatus ir ant 
tų iškabų, plakatų, nešiojo įvai
rius obalsius prieš fašizmą ir 
karą.

Čia nėra Vokietijos konsula
to. Tai reikia 
metodai kovai 
Reikia pasakyt, 
davimas, tokia 
reiškia daugiau, negu kad ma-j 
žas mitingas.

Bedarbių Konferencija
Bedarbių konferencija įvyko 

gruodžio 20 d., Bedarbių Ta
rybos kambariuose, 301 Fair- 
field Ave. Del netinkamo oro 
konferencija buvo nedidelė. Ki
ta konferencija nutarta laikyti 
didesnėj svetainėje, sausio 3 d., 
1934 metų' z '

Del bedarbių, kurie negauna 
darbo ir negauna pašalpos iš 
miesto, nutarta organizuotai 
reikalauti ir kreiptis į miesto 
Welfare skyrių. Tam bus su
daryta didelis komitetas. Jei 
tenais negautų tinkamą atsaky
mą ir pašalpą, tai nutarta eiti 
tam pačiam komitetui pas mies
to- majorą McLevy.

Pasikalbėjus su kai kuriais 
švaresniais politikieriais, kad 
jie ir nėra radikalai, tai ir jie 
pripažįsta, kad tik komunistai 
gerai ir tikrai veikia del bedar
biu. ’ Bet jie tai" sako neuždy- 
ką. Bedarbių Taryba bedarbių 
klausimą gana dažnai kelia 
miesto tarybos posėdžiuose.

Tik bėgyje trijų savaičių ve aPie 17 dienos prakalbas, kur 
kas veikta. Gruodžio 9 d. susi
rinkimas prieš fašizmą ir karą, 
kalbėjo Ann Shultz. Gruodžio 
11 d. bedarbių susirinkimas, 
kalbėjo d. I.* Amteris. Gruo
džio 16 d. Sovietų Draugai su
rengė prakalbas, kalbėjo Nfyra 
Page. Gruodžio 17 d. įvyko 
rusų draugų susirinkimas.
Gruodžio 18 d. T.D.A. ir Be
darbių Tarybos priduoda rezo-

LDSA 54 kuopos susirinki
mas įvyko 17 d. gruodžio. Rei
kia pasakyti, kad iš tokio gra
žaus^ būrio draugių į susirinki
mą atsilankė tik 7 draugės, tai 
jau perdaug didelis apsileidi
mas.

Bet kad ir nedaug draugių 
' atsilankė, tačiaus apsvarstyta 
bėgami organizacijos reikalai. 

’Apkalbėjus, nutarta parengti 
kokį parengimą del “Darbinin
kės” naudos.

Kai kurios draugės laikosi 
tos negeros taktikos, kad jei ne 
tenais įvyksta susirinkimas, kur 
kuriai draugei patinka, t tai ir 
neina. Tai labai negerai, ne
darbininkiška. Susirinkimai nė
ra, draugės, koks pažmonys., 
Taip pat susirinkimai negali 
įvykti visur, afba tenais, kur 
kiekviena draugė norėtų. Rei- (kaip atsitiko pusmetinėj kon- 
kia daryti taip, kaip didžiumai 
geriausia, o pirmiausia, tai kad 
būtų geriusia musų organiza
cijai.

Jei mes tai darysime ir tuo
met, kai susivienysime, tai bus 
gėda tik mums pačioms.

Dr. J, J: Kaškumįiaris Pra^ 
kalbos

Gruodžio 16 ir 17 čia kalbė
jo Dr. J. J. Kaškiaučius. To
kios prakalbos čia buvo dar tik 
pirmą kartą. Aš čia kalbu tik

ALDLD 12-tcx Apskričio, 
Komiteto Tarimai ,

12-to Apskričio Komitetas, 
laikytam posėdyje, 17 d. gruo
džio, nutarė šaukti 12-to Ap
skričio konferenciją nedėlioj, 
28 d. sausio, 1934 m. Kuo
pos turėtų pasistengti išrinkti 
delegatus, kad nebūtų taip,

ferencijoj. Iš 12 kuopų, tik 
penkįos kuopos prisiuntė de- 

- legatus.
Taipgi kuopos turi pagamin

ti gerus raportus, ką jos nuvei
kė per 1933 metus.K Ir ką 
daugelis mūsų kuopų veikė 
laikė vajaus? Dar tik viena iš 
12 kuopų pranešė, kad išpil
dė Apskričio Komiteto pas
kirtą kvotą, tai yra 219 kuo
pa, Forest City, Pa. Ji gavo 
6 naujus narius. Gerai būtų, 
jei kuopos, pagaminę rapor
tus, prisiųstų Apskričio sek
retoriui prieš konferenciją, i 
Tas dąug pagerintų ir duotų ■ 
daugiau laiko konferencijoj', 
svarstyti svarbesnius klausi- ! 
mus. ...

Antras tarimas, tai rengti 
drg., Millerįui prakalbų marš
rutą 12-tam Aps. Drg, Mil- 
leris daug ką patyrė pereitą 
vasarą važinėdamas Sovietų 
Sąjungoj ir Lietuvoj. Ir , da
bar jis maršrutuoja po visus

antrašu:
J. Weiss, 

857—55th St.,
Brooklyn, N. Y.

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

' ' ' > •
IŠVOGIMAS Iš PAVIAKO 10 KALINIŲ. Labai anteresingrfs 

apsakymas, kaip Varšavoje, caro laikais, buvo išvogta 10 politinių 
kalinių. Brošiūra turi 48 puslpius. Kaina buvo 20 centų. Dabar į 
tik. 10 centiį.

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

%

Reikalaudami šių Knygų Rašykite:

PAIN-EXPELLER

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

IŠDAVIKAS. Poema. Eiliaraštis. Parašė Jonas Kaškaitis. šis 
dailės kūrinys turi 264 puslapius. Naudingas perskaityti kiekvie
nam mylinčiaip dailę ir literatūrą. Pirmiaus kaina buvo $1.00. 
Dabar 50 centų.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK 
------------------ ------------- .----------- r NAKTIES PASLAPTYJE. Parašė V. K. Varnėnas. Aprašoma 

kalinių pabėgimas ir visa eilė informacijų a^ie politinius kalinius. 
Brošiūra turi 16 puslapių.. Kaina tik 5 centai.

* protestą
- ftolph ir Miller, taip 

prieš teisėją Gallahan.
- Tačiaus rezoliucija be jokio 

apsvarstymo bei balsavimo per
duota j kitą skyrių, kur ją val
dininkai mano “užmiršti.”

Kita rezoliucija, kurią įteikė 
Bedarbiu Taryba, taip pat per-

buvo tik moterims prakalbos.
♦ \

Turiu pasakyti, kad prakal
bos buvo sėkmingos. Moterų 
prisirinko apie 200, tai palygi-' 
namai su mūsų kolonijos lan
kymus! į prakalbąs, labai skait

 

lingai moterys aįsilankė. Dak
taras Kaškiaučiu labai dkug 

 

gerų patarimuXmums pasakė, 

 

apie sveikatą. Ir mes galėsime 
iš jų pasimokinti.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimu 
su ANCHOR PainZExpelleriu visos 
krūtinis ir po to apdengiant krūtinę 

. su flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito- 
kis gydymasis paliuosuoja susikimiimą 
krutlnčje visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveaa prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutCs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį. I

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

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



' Ketvirtas Puslapis Treciad., Gruodžio

Labdarybės Globoje
... ...................   Rašo SIMANOKS --. -................................. * ------

Unijos Vadas Vienijasi su Policija ir 
Kompanija, prieš Darbininkus

• (Tąsa)

“Atrodo, kad bus lietaus”, kalba bedar
bis į priešakyj stovintį sandraugą. Tas, at
sigrįžęs, pažiūrėjo ir tik nosį nusišnypštė 
ir nieko neatsakė. Pas visus stovinčius už
kerėta tyla. Bedarbis* žiūrinėja į vieną ir 
kitą; jam norisi, kaip nors prasilaužti ir 
apsimainyti keliais žodžiais—permainyti 
monotoniją. Kreipiasi į • šalę jo stovintį, 
apšepusį vyruką su klausimu: “Kokiu lai
ku pradeda leisti į vidų?”

“Į vidų? Ir dabar leistų į vidų, jei ten 
būtų vietas. Tie, dievo užkeikti, kalių vai
kai, susėdę ten ir gankso, už tai mes turi
me laukti lauke—supranti?”

“Ačiū, aš maniau, kad dar visai neati
daryta.”

“Čia visada atidaryta, ii- būtų vietos už
tektinai, jei tuos, bastrus ateiviifs išdepor- 
tuotų. Jie daugiausiai šiai šaliai pakenkia. 
Jei ne ateiviai, tai čion nebūtų bedarbės.”

“Bedarbė būtų vis tiek: dar gal didesnė, 
nes kuo mažiau žmonių, tuo mažiau išper
ka. Nejaugi tau darbdavys mokės už ga
minimą reikmenų, jei jis tų, ką pagaminta, 
negalės parduoti.”

“Ateiviai pirkime nieko nereiškia. Jie 
pinigų nepraleidžia, kaip kad amerikonai. 
Jie pinigus taupo ir neleidžia jų apyvarton. 
Del tokio jų elgesio mes, amerikonai, turi
me nukentėti.”

“Sakai, kad daugiausiai ateivių čia susi
renka ir kad ateiviai sutaupę laiko Ameri
kos pinigus. | Nejaugi jie čia šaltų, kaip 
tarakonai, turėdami pinigų?”

“Oh, šie yra valkatos, jie niekad nedirbo 
ir nedirbs. Tu manai, kad jie yra New 
Yorko miesto gyventojai? Tu kvailas, jei 
taip manai. Tai yra atėjūnai iš visų Suvie
nytų Valstijų. Didžiuma jų gimę viduri
nėse valstijose, kur daugiausiai randasi val
katų (hoboes). Tokiem įmonėm turėtų 
miesto valdžia neleisti čia koją įkelti. Aš 
esu gimęs ant rytinės dvyliktos gatvės—ten 
užaugęs ir tik esu apleidęs New Yorko 
miestą, kuomet tarnavau kariuomenėj. Aš 
esu pilnai užsitarnavęs gauti pagelbos šia
me mieste, esant reikalui. Jei šis miestas 
šelpia ateivius ir praeivius, tai mane turi 
šelpti.”

“O, varge. Šiame mieste gimęs, čia au
gęs, kariuomenėj tarnavęs, vaktavęs šios 
šalies turtą nuo plėšrių kitų šalių turtuolių 
ir ant galo eini’prašyti pas ubagą duonos. 
Didesnio pasižeminimo aš negaliu surasti.”

‘tO tu, ko čia atėjęs, ar negauti duonos, 
ar nepasėdėti šiltoje vietoje?”

“Taip, aš čia atėjau vien tik del to, kad 
tu čionai ir mane tempte atitempei.” 

k “Aš tavęs neprašiau čion ateiti, ir jei 
tau nepatinka, tai eik ir šok nuo tilto. Tiek 
aš tavęs paisau.”

“Taip, tai taip, matai, drauguži. Ųž tai 
kad tu manęs ir kito nepaisai, o tavęs ir 
nieks nepaiso. Tai vien tik už tai ir su- 
slenkam po vieną, kaip žiurkės, prie ubago 
krepšio.” »

“Aš su tavim nenoriu kalbėti. Jei tau 
nepatinka, eik ir' padaryk, kad būtų vi
siems gerai, o pamatysi, kaip atsidursi už 
geležinių grotų.” ' » •' <

<?Taip. Baimė geležinių grotų išmarina 
daug žmonių šiapus geležinių grotų. Juk 
tu ir aš ir visa šita virtinė gunksančių vy
rų pamažėli mirštame, mirštame badu.”

“Gerai, jau gerai. Nukalbėjai, kaip ant 
muilo dėžės kalbėtojas. Kodėl tu nepasi- 
statai muilo dėžę ir nekalbi?”

“Aš kalbėčiau, jei aš būčiau tavo vietoj. 
Mano gabumai yra riboti, tai viena, o ant
ra, man, esant gimusiu anoj pusėj Atlan- 
tiko, galiu būti išdeportuotu. Tu esi ge
ras amerikonas ir, kaipo tokis, gali būti iš
rinktu į bile kokią Suvienytų Valstijų įstai
gą. Dabar darbininku ir dar “subankrūti- 
jusiu” darbininku būdamas, esi nusistatęs 
prieš svetimšalius darbininkus ir pagei
dauji jų išdeportavimo; tada, būdamas po
nu, grūstum juos tiesiog į jūrą pirm, negu 
laivas priplauktų. Va del ko aš ir sakau, 
kad iš tokių, kaip tu, priežasties, mes turi

me badauti ir kaip šunes būti be pasto
gės.”

Tuom tarpu atsiveria misijų durys ir ke
li vyrai išeina laukan. Jiem išėjus, pradė
jo grūstis prie durų, kad net braška. Iš 
vidaus išėjo su storomis lūpomis ir keistai 
nukirptais plaukais vyriškis ir pradėjo da
ryti tvarką.

Visi klauso, nesipriešina. Parinko kele
tą vyrų, tame skaičiuje ir bedarbį, ir įlei
do į vidų. Viduje susėdę apie du šimtai 
vyrų. Vieni jau išbudinti, o kitus dar tik 
budina su pagaliu badydamas vyriškis, it 
Lietuvoj šveis.torius. Bedarbis dar nebu
vo taip labai nudriskęs ii* apšepęs, kaip ki
ti. Už tai jį pasodino pačiam priešakyje 
prie, vargonėlių. Būta gana nuvargusio,

■ už tai tik spėjo atsisėsti ir tuoj užmigo.
Pro miegus jis girdiJkad į jį kalba: “Ar 

i tamsta ir su misijų reikalais atsilankei?
Prie kokių misijų, tamista, dirbi?”

Bedarbis suprato, kad jis ne vietoj yra 
pasodintas ir jis pasiaiškina, kad jį ten pa
sodino vien tik del to, kad nebuvo vietos 
anų tarpe. Truputį palūkėjus, pradėjo 
rinktis daugiau misiohierių ir misionierkų. 
Viso suėjo penki vyrai ir trys moterys. 
Atidaro ir pamaldas. Pirmiausiai vienas, 
rankas ištiesęs, gvoltu šaukia prie dievo, 
susirinkusiems griekų atleidimo. Per dvi 
ilgas valandas kankino susirinkusius su 
giesmėmis, pamokslais ir testamentais. Ne- 

. kurie iš susirinkusių taip buvo nuvargę, 
kad miegojo atviromis akimis. Misionie
riai grasina, kad nemiegotų laike pamaldų, 

j nes, esą, išmesime laukan, o lauke šalta. 
I Pasibaigė skalijimas į dangų tiktai po dvy
liktai nakties.

Vyriausias misionierius atsisėda šalę be
darbio ir klausia: “Ar tamsta esi išgelbė
tas?” Bedarbis žiūri į jį ir mąsto, kodėl* 
čia jam tas klausimas. Juk dar jisai nebu
vo pražuvęs. Misionierius, nesulaukdamas 
atsakyčio, klausia’kitaip:

“Ar tamsta turi Jėzų savyje?”
Šį klausimą išgirdęs vos garsiai nenusi

kvatojo. Misionierius staiga atšoksta nuo 
bedarbio ir pareiškia, kad jis tikrai’ žinąs, 

i būk bedarbyje randasi velnias. Bedarbis 
nusišypsojo ir tarė:

“Ar Jėzus, ar velniąs manyje būtų, bile 
tik nejaučiu sunkumo, lai būva nors ir 
abu.”

“O, Jėzau, pribūk pagelbon,” prabi
lo greitu tempu misionierius. “ Tu negali 
taip kalbėti. Atmink, kad esi dievo na
muose.”

“Na, jei čia dievo namai, tai kaip čia vel
nias galėtų gyventi?” ’

“Nedaryk šposų. Aš reikalauju, kad pa- 
siduotum Jėzaus valiai ir kad priimtum jį 
pas save, o tuomet velnias turės tave ap
leisti.”

“Reikalauji, tai reikalauji, bet ar tas ga
lima padaryti, tai kitas klausimas. Duo
kim sau, imu ir pasiduodu Jėzaus valiai, o 
kaip aš galėsiu pasakyti, kuris dabar mane 
apsėdęs; jei vieną ir kitą tiek tejaučiu.”

“Tu atsiklaupk, o aš už tave poteriausiu 
garsiai, kad visi-, čia susirinkusieji girdės, | 
ir toliai melsiuosi, .laikydamas mano ran
ką ant tavo peties, koliai velnias tavęs ne-- 
apleis, o Jėzus į tave, įeis,. Po to padarysi 
testemoniją ir bus viskas.^ ; į L; '■ ' '

Čia Jiedarbis pajuto brukimą jam naujos 
religijos. Kad apsiginti haūjbs religijos; 
bedarbis parsišaukė savo seną religiją ir 
užsiundė naująją. Tos dvi religijos iš pra
džių susikirto, kad net kudlos rūksta. Mi- 

’šionierius bedarbio “tikėjimą” žemina, 
kaip įmanydamas, kritikuoja jo tikėjimo 
dvasiškių elgesius, išniekina jo tikėjimo 
bažnyčios įstatymus, ypatingai išpažinties 
įvedimą.

> Bedarbis sutinka, kad išpažintis yra, 
bjaurios rūšies šnipijada ir kad nuskriaude- 
jas negali pasiliuosuoti nuo atsakomybės, 
vien tik pasakydamas kitam žniogui, kito
kiose drapanose. Po tokio bedarbio išsi
reiškimo, misionierius manė, kad jau lai
mėjo vieną “griešninką”, ir tas jau'klaups, 
bet apsivylė.

(Bus dąugidu)

PHILADELPHIA, Pa.—Odos 
darbininkų pramonėje, ypač 
Philadelphijos, Camden, N. J. 
ir Wilmington, Del., darbinin
kų sąlygos yra labai blogos. 
Tiesą pasakius, tai šioje pra
monėje yra A.D.F. unija, bet 
nieko nedaro, kad pagerinus 
darbininkų padėtį.-

Wilmingtono darbininkai la
bai gerai jau žino apie United 
Leather Workers unijos vadus, 
todėl jie ir atsisakė stoti į tą 
uniją. Bet vadai ir čia panau
dojo tam tikrą skymą. Tūlas 
Massida suorganizavo National 
Leather Uniją ir iššaukė Am
algamated Leather Kompanijos 
darbininkus streikam Bet ji
sai iššaukė tik trijų skyrių dar
bininkus streikan, o kitus pali
ko darbe. Stakeriai, šeivėriai 
ir gleizeriai pasiliko darbe. 
Mat, jei minėtų skyrių darbi
ninkai būtų išvesti į streiką, 
tai streikas būtų reikšminges
nis, nes galėtų odos susigadin
ti.

Tai kad pasitarnauti bosams, 
tas Massida ir paliko tų skyrių 
darbininkus darbe. Jisai taip
gi sutiko su policijos ir bosų 
reikalavimais, kad nedaryti ma
sinio pikieto. Jisai sakė, kad 
užtenka tik po kelis darbinin
kus'eiti į pikieto eiles. Tai reiš
kė, kad skebai galėjo liuosai ei
ti ir dirbti.

Philadelphijos lokalo vadai 
taip pat pasielgė, kaip ir minė
tas Massida. Quaker City odos 
darbininkai į streiką išėjo tik 
dviejų skyrių: stakers ir gla- 
zers. Tokia padėtis buvo ir su 
kitais skyriais. Kai kur darbi
ninkai išėjo į streiką, tai bosai 
juos vėl suvarė atgal į darbą. 
Dažnai vadai paskelbia, kad 
streikas nelegališkas, kuomet 
darbininkai patys veržiasi strei 
kan.

Odos darbininkai turi imti 
pavyzdį iš Gloversville, N. Y., 
darbininkų, kurie gerai kovojo 
ir laimėjo streiką. Tenais dar
bininkai turi suorganizavę In
dustrinę Neprigulmingą Uniją, 
todėl darbininkai tenais ir lai
mėjo, kad jų unija kovojo už 
darbininkų reikalus.

Philadelphijoj yra taip pat 
Neprigulmingą Industrinė Odos 
Darbininkų unija, ši unija ve
da energingą kovą už darbinin
kų reikalus. Jos raštinė yra 
po numeriu 49 N. 8th St.

Apgaudinėja Darbininkus 
su N RA.

Gambles kompanija savo 
krautuvių darbininkams suren
gė bankietą. Bet tai buvo ne
veltui ruošimas. Mat, boseliai 
kalbėjo, kad kompanija norinti 
“gražiuoju sugyventi” su dar
bininkais. Tad surengė jiems 
bankietą, kai kurie darbininkai 
ir pamanė, kad ištikrųjų jų 
kompanija labai “geros šir
dies.” Tačiaus pasirodė visai 
kas kita.

Po bankieto darbininkai pa
sijuto, kad tai buvo daroma su 
dideliu apgavimu ir tikslu. 
Kuomet darbininkai gavo mo-- 
kestį, tai be niekur nieko, be 
jokio pranešimo iš kompanijos 
pusės, rado, kad jiem jau nu
mušta alga po 7c į valandą. 
Vadinasi, darbininkai, kurie 
manė, kad kompanija labai ge
ra del jų ir net bankietą ren
gia,—skaudžiai apsiriko. Kom
panijai rūpėjo tik sušvelninti 
darbininkų kovingumą, jų jaus
mus ir tuomet kirsti darbinin
kų algas.

Frank Ceders krautuvėse pa
ilgino darbininkų valandas ir 
nukapojo darbininkams ajgas. 
NRA kode yra nustatyta 40 va
landų į savaitę ir $14 mokestis. 
Tačiaus i yra punktas įdėtas, 
kad kompanija gali dirbti ir 48 
vai. į savaitę, jei jai reikalin
ga. Tačiaus nėra pasakyta, i 
kad už dirbimą daugiau valan-j 
dų darbininkai turi gauti ir 
daugiau mokėt. Vadinasi, alga

paliekama ta pati, nepaisant, 
kad darbininkai dirba daugiau- 
valandų. Kompanija pasinaudo
ja ta proga, kuomet darbinin
kai nėra organizuoti. Ji pail
gino darbo valandas iki 48, o 
mokestį paliko tą pačią. Tai 
reiškia, kad NRA padeda dar
bininkus išnaudoti visais bū
dais.

Darbininkai galės atsispirti 
tik tada, kuomet jie turės ge
rą, karingą organizaciją kovai 
prieš savo išnaudotojus. Todėl 
kiekvieho darbininko yra pa
reiga organizuotis save ir kitus 
organizuoti į unijas ir darbi
ninkų klasės partiją, kuri tik
rai kovoja už darbininkų reika
lus.

• Darbininkas.

Parengimai, Prakalbos, 
1 Susirinkimai

LAWRENCE, Mass.—Gruo- 
džio 13 dieną buvo šaukiama^ 
susirinkimas protestui prieš nu
teisimą Scottsboro jaunuolių. 
Šio susirinkimo tikslas, kad pa
siųsti protestas prieš teisėją 
Callahan ir kitus linčiuotojus 
negrų darbininkų.

Į šį susirinkimą buvo šaukta 
visi darbininkai. Ypatingai dė
ta pastangų, kad sutraukus ne
grus darbininkus į šį masinį 
susirinkimą. Negrų čia ne
daug randasi, vienok Jie buvo 
gerai sušaukti į mitingą. Neg
rus kvietė N.T.W. unija. Del 
to buvo eita prie negrų kunigo. 
Jisai sutiko ir 10 d. gruodžio 
pagarsino savo sekėjams apie šį 
susirinkimą.

Reikia pasakyti, kad tos pa
stangos davė gerų pasekmių. 
Tame suvirinkime kalbėjo ir 
pats negrų kunigas, kad reikia 
gelbėti negrus jaunuolius ir ko
voti prieš rasinį linčą. Kitas 
kalbėjo draugas Kaplan.

Susirinkime gerai aukų su
rinkta kovai prieš linčą ir te
rorą. Taip pat sutverta Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo (I.L.D.) kuopa, kuri veiks 
apgynime politinių kalinių ir 
terorizuojamų darbininkų.

i! .
Choras Dalyvaus Nashvėj .

Jaunuolių Parengime
Reikia pranešti, kad Laisvės 

Choras nutarė dalyvauti Nash- 
vės jaunuolių kuopos parengi
me. Tas parengimas - įvyks 
gruodžio 30 dieną.

Nashvės jaunuoliai rengia

koncertą ir šokius. Todėl jų 
parengime pasirodysime ir mes 
gerai. Manome, kad apie 15’ 
mašinų važiuos į įpinėtą jau
nuolių kuopos parengimą.

Drg. Millerio Prakalbos
Sausio 3 d. Lawrencio lietu

viai darbininkai turės prakal
bas. Kalbės draugas Milleris, 
“Vilnies” administratorius.

Draugas Milleris kalbės apie 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą, 
nes jisai tik pereitą vasarą 
lankėsi Sovietuose if Lietuvoj, 
kad patirti dalykus ir darbinin
kų gyvenimą tose šalyse.

Visi darbininkai kviečiami 
dalyvauti šiose prakalbose.

Kitas Parengimas Jau Netoli
Sausio 6 d. įvyks koncertas 

ir šokiai. Parengimas įvyks 
Loomfixeriu Svetainėj, 35 Mar
gin St., pradžia 7:30 vai. vaka
re.

Šį parengimą rengia Komu
nistų Partija, paminėjimui 
“Daily Workerio” 10 metų gy
vavimo sukaktuvių.

šiame parengime reikia da
lyvauti kuoskaitlingiausia ir 
lietuviams darbininkams, nes 
čia dainuos ir Liaudies Choras. 
Paskiaus bus gerų solistų ir ki
tokių koncertinių kavalkų. 
Ateikite visi, nes turėsite gerą 
progą išgirsti gerą programą 
ir paremsite darbininkų dien

raštį, kuris yra pirmuonis dar
bininkų įrankis klasių koyoje.

i ; L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IŠ K1T0R

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras ir LDS 113 kuopa 

rengia smagų vakarą, nedėlioję, 
gruod. (Dec.) 31 d. Praleiskite pas
kutines valandas šių metų ir .su
laukite naujus metus sykiu su jūsų 
draugais ir pasilinksminkite prie ge
ru lietuviško šokiu. Bus skanaus 
valgymo ir gero gėrimo. Prasidės 
8 vai. vakare ir tęsis iki anksti ry
to. Paremkite jaunuolių judėjimą 
finansiškai. įžanga bus tik 25c. 
Įsigykite tikietus iš anksto. Būkite 
visi ir visos.

Bendra Komisija.
(306-308)

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partija rengia lietu

viškų kilbasų vakarienę/ 30 dieną 
gruodžio, 995 N. 5th St., 8 vai. va
kare. Pelnas bus skiriamas del 
trečio distrikto. KveČiam visus at
silankyt, sykiu praleisite linksmą 
vakarą ir paremsite komunistų par
tiją. .

Komisija.
(306-307)

PHILADELPHIA, PA.
1 Komunistų Partijos Lietuvių Orga
nizacijų frakcija rengia masinį susi
rinkimą. Visos kuopos dalyvaukite, 
ALDLD, TDA, Lyros Choras ir 5-to 
ir 6-to Apskričio komitetai. Turime 
labai daug svarbių reikalų aptartį, 
tad malonėkite būt laikų. Atsibus
2 vai. popiet, 99 N. 5th St.

Komisija.
' (306-307)REIKALAUKITE SOVIETU 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
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys.

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti užx 1 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalą^ ’V 
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

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

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m.<; 
'literatūros, politikos ir visuome-;!

nes mokslų mėnesinį žurnalą j i

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau;: 
’rūpinsis 'luietuvių sovietinės, ir:;! 
; proletarinės literatūros kėlimu, i;
: SSRS socialistinės statybos, kapi-!; 
i talistinių šalių gyvenimo ir re-< 
: voliucinės darbininkų ir darbo; 
;valstiečių kovos nušvietimu, ak-; 
; tingai- dalyvaus kovingo pro-;.- 
; letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko-/ 

i voje už šio mokslo išlaikymą lie-? 
i tuvių komunistinėj literatūroj.
; Dailiosios literatūros srityj;! 
; 1934 m; “Priekalas” talpins eiles,;; 
; apysakas, Vaizdelius, lietuvių see- ; 
: nos aprūpihimui duos savo skil-i; 
: tyse revoliucinių SSRS dainų ver-i; 
: timų, originalių ir verstinių see-;! 
; nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-J 
; LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,;! 
; kreips domės į SSRS sovietinės? 
; literatūros ir kultūrinės revoliuci-;; 
; jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų;; 
i rašytojų raštų talpinimą. ; 1
; 1934 m. “PRIEKALAI” eis 4;! 

i; spaudos lankų—didumo. Kaina;; 
;; Amerikoj ir kitose užsienię vals-;I 
;: tybėse metams tiktai 1 doleris,; Į 
;!pusei metų — 50 cėncų. j;
? Išsirašyti. “Priekalą” galima “Pr.”? 
■I redakcijos adresu: ;!

; Moskva. Nikolškaja N. 7. Izd-vo? 
Inostronich raboČIch v SSRS, red.?

“PRIEKALAS”

!; Galima taip pat išsirašyti per, 
“Laisvę”

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

Puikių Kotų Vyriškų, Moteriškų ir Vaikam

RAILA COAT COMPANY
Išdirbystčs iš Brockton, Mass.

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

>



JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir Newt

Ostreiką.
J. Paul

ir j

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

gus susirinkimuose.

INC

i

TYPEWRITERS

Skaitytojas

.4fc%ąisvę.

mano
” Jie

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

to-
ke-

Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi- 
• libs. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

tinkamai atsineš linkui į štai kodėl Prūseika ir Butkus
i taip pyksta ant Nacionalės Au- ' 
'dejų Darbininkų Unijos. Tai-1 
Į gi, Eastono prūseikiniai unijos '

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 
Naudokitės proga!

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Kada bosai norėjo 
streikierius su pagelba 
tai jiems buvo duotas 
mas. Streikui pasibaigus, kom-1 

jr panija buvo pripažinus darbi-'

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

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

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

TEL. STAGG 
2-5043

Jei esate “Laisvės”

buvo išvesti visi 
Dirbtuvė uždary- 

užsitęsųs, streikie-

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

___  .......... iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

į yečiad., Gruodžio 27, 1933 
| ~ -

Penktas Puslapis

7 Literatinis Chuliganizmas ir Eastono 
Prūseikiniai

r i
•v Politinį bankrūtą, nudardėji- 

mą pas fašistus, seka sąži
nės, žmoniškumo ir bent kokios 
•padoros bankrūtas. Dabar tas 
pats yra su Prūseika, Butkum 
ir jų artimais pasekėjais. Jie 
jau pagatavi viską suversti ant 
Komunistų Partijos ir atskirų 
jos narių. Jie yra bjauriau
siais revoliucinio darbininkų

< judėjimo priešais. “Naujoji 
yladynė” užkimšta išmislais, kū

jį riuos persispausdina “Naujie
nos”, “Keleivis”, “Vienybe” i. 
kita darbininkų priešų spauda, ninkams teisę turėti dirbtuvės

štai Eastono Prūseikos pase-' Bet kaiP įeitai su-
kūjai, “Naujoje Gadynėje“ No. mažsjo darbinmkų budimas, 
51, prirašo melų ir šmeižtų ma- taip greitai šolomsk4 J- Blm~ 
no antrašu. Jie verčia kas tik 

^ateina į jų galvas, koki tik 
šmeižtai pasipina ir tą deda į 
svetimženklius, kaipo tiesioginę 
mano kalbą, nors niekados to 
nesu sakęs. Jie , patys purvini 
būdami, mano, kad kitą galės 
purvais apdrabstyti.

Kas Jie Yra?

» 
akcinę dalį Amerikos Darbo Fe
deracijos. Pasakykit, kada ir,kur 
Prūseika ir Butkus' šaukė jus 
stoti į Nacionalę Audėjii Dar
bininkų uniją? Kada jie rašė 
už ją? Reiškia, jūsų vadai yra 
prieš tą uniją, kurioje jūs pa
tys prigulite. Jeigu jūs stoja
te už Nacionalę Audėjų Darbi
ninkų uniją, kurią niekina, plū-

Streikan
darbininkai.
ta. Streikui
riit susirinkime nutarta eiti ki- \ k , i. • i i. j- i sta ir griauna Prūseika ir But- . . . .. _tur dirbti, ir kas gavo, tas dir- . ° . ... . pifn ant rnkiptu ir na^clbe-. ’ , ’ . :kus per “Naująją Gadynę” ir:L1LLi pi^ieių u
H°k i-- stiTeikiei?ams. “k-
kiti draugaidabojome, kad dirb-'P0!“ remtl U^se>M|vą. Taipgi nutarė, išleisti 
tuvė nebūtų paleista darban. ?r ,?UkU Kaip jūs gahte pri-[ lapelį, atsišaukiant į visus 

apga'uti:?u gtl J.° A1'ba> bedarbius remti šį generalį

kus į streiką. Plėsti strei- Į Tarptautinis D a r b i n inkų 
ką, kol bus priversta PRT | Apsigynimas paėmė ginti tą 
kompanija išpildyti darbi- šeimyną. Teismas tapo ati-l 
ninku reikalavimus. Bedar- dėtas iki vasario 8 d. 
bių Tarybos laikytoj savo ——----------- —
konferencijoj gruodžio 221NELAmEJ ŽUVO 4 ŠEI- 

;dieną priėmė rezoliuciją: MOS NARIAI
užuojautai * streikierių ir | 
[agituoja, kad visi bedarbiai.;

• i J • 1 • 1 • 11 — '

Polako ijeigu Jūs iš šh’dies remiate re- 
atrėmi-' voliuciA§ uniją, tai jūs negalite 

i remti kontr-revoliucinę Prūsei-; 
i kos-Butkaus politiką, tada jūs I 
turite eiti su revoliuciniais dar-į n. . « . - . >n r ••

| bininkais. Bet jefgu jūs politi-: DlZllį SlljuSlg© SU nCligljd 
i niai remiate Prūseiką, Butkų ir j BsŽUVČižl 
I “Naują Gadynę”, tada negali ’ 

bų'išvij'olš kaipo ’buvu-' bJU .5“ -T I
sius streiko vadus. Tai tokia is
torija to streiko. Gi mums te
ko tą metą net septynių dirbtu- 

' vių darbininkams gelbėti. O 
‘ dabar tie elementai išeina ir be- 
s gėdiškai šmeižia tą, kas buvo 
! to streiko komitete, kas buvo 
j darbininkų kovų priešakyje!
Aš manau, kad Eastono darbi- 

Ininkai atkreips į tai atydą. 
Aš manau, kad Eastono proleta
rai, kurie dirbo pas Tirrell 
Corp., kurie žino to streiko is
toriją, 1 
Prūseikos pasekėjų.

Toliaus Prūseikos - Butkaus 
apgauti asmenys sako: “Ištik- 
rUjy gi, jis (Šolomskas) buvo 
raštininku lietuviško skyriaus 
Komunistų Partijos, o ne naci-

, Nacionalės Audimo Darbininkų ; 
; unijos. i

Tik tokia išvada gali būti.
i Nepripuolamas 
Prūseika-Butkus veik visai ne
rašė, arba rašė nenoromis; apie 
Eastono darbininkų organizavi- 
mąsi į uniją, nes jie mato, kad 
ten darbininkai stoja į revoliu
cinę uniją, kad ten Prūseikos 
Butkaus pasekėjai ir net L.D.D. 
nariai stoja į tą uniją, kurią 
Prūseika ir Butkus taip keikia.

Po ta tirada pasirašo K. Bu
kauskas, K. Dubulskis, K. Gend-

i Vilas, V. Unikauskas ir P. švel- 
nikas. Trys pirmieji niekados 
nebuvo revoliuciniame mūsų ju
dėjime. Kada gyvenau Easto
ne,—jie buvo žiauriausi komu
nistų priešai, tokiais ir dabar 
yra. Jie rėmė Petrą Klovą, ku
ris visas laikas puolė komunis
tus, tarnavo fašistinei SLA Pil-

a domająi Tarybai. Jis ir jo sėb- į onalės unijos, kurios čionai nie- j 
‘ rai skundė darbdaviam “kais- kas tada nežinojo.”

vės” korespondentus, darė po- Taip, jūs nežinojote, nes ne- Kum
gromus ant komunistų susirin- norėjote žinoti, šolomskui teko į VI dlVti ull 3141 j
kimų jr parengimų. Tąsė mus dalyvauti Nacionalės Audėjų', n MJ Vwjmm

- po teismus. Jie, ypatingai Du- j Darbininkų Unijos įkūrimo kon-! IlClKld IldlOlld RvlilU 
bulskis, buvo Klovos rėmėjais, ferencijoje, rugsėjo men., 1929

Švelnikas nors ir prigulėjo metais. Aš su drg. Anna Bur-! 
'prie mūsų judėjimo, bet dau- lack buvom išrinkti nuo Easton-1 
giau jam kenkė, kaip gero darė, Allentown į jos nacionalį lai-:

t niekind^Įnas drauges ir drau- kiną komitetą ir Eastone ėjau 
gus susirinkimuose, švelnikas sekretoriaus pareigas. Mano 
po to, kaip antru kartu atvyko unijinė knygutė ]No.. 16017.

” iš Lietuvos, buvo žalias mūsų Mes rengėme prakalbas dd. Rus- 
judėjimui.* Bet vis gi nema- ; sak, Heller ir kitiems. Pas mus 
niau, kad jis gali virsti tokiu ; kalbėjo ir Weisbord, kada jis 
šmeižiku! Prūseikizmas, matyti, dar buvo partijoje ir sekreto- 
visai sugadina žmones! rium Nacionalės unijos. Tai

MN/ Apie Unikauską neverta kai- kas apie ją galėjo nežinoti?)/ Apie Unika
bėti—suįrusių nervų žmogus. 

w / Jis savo linijos neturi. Tai 
ki “Klampynės” dokumentų 
pikai.

Bjaurus Melas
Tie asmenys rašo: “1927 me

tais, sustreikavus Sorel Bros, 
dąrbininkams, šolomskas pa
reiškė : ‘Pasiųskite su savo 
streiku! O aš einu kitur darbo 
jieškoti.* Ir išvažiavo iš Eas
tono už 8 mylių, į Martin Creek 
dirbti.”

Bjauresnio melo negali būti. 
\ Ir tą puikiai žino Švelnikas ir 

Unikauskas. Kas buvo (ne 
Sorel Bros, nes tokios kompani- 

' jds ten nebuvo, bet Tirell Bros. 
Silk Corp.) streiko komitete? 
Buvo D. M. $olomskas, Parker 
ir dar vienas anglas. Kas ve
dė derybas? Kas kovojo už dar
bininkų reikalus, ar ne šoloms
kas su d. J. Bimba? Kada kom
panija atsfskkė išpildyti darbi
ninkų reikalavimą, aš pirmas 

L atidariau duris ir pašaukiau 
'darbininkus laukan. Mes su
dd. J. Bimba, J. š., J. Pitkovič 
ir visa eile kitų darbininkų va
žiavome net į Milford, 16 mylių skaityti supras, kad tai nereiš- 
nuo Eastono, kad tos pat kom-|kia, juk Eastone Prūseikos-But- 
pąnijos kitoje dirbtuvėje darbi- kaus pasekėjus kas nors su pa
niukus išvedus į streiką. Mes, 
komunistai, kurių buvau sekre
torium, stovėjome kovos prieša
kyje. Mes leidome lapeiibs, ir 
radime j “Daily Workerį” ir 

Streikas tęsėsi ne 8 
siMhtes; kaip rašo Prūseikos

' Žmonis, bet 12 sakaičių. Mes 
susirišome tada su A.S.W. of A. 
unija; nes kitokios nebuvo. Tos 
unijos org. J. Pitkovit dirbo su 
mumis. Streikas buvo dalinai 
laimėtas, ir tpie tai tilpo mano 
ap^Mrmas “Laisvėje” No. 212, 

. metais, km- užbaigiau: 
kGtfbje galima savo reika- 

‘ipginti“

Tik tie, kurie nenorėjo žinoti! 
Taip, unija buvo silpna ir kada 
įsigalėjo United Textile Work
ers unijos lokalas No. 1660, tai 
laikinai Nacionalę unija bu
vo paleista, nes mes veikėme 
lokale No. 1660, kaipo kairysis 
sparnas. Bet mes veikėme, mes 
kovojome, kiek jėgų turėjome.

Apie partijos organizatorius 
nereikia kalbėti. Visi Eastono 
revoliuciniai darbininkai žino, 
kad visų organizatorių keliai 
ėjo per mano namus. Kad jie 
pas mane rasdavo prieglaudą ir 
jų yra desėtkai, kurie tą gali 
paliudyti. Ponas švelnikas, ku
ris tą gerai žino, gali plėšti lie
žuvį, kiek nori, man nuo to nei 
šilta, nei šalta.

Prūseikiniai kraipo 
mintį ir apie “privertimą,
sako, būk aš sakęs, kad juos 
kas su lazda privertė stoti į 
N.T.W. uniją. Mano buvo ra
šyta: “Eastone uet Prūseikos- 
Butkaus pasekėjai yra priversti

SANDU SKY, Ohio. — 
Henry Weigel šeimyna grį
žo namo iš baliaus ir pakliu-t 

ivo po traukiniu, kuomet 
i važiavo per geležinkelį. Ke- 
! turi ant vietos užmušti, 
I 7

du sunkiai sužeisti.

CHICAGO! KETURI 
MIRĖ NUO ŠALČIO

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergrcen 7-4785

VIENA, Austrija. —Įve
istos religines pamokos viso- 

bizniškos e mokyklose, 
dalykas, kad Taip pat įvestas maldų kal

bėjimas visose Vienos mo
kyklose. Klerikalizmas žy
dėto žydi tame mieste, ku
rį socialdemokratai skaito 
socialižmo tvirtove!

CHICAGO, Ill. — Buvo 
i užėję nepaprastai dideli šal- 
i čiai, atsikraustę iš Alaskos. 
Kalėdose gradusninkas pa
siekė 5 virš zero. Tai bu
vo šalčiausia kalėdų diena 
nuo 1903 metų. Nuo šalčio 
mirė keturi žmonės.

, ’ ’ v ™ „ ,\ Anglijos Karalius Jurgis
Kova HZ kisę Gyvent Blofina, kaip Rooseveltas
GRETNA, La. — Čionai | LONDON. — Karalius

ueju Miiiinn-ų unijuo. rcu- i v , i , . . i i ■>
Į gi, Eastono prūseikiniai unijos Iviena negr^ šeimyna vardu; Jurgis išleido su kalėdomis 
' reikale išstoja prieš, savo vadus. Bardenabe nusipirko stubą j “t e v i š k ą” pasveikinimą. I

D. M. šolomskas. ‘ ir ąpsigyveno baltveidžiais! Tartum pasimokinęs nuo 
I... ..— ■ — . j apgy ven tam disti’ikte. Fra- į Roosevelto, Jurgiu blof ino,
Gnerdk J ?ta suokalbis tą šeimyną ikad Anglijoj kr!z ,jau bai'

| Uvllvl Oo 1 lllldllvipiiljvd i išvaryti is tos vietos. Zmo-.giąs praeiti ir kad rytojus 
nės priešinosi. Dalykas at-,esąs labai šviesus! 

sidurė teisme. Policija su-'.__
areštavo ir apkaltino, kad i SKAITYKIT IR PLATIN 
tie žmonės “ardo ramjįbę.” | KIT “LAISVĘ

(Tąsa iš 1-mo pusi.)
Intern ational Brother

hood pirmininkas. Daniel J. 
Tobin griežtai pasmerkė ge- 
neralį streiką savo telegra
moj, adresuotoj Phila. Dist. 
org. O’Brien ir senatoriui 
Wagner. Sako: “Istorija 
A.D.F. Visiškai įrodė, kad ji 
yra priešinga gene raliam 
streikui... Kaipo generalis 
prezidentas, atstovaudamas 
International Executive 
Board, aš griežtai priešin
gas sulaužymui bile kokios 
sutarties su'kompanija ir ar 
yra tokis kontraktas, ar nė
ra, unija neturi jokios teisės 
prisidėti prie streiko simpa
tiškai ar kitaip, koliai nėra 
užtvirtinta Intern ational 
Executive Board.”'

Tai sena ADF taktika, 
neleisti darbininkam strei
kuoti; ypatingai generaliu 
streiku, kuomet vadai ADF 
aiškiai mato, kad streiką 
gali laimėti darbininkai. Jų 
vyriausias tikslas gelbėti iš
naudotojams daugiau išnau
doti darbininkus. Tatai jau 
mato daugelis darbininkų.

NOTARY < 
PUBLIC

MATHEW P. SALLAS
(BIEtSUSKflS)

: <♦>
< >

<»>

< >

WOLF AUTO REPAIRS

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu

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

O

< >
< >

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
višą darbą atliekame patys ant vietoj, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės Šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR iŠ ČIA 
PAS'lUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS* 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

R’ .
VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PKITES Į. MUS, O MES 

KUOOERIAUSIAI PATARNAUSIM.
MŪSU RAŠTINĖ 'ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MŪSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

DR. HERMAN MENDL0W1TZ

t.//U/ ĮJ! Obl. .... . .vi..

išstoti pries savo vadus ir pri- Fbila. darbininkai išėjo ,į 
gulėti prie mūsų revoliucinės streiką nesiklausę ADF po- 
Nacionalės Audėjų Darbininkų j nų. Užtai prakeikė juos. 
Unijos.” Kiekvienas kas moka! Bet jei ir būtų atsiklausę, 

tai vis tiek būtų juos pra
keikę, nes tai tokia AD^ iš

galiu verčia prigulėti prie N. tori ja. Nepaisant visos de- 
A.D.U. Ne! Tas reiškia, kad!moralizacijos, streikas eina 
jūs, Eastono prūseikiniai, prie sėkmingai. Streikierių .ka- 
esamų sąlygų, didelio darbiniu- bingumas gana didelis. Jie 
kų pritarimo del Nacionalės uni
jos, išeinate, išstojote prieš sa- { 
v o vadus—Prūseiką, Butkų ir | 
jiį “Naują Gadynę" unijų rei-i

eina ant pikieto masiniai, 
i Daugelį skebų apkūlė, pieno 
j ir daržovių trokus apvertė. 

kale. j Darbo Unijų Vienybės
Argi taip yra? žinoma. Jūsų į Lygos vietos distriktas iš- 
J*! s. -T.. jejd() atgįšąukimą į vjsug

darbininkus remti šį draive- 
rių streiką visokiais būdais, 
"ne tik remti, bet ir plėsti. 
Būtinai reikia šaukti «stryt 
karių ir gelžkelių darbinin

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scoūt Model $39.50

Į vadai Prūseika ir Butkus per 
“Naują Gadynę” niekina visas 
revoliucines unijas ir Jų tarpe 
Nacionalę Audėjų Darbininkų 
Uniją. Paimkite Paterson, N. 
J. Juk “Naujoji Gadynė” plūs
ta N.A.D. Libiją, 6 garbina re-

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

Didele Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
. ’ 427 Lorimer St.; Brooklyn, N. Y,

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
W illiamsb urghe:

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

» ■ /

Telefonas Evergreen 6-3959
Ofiso valandos nuo 1 

nuo G

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii

iki i kas dien, seredoms ir sukatoms 
iki 7:10 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2221 Avenue J 

Kampas K. Urd St.ryto
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LAISVI v Trečiad., Gruodžio 27, 1933

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS žinios

Daugiau Žinią apie Nužudytą! 
Arcbivyskupą To tiria n

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN v

XBuvusio aBistaatų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-llapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankl* 
čiuotų kraujągyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuef 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway Ir Olli., Avenue

X-DAV Pasitarimai ir f
■llHl egzaminavimas

WOR 710-Kc
4:15 PJ M.—Mildred, Cole, Songs 

'4:30—Guy Hunter, Songs
5:00—Studio Orch.
5:15—Reud; Gypsy Orch.
6:30—-String Orch.; William 
Hargrave, Baritone

6:45—Stanley Meehan, Tenor 
9:20—Poline Alpert, Piano 
9:30—Dorothy Miller, Garfield

Swift, Songs; Shackley Orch. 
10:00—De Marco Girls;

Frank Sherry, Tenor 
10:30—Dance Orch. 
11:00v-Weather Report 
11:02—Moonbeams Trio 
11:30—Scotti Orch. 
12:00—Martin Orch.

WJZ-760 Kc.
1:45 P. M.—Merrie Men Quartet 
2:00—Variety Musicale 
4:15—Frances White Songs , 
'4:45-į-Concert- Orch. . ' 1
į6:00—Himber Orch.
6;30—Irene Beasley, Songs 

10:00—Egon Petri, Piano;
Symphony Oręh.

11:00—Pickens Sisters, Songs 
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Madriguers Orch.
12:00—Molina Orch.

tuvoje darbininkų ir valstie
čių ! 500 Lietuvos darbo žmo
nių kovotojų lai kopia kalėji
muose !

Ar žinote, kad eina derybos 
tarpę Vokietijos, Lenkijos ir 
ir Lietuvos fašistų, pagal ku
rias Lietuva bus atiduota Len
kijai? Ar žinote, kad fašistai 
rengiasi karau prieš ' Sovietų 
Sąjungą išvien su kitais im
perialistais? Ar žinote, kokio
je padėtyje yra Lietuvoje dar
bininkai ir valstiečiai, jūsų 
broliai ir' seserys? Ateikite į 
šias prakalbas ir sužinosite. 
‘ Jus interesuoja, kode! be
darbė viešpatauja ir kada ji 
baigsis.-. Jums apeina žinoti 
ir apie kitų kraštų darbininkų 
padėtį ir ateitį. Būkite pra
kalbose ir susipažinkite, nes 
kalbės geriausi kalbėtojai—R. 
Mizara, A? Bimba ir P. Buk- 
nys.

Įžanga veltui.
Visus kviečia

Rengėjai.

I susišilti. Du pusamžiai vyrai, ta žemiausias numeris $2.27, 
atrodo labai suvargę, atsistoję!o augščiausias $55.00. Kiti gi 
nuošaliai, abu graužė plutą I spėjime daugumoje sukosi 

-apie $10.00.
/ Pinigai atiduota žemaičiu- 
Itei tą patį vakarą, 25 d. gruo- 
I džio.

Bazaro Sekretorius,
, J. Nalivaika.
• I J ■ #

i duonos.
' « Korespondentas O. O.

(Bus daugiau)

Trys Negrai Sudegė del 
Kalėdą Bankieto

Kaip vėliausios žinios pra- į 
'neša, tai armėnų šv; Kryžiaus j 
Apaštališkoje bažnyčioje, kuri 
buvo paskerstas archivysku- 
pas .Leon Toprian, dalyvavo 
apie 4Q0 žmonių. 
9 colių ilgio peiliu prie pat 
altoriaus. Vyskupas Gai^ibe- 

' dijan sako, kada jis atsisuko, 
tai pamatė -archivyskupą Tou- 
rian jau sukniubusį ir maldi
ninkai buvo sugriebę du žmo
nes ir mušė juos. Tie žmo
nės yra Matos Leylegian, 38 
metų ir Nishan Sarkisian, 38 
metų amžiaus. Jie abu yra i 
areštuoti ir laikomi kalėjime. | 
Policija dar areštavo du asme- [ 
nis: Martin Mazijan, 41 metų 
ir Asijan Yerjien, 42 metų am.| 
žiaus. Jie visi prisipažino, 
kad priguli prie baltagvardie- 
čių. Sovietų Armėnijos priešų.• 

Eina tardymas dar eilės bal-1
tųjų fašistinių gaivalų. Jau | talistinėje Amerikoje labai iš- 
išklausinėta apie 40 žmonių, j siplatinęs davimas dovanų ir 
kurie buvo bažnyčioje. i linkėjimai tą dieną. New

Pasitvirtina, kad nužudytas Yorke yra arti pusantro mi- 
archivyskupas Leon Tourian liono bedarbių. Desėtkai tūk- 
buvo draugas Armėnijos dar- stančių jau senai neturi mais- 
bininkijos. Jis atsisakė daly- to.
vauti pasaulinėje, parodoje, darbininkių neturi ir pastogės. 

' Chicagoje, -armėnų dienoje, kol Labdarybės įstaigos rinko au- 
ten kabojo baltųjų vėliava. Tik kas ir daiktus, kad 
tada nuėjo sakyti prakalbą, nūs bedarbius. Vien prie 69th 
kada buvo iškabinta Sovieti-Regiment Armory buvo 
nės Armėnijos raudona vėlia-'30,000 bedarbių, kurie norėjo 
va su kuju ir pjautuvu^ Jis gauti šį tą. ,bet ne visi gavo, 
vienatinę Armėnijos gyvento-‘•Na, o kas ir gavo 
jų laisvę matė tik.po Sovietų 
vėliava. Jis atmušdavo tuos 
melus,"būk Sovietai persekioja 
arba draudžia melstis religi
niams žmonėms. Kitais žo
džiais, jis buvo permalantis 
žmogus, suprato dalykus ir to
dėl fašistiniai gaivalai nusis
tatė prieš jį ir sekiojo nužu
dyti. Sekmadienyje, jie tą 
žmogžudystę atliko paskers- 
dami archivyskupą Tourianą 
bažnyčioje.

Apartmentų name, 273 W
Jį subadė į 134th St., New Yorke, Viena-

me gyveriamyje buVO sureng
ta kalėdų pare. Tėn kilo 
gaisras. Namo gyventojai ver
žėsi laukan kaip kas galėjo. 
Vienai negrų šeimynai buvo 
liepsnos užtvertas kelias išsi
gelbėjimui ir sudegė dvi mo
terys ir jų duktė. G. Harri
son, negras darbininkas, labai 
apdegė. Viena moteris sude
gusių yra 55 metų amžiaus, 
kita 19 ir mergaitė 12 metų.

Kas Naujo Tarp 
\ Lietuvį

Puikiai Užsibaigė Dienraščio 
“Laisvės” Bazaras

“Laisvės” svetainėse tris die
nas, 23, 24 ir 25 gruod., buvo 
bazaras. Kiekvieną vakarą 
buvo daug svęčių, o ypatingai 
paskutinius du vakarus kimš- 
tutėliai buvo užpildytos abi 
“Laisvės” svetainės. Visas triš 
dienas turėta ir koncertinė 
programa.

Pirmadienį, tai yra baigiant 
Įbazarą, dviem atvejais daina- 

Kalėdos.jau praėjo. Kapi-jvo Newark© darbininkų Siety
no Choras^ po vadovyste drg. 
B. šalinaitės. Galima džiaug
tis ir gėrėtis, kaip darbinin
kai ir darbininkės puikiai yra 
išsilavinę dainavime! O dai 
smagiau, kad aidėjo revoliuci
nės dainos. Sietynas tikrai 
yra pirmeilinis darbininkų 
choras!

Gražiai ir labai lanksčiai 
kalias daineles sudainavo drg- 
Klimaitė. Tikrai publiką už
žavėjo. Po programai, apie 
“Laisvę” ir jos roję, pasakė 
prakalbą drg. A., Bimba.

Galima spręsti, kad šis ba
zaras duos “Laisvei” pelno, o 
dąbartinio krizio metu labai 
reikalinga finansinė pąrama. 
‘/Laisvės” Adm, ir Direktoriai 
širdingai, dėkavoja visiems ir 
visoms, kas aukavo , bazarųi 
įvairius daiktus taipgi ir mū
sų svečiams, kas dalyvavo ba- 
zare.. . > . . - .

“Merry Christmas”--- 
Bedarbiams

Daugybė darbininkų ir

aprūpi-

apie

maišą ge
rybių,” |ai ar d ąu g yrą vilties 
jiems sulaukti kitų • “Merry 
Christmas”? Metai turi 
dienas, bėdafbiš vieną 
gauna “maišą” maisto.

365 
dieną

Meta Darbininkus Laukan

Richardson/

Orch.
Funsters

30 Mėty Progreso Pas Fordą

New Yorke atleido nuo dar
bo įvairiose krautuvėse 25,000 
darbininkų ir darbininkių. Be
siartinant kalėdoms buvo daug 

^paimta . darbininkų darban, 
mat, laukta didelio “biznio.” 
Vienok ir prieš pat kalėdas ne
buvo didelis “bizi,” nes dar
bininkų klasė yra nubiednėius 
ir negali nusipirkt net reika
lingiausių sau daiktų. Dabar 

; krautuvių savininkai metą tuos 
darbininkus ir darbininkes lau
kan.

Mūsų Parengimai 
. Ir Susirinkimai

ALDLD Pirmos Kuopos, 
Priešmetinis Susirinkimas

. WMCA-570 Kc
9:15 A. M.—Kay Parsons, Songs 

10:00—Talks; Music 1 .
10:30—Jeanne Carroll

Songs;- Beauty Talk
10:45—Cotterill Orch. '
11:00—Health Talk; Music
12:15 P.-M.—Chuck Richards,

Songs; Stock Quotations
1:15—'News; Italian Music
4:30—Dorothy Miller, Songs
5:30—Louise
Songs

7:45—Dance
8:00—Three
8:15—Musical Art Quartet
9:30—Ozark Mountaineers # 

10:00—-Charles Hackett, Tenor;
Concert Orch.

10:30—Paula Lind, Songs 
10:45—Dance Music

WEAF-660 Kc
12:30 P. M.—String Trio 
2:00'—Zollo Orch.
2:00—Variety Musicale
4:00—Pop Concert
4:30—Jack and Loretta

Clemens. Songs ( 
5:15—Ramblers Orch.
6:45—Jan Peerce, Tenor
7:00—Shirley Howard, Songs;
Jesters Trio

8:30—Wayne King, Orch.
9:00—‘Troubadours Orch.
9:30—Phil Duey, Baritone;
Reisman Orch.

10:00—Hillbilly Music 
10:30—National Forum 
11:00—Elkins 
11:15—Jesters 
11:30—Bestor 
12:00—Harris

TeĮephone Stagg 2-4409

A RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau autorilobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) ' 
BROOKLYN, N. Y.

Orch. < 
Trio 
Orch. 
Orch. '

WNYC-810 Kc
4<:00 P. M. Oxford Male Quartet
4:30—Remington Singers
5:00—Voccoli Choral Society

WABC-860 Kc
rators Orch.
Helen Trent—

Telephone, Evergreen 6-6316

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
1 kuopos priešmetinis susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, 28 
d. gruodžio, 8 vai. vąkate, 
“Laisvės” svetainėje. ,

Šis susirinkirhas yra labai 
svarbus, jame* bus renkama 
valdyba del būsimų metų. 
Taigi visi draugai’ ir draugės 
yra kviečiami dalyvauti.

šiame susirinkime vajaus 
urmininkai turės pranešti, kiek 
jie nuveikė, kiek jie gavo 
naujų narių ir “Laisvei” skai
tytojų.
rinkti ir delegatus į ’II Aps
kričio
Yra ir visa ■ 'eilė 
svarbių klausimų, 
lis narių nėra
duokles, tai ateikite į šį susi
rinkimą, pasimpkėkite, ir pasi
imkite knygas.

Sekr. K. Depsas.

rinkti savo dekgatuš į šią kon
ferenciją. Stokime -darban 
kol dar nevėlu!

Taipgi ‘.-turėsime iš-

metinę konferenciją, 
kitu labai 
Dargi da- 

pasimokėję

Aido Choro Parengimas

2:00 P. M.—Capt*
2:15—Romance oi
Sketch

2:30—Studio Orch.
4:30—Merrymakers Orch. I
4:45—Heppy Minstrel į 
6:45—Enzo Aitą, Tenor 
9:00—Philadelphia Orch.
9:15—'Stoopnagle and Budd, 

Comedians; Vera Van, 
Contralto; Renard Orch.

12:00'—Little Oreh.

Į LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| nnt visokių kapinių; parsamdo au- 
I tomobilius ir kerietas veselijoms, 
Į krikrtyrfoms ir pasivažinėjimams.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

28-tas METINIS 28-tas

LW.O. Minės Sukaktuves
International Workers Or

der (Tarptautinis - Darbininkų 
Ordenas) mini keturių metų 
sukaktuves. šią darbihinkų
pašalpos organizaciją sudarei TJ S ¥ I IT 0
susijungdamos kelių tautų dar-1 D rl LI V J
bininkų pašalpos organizaci-j . 
jos. 
narių, o dabar jau turi 40,000. 
Paminėjimas įvykis; sausio 27 
dieną, 69th Regiment Armory, 
Lexington Ave: ir -25th 'St., 
New Yorke. • • •

Pradžioje ji turėjo 9,000 'Rengia Draugystė Dr. Martin
Lutherio

SUKATOJE, 6 D. SAUSIO
SCHWABEN HALL

Henry Ford išdidžiai paro- 
duoja saįvo ,30 metų progresą. 
Jo paroda turėjo *užsibaigti su 
22 d. gruodžio, bet matomai 
paroda atneš jam naudos-pel- 
nų. pratęsė ją dar ant vienos 

’ savaitės. •,
Šimtai darbininkų pasamdy

ta prie tos parodos. Parodai 
-pasibaigus, tų darbininkų to

limesnis uždarbis del pragyve
nimo priklausys nuo to, ant 
kiek Fordas daugiau parduos 
savo išdirbinių.

Išdirbiniai, kaip automobi
liai, taip ir traktoriai yra 
naudingi visuomenei, bet vi
suomenė negali jais’ naudotis prieš Naujus-Metus ’ parengi- 
neduodant mažesnių ar dides
nių pelnų pačiam Fordui. Di
desni pelną jis gauna—ma- Si. 

'žiau mokėdamas darbininkui j 
už pagaminimą automobiLausį 
ar traktoriaus.

l5el to, jo ekonomai, jo spar
tos ękspertai be paliovos dar
buojas naujais išradimais, nau
jomis automatinėmis mašino
mis, kurios dirba veijc kaip ir 
pats žmogus ir padaro už ke
lis iki keliolikai šimtų darbi
ninkų.- ’ ‘ J '

Darbininkai,, nuolatos yi’a 
išmetami iš jo dirbtuvių per 
įvedimą naujų mašinų. Liku
sieji darbininkai prie mašinų 
yra riečiaml prie > darbo iki 
sąmonės netekimo. Užtai, no- 
riritis gauti darbą Fordo dirb
tuvė!’, turi pereiti viso pulko 
daktarų tyrinėjimą ir priima
mi į darbą tik jauni sveikiau
si vyrai ir. motėrys.

Praeitose šaltose® dįenose, 
daug bedarbių sueidavo ant 
“pagodos.” Jie teh sueidavo

Šį Vakarą {vyksta Masinės 
Prakalbos Brooklyne

Žinutės iš Darbininką Kovu
Meyer Budabin Shop kailių 

darbininkai pasmerkė melūs, 
tilpusius socialistų “Forward,” 
kuris apšmeižė revoliucinę 
darbininkų uniją.

Revoliucinė Industrinė Ada
tos Darbininkų unija rengia

mą. Jis įvyks 31 gruodžio. 
Mecca\ Temple,'130, W. 56th

' Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui atidiiotąs • kredi • 
tas už kovą apgynime darbi
ninko Athos Terzani, khrį fa
šistai buvo įriminavę. f '

Trečiadienį, 27 d. gruodžio 
(Dec.), Piliečiij Kliubo svetai
nėje, 80 Union Avė., kampas 
Stagg St., Brooklyn, N. Y. Pra
džia 7 :30 vai. vakare.

Prakalbas rengia Didžiojo 
New York o Liet Darbin. Or
ganizacijų, Sąryšis, paminėji
mui draugų K. Požėlos. Gied
rio, Greifenbergerio ir Ciornio/ 
kuriuos sušaudė fašistai.

Lietuvos klausimu kalbės d. 
Roy Mizara, vienas iš draugų, 
kuris specialiai yra šušipaži- 
nęs su Lietuvos darbininkų 
reikalais. Drg. P. „Buknjte kal
bės j|’tat^aky§ j .ąociąlfašisto S: 
Michfelsono neteisingus prime
timus darbininkams, kuriuos' 
jis padarĮdJ kuodžio lai
ke savo prakalbos Piliečių 

<?so-

•Didysis ir vienas iš lietuvių 
darbininkų seniausių chorų—J 
Aidas, rengia vakarėlį “pasiti- 
kimui Naujų Metų. Vakarė;, 
lis įvyks sekmadienį, 31 d. 
gruodžio vakare, “Laisvės” 
svetainėje.

Bus gera muzika, kuri grieš 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Bus tinkama koncer
tinė programa. Labai svarbu, 
kaip jauniems, taip ir suaugu
siems susieiti ir kartu praleis
ti paskutines valandas 1933 
metų, prisimenant tas kovas ir 
darbininkų atsekimus, kas bu
vo pergyventa. Dar daugiau 
svarbu prisirengti naujoms ko
voms, naujiems. uždaviniams, 
kuriuos mums - atneš' būšiami 
metai. ■

šiš parengimas bus visais at
žvilgiais puikus.' Visi -kartu 
pasižmortėsirtie, i š k lausysime 
tinkamą programą ir kiekvie
nas ir kiekviena turės progą 
pasimatyti su savo draugais. 
Bus1 tinkamo maisto ir gėrimų.

Visiems Delegatams į Ben
dro Fronto Konferenciją

<•---------
Visi Brooklyn© - lietuvių 

darbininkų draugijų, kliubų 
ir kuopų atstovai, išrinkti Į 
Bendrą Frontą, kviečiami 
dalyvauti susirinkime, kuris 
įvyks ketvirtadienį, gruo
džio mėn. 28 d., kaip 8 vai. 
vakare, “Leisvės” svetainėj.

Turime eilę dalykų, kurie 
prisieis apsvarstyti ir imtis 
už didesnio darbo'. Kviečia
mi dalyvauti ir nedelegatai, 
ypačiai masinių organizaci
jų nariai, kad pamatyti, 
kaip ir kas yra veikiama.

Sekretorius.

Kniękerbocker ir Myrtle Ave ft
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

G a m i name višokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių ,^onį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD ĄVE^
Brooklyn, N. Y.

Reakciniai Amerikos Darbo 
Federacijos vadai United Hat
ters lokale sulaikė rinkimus, . • • 
nes jie bijosi, kad eiliniai dar
bininkai gali išrinkt kovingus 
nąrius į lokalo vedėjų vietas.

KAS ATSPĖJO DOVANĄ

šiuomi pranešame visiems 
centų spejikams “Laisvės” ba- 
zare, kad centus laimėjo Nel
lie žemaitis, 124 ^Jorth 6th 
Street, ’Brooklyn, N. Y. ;Ji 
spįjo $6.35, o tame stikle bu
vo $6.34. Vadinasi, tik' vie- 
riu centu buvo skirtumas.

Iš 170 spėjijuj buvo paduo-

Kliubę,! l-šąįškins,» 
cializmą” įsiūlo Mic 

Kodėl susivienijo
Butkus, fašistų ir socialistų, va
dai prieš Darbininkų Bendrą 
Frontą? Kodėl jie organizuo-1siausti reakcija prieš 
jasi kovai prieš, komunistus išninku klasę ir kartu prieš at- 
darbiirįnkų vienybę ? Kalbės! eiviųs darbininkus, < Tūkstan- 

ičiai darbininkų skiriami (de- 
| portavimui.

New Yorke susidarė komi- 
j s tetas Gynimui Ateivių Darbi-

Draugai ir draugės darbi- ninku. Tas komitetas šaukia 
ninkai ir visi musų rėmėjai!’;masinę konferenciją sekmk- 
i Septyni metai sukanka nuo' dienį-, 21 d. sausio, į P vai. ry- 
dienos, kada Lietuvos darbi- to, Manhattan Lyęėum svetai- 
niųką neprieteliai-fašjtetai su
šaudė Komunistų. Partijos va
dus Požėlą. Giedrį, Greifen- kliubai, \ pašalpos draugijos, 
liergerį ir čiornį! Septyni me- ’ 
tai kruvinojo persekiojimo Liė-

elsdnas. I
roseika Konferencija

Amerikoje pradėjo aštriau 
darbi-

darbiilįnkų vienybę ?
drg. Antanas Bimba.
Bus ir Koncertine Programa-

Dainų ir Eilių!

nėję. Visos lietuyių darbinin
kų orgaiiizacijos, kaip tai:

ALDLD ktiopos, chorai ir ki
tos organizacijos, privalo iš-

IŠRANDA VO JIM Al
BROOKLYN, N. Y.

PA SI RANDA VO J A fornišiuoti kam
bariai; garu šildomi, šviesūs ir, di

deli, žema randa. Savininkę galite 
matyti 7-ta vai. Yakare> P° nume
riu 436 So.' 5th St., Apt. 9.

(305-307)

FREE INFORMATION 
Immigration, Naturalization, Traveling 
Citizen Papers. Aliens Not Legally 
In Countrv. or Deported. Legalized 

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

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

KRAUJO SPECIALISTAS
. Gydau ūmiaa ir chroniškas vyrų 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 ntio 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

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

Privažiuojama Union ir 
Bushwick Avės, karais, arba 
Myrtle Ave eleveiteriu.

ĮŽANGA 50 CENTįJ YPATAI

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia . visus atsilankyti, ir pasi
linksminti.
Grieš prof. OTTO SCHMITT 

Su savo Radio Orkestrą

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS

J
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

100 CIGARETŲ UŽ 25 CENTUS
700 GILZŲ 63c I 1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I Persiuntimas .15c 
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR

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

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbystė New Yorke.

Tabako kainos nup $1.00 ikf $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnaj. • 6 < .
Specialias: nuolaidas duodame restaucacijom.

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

; ; . '• . (tarpe 10 ir 11 Sts.) , .. •

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos | Gydomos

8
 šiandien ateiki

te detei savo svei
katos;1 ištyrimo, o 
jums «bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

OdĄs N u ša Sėji
mai, (Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, jSknvio Žar
nų tr Mėšlažar- 
nSs Ligos, Nervų 

Įdegimas bei ReumatiŠkl Nesveiku
mai. . ‘

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

X-Spinduliai, Kraujo Ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštimai. ,] -

Prieinama K^lna 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui -

KALBAM LIETUVIŠKAI ,

D R. ZINS
110 East 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai >
Valandos—9 A. M.

O Sekmadieniais 9 A.
8 P. M.
Hd 4 P. M.

JONAS STOKES 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion št., 
kampas Broad-, 
way, Chapncey; 
Street stotis ; 
Brooklyn, N. Y.I 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9487




