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SOVIETŲ DARBININ
KAMS DARŽAI

HARRISBURGH, Pa. — 
Apskaitoma, kad Pennsyl
vania valstijos legislatures 
užlaikymas kasmet lėšuoja 
apie milioną dolerių.

už sukėlimą $300. Suma nedi
delė ir buvo galima ją sukelti į 
kelias savaites. Bet tikslas dar 
neatsiektas. Berods tik apie 
$150 sukolektuota. į

■ Trukdosi visas jaunimo judė
jimas delei stokos finansų. Ma
žai tesimato susidomėjimo mū
sų organizacijose. Suaugusių 
darbininkų organizacijos mano, 
kad tai yra vien jaunuolių dar
bas. Rfc>i labai klaidingas atsi- 
nešimas. Mūsų pareiga jauni
mo judėjimą sistemačiai remti 
finarisiniai.

KRISLAI
Mūsų Jaunimo Vajus£>
Tom Mooney Rašo

Knygą. y
Darbininkų Teatras, v
Brooklyno Mokykla. /

Rašo KOMUNISTAS 
f
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Tom Mooney rašo knygą apie 1 
savo bylą. Knyga turėsianti • 
132 puslapiu. Joje Mooney ža- i 
da plačiai iškelti tuos faktus,! 
kurie parodo valdančiosios kla-' 
sės suokalbį jį nužudyti, kaipo 
darbininkų organizatorių. Jis 
ragina tą knygą plačiai pasklei
sti tarpe darbininkų.

Lietuvių Jaunimo Nacionalis 
Kdmitetas veda finansinį vajų |\ 
už sukėlimą $300. Suma nedi- No. 307

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Bedarbių Konferencija 
Pittsburgh©

PITTSBURGH, Pa. — 
Net aštuoni Bedarbių Pi
liečių Lygos lokalai užgy- 
rė bedarbių konferenciją, 
kuri įvyks Pittsburghe šį 
penktadienį, gruodžio 22 
d., Labor Lyceum svetai
nėje, 35 Miller St. Tą 
Lygą kontroliuoja sociali
stai, kurie priešingi bend
ram frontui, bet minėti 
lokalai nutarė atmesti sa
vo vadus ir prisidėti prie 
bendros bedarbių kovos 
už pašalpą ir apdraudą.

ROOSEVELTO VALDŽIA ŽADA PASKIRT 
GELEŽINKELIU KOMPA

NIJOMS, 0 BEDARBIAMS NIEKO

Slaptas Valdžiai Raportas 
Apie Karo Pavojų

Prigėrė Žmogus 6 Colių 
Gilumo Vandenyje

reikalauti, 
tijų Augščiausias Teismas iš
duotų “habeas corpus” popie- 
ras ir priveistų Mooney paliuo- 
suoti. Bandymai bus daromi 
1934 metais. Kas iš to išeis, 
sunku dabar pasakyti. „ Bet 
daug vilties nereikia dėti. Tie 
legališki žygiai reikš tik tiek, 
kiek susidarys masinio spaudi
mo ant valdančiosios klasės. Ca- 
lifornijos valdžia nepaleis iš sa
vo dantų Tom Mooney, kol ji 
pajėgs, nes jis pavojingas ka
pitalistų interesams.

»

Neužilgo sueis aštuoniolika 
metų nuo Mooney įkalinimo. Tai 
istorinis, parazitų suokalbis nu
žudyti darbininkų vadą visai 
nekaltai. Pats Mooney supran
ta, kad jo gyvybės išgelbėji
mas iš bastilijos gludi darbinin
kų judėjimo rankose.

te

■V

PORTSMOUTH, Ohio. — 
Jesse Roark, 24 metų, pri
gėrė upelyje, kuriam van
duo tėra 6 colių gilumo.

OSLO, Norvegija. — Me-1 Mat, automobilius įbėgo į 
džio Darbininkų Unijos iž-i upelį ir lenta Roarko bur- 
dininkas Andreasen sugau- ną prispaudė prie vandens, 
tas plėšiant unijos iždą. Yra Jo žmona ir duktė 3 
pavogęs 50,000 kraunu. Bet amžiaus išsigelbėjo, 
tas sutvėrimas buvo garsus 
socialdemokratas ir neper
maldaujamas k o m u n i stų 
priešas.

Pagrūmojo Streiku, 
Privertė Paliuosuot

WASHINGTON.* — Val
džios Reconstruction Fin
ance Corporation planuoja 
suteikti Amerikos geležin
kelių kompanijoms pašalpą 
iš dviejų bilionų ir trijų 
šimtų m i 1 i o n ų dolerių 
($2,300,000,000). O jaujpir- 
miau yra suteikus arti bilio- 
no dolerių.”

Ta milžiniška suma eis 
atmokėjimui kompanijų šė- 
rininkams dividendų ir Wall 
Stryto bankieriams nuošim
čių už paskolą. Pavyzdžiui, 
Illinois Central geležinkelio 
kompanija turi sumokėti šė- 
rininkams ir bankieriams 
$40,000,000 ir kreipiasi prie 
valdžios, kad jinai tokią su
mą jai paaukotų.

Ir taip bilionus dolerių 
Roosevelto valdžia .užsimo
jus sukišti į gerklę kapita
listams, kuomet milionai be
darbių vaikštinėja alkani.

WASHINGTON. — Su- 
Žf ( ta, kad sugrįžęs iš 
Europos ponas Allen W. 
Dulles, Roosevelto val
džios delegacijos legalis 
patarėjai Genevos nusi
ginklavimo konferencijoj, 
išdavė raportą. Jame 
Dulles nurodo, kaip Euro
poje sąlygos prirengtos 
del naujo karo. Imperia
listinės valstybės yra vėl 
susigrupavę, 
1914 metais, 
sėj Franci j a 
kininkėmis, kitoj pusėj 
Vokietija ir Italija.

Socialdemokratas iš
davė Komunistą

Sukilo Eiliniai Nariai ir 
Nušlavė Viršininkus

•t

KENO.SHA, Wis. — Sim
mons Bed Co. organizuoti 
darbininkai nebegalėjo pa
kęsti reakcinės klikos ant 
savo pečių ir nušlavė ją. 
{vykusiuose rinkimuose jie 
savo viršininkais išrinko 
klasiniai sąmoningus ir ko
vingus darbininkus. .Unija

Havana, Kuba.-1—Valdžia 
i buvo priversta,. paliuosuot 
tris šimtus civilių sukilėlių^ 
kurie buvo sūareštuoti per
eitą mėnesį. Kaliniai pa
grūmojo, kad jie ■ paskelbs 
bado streiką, jeigu nebus 
tuojaus paleisti.

Švedijos- Jaunųjų Komunistų 
Lyga Auga ;

PRAGA. — čechoslovaki- 
jos Kom. Part, darbuotojas 
Kostai lankėsi Sovietų Są
jungoje ir kuomet sugrįžo, 
policija j ieškojo jo suareš
tavimui. Tapo suareštuotas 
mieste Pilsen. Pasirodo, 
kad policijai draugą Kosta- 
lą įskundė Socialdemokratų 
Partijos sekretorius. Ko
munistę Partija Cečhoslo- 
vakijoj yra nelegalė.

JAPONUOS SPAUDA IR VALDŽIA SU
GALVOJO PROVOKACINĮ SUOKALBI

IR PRIMETA SOVIETU SĄJUNGAI
MASKVA. — Sovietų Są

jungos laikraščiai atmuša 
provokatoriškas žinias, ku- 

MASKVA. — Sovietų vai- rias leidžia Japonijos spau
džia išleido patvarkymą,kad da’ diktuojama imperialisti- 
miestuose tuščios vietos būt n^s valdžios.. Tie melai kal- 
pavestos darbininkams ir>da aP*e kokį ten suokalbį, 
paverstos į daržus del augi-|kuU esančios padarę^ Sovie- 
nimo daržovių. Tokius dar- i Sąjunga, Jungtinės^ Vai- 
žus gaus.apie 1,500,000 dar-|st*J°s Chinija prieš Ja- 
bininku. Daržų didumas Į PonB^- ^os trys valstybės 

l einančios prie pasiėmimo 
Mandžurijos ir atkreipimo 
prieš Japoniją.

Sovietų spauda nurodo, 
kad tas suokalbis yra iškep
tas Japonijos imperialistų, 
kad sukursčius Japonijos 
liaudį prieš Sovietų Sąjun
gą. Sovietų Sąjunga nieka
dos nėra darius ir nedarys 
jokio suokalbio su viena ku
ria valstybe prieš kitą vals
tybę. Darbininkų tėvynei 
rūpi pasaulyje taikos palai
kymas. Užmezgimas ryšių 
tarpe Sovietų ■ Sąjungos, 
Chinijos ir Jungtinių Vals
tijų prisideda prie palaiky
mo taikos, štai kodėl sium- 
ta Japonijos militaristai.

Sumen, Bulgarija. —Kru
vinoji fašistinė valdžia nu
teisė mirtin septynis, bulga
rus komunistus. Jie buvo 
kaltinami skleidime komu
nistinės propagandos bur
žuazinėj armijoj.

Neapsakomai sunkiai Ameril 
koje budavojasi darbininkų te 
atras. Jo svarbos nejvertinaĮ 
revoliuciniai darbininkai. Ne 
senai draugas Michael Gold ra
šė “Daily Workeryj” apie tai 
kaip plačiai jau yra Pri^J^sKuri apie 1,500 nariu ir pri- 

’ klauso prie Amerikos Dar
bo Federacijos.

darbininkų teatras Japonijoje, 
kur sąlygos daug sunkesnės. 
Kožname mieste Japonijoje ran
dasi vieta, kur perstatoma daN 
bininkiški veikalai.

šiuo tarpu New Yorke Civic 
Repertory teatre (kampas 6th 
Ave. ir 14th St.) perstatomas 
veikalas “Peace On Earth”. Tai 
labai puikus revoliucinis veika
las. Brooklyniečiai draugai, 
kurie dar išgali, turėtų 
pamatyt. Nesigailėsite ] 
keletą desėtkų centų.

2 Užmušta, 21 Sužeista

ų nueit I 
praleidę!

Brooklyne sekmadieniais lai/- 
koma darpininkų lavinimos mol 
kykla. Įvyksta “Laisvės” sve
tainėje. Tęsiasi dvi valandas. 
Bet rejkia; pasakyti, k^d Mokyk
lą lanko *tik mažas‘būrelis drau
gų:—berods apie 20. O turėtų 
būti nors, tris sykius tiek. Di
delis apsileidimas. Nedakaina- j 
vimas lavinimos svarbos ken- į 
kia komunistiniam judėjimui.—J

WADSWORTH, Ala. — 
Tavoriniam traukiniui nusi
ritus nuo bėgių du jauni 
darbininkai užmušti ir 21 
sužeistas. Tai buvo visi 
jaunuoliai, kurie tavoriniu 
traukiniu važiavo darbo 

| jieškoti. \

KŪDIKIS GIMĖ AUTO-
MOBILIUJE

NEW YORK. — Rėžant 
tūlą moteriškę. į ligoninę, 
sniegas ir audra sulaikė au
tomobilių ir todėl kūdikis 
gimė automobiliuje. Moti
na ir kūdikis paskui įnešta 
į ligoninę. Sveika motina 
ir sveikas kūdikis.

AREŠTAI DIDĖJA
PHILADELPHIA, Pa. 

—Prohibicijos panaikinimas 
jau atsiliepė per šias kalė
das. Šiemet suareštuota 
“prasižengėlių” 11 ■ muoš.

( daugiau, negu buvo pernai

KO TURI REIKALAUTI VALDŽIOS
; CIVILIU DARBU DARBININKAI?

Šaukia į Debatus 
Mathew Woll

Bedarbių Tarybų 
nalis Komitetas šaukia į de
batus Amerikos Darbo Fe
deracijos ’ vice-prezidentą ir 
pasižymėjusį reakcionierių 
Mathew Woll. Iš komiteto 
pusės į. debatus stoja drau
gas Airiter. Dar negautas 
atsakymas nuo pono Woll. 
Saukiamas debatuoti NRA 
klausimą.

Nacio-

Bedarbių Tarybos siūlo 
visiems darbininkams, kurie 

'dirba prie valdžios civilių 
'darbų, kovoti už sekamus 
! reikalavimus: . • • .
i 1. Darbas arba pašalpa 
kiekvienam darbininkui.

2. Užtikrintas darbas per 
keturias savaites į mėnesį 
ir per 30 valandų į savaitę.

3. Minimum alga prie 
kiekvieno darbo ir pilna 
unijinė alga ’ kiekvienam la
vintam darbininkui.

4. Darbininkai t,uri turėt 
teisę organizuotis ir 'turėti 
komitetus i teisę priklausy
ti prie tokios unijos, kokia

jiems patinka.
5. Negrai darbininkai tu

ri gaut lygias tęises. visuose 
darbuose.

6. Neturi būt jokios dis
kriminacijos prieš nepilie- 
čius darbininkus.

7. Veltui turi būt duoda
ma drapanos, “transportaci- 
ja, randa, gazas, anglis ir tt.

i visiems bedarbiams; veltui 
pienas, drapanos, čeverykai 
ir tt., visiems bedarbių vai
kams. ; \

8. Darbininkai turi kont
roliuoti bedarbių registracL nuo 20,000 iki 82,000 krau
ju

STOCKHOLM, Švedija.— 
Švedijos Jaunųjų Komunis
tų Lyga suorganizavo sep- 
tynioliką naujų lokalų bė
gyje trijų mėnesių ir gavo 
devynis šimtus naujų skai
tytojų del savo laikraščio.

Sistemačiai Auga Bedarbė 
Čechoslovakijoj

PRAGA. — čechoslovaki- 
joj du metai atgal buvo tik 
337,650 bedarbių, o šiandien 
jau yra 692,000. Tik per 
vieną lapkričio mėnesį pri
sidėjo 65,000 naujų bedar-

Nudizmas Pavojingas 
Žmogaus Sveikatai

CHICAGO, Ill. — Dr. 
Loėb tvirtina, kad saule' 
kenkia žmogaus kūno ; svei
katai ir kad nuogumas (nu
dizmas) yra pavojingas. Jis 
sako, kad saulės spinduliai 
veikia taipf į žmogaus , kū
ną; kaip ir į automobiliaus 
stogą. Saulė suėda stogą! 
Sako, kad saulės plakamas 
žmogaus kūnas daug grei* 
čiau nusęsta. .

Drg. Trojanovskis Jau 
Atvažiuoja Amerikon
MASKVA. — Drg. Alek

sandras A. s Trojanov$ki$, 
Sovietų Sąjungos pirmas 
ambasadorius J u n g t inėse 
Valstijose, apleido Maskvą 
gruodžio 26 d. Jis nori pa
gauti. tą patį laivą, kuriuom 
Jungtinių Valstijų ambasa
dorius Bullitt grįžta. Su d. 
Trojanovskiu važiuoja du 
pagelbininkai.

Valstiečiai Sukilo ir Išvijo 
Nankingo Armiją

SHANGHAI, Chinija. — 
Nankingo valdžia pripažino, 
kad Chiang Kai-sheko armi
ja turėjo pasitraukti iš Shu
tting ir Fuan distriktų. Gir
di, . komunistai sukėlė vals
tiečius. ir išvijo Chiang Kai- 
sheko armiją. . Tas Reiškia, 
kad ištisi dū dis trik tai pate
ko į komunistų Raudonosios 
Armijos rankas, * \ J ? I *

Philadelphia, Pa. — Kai
myno berniukas 10 metų 
amžiaus peiliu nudūrė 
Grace Hursch, 9 metų mer
gaitę.

Socialistų Valdžia Kelia ir Moka Algas 
Vyskupams, o Mažina Išlaidas Kultūrai

‘ K » \ V i *

STOCKHOLM, Švedija.— 
Socialistų ■. valdžia, šiemet 
pakėlė algas vyskupams 
ant 94,000 kraunu. Jau ir 
taip parazitų * algos siekė

nų į metus; Bętuž. tai ta pati I

socialistų valdžia sumažino 
valstybės palaikomiems kny
gynams išlaidas1’ant 100,- 
000 kraunu. Tai šitaip Šve
dijos socialdemokratai auk
lėja kultūrą ir vykina soęia1- 
lizmą!

Los Angeles, Calif. —Sa
koma, kad .mirdamas tūlas 
L. G. McBurney paliko po 
tūkstantį dolerių preziden
tui Rooseveltui ir Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos sekretoriui draugui Sta
linui.

Marlin, Texas.—Gruodžio 
27 d. keturi banditai įsiver
žė Į banką ir išplėšė $40,000. 
Taip pat pasigrobė ir išsi
vežė banko prezidentą.

Baltimore, Md. — Lakū
nas Wedell orlaiviu atvežė 
iš Texas valstijos penkių 
metų mergaitę į John Hop
kins ligoninę padaryti ope
raciją ant smegenų. Pada
rė 1,400 mylių kelionę.

Houston. — Gruodžio 27 
d. čionai nubėgo nuo tre- 
kių tavorinis traukinys ir 
užmušė šešis darbininkus— 
tris traukinio darbininkus 
ir tris jaunuolius, kurie va
žiavo darbo jieškoti.

, ę Boston, Mas£T — Profeso- 
įrius/ĮŽahA tvirtina, kad vy
riausi kovotojai prieš ligas 
žmogaus kūne yra oda ir 
raumenys, o ne kraujas, 
kaip kad iki šiol buvo gydy
tojų tvirtinama.

Paryžius. — Buvęs New 
Yorko. miesto majoras ir 
grafteris Walker žada su
grįžti Amerikon ir vėl dar
buotis demokratų partijoje.

i Havana, Kuba.
džia paliuosavo 606 politinių 
kalinių. Bet tai daugiausia 
karininkai, kurie prie$nosi 
valdžiai. Revoliuciniai dar
bininkai tebelaikomi kalėji
muose.

Val-

Prisipažino Pavogęs ir 
Nužudęs Jaunuolį

COLUMBIA, S. C. — Po- 
licija sako, kad Robert H. 
Wiles, 49 metų mechanikas, 
prisipažino, kad jis pavogė 
ir nužudė Ų. H. Harris, 15 
metų studentą. Bet sako, 
kad jį tą padaryti pasamdė 
kiti.

REIKALAUJA PRIPAŽI
NIMO SOVIETŲ

SĄJUNGOS -

AMSTERDAM. —. Hol
land! jos prekybos butas pa
siuntė reikalavimą valdžiai, 
kad jinai pripažintų Sovie
tų Sąjungą ir užmegstų nor
malius biznio ryšius.

Cleveland, Ohio
Prakalbos apie Vokietiją
Sausio 12 d., Prospect Au

ditorium svetainėj, 3612 
Prospect Ave., rengiamos 
prakalbos apie padėtį Vo
kietijoj. Vienas iš kalbėto
jų bus Anna Shultz, kuri 
darbavosi Vokietijoj kaipo 
draugo Torglerio sekretorė. 
Lietuviai darbininkai ragi
nami skaitlingai dalyvauti.

Paryžius.—Francijos vai- ... 
džia atmetė Hitlerio pasiū
lymą vestfi atskiras derybas. 
Francija \su tinkanti tartis , 
su Vokietija tiktai per Tau-, 
tų Lygą.

t
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Barškina Ginklais
Japonija nesiliauja- skleidusi piktų 

provokacijų,: kad labiau sukėlus- tam tik
rą dalį žmonių prieš Sovietų Sąjungą ir, 
tolydžio, kad galėjus greičiau išprovo
kuoti karą Tolimuose Rytuose su darbi
ninkų rėspublika. Pastarasis Tokio po
nų paskalas tai tas, būk Sovietų Sąjunga, 
Jungtinės Valstijos ir Chinija darančios 
ekonominį spaudimą į Japoniją ir suda
rančios “sovietinius savanoriškus viene
tus” pasiuntimui į Mandžuriją. Toliau: 
girdi, Sovietų Sąjunga pasiruošusi išnuo- 
muoti Sachaliną Jungt. Valstijoms. Ir 
šitokias “žinias” platina ne kas kitas, 
kaip Japonijos oficiališka žinių agentū
ra Rengo! Tai parodo, kokių įmonių 
grobiasi imperialistai, kad pasiekus savo 
tikslų.

“Pravda” ryškiai ir drąsiai atremia 
šitas provokacijas, pašiepdama jų auto
rius ir pagrąsindama tiem, kurie stovi 
už melagingų paskalų pečių; . •

Podraug Japonija greit tiesia geležin
kelį Mandžurijoj, kūrio reikalingumas 

r vyriausiai keri karinėj strategijoj.
) Aną dieną Francijos parlamente ko
munistų atstovas Doriot iškėlė aikštėn 
tąjį faktą,, kad Francijos amunicijos fab
rikantai šiuo tarpu labai daug karinės 
medžiagos siunčia į Japoniją. Karinė 
medžiaga plaukia į Japoniją iš visų kapi
talistinių kraštų. Ji ruošiama ir ruošia
ma ne juokam, bet žudymui ir pūsti j i- 
mui darbininkų šalies.

Mūsų uždaviniu: pastiprinti kovą prieš 
karo pavojų;, kovoti .prieš gabenimą kari
nės medžiagos iš J. V. į Japoniją ir kelti 
plačiose darbo žmonių masėse Sovietų 
Sąjungos gynimo obalsius!

1 "T 1 ............... .. 'T<i V1* 1 . JJffli'lgfc . . .............. . ,,, M ■ ■■■■.!

Garsusis Plečkaitis
Vienas laikraštis klausia, kur dingo 

social-demokratas* Plečkaitis ir Ko., ku
rie savu laiku buvo paskilbę kaipo “kai
rieji social-demokratai” ir “dideli kovo
tojai” su Smetona. Ir tas laikraštis at
sako:

Dabar Jeronimas Plečkaitis gyvena Var
šuvoje ir tarnauja pas vieną aukštą lenkų 
finansų ministerijos valdininką. . . namų 
prievaizdą. Jis gauną per mėnesį 280 zlo
tų (apie 300 litų). Ancevičius baigė Kro- 

• kuvos universitetą ir mėgiha verstis advo
katūra, tačiau jam ne kažin kaip sekasi. 
Tačiau Ancevičius galutinai save laiko len
ku, apsigyveno Vilniuje ’ir mano puikiai 
įsikurti...

: i;
i Paplauskas gyvena Vilnibje ir su kitais 
savo sėbrais įsisteigė kažin kokį biurą. Už 
tą biurą jau kartą lenkų valdžia norėjo 
Paplauską ištremti iš Lenkijos, nes esą da
vinių, kad per:tą biurą eina baltųjų vergių 
prekyba...

Šitaip nusigyveno tie ekstra-revoliucio- 
nieriai iš social-demokratijos abazo! Rei
kia atsiminti, kad Lietuvos Komunistų 
Partijos spauda iš pat pradžių, pradėjus 
Plęčkaičio grupei veikti Vilniuje, pava

idino ją grupe Pilsudskio agentų ir pro
vokatorių. Su ja Lietuvos komunistai 
smarkiai kovojo, nors tūli žmonės tuo
met skelbė plečkaitininkus esant “revo-į 
liucionieriškesniais ir už komunistus.” \ 
Jie buvo, beje, ne tik Pilsudskio valdžios v 
agentais, bet ir paties Smetonos, kadangi • 
tas darbas, kurį plečkaitininkai dirbo, 
buvo naudingas Smetonos režimui. Ži
noma, atsirado nekaltų darbininkų, ku
rie buvo tų nenaudėlių suvedžioti ir 
įtraukti į tą provokacinį “judėjimą.”

Paprovokavę; padirbėję fašizmo nau
dai, dabar jie prisiglaudė prie Varšavos 
ponų. Reikia atsiminti, kad Plečkaitis 
savais laikais buvo ■ vienas Lietuvos so
cial-demokratijos lyderių. Iki šių dienų 
Kairiai ir Bieliniai su juo nepaėmė viešo 
politinio divorso.

f

■ik
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Nauja Kryptis ALDLD Veikirne—Svarbu 
LietuviamsDarbininkams

Sekmadienį, 24 d. gruo
džio, Brooklyne įvyko ben
dras posėdis Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos ir Lietuvių 
Darbininkių Susivienijimo 
Amerikoje Centrų, Posėdy
je dalyvavo, kaip 1933 metų,1 
taip ir 1934-1935 metų, na
riai ir visa eilė veiklių or
ganizacijos narių. .'

Iš referendumų paaiškė
jo, kad kaip vienos orga
nizacijos, taip ir kitos na
riai ir narės veik vienbąl- 
siai . nubalsavo _■ suvienyti 
ALDLD ir LDSA organiza
cijas į vieną organizaciją. 
Abu Centro Komitetai susi
vienijo į vieną koihitetą, 
kuris veiks per būsimus du 
metus jr išdirbo planus or
ganizacijos veikimui.

r ALDLD Cehtro Komiteto 
pirmininku išrinkta drg. S. 
Sasna, sekretorium — D. 
M. šolomskas ir iždininke— 
O. Depsienė.

Nutarta, kad visi ALDLD 
ir LDSA apskr. komitetai, 
taip pat, susijungtų į vieną 
tos teritorijos apskritį.

Nutarta išleisti platus 
aplinkraštis į visus ALDLD 
narius ir • buvusias LDŠA 
nares, kurį gaus kiekvienas 
ir kiekviena.

Į “Darbininke” daugiau ne
bus leidžiama. Bet “Lais-

bus Dar- 
“Vilnies” 
redakcija 
apskričio

NEWARK, N. J

Daugiau Klasinio Budrumo
Drg. P. Saženis “Raudonajam Arto- 

juj” kritikuoją tuos draugus amerikie
čius, kurie čia gyvendami buvo veiklūs, 
bet nuvykę į Sov. Sąjungą—užmigo, 'net 
nebandydami rašinėti į amerikiečių liet, 
darb. spaudą. Rašytojas įvardija tokiais 
dd. Daugirdą, Merkevičių ir Krasauską. 
Jis sako:

Draugų tylėjimą, kurie ne taip senai daug 
kalbėjo (agitavo), o dabar tyli kaip, pav. 
d. Krasauskas,—mūsų priešai stengiasi iš
naudoti savo šmeižtam prieš Šov. Sąjun
gą. Apie dr. Krasauską buvo paleisti tarp 
lietuvių Amerikoje, gandai, kad, girdi, “iš 
gero ' gyvenimo (suprask: nepakenčiamo) 
Krasauskas Boleslavas net pamiršo bolševi
kų rojuje.”

Kad (post faktum) drg. Krasauskas ir 
parašė Amerikos liet, komunistų laikraštyje 
atšaukimą, bet jo nuolatinis tylėjimas bu
vo panaudotas priešų, kad mums įgelti. 
Kad gi dr. Krasauskas ir kiti draugai, gerai 
žinomi autoritetingi Amerikos lietuvių dar
bo rpasių tarpe, nuolat t dalyvautų, rašytų 
liet. kom. spaudoj (kaip Amerikos, taip ir 
SSRS spaudoj), tai.nebūtų progos priešams 
mus kitą kaft-šmeižti; ' ; j '

Tiesa! -Išleidę draugą į Sovietų Sąjun
gą, mes ; čia laukiame žinių, laukiame 
straipsnių mįjsų spaudai, o jie ten apsi
gyvena įr pamiršta. Jeigu jie nemato 
reikalo rašinėti Amerikos liet, darbininkų 
Spaudai—terašo į Sovietų Sąjungoj ei
nančią lietuvių komunistinę spaudą. Pa
sitaiko, kad į Sovietų Sąjungą nuvyksta 
iš Amerikos žmonių, kuriems rūpi ne 
socialistinė statyba, bet kas kita, šitie 
draūgai turėtu tokius paukščius kelti 
aikštėn, kritikuoti. Tai būtų didelis pa- 
sįtarnavimas visam komunistiniam judė
jimui. ■ -

“Darbininkė ir Šeimininkė” 
“Laisvėje” .

Greitu laiku “Laisvėje” (pirmadie- 
niais) įvesime moterų darbininkių sky
rių—“Darbininkė ir šeimininkė.” Tai 
reikėjo jau senai padaryti, bet kadangi 
LDSA turėjo savo specialį organą “Dar
bininkę”, tai šis klausimas buvo taip ir 
praleistas.
I Dabar, kuomet LDSA susivienijo sil 
Liet. Darbininkų Literatūros Draugija 
ir “Darbininkė” liausis ėjusi,, o jos vieto
je eis žurnalas “Šviesa,” tai “Laistės” 
redakciją pasirįžo įvesti šį skyrių be-to- 
’imesnio atidėliojimo. ,

“Darbininkė ir Šeimininkė” skyrius už- 
ms ištisą puslapį raštais apie darbinin

kių moterų visak'iųįs reikalus., Kviečia
me visusIdraugus ir -draugės nuolatęs: 
bendradarbiauti. Šis'-skyrius turi būti 
įvairus; įjokiu bus'tik tuomet,, jei visi 
pasirįžusi'ai veiksime*. Ypačiai kreipia- • 
mes J tas drauges, kurios bendrėdarbia- 
vo “Darbininkei”, kviesdami* jas būti 
nuolatinėmis ’bendradarbėmis moterų 
darbininkių skyriaus “Laisvėje”. > :

Norint padaryti skyrių įvairiu, nega
lima tenkintis* tiktai “sausais” praneši
mais apie moterų darbininkių kovas ir 
reikalus'. Mes norime apyskaičių, eilėraš
čių, paveikslų tų draugių, kurios pasižy
mėjo viešame, naudingame darbininkų 
judėjimui darbe, ar tai jis būtiį politiš
kas, apšvietos, kultūriškas, bei meniŠ-

J■. jį
Pi; mu kart “Darbininkė ir šeinfinin- 

kė” pasirodys “Laisvėje” sausio^ mėn. 8 
d. Prašome drauges ir draugus greitai? 
ką nors parašyti ir prisiųsti. Siųsdami - dolerius. O doleriai Lietuvoj dar vis la- 
raš; us

Kaune suorganizuota draugija “Lapi
ja”, kuri padės sugrįžusiems amerikie
čiams Lietuvoje “prisitaikyti prie sąly- 
gų?’. Kitais žodžiais, kuri padės grei? 
,čiąu< iš amerikiečių kišenių iškraustyti

pažymekit ^Darbininkei ir Šei
mininkei.” ' ,

bai pageidaujami, nors jų vėrtė ir atpi
gusi. z I

vėje” ir “Vilnyje” 
bininkių Skyrius.
skyrių ves “V.” 
ir ALDLD Pirmo 
tam klausimui parūpinta
komisija. “Laisvės”' sky-, 
riaus vedimui išrinkta ko
misija iš: S. Sasna, B. Sen- 
kevičienė, H. Jeskevičiutė, 
O. Visockienė J. J. Kaš- 
kiaučius ir D. M. šoloms
kas.

“šviesa” jau spausdinama 
ir neužilgo bus gatava. Tai 
bus didėlis ir labai naudin
gas žurnalas, kurį gaus vi
si ALDLD nariai ir narės, 
kurie moka pilnas nario 
duokles. Buvusios LDSA 
narės, jeigu jos nenori gau
ti knygas, tai moka tik 
$1.00 metams, kaip ir pir
miau mokėjo ir gauna 
“šviesą” vietoj “Darbinin
kės”. “šviesos” tolimesniu 

r redagavimu rūpinsis komi
sija iš sekančių draugų: R. 
Mizara, A. Bimba, J. J,Kaš- 
kiaučius, S. Sasna ir V/ J. 
Senkevičius. Atsakomingas

I redaktorius—R. Mizara.
ALDLD Centro Komite

tas pasiskirstė į komisijas, 
jų•; tarpe bus dr organizaci
ne komisija, kuri visus, tech-, 
niškus darbus greitai at
liks. Prie to Centro Komi
tetas reguliariai kas mėne- 
sis laikys savo susirinki
mus.

/ ALDLD Centro Komite
tas nutarė oficialiai prisidė
ti prįe Prieškarinio ir Prieš- 
fašistinio veikimo, mokant 
duoklę, ir‘išrinko savo ąt- 
stovą, kuris dalyvaus visuo
se minėto komiteto posė
džiuose.

ALDLD Centro Komįtę- 
'tas nutarė, kad visi apsr 
Sričiai ir kuopos imtų Va
lyvumą ant* vietos,. stojant 
į. prieškarinius h/ prįesf ašu
tinius komitetus ir aktyviai 
dalyvaujant kovosč.

ALDLD Centro Komite
tas nutarė, kad būtų su
tvarkytas lietuvių tarpe 
Tarpt. Darb. Apsigynimo 
darbas, kuris pastaruoju 
laiku yra labai apleistas. 
Greitai bus paskirtas to 
darbo vedėjas. Visos ALDL 
D kuopos raginamos prigu
lėti prie vietinių Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
centrų.

Iš virš sužymėtų tarimų^ 
aišku, kad Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros I 
Draugijos Centro Komite
tas padarė didelį pasisuki
mų į darbininkų kovas. 
Centro Komitetas ims da-' 
lyvumą visose svarbesnėse 
darbininkų konf erencij ose 
ir įstaigose. Centro Komi
tetas dės pastangų, kad ir 
ALDLD apskričiai ir kuo
pos daugiau mestųsi į ko
vas! Gyvenime, praktikoje, 
pasirodė, kad didesnių mie
stų ALDLD kuopos, laiky
damos tik vieną susirinki
mą į mėnesį laiko, negali 
atsakyti dabartinėms darbi
ninkų kovoms. Per mėnesį 
daug įvyksta to, į ką visai 
neatsiliepia ALDLD kuo
pos. Centro Komitetas 
kreipiasi į’ kuopas, kad kur 
tik galima laikytų bent du 
susirinkimus į mėnesį lai
ko. Greitai spaudoje pasi
rodys ALDLD Centro Ko
miteto atsišaukimai ir iš
dėstymai, kaip 'mes turime 
veikti ir kaip suderinti vei
kimą tarpe ALDLD ir bu
vusių LDSA kuopų.

D. M: šolomskas
ALDLD CK Sekretorius

Visuotinas Metinis Amerikos 
Liet. Darbininkų Literatūros 
Draugijos 5 Kuopos ir Liet. 
Darb. Susivienijimo Am. 10 
Kuopos Susirinkimas.
Draugės ir draugai, abiejų 

ALDLD 5 kp. ir LDSA 10 kp.,' 
metinis visuotinas bendras su
sirinkimas įvyksta penktadie
nį, gruodžio (Dec.) 29 dieną, 
7:30 vakare, Lietuvių svetai
nėj, 180 New York Avė., 
Newark, N. J. šitas susirin
kimas yra labai svarbus, nes 
abi kuopos turės bendrai imti 
dalyvumą rinkime naujos val
dybos 1934 metams .ir reikės 
rinkti delegacija į metinę AL. 

>DLD konferenciją, kuri įvyks' 
Newarke, 7 dieną -sausio mi- 

Inetoj svetainėj. , ;
\ Turėsime bendrai diskusijas, 
apie bėgančius šių dienų rei- 
ikalus ir reikės padaryti galu- 
Itina atskaita “Laisvės” va
jaus ir naujų narių gavimo į 
šias abi organizacijas.

Prie to, turim desėtkus ki
tų įvairių reikalų užbaigi ir 
pradėti naują darbą su nauja 
energija sekančiais, 1934, me
tais.

50q, o čia už t^ pačią kainą 
bus; muzikališka, gera progra
ma. Be to, dar dalyvaudami 
šioje vakarienėje, paremsjte 
Bangos Chorą, kuris dalyvau
ja visuose darbininkų paren
gimuose.

v Komisija.
(307-8)

ŠYPSENOS

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

>
Draugiškai, sękret.

G. A. Jamison.

ELIZABETH, N. J.
Labai Puiki Vakarienė

Gerai žinomas Bangos Cho
ras rengia labai puikią vaka
rienę Naujų Metų pasitikimui. 
Vakarienė įvykis 'ŠI d. gruo
džio, prasidėš. ;6 vai. vakare, 
įžanga tik 50<jį.|> Tiip pat va
karienė yra rengiama gerai 
žinomoj vietoj, LDP Klįube, 
408 Court St.U • ■ ■ ( d

Ši vakarienė įvyks su labai 
gera programa: dainuos drg. 
A. Višniauskas iš Bayonnės, 
dalyvaus Bangos Choras, Mer
ginų Oktetas ir tt. Tad vaka
rienė bus labai gera ir sma
gi. Choras kviečia visus lie
tuvius darbininkus dalyvauti 
šiame parengime.

Kaip matote, vakarienė kai
nuotų bile kur daugiau, kaip

Kačiukai
žmogus (eidamas ,gątv£ rado 

vaiką bežaidžiantį su kačiukais 
ir klausia) :—Vaikeli, kąip; tu 
vadini juos?

Vaikąš—Fašistai..; . ;
žmogus (kitą rytą| Vėl įkibu

sia) : Kaip tu vadini savo* gy
vūnėlius?

Vaikas—Sklokininkaį.
žmogus (trečiu kartu* pasi

klausė praeidamas) :—Kaip' tu 
vadini juos?

Vaikas—Kačiukai.
žmogus—Kiek kartų • klau

siau, ir tu juos vis kitaip vadi
ni, kodėl?

Vaikas—Mat, pirmiau šie gy
vūnėliai buvo akli, o dabar jau 
mato.

Karunka ir Kiaušiniai
žmogus (amerikietis nuėjo 

svečiuosią Lietuvoje pas kuni
gą) —Kunige, bet ir pamaldin
gą turi gaspadinę, štai verda 
maistą ir karunką gieda.

Kunigas—Tai jūsų, amerikie
čiai, kaičia.

žmogus—Kaip tai?
Kunigas—Mat, ji išgirdo 

apie Amerikos “spydap” ir ki
tas technikines bei akuratnas 
priemones, tai ir pritaikė ka
runką prie kiaušinių: dęl 
minkštų sugieda du punktus, 
del kietų—penkis.

D. K. Praleikai, Scran
ton, Pa.—Draugas barate 
redakciją, kodėl ji netalpino 
pirmam / “L.” puslapyj d. 
B-nės padėkavojimo tiems, 
kurie dalyvavo velionio. Bu
žo laidotuvėse, etc. Jūs sa
kote, kad buvo redakcijai 
prisiųstas ir $1 ir dar dau
giau būtų buvę prisiųsta, 
jei būtų reikalaujama, bet 
mes nesiskaitę. Tiek pasa
kysime, kad, einant tam 
tikra nustatyta mūsų tvar
ką, kiekvienos kategorijos 
rašinys turi savo vietą. Toki 
dalykai, kaip asmeniškais lys ima ir užeina galvos svai- 
reikalais padėkavojimai, vi- Į girnas. Kairioji ausis nuolat 
suomet tetalpinami tiktai I mąn ūžia, kaip kokios vilnys, ir

....
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DARBININKU 
SVEIKATA ~

r

Chroniškas Nedavalgymas, 
Bądmiriąvimas

Esu 89 metų vyras ir nesu 
sirgęs niekokia liga. Bet va 
Kanados bedarbių šelpimo duo
na pakirto mano sveikatą. Jau 
trys metai, kaip gyvenu iš mie
sto pašalpos, tai norėčiau pa
tarimo per “Laisvę”.
-Man viduriai nedirba, raugu-

viduriniuose puslapiuose, 
bet ne pirmajam. Kita, už

ta ausia visai negaliu girdėti. 
KaLgalvą labiau svaigsta, tai ir 
ausy labiau ūžia. Ir man nosys

tokius padykavo J linus re- beveik nuolatos užkimštos. Jau
dakcija neima jokio užmo- 
kesnio. Žinoma, jei; drau
gai paaukoja dolerį kitą— 
jiems ačiū—bet kaipo tai
syklę redąkciją niekuomet 
netąlpinū ir netajpins jokių; 
ąsmeninio turinio dalykų 
pirmajam puslapyj, nepai
sant kas , kiek apmokėtų. 
Mes manome, kadz tokius 
dalykus pilnai užtenka įtal
pinti į vidurinį kurį pusla
pį * u

Kad korespondencijoj pa
sitaikė praleisti paklaidų— 
galimas daiktas. Dabai ap
gailestaujame,/bet tai dary
tą netiksliai; pagaliaus tai 
dažnai paeina, ir iš to, kad 
kordspondenci  j os originalas 
nelabai gerai įskaitomas. 
Draugo laiškelį grąžiname.

;čiuos visas silpnas. •*. ;
Atsakymas? •

Tokiose ■ aplinkybėse, kaip 
Jūs, Draugė, gyvenat, sunku kas 
prieinamesnio patarti. Visas 
Jūsų dalykas, matyt, priklauso 

,daugiausiai nuo maisto. Patar
čiau Jums kokį tinkamesnį mai
stą vartoti, bet kaip gi tau jo 
gauti, kai tam būdų nėra: nei 
darbo, nei pinigų..

Jei bent yrą šitaip, jei Jums . 
teikia šelpimą pinigais, o ne ko-! 
kiuo netikusiu maistu, tai ban
dykite gauti tinkamesnio mais
to. Kad ir netaip daug, bet kad 
būtų -nesugadintas, natūralinis 
maistas:./ęĮąržoyių, vaisių, pie
niškų, kiaušinių, žuvų, mėsos, 
čįelo javinio gr(ido valgių.

Nūo netikusio, denatūruoto 
maistą gali- ir galva svaigti, .ir 
vįęlųriąi būtį sutipgę, rėmuo ar- 
bk kijelis esti, aušys ūžti, no
sys būti užkimštos, gali ir visam

būti silpna, žmogus gali, pasi- 
valgyti sočiai—ir tuo patim 
tarpu badauti, badmiriauti, dėl 
stokos vitaminų, mineralų ar ki
tokių dėsnių.

Kiek tiktai Jums galima, ban
dykite savo dijetoje turėti ko
pūstų, morkų,, gručkų bei sie
tinių (grieščių), pomidorų (gar 
Įima ir konservuotų), kiaušinių, 
pieniškų, jūrų maisto ir* tb.

Rytais gerkite namie pasiga
minto limonado, ir per dieną 
tokio limonado sunaudokite po
rą kvortų. Tai liuosesnį bus 
Jums viduriai. • Kramtykite vi
sa ką gerai. Kas nešusikram- 
to; rupierios nerykite, o tik sy
vus. Po kiekvieno valgio iilnki-. 
te po trečdalį šaukštuko krei
dos miltelių. Gaukite “Iron 
ammonium citrate Vi lb” vais
tinėje. Tai yra geležinė drus
ka. Ištarpinkite tą ketvirtada
lį svaro į puskvortę vandens, ir 
iš tos puskvortės imkite po 
šaukštuką po valgio, per keletą 
mėnesių. Nuo to Jums kraujas 
bus geresnis, turtingesnis gele- 

| žia. Tai ir visa kam bus geriau.
Būtų gerai gauti ir žuvų alie

jaus: cod liver oil, naudoti po 
2-3 šaukštus po valgio, per visą 
žięmą. Imkite ir iodo tinktū
ros, po lašą, su vandeniu, du 
kartu kas savaitė, nuolat, nuo
lat.

Į ausį būtų gerai leisti_.
“Boric acid 20 grs. , *

; ? Alcohol ' 2 ozą
po keletą lašų kasdiena, peif fe? 
lis mėnesius.

t*



Penktas Puslapis/ Ketvirtad., Gruod. 28, 1933

^Taksi-Kaby Šoferiai Kovoja prieš NRA I girt karišką imperialistų fi- 
losofiją. j

Kaizeriui Viliui - reikėjo i 
“vietos Vokietijai po saule,” i 
nors Vokieęiąį turėjo paver-1

•Rumford, Me., 30 d. gruod 
Lewiston, Me., 31 d. gruod.

— Daugiau panija vykina gyveniman tą, gę milžiniškas kolonijas Af-! 
kas jai yra leidžiamą NRA. 
Jei NRA sako, kad darbinin
kams valia organizuotis, tai 

: reiškia nevalia ir kompanija

PHILA., Pa.
j / kaip trys savaitės čia strei

kuoja PRT kompanijos šofe
riai (draiveriai). Kuomet'
NRA tapo įvesta, kaipo įsta- iįurj pj]ną teisę sunaikinti uni-j
tymas, tai PRT kompanija ją 
priėmė kajp ir visos kitos 
kompanijos.

PRT kompanijos darbinin
kai turėjo uniją ir dėvėjo uni- 

ženklelius. Bet įvedus 
/RA, kompanija uždraudė 

. dėvėti unijos ženklelius. Dar
bininkai tam pasipriešino ir iš
ėjo į streiką. Kampanija tuo-

ją, o darbininkams nevalia 
priešintis. Jei jau būtų vąlia 
darbininkam organizuotis ir 
NRA duotų tą galę, tai majo
ras Moore nebūtį išleidęs pa
reiškimą pulti streikierius, bot 
senai būtų privertęs kompani
ją išpildyti streikierių reikala
vimą. ; ;

Kuris darbininkas iki šioliai 
dar vis tikėjo, kad NRA dųo-

jaus griebėsi (verbuoti skebus. galimybės organizuotis, tai 
_ . , • Ver- dabar turi dar progą persitik-

bavimas skębų ėjo bendrai su rjnti, kad to nėra.
PRT kom. labai jaučia, kad 

ji turi didelius nuostolius da
bartiniu laiku, ne ' jos taksi- 
kabais nevažiuoja žmonės* o 
kurie drįsta važiuoti, turi ne
laimes. Tad ir nori streiką 
būtinai sudemoraliuoti ir visas 
spėkas tam mobilizuoja. Kaip 
į tai atsakys streikieriai, tai 
priklauso nuo jų organizuotu
mo ir vienybės. ADF vadai 
demoralizavo ir dabar demo
ralizuoja streiką.

Bolševikas.

Kas jai neblogai sekėsi.

£fRA komitetų ir valdžia. Vai-į 
džia išdavė ir nemokantiems 
šoferiams Važinėjimo ’ leidimus 
(laisnius). Skebai, nemokė
dami kėrayyti taksi kabus, 
daugeli žmonių sumušė ir su
žeidė. Valdžia, būtent, pra
dėjo tyrinėti ir daugybę su
rado vežiotojų, neturinčių lei- 
^imų. Bet kompanija už tai 
nebuvo nubausta 
NRA, valdžia ir kompanija, 
tai trys sesutės.
bendrai eina 
prieš darbininkus.

Streikieriai iš pat pirmų die
nų vedė energingai pikietą. 
Daugelį taksių įvijo į Delevary 
upę bei į stulpus 
kompanija turi 

^nuostolius, į bet 
tvirtai sunaikinti

ir nebus.

Jos visos 
ranka rankon

ĮDOMUMAI

mą ir dalyvaus vakarienėje pripuola-, Mainierių svetainėje, kampas Main 
moį dienoj. , ■ Ęętnisjją. Į p* Oak Sįts. Koncertas pęąęįdęę 3:30

(307-Š08) vai. po piet, vakarienė 10 vai. val$a-PRANEŠIMAI IS KIWLewiston, Me., 31 d. 
vai. dieną.
Portland, Me., 31 d. 

( 7 :30 vai. vakare.
Nashua, N. H., 
Harverhill, Mass 
Lawrence,- Mass., 
Low(?ll, Mass., 4 
Worcester, Mass., 
Gardner, Mass., 6 
Hudson, Mass., 7

2 vai. dieną.
So. Boston, 7 d. sausio, 7 :30 

vai. vakare.
► Montello, Mass., 8 d. sausio.

Bridge water, Mass., 9 sau
sio.

Norwood, Mass., 10 d. saus.
Draugai ir , draugės iš ALD

LD ir LDSA- kuopų, tuojaus 
imkitės darbo! Imkite svetai
nes ir tuojaus pradėkite pra
kalbas garsinti. Taipgi, drau
gai, dienų nereikalaukit per
mainymo, rengkite jums pa
skirtoj dienoj. Cambridge, 
Stoughton ir West Lynn, jeigu 
norėtumėt surengti prakalbas 
drg. Milleriui, tai meldžiu 
tuojaus man pranešti. Taipgi 
ir Readville, Mass 
sit, tai praneškit, 
tuojaus bus

ALDLD

2
gruod

i re. Įžanga $1.00 ypątal. Visi 
| lonėkite dalyvaut, nęs bus įvairi iy, 
j interesinga programa, bus daug sve- ' 
j čų iš kitų miestų, tad visi turėsit 
linksmą naujų metų vakarą.

Rengimo Komisija.
, 307-308)

CLEVELAND, OHIO
" ALDLD '15-to Apskričio konferen
cija įvyks 1-mą dieną sausio, 10 vai. 
ryte, Lietuvių Darb*. svetainėje, 920 
E. 79th St. Visi delegatai malonė
kite būt laiku, ries yra daug svarbių 
dalykų aptarti. Vakare bus šokiai, 
galės delegatai ir visi apielinkės 
draugai linskma^ Naujus Metus pa
sitikt. šokiai' prasidės 7:30 vai. va
kare.

3
1 d.

2 d. saus.
3 sausio.

d. sausio.
5 d. saus.
d. sausio.
d. sausio,

sausio

ELIZABETH, N. J.
LDP Kliubo Susirinkimas

LDP Kliubo susirinkimas įvyks 
dieną sausio, 1934 metų, .Kliubo sve
tainėje, 408 Court St., pradžia 8 vai. 
vakare. Draugės ir draugai, visi da
lyvaukite šiame susimkime. Be to, 
mes kiekvienas pasižadėjome .atsi
vesti po vieną naują narį į šį metinį 
susirinkimą. Tędęl tai ir padaryki
me—visi dalyvaukime susirinkime ir 
gaukime naujų narių į mūsų kliubą.

Komitetas.
(307-308)

riko j.
Kas galėtų sakyt, kad 

Jungtinėms Valstijoms 
Itrųksta vietos? O ar jų im
perialistai n e s i g i nkluoja, 
kad grobti svetimas žemes?

Jeigu Japonijos valdžią 
panaudotų žemdirbystės plė
tojimui ir darbo žmonių rei
kalam^ tuos šimtus milionų 
dolerių, kuriuos kasmet iš
eikvoja ginklavimuisi, tai 
japonams nepristigtų duo
nos, nežiūrint jų “tirštu
moj’

“Stoka gyvenimui vietos” 
yra pačių Japonijos valdo
vų pasiteisinimas del briovi- 
mosi į Chiniją.

Stebėtina, kaip imperia
listinė propaganda kartais 
paveikia kai kuriuos net, 
rodosi, prasilavinusius drau
gus bei komunistinio judė
jimo pritarėjus, dargi tokiu 
laiku, kai Komunistų ’Par
tija be sustojimo šaukia ir 
ragina visus darbininkus 
drūtintis kovai prieš viso
kį imperialistinį karą ir už 
apgynimą Sovietų Sąjun
gos, kurios kaštais Japoni
ja taip pat taikosi “gaut 
daugiau vietos savo gyven
tojams.”

44

jei norė
tai diena 

paskirta.
7 Apsk. org.

J. Grybas, 
Chapel Court, 

Norwood, Mass.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Apskr. Komitetas.
(307-308)

DETROIT,'MICH.
Lietuvių Komunistų Partijos Frak 

cija rengia prakalbas paminėjimui 
keturių žuvusių draugų: Greifenber- 
gerio, Giedrio, čiornio ir Požėlos, ku
riuos nužudė Smetonos budelių val
džia. Bus gerų kalbėtojų, tad visi 
susipratę darbininkai dalyvaukite 
šiame paminėjime. Atsiveskite ir 
savo

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia koncertą ir 

bankietą, sekmadienį, gruodžio 31,

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partijos Lietuvių orga

nizacijų frakcija rengia masinį susi
rinkimą. Visos kuopos dalyvaukite, 
ALDLD, TDA, Lyros Chorąs ir 5-to 
ir ff-to Apskričio komitetai. Turime 
labai daug svarbių reikalų aptarti, 
tad malonėkite būt laikų.- Atsibus 
2 vai. popiet, 99 N. 5th St.

. Komisija.

draugus.
L.K.P. Biuras.

(307-308)

DETROIT, MICH.
Aido Choras rengia savo metinį 

susirinkimą, gruodžio 29-tą, 7:30 vai. 
vakare, Draugijų svetainėje. Visi 
choro draugai ir mylinti dailę atei
kite ir atsiveskite savo draugus. Ne
senai pradėjo mokintis operetę ir 
norim gaut naujų narių.

Choristas.
(307-308)

NEW BRITAIN, CONN.
LDS 108 kp. ir kitų organizacijų 

vakarienė įvyks. 31 d. gruodžio, pasi
tinkant Naujus Metus. Tai bus ne
dėlios vakaras. Pirmiau koresp. bu
vo paskelbęs per klaidą, kad bus 30 
d. gruod. Manome, kad visi tie, 
kurie dalyvaus, ypatingai iš tolimes-. 
nių vietų, įsitėmys mūs šį paskelbi

ir tt. Nors 
milžiniškus 
nusistačius 

_ darbininkų 
uniją. Ji žino gana gerai, kad 
jai pagelbsti ir gelbės NRA ir 
valdžia, tad i ji geriau milio- 
THis dolęrių išleis sulaužymui 
streiko, panaikinimui unijos.
Streikierių Kruvini Susikirti-i ji vėliava su Kūju ir Pjau

tuvu lygiomis teisėmis ple
vėsuoja Washingtone, kuo- 
jmėt Jungtinės Valstijos, pa- 
galiaus, pripažino . Sovietų 
galiaus, pripažino Sovietų 
Respubliką.

Amerikos vėliava Sovietų gįau apie tai sužinoti, tai dabar 
žemėje tegali plevėsuoti tik yra labai gera proga.
ant atstovybės ir kitų ofi- kos Lietuvių Darbininkų Litera- 
cialiu amerikinių įstaigų.

Visai skirtingai dolerio ,re"gia tam tik?luj dide?es.pra.-
v , kalbas, kurios įvyks antradieni,sahes vėliava ten plasdentų, 2 d saų3io> 1934 metUf.L.P.G. 
jeigu būtų išsilaikius buržu- Kliubo^vetainėje, 324 River St. 
azinė Kerenskio valdžia, ku- į Iflalb^s nesenai sugrįžęs iš So- 
rios ir po šiai dienai tebe- vietų Sąjungos ir jš Lietuvos d. 
rauda “socialistai.” Tokia- J- p- Milleris.
me atvejyje Jungtinių Vals-1 
tijų vėliava marguotų Ru
sijoj panašiai, kaip šiandien į pianu, 
įvairiose koloniškai - pri-! Elena 
spaustose Chinijos vietose. 
Taip viešpatautų ne tik 
amerikonai su savo vėliava 
buvusios caro imperijos plo* 
tuose, bet šeimininkautų ir 
Anglijos, ir Francijos ir ki
tų kraštą imperialistai, pa
sidalinę Rusijos sklypus, 
kaipo kolonijas, pusiau ko
lonijas bei “įtakos sritis.”

Bolševikų revoliucija, ta- 
čia.us, ne tik paliuosavo dar
bininkiją' iš kapitalistų 
dvarininkų vergijos, bet iš
laikė ir šalies čielybę.

mai su Policija
GrUodiio 14, 15, ir 16 die

nomis streikieriai dar dau- 
* giau paaštrino kovą. Masi

niu pikietu puolė skebus. Pa- 
vam Phila. centre daugiau 
taip 1000 streikierių pikieta- 
/o. Valdžia sumobilizavo ne 
'k miesto policiją, bet ir “tru- 
erius”. Nepaisant policijos 

juolimo, daužymo galvų strei- 
kieriams, streikieriai daugelį 
.utomobilių apvertė, sudaužė, 

plytomis langus sudaužė, su- 
jaustė tajarus. 

nuperia' ~~ 
kierių ir areštavo. , vi
siems uždėta kaucija po 1000 

(dolerių. Neatsižvelgiant į tą 
didelį terorą, streikieriai 
daugiau eina į pikietą. 
džio 16 dieną daugelį vietų 
streikieriai pikietavo. Policija 
vėl desėtkus streikierių sumu
šė ir areštavo. Kaucijos 

' dėta nuo $400 iki $1,000. 
-„'taksi-kabai sugadinta, 6 

deginta ir 6 pavogta.
l^ajoras Moore Paskelbė Karą 

Streikieriams
gruodžio 16 dieną majoras 

jore išleido: pareiškimą, kad 
streikui bus padarytas galas, 
tai yra pikĮ^avimui. Jis ne
sąs priešingas streikui ir ra
miam pikietaviptui, bet kpo- 

^•gpet užpuolą pįlięčius streikie- 
!nai, tai jau tani'turi būti pa

darytas galas. Tai yra bjau
rus kaltinimas streikieriams. 
Streikieriai nepuola nei vieno 
piliečio. Jie tik kovoja už sa
vo teisę turėti organizaciją. 
Moore nori sukelti žmonių ūpą 
prieš streikierius, kad būtent 
streikieriai puolą piliečius, 
kad tuomi sulaužius streiką. 
Bet rpikjoras Moore neišdrįsta 
i^įeįstį pareiškimą, kad jis už- 

I draudžia PRT kompanijai leis- 
j ti bent vieną taksi-kabą važiuo

ti mieste su skebu šoferiu. Jis 
nedrįsta reikalauti, kad NRA 
punktas būtų pildomas kom- 

fpanijos, kur sakoma, kad va
lia darbininkams organizuotis 
į tokia tuiiją, kokią jie tik no
ri.

Policija ir 
i sumušė daugelį strei- 

Veik vi-

dą
Gruo-

už- 
46 
sū

f.

Skirtingai Ten Plevėsuotų 
Amerikos Vėliava__

—Jau Amerikos vėliava 
plevėsuoja Maskvoje,—rašo 
su pasigrožėjimu kapitalis
tiniai šios šalies laikraščiai.

Bet užtat dabar raudono-

Laisvietis.

HAVERHILL, MASS.
Daug žmonių įdomauja apie 

Sovietų Sąjungą ir apie Lietu
vą, ir ne tiktai tie, kurie nei jo
kių laikraščių neskaito, o ir tie, 
kurie vienokių arba kitokių pa
žiūrų laikraščius skaito, nei vie
nas nežino užtektinai apie tas 
dvi įdomias šalis. O kad dau-

Ameri-

tūros Draugijos 85-ta kuopa

kalbas, kurios įvyks antradienį, 
2 d. sausio, 1934 metų< L.P.G.

Pradžia kaip 
7-nios valandos vakare. Prie 
to bus gera muzikalė progra- 

! ma: Elena Akstiniūtė skambins 
Elena Benkiūte šoks. 

Sasnauskiūtė skambins 
pianu. Jonas Kancevičius grieš 
smuiką. Juozas Povilauskas 
skambins pianu. ,

Šiuom kartu bus gera proga 
pasiklausyti jaunuolių muzikos1 
ir ant kiek bus išsilavinę. Taip
gi bus galima pasiklausyti pra
kalbų ir kas norės galės duoti 
kalbėtojui klausimų apie Sovie
tų Sąjungą arba apie Lietuvą. 
Niekas nepraleiskite šio paren
gimo, ateikite visų ir visos. • ’

Vienas, iš Komisijos.

<♦>

<♦>

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

EUROPA^7 DIENAS

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ »
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

57 BROADWAY - NEW YORK

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesnę kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPA U AVE., V . DETROIT, MICH.

<t>

>

<į>

<i>
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JUOZAS KAVALIAUSKAS

Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS

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

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

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 
I ' '

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

šią savaitę nupiginta kaina 50c. 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas Graborius
V L*; ,1 :

Pennsylvania ir New 
Jtersey Valstijose

Užtfkrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atati.nka- 
lųiausĮaa ir už. prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau kreiptis prie 
manęs sakančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Ignition Specialist

GEORGE KAMINSKAS
152 FERRY ST., NEWARK, N. J.

Kaminsko Drabužių Krautuvėje Y ra 
Puikus Pasirinkimai Darbinių ir 

Šventadienių Drabužių

<f>

<i>

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

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

tru-ember coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand, St., Brooklyn, N. X.<♦>

<♦>
ir

o

Geo. Kaminskas<

< >

<♦>

o
° I o

< >
o

< >
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PARĖ- 
VIEN 
IR

Mūsų prekėmis ir patarnavimu būsite pasitenkinę
GĖO. KAMipFS^AS •

152 Ferry St., kampas Adams St., Newark, N. J.Pabąjrgi kompanija su
laužą NRA^punktą ir ji už tai 

Kitaip sakant, kom-

Jąponąi Negalį Išsitekti 
Sąvo žemėje

Vienas draugas rašė, kad 
Japonija tokiam gyventojų 
skaičiui turi permažai že
mės; todėl jinai yra priver
sta gaut savo gyventojų 
pertekliui daugiau vietos, 
pav., užimant Chinijos plo
tus.—Tą pasakymą redakci
ja išbraukė.

Pripažint imperialistinei 
šaliįi teisę lįsti į kitą kraš
tą ąr tai del “žmonių per
tekliaus” ar del kukio “būti
no” kito reikalo, reiškia už-

Drg. J. P .Millerio Prakalbos
ALDLD. 7-to Apskričio ri

bose kalbės drg. J. P. Mille- 
ris, “Vilnies” dienraščio admi
nistratorius ir tik nesenai su
grįžęs iš Sovietų ’ Sąjungos ir 
iŠ Lietuvos. Tai drg. Mille- 
rio prakallfos. bus labai intę-' 
resingos. Del to reikia visur 
su didžiausiu rūpestingumu 
rengtis, kad sutraukus skait
lingai lietuvius darbininkus į 
prakalbas. Lai išgirsta teisy
bę apie darbininkų tėvynę — 
Sovietų Sąjungą. Taipgi iš
girskime teisybę ir apie Lietu
vos darbininkų gyvenimą ir 
kovas su gyvenimo sunku
mais.

Maršrutas prasidės ir eis 
sekančiai:

<♦>

< >
>

ŠIOJE KRAUTUVĖJE
DALŲ GAUSITE NE

DEL SAVĘS, ALE

KAMBARIAMS.

PILNAI VISOKIŲ STUBOS 
RAKANDŲ DIDŽIAUSIAS 

PASIRINKIMAS

KAINOS LABAI SįĘMOS
■ Ateįkite tuojau, apžiūrėkite 

ir pasirinkite, kas jums reika
linga. i ;

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Prilaikymui Akiniu 

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

visą darbą .atliekame patys ant vietos? tuomi mes'sutaupome jums 
mažiausiai 25%. JauSO metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso vąland08’ nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
\ ■* Penktadieni iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave4 Brooklyn, N. Y.
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Beštas Puslapis Ketvirtad., Gruod. 28, 1933

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-SIANDIEN

ĮVAIRIOS žinios
Kailiasiuvią Masinė Delegaci

ja Vyksta j Washington?
Masinė kailiasiuvių darbi

ninkų delegacija apie 500 dar* 
bininkų ir 'darbininkių išvyks 
į Washingtona. Delegacija 
išvažiuos rytoj, kad išklausius 
pateiktą sutartį, kurią padare 
ADF pardavingi vadai ir NRA 
vyka$V|jai. < Eiliniai dąrbinjn- 
kaf pasiuntimti masinės dęle- 
gpcįjos nori, parodyti ponams, 
kad dąrbininkai yra. pasirengę 
kovoti.

Gaunama žinių, kad Ameri-1 1
kos Darbo Federacijos vadai ■ j 
jau pradėjo įkalbinėti darbi-.J 
ninkftms, kad priimtų NRA są-1 
lygas ir susilaikytų nuo strei
ko, nes, girdi, “jūs galite gerą 
algą pasidaryti iš tipsų.“ Vai- Yojikerse Pavyko Prakalbos 
gyklų darbininkai turėtų pas
kelbti griežtą kovą už tinka
mesnę alga ir geresnes darbo , , T .. , v beio drg. J. P.. Milleris.sąlygas . 1 1

Kas Naujo Tarp ' “•
f •J ■ • . - I Didysis ir vienas iš lietuvių

30 Metą Progreso Pas Fordą
-. (Pabaiga) .

Priėjau priė jų pasiklausti 
nei šio nei to. Susidraugavus 
pasirodė, kad abudu dirbę 
Fordo dirbtuvėj.

Ugniagesiai Negaus Trum- i Po užkandžio kalbinau eiti 
iw>«nin DarKn Valandn ' Pažiūrėti skirtingų automobi- pesmą varno va.antią liaus dalil} pridUrdamas,— 

~ i paaiškinsite man kaip yra pa-
,-Jau keli metai kaip ugniage-1 daromj 

šiai kovoja už 8 valandų dar-' 
bo dieną—tris pakaitas į die-' 
ną, vieton dviejų. Pereitą 
sekmadienį jie laikė didelį su-j 
sirinkimą , ir rengiasi įteigti1 
naujam miesto majorui p. La- j 
Guardijai reikalavimą. Bet I 
LaGuardija jau pasiskubino ( 
pareikšti, kad jis “neturi“ ga
lios sutrumpinti ugniagesių va- ■ 
landas * z Hčmis—muterkes

pesnią Darbo Valandą

—Prieteliuk. Aš ten išdir- 
i bau virš 3 metus. Kadangi 
i darbo ant kurio aš dirbau čia 
; nerodoma, o kaip kitas dalis 
daro, aš neturėjau progos ma- 
tyti.

i —-Kokį jūs darbą ten dir
bote ?—užklausiau.

—Mano darbas buvo po rč- 
ant šriubų 

užsukinėti. žinai—tavo darbas 
m • n i • • i m • Yra traukiamas relėmis ir tuAtidėjo Darbininkų 1 eismų esi vežamas po relėmis ir į 

•’< » . > ------ — duotą laiką turi atlikti, savo
Dvidešimts šešių kovingų „dalį darbo. Iš pradžių jnan 

Industrinės Adatos Darbininkų tas darbas buvo lengva atlik- 
unijos vadų teismas .atidėtas ti, bet pėr trejatą metų, iše
iki 3 d. sausio.- Šiuos drau-: do sveikatą apt tiek, kad jo
gus nori nuteisti t kapitalistų • kiti būdu neįstengiau atlikti, 
klasė tik todėl, kad- teisingai Už tai tapau išmestu iš fdirb- 
ir kovingai kovojo už darbi- tuvės. Maldavau, kad duotų 

gina kitą ’'darbą—lengvesnį,, b.et iš- i * • i « • . -| i

Gruodžio 17 diena čia kal-
Pub- 

likos buvo vidutiniai. Kalbė
tojas plačiai aiškino apie dar
bininku padėtį Sovietų Sąjun
goj. apie jų teises.

Dainavo: drg. A. Višniaųs- 
kas i5 Bayonnej ir L. Kava
liauskaitė iš; Bropk.lyno* Pub
likai? labai patiko jų dainos.
x Antru atveju drg.; Milleris 
aiškino apie Lietuvos darbi
ninkų ir valstiečių vargus. Pa
baigoje jis atakė į klausimus. 
Gauta “Vilniai“ vienas skaity
tojas. Darbininkų literatūros 
parduota už $2.00. Aukų lė
šų padengimui surinkta $3.50. 
Drg. A. Beržinskienė aukavo 
$1.00. Kitų aukotojų pavar
džių nežinau. Visiems auko
tojams ir programos išpildy- 
tojams tariu nuoširdų ačiū!

Prakalbose Buvęs.

darbininkų seniausių chorų— 
Aidas, rengia vakarėlį pasiti- 
kimui Naujų Metų. Vakarė
lis įvyks sekmadienį, 31 d. 
gruodžio vakare, “Laisvės“ 
svetainėje^
. Bus gera muzika, kuri grieš, 
lietuviškus ir amerikbniškus 
šokius. Bus tinkama koncer
tinė programa. Labai svarbu, 
kaip jauniems, taip ir suaugu
siems susieiti ir kartu praleis
ti paskutines valandas 1933 
metų, priąimenant t,as koVas ir 
darbininkų atsiekimūs, kas bu
vo pergyventa. Dar daugiau 
svarbu prisirengti naujoms ko
voms, naujiems uždaviniams, 
kuriuos mums atneš būsiami, 
metai.

Šis parengimas bus visais at
žvilgiais puikus. Visi kartu 
pasižmonėsime, i Š k lausysimeį 
tinkamą programą ir kiekvie
nas ir kiekviena turės progą 
pasimatyti su savo draugais. | 
Bus tinkamo maisto ir gėrimų.

Orch.
Orch.
Orch.
Lind, Songs; Mauro
Organ

WMCA—570 Kc 
10:00 A. M.—Talks; Music 
11:00—Health Talk; Music 
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations 
3:00—Spielman Orch. 
3:30—Stock Quotations 
6:00—Black Orch. 
6:30—Eckel Orch.
6:45—Fallon
7:45—Dance 
8:15—Olman 

10:30—Paula
Cottone,

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

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

3:15—Up-Staters Quartet.
4:00'—Winters and Weber, Organ 

Duo
4:30—Loretta Qlempns, • Piano; > 

Dance Orch.
5:45—Joe White, Tenor
6:00—Cugat Orch.
8,iOO1—Vallee ' Orch.; Soloists 
9:00^—Captain Henry Show Boat 

Concert
10:00'—Whiteman Orch.;
11:00'—Viola Philo, Soprano 
11:15—Norman Gordon, Bass 
11:30—Madriguera Orch.
11:00^—Ralph Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
12:40 P. M.—Brunesco Orch. 
12:55—Bartlett Orch.
2:15—Otis Holley, Soprano 
3:45—Freudberg Orch.
4:15—^Myrtle Boland, Songs 
4:30—Dance Music
4:45—Jimmie Brierly, Sorigs 
5:00—Studio Orch.
6:30—Lane Orch.

8:15—Willy Robyn, Tenor; Marie 
Gerard. Soprano
9:00—Variety Musicale

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

WJZ—760 Kc
2:00 P. M.—Battip Orch.
6:00—King Orch.
7:30—Duchin Orch.
9:30—Himber Orch.

10:00—Canadian Concert
11:00—Leaders Trio- 
11:15—Anthony Frome, 
11:30—Scotti Orch.

; . WNYC—810
1:15 P. M. ■— Voccoll

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

j( Buvusio acistantą Hamburgo univeraiteto 
klinika).

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue"

XD*y Pasitarimai ir $«">OO 
-UH i egzaminavimas

Tenor

Kc
Du o

1:30^— Police Alarms; Music, 
.3:00—Kay Curtis, Songs 
4:00—Marguerite Zender, Songs 
4:30—Music School Settlement

Concert
5:15—^Eugene Mott, Tenor

WABC—860 Kc
12:15 P. M.—Connie Gates, Songs 
12:30—Scherban Orch.
1:15—Reis and Dunn, Songs
2:30—Sorey Orch.
3:00—Metropolitan Orch.
5:15—Hall Orch.
7:30—Mildred Bailey, Songs

I 7:45—News—Boake Carter
8:00—Edith Murray, Songs

1 9:00—Philadelphia Studio Orch.
9:30—California Melodies

10:00—Gray Orch.; Irene Taylor, 
Songs; Trio

11:15—Phil Regan, Tenor
11:30—Jones Orch.
12:00—Nelson Orch.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEWUS 
lietuvjs^raborius 

-^CUnder taker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N; Y. H

reikalam.

Telephone, Evergreen 6-5811

J. GARŠVA'
Graborius (Undertaker)

Mūsii Parengimai

Trys Parengimai Pasiliki
mui Naują Metą

i LDSA 111 Kuopos Narėms
■M 

upus susinu- I’ j 

ketvirtadienį, i ^Was'
LDSA 111 kuopos susirin

kimas neįvyks 1 
28 dieną gruodžio, bet įvyks 
ateinantį ketvirtadienį, 4 dieną 
sausio, tad visos narės tai įsi- 
tėmykite. 

4,

METINIS 28-tas

BALIUS

231 Bedford Avenų®

BROOKLYN, N

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

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

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

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

V aldyba.
Rengia Draugyste Dr. Martin

. • Luther i o

Pinkų reikalus. Juos l 
Tarptautinis Darbininkų Apsi- 
fynimas. Kibkviėrio“ darbinin- 

o pareiga prigulėti prie TDĄ, 
nėšjtai vienatinė brganiz'abija, 
kuri ; gina tūkstančius darbi- 
ftfnkų klasės kdvotojų.

Tik Per Kovą Laimėsite
..Miesto ponai, kurie duoda 

bedarbiams viešus darbus, la
bai daugelyje atsitikimų -neiš
mokėjo algas. Bedarbiai dar- 
binįpkai pradėjo organizuotis 
ir kovoti, ruošiant demonstra
cijas prie viešų darbų rašti
nių. To pasekmėje CWA ve
dėjai jau išmokėjo 2,000 dar
bininkų užvilktas algas. Taš 
dafr kartą parodo,’ kad tik 
voje galima laimėti.

ko-

Sniegas ir Bedarbiai
Antradienį, New, Yorke, pri

vertė apie IĮ colių storio snie
go. Prisiėjo pastatyti 10,000 
bedarbių, kad išvalytų sniegą 
iš mįesto. Jiems moka 50c į 
valandą. vienos pusės snie
gas? suteikė prbgą pasidaryti 
kelis centus. Bet tuom pat 
kartų, šaltis prislėgė tuos be
darbiu^, kurie neturi namų ir 
įąųg JU J^u ‘DĮirS-r-ųžšalo.

Valgyklą Darb. Reikalai

ekzaminavu$ atrado, kad jo
kiam darbui daugiau netin
ku.. .

' • r ; ■ > ; i » , ;

. j. -r-Turėjau nepilnai išmokė
tą namelį, tdrėjau susitaupęs 
pinigų, turėjau “kayuką,“ vis
ką su šeirųyna pravalgėmę, o 
namelį atėmė. Dabąr n.eturiu 
nieko. Nežinau kur mano šei
myna, o šeimyna nežino, kur 
aš.. ; '

—O kas tau liepė apsivesti ?
—gana serijozįškai užklausė 
jo j draugas.—Ar tu negalėjai 
pasilikti pavieniu, taip kaip ir 
aš? Matai, man niekas nerū
pi. • <

—Apsistok, tu idiote!. . Gal 
Šuniui be uodegos ir geriau, 
kuomet užgijus, bet... Atleis
kite, mes esame seni pažįsta
mi, — atsiprašinėjo pirmasis, 
norėdamas, kad aš nuo jų at
sitraukčiau.

Pasakęs ligi pasimatymo 
—nuėjau sau.

Skelbia didžiausią žmonių 
atsilankymą ant Fordo paro
dos. Mat, įžanga veltui ir vie
ta ant 15 St. ir 8 Avė. yra di^ 
dele.

Kaip jau minėjau, per 30 
metų Fo'rda’s padarė didelį 
progresą saVo išdirbystėj ir tas 
visas progresas yra jo paties 
privačiai naudai. , 'Juo toliau 
jis nuprogresuoja, j tuo dau
giau pavergia liaudį. Išnau- 
(jloją . (^daYbiijįnk^ ; budeliš
kai. įsunktas darbininkas jo f

Aido Choras rengia pasiti
kimą Naujų' Metų “Laisvės” 
svetainėje. Apie jį rasite 
daugiau kitoje vietoje. .

So. Brooklyn© ■ darbininkų 
organizacijoj,turės balių In- 
terhatiorifŪ 'Workers Qlub Sve
tainėje, 723-—5th Avė. ir 2 3rd 
St./17 ' J1 ’ ■

Industrinė ’Adatos Darbinin
kų unij'a rengia : didelį paren
gimą Mecca Terhple sVetainė- 
jė,‘ New Yorke. Visi paren
gimai įvyks vakare it tęsis iki 
vėlumos.

Bendras ALDLD ir TDA 
Kuopą Susirinkimas

Rooseveltas su pagelba 
NRA vykintojų nori sulaikyti 
New Yorko-valgyklų darbiniu- jau ^nebetinka niekam ir nei Į 
kus nuo streiko. 30,000 orga- Fordas, nei valdžią, vnesirūpi-j 
nijuotų darbininkų į Amert- na to darbininko, likimu. Iš- 
kbs''Darbo Federaciją ir 20,000, mestas pražūčiai, ginasi nuo 

mirties badu su plutele duo
nos, ginasi^ nuo peršalimo/įsi
vogdamas į to paties Fordo 
pasamdytą apšildomą vietą, 
nuduodamas, būk tai, “Fordo I 

kad darLininkai dirbtų. po 48 tavorų įėjo pažiūrėti.“ , 
valandas į savaitę ir nustato Randasi dar tokių dūšiągau- 

*ąlgą patarnautojams tik po 14 dų, kurie mano, kad ir jie *dar 
centų į valandą, kas j savaitę turi progą, kaip ir Henry Fbrd

neorganizuotų, rengiasi prie 
štręiKO. NRA vedėjai Išdirbo 
“Ipdą“ ir siūlo, kad valgyklų 
darbininkai suąilaikytų nuo 
streiko.. Tie ponai reikalauja.

MIRTYS—LAIDOTUVES SUBATOJE, 6 D. SAUSIO
SCHWABEN HALL

Antanas Kriauceliunas, $71 .
metų, 580 Grand St., mirė i Knickerbocker ir Myrtle Ave.
gruodžio 23 d. Palaidotas j
gruodžib 26 d., Alyvų Kalno1
kapinėse. Laidotuvių apei
gom rtipinosi graborius J.
Garšva.

Brooklyn, N. Y.
Pradžia 8 vai. vakare

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištylimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

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

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

ir

Gruodžio 22 d., mirė Jonas: 
Tijušas, 42 metų amžiaus. Gy-t 
ve/io 87 Johnson Ave.,' Brook-; 
lyne. Palaidotas 24 d. gruo
džio, Alyvų Kalno kapinėse.

Gruodžio 23 d. mirė Antho
ny Olinski, 17-kos metų am- 

(žiaus. Gyveno 77 So. 2nd St. 
i Palaidotus 27 d. gruodžio, šv.
Jono .kapinėse.

Šermenimis rūpinosi grabo
rius Alex Radzevičius.

bus išrinkta nauja valdy- 
del 1934 metų. Taipgi 
raportai kelių labai svar-| 
komisijų. Bus renkami de-

SKAITYKIT IR PLATIN
KIT“LAISVĘ”

Privažiuojama Union 
Bush wick Avės, karais, arba 
Myrtle Ave eleveiterim

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir pasi
linksminti. 4 I
Grieš prof. (5tTO ŠCHMITT 

Su savo Radio Orkestrą

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba LietuviškaiI

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East į
d 

Tel. HArbour 3424 |

DR. HERMAN MENDLOWITZ

Atdara nuo anksti rytė iki 
vėlaj vakare kožną dieną.

t » ■ • X

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.»

Sergančią
Chroniškos

Vyry ir Moterą 
ligos Gydomos

Ketverge^ 28 d. gruodžio, 
įvyksta ALDLD 1 kuopos su
sirinkimas. Jis atsibus “Luis-: 
vės“ svetainėje, pradžia 7:30: 
vai. vakare, šiame susirinki
me 
ba 
bus 
bįų
legatai į ALDLD Antro' Aps
kričio metinę konferenciją, ku
ri greitai įvyks.

Šiame r susirinkime privald 
bųti ir visi TDA ,17-tos kuo
pos nariai,, nes yra ląbai grei
tas; klausimas, kuris bus bend-^ 
rai aptartas ALDLD 1 kuopos 
ir TDA 17rtos kuopos narių. 
Tarptautinis Darbipipkų <, Ap
sigynimas tūpi labai daug svar
bių dajrbux . .Ruošiamas bazą- 
raSi. -tam .tikslui išduotos blan- 
kOs, < j kad paripkus visokių 

į daiktų^ šiąme susirinkime ,tu- 
dirt>tu^“č išstumtas" l'iukan'rSsime blankas

ir mestis darbąn. ■ (
" ■ ; .Todėl šis susirinkimas turi

būti- . labai skaitlingas, kad 
sėkmingai nuveikus ALDLD 
T^ĘĄ darbus.

IŠRANDAVOJIMAI
' BROOKLYN, N. Y.

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

deli, žema randa. Savininkę galite 
matyti 7-tą vai. vakare, po nume
riu 436 So.i 5th St., Apt. 9.
i • U . (305-307)

SOVIETU ŽUVIS
Krautuvėms proga įsigyti Sovietų 

. Žuvies j už žemą kainą ( .

ir

“Už Pinigus Vesta Pati”
| “Už Pinigus Vesta Pati” 
veikaĮo repeticijos įvyks penk
tadienį gruodžio (Dec.) 29 d., 
“Laisvės“ svetainėje, 7 :30 vai. 
vakare. Visi aktoriai būkite

Penkių Rūfiių Žuvys - 
10 kenukų kiekvienos rūšies, 

viso 50 kenukų , ,

< Už- $3.75; • 4 - į 

Persiuntimas apmokstąs. Pinigus 
prašome prisiųsti iš ankšto

427 Loriitfer St., Brpoklyii N. Y.

Ko

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Sudaro i$6.32 ir kitiems darbi- prasisiekti, pralobti, pasikin- 
riinkams po 28 Centus į v^lan- jkyti jei pe ’ šimtus;' tūkstančių 

" < < s Tas darbininku, tai riors kelis šįm-
užgyre tus, ftors kelis des^tkus. * 

| Progų j ieškotojai tankiai 
tbūva įdaryti per jĮirmestdpd- 
(sius praturtėjusius pramoki-

laiku
Aktorius 197 HAVEMEYER STREET

į j savaitę 
sąlygas i

dą—į$12.64 
vergiškais
Rooseveltas re i k a Jaudamas 
kad valgyklų darbininkai nei
tų į streiką.

ninkuš arba parsiduoda tur 
čiams kaipo darbininkų išda 
Vikai. ‘ '

Korespondentas O. O. ;

BROOKLYN; N. Y

Telephone Stagg 2-7057

Praneša visuomenei, jog jia atsidaro savo ofisą 
WilltamsbtMrghe:

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

Telefonas
Iki
iki

Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki U va], ii ryto

Evergreen 6-3959
4 kas dlen. sereiomfl Ir Rabatome 
7 :!• vai. vakarais

FLATBUSH OFISAS 
1229 Avenue J 

Kampan K. Mrd lt.

S
 šiandien ateiki

te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
tą, kaip jŪF fiziš
kai stovite.,

Odos NuŠaAgji- 
mni, Nervų' Ligos, 
A b ę I nas Silpnu
mas, 
nų, . _

nes Ligos, Nervų 
įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina ;• .• 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

»I nas Silpnu- 
Skiivlo wr
it MešlaŽa^ 

Nervų

r/VVVVVVVVVVVVA/* A AoOi kVciOooqAc /V rfV i

NOTARYPUBLIC llWM

DR. ZINS 
no Fast 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW F. BALLAS 
(B I E L A U S K A S ) 
G R ft B O R i U S 

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

MpSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALiQ, IR iŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PJRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĄ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. .

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS t MUS, O MES 
KUOOERIAUŠIĄI PATARNAUSIM. i

‘ Mūsų Raštine atdara Dieną, ir nakti. mDsu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

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

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau sav© studiją 

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

Naujoj vietoj 
studija daug 
geriau įrengta, 

' 1 todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKESJONAS
512 Marion St., kampas Broadwt' 

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




