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KRISLAI
Gera Kritika.
200,000'Balsų.
Lugansko Fabrikas.
Didelis Atidengimas.
Valymas Kom. Partijos.

Rašo Valstiečio Sūnus

“Raudonojo Artojo” 67-tam 
numeryje tilpo d. P. Sažienio 
savikritikos straipsnis. Kriti-

Nerašinėjimas davė

kuojama buvę amerikiečiai dd. 
B. Krasauskas ir Daugirdas, ku
rie gyvena Leningrade ir nera- 
šiųėja į revoliucinę spaudą, ypa
tingai į Amerikos komunistų 
spaudą.
progoj priešams sukelti pasakų, 
būk jie nerašo todėl, kad jiems 
blogai Sovietų Sąjungoj. -

Kritika labai vietoje. Bet ji 
tinka ne vien tiems draugams. 
Tinka ir draugams Šukiams. 
Šukiai, veteranai mūsų judėji
mo. Kada jie važiavo į Sovie
tų Sąjungą, jiems buvo sureng
tą visa eilė išleistuvių parengi
mų. Jie yra plačiai žinomi 
Amerikoje. ' Ketino rašinėti. 
Bet kaip nuvažiavo, tai dingo, 
kaip ir kiti. Jų tylėjimas tei
kia priešams drąsos puolimui 
ant Sovietų Sąjungos.

Ispanijos Komunistų Parti
ja, laike paskutinių rinkimų, 
gavo 200,000 balsų. Kordovo 
mieste Kompartija surinko 30,- 
000 balsų. Madrido—16,000. 
Taą parodo, kaip Ispanijos Ko
munistų Partijos įtaka auga.

Būsimais 
garvežių, 
produkci- 
garvežių.
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“JAPONIJOS M1LITARISTAI SUDARO 
PAVOJU TAIKAI,” PAREIŠKĖ STALINAS
Kalba apie Nusiginklavimą, 
bet Ginkluojasi

PARYŽIUS. — Franci jos 
valdžios politikieriai sako, 
kad Francija irgi sutinkan
ti sunaikinti pusę karinių 
orlaivių, jeigu, girdi, kitos 
šalys tą patį padarys. Tuo 
tarpu Franci ja sušilus didi
na apsiginklavimą.

Popiežius Tebekeikia
Sovietų Sąjungą

VATIKANO MIESTAS — 
Popiežiaus oficialis organas 
“Osservatore Romano” edi- 
toriale vėl keikia Sovie
tų Sąjungą už bėdievy-

Laikraštis verkia, kad 
po Litvinovo pasikalbėjimo I 

Rooseveltu padėtis ne-
Girdi, Litvino--

su
persikeitė.
vas tik gudriai Rooseveltą 
paėmė už nosies ir parodė 
jam, kad Sovietų konstitu
cija laiduoja visiems lygią 
teisę garbinti tokį dievą, 
įcoks kam patinka. Tuo 
tarpu, esą, bedievybė Sbvie-

SoMetų Sąjungoje jau paleis
tas darban Lugansko garvežių 
gaminimo fabrikas, 
metais jis duos 300 
Bet vėliau jo metinė 
ja bus 1,080 didžiųjų
Jam nėra lygaus fabriko Euro
poje. Vien keturi rūmai—ka
tilinis, plieno' gamįnimo, kalvi- 
nis ir mechaniškas užima 12 
hektarų žemės plotą. Jo išbuda- 
vejimas .ėmė kelis metus. Vien 
1932^ metais įdėta 79 milionai 
rublių.

' Sovietų Sąjungos mokslinin- tlĮ Žemėje. žydėte žydi l Po- 
kai ištyrė orą; kurį parsivežė P^ZIUS
iš 19-kos kilometrų augštumos 
baliūno “SSSR” įgula. Pir-

savo laikraštyje 
tvirtina, kad gudrus bolše
vikas ’ Litvinovas apgavęs

nuaus, pagal mokslininkus Ve- prezidentą Rooseveltą!
gener, štermer, Gemfri ir Gut
tenberg, buvo manyta, kad to-
kioje augštumoje daug skirtin- KRIZIO PALIESTŲ ŽMO-
gesnis oras, kad ten yra tik NIŲ SUSIRGIMAI PAKI

LO 55 NUOŠIMČIAIS* . I

jesms oras, kad ten yra tik 
,pie 15 nuoš. oksigeno (deguo- j

nio), kad tas turi veikti ne 
n į žmones, bet ir ant oriai - 
motorų, masini] ir t. t. PHILADELPHIA, Pa. —

Sovietai Reikalauja 
Didesnes Kvotos

Susitiko, Susivienijo ir Žuvo 
nuo Kulkos

New York “Times”'kores
pondentas Duranty turėjo' 
ilgą pasikalbėjimą su drau
gu Stalinu, Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos se
kretorium. Drg. Stalinas 
nurodė, kad Japonijos mili- 
taristai sudaro rimtą pavo
jų taikai, kad jie grūmoja 
Sovietų Sąjungai užpuoli
mu. Jis pabriėžė, tačiaus, 
kad Sovietų Sąjunga* yra 
pasiryžus užpuolikus tinka
mai atmušti.

J. STALIN

Toliau pasikalbėjime d. 
Stalinas nurodė, kad Sovie
tai iki šiol pilniausiai apmo
kėjo užsįęniui. už . pirktus 
produktus ir ateityje jie 
tik tiek pirks užsienyje, už 
kiek galės atmokėti. Palie
tus santikius su Amerika, 
jis pasakė, kad Sovietų/Są
junga galės pirkti Ameri
koj tiek, kiek jinai savo pro
duktų galės čionai atvežti ir 
parduoti. Ji mano, kad at- 
steigįmas diplomatinių ry
šių tarpe Šovįetų Sąjungos 
Amerikos atneš politinės 
naudos, nes padės taikai pa
silaikyti, ir ekonominės nau-Pargabentą iš tos au^iumos’ Jungtinių Valstijų Viešosios ■ _

orą analizavo Sovietų Sąjungos sveikatos Biuro vyriausias nes prekybos reikalai
laboratorijose su fiziku A. I. statistikas ponas S. D. Col- tarpe šių dviejų šalių bus 
~ ‘ “ oyu ir akademiku A. A. ]ins parodo, kad tarpe kri- p-eriau sutvarkyti.
čarnyševu priešakyje ir surado, 

id pras' turi ,20.95 nuošimčius 
o (dėguonio). Ant že- 

oras turi 20.98 nuoš. oksi- 
io. Tas parodo, kad 19-kos 

netrų augštumoje veik tokis 
oras, kaip ant žemės. Tai 

.priedas prie atmosferos 
hno. .“SSSR” baliūnaš 

rsiveze tris indus orę.

>4JSdvfetų Sąjungoje* ’jau bar- 
gitimas Valymas i Komūrtisfiį 
Partijos nuo,netinkamų elemen- 

ip /Pav., Leningrado distrikte 
partijos yra išmestų 11.6 nuo- 

mčiai narių. I Prie partijos 
buvo prisišliejusių žalotojų ir i

zio paliestų žmonių susirgi
mai nuo 1929 metu yra pa-1 . . n v. _
didėję 55 nuoš. Ypatingai. Placiai. Plotas sis Duran- 
tarpe tų, kurie pirmiau ge-,pasikalbėjimas _su Sovie- 
rokai gyveno, o krizis už- Sąjungos Komunistų 
klupo, susirgimai augštai PartU0S ir Komunistų Tn- 
pakilo ■ i ternacionalo vadu.

žinoma, ir čia nuo krizių 
ir įigų .daugiausia kenčia 
darbininkai,. visų pirma 
sęptyniolika milįonų bedar
bių ir jų. šeimynos. / < .,

. T,ųo -gi tarpu, Soviętų, Są
jungoje nuo įsisteigimo So
vietų valdžios mirtingumai

MkiŪ , pettakam'y . elementų, ■ ^mažėjo 40 , nuoš. Vaikų 
kurie ne tik trukdė būdavojimą mirtingumas, kuris senojoj 
socializmo, bet ir gėdą darė Ko- Rusijoj pasiekdavo iki 270 
munistų Partijai. ant kiekvieno tūkstančio,

Dėlto dar viena ašara nurie- prie Sovietų valdžios nukir-

Rytdienos “Laisvėje’’ bus

munistų Partijai.
Dėlto dar viena ašara nurie

dės renegatui Prūseikai, nes jis gįa an£ pušes. 
nuolatos /apverkia tuos, kurie j -
yra netinkami būti bolševikų _ . 
tarpe. i Susirgo Mūšy Draugė, 

Aplankykite
SO. BOSTON, Mass,

Imperialistinė Japonija nesi
liauja provokavus karą prieš 
Sovietų1 Sąjungą. Dabar ji Sau- Susirgo Laisvės Choro narė 
kia. būk govietų Sąjunga, Jung- draugė A. Daukantais. Ser- 
tm€a Valstijos ir Chinija su- kinkini Randaisitarę prieš Japoniją. Plėšikui* ga gana sunRiaL ^ndasi 
vis vaidinasi pavojai. Sovietų sav0 namuose po num. 317 
Sąjunga nesirengia nieką pul- East 8th St. Raginami 
M, bet ji prisirengus užpuoli- choriečiai ir draugai aplan- 
in» atremti. ✓ > J kyti sergančią draugę.?

Valdžia Traukia Teis-i 
man Dvidešimt Banių

l f <r ’ ‘ , j > ' V ■ ..

Roosęveltp valdžia pa
traukė teisman New Yorko 
bankų Clearing House As
sociation ir reikalauja, kad 
20 bankų atmokėtų depozi- 
toriams $9,375,000. Esą 11,- 
000 paliestų depozitorių. 
Tai daugiausia buržujai, nes 
tuose bankuose darbininkai 
pinigų labai mažai turėjo 
pasidėję. Rooseveltui nerū
pi imti už kaklo tuos ban- 
kierius, kaip United States 
Bank, kurie nunešė kelis 
šimtus milionų dolerių dar
bininkų ir smulkių biznierių 
ir palietė 400,000 depozito
rių. LU.'J.

WASHINGTON. — Per 
draugą Skvįrskį Sovietų 
valdžia pranešė, kad jinai nesimatę trys broliai Hessi- 
nepatenkinta paskirta 7,000 an. Per kalėdas susitiko ir 
galionų degtinės kvota įve- susijungė prie alaus ir deg- 
žimui Amerikon. Pav., Ita- tinės. Pasekmės tokios, kad 
lijai leista įgabenti 1,100,-, vienas iš jų, būtent Michael, 

rastas negyvas su kulka nu
garoje.

000 galionų, Erancijai 784,- 
000 gal. ir t.‘t.

KEANSBURG, N. Y. — 
Per dvidešimt mėtų buvo

MIRĖ DRAUGAS A. V. LUNAČARSKIS, 
SENAS BOLŠEVIKAS IR KOVOTOJAS,
Nankingo Valdžia Prisirengus 
Kruvinam Karui

LENINO MIRTIES SUKAKTUVIŲ PAMI
NĖJIMAS TURI BŪT PAVERSTAS AIŠ
KINIMU DARBININKAMS LENINIZMO

Visoms Lietuviu Komunistu Frake ijoms ir Masinėms 
Darbininku organizacijoms bei Draugijoms
, Sausio 21 dieną sueis dešimt metų nuo mirties pa
saulio proletariato vado ir mokytojo draugo Lenino. 
Leninas mirė, bet leninizmas gyVuoja—gyvuoja šian
dien galingiau, negu dešimt metų atgal. Prieš ko
munizmą dreba imperialistų buržuazija. Sovietų Są
jungoje, vienam šeštadalyj pasaulio, triumfuoja so
cialistinė kūryba po leninizmo vėliava. Chinijoj jau 
šimtas milionų valstiečių ir darbininkų gyvena po

* Sovietų valdžia. Visose kapitalistinėse šalyse leni
nizmas šviečia proletariatui kelią prie pasiliuosa- 
vimo. . *•

Amerikos ^Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijos 
Centro' Biurai 1 nutarė atsišaukti į visas* ’frakcijas, į 
visus draugus ir taip pat mūsų masines organizaci
jas, kad didmiesčiuose šiemet rengtumėme masinius 
Lenino mirties paminėjimo susirinkimus ir aiškintu
mėme lietuviams darbininkams leninizmą. Susirin
kimus reikia šaukti apie pabaigą sausio ir pradžią 
vasario* Reikia žiūrėti, žinoma, kad lietuvių susi
rinkimai nesupultų su Komunistų. Partijos rengia
mais Lenino mirties paminėjimo tarptautiniais sū- : 
sirinkimais. Antra, masinių organizacijų kuopose, 
per sausį ir vasarį reikia turėti diskusijas leninizmo 
klausimu. Tose diskusijose reikia raginti lietuvius 
darbininkus stoti į Komunistų Partiją, kaipo leni
nizmo kūnytoją Amerikoje. T

Visų pirma už šito svarbaus darbo turi griebtis 
komunistų frakcijos. Sekretoriai privalote tuoj aus 
sušaukti frakcijų susirinkimus ir apsvarstyti šį Cen
tro Biuro atsišaukimą. Išdirbkite planus del suren
gimo prelekcijos leninizmo klausimu ir del diskusijų 
apie leninizmą savo miesto masinių organizacijų kuo
pose. Praneškite Centro Biurui apie savo tarimus 
ir planus. “Laisvės” ir “Vilnies” redakcijų nariai 
su prelekcijomis apie leninizmą pasistengs pavažiuo
ti į artimesnius miestus.
*• Dar kartą, raginame frakcijas ir visus draugus 
veikti be atidėliojimo. Juo anksčiau pradėsime reng
tis,'tuo geresnes pasekmes turėsime!
!TXT) CENTRO ■

’ 4t> Ten Eyck St., Brooklyn, v N; ;

UŽNEAT1DEU0JAMĄ PALIUOSAVIMĄ 
TORGLER, DIMITROV, POPOVIR TANEV

Iš New Yorko, San Fran? iš fašistų rankų ir sugrą- 
cisco ir kitų Amerikos mie
stų darbininkų organizaci
jos siunčia telegramas Vo
kietijos vidaus reikalų mini- 
steriui Frick, kad tuojaus 
būtų besąlyginiai ir saugiai 
paleisti iš kalėjimo draugai 
Torgler, Dimitrov, Popov ir 
Tanev. Net fašistų tęismas.

žinti į revoliucinio judėjimo 
eiles.

Holandija Nori Išgelbėt 
Lubbe Gyvybę

-BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia gavo prašymą nuo

pripažino juos nekaltais, o (Holandijos, kad reichstago 
vienok tie draugi tebelai- padegėjui Lubbei būtų mir
komi kalėjime;> Darbininkų*ties bausmė pakeista*““~' 
judėjimas - turi dšplėšti juos nu kalėjimu.

SHANGHAI. — Nankin
go valdžia esanti galutinai 
prisirengus paleisti karan 
visas spėkas prieš Fukien 
provinciją. Puolimas bū
siąs daromas vienu sykiu 
iš oro, vandens ir. ant že
mės. Chiang Kai-shekas 
vėl skelbia “laimėjimų.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Chicago, Ill.—Ewald Ped- 

i die gavo divorsą nuo pačios, 
• primesdamas jai neištiki
mumą. ' Dešimts metų atgal 
jo žmona pagimdė dvynu- 
nus. Vyras sako, kad vie
nas vaikas yra jo, nes į jį 

! panašus, o kitas jo kaimyno, 
( nes į kaimyną panašus. Tei
gėjas pripažino jo tvirtini
mą ir davė divorsą.

Washington. — Valdžia 
pradėjo tyrinėti skundus, 

! kad Ohio valstijoj saliunči- 
i kai pardavinėja degtinę su 
'nuodais, nors ant butelių 
yra valdžios leibeliai.

Gruodžio iš 26 Į 27 naktį, 
pietų Franci jo j e, mfrė se
nas bolševikas, dr. Anatolij 
Vasilijevič Lunačarskis, ku
ris važiavo į Ispaniją, kaipo 
Sovietų Sąjungos ambasa
dorius. Jo kūnas greitai 
bus pasiųstas į Sovietų Są
jungą, kur ir bus palaido- 
tas.

Lunačarskis gimė 1875 
metais, Poltavos mieste. 
Dabar turėjo 58 metus am
žiaus; kovotojas už darbi
ninku klasės reikalus nuo 
15-kos metų amžiaus, litera
tas ir menininkas. Savo 
veikimą pradėjo tarpe stu
dentų Kijevo mieste. Daug 
kartų buvo caro valdžios 
areštuotas ir ištremtas. Ke
liais atvejais priverstas bu
vo gyventi užsienyje—Fran
ci jo j, Šveicarijoj ir kitur.

Lunačarskis savo laiku. 
darė ir klaidų veikdamas iš
vien su Bogdanovu ir kitais 
dievų tvėrėjais. • Tada Le- 
ninaę ir Plechanovas jį 
smarkiai kritikavo. Bet Lu
načarskis labiausiai atsižy- 
mėjo darbininkų klasei', dar
buodamasis per 'dvyliką me- 

; tų, nuo 1917 iki 1929, So
vietų Sąjungos apšvietos ir 
dailės komisaru. Jis patei
kė tinkamas' metodas ap
švietei šalyje, kurios gyven
tojai buvo labai atsilikę. Jis t

Eldorado, Ark. — Tūlas 
Benjamin Labowitz, chica- 
gietis, žada ženytis per te- 
lefoną^su meigina, kuli gy- :-pamatim‘7’ iškritikavo bur-
vena Čekoslovakijoj.I ■ ' __•---

Buffalo, N. Y.—Tūla Pas- 
qualiene pagimdė kūdikį už 
pusės valandos po mirties, 
tai yra, kūdikis gimė, kuo
met motina jau buvo mirus.

žuazinio mokslo metodas ir 
pateikė tas formas, kokio
mis turi būti teikiama ap- 
švieta prie proletariato dik
tatūros.

(Tąsa 5-tam pusi.)

AMERIKOS LIETUVIU DARBININKŲ LITERATU-': 
ROS DRAUGUOS C. KOMITETAS 1934-1935 M.

Į A.L.D.L.D. Centro Ko
mitetą išrinkta sekami* 
draugai ir draugės: J. J. 
Kaškiaučius, 1,030 balsų; 
D. M. Šolomskas—1,017; A. 
Bimba—894; R. Mizara — 
878; H. Jeskevičiūtė'—732; 
S. Sasnauskienė—676 ir V' 
J. Senkevičius—536 balsų. 
Alternatais yra B. šalinaitė, 
J. Bimba, J. Nalivaika ir S. 
Peikieiiė. \

Balsavimuose dalyvavo 97 
kuopos ir 5 pavieniai nariai; 
Ūž vienybę su Lietuvių Dar
bininkių‘Susivienijimu Am
erikoje paduota 1,491 bal
sas. Prieš 60.

Veik vienbalsiai už vieny
bę pasisakė ir L.D.S.A. na
rės. Tokiu būdu abi orga
nizacijos suvienijamos. 
Abiejų Centro Komitetai su
vienyti į vieną ir nuo L.D.S. 
A. Centro Komiteto įeina 
narės: H. Jeskevičiūtė, S. negu spalių mėnesį. Finan- 
Šasnauskienė, S. Petkienė, ainiai skaitant, buvo mažej- 
A. Kazokytė, K. Šolomskie- ni visa dešimčia milionų

Depsienė.
> Abiejų organizacijų Cent
ro Komitetai laikė bendrą 
posėdį ir išrinko sekamą 
valdybą: A.L.D.L.D. CK or
ganizatorium bus drg. S. 
Sasnauskienė, sekretorium 
D. M. šolomskas ir iždinin
ku — O. Depsienė.

Čekius išrašykite iždinin
kės d. O. Depsas vardu ir 
siųskite:

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St„^ 
, Brooklyn/N. Y.

Amerikos Eksportai 
Sumažėjo 5 nuoš.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų produktų eks
portai į užsienį buvo 5 nuoš. 
mažesni lapkričio menesį,

• amzi- .
nė, B. Sėnkevičienė ir O. dolerių.
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Reikia Juos Paliuosuoti
’komitetas Gelbėjimui Vokietijos Fa- 
,mo Aukų, kurio centralinė raštinė 

andasi bJew Yorke, kreipia darbininkų 
domesį į tą -faktą, kad Leipzigo teismo 
išteisinti keturi komunistai vadai—Torg- 
leris, Dimitrovas, Tanevas ir Popovas te- 
besiranda pavojuj. Nors juos Leipzigo 
teismas, verčiamas masinio spaudimo, pa
skelbė nekaltais, bet fąšistų valdžia neiš
leidžia iš kalėjimo; laiko juos tokiose są
lygose, kaip ir prieš teismą, šis Komi
tetas, todėl, ragina Amerikos darbinin
kus:

1. Siųsti telegramas Vokietijos vidaus 
reikalų ministeriui Frick, reikalaujant, 
kad visi keturi išteisinti komunistai bū
tų paleisti iš kalėjimo ir atiduoti į ran
kas Tarptautiniam Komitetui, kuris rū
pinas Vokietijos fašizmo aukų likimu.

2. Darbininkų organizacijos turėtų pa
siųsti savo delegacijas pas Vokietijos 
konsulatus, reikalaujant to paties.

3. Darbininkų delegacija turėtų va
žiuoti į Washingtoną, pas Vokietijos am
basadorių Lutherį su tuo pačiu reikala
vimu; • ’ * į j

4. Visur darbininkų organizacijos tu
rėtų laikyti speciališkųfe mitingus ir pri- 
mti' tekamo turinio obalsius:

Mes reikalaujam kūoveikiausio paliuo- 
aviirio Torgleriui, Dimitrovui, (Popovui 
• Tanevui ir atidavimo jų .į. raukąs Tarp?
utiško Komiteto, kuris dabar randasi
‘ipzige. y r t -
Klausimas labai svarbus; Išgelbėję ši- 

loą Veikėjus Uš Leipzigo teismo' nasrų, 
abąr turime tęsti kovį už jų visišką pa- 
uoįavimą.
Reikia veikti, nieko nelaukus!

Minskas Šiandien
“Raudonasis Artojas” rašo:
Palyginus su priešrevoliuciniais laikais šian

die Sovietų Baltarusiją sunku pažinti. Pa
žvelkite į Minską. Tai ryškus pavyzdys, 
kaip Baltarusija žengia aukštyn socialistinės 
statybos keliu. Kuomet, kokiais laikais galėjo 
svajoti carizmo ir buržuazijos prislėgta Balta
rusija apie tokį savo ūkio, savo nationalist!- , 
nes kultūros pražydėjimą? Kuomet, kur ir ko
kiu laiku galėjo svajoti Minskas apie tokį 
spartų ūkio ir kultūros,augimą?

štai keletas skaitlinių. Ištisinė Minsko pra
monės įmonių produkcija sudaro 204 milionus 
rublių—šešis kartus daugiau, kaip 1927-28 
metais ir šimtą kartų daugiau, kaip iki karo. 
Gyvenamų butų statybai laike pirmojo penk
mečio (išskyrus Vyriausybės Namą) išleista 
virš '44 milionų rublių. Pravestas tarmvajus 
virš 26 kilometrų. Pastatyta biblioteka, kino 
teatras. Statoma nauja elektros stotis 24 
tūkst. kilovatų gąlios.

Tiktai proletariato diktatūra, komunistų-bol- 
ševikų partijos vadovaujama, užtikrino teisin
gą nacionalinio klausimo išrišimą ir sudarė 
visas sąlygas visų buvusiųjų carizmo paverg
tųjų tautų audringam ūkio ir kultūros augi-- 
mui.

J

Minsko gyventojų skaičius palyginus su 
prieškariniu laiku dvigubai padidėjo. Dabar 
Minske gyvena virš 180 tūkst. žmonių ir tai 
ne tie žmonės, ką buvo pirmiau. Dar 1930 
metais Minske buvo tik 1,8 nuošimčių darbi
ninkų. Dabar Minske yra apie 25 tūkst. dar
bininkų, dirbančių gamyboje. Apie 10 tūkst. 
statybos darbininkų. Darbininkai ir tarnau
tojai Minske sudaro virš 35 nuoš. visų gyven
tojų skaičiaus. Tai taip atrodo Sovietų Mins
kas.

BSSR darbo masės tamprioj sąjungoj su 
didžiosios Sovietų šalies darbo masėmis kuria 
savo istoriją, stato socializmą, kuria savo kul
tūrą nacionalinę savo forma ir socialistinę tu
riniu. Ant atsiektų laimėjimų pamato išaugo 
mūsų jėgos ir mūsų galimybės kuogreičiau-: 
šia nugalėti tuos visus trūkumus;, kurie dar 
iki šiol yra mūsų darbe. ;

I

Tiksliai vykdinant leninišką nacionalinę po
litiką, po kovingo proletarinio internacionaliz
mo1 Vėliaya, nugalėdami klasinio priešo pasi- 

‘priešinimą, griežtai kovodami su visokiais ge
neralinės partijos* linijos iškraipymais, BKP- 
(b) CK su d. Gikala priešakyje vadovaujant, 
broliškam Sovietų Sąjungos proletariatui pa- I 
dedant Minsko gorsovietas atsieks naujų per
galių ūkio ir kultūrinės statybos fronte.

Revoliucinis judėjimas 
užima vis platesnes mases ir 
vis reikalauja daugiaus jė
gų. Komunistų Partija au
ga nariais, bet nauji nariai 
nėra politiniai gerai lavinti 
ir ims kiek laiko, kolei jie 
galės vaduotis savo patyri
mais veikime. Ims laiko, kol 
jie galės vadovauti kitus 
pradinius darbininkus revo
liuciniam judėjime. Bet yra 
ir senų mūsų draugų, kurie 
per daug metų priklausė 
judėjimui, bet, kada dabar 
reikia stoti į vadovybę, jie 
pasirodo dar negana žinan
ti ir nemoka atlikti savo 
pareigas.

Pavyzdžiui imam Pitts- 
burgho apielinkę. Plieno lie
jyklų darbininkai neturi nei 
vieno'draugo, kuris iš jų 
tarpo galėtų imti ir vado
vauti jų kovas. Vis reikia, 
kad partija atsiųstų dar
buotojus iš kur nors kitur. 
Ar taip * turėtų būti ? Tos

vienijantis ALDLD su 
LDSA daugelis buvo iš kar
to tos nuomonės, kad LDSA 
jau panaikinama ir tas ga-: 
lės kol kas pakenkti, nes, I 
jei dalis moterų, vietoje ei
ti kartu darbuotis, pasuks į 
šalį ir išeis iš darbininkų 
judėjimo, tai bus negeistini 
nuostoliai. Ir tas tiesa. 
Lankantis kolonijose, dau
gelis moterų nors ir kalba 
apie vienybę, bet sako visas 
nares neišlaikys; dalis jų— 
vietoj eiti ąuvien^ton orga- 
nizacijon—eis laukan arba 
pasitrauks iš veikimo arba 

:nėt nueisiančios į svetimas 
darbininkų judėjimui orga-‘ 
nizacijas. Tai būtų žala re- i 
voliuciniam darbininkų ju
dėjimui.

Mūsų organizacijų cent
rai pravedė liniją, kad, jei 
reikalinga, palaikyti ALDL 
D moterų kuopas kaip ku
riose kolonijose. Tas turė
tų ir būti daroma. Tai gi 
sumanymas labai vietoje ir

sidejo Teismas Didelių Pasais 
Šmugelninkų Lietuvoj

ta Lietuva i kur teisėtai negalima buvo
4- n i noria i.irEi vi ac i-n i 4-‘i i vnin '

“Laiminga” i _
su kyšiaėmiais. Valdiškose i tai padaryti, nes tai turėjb 

'jos įstaigose skandalas po būt kas nor neteišingo, fal- 
skandalui, šmugelis po šmu- slo
geliui, vagystės po vagys
čių. Nespėjo teismai, užsi- v-.’
baigt del pinigų vogimo vai- i lynu ir kitų šalių, fąlšy^vų

f
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tai buvo nemaža orgahi- 
zacija; turėjo ryšius sti Ber- '

Į pasų dirbėjais. Turėjo savo 
dirbtuves , padirbinėjimui 
(atspausdinimui) netikrų 
dokumentų... ’ i *■ . ’ • • I .

Nekurie kaltinamųjų; jau ... 
prisipažiho, kurių ppęšaky- . .

i ijei yra tūlas žymus {ž'mogus
; Jasiukaitis. šitą valstybes , ' ’ ’’

industrijos darbininkai, jei# jįs sutaupius tas darbinin
kes, kurios gal būtų pasi
traukę. Kiekvienos koloni
jos draugai turėtų šį klau-

patys lavintųsi klasių kovo
je, jie būtų ir vadai, iškilus, 
tokioms kovoms, kaip tai 
streikai ir jie geriaus gale- simą labai gerai išrišti, kad 
tų vadovauti, nes jie žino jįs būtų pravestas, kaip rei- 
tą industriją iš pat pama- Ria. Kiekvienoje kolonijoje 
tų. Iš kitur. atvažiavę niūsų draugai turėtų su-1 
draugai turi naudotis šaukti susirinkimus ir dis- 
tik.abelnais žinojimais. Tie- kusuoti bendrai šį klausimą, 
są, kad klasinis supratimas 
negali būti kitokis ir kitos 
industrijos darbininko, kaip 
ir dirbančio plieno liejyklo
je, bet vietinis darbuotojas, 
turėdamas, net ji:, ypatišką

Tai ne vienų moterų čia 
dalykas, kaip, ir ne vienų 
vyrų, ALDLD arba LDSA. 
Čia. dalykas' visų mūsų na-? 
piu ir stik bendrai gerai iš- 
rišę pravesime.'planą', ata-

susipažinimą su darbinin- j tinkamą pagal mūsų vienos 
kais, gali juos geriaus pa- arba kitos kolonijos reikalą, 
traukti ir darbininkai mato, jei tai palikta narių nuo-

hg. Anatolis Lundčarskis
Nąktį iš gruodžio 26 j 27 d., Mento- 

ne, pietinėj Francijoj, numirė dar vie
nas senas bolševikas—Anatolis Vasilije- 
vičius Lunačarskis. ' Ilgoką laiką sirgo 
širdies liga ir del jos mirė. Pastaruoju 
laikąs,jis buvo paskirtas Sovietų Sąjun
gos : ambasadorium Ispanijon, bet savo 
pareigų negalėjo eiti delei ligos.

’ Draugas Luąačarskis buvo vienas iš 
senųjų bolsevikų-intelektualų. Plačios 
erudicijos ir nepaprastų gabumų, o 
taipgi didelio darbštumo žmogus!

Jis, gimė 1875 metais, Poltavo^ mieste, 
įstojęs į Kijevo universitetą,'jis prisidė- 

) pi*ie revoliucinio judėjimo, del ko tu- 
ėjo'-pabėgti į užrubežį, Zurich, Šveica- 
•iją< ’ .
ą, bet 189& buvo ištremtas į V^logdą. 

<.903$metais jis patapo nariu Rusijos So- 
nal-dėmokfą|ų Darbininkų Partijos bol
ševikiškojo, iparno.

Bendradaioidvo podraug su Leninu, 
>et 1906 mj jis buvo Lenino smarkiai kri- 
ikubjamaš del prisidėjimo prie Bogda- 

novo: grupes,< kuri bandė išdirbti naują 
rilo^pfijąK priešingą marksistiniam isto
riniam materializmui.

Tuojau po Lapkričio revoliucijai, Lu- 
načar^kis buvo paskirtas Švietimo liau
dės komisaru Sovietų Rusijoj, kur per 

lę metų jis ėjo savo pareigas. Pasi
juke 1929 metais. Po to dirbo vįso- 
as svarbius socialistinėj kūryboj dar- 
is; daug rašė. Viso jis pagamino apie 
:-ką sceniškų veikalų ir daug meno kri- 
kos raštų. - k ’
Su netekimu d. Lunacarskįo, darbinin

kų klasė nustoja vieno iš didelių žmo
nių, senų bolševikų, šiemet mes tokių 
palaidojome keletą, taTpe kitų: Gusievą, 
Zetkiną, Katajamą.

1892 getais sugrįžo atgal į Rusi-

“Nebuvo Jo Namie"
Bridgeport© (Conn.) miesto biudžeto 

taryba nutarė pakelti ant nejudinamos 
nuosavybės taksus $3 tūkstančiui dole
rių? Tai, žinomi, daugiausiai palies 
smulkiuosius namų savininkėlius.

Įdomu tai, kad miesto majoras McLe- 
vy, ponas socialistas, žinodamas, kad tas 
klausimas bus svarstomas^ “nebuvo na
mie, ” bet išvyko į New Yofką. Sugrįžęs, 
jis taip jau nieko nedarė, kad pareikšti 
savo protestą. O kaipo miesto galva, jis 
tai galėjo padaryti. Kaipo socialistas,— 
jis turėjo tai padaryti.

Tai dar kartą parodo socialįstų ne tik
tai atsidavusį tarnavimą buržuazijai, bet 
ir veidmainingumą, išsisukimo nuo atsa
komybės būdus. .

Tas įjhts ponais McLevy kadaise griež
tai atsisakė paremti reikalavimą socia- 
lės apdtaudos. Jis dirba, kaip kad dirb
tų bile demokratas arba republikonas, 
pastatyti buržuazinių partijų.

Laike rinkimų, komunistai šitai aiški
no darbininkams. ’ Iš prityrimo jau ži
noma, kad visur įr prie kiekvienos pro
gos, socialistai valdžioje nieku nesiskiria 
nuo kapitalistinių partijų politikierių: 
tarnauja buržuazijai darbininkų lėšomis.

Tolimesnė gyvenimo eiga aiškiau ir 
aiškiau parodys p. McLevy darbelius, ža
lingus darbininkų klasei, bet gerus nau
dotojams.

Taip, sąmoningas darbininkas geriau
siai padarys, jei jis, manydamas savo 
draugui pirkti naujų/metų dovaną, užsa
kys metams dienraštį “Laisvę.” Jįs tuo 
būdu atliks keleriopą pareigą? paskleis 
revoliucinės apšvietos, paręms mūsų ju
dėjimą ir prisidės prie gaminimo naujų 
kovotojų, .Dabar “Laisvės” prenumera
ta nupiginta.

V ' - / ‘ 
l
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su kuo jie turi Reikalą.
Ne geriau yra ir su kitom va^° siuomi reikalu susiiū- 

Visur mūsųiPiB^i ir jį tinkamai spręsti, 
auia “atsius- J.ZP. Miller.

monei, tai visi nariai ir pri-

industrijom.
draugai reikalauja __ _
ti veikėją iš centro,” nes 
jie negalį budavoti veikimą. 
Ar galima visoms koloni
joms duoti darbuotojus iš to 
centro, iš kurio reikalauja, 
kuomet ir centre tik aprube- 
žiuotai randasi draugų ir 
apsivertusių darbu. Nega
lima. Tokių , iš centro dar
buotojų reikalauja Pittsbur- 
ghas, Baltimore, Clevelan- 
das, plieno industrijos dar
bininkai ir mainieriai. Visur 
reikia vadovų, bet tų indus
trijų darbininkai nededza 
pastangų, kad jie patys pra
silavintų ir paliktų vado-,, 
vau j amais draugais. Jie 
geriaus žino, kąip tose ’ in
dustrijose sąlygos ■ ir kaip 
dar hininkūs sekmingjįaus 
organizuoti. ISIdrėjjmas dar
buotojų iš centrų, ę nesila- 
vinimas patiems;imti padėtį 
į rankas, (bloga^ > manymas 
ir jis nepateisina vietos 
draugus, r Patentuęti Revo
liucionieriai, atsiųstais ki
tur, viena' diena pasaulį ir 
darbininkų sąlygas nepa
keis; reikia patiems darbi
ninkams nuolatos darbuotis.

taip. veikimas budavo- 
Tai bus kadrai..

LOWELL, MASS
Užbaigimas Senų Metų Ir Pa

sitikimas Naujų *
Baigiant senus ir laukiant 

Naujų Metų, tai yra subatoje, 
gruodžio 30 d., 7:30 vai. va
kare, savoj svetainėj, 338 
Central St., Lewellio Darbinin
kų Centro kliubas rengia sma
gų šokių vakarą.

Šokiams grieš broliai Bili- 
dai: Aleksandras, talentingas 
harmonistaš, ant brangios, pla
ninės armonikos, o Povilas ant 
dramatiško dubeltavo 
Jiedu sugebės publiką 
kinti.

Kadangi uždirbtas
bus sunaudojamas darbininkų 
klasės reikalams, todėl prašo
me visų 'paremti* mūs savo at
silankymu į šį vakarą. Įžan
gos tikieta's tik T5c ypatai, o 
linksmintis bus galima iki vė
lumai nakties. Užbaigkime 
seųus metus draugiškai ir 
Naujus Metus pasitikimė pil
ni darbininkiško solidarumo.

J. M. Karsonas,

bubno. 
paten

pelnas

Tik 
sis.

Delhų Indija. — Vokietis 
Willy Me’rki vėl planuoja 
.1934' metais bandyt pasiekti 
Kashmir kalno viršūnę. Per- 
nąi nepavyki. Kalnas turi 
26,629 pėdas augščio.

Kailiasiuviy Delegacija 
Važiuoja Washingtonan

NEW YORK. — Adatos 
Amatų Industrinės Unijos 
kailiasiuvių delegacija iš ke
turių šimtų darbininkų iš
važiavo penkiais busais į 
W a s h i n gt o ną dalyvauti 
svarstyme kodekso del tos 
pramonės; Mat, NRA yra 
paskyrus dieną to kodekso 
svarstymui. Darbininkų 'de
legacija priduos savo reika
lavimus.

diškose įstaigose, iškilo di
delis pašto ženklelių šmuge
lis, kuriame valdininkai'šalį 
apvogė milionais litų, Dar 
nepasibaigus šio šmugelio 
teismam, jau scehon atsiS- 

r- I A 1 | . •

tojo naujas šmugelis, nauja 
valdininkų žulikystė — tai 
falšyvų pasų išdavinėjimas, apvogimo darbą varė ^tikrĮ

Ši byla prasidėjo gr.uo- j lietuviai patriotai” (fašis, 
džio 1 dieną; laikraščiai ra-j* " 
šo, kad ji tęsis nemažiau 
porą savaičių. Dabar tei
siama 26 žmonės, kurie šio
kiu ar tokiu būdu įsivėlę į 
šią pasų aferą. Keletas kal
tininkų pabėgo užsienin; ke
li šiaip kur slapstosi. Di
džiausi šios žulikystės kal
tininkai yra buvę valdinin
kai, o nekurie ir dabar tu
ri valdiškus darbus. Kal
tinamųjų priešakyje figū
ruoja Jakaitis, buvęs Vi
daus Reikalų Ministerijos 
viršininkas; mat, jis tame 
darbe turj gerą patyrimą.

Kiek dabar- susekta, tai 
per kelis metus išduota 170 
falšyvų pasų ir 58 leidimai 
į užsienį. .Daug iį; vietinių 
pasų * padirbta. Padirbinė
jo. daugiausiai, tiem asme
nim pasus 
a^ tojau jjrįęž, 
teisėtai juos gaut iš Valdžios 
išvažiavimui užsienin. Už 
nekuriuos tokius pasus bu
vo paimta net iki 800 litų. 
Padirbinėjo ne tik pasus, 
bet ir gimimo metrikus, mo
kyklų atestatus ir kito
kius notarinius dokumentus, 
ir tokiuose atsitikimuose,

tai) sutartinai su.’ žydais 
buržujais. . . -

Apie tolesnę teismo eigą 
bus pranešta vėliau.

)
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ELIZABETH, N. J.
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Labai Puiki Vakariene ; s 4-

Gerai žinomas Bangos Cho- ’.<!• 
ras rengia ląbai puikią yaka- , fi <i 
rienę Naujų Metų pasitikimui.( 
Vakarienė įvyks 31 d. gruo
džio, prasidės -6 vai. vakare,'1 - ’ 
įžanga tik 50c. Taip pat va- 
karienė yra rengiama gerai . 
žinomoj vietoj, LDP Kliubė;
408 Court St.

Ši vakarienė įvyks su dabai 
gera programa: dainuos drg. 
A. Višniauskas; iš Bayonnės,( j.. 
dalyvaus Bangos Choras, Mer
ginų Oktetas ir tt. ‘ Tad 
rienė bus labai gera ir1 snia- ’ * '' ‘ 
gi. Chofaš -kviečia -visus lie-
tuvius darbininkus dalyvauti f }J 

prięzaisėiiį negalėjo šiame parengime. ; .. ; , i

nuotu bile kur daugiau, kaip < 
50c, o čia už tą pačią kaįiią . • . 
bus muzikališka, gera progra
ma. Be to, dar dalyvaudami 
šioje vakarienėje, parein^ife • 
Bangos Chorą, kuris dalyvau
ja visuose darbininkų paren--,. i- 
gimuose.

Komisija

»/

DEDERVINĖS; AR EKZEMA
Malonėkite atsakyti per mū

sų dienraštį “Laisvę,” ar gali
ma kokiu nors būdu nugydyt 
nuo rankų ar tai dedervinės ar 
taip kas, gal ekzema? Labai 
nepatogu yra turėt čia pat ant 
rankų, kur yra. visiems mato
ma ir nėra kaip paslėpti, bū
tent raudona oda ir labai-labai 
niežti. Nukasant, išpila to
kiais spuogeliais su vandeniu, 
o paskiau peršti tas dietas. 
Taip man yra jau keliolika 
mėnesių.

XT ATSAKYMAS nedidelėmis dozėmis. Tat g.
Negalima, nesimačius, tik- lėtute ir gi parsinešti iŠ vaiši

T

DARBININKU 
SVEIKATA
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ypač maisto žvilgsniu. 
būtų pakankamai vitaminų, 
mineralų, šarmų Jūsų maiste^ " ’ 
šalia proteidų, angHhvAhdžių- "-■ 
(skrobylų bei krakmolų, sah'' ;., 
džių daiktų) ir riebalų.

Kad dapildžius kokius m'aiš- if 
to trūkumus, vartokite pef VL-./4. 
są žiemą paprasto žuvies alie
jaus, Cod liver oil,”, po tre- 
j etą šaukštų po valgio. Taip . ’’ Į 
gi iodo tinktūros, pO lašą, 
stiklą Vandens, du kaHu{ 
savaitė. Labai dažnai riodos ū*”; 
ydas padeda atitaisyti pąilgo- , 
sios kaklo .liaukos preparatąi,

rai nuspręsti, ar Jums deder
vinės ar ‘įsisenėjusi ekzema. 
Vis tiek keletas bendrų , pata
rimų bus Jums naudinga.

Tie Jūsų niežinti išbėrimai 
gali paeiti vien tik nuo kokių 
išlaukinių priežasčių: nuo ko-Įsinešite šitokio, mišinio: 

Carbolic acid, 1 drachm 
Zinc oxide, 1 ounce; 
Lime water,. 6 ounces. 
Vilgykite niežinčias' vie 

trejetą kartų kas diena, o 
nakties vilgykite kold 
arba gliceriną. Nemazgok 
taip dažnai rankų, ypač kf 
tu vandeniu ir aštriu ipu 
Vely nuvalykite koldkrėi 
kad riebumas iš odos taip 
bai neišsiplautų.

nės “Thyroid tablets, 'gr.
No. 100. ir imti po viėną‘ tab- 
letėlę nors kartą kas diena, ry- ' 
tais, i

Odai vilgyti paviršium par- Te

kių erzinančių milteliu, mui-; 
lo, nuo kokių skysčių, nuo di
delio šalčio ir tt. Bet labai 
dažnai tokios rūšies išbėrimai 
turi ryšių ir su viso organinio 
būkle, priklausė nuo vidurių 
veikimo, nuo' kraujo sąstato, 
nuo liaukų ir t.p.

Tai Jūs, Drauge, klaidos ne
padarysite, jeigu, kiek tiktai 
Jums yra galintą, prisilaikysi
te bendrų higijenos dėsnių,

*
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Trečias Puslapis

ŽUVO DRĄSUS KOVOTOJAS—DRAU
GAS VLADAS BAUZEVIČIUS

ir prisiruošiama Spalių Re
vo 1 i u c i jos paminėjimas. 
Drg. Vladas pasiūlo ir pats 
apsiima pakabinti raudo
ną vėliavą toj pavojingoj 
vietoj, kur jai garantuota 
plevėsuoti ilgesnį laiką ir 
budinti klasinį susipratimą 
darbininkuose...

Sunkus darbas fabrike ir

Pereitam “M. Žod.” Nr. 
buvo tik trumpai pranešta 
apie tragišką mirtį atsida
vusiu savo pareigoms revo
liucinio drg. Vlado Bauze- 
vičiaus, kabinant jam rau
doną vėliavą tarp augštos 
įtampos elektros laidų, šiuo 
kartu tardami Vladui pas
kutinį atsisveikinimo žodį,
atsižvelgsime į jo trumpą, Inedamiegojimas buvo pati 
bet pažymėtiną gyvenimą ir pagrindinė priežastis, susil- 
darbus revoliuciniam darbi- pninus jo savysaugos jaus- 
ninką judėjime.

Dfrg. Vladas yra kilęs iš 
Lietuvos valstiečių šeimos, 
Alytaus apskr., Alovės vai., 
Jomantonių kaimo. 1929 
i., kaipo bendra smeto- 
inės fašistinės priespau- 
js pasėka Lietuvos darbi

ninkų ir valstiečių, Vladą 
priverčia' jieškoti geresnių 
pragyvenimo sąlygų užsie
nyje. Jis atvažiuoja į Bra-1 
ziliją. Čia Vladas rado .tą, f 
ką rado kiekvienas imigran 
tas darbininkas—tai fedeo- 
listinė vergija fazendose ir 
bjauriausią kapitalistinį iš
naudojimą miestuose, kokį . . , , ..
neša visa Brazilijos darbin. '° > paskutinę kelionę skait-. 
klasė.

Gilėjantis ekonominis ka- 
pitalizirto krizis stūmė į be
darbių eilęs- tūkstančius ir 
tūkstančius darbo rankų ir 
statė jiems klausimus:— 
“Kodėl nėra darbo? KodeL 
turime skursti ir badauti, 
kuomet mes tiek gėrybių 
prigaminom? Kur išeitis?” 
Toki klausimai buvo pasta
tyti ir mūsų žuvusiam drg.

i, nes jo geležinių 
rankų darbo jėgą ka- 
ai nepirko, arba pir- 
truputį, kada jiems 

i buvo naudinga. Drg. 
s draug su daugeliu 

Lų darbininkų, kapitalo 
merktų į beviltę padėtį,

, mą lipant tarp elektros ’lai
dų, turinčių savyje didžiulę, 
mirtiną 40,000 voltų jėgą.

i Vienas netikslus kairės ran
kos mostelėjimas nusprendė 
pasirįžusio, energingo Vla
do likimą... Jis krito 6

dų kalbomis/ Į. trečią dieną dirbtuvę. Kitokios išeities no- j 
buvo. Taip atsirado samdo-' 
masaj darbas,, trečioji ypafey* 
be kapitalistinės tvarkos.”

Iš pavirš atrodo, kad darbi
ninkas yra “laisvas”—nori, tai 
dirbi pas kapitalista, o ne tai 
ne. “Tikrenybėje, žinoma, 
darbininkai ir kapitalistai yra 
anaiptol ne vienodose sąlygo
se. Dari 
retežiu. Badas 
parsisamdyti, t. y. 
savo darbo jega; 
kui nėra kitokios 
nieko čia negali 
Tlikomis rankomis 
vesti negalima; pabandyk 
be mašinų ir įrankių lieti plie
ną arba austi, arba vagonus 
statyti! Net ir.patį žemė prie 
kapitalizmo' visa yra privati
nėse rankose: nėra kur apsis
toti, kad galima būtų vesti 
lauko ūkį. Laisvė pirkliauti 
darbo jėga, kapitalistų laisvė 
ją pirkti, “lygybė” kapitalisto 
ir darbininko—visa tai tikre
nybėje yra retežis bado, pri-

> dirbti kapitalisto 
naudai-” ,

drg. Vlado kapą aplankė, 
daug iš provincijos atvyku
sių pažįstamų darbininkų, 
daugumoj iš Cuba tono.

Draugai-gės! Vlado mir
tis tai vienas iš tūkstančių 
pasiaukojimo pavyzdžių sa
vo idėjai. Prie -naujai su
pilto kovotojo kapo mes 
lenkiam savo galvas prieš 
jį ir visus darbininkų klasės 
karžygius, kurie mūsų pa- 
siliuosavimui atidavė viską, 
ką turėjo brangiausio—savo 
gyvybes! Jie mirdami turė
jo vieną troškimą tai, kuris 
išreiškiamas šiais poeto Ja
nonio žodžiais:

... Geresnio paminklo did
vyriui nebus,

Kaip vykdymas jo idealo!
Mes prižadam tau, Vla

dai, vykdyt tavo kilnius 
siekius! Ir kartu pasmer-

su tokiu, įšskait-1 plėtojimąsi, kaip jis, laikui 
ir» atrasime, 

kad jo netvarka kas kart ma
žėja, /įlĮąi galima bus jam gie
doti :j; ‘ŽilgŲ metų”;' jei, prie
šingą^/ mes atrasime, jog, lai
kui ošinant, h* atskiros dalys 

i kapįtąiistįnęę visuomenės turi 
i nė^yehgi'ąmai vis smarkiau ir 
' smaukiau?susiremti viena su 
i kitai, ir pjyšiai toj visuomenėj 
Į taip ipat neišvengiamai turi; 
į virsti pražfltiiigomis bedugne-' 
I mis

minti- preke, 
liavimu, kad ęaut daugiau pęl- bėgant,? keitėši* 
no ir sumušt savo konkurentus 
(lenktyniuotojus) rinkoj. To
dėl kai kada atsitinka taip, 
kad prigaminama perdaug 
prekių, iškišti jų nėra kur. 
(darbininkai jų supirkti nega
li: jie neturi gana pinigų).; 
Tuomet įvyksta krizis: fabri- ■

bininkai pririšti bado!kai uždarinėjami, darbininką

metrus žemyn ir pakibo ant kiam prisigėrusią Lietuvos verčiantis 
valstiečiu nauda-apačioj esamo apsaugos darbininkų ir 

tinklo; ant žemės iš jo gal- kraujo fašistinę Mačiulio 
ivos pribėgo klanas kraujo, gaują, kurie vieni iš visų, 
! Raudona vėliava plevėsavo mūsų klasinių priešų išdrį- 
kietai suspausta Vlado ran- so pasakyti per savo šlamšt- 
koj, rodydama -ryte^einan- lapį “Liet. Braz.”, kad Tu 
tiems darbininkams kelią Vladai dirbai ir mirei par- 

iį laisvę... sidavęs žydams už pinigus!
Drg. Vladas palaidotas —Mes to įžeidimo meužmir- 

Arasa kapuose. Jį palydė- Šime!...
. Dabar, apleisdami Tavo 

lingas būrys draugų, pažįs-, kapą,, mes einame su nau- 
tamų ir šiaip darbininkų jaį stojančiais draugais Ta- 
įvairių tautybių. Kapuose Vo vieton, prie tolimesnių 
buvo .pasakytos trys prakal- kovų iki pergalei!
bos brazilų, lietuvių ir žy- (“Mūsų Žodis” No. 7)

gatvėn išmėtomi.”
'Dabar mes turime pasaulyj 

didžiausį krizį. Jau keturi I 
metai, kaip kapitalistinį surė-j 
dymą purto ekonominis krizis., 
DeseStkai milionų darbininkų 
išmesta į bado padėtį. Jų 
gyvenimas vis blogėja. Tas 
aštrina kovas. Stovinčios dir
btuvės ir mašinos genda—pū
va, ip naikina daug turto, at
vedant mažesnius kapitalistus 
prie bankrūto.

“Antra pamatinė yda ka
pitalistinėj visuomenėj yra 
klasinis jos suBudavojimas 
(struktūra). ’Juk, tikrenybė
je, kapitalistinė visuomenė, tai 
ne viena visuomenė,- 
visuomenės: ]

„ .. .. ,. _ — . . v. <’ na, darbininkai ir skurdžiai—Kapitalistines Tvarkos Pnesin* i. .. m .kita, tarp tų dviem visuome- gumfli . . . . . / ‘ Jpnų eina nuolatiniai, nesutąiko- 
Pirmoji kapitalistinės tvar-i mi, nesiliaujanti* susidūrimai, 

kos yda—gamybos anarchija, ■ kurie vadinasi klasių kova, 
nebuvimas įr negalėjimas būti čia mes vėl matome, jog įvai- 

įe. irios dalys kapitalistinės visuo- 
................. ' menės ne tiktai nėra suleistos, 

fabrikantas-1 suderintos su kita kita, bet, 
. kiekviena j priešingai, tarp jų eina nuoįa- 

t gamina , tiniai susirėmimai.

verčia juos 
. pardavinėti 

Darbinin- 
išeities, jis 
pasirinkti, 

gamybą 
gi

tai fnės galime jam gic 
(loti.; “amžiną atilsį.”

Gi kapitalistinėje ' tvarkoje ' 
plyšiaijjhuolatos darosi dides-1 
ni. gą gali * paliudyti . ir vieš-i 
paHt^aftiS; krizis, ir auganti j

yra imperializmas? Ką reiškia 
samdomasis darbas? Kas tokis 
kapitalistas? Kas yra alga? ir 
daugelis kitų klausimų.

“Komunizmo A-B-C” suteikia 
darbininkui pilną supratimą 
apie kapitalistinę sistemą, ko
de! kapitalistai samdo darbinin
kus, kokius jie pasidaro iš dar
bininkų darbo pelnus, kodėl ne- 

| išvengiami imperialistiniai ka- 
J ’ rai ir tūkstančius kitų klausi- 
" I mu.

1 v

i- ši knyga yra išversta į visas 
platesnes kalbas ir šimtai tūks- 

I tančių paskleista tarpe darbi-
• ninku. Anglų kalboje dabarti- 

Tlniu metu jau negalima gauti— 
,. į išsibaigusi. Lietuvių kalboje

; dar jos turime, bet greitai pa-
• sibaigs ir tada nebus galima

J ; Reikia Daryti? j gauti.
-Visįs jiįošų ištraukos yra pa- ) Kas dabar stos į Amerikos 

imtos jš HNpfeucharind knygos Lietuvių Darbininkų Literatu- 
A-R-Č”, kurią iš-' ros Draugiją, tai gaus šią kny-i 

leido Amerikos Lietuvių Darbi-!gą veltui, kaipo naujam nariui 
ninku Literatūros Draugija, i dovaną.
Tai 18-tas(mūsų leidinys. Bhiy- i Prie to patartina kiekvienai

apsirū-bet dvi j ga-turi 208: puslapius ir jos re- darbininkų mokyklėlei 
kapitalistai—vie- j guliarė kaina—$1.50. Tvirtai, pinti “Komunizmo A-B-£” kny-

11 v U ll V 1111 CIO Iii. 11 V C V 1 kz J 1 
planingumo/ gamyboj

“Ką tai reiškia? Tai reiškia, ! 
jog kiekvienas 
kapitalistas (aba 
kapitalistų sąjunga) 
prekes nepriklausomai nuo; Šulus kapitalimas ar ne su- 
kitų. Ne visa visuomenė aps- luš? Atsakymas į šį klausimą 
kaito, kiek jai ko reikia, bet priklauso štai nuo ko. Jeigu 
fabrikantai taip sau verčia ga- mes peržiūrėsime kapitalizmo

gražiai ir tinkamai apdaryta.! 
Geresnės knygos'negalima dar- j 
bininkui ir pageidauti. “Komu-; 
nizmo A-B-C” knygoje jūs ra-Į 
site sekapius skyrius: Bolševi- f 
kų Programa. Kapitalistinė | 
Tvarka. Kapitalistinės Tvar
kos Išsivystymas. Komunizmas 
ir Proletariato Diktatūra. Kaip

gomis, nes tai geriausias klasi
nis vadovėlis. Atsižvelgdami į 
viešpataujantį krizį, dabartiniu 
metu, Šią knygą parduodame 
tik po 50 centų.

D, M. šolomskas.

Wilmington. — Eidamas
Kapitalizmo Besivystymas Pri-• gu čįa baž čion Hall 
veda Prie Komunistines Revo-l _ ux^. , _
l'iucijos. _______ - _______ ,
Internacionalai. O šie skyriai, kutinę kalėdų kelionė. • Pa- 
padalinti į subs/kyrius, kurių siekus bažnyčią, už dviejų 
randasi net 40, kaip tai: Kas į niinutu Hall numirė.

Antrasis ir Trečiasis,“ši bus mūs^ Pas’

Kapitalistines Tvarkos 
Ypatybes ir Priešingumai

Mes gyvename tvarkoje, ku
ri yra žinoma kaipo kapita
listinė tvarka, kapitalistinis su
rėdymas. Kapitalistinė tvar
ka yra klasinė, kurioje išnau
dotojų, turčių klasė laiko pa
vergus milžinišką visuomenės

WORCESTER, MASS. AIDO CHORAS STATO SCENOJE OPERETE

elide tuos gyvenimo didžiumą - darbininkų klasę.
*-'•'11 •• . Kurioje visi gamtos turtai,astątytus klausimus ir... 

metų pabaigoj jis, 
simpatizantas revoliu- 

darj?in.' judėjimo, 
raukiamas į T. R. Pag., 

loję parodė didelį 'akty- 
_ stiprinimui tos orga

nizacijos,. remiančios kapi- 
Ostinio režimo aukas, 

ip pavyzdingas jaunuolis, 
.1 m. vasario mėn., buvo

fabrikai, susisiekimo priemo
nės, dirbiniai, mašinos ir kit
kas priklauso turčių klasei, o 
darbininkų klasė, nors savo 
prakaitu ir pagamino vis ’s 
turtus, bet pati yra .varge 
nedatekliuje.

Kapitalistinės Tvarkos 
Ypatybes

“Jeigu Įsižiūrėsime, kaip ve- 
____ ____ _ _ damas ūkis prie kapitalo vieš- 

įtiktas į B. Komi ’Jaun.|Patavimo> tai pamatysime, v-; 
ą. Čia drg. Vladas įsi-' sų ,J0g cia. r"”” 

t civtcto įo prekes (tavorai).
Įėjo į stiprų idejiBį kom-; kas čia ypatinga ?—

sų pirma, jog čia gaminama 
t (tavorai). Na, 

kas nors 
uolį—-į drąsų I atsidavu-į paklaus. ’'Ypatinga šičia tas. 
voliucionierių pilnoj to jog preke 

1 prąsjnėj. i
Yias pažymėtinas drg. Itei) 

revoliucinio darbo į # IVUUAl/dd 11C1ČI
SS, tąi vadovavimas jį3 gaminamas sau pa- 
ninkų .streikams, pla-lčiam, savo paties vartojimui.) 
Žinomuose Cubatonoj Jeigu valstietis sėja 
uose, šių metų pra- 
, už ką liko' pašai*n-

nėra kiekvienas
produktas, bet produktas, kurs viab žemė 
gaminamas rinkai

/
Tai yra pirmoji ypatybė 

kapitalistines tvarkos—prekių 
ūkis, kur daiktai yra gamina
mi rinkai, pardavimui. Tokis 
ūkis reikalauja privatinės nuo
savybės.

Antroji Ypatybė

“Idant paprasta prekių ga
myba pereitų į kapitalistinę 
gamybą, reikia dar, kad ga
mybos priemonės (įrankiai, 
mašinos, triobos, žemė ir tt.) 
pereitų j nuosavybe neskait-

ir lingos klasės turčių-kapitalis- 
tų; iš vienos puses, sunaikini
mas didelio skaičiaus savaran
kių amatninkų ir valstiečių, o 
iš kitos -pusės, pavertimas jų 
darbininkais.. .

“Mažu-pamažu rankose tur
čių atsidūrė viskas, kas reika
linga gamybai: fabrikai, trio-, 

'tai ■ bos, mašinos, žaliadaikčiai. Į 
prekių sandėliai bei magazi
nai, namai, dirbtuvės, metalo 
kasyklos, gelžkeliai, garlai- 

,—vienu žodžiu, vis-
' i •

(prekyvie- kas, be ko negalima būtų ga
minti. Visos tos gamybos 

Produktas nėra prekė, kuo- i priemonės pasidarė išimtina 
! nq j nuosavybė kapitalistų klasės 

(ąrba kaip sakoma monopoli
ja kapitalistų klasės). Turčių 
būrelis turi viską; milžiniškas 

i turi tiktai 
savo darbo rankas. Ta kapi-

, mono- 
Produktas- bus pol‘ja eamybos priemonių ir 

yra antroji ypatybė kapitalis
tinės tvarkos.” 1

Trečia Savybė Kapitalistų 
Redo

Trečia kapitalistinės tvar- 
' kos ypatybė — samdomasis 

visi darbas. ' “Skaitlinga klasė 
gami- žmonių, kurie liko be jokios • A 1

rugius, 
suvalo juos, o paskui kulia, su
mala grūdus ir kepa sau duo- smičius beturčių 

, , ,v . ~ ną, tai ta duona visai nėra ■- ---- -----------
darbo. Grįžęs į S. preke: jjnaį duona ir dau- Ralistų klasės turima

ilgai negauna niekur 
ir Vladas kenčia di- 'prekė tik tada, kada, tą pro - 

ledžiaginį skurdą, bet 
toja del to ūpo, o dar reiškja; kac!a, gami-) 
Iešmu atsidavimu dir- 
'anizacinį darbą Kom- 
ae ir T.R.Pag., Trum- 
ieš savo tragišką mir-
ųą darbą Vienam mui- niai) .yra gaminami'rinkai, vi- nuosavybės, darėsi samdomais, 
rike nešioti sunkias si jie tampa prekėmis. Kiek- kapitalo darbininkais. Iš tik- 
dežeš. Artinantis lap- i vienas fabrikas, dirbtuvė arba ro, ka liko daryti subankruta- 

!------------ dįrbtuvėlė gamina vusiam valstiečiui arba amat-
(paprastai tik viehą kokį pro-( ninkui ? Arba parsisamdyti į 
dūktą;-ir kiekvienas iškartą, bernus pas kapitalistą-dvari-. 
supras, jog produktas čia ga- ninką, arba eiti į miestą ir ten

I parsisamdyti į fabriką arba

giau nieko.

dūktą pradės pirkti ir parduo-

namas delei pirkiko, delėi rin- ( 
kos: kas jį nupirks, to jis ir 
bus.

Kapitalistinėj tvarkoj 
produktai (dirbiniai,

7 d., Vladas ištisas
> ypač paskutinęzsa-
. praleidžia susirinki- supras> jOg produktas či 

kur buvo svarstoma, minamas ne> sau pačiam. I parsisamdyti į fabriką

j

Aido Choras, Vadovaujamas Meskienes-Jablonskiūtes

Kiekvienam bus žingeidu pamatyti šį svarbų veikalą, tat išanksto ,rengkitės, kad nepamirštumėte 
atsilankyti. Pb vaidinimui operetės ,visiem bus smagu pasišokti “Cabaret” šokių, kurie tęsis iki 4-tai 
valandai ryto. Tai bus “dviejų” metų parengimas. , '
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Labdarybės Globoje
......................... —- Rašo SIMANOKS ■ ------

“Ką čia biesą padarius su tais geltonpil- 
viais-bailiais”, galvoja bedarbis. “Juk ka
lėjime irgi nesmagu, o jei nieko panašaus 
nedarysiu, tai suvilsiu pulką žmonių. Mat 
tararai,, duosiu propoziciją del lengvesnio 
išėjimo iš šio keblumo,” pažiūri į vyriškius 
ir į misionierių ir klausia: “Na, ką darysi, 
ponas misionieriau: varysi laukan ar leisi 
čion su kitais persėdėti per naktį?”

Ant misionieriaus veido pasirodė kaip ir 
malonės juosta po lietui. Jis greitai pri
ėmė pasirinkimą leisti bedarbiui persėdėti, 
negu nustoti įplaukas ir langus. Uždėjęs 
Tanką (ant bedarbio peties, kalba: “Dieva's 
nenori; kaditu šaltum,-ar kad mes visi,šal
tume, išdaužius langus. Todėl, vardan die
vo, aš sakau, 'užmirškime; kas atsitiko ir 
ramiai > visi sūsėskite ir sėdėkite,, Antrą 
valandą nakties, bus duodama , karštos ka
vos ir pyragaičių. Dabar tuoj aus susėski- 
te ir bandykite prasnūsti, o ant kavos būsi
te prikelti.”

Tie, ką dar nebuvo išėįę, išgirdę padary
tą sątaiką ir prižadus, puolė atgal ant suo
lų, kaip rykšte nuskirti. Per vieną sekun
dą pasiekė gandas ir gatvę. Durys pradė
jo tratėti ir girdis balsai: “Nestumkit!” 
“Pamaži!” “Duris išlaušit!” Sprūsta vie
nas po kitam į vidų ir gretai sėdasi. Pasi-# 
girsta: “Triokšt,—dzin, dzin, dzin.” Misi
onierius gaigterėjo ir eina prie durų. Pa
žiūri ir atranda duris išlaužtas ir jų stik
las išmuštas. Rėkia ant žmonių, kaip ant 
gyvulių ir neleidžia daugiau vidun; Valan- sų darbininkų judėjimu, 
džiukę palūkėjus, durys buvo apkaltos len-

'(Tąsa)
Paprašius bedarbį klauptis, jis atsistojo ir, 

žiūrėdąmas stačiai į misionieriaus akis, sa
ko: “Tamista nori išpiešti iš žmogaus reli
giją, kurios jis neturi ir nori įgrūsti jam 
religiją, kurios pats neturi. Sakai, kad vi
si, kurie čia susirinkę, yra priėmę Jėzų šir
din praeitais laikais ir dabar jie yra pilnai 
užganėdinti ir linksmi. Jie tau sakė, kad 
jie priima Jėzų širdin, kad gauti sausos 
duonos šmotą įdėti pilvan. (Tuo laiku bu
vo dalinama po šmotą senos, sužiedėjusios 
duonos’) Reiškia, jie tave apgavo, o kitaip 
pasakius,^ jie* nępąisė,, kas į juos su ta duo
na pateks, Jėzus ar velnias, nes ’.jie' buvo iš
alkę. Ir dabar pažiūrėk, kaip tas senis be 
dantų stengiasi sutarpint burnoje sudžiū
vusią plutą. Sakai, kad jie užganėdinti. 
Jei tavo Jėzus ir tu su kokia raganiška jė
ga gali žmones padaryti užsiganėdinusiais 
šitokiu gyvenimu, tai aš tavęs matyti ne
noriu. Bet aš esu tikras, kad tu veidmai
niauji.”

Misionierius baisiai supyko ir šoko prie 
bedarbio-su kumštimis, bet tarpe susirinku
sių pasigirdo balsai: “Be muštynių!” Mi
sionierius, matydamas, kad bedarbis turi 
užtarėjų, pradėjo riksmu uiti bedarbį:

Priparodyk, paškudninke, mano veidmai
nystę arba atšauk ir laukan iš čia, nes aš 
čia moku randą ir tas narnas yra mano.”

Bedarbis irgi ne žemesniu tonu prunkščia 
prieš misionierių, bet jis atsikreipia į susi
rinkusius ir šaukia: “Vyrai! šis balgavėz- 
das savo paties žodžiais pasakė, kad jis yra 
dviveidis-veidmainys. Tik minutė laiko at
gal jis sakė,*kad mes esame dievo name, o 
iabar jau jis mane varo laukan, tvirtinda- 
nas, kad tai jo namas. Jis melavo. Tik aš 
ums nesakysiu kada—jūs patys tą žino- 
3.” (Pasigirdo delnų plojimas.)

Po. keleįtbb delnų nuplojimo pasimato, 
ad jau joja ilanfcan vieną negrą ir viėpą 

ą žmogų. .Bedarbis, rodydamas, kas
dedasi,. sušuko: “Ar matote, kas darosi! ? 
Tai ne dievo namas čia yra, o* draskančių
jų žvėrių lizdas. Jei žmogus nesiduoda te- 
rioti dvasiškai, tai terioja jį fiziškai. Su 
anais apsidirbę, sugrįš prie manęs, .bet ma
nęs nepalies jų purvini nagai. Aš pats iš
eisiu, paliepus šiam veidmainiui, ir ka
da išeisiu, tikrai prirodysiu, kad tai ne 
dieVb namas, ir jūs patys ^pamatysite, kad 
ne dievas mane "taus, o policija už išdau- 
žymą šio namo langų. Mane privedė prie to, 
kad aš nė kalėjimo nepaisau...” .

Vyriškiai, apsidirbę su anais, ateina, 
kaip gorilos, linguodami, prie bedarbio. 
Bedarbis pasitraukia į šalį, duoda jiems 
praSti., Durys užsigrūdo. Pusė susirin
kusių bėga pro duris laukan,—visi sustoję; 
Vyriškiai laukia ženklo ar įsakymo nuo mi
sionieriaus, kada griebti bedarbį.

en

Darbininkų Padėtis Labai 
Sunki

Šiame mieste bedarbių darbi
ninkų padėtis yra labai blogu. 
Čia skaitoma apie .12,000 bedar
bių. Daugelis darbininkų jau 
turi badauti. Valdininkai skel* 
'be, kad jie paims darbininkus 
į darbą. Girdi, duos miesto' 
darbus. Tačiaus jie pirmiausia 
pasiskubino, tai sumažinti pa
šalpas.

Bet kiek jie paėmė darbinin
kų į darbą? Gal viso paėmė 
per tris mėnesius apie 3,000, 
darbininkų. Na, tai ką kiti ga
li daryti, kurių dar lieka dau
giau kaip 9,000 be darbo? Vei
kiausia bedarbių yra daugiau, 
negu kad skaitlinė paduoda, t ‘ ■ 1 •

O kiek darbininkai uždirba, 
kurie paimti darban? Daugiau
sia jie padaro, tai po $15.p0 į 
savaitę. Į tai visai nekreipia
ma domės, kiek tie darbininkai 
turi šeimynos. Bet ir tas dar
bas tik laikinis. Darbininkai 
bus greitai vėl paleisti nuo tų 
darbų. Pašalpos jokios ne
duoda.

Darbas, kurį valdžia duoda, 
yra lauke. Daugelis darbinin
kų neturi tinkamų drabužių 
apsirengimui. "~ 
la ir gauna ligas. Valdžia apie 
tai nesirūpina. Tai tokia dar
bininkų padėtis.

Darbininkai turi imtis ir or
ganizuotis labiau, negu jie da
bar* tai daro. Darbininkai 
organizuodamiesi galės išsiko
voti laisvę ir pašalpą. Todėl 
visų darbininkų pareiga orga- apart delegatų konferencijon 
nizuotis ir remti bedarbių dar- ■ atsilankytų ir Cleveland© kuo- 
bininkų judėjimą, kuris yra vi-! pų nariai. Kiekvienam nariui

atsilankykite pajnatytj teatrą . kome
diją ‘Suiro Tėvėlio Nertai,” ' tai yra 
juokingiausia komedija kokią kada 
matėte. Po Teatrui bus šokiai, to
dėl nepamirškit visi 'atsilankyti. 
Įžanga 35c. ! Komisija.

džia. Bus gerų kalbėtojų,, tad ,vjs 
susipratę darbininkai dalyt 
šiame paminėjime. Atsive 
savo draugus.

» f ■ ‘1 L.K.P. Biuras.
, - : < > (307-808)

ju-
pa-

pa-

Prieš Fašistinį Terorą 
Vokietijoj

Kadangi Vokietijoj užvieš
patavo fašistinė diktatūra, ir 
pradėjo siausti Hitlerio tero
ras prieš darbininkų «klasę, o 
ypatingai prieš komunistų 
dėjimą, todėl konferencija 
reiškia:

Į Hitlerio teroro nagus
teko ir draugai, kaip kad 
Torgleris, Dimitrovas, Tane- 
vas ir Popovas. Juos nekal
tai kaltina Reichstago padegi
me. Tačiaus jau pats teismas 
įrodė, kad tie darbininkų va
dai nekalti. Todėl ši Antro 
Apskričio konferencija, laiky
ta, gruodžio 10 d., Montello 
mieste, protestuoja prieš Vo
kietijos fašistinį terorą ir rei
kalauja, kad nekaltai kaltina
mi komunistai ir kiti politiniai 
kaliniai būtų paleisti. >

• Rezoliucijų Komisija:
H. Tamošauskienė,

, M« Stulgaitienė.

ALDLD 15-to Apskričio 
Konferencija

CLEVELAND, Ohio.*— A.L. 
Tad kiti perša- D.L.D. 15-to Apkričio metinė 

. Valdžia apie konferencija yra šaukiama 1
d. sausio, 1934 m., Lietuvių 
Darb. svetainėj, 920 E. 79th 
Št., 10 vai. ryte.

Delegatai raginami pribūti 
laiku, kad konferencija galėtų 
prasidėti nuskirtą valandą.

Kartu pageidautina, kad

tik

Remkime visais būdais dele-
tomis vietoj stiklų, ir buvo galima uždą- gacijos siuntimą į, Washingt. 
ryt. Ant visos nakties leidžia į vidų vien.
tik vyrus, o pažiųrėti leid\a moteris ir vai-1 
kus. !

Bedarbiui rūpėjo pamatyti, del ko tam ponde^clJOJ nvpati rezoliucija

Remkime darbininkų kovą už 
I bedarbių apdraudą. (RezoliucL 
ją prieš policiją praleidome, 
nes apie ją minima šioje kores-

“dievui” nesinori, kad mes šaltume, ir greit, 
duris pataisė. Kada jau žmonių buvo ko
ne pilnai prisėdę, tįk kur ne kur tuščia vie
ta, bedarbis nuėjo ir atsisėdo pas duris. 
Misionierius prašė bedarbį eiti atsisėsti 
prie “altoriaus”, kur randasi daugiau pa- 
rankumų, bet bedarbis atsakė, kad jis ver
čiau pasirenka sėdėti čionai. Po daug kvie
timo paliko bedarbį ramybėj. Neužilgo mi
sijų namas prisipildė1 taip, kad net stovin
čių radosi. Lauke stovėjo didelė minia 
žmonių; mat, pamatę bruzdesį, suėjo iš vi
sų kraštų teirautis, kas čia darosi.

Po kiek laiko.viskas apsiramino. Lauke 
laukė tik tai tie, kurie norėjo įeiti. Įeiti į 
tų misijų namą galima tik kuomet, kuomet 
kiti išeina, o išeiti reikia, nes tenai trūksta 
parankumų, kaip kad p. Sirvydui Kaune. 
Žmonės maišosi: vieni. išeina, kiti įeina ir 
taip tykiai, kad neį negirdėsi.

(Bus daugiau)

yra daugiau lokalis dalykas
—Red.)

■ 2 Delegatas

LDSA 2 Apskričio 
Rezoliucijos

SO. BOSTON, MASS.
Naujų Metų pasitikimui yra ren

giama vakarienė su programa ir 
naktiniais šokiais. Įvyks gruodžio 
1 dieną, 8 vai. Vakare, Lietuvių Pi
liečių Kliube, 376 Broadway.

A. Barčius.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15 Apskričio metinė kon

ferencija įvyks 1-mą dieną sausio, 
1934 m., 9:30 vai. ryte. Visi dele
gatai malonėkite nesivėluoti, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptart). 
Konferencija atsibus Lietuvių Dar
bininkų svetainėje, 920 E. 79th St.

Sekr. A. Jakaitis.
(308-309)

ALDLD rengia balių 1-mą dieną 
sausio* 1934, 6 vai. vakare, LDS sve
tainėj. Bus valgių ir gėrimų, ir 
prie šokių grieš gera orkestrą. Pel
nas skiriamas del ĄLDLD 15-to Ap
skričio, tad malonėkite draugai da
lyvauti, parengsite ne tik darbinin
kiška organizaciją, bet praleisite 
linskmai vakarą.

Komisija.
(308-309)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kuopos susirinkimas 

įvyks antradienį, 2 d. sausio, 1934 
m., 8 vai. vakare, J. 
kambariuose, 88 Maple St. 
ir draugės malonėkite 
atsilankyt, nes turim daug svarbių 
reikalų aptartj.

Šmaidžiuno 
Draugai 

skaitlingai

Sekr. V. A.
(308-310)

Policija Išardė Bedarbiy Darbininko Su 
sirinkimą, bet Negali Sulaikyti

Alkanų Veikimą .
WORCESTER, Mass. —Gruod
žio 22 diedą čia bedarbiai dar
bininkai šaukė susirinkimą' 
(konferenciją). • Prie šio susi
rinkimo į rengtasi gerai, .eita, į 
darbininkų stub£s į ir J raginta 
darbininkai bedarbiai ir dir
banti dalyvauti šiame susirin-. 
Rime. '

Susirinkimas turėjo ‘ įvykti 
po num. 554 Main St. ' Ta- 
čiaus dar tik pradėjus rinktis 
darbininkams, jau matėsi po
licijos — guzikuočių ir slapto
sios. Paskiaus, apie 8 vai. va
kare, kuomet darbininkai ir de- 
legatai^ rinkosi į susirinkimą, 
tai policijos pasirodė dar dau
giau ir susirinkimą išardė—ne
leido laikyti.

Darbininkai, kurie matė tą 
įvykį, labai pasipiktino policijos 
veikimu. Mat, čia pasirodė, 
kiek darbininkai turi “laisvės”

Jungtinėse Valstijose, kuomet 
jie nori-organizuotis.

Tačiaus darbininkai nėjo na
mo. Jie susirinko į kitą vie
tą—3 Harrison St.,, tai yrą į 
Darbininkų Centrą.* Susirinki
mas prądėta gana vėlai, tariaus 
konferencija atlaikyta ir išrink
ta 7 delegatai į konferenciją, 
kuri bus laikoma Washingtone, 
D- C. ši konferencįja įvyks 
sausio (Jan.) 13, 14 ir 15 die
nomis.

Konferencija priėmė planus, 
kaip reikia kovoti už bedaro 
biams pašalpą ir socialę ap- 

■ draudą. ’ Kelta ir finansinis 
klausimas, kaip sukelti lėšas de
legatų pasiuntimui į Washing- 
toną.-

Taip pat šiame susirinkime 
nutarta ir išrinkta komisija iš 
4 delegatų, kad užprotestuoti 
prieš policijos tokį brutališką

pasielgimą. Komisija eis pas 
miesto majorą ir -kitus virži-* 
ninkus perduoti susirinkimo, 
protestą.

Ką Reiškią Toks Policijos 
Elgęsis?

Tai reiškia, kad Jungtinėse 
Valstijose kelia galvą fašizmas; 
Tai reiškia, kad minama pas
kutinės konstitucinės ląįsvės, 
kurios laiduoja Ikisvę orgahi- 
zuotis. \ ‘ *

Dar daugiau, tokis policijos 
pasielgimas aiškiai parodo ir 
tai, ką reiškia Rdosevelto NRĄ, 
kuri taip pat sako, kad tfffe pla
nas leidžia darbininkams lais
vai organizuotis. O kuomet 
darbininkai bedarbiai bando 
organizuotis, tai jiems neleidžia 
net susirinkimus laikyti.

Todėl darbininkai dabar jau 
turi pamatyti, kad tas NRA 
yra niekas daugiau, kaip tik 
blofas darbininkams apgaudinė
ti. Tai parodo, kad darbinin
kai, kurie yra bedarbiai ir dir
banti, jau pradeda organizuotis. 
Tad valdžia -jų bijo. Todėl 
šiunčia policiją draskyti be
darbių darbininkų susirinki 
mus.

DETROIT, MICH. . <
Aido Choras rengia savo metinį 

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

Choristas.
(807-308)

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

vakarienė įvyks 31 d. gruodžio, pasi
tinkant Naujus Metus. Tąl bus ne
dėlios vakaras. Pirmiau koresp. bu
vo paskelbęs per klafdą, kad bus 30 
d. gruod. Manome, kad visi tie, 
kurie dalyvaus, ypatingai iš tolimes
nių vietų, jsitemys mūs šį paskelbi
mą ir dalyvaus vakarienėje pripuola
moj dienoj. Komisija.dienoj. Komisija.

(307-308)

bus naudinga susipažinti su 
Apskričio ir - pačių ALDLD 
kuopų darbuote, čia bus iš
duoti raportai, kuri kuopą ir 
josios nariai yra daugiau pa
sidarbavę savo draugijos ir 
abelnai revoliucinio judėjimo 
budavojimo-auginimo gerovei; 
kuri kuopa paaugo nariais ir 
veikė kitais darbininkų klau
simais;

DETROIT, MICH.
Kaip visuomet, tai ir šiuos metus, 

Aido Choras rengia labai linksmus 
šokius, del pasitikimo Naujų Metų. 
Šokiai prasidės 7:30 vai. vakare, 
Draugijų svetainėj, 3600 W. Vernor 
Hwy., gruodžio (Dec.) 31, 1933. 
Atsilankykite visi ir linksmai už- 
baigkite senus metus. Bus visokių 
Įvairumų, taipgi bus labai gera mu
zika 
tai.

ELIZABETH, N, X 
LDP Kliubo Susirinkimas

LDP Kliubo susirinkimas įvyks 3 
dieną sausio, 1934 metų, Kliuoo sve
tainėje, 408 Court St., pradžių 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. Todėl tai ir padaryki-* 
me—visi dalyvaukime susirinkime ir 
gaukime naujų narių j mūsų klnibą.

Komitetas.
(307-308)

SHENANDOAH, PA.
Lyros Choras rengia .koncertą ir 

bankietą, sekmadienį, gruodžio 31, 
Mainierių svetainėje, kampas Main 
ir Oak Sts. Koncertas prasidės 3:30 
vai. po piet, vakarienė 10. vai. vaka
re. Įžanga $1.00 ypatai. Visi ma
lonėkite dalyvaut, nes bus įvairi ir 
interesinga programa, bus daug sve- 
čų iš kitų miestų, tad visi turėsit 
linksmą naujų metų vakarą. *

Rengimo Komisija.
(307-308)

del šokių. Įžanga tik 15c ypa-

Kviečia Rengimo Komitetas.
(308-309)

EASTON, PA.
Subatoje, 30 d. gruodžio yra ren

giamas vakarėlis su šokiais užbaigi
mui senų metų. Rengia ALDLD 12 
kp. ir Ungarų International Workers 
Order bendrai, Easton Baking Co. 
svetainėje. Rrasidęs 7 yąl. vakare 
ir trauksis iki • vėlumus. Tai bus 
labai įyaifus parengimas, nes bus

.visokių tautų darbininkų ir bus dvi
Po konferepCljos (vjakare) oi’kestros, ungąrų ir lietuvių šoi 

Čia pat 15-to A^kr. komitetas' kiams, tad šokikai visi_ bu_s_ paten- ■ 
rengia šokius. _
vakare. Visi ALDLD. nariai minta pigi ir skani vakariene, *tad 
dalyvaukite ir svečių kiekvie- namuose nevalgykite, nes čią gausi- r
n as

Rezoliucija LDSA ir AĮJDLD 
Vienybes Klausimu

LDSA per daugelį metų bu
vo nepavaduojama klasinės 
sąmonės gilinimo tarpe darbi
ninkių moterų organizacija, 
tačiau keičiasi darbininkų gy
venimo sąlygos, o su jomis 
keičiasi ir darbininkų klasės 
uždaviniai, jų kovos.

Apsvarsčius tas gyvenimo ] gruodžio 30 d 
sąlygas ir kovas, konferencija re< 
prieina prie išvados, kad da
bartinė padėtis, kurioje yra 
darbininkai ir darbininkės, 
reikalauja, kad šios dvi orga- 
hizacijos, kurios darbuojasi

Pradai n 7 vol kinti- 0 draugės gaspadinės jau 
_____ __ . ’ iškalno rengia valgius. Bus paga-

atsiveskite.
ALDLD. 15-to Apsk.

Komitetas.

NEWARK, N. J.

te gardžiai pavalgyti.
Eastono ir apielinkės lietuviai dar- 1 

bininkai ir darbininkės yra širdin-; 
gai kviečiami atsilankyti. O laiką' 
turėsite smagų, rengėjai gali iškal
bo užtikrinti tatai. Įžanga tik 15c.

Kviečia Bendra Komisija.
'(308-309)

Sietyno Choro Draugiškas 
‘ Vakarėlis

j cija įvyks 1-mą dieną sausio, 10 vai.1 
Sietyno Choro draugiškas I 

vakarėlis įvyks naujoj draugo 
Bajoro svetainėj, 645 Ferry 
St., Newark, N. J., šeštadienį,

5 vai. vaka-

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 15-to Apskričio konferen-

t

Draugės ir draugai! šį va
karėlį Sietyno Choras nutarė 
padaryti metiniame savo susi
rinkime. Tai bus, galima sa
kyti, geriausios rūšies vakarė-

tokioje pat darbininkų kultu-|hs choro istorijoj. Reikia pa
ros srityje, padarytų vienybę, daryti šis vakarėlis kuo sek- 
Padėtis yra ta, kuri rėikalau- mingiausiu, kuo geriausiu. Bet 
ja, kad šios dvi organizacijos galima pasakyti, kad jisai to-
reikia sujungti į vieną.

Todėl mes, LDS A 2-ro Aps
kričio konferencija, pilnai su
tinkame su ALDLD ir LDSA 
Komitetų planais"*suvienyti šias 
dvi organizacijas, kurios tuo
met geriau ir sėkmingiau ga
lės' veikti tarpe'lietuvių' darbi
ninkų—moterų ir vyrų. .

Prieš Negrų Žudymą
• į ; - ’ . ’

Kadangi Aįabamos valsti
jos teisėjas Callahan ir baltų
jų prisaikyti teisėjai (jury) 
nekaltai nuteisė, jau antrą 
negrą jaunuolį, todėl ĖDSA 2 
Apskričio konferencija reiš
kia grieŠtą protestą , prieš lą 
rasinę neapykantą ir teisėjus.

ši konferencija, kuri buvo 
laikoma gruodžio 10 d., Mon
tello, Mass., reikalauja,
Scottsboro jaunuoliai būtų pa
leisti, kaipo nekaltai kaltina
mi negrų darbininkų tėvų 
vaikai. Mes pareiškiame, kad 
Decatųr teisimas būvo šališkas 
ir reikalaujame, kad negrai

kiu ir bus.
Šiame vakarėlyje bu^ gera 

muzika, gera programa, drau
giški pasikalbėjimai įvairiais 
klausimais—apie meną ir ki
tus dalykus. Gera muzika šo
kiams. • .

Del šio vakarėlio nebus dą- 
roma plakatai, nei tikietai. 
Tad įsitėmykite laiką ir vietą. 
Mes kviečiame dalyvauti cho
ristus ir visus lietuvius darbi
ninkus, mūsų judėjimo simpa- 
tikus. Visi čia rasite vietą ge
rai ir linksmai laiką praleisti.

Visus Kviečia Komisija.

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĖ”

kad PRANEŠIMAI IŠ KITUR

jaunuoliai būtų paleisti.

• h

HARTFORD/ CONN. .
i Laisvės Choras "rengia teatrą ir 

balių, subafoje, 30 d. gruodžio (Dec.), 
1933, Kevin Bąrry svetainėje, 227 
Lawrence St., Martfo'rd, C6hff. Pra
džia 8 vai. vakare. Gerbiamieji, visi

t

ryte, Lietuvių Darb. svetainėje,. 920 
E. 79th St. Visi delegatai malone-! 
kite būt laiku, nes yra daug svarbių 
dalykų aptartj. Vakare bus šokiai, j 
gales delegatai ir visi apielinkės i 
draugai linskma Naujus Metus pa
sitikt, 
kare.

šokiai prasidės 7:30 vai. vą-

Apskr. Komitetas.
(307-308)

DETROIT, MICH.
Lietuvių Komunistų Partijos Frak 

cija rengia prakalbas paminėjimui 
keturių žuvusių draugų: Greifenber- 
gerio, Giedrio, čio’rnio ir Požėlos, ku
riuos nužudė Smetonos budelių val-

I Nepasivėluok užsimokėti 1934 m, 
! literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinkis lųiętfuvių sovietinės it 
proletarinas hitėraturos | kėlimu, 

; SSRS 'socialistinės statybos, kapi- 
; talistinių šalių gyvenimo ir re- 
yoliuęines darbininkų < ir 
valstiečių kovoš* hdmetithtY^^Ak- 
tingai - dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiariisavime ir ko- 
voje už šio mokslo išlaikymu lie
tuvių komunistinėj ‘literatūrioj.

Dailiosios literatūroj srityj 
1934 m. “Priekalas”* talpina eiles,: 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-; 
timų, originalių ir verstinių sce-j 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą. , ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris,: 
pusei metų — 50 cėntų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”; 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vc 
Inostronich rabočich v SSRS, red.

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę

GREIČIAUSIAS KELIAS I TĖVYNĘ

. BREMEN 
EUROPA

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į 

LIETUVĄ
Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

NORTH GERMAN LLOYD
5/ BROADWAY - NEW YORK

i
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' Pčnktaa, Pu&tapia

PITTSBURGHO IR APIEUNKES ŽINIOS
MIRĖ DRAUGAS A. V. j 
LUNAČARSKIS, SENAS 
BOLŠEVIKAS IR KOVOT.

ĮNTEKIST 
from day oi 

deposit DR. HERMAN MENDLOWITZ
Partiiiečiu ir Šimpa-1 . Komitetas stengiasi duoti su- •• c • i j ! sirinkusiems skania vakarienę. 

>c onferencija Sausio 1 d. Taipgi bus muzika delei šokių. 
c(^ , I įžanga už viską tiktai 25 cen

tai. Galės draugai ir draugės 
gražiai laiką praleisti, kurie 
tiktai atsilankys.

Siųskite Delegatus Į Kon
ferenciją Prieš Bedarbę

į) žinote, sausio 1 įvyksta
Irghe pirma ir labai 

‘ j konferencija, kurią šau- 
inlV)mpartijos Penkto Dist- Suprantama, Apskritys tikisi 
-nl4Lietuvių Biuras. Kvie-1 kelis centus ir pelno padaryti, 
š ^dalyvauti visi partijos Bet tai tas Pčhias, jeigu kiek 
š’ Hir artimi simpatikai. 1 uors pasidarys, bus sunaudotas 
tfesV konferencijoj bus per- darbininkiškiems r e i k a 1 ams, 
iej kmūsų visos spėkos ir .• ypatingai organizavimui ir 
Jž *es darbo nudirbome lai- švietimui darbininkų.
■Jei^starųjų trijų mėnesių, j

Karlais iš savo kolonijų.
mus Pittsburgho apie- 

JžJ-l stovi' didelės užduotys, 
‘iker streikų bangos pradeda 
JauKova didėja už bedarbių Į 
’ašį ir apdraudą. Darbinin-

ješai iŠ lauko ir vidaus 
^arvisaip demoralizuoti ju-

j Mums todėl reikia 
JžU tvirčiau susijungti ir 
*e®u veikti.

^erencija prasidės lygiai 
x>.pietų. Bus Liet. Darb.

kelis centus ir pelno padaryti.

. .. . ' Kviečiami visi ir visos nepa-
** Pasjrengę su Į tos vakarienės, ir šokių.

' Užbaigsime čia senuosius me-
| tus ir pasitiksime naujus.
| J^LDLI). 4 Apskr. Komitetas.

ALDLD 87 Kp. Mėnesinis 
Susirinkimas

Gruodžio 31, Lietuvių Darb. 
Kliube, įvyksta mėnesinis AL
DLD. 87 kp. susirinkimas. Pra-

į 1335 Medley St., N. S. isidės 2 val- po pietl} 
Įrgh.

Lietuvių Biuras
nariai kviečiami daly-

Taipgi northsidiečiai

Ką iene Su šokiais Naujų 
Pa lėtų Pasitikimui

Visi 
l vauti. 
(draugai ir draugės, kurie dar 
neprigulite prie ALDLD. kvie
čiami prisirašyti. Dabar bai-

Pėtnyčioj, gruodžio 29, sve
tainėj, 35 Miller St., įvyksta 
labai svarbi bendro fronto kon
ferencija kovai prieš bedarbę.' 
Prasidės 7 vai vakare.

Įvairių draugijų delegatai 
kviečiami dalyvauti. Jeigu ku
rios draugijos nespėjo išrinkti 
delegatų, tai gali kas nors iš 
valdybų narių dalyvauti.

Konferencija aptars veikimą 
Pittsburgho apielinkėj, kaip 
sėkmingiau kovoti prieš bedar
bę. Taipgi išrinks delegatus 
į nacionalę konferenciją, kuri 
įvyks sausio 13 Washingtone.

Bedarbis

Tarptautinis Koncertas

Gruodžio 30, Slavokų sve
tainėj, 516 Court PI. (tarp 
5th Avė. ir 6th Avė., netoli 
Grand St.) International Wor
kers Order rengia tarptautinį 
koncertą, 
re.

Tai bus 
koncertas,
tautų chorai, dainininkai, mu- 

' žiliai. Kaip girdėt, ir lietuviu

Prasidės 8:15 vaka-

puikus tarptautinis
Dalyvaus įvairių

j LD. Ketvirtas Apskri- 
gia vakarienę su šokiais

gi, gruodžio 31, Liet. 
^^wGiube, 1335 Medley St. 
i^^>s apie1 6 vai vakare, ir

(Tąsa iš 1 pusi.)
Lunačarskis buvo atsako- 

mingosė Sovietų valdžios ir 
Komunistų Partijos įstai
gose. ‘Jis dalyvavo dauge
lyje tarptautinių revoliuci
nių konferencijų. Jis kelis 
kartus buvo Sovietų Sąjun
gos delegatų tarpe į nusi
ginklavimo k o n f erencijas, 
nes gerai vartojo šešias kal
bas. ' ’

Lunačarskis buvo didelis 
dailininkas ir žinovas muzi
kos, teatrų, piešybos ir ar
chitektūros. '' šioje srityje 
jis nepavaduojamas žmogus 
ir labai daug įdėjo moki
nant, kaip tą panaudoti re
voliucijos tikslams. Jis pa-į. 
rašė 14 veikalų, jų tarpe ( 

I “Oilver Kromwell”, “PaMuo- i 
suotas Don-Kišotas,” /Faust ■ 
ir Miestas” ir kit/s. Tai 
proletarinis dramaturgas. .

Jis parašė visą /eilę kny
gų—“Teatras ir. 
ja”, “
pos Literatūros” 
kitų.
čarskio darbininkų klasė ne
tenka dar vieno veikėjo ko-

fevoliuci-
Istorija Vakarų Euro- 

ir daugelį 
Su mirčią drg. Luna-

giasi ALDLD. vajaus, todėl dar jąUnU0lių choras nusitarė daly-i niunisto, kartu menininko, 
vra ffera nroffa šiandien natan- i__yra gera proga šiandien patap-1 vauti. 
ti ALDLD. nariais. ALDLD. Į 
nariai turėtų pakalbinti savo 
draugus prisirašyti ir į susirin
kimą atsivesti.

Valdymu

Visi kviečiami paremti tą 
i koncertą. Tai darbininkiškos 
organizacijos parengimas.

Kom.

m? I • Iishwick
SAVINGS BANK
CR4ND 3T. AT GRAHAM AVE., BROOKLYN .

Interett for quarter q/
AA-TIRFiMIW ending Dec, 31, at /> 

rate per annum of 
ElXKUlMM'l banking by mail

60 YEARS OI 
SUCCESSIVE 
DIVIDENDS

| Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsajndau automobilius vestu

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

(Ąrti Marcy Avenue)
/"BROOKLYN, N. Y.

a Nuo Pečių Skaudėjimo
fl Greičiausias būdas prašalinimui pečių 
y skaudėj nuo, tai paprašyti ko nors, kad 
H gerai ištrintų su ANCHOR l’ain-Ex- 
$ pellcriu skaudamų vietų — kur pats 
tt .skausmas yra. Fain-Expelleris greitai 
h persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
S ir palaimintas palengvinimas netrukus 
S ab-is. .
n Visuomet laikykite bonktitę Pain-Ex- 
M pellerio namuose ir naudokite jj ncati- 
ĮM dėliojant.kuomet tik pajaučiat skausmų.
jj Visose vaistinėse kabia 35c. ir 70c.— 
į] skirtinio didumo bonkutės.

Tiktai tikrasis turi Inkaro vųisbažcnklį.
Star

Turi Pasimokinti iš Buvusio Streiko
Tf jpkite Millerio ‘

Kurios Įvyks
/|| 1934 Metų.

dąrbiųinkų yra pasitenkinę 
pardavikiškais vadais. !

Unijos Advokatai Ištikimai 
Darbuojasi del Kompanijos

Naudos
Laike streiko apie trisde

šimts darbininkų buvo areš
tuota už įvairius “prasižengi
mus,” kaip tai, langų daužy
mą, skebų mušimą ir padegi
mą skebų garadžių ir taip .to- 

... . liaus. Ir tie areštuoti yra vi-
■^os darbininkai streiką > saį nekaltai areštuoti. Bet 

, neva unijos “advokatai” vers-

Prakal- 
Sausio 

Keleivi- 
fjįięorespondentai Džiau- 

Pralaimėjimais. Dar-

į ngas Unijas.
f WOOD, Mass.—“Kelei- 
It 51, bjauriai apgaudi- 
fwo skaitytojus, rašyda- 
Į jie atsibuvusį odos dar- 
h streiką. “Keleivis” ra-

mais.” žinoma, kad Nor
wood© odos darbininkai atei
ties kovose laimės. Jie mo
kinsis iš praėjusio streiko pa
darytų klaidų ’ ir griežtai al
ines pardavikišką unijos vado
vybę. Bet jei. 4^/bįpinkai jr 
ateityj laikysis tos vadovybės, 
tai laimėjimai del 
kų neįmatomi.

i
Darbininkai, jei mes jaučia

mės esą per silpni patys va
dovautis savo kovose, tai mes 
parsikvieskim savo vadus iš 
Darbo Unijų Vienybės Lygos. 
Tai vienintelė organizacija, 
kurios organizatoriai nepar
duos, darbininkų reikalų.

Tsinan, Chinija. — Shan- 
tungo provincijos guberna
torius neapkenčia . moterų 
bei merginų, kurios nešioja 
rangytus plaukus. Įsakė po
licijai tokias merginas are
štuoti ir tuojaus jų galvas 
plikai nuskusti Britya.'

:aW.

darbinin-

Tuojaus - gaukite
'■’•i k, M šlę knys'į: “C

PATARIMAI VYRAMS
A P! B

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

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

dalyku.

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
te deloi savo svei- 

| katos ištyrimo, o 
i jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
^7 kai stovite.

Į Odos ‘ Nušašėji- 
/ mai, Nervų Ligos, 

'J Abel nas Silpnu 
* mas, Skilvio Žar

nų ir MėŠlažar 
nes Ligos, Nervu 

Reurtiatiški Nesveiku-įdegimas bei
mai. , r (

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Ii- 
2*>s yra sėkmingai gydomos naujo- 

bucais.,
X-Spinduliai^ Kraujo ištyrimai, jua-

Serumų bei

gos _
viškais, moksliškais bi

-v- tA_ LĄ'
boratoriniai Tyrimai, 
čiepų Įšmirkštimai. •

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

yį.” Bet nepasako,
1^? Už kokius reikalavi-j ^įnaį ijep£ visiems prisipažiu- 
feikavo. . esant kaltais. Ir dešimts

Juž kokius: (1) Už uni-1 darbininkų, kurių tarpe yra ir 
/pažinimą; (2) už algų tie darbininkai, kurie kakina- 
Tūą 25 nuoš. Ar bent i mi padegime garadžiaus, per 
.iš viršuj minėtų reiką- advokatų verstinumą prisipa- 
1 iškovotas? Atsakymas I žino “kaltais.” Kai kurie iš 
$ija nepripažinta kaipo JŲ sakosi visai nėra ėmę da-&ija nepripažinta kaipo
į kompanija sutiko tik- lyvumo pedegime, bet jie pri- 
* I s* NT A 1 /m n 11 a3 l \ i i *-» ’cinQ7inn Iralfaia Važi ‘iii’

1

Jig NRA leisti darbinin- 
Jprganizuotis į bile uni- 
jet jei rasis darbininkų, 
^nenorės, prigulėti prie

sipažinę kaltais todėl, kad ‘jų’ 
advokatas jiems liepė prisipa
žinti.

Tas aiškiai parodo unijos
i tai jte ga ės ir nepu- va(jų įr advokatų parsidavimai 
j Algų pakėlimas 25 kompanijai. Bet “Keleivio” 
if?1 . ”e aim€.tas; i>a" korespondentam vistik atrodo 
.arti, tai nėra jpkios ga- Hv. neididelis laimėjimas tik todėl, 

kad komunįstams nepavykę 
streiko vadovybę paąįgriębti į 
savo rankas. Komunistai visai 
neturėjo noro užgriebti ’strei
ko’ vadovybę, bet komunistai 
streiko'laiku šimįū nuošimčių* 
darbavos, kad streikas būtų 
karingas, gerai vedamas ir lai
mėtas. Taip pat komunistai 
buvo pilnai pasirengę streiko 

| pardavimo valandoj darbinin
kams išaiškinti, kad agrymen- 
tas yra pardavikiškas ir kad 
darbininkai tą agrymentą at
mestų ir streiką tęstų iki lai
mėjimo. Bėt unijos vadai to 
nedaleido ir darbininkų dide- 

Jjropaganda, ir kad ko-llė didžiuma palaikė pardavi- 
ui nori Čia tą patį pa-1 kiškus 
-kaip kad Rusijoj,—at-1 
/ kapitalistų nuosavybę. 
|pnai visai negalima pa-

k, ka*d visi streikavusie- 
Ibininkai gaus darbą at
kelto komunistai ir šiaip 
Ingi ( darbininkai sako,, 

streikas yra parduotas 
sijos Vadus, Kom'uhiątų 
\s išleistuos lapeliuos 

V nurodo streiko parda-

iliuose aiškiai nurodo 
into reikšmę ir unijos 
kaip Boyle ir advokato 
į pardavystę. I paduo- 
ktus lapeliuose, unijos 
rimtai neatsakinėjo. Tik 
Įtu demagogišku būdu 
[įS, “kad tai esą komų-

is unijos vadų pasiaiški- 
visai neatsako į lape- 
Jiems darotnūs Užmėti- 
Bet kol kas didžiuma

vadus. Taip pat ir 
“Keleivio” peckeliai džiaugėsi 
kokiu tai “laimėjimu,” kurio 
visai nėra. . »»

Dabar jau daug darbininkų 
persitikrino, kad šis streikas 

Keleivio” 
- ^iandiėn 
“laimėji-

buvo parduotas, o ‘ 
pečkelldf ‘dAr Ir 
t e b e s i d ž i a u g ia

Svarbios Prakalbos drg. J. P.
Millerio

Sausio 9 d., ’1934, Lietuvių 
Svetainėje įvyks labai svar
bios prakalbos. . Kalbės drg. 
J. P. Milleris iš Chicagos, 
“Vilnies” dienraščio adminis
tratorius ir tik ką nesenai su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos. Tai prakalbos bus 
labai svarbios, nes kalbėtojas 
darys palyginimus tarpe tų 
dviejų šalių. Taipgi kalbės ir 
apie unijas ir streikų vadovy
bę. < ‘ ;

Unijų klausimas irgi yra la
bai svarbu mums darbinin
kams. Mes dabar kaip tik ir 
stovim ant programos organi
zuotas į unijas. Taip ir streii- 
ko klausimas dar tebestovi 
prieš mūsų akis. O kada męs 
būsim geriau susipažinę su 
unijizmu ir streikų vedimu, tai 
nuo to ?daug priklausys pasek- 
mingumas ir mūsų ateinančio 
streiko. Ne tik mes patys at- 
silankykim į šias taip svarbias 
prakalbas, bet ir kitiems pasa
kykim. Mokinkimės patys ir 
mokinkime kitus.

Žvalgas.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave. •

Tel., Stagg 8847

236 pus!, rašto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

Pinigus siųsk money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS, De;’'b p.1’“ >«•'
NEW YORK. N. Y.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai

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

SKAITYK -LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

(100—9c; Barons—12c) H z 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 nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom,

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

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

noiMjtVK/tvVVW W^ W W W W WWW WWV

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGC 
2-5043

MATHEW Pa BALLAS (NC. f
(BIZAUSKAS)
C R A B O R 1 U S J 

UNDERTAKERS AND EMBALMERS M 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y^W

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARIUS: ( 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČ1AM į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 

...'PJRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTpMOBlEtų, 
' KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINą iR 

PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA VĮETĄ^ SAVO , 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAIS ' '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUO^ERIAUSIAl PATARNAUS1M. . / .

MŪsų'RAšYĮrE-ATDĄkA DIENĄJR NAKT( Mūsų 
TELEFONAS NIEKAD'ilėMlE’GA. /.
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Praneša visuomenei, jog ji» atsidaro savo ofisą 
Wiliiamsburghe t

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

Telefonas Evergreen 6-3959 
iki i kas dlen, sefeioms ir sukatoms 
iki T:I0 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS • 
1229 Avenue J 

Kampas K. Urd St

Ofiso valandos nuo 1
• nuo 5

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 va], ii ryto

L

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Bropklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas Bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 

, kainą. Nuliūdimo valan
doje, prašau1 kreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

PHILADELPHIA,^PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 14f7 «

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED 

. i

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

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

f ;
222-224 LEONARD STREET ( BROOKLYN, N. Y. 

Near Manhattan Avenue

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių I

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas ■SvoVis. Pristatome greit į jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-X661 TT?TT I?lVIRT?R

Arba užeikite pasikalbėti Aly
Kampas Union Avė. ir Grand St. 4Š5 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3'
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: TfUO'0 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
t Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
3,94-398 Broadway, \ 331*3 j) 5 Division Ave., Brooklyn, N. Y.
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ĮVAIRIOS ŽINIOS
* mnv hp

Karo Veteranai Protestuoja
Buvusių Kareivių Darbinin

kų Lyga išnešė griežtą protes
tą prieš kapojimą pašalpos be
darbiams karo veteranams. 
Rooseveltas pareiškė, kad fe
deral ė valdžia sulaikys karo 
veteranams pašalpą ir lai| 
kiekvięna valstija rūpinasi sa- į 
vo Veteranais. ° Tas yra lygu 
tam, kad yisai nukirsti jiems j 
pašalpą. Buvusių Kareivių = Ly-i 
ga šaukia .visus organizuotis ir j 
kovoti už savo reikalus.

education to 
Applications 

! may be sent to Aido Chorus 
j-Vocal Ensemble, 46 Ten Eyck 
St., Brooklyn. . Registrations 
are open until Friday, Jan>12, 
at which date an announce
ment of a meeting will be 
made.

B. Shelley.

Kas Nauio Tarp 
lietuviŲ

Puikiai Pavyko Prakalbos
Trečiadienį, 27 d. gruodžio. 

Piliečių kliube, įvyko darbi
ninkų prakalbos. Rengė Di- i 
ęlžioje New Yorko Darbinin- Į . 
kiškų Org. Sąryšis. Pirminiu-: 
kavo drg. A. Gilmanas.

Pirmas kalbėjo d. R. Mizą-1 
ra, apie 15-kos metų sukaktu- į 
ves Įsteigimo Lietuvoje Sovie- ■ 
tu valdžios, Įsikūrimą Komu -1 

i I nistų Partijos ir apie tai, kaip 
l^ailiasiuvių fašistai nuvertė liaudininkų 

darbininkų delegatais protes- valdžią, ir kodėl jie sušaudė 
tui prieš NRA sąlygas.

Žinutės iš Darbininkų Kovu
trau- 

ir J. 
ir kal-

Kapitalistinė valdžia 
kia teisman dd. M. 
Williams, abu brolius, 
tina, kad jie kėlė riaušes, šie
jauni darbininkai gynė nuo iš
metimo bedarbį.

Penki busai išvažiavo
Washington/ su

Industrinė Adatos
'Unija šaukia 
darbininkus budėti, nes bosai 
rengiasi prie kapojimo algų.

| L.K.P. keturis vadus—Giedrį, 
Požėlą, Graifenbergėrį ir Čior- 

Darb. i nį bei apie tai, ką fašistu val- 
sukniasiuvius džia davė Lietuvos darbinin-

kijai. Mazara labai nuosek
liai su daugelių faktų išdėstė 

r taip svarbius ir istorinius klau- 
i simus ne vien lietuviams, bet 
' turinčius svarbą visiems dar
bininkams.

Antras kalbėjo drg. P. Buk-i 
nys, jis padarė keletą palygi- 

, nimų tarp komunistų ir socįa- 
niek? negami'na?’ 'štai ’ advo-!visuomeninių mokinimų, 
katas'A. D. Rušsell mirdamas 9uro^ė^kur atvedė buvu- 
palikč $8,000,000. Ponia Lucy si3 -atsilikusią Rusiją ko- 
W,'Denny paliko $434,788. T. ^nistai. ir kur nuvedė Vokie- 
D. BUrton. kuris nusišovė Pa- socialistai, ^galbetojaą sa- 
ryžiuj’e, paliko $80.351 pini- ■ • seniau socialistai ^šauk^da-
gais, $114,421 inšinrino pačiai vor Pasijoje bolševikai ne- - * • • • ’ ’ kg

Dabargi 
ką mes matom, Sovietų Sąjun- 

‘ goję ant augšto laipsnio išsi- 
! vystė technika/ išsiplėtė 
; švieta, nužengė progresas 
vykinamas socializmas, 

' ten vadovavo komunistai.

Turtas, Turtas ir Turtas
Kapitalistinėje tvarkoje dar

bininkų klasė, kuri viską pa
gamina, kenčia vargą ir badą. 
Už tai turtuose skęsta tie, kas 
nieko negamina, i

•atsilikusią Rusiją ko-

dž šavo kailį. Advokatas ’ F. | įvykinti socializmo, ne; 
CaHahan mirdamas paliko; Į;en žmoiįės tamsūs. . ~ „
$r09,181, bet apie tiek pat ir 
skolų. /; ‘

Padengimui lėšų ir Lietuvos 
darbininkų kovoms rinko au
kas. ' Po $1.00 aukavo M. Si
manavičius,' J. W. Thomsonas 
ir Darbininkas; 50c aukavo J. 
Sutkus; 30c—J. Stankevičius; 
po 25c aukavo: K. Joniša, J. 
Steponaitis, A. Jasulaitis, C. 
Brown, Kavaliauskaitė, K. 
Načinskas, ,Wm. Sąbęika, D. 
M. šolomskas, T. Talandziavi- 
čius, J. Grubiš, K. (grybas,-Ma
siulis, Gyvis ir Lukmanas. Vi
so su smulkiomis surinkta 
$15.40. širdingai ačiū aukoL 
tojams!

' Parduota nemažai \ darbi
ninkiškos literatūros. Susirin
kimas baigėsi pusė po vięnųo- 
likaif Reikia tankiau rengti 
tokių prakalbų.

“L.M Rep.

Mūs?! Parengimai 
Ir Susirinkimai

Didelis Parengimas Pasiliki
mui Naujų Mėty

Visi Dalyvaukite Martin 
Luther Drg. Baliuje.

Martin Luther Draugija ren
gia 2Š-nių metų Sukaktuvių 
balių. Jis įvykis šeštadienį, 6 
d. sausio, 1934 m., Schwaben 
Hall, Knickerbocker ir Myrtle 
Ave., Brooklyne. Baliaus pra
džia 8 vai. vakarė. Tikieto 
kaina 50c. Grieš puiki Otto 
Schmik su radio orkestrą. Mes 
raginame visus, lietuvius dar
bininkus ir 1 taip pažangius 
žmonės dalyvauti Martin Luth- 
er draugų parengime.

z Laisvietis.

Elizabeth o Žinios

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

11:30—Italian Prograrfl
12:00—Jeyry Baker, Tenor •
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations'
1:05—Stapleton and Boroff, Piano

Duo; William Miller, Tenor ,
4:00—Lila Engle, Soprano; Randall

Hargrnes, Baritone; Organ Music
6:00—Dance
7:45—Dance
8:15—Olman

11:00-—Dance

,ap- 
ir

nes 
Gi

, A 'professional singing; Vokietijoje, kur buvo ir žmo- 
group, sponsored by Aido; nės mokyti ir šalis išsivysčius 

» Chorus, directed by Comrade. technikiniai, ten socialistai pa- 
B. Shelley is being formed. dėjo užsmaugti revoliuciip ir

Members of this group will turime žiauriausi fašiz- 
> receive instructions in the Jis faktais supliekė “Ke-J 

following:—v o i c e t raining., ]eivio” redaktoriaus pono Mi- 
note-reading and other forms, chelsono teorijas apie išuirki- 
of theory. The group will also ma kapitalistu fabriku ir tt. 

different ( Trečias kalbėjo drg. A.
tjieir Bimba apie bendra darbiniu- 

! Į kų »frontą ir jo reikalingumą
___ ..j nenai-^ 
jų įsitikinįmų.

Jis labai nuosekliai išdėstė tą 
_____ ją. Nurodė, ką reiškia’

Attention Music Lovers!
• J

Aido Choras ir East New 
Yorljo darbininkų kuopos ren
gia senų metų palydėjimo ir 
naujų pasitikimo vakarą. Bus 
gera programa, skanių valgių 
ir puiki orkestrą. Muzikantai 
grieš puikius šokius. Valgio 
bus įvalias. Bus ^dešrų, sal
dainių, gėrimų ir visokių už
kandžių. Viskas namų dar
bo! Mūsų East New Yorko 
gaspadinės netingės tą paga
minti. Ateikite pas mus,— 
tikrai užmiršite rūpesčius.

Kas link programos,: tai 
nereikia ir sakytį. jPubl&a ži
no Aido Choro SekptetĄ ir Vy
rų'Oktetą, da bus if ąojų.į At
eikite pas mus, kad prisiren
gus su didesne energija kovai 
prieš kapitalistinį pasaulį bū
simais metais. Atsiveskite 
ir savo draugus. Visi būsite 
patenkinti, jei ne šokiais, tai 
valgiu, jei ne valgiu, tai pro
grama. Parengimas įvyks 311 
d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, | 
“Laisvės” svetainėje. Kas pas j 
mus neatsilankys į ši parengi-į 
ma, tai gailėsis visus metus.

No. 1.

Rašiau “Laisvėj” apie Eli- 
zabetho bedarbių kovas ir apie 
jų laimėjimus, nes bedarbiai 
organizuotai darbavosi, žiū
riu ką rašo vietinis bosų orga
nas “Elizabeth-Daily Journal” 
šiuo klausimu. Ir matau šito
kį P. Mitchel] pareiškimą, šfs 
ponas pareiškė, kad tai buvo 
padaryta “mistake””—klaida, 
išduodant čekius po 50c į va
landą. Tegul būna ir klaida 
iš bosų pusės, bet tie ponai 
priversti buvo šią “klaidą” pa
daryti, nes ąrganizuoti bedar
biai to reikalavo ir gavo.

Policijos daviniais, profesio
nalai plėšikai išsprogdino, ge
ležinį seifą vieno iš didžiųjų 
Elizabetho teatrų “Regent” iš
nešdami $1,524 ir patys sau 
pasidarydami gražų “Christ
mas presentą.” '

Ta plėšimo akta atliko nak- ' i v ld ! . t ■ Wties laiku, 25 diena .gruodžio. ' ■ i ■ i : • . . .. < i / *■ . ,.
26 dieną gruodžio lietuvis 

Alex Jeręseyičiųs, 25 metų 
hmžiaus, gyvenantis 168 Bond 
St., sunkiai tapo sužeistas au
tomobilių nelaimėj, šimtas pė
dų nuo Baltic St', tilto. Jo ka
ras susikūlė su George Kri- 
vitskio karu lindehiečio. A. 
Jeresevičius tajio sunkiai su
žeistas ir nuvežtas į St. Eliza
beth ligonbutį.

Turiu už garbę pranešti vi- i 
siems draugam, nažjstamiem, 
apielinkės ir plačiai Elizabeth 
visoumenei apie Bangos meti-

Music
Orch.
Orch. ' . ‘ '
Music

WEAF—660 Kc
11:00 A. M.—Symphony Concert 
12:00—Comtnodores Quartet
12:15 P. M;—Johnny. Marvin, Tenor;

Ensemble t < ’ ‘
2:30—Variety Musicale , > <’ 
3:15*-rRay Heatherton, Songs 
4:15~7lyy Scott, Soprano’ ? :■ 
6:0D^-į<3ugat Orch.
6:30^'irene Beasley, Songs
9:Q0i—Lyman Orch.; Frank Munn, 

Tenor > v į *
9:30—Lee Wiley, Songs; Young 

Orch.
11:15—r-Davis Orch.
11:30—Dėhny Qrch.
12:00—Ralph Kirberry, Songs

WOR—710 Kc
12:55 P. Mri-Bartlett Orch.
2:15—Sally and Sue, Songs 
3:15—Ernest Charles, Tenor 
3:30—Garden Club 
3:45-—Freudberg Orch.
4:15—Mildred Cole, Songs
8:15—Billy Jones and Ernie

Songs
9:00—Variety Musicale

10:30—Milban String Trio

10:45—To Be Announced
11:02—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc . /
1:45 P. M.—Merrie Men Quartet
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary 

Steele, Soprano; Wendell Hall, 
Songs

3:15—U. S*. Marine Band
4:30—Kirkaby Orch.
6:00—King Orch.
6:30'—Three X Sisters, Songs
6:45—News—Lowell Thomas
7:45—Morton Bowe, Tenor
9:00—Leah Roy, Songs; Harris 

Orch.
10:30—Mario Cozzi, Baritone
11:00—Three Scamps, Songs 
11:30—Martin Orch.
12—Calloway Orch.

WNYC—810 Kc
3:00 P. M.—Marguerite Fales4 Con

tralto
4:30—-New York College of 

Concert

WABC—860 Kc
12:30 P. M.—Hall Orch.
1:15—Playboys Trio 
2:00—Warnow Orch.

30—Ann Leaf, Organ
30>—Variety Musicale 
30—U. S. Army Band 
30—Tito Guizar, Tenor

2

Hare,

Antanas Kazlauskas, 46 
m. am. Nelaimė atsitiko gruo
džio 22 d. vakare ant Union 
Avė.. Brooklyne. JĮ automo
bilis parmušė, buvo nugaben
tas 
kur 
nas 
180
tas gruodžio 26 d. iš Karalie
nės Angelų bažnyčios Į šv. Jo
no kapines. Laidotuvių . apei
gomis rūpinosi graborius Bal
las—Bielauskas.

j šv. Katarinos ligoninę, 
jis ant rytojaus mirė. Kū- 
buvo pašarvotas namuose. 
Manhattan Avė. Palaido-

. Alex Azowskj, 51 m. amž., 
68 East 4th St., N. Y. mire

1., Fordham ligo
ninėje. Bu$ palaidotas gruo
džio 29 d., Alyvų Kalno kapi
nėse. ■ .

. Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi graborius M. Bielauskas.

gruodžio 25. d

Lucrezia Bori Dainuos 
Mignon Operoj

30 
per-

Music

4 
6
7:30—Travelers Ensemble 
b:00—Philadelphia Orch.
9:30—Melodic Strings

10:00—Olsen and Johnson, Come
dians; Sosnick Orch.

11:15—Boswell Sisters, Songs 
11:30—Jones Orch.
12:00—Little Orch.

PARSIDUODA grosemė-buČeme J 
roj biznio vietoj. Apgyventoj S 
tuvių ir kitų tautų. Biznis geį 
kas turi galimybių dirbti jame. I 
čiau apie tai sužinosite ant via 
Kreipkitės į “Laisvės’* raštinę,| 
Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y. |

(308-3

PARSIDUODA drabužių valym< 
prosijimo biznis, lietuvių a

Ventoje vietoje, yra visa reikalj 
mašinerija. Kaina $90 už viską; 
Montrose Ave., Brooklyn, N,. Y.

(SOBtC

MEDIKALIS PATARNAVIMĄ 
DIENĄ IR NAKTĮ | 
DR. FILURIN i

(Buvusio asistantų Hamburgo un tversi t 
klinike). ’ * j

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ilaptatm 
organų. Beskausmis gydymas garan' 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Dakta 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki *10 vakt\ 
Ncdėiiomis: nuo 10 ryto iki 2 po vk
113 W. 42nd ST. NEW YOR

tarpe Broadway ir 61b Avėaue j

XDAV Pasitarimai ir .
-ItHI egzaihinavimas J

STEPHEN BREDES, JR1
Lietuvis Advokatas- w# i

■ >•' 1

197 HAVEMEYER STREĘ

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-70S7

KRAUJO SPECIALISTĄ
Gydau ūmias ir chroniikas vyrų i 

moterų linas kraujo ir odos •
Padarau ištyrimus kraujo ir šiapt

DR. MEER
W. 44th St. Room 4

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 1

nuo 10 iki 1. Po pietų nuc

timentališku Goethe’s veikalu 
“Wilhelm Meister.”—čigonai i 
pavagia Mignoną, dar jos kū
dikystės dienose. Jos tėvas, 
didžiūnas Lothario jieško mer
gaitės po visą pasaulį. Wil
helm Meister (kurio rolę vai
dina Schipa) taip pat turtin
gas, romantiškas jaunuolis, už
tinka mergaitę pas čigonus ir 
ją nuperka; tuo pačiu žygiu 
jis karštai įsimyli Čigonų dai
nininkų grupės “lakštingalą.” 
Dalykai tūlą laiką painiojasi,, 
intriguojasį, kol Lothario, su
žinojęs, kur, dabar jo duktė, 
jau mergina, ima ir padega 
palocių, iš. kurio Wilhelm pas
pėja . išnešt Mignoną. Bet I 
Wilhelmo meilės Mignonai vis 
dar nematyt. Jis užsidega ją 
mylėt tiktai tuomet, kai suži
no, kad jos tėvas yra grafas 
Lothario, čia netyčiomis ope- į 
ros' autorius charakterizuoja, 
kokia .tai “karšta” meilė—dol 
turtų ir garbės...

Operoj yra muzikalių arijų 
ir melodijų: “Ar žinai tu tą 
kraštą” (ką dainuoja pati L. 
Bori)., paskui “Aš esu Tita
nia,” kurią dainuoja Madame 
Pons. 'Tarp aktorių—daini
ninku yra ir daugiau “stam
biųjų 'k&nuolių.”

Turinys, vadinasi, viduram
žinis, ne darbininkiškas, kaip 
ir daugumos kitų buržuaziškų 
operų. Tačiaus reikalaujamais 
m u z i kaliais-dainiškais gabu
mais operos vis vien 
kitus, muzikąliškus 
bei gabaliukus.

156

Ryte - . ,
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nno 11 ryto iki 12 di
Telefonas I>adcawanna 4-2181

MONTREAL - CANADA

į J. M. ROSENFELD
B ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ I 
NOTARAS

Telephone, Evergreen

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker
LAIDOTI’V|U DIREHrtOKHT\ I

Išbalzamuoja ir laidoja nu m iru H 
nnt visokių kapinių; parsamdo į 
tomobilius ir kertėtai* 
krikštynoms ir p.< • iv ’ėjimai

Šį šeštadienį, gruodžio 
d., NBC radio kompanija 
leis tiesiog iš Metropolitan 
Opera House'klausytojams iš
tisą operą “Mignon,” , kaipo 
Lucky Strike Cigaretų progra
mą. Pradžia 2 vai: dieną. Va
dovaujamą rolę operoj dai
nuos ir vaidins plačiausiai ži
noma Lucrezia Bori.

231 Bedford Av
Jaunųjų Komunistų Lygos 

distrikta^ rengia bankietą iš
leidimui drg. I. Herman, kuris 
išvažiuoja Į Clevelandą. ■ Šis 
parengimas Įvyks Darbinink d 
Centre, .35 , E. 12th St., New 
Yorke, ši vakarą. Kviečiami 
darbininkai, ypatingai jauni
mas, atsilankyti.

study songs of 
. periods, not only 
į musical value but study^ this .frontą ir io .1 ' 
į musical development as ref- visiems darbininkams 
•fleeted by the progress of so-isant politinių 
yciety, jlonjc-Aheso periods. , ‘ ' ' '
F .* We make an appeal to -all klausimą. ___

comrades who are interested ■ Butkaus-Pruseikos taktika, ku- 
in furthering and improving rje pastaruoju laiku drasko ir

JV--r—------------ --------------------- , kenkia darbininku bendram i . ,
- ‘ ■ ■ frontui. „ . HIIIW

Po prakalbų buvo visa eilėj1 a -j . ? i,;.;

kjąpsiipų. . Vieb"r žmogus da_ 28-tas MĘTIFHS 
rėmeva pareiškimą, iš pradžios i "j r - fl 1 I- IT 0 < > ■

| užstojo už pruseikirtius, o pas- Rj A j^> Į |J [j
i kui vagiais ir kriminalistais iš-| ,

BROOKLYN, N. Y.

B DIDELIS KONCERTAS 
/, ■, . IR BADUS ,' . .

•^nuengia Soį 'Bmoklynn Darbininkų
? ( j Orgaųizacųps ; •

NedėL 31 d. Gruodžiu D33
Užbaigimui šių metų i? pasitikimui kuboni^ bapdČ {užsiginti.,

NTnnlii Ylomis* ' . r » v — ' •

vadino LiituVos'ildlifinius kali-j R > Dvaiigyitė Dr. Martin 
niųs. Pruseikos pasekėjas Jn-l Xutherio '

. . , , , ,’ta^ ’ žmogus įžra *jų. SUBATOJE, 6 D. SAUSIO
INTERNATIONAL WORK- klausėjas atsistojo ir pareik' 1

ER$ CLUB SVETAINĖJE damas savo nusistatymą •-
723—5th Avė. ir kampas 23rd St- tilt pasakė, kad “Prasuka ’r . .

Butkus geri žrrtonej^’^. Iš ''o; Knickerbocker ir Myrtle Ave 
J jau aišku, jam Lietuvos ko-į 

I munistai, politiniai kaliniai —j 
vagiai ir razbaininkai, bot' 
Pruseika ir Butkus “geri žmo
nės.” ,. ' /j
t Socialistas bandė pateisinti 

savo sukliurusių vadų pozici
ją. Jis kaltino komunistus, 
kad Lietuvoje įsigalėjo fašis
tai, neą, girdi jie “generolui 
kępurę; numušė.” žmonės la
bai juokėsi iš socialistų pozici
jos ir jų ajigynėjo.' V '

, Buvo ir daugiau .klausimų, į 
kuriuos kalbėtojai tinkamai 
atsakė.

SCHWABEN HALT,

SO. BROOKLYN, N. Y. 
Pradžią 6 vai. vakaje J

Bus turtinga programa. Ją išpildys
1) AIDO CHORO MERGINŲ;

SEKSTETAS.
2) Dainuos A. KLIMAITĖ
3) KROL»—geras smuikininkas
4) L. KAVALIAUSKAITĖ
5) Jaunuoliai skambins pianu
6) Klasiški • šokiai
7) Įvairiausi akrobatiški šokiai

Visus ir visas kviečiame, šis pa 
rengimas yra kartu ir atidarymas 
Darbininkų svetainės—International 
Workers Club, kuris aptatnau^ mū
sų rąvoliųcinį veikimą.

ĮŽANGA TIK 40 CENTŲ
Kviečią Rengėjai.

• Brooklyn, N. Y.

, Rrivažiuojama Unibn

duetą

ir 
Bushwick Avės, karais, arba 
Myrtle Ave eleveiteriu.
ĮŽANGA 50 CE^TŲ YPATAI

Rengėjai nuoširdfžiai kvie
čia visus atsilankyti ir haai- 
linksminti. •

Komnistai Rengia Bankietą- į LlCv Ui J vi O IXXvUUlOa X 1 vlOCU Ui . V cV UI

dėti viską i. šalį: deitus, priva
tinius pokilius viską kita.

Aš manau, kad visi ir visos
į šį patarimą priims, nes vaka 
riene bus puiki, su Įdomia mu- 
zikale programa, kuri susidės 
iš darbininkiškų ir šiaip liau
dies dainų. Dalyvaus A. Viš- 
niauskas puikus tenoras iš 
Bayonne, N,. J. Bus brobkly- 
niečiai ir kalbės “LaisVės” ; 
gaspądorius. j, P. Būknys: 
.Bangos ęh'oVp.s, “Red"’) Star” 
merginų oktetas, bus piano! 
solo, ir kitų pamarginimų. šis I 
metinis tpokilis Įvyks 31 dieną 
gruodžio, 1933 m., 6 vai. vak., 
L.I5.P.; Kliubė, 40'8: Čouft St, 
įžanga tik 50c, vaikams 25c.

Kadangi jūsų žinių rinkėjas 
negalės ypatiškai visus Eliza- 
bethiečius pasveikint su nau-j 
jais \metais, tai šiuomi' vėlinu 
jums, visi draugai ir “Lais
vės” skaitytojai, geriausių pa-j 
sėkmių su ateinančiais metais. 
Dirbkite su didesnė energija 
darbininkiškam judėjime, o aš 
iš savo pusės stengsiuos tą pa
tį padalyti. 4 ; 1 ,■

Jūsų “Žinių Rinkėjas.”

MIRTYS—LAIDOTUVES, 
93Walter Sieba, 25

saagągžg* 9 i • 1 t

Grieš ptof. OTTO SCHMITT 
Su savo. Radio Orkestrą

MiHiiiiwmmnii] n ouoiunmiii  lUiiiiioilIliilllSKu

d., Scranton’eį p'ą. Bus pa 
laidotas gruodžio 29 d. šv 
Trejybės kapinėse.

Lajdotuviį ąpįigėm rbpina 
si grabbrius J. Garšva*.

pa- 
d. šv.

Lucrezįa Bori išreiškia ypa
tingo pamėgimo šiai operai: 
tai buvo pirmoji opera, kuria 
Jinai pradėjo savo sėkmingą 
artistės barjerą.

Dalis žmonių vis tiek kar 
,tais nueina pasiklausyti ope
ros; negalėdami apsimokėti už 
geresnę vietą', tai nors į palu
bę užlipa už , dolerį ar pigiau. 
Tokie, suprantama, klausysis 
“Mignon” ir, per radio. Kaip 
jiems, taip Ir kitiems klauso- 
vams, todėl, trumpai •paduoda
me šio kūrinio istoriją.

“Mignon” parašyta antroj 
pusėj 19-tojo amžiaus. Jos 
kompozitoriųš-r-francūzas Am- 
broisė Thomaš. Operos turi- 
” ' - • . ‘U , • I. » A .z u .

prašoka 
gabalus

N. BSUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, sausio pirma (1). 
“Laisvėj” raštinėje, Pradžia 8 vai. 
vakare. Draugai skaitlingai susi
rinkite ir naujų draugų prie kuopos 
atsiveskite. Taipgi šiam susirinki
me. turėsime išrinkt kuopos , komi
tetą, 1934 metams. ' ,

A. Baltąitis.
(308-309)

pramogos;. 
Naujų Metų Vakarėlio Aido 

Choro Komisijai
Vakarėlio komisijų susirinkimas 

įvyks šį penktadienį, “Laisvės” sve
tainėje, 8-tą vai, vakare.

----------------- ,-----ę—

VIEŠAS PRANEŠIMAS
Švento Jurgio Draugystės metinis 

balius įvyks 10 d. 
Clinton svetainėj, 
Todėl prašom kitų 
ti jokių parengimų

vasario, 1934, 
Maspeth, L. I. 
draugijų nereng- 
minėtą dieną.

Komisija.

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 4-7106 Open 9 A.M.-9 P.M.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.
... .» > v w, .<

Atdara nuo anksti ryte i 
vėlai vakare kožną dier

241 BEDFORD ĄVE. 
Brooklyn, N.i^Y.

J01V4S STOKES
FOTOGRAFAS 

šiuoml pranešu savo kostun 
riams, kad perkėliau save stud 

naujon viet 
po n u m e r 
512 Marion š. 
kampas Bros 
way, Chaunc 
Street ste 
Brooklyn, N.

Naujoj viel 
81 u d i ja dfl 
geriau |reng 
todėl paveikti 
padaromi ktĮ. 
puikiausi. į
STOKS||

512 Marion St., kampas Broadwl
BROOKLYN, Ni Y. ] 

• Tel.: Glenmore 5.-94S7 |

JONAS




