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ipavydėtina rolė renegato 
eikos. Nesiseka, tai dras- 
ir keikiasi. Savo “Gady- 1 

(gruodžio 28 d.) jtužu- i 
puola Brooklyn© lietuvius 

unistus. Paleidęs burną iki 
i. štai prūseikiniai žemčiu- 
t^fMfettiiiiočiai”, “mišiugi- 

išdavas," “poli- 
wHKBw^iniai ir jonvai- 

•V “šriubukai,”
< pagaliaus, “ajukš.”

odei tas oportunistas taip 
>o? Delei to, kad nepavyko 
algameity unijos lietuviu 
ą lokalą ištraukti iš bendro 
ato. Prūseikos - Butkaus 
nes buvo susivieniję su vi- 

kurie tik buvo nusistatę 
š bendrą frontą. Baisiai 

_*jo sugriauti darbininkų 
lybę, bet nepavyko, neišde-1 

Lokalas nutarė pasilikti i 
dram fronte. Dabar Prūsęi- 
neriasi iš kailio.

Socialdemokratai už 
Naikinimą Maisto

PRAGA, Čechoslovaki- 
jr — Socialdemokratai, 
ki t ie įeina valdžion, už- 
g\ t e valdžios programą 
su įaikinti dar 5,000 va- 
go.ių grūdų. Jau pirmiau 
sui aikino 500 vagonų. So
cialdemokratų Partijos 
organas ‘Sozialdemokrat’ 
teis na šita kriminališką 
valdžios žygį. Gi komu- 
nist i atstovai parlamente 
padarė įnešimą, kad visi 
tie grūdai tuojau būtų 
atiduoti bedarbiams ir 
bado paliestu distriktu 
žmonėms.

ATIMTA IKI VASARIO 3-CIOS DIENOS'
Komitetas' sako,, kad jauNacionalis Bedarbiu Ta-

i rybų Komitetas nutarė at- išrinkti delegatai turi steng 
kelti nacionalę bedarbių i į.įs apiankyti tas organiza- 
konvenciją nuo sausio 13|cjj kuriog dar ngra už. 
dienos i vasario 3 dieną. | , n .
Konvenciją įvyks Washing- bedarbuJ konvendjos 
Itone. AtkMimas padaromas jr įtikinti jas, kad prisidėtų 
i su tuo tikslu, kad davus ; išrinktų delegatus. Vi- 
) daugiau laiko bedarbių ta- j sos pastangos Turi būt de
rybom ir šiaip darbininkų j damos, kad,. Šita bedarbių 
organizacijon\s geriau pri-', nacionalė konvencija būtų 
sirengti. \ • i tikrai masinė.

ROOSEVELTO VALDŽIA PAVERS DIR- v

Užverle Kasykloj Gyvus 
Šešis Mainierius

i VAJŠAVA.rr- Savinin
kai ir valdžia laiko ‘ už
darius ĮDombrova kasyk
las. Išsigelbėjimui iš ba
do maiiieriai bando vog
tinai kisti anglį ir par
duoti. Nesenai šeši mai
nieriai nuėjo į uždarytą 
“Mortimer” kasyklą pa
sikasti anglies. Kompani
jos sargai atėjo ir dina
mito pagelba užvertė ka-A 
syklos “gangway” (išėji
mą). Mainieriai tapo gy
vi palaidoti. »į

“VADOVYBĖJE MOŠŲ RAUDONOSIOS 
KOMUNISTU PARTIJOS, MES LAIMĖSI
ME KARE, KAIP LAIMĖJOME TAIKOJE"

atersono draugai iškėlė aikš- 
įdomų dalyką. Jie parodė, 
Patersone surinktus pini- 
“Vilniai,“ Prūseikos-But- 

is pasekėjai užgrobė ir ati- 
ė sklokos varymui pragaiš
to darbo. Iš sykio nesino- 
o tam tikėti, bet dabai- “Ga
lės” korespondencijoj iš Pa
lono prisipažįstamą, kad pi- 
ai “buvo sudėta ‘Vilniai’ ”, 
<aus pateko Butkui ii- Prū
dai. Tai bjauri apgavystė, 
o sau norite. Darbininkai 
•’kojo komunistų dienraščiui, 
j>gos valios žmonės užgrobė 
t:us ir atidavė komunistų
imo griovikams,

)rg. Olginas parašė 
oa brošiūrą “Kodėl 
mas?” ^Pąrsiduoda
ts cėntų. ši brošiūra bene 

pirmutinė, parašyta labai 
uliariška kalba, pritaikyta

Trečdalis Jaunuoliu Nesveiki 
Vokietijoj

BERLYNAS.— 
į valdžios sveikatos 
inierius Dr. Hoske 
porte pripažįsta,
kietijos 3Š nuoš. jaunuolių 

lyra fiziniai nesveiki—reika-

Hitlerio 
komisio- 
savo ra
ki d Vo-

anglu Į 
Komu- ( 
už de

VONAIS 50,000,000 AKRŲ ŽEMĖS Z
PHILADELPHIĄ, Pa.— 

Agrikultūros sekretoriaus 
pagelbininkas ir Roosevelto 
“smegenų trusto”. narys 
profesorius Tugwell pareiš
kė, kad valdžia planuoja 
paversti dirvonais iet vie-

Jauja gydymo bei pero po- >na septintadalį visos dirba-
ilsio. mos žemes, būtent įipie 50,- 

000,000 akrų! Priežastis 
tame, kad farmųPacMhė Kiiva “fliprlr- esanti ka4 farmų i EdSKulue nvVį UlluLK tproduktams..nėraį...,patėika-|

javimo ir tuo būdu kainos 
nekyla. Bet kad septynio
lika milionų bedarbių netu
ri pakankamai maisto, o 
daug milionų vaikštinėja vi
sai alkani, tai ponui Tug
well ir visai Roose vėl to sai
kai tas neapeina. Tegul be
darbiai mirs badu, tegul 
smulkūs farmeriai bankru
tuoją, bet farmų produktų 
trustai turi gauti milžiniš-

Revoliucija Astronomijos

CAMBR1DGE, Mass. — 
Mokslininkai paskelbė, kad 
jie greitu laiku padarys 
elektrinį teleskopą, kurio 
pagelba bus galima matyti 
iki šiol nematytus dangiš
kus kūnus. Teleskopas tu
rėsiąs galią 2,000 lensų. Iki 
šiol didžiausias teleskopas 
turėjo galią Įtik 100 lensų.

MASKVA.— Gruodžio' 29 
d. Sovietų Sąjungos Pildom 
mojo Komiteto posėdyje 
kalbėjo draugas Litvinovas, 
užsienio reikalų komisaras, 
apie Sovietų Sąjungos tarp
tautinius santikius. Jis nu
rodė, kad pripažinimas So
vietų Sąjungos per Ameri
ką yra didelis darbininkų 
tėvynės laimėjimas. Nuro
dė, kad S. S. turi užmezgus 
draugiškus ryšius su visa i 
eile valstybių ir veda kovą) 
už išlaikymą taikos pašau-1 
lyje. - i

Paskui drg. Litvinovas Vadovybėje mūsų Raudono- 
perėjo prie Vokietijos ir sios Komunistų Partijos ir 
Japonijos. Tos šalys, sakė jos įkvėpėjo ir vado drau- 
jis, pradėjo provokacijas ;g0 Stalino, mes parodysime 
prieš Sovietų Sąjungą. Abi- pasauliui, kad mes galime 
dvi ruošia karą po tuo pa- atsiekti tokius pat laimėji- 
čiu obalsiu “kovos prieš ko- j-nus kare, kokius jau atsie- 
munizmą.” Japonijos im-' kerne taikoje.”

perialjstai atvirai kalba 
apie užgrobimą Sovietų Si
biro. Tas verčia Sovietus 
apsirūpinti tinkamu apsigy
nimu nuo užpuolikų. Savo 
ilgą prakalbą drg. Litvino
vas užbaigė sekamu pareiš
kimu:

“Mes neleisime jiems už
imti Sovietų žemės nė vie
no colio, kaip pareiškė drg. 
Stalinas. Kaip Rytuose, 

j taip Vakaruose ginsimės ne 
jtik pagelba mūsų Raudono
sios Armijos, bet taip pat 
• nagelba mūsų didžiosios są- 
I iungos raudonosios liaudies.

off’ Sistemai
PITTSBURGH, Pa.—Ko-j 

vingi mainieriai mobilizuojąs j 
i United Mine Workers of i

ĮVAIRIOS ŽINIOS
(U

! kus-pelnus. iš< pakeltų kainų, j Prailgti Ba(|O
—— j Streiką iki Mirties 
Aristokratę Sūnus Pa-j 
mylėjęs Sov. Sąjunga

i Karo Stovis Paskelbtas
‘ . ■ .ŠINTAS . ... .Visoj Argentinoj

3 kad#ir labai ma^ai politi-' America
įvyks sausio 23 d. Indiana- 

el kapitalizmas supuvo? Ko- polyj, Ind. Jie reikalaus, 
buržūazinė valstybė turi būt ka(1 <būtu panaikinta nelem- 
T?a y l0LV«t<’" “check-off” sistema, ku-etanato diktatūra? Ką za- ; ,
» ir ką davė Roosevelto T1OJ duokles įskolektuoja bo- j 
A.? Kas yra Komunistų Par- įsai ir atiduoda unijos r<----
?4 Kodėl kiekvieno klaniniai ciniams viršininkams. Vir- 
.oningo darbininko vieta Ko- §injnkai tunka ant tų duok- 
nistų Partijos eilėse?
usimai Olgino 
mdŽiai nušviečiami.
i brošiūros reikėtų lietuvių , 
ooje.

lažai poliu- 
susipratusio darbininko.

.... .. Buenos Aires, Argentina, 
konvencijai, 1111 j Pranešama iš miesto Rdsa-

. šlt!elliu ir visai nepaiso mainie- brošiuroje i z . .
Pana-; nil interesų.

Reikia, kad lietuviai mai-

rio, kad ten “sukilėliai” 
bandė užgrobti valdžios ar
senalą. Armija paskerdus 
20 sukilėlių. Mieste Santa 

1 i Fe policija sužeidė daug de- 
ea “ j monstrantų. Pačiam Bue

nos Aires mieste suareštavo 
50 žmonių.

Washington. — Senato-
i nieriai dalyvautų lokalų mi- ™s Wagners įdavęs Roose- 
tinguose ir išrinktų tokius veltui rezignaciją iš Nacio- 
atstovus, kurie priešingi Le- nalės Darbo Tarybos, - kuri>ovietų Sąjungoje technika 

;tosi taip greitai, kaip nie- 
? kitur nėra vysčiusi visoj twiso masinai, 
onjjos istorijoj, štai “Mos- j ~
/Daily News” praneša, kad i 
lingrade baigtas statyti nau- 
r mėsos kombainas (fabri- 1 
s)-^-skerdykla. Kas diena pa-) 
us ir nudoros po tūkstantį 
šių, penkis šimtus veršių ir 
uris tūkstančiu^ kiaulių. 1

i Šimtus milionų dolerių.1 pasikoręs E W. Oliver, 52 
rbs trys tūkstanč iai dąrbinin- 
po dvi pakaitas j dieną. Taip 
isyta puikiai, kad Ibus sunau- 
ama tam tikrįents produk
te net ir gyvulių) kraujas, 
ris nueina uždyką kapitalis- 
ių Šalių mėsinyčiose. Gyvu-1
‘ Ve-1 ltrenki cl®ktra> I Pavyko Operacija ant >met Chicagos stokjarduose i M J J .;
ogus kuju turi p ritrenkti. Mergaites bmegeny 
3a|^^i kas svarbiausia: i --------- 1 ’
pfRyvulio pa tekimo į fab- i BALTIMORE, Md., 
K^aMema mės< i gatava var-l I 

mėso s nebus pri-1
Co^T^^aus nmkos. Visą j 
cesą atliks marinos!

Pasikorė Bedarbis, 
4 Vaiky Tėvas.

WHITE PLAINS, N. Y.—' z T r >• i .mbunavuiiciuts Mitulių. į ' .i j : >■ j į .

.tus išleis produktų už ketu-J Savo stubos skiepe rastas

Uos mėsinyčios 
ens specialiai

1 ąlistfniame
kūs nįuji irfma i, vaiką auk 
vė, kooperatyvi 
įbas, parkai, di

darbininkai / 
pabudavota-' 

miestelyje.

j krautuvė) 
dėlė maudy-

yra valdžios oficialė įstai
ga laužymui streikų.

LONDON.— Aristokratų 
ir turčiu Astoru sūnus 1931 Cr U
m. kartu su savo motina ir 
Bernard Shaw lankėsi So-

I vietų Sąjungoj. Jam taip pa
tikus Sovietų sistema, jog 
jis tūlą laiką pasiliko ir dir
bo šalę Maskvos kolektyvė- 
je farmoje. Dabar sugrįžo 
Londonan ir įstojo į darjjo 
partiją. Pasakė, kad nuo 
dabar jis* būsiąs su darbi-, 
ninkais. Bet prie komunis
tų nestoja, nes tebebijo re
voliucijos!

NANKING, CHinija. — 
'Draugai Paul ir Gertrude 
Noulensai, kuriuo,s Chiang 
Kai-sheko valdžia 1932 me

stais nuteisė visam amžiui 
kalčjiman už iskleidimą ko
munistinės į propagandos, 
paskelbė bado' streiką. Jie 
reikalauja paliuosavimo. 
Drg. Noulens pareiškė: “Aš 
badausiu iki mirties, jeigu 
nepaliuosuos.”

Pripažino Kalėjimo Sargą 
Brutališkumą

Paryžius. — Franci jos 
bedarbių armija pasiekė 
1,500,000,; arba 32,000.dau
giau, negu buvo pernai pa- j 
baigoje metų-. ' < ■> • i

Savaite - atgal.metu amžiaus bedarbis, te-' TokioL
vas keturių kūdikių. Nusi- 'gimęs karalių;sQųųs jiafoik- 
žudė,-kuomet tapo prašą- štytas vardu Akihito Tsugu- 
lintas iš darbo, kuriame jis 
dirbo per 30 metų. ;

no-miya, kas reiškia: “Skai
stus ir Prakilnus Karalystės 
Kunigaikštis.”

• Jaunuolis bus Užtroškintas 
Gazuiš  ..

Texas valstijos. orlaiviu at- r,ITV PnIn . .
l vežtai mergaitei Sue Trum-1 CANON Ul l Y, Colo. 
mėli padaryta operacija ant Pi^mu sykiu čionąį/bųs ką?

-Įėjime nužudytas nauju bū
du kalinys jaunuoliu 'bū
tent,, gazu užtroškintas. Jo 
pavardė yra Walter Rep- 
pih, >18 metų amžiaus. Nu
teistas ’mirtiu už .nušovimą? 
‘taxi” draiveribi ;. u r

smegenų. Operacija* pavy
ko ir manoma, kad mergai
tė tapo išgelbėta iš mirties.

nė. Kaip fabrikas, taip šita’s 
miestelis pabūdavotas į du mė-1 
ta! - ■' y' ; c ■ « >1

' ii i

Ponas McLevy, socialistas, 
Bridgeport, Conn., miesto 
majoras. Jis paskyrė savo 
padėjėjais kapitąlistus re- 
publikonus ir nepaiso be
darbių baisios padėties. Net 
dalis eilinių socialistų suki
lo prieš McLevy kapitalisti
nę politiką. Bet McLevy 
tvirtina, kad jo visus žygius

PHILADELPHIA, Pa. — 
Gubernatoriaus Pinchot pa
skirtas advokatas Walnut 

jištirti valdžios Rytinio Ka
lėjimo kalinių riaušes pri
pažino, kad kalti yra kalėji
mo sargai. Jie taip brųta- 
liškai elgiasi, kad kalinius 

prie desperacijos..

Socialdemokratas Neleido , 
Kritikuot Karo Planus

MONTEVIDEO. — Ar-| MONTEVIDEO.—Prane-
gentinos valdžia praneša,< §ama iš Argentinos, kad vh 
kad sukilimas prieš ją esąs S0J- šalyje paskeibtas karo 
galutinai likviduota ir apie s^ovjs 
tūkstantis sukilirno vadų vaujanti liberalų 

iliška” partija, 
žmonių yra 
įvairiuose miestuose. Ma
tomai, sukilimas yra vai

zdžiai pavojingas, jeigu rei- 
KEARNY, N. J—Sea- i Bėjo karo stovis, paskelbti.

board By-Products Co. dirb-, 
tuvėje nuo gazo užtroško; ĮJž„yrg Bausmę
inžinierius ir šiaip darbinin-! v j m n i • • i 
kag Nužudys 10 Darbininku

esą suareštuota/*

Sukilimams vado- 
“radika- 

Keli šimtai 
suareštuota

UŽTROŠKO DU DAR- 
, BININKAI

Nužudys 10 Darbininku

ŽUVO 10 ŽMONIŲ

- RUYSELLEDS, Belgija, i 
Anglų orlaivis, lėkdamas iš 
Brusselio į Londoną, patai
kė į bevielinio telegrafo 
stotį; nelaimėje užmušta 
dešimts žmonių.

New/York; — Gruodžio 
28 d. rogutėmis besivažinė- 
dami 'užsimušė šeši žmonės.

Nušovė Premjerą

LEIPZIG, Vokietija. — 
Hitlerio. augščiausias teis- 

imas užgyrė mirties bausmę 
dešimčiai darbininkų, kurie 

I buvo nuteisti mieste Dus- 
selddrf gruodžio 7 d. Gal
vos bus nukapotos šiems 
draugams: Schmidt, Arnes- 
tey, Masgai, Pohles, Tibuls- 
ki, Eggert, Riebandt, Herr, 
Hapertz ir Lukat.

Prancūzai

SINAIA, Rumunija.
Švedijos nacionalėj tary- Gruodžio 29 d. čionai 

,boj komunistų astovas drg. ležinkelio stotyje tapo

cialistų valdžios karinius 
planus.; Jam atėmė balsą 
socialdemokratas pirminin
kas ir neleido tęsti prakal
bą prieš karą.

ge- 
nu

Paryžius.
tvirtina kad anglų rašyto
jas William Shakespeare bu
vęs francūzas. Jo tikra., pa
vardė buvus Jacues Pierre.

Arnold bandė kritikuoti so- j gautas lon G. DiuJa, Rumu-
. ' • 1 • 1 - 1 l.V • . 1 • •

nijos premjeras. Nušovė 
tūlas hitlerinis fašistas Ra
du Constantinesou. Ir di
džiuojasi savo atsiekimu. 
Jis džiaugiasi, nes, girdi, 
“sunaikinau žydų draugą.” 
Prjklausė prie fašistų “Ge
ležinės Gvardijos.”

Pabėgo 29 Kaliniai
‘ \ >>... .. .. .

\ ATMORE, 
nuo baudžiąVos^farmbs pa- Chicago, III. — Geologi- 
bėgo 29’ kaiiniai-kriminalis- nė draugija tvirtina, kad 
taį, -Paleisti darban gončiąi Amerikos sausžemis buvo

Čionai

yra ūžgyrus Socialistų Par- jieškotb Renki jau sugau- apgyventas, žmonėmis dar 
Ginei tnvnrha A“ A.G IriHi nnctivnnrlo < ■ > > OA AAA nTzvnltijos taryba, s“ /tir kitų nesuranda. - 20,000 metų atgąl.

NUMIRĖ DRG. PIETARIS

Gautas pranešimas iš Wil- 
kes-Barres, Pa., kad numirė 
senas veikėjas, dt Pietaris. 
Jis buvo apie 60 metų am
žiaus. Priklausė prie įvai
rių darbininkiškų organiza
cijų ir prie Komunistų Par
tijos. Buvo dienraščio “Lai
svės” skaitytojas ir rėmė
jas.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam nuslanvi)

. Al
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Seni ir Nauji Metai
Pereitieji, 1933, metai, kurie jau pasi

liko istorijoj, turėjo nepaprastos reikš
mės visoj eigoj reikalų vystymosi. Tai 
buvo stambių perversmų ir plačiai ap
imančių darbininkų kovų metai. Tai bu
vo, beje, ketvirti kapitalizmo krizio me
tai, podraug ketvirti milionų darbininkų 
skurdo ir bado metai.

Amerikoje buvome liudininkais to, 
kaip buržuazija, vadovaujama p. Roose- 
velto, pradėjo taikyti gyveniman savo 
“naują dalybą”, kaip jinai, su savo sky- 
mišku N RA, pasirįžo darbininkų klasės 
lėšomis, naudojant fašistines metodas, iš
gelbėti kapitalizmą ir jį pagaivinti. Po- 
algų kėlimo obalsiu buvo algos kapoja
mos visu baru, ir tas privedė šimtus tūk
stančių darbininkų prie griežtų kovų. 
Pereitais metais matėme apie milioną 
darbininkų, įsiliejusių į didelius streikus, 
kurių tūli tęsėsi ilgai ir buvo vedami 
prieš norus Rooseveltų ir Greenų. Kri- 
žis ir nusivylimas Roosevelto “nauja da
lyba” dar labiau pakreipė į kairę gerą 
dalį Amerikos proletariato ir intelektua
lų, kuriuos gyvenimas mokina, kad tik
tai komunistinis judėjimas neša jiems

Pabaiga 1933 metų ypačiai kiekvieną 
įtikino, kad bedarbės panaikinimas, kurį 
sakėsi Rooseveltas padarysiąs, buvo pa
prastas blofas. štai pati buržuazinė 
spauda skelbia, kad pastaraisiais dviem 
mėnesiais vėl bedarbių skaičius padidė
jo 580,OOO^-virš puse miliono!

To paties tenka tikėtis 1934 metais. 
Daugiau: 1934 metais tenka tikėtis Ame
rikoje dar aštresnių darbininkų kovų, 
kadangi jų vargas bus žiauresnis. Iš ki
tos pusės tenka laukti didesnių reakcijos 
žygių, kaipo logiškos išvados iš to plano, 
kurį p. Rooseveltas yra patiekęs.

Lietuvių tarpe matėme glaudesnį mū
sų visų priešų—klerikalų, social-fašistų, 
fašistų ir prūseikinių-renegatų—susilieji
mą kovai prieš komunistinį judėjimą. Tai 
taip jau yra logiška pasėka tų bendrų 
apystovų, kurios susidarė rezultate vis 
gilėjančio kapitalizmo krizio.

Tarptautinėje plotmėje pereitais me
tais du ryškiausi dalykai buvo šie: (1) 
Vokietijoje fašizmo užviešpatavimas ir 
(2) Sovietų Sąjungos sustiprėjimas?

Įdūkusi Vokietijos buržuazija ir dvar
poniai, padedami social-demokratijos ly
derių, pasigrobė galią į savo rankas, su
naikino visokias darbininkų organizaci
jas ir įstaigas, padarydami, žinoma, nele
gali Komunistų Partiją ir išžudydarni 
daugybę komunistų, o tūkstančius ge
riausių kovotojų sukišdami į kalėjimus 

rbei koncentracijos stovyklas. Kruvino
ji Hitlerio diktatūra buvo pasirengusi 

i sunaikinti keturis komunistų vadus — 
Torglėrį, Dimitrovą, Popovą ir Tanevą— 
primetant jiems padegimą reichstago bu- 
dinko. Bet stiprūs milionų pasaulio dar
bininkų protestai ir reikalavimai priver
tė Leipzigo teismą juos išteisinti. Bet 
šiuos žodžius rašant, jie dar vis tebelai
komi fašistinėje nelaisvėje. Darbinin
kams prisieis pakovoti, iki jie bus pilnai 
išlaisvinti. ,

Sovietų Sąjungai pereitieji metai, anot 
tūlų ekonomistų, buvo vieni iš žymėti- 
niausių metų socialistinėj kūryboj, šiais 
metais Sovietai išrišo žemės kolektyviza
cijos klausimą, nugalėdami buožes ir įro
dydami milionams valstiečių kolektyviza
cijos pasekmingumą. Sovietai išrišo 
duonos Liausimą—turėdami javų derlių 
tokį kokio nebuvo to krašto istorijoj.

t

Jie išrijo pamatinės pramonės klausiiJą 
ir, žipoma, apsigynimo klausimą. Kifc- 
met visas kapitalistinis pasaulis smili) 
didžiajam krizyj, bedarbėj, tai Sovietą 
Sąjunga, panaikinusi bedarbę, pirmai
siais metais Antrojo Penkmečio Pląjįo, 
.pasekmingai žygiavo pirmyn, gerindama 
visų darbo žmonių buitį ir vesdama šalį 
į socializmą, į beklasę visuomenę.

Karo pavojus pereitais metais ne tik 
nesumažėjo, bet žymiai padidėjo. Lon
dono ekonominės konferencijos iširimas, 
padūkusis kapitalistinių kraštų giiikla- 
vimasis, Japonijos žygiai TolimuosėrRy
tuose—vis tai liudijimai to, kad pakulio 
imperialistai rengia naują skerdynę* pir
miausiai taikydamiesi sunaikinti 
ninku respubliką. •! >

Taikos politikos vedina, Sovietų Sąjun
ga pereitais metais dėjo dideliausią pa
stangų sudarymui nepuolimo sutarčių su 
kapitalistinėmis šalimis.

hrbi-

Labai svarbiu įvykiu buvo tas faktas, 
kad Amerika pripažino Sovietų Sąjungą. 
Stipriausia kapitalistinė šalis, ilgii atsi
sakiusi pripažinti Sovietų Sąjungą, pa- 
galiaus, turėjo tai padaryti. Šis žygis, 
aišku, vyriausiai paėjo iš to, kad iš dar
bininkų ir pažangesnės Amerikoj visuo
menės buvo reikalavimai, o antra, tai 
krizis, vertusis kapitalizmą j ieškai rinkų 
savo prekėm, privedė prie nusilenkimo 
prieš Sovietų Respublikų Sąjungą ir už-
mezgimo diplomatinių ryšių.

Revoliucinis proletariatas pereitais 
metais neteko daug savo geriausių ko
votojų. Tūkstančiai jų buvo, išžudyti 
Chinijoj, Vokietijoj ir kituos^ fašizmo 
valdomuose kraštuose, o tūkstančiai su
kišti į kalėjimus. Podraug peieitais me
tais mirtis išplėšė iš mūsų vadovybės ke
letą seniausių bolševikų—klasių kovos ve
teranų: Zetkiną, Gusevą, Katijamą, Lu- 
načarskį ir Rožę Pastor Stokei.

Pradėdami naujus metus, draugai, at
siminkime, kad jie uždeda ant revoliuci
nių darbininkų didesnių pareigų. O tom 
pareigom, be kitų, yra kova už didesnes 
bedarbiam pašalpas, kova už didesnes al- 

‘ gas dirbantiems darbininkams, kova už 
socialę apdraudą, kova prieš fašizmų ir 
karą; padvigubintas darbas už stiprini
mą J. V. Komunistų Partijos ir bendra? 
revoliucinio darbininkų judėjimo, po
draug revoliucinės spaudos.

Su nauja energija, pasmarkintu dar
bu, bolševikišku pasirįžimu meskimės į 
tą darbą, į tas kovas—už darbininkų 
klasės reikalus, prieš išnaudotojų siste
mą, kuri neša milionams darbininkų 
skurdą ir badą!

Balutis Traukiasi
Klerikalų spauda praneša, kad Snfeto- 

nos atstovas Washingtone p. Balutis 
tampa atšauktas iš Washington© ir bū
siąs paskirtas atstovu Londone. .Laiki
nuoju atstovu Washingtone ’paliksiąs 
Bagdonas, iki Smetona prisius naują.

Visą savo buvimo Amerikoje laiką p. 
Balutis, kaip ir dera Smetonos pasiunti
niui, palaikė tamprius ryšius, su reakcin
gaisiais elementais lietuvių tarpe.

Tie amerikiečiai, kurie dabą!* gyvena 
Lietuvoj (dauguma jų) būtų labai dėkin
gi, jei “Labija”, ažuot padėjus jiems ten 
“prisitaikyti prie sąlygų”, suteiktų gali-, 
mybes sugrįžti .atgal į Ameriką. • Prie 
sąlygų Lietuvbj jie labai gerai prfeitąikė, 
nes jau daugelio jų kišeniai pasiliko 
tušti. , . : ę; y ;■4

Vaikučių Kankinimas Valdiškose 
Prieglaudose

V į

Našlaičių
Amerikoje tai 
kur nustelbia vaikų augimą, 
suvargina juos kūniškai ir 
suskurdina protiškai.

Valstijų “mokyklos” ne 
taip gabiems arba silpnų 
nervų vaikams paprastai 
būna, kaip katorginiai ka
lėjimai. B

Vadinamuose pataisos na.- 
muose vyresni vaikai stato
mi prie plytų dirbimo ir ki
tų sunkių darbų, kur nusi
kamuotų ir drūtas suaugęs 
darbininkas.’ Ten jaunuo
lis nėra pataisomas, betttdaž- 
niausia sudarkomas ir 'kri- 
minalizmo išmokinamas.

Nepersenai

prieglaudos 
yra vietos,

tvirtino, jog pirmesnė supe
rintendente dar žiauriau

lasi ^žmbnižkurno prinu 
pais?’ bet praktikoje jie 1 
žino! tik prisimygę eng 
darbininkus, Jų moteris ir. 

Ijaunamečius vaikus, badu[ 
marinti bedarbių šeimynas, ; 
ir šaudyti, daužyti ir kalinti

elgdavosi su tokiais kūdi- tuos, kurie išeina kovon už 
Komisionięrius Ellis teisę gyventi.kiais.

gi, visa to išklausęs, išteisi
no Krane te rienę...

Tai nuo kapitalistų iš es-' 
mes išmoksta ink vizito riš- 
kos “dorovės” ir jų agen-l 

Taip kūdikius budeliavo i Pradedant nuo labdary-
toj prieglaudoj ir prieš pat I priežiūrų ir baigiant
kalėdas, prieš “geros valios ; augščiausiais jų valdinių-, 
šventę,” kuomet labdarybės d<ais. Engimas ir prislegi- šta, d iena būna ilgesnė; žiem 
ypatingai garsinasi savo ge-!mas ekonomiškai silpnųjų 
ra v širdžia nelaimingiems darbo klasės—atsispindi

Mokytoja:—Kokios yra yp 
tybės karščio ir šalčio?

MokinysKarštis padidii 
—šaltis sumažina.

Mokytoja: — Gerai. D
I bar duok pavyzdį.
i Mokinys:—Vasarą, kada ka

vaikučiams ir vardu “kid
dies” kaulija aukų iš “visuo
menes.” Įvairiuose atve
juose “labdariai” pasirams- 
to ir evangelija:

, “Leiskite prie m^nęs vai- 
) kučius, nes tokių yra dan- 

Nepersenai Tarptautinis gaus karalystė.” Jie puošia- 
Darbininkų Apsigynimas ir si gerumo obalsiąis, kad po 
kitos masinės organizacijos jais galėtų paslėpti 
turėjo didelio darbo, kol žandariškumą ir dar 
privertė valstijinius “labda
rius” paliuosuot brooklynie- 
čio -drg. Camarato dukrelę 
iš tariamos “mokyklos”. Mi
rus motinai, mat, buvo įkal
bėta draugui Camaratui 
pasiųsti jo silpnų nervų 
mergaitę į tą įstaigą. Ten 
jinai buvo verčiama po ke
liolika valandų per dieną 
sunkiai dirbti darže, lauke 
ir apie namus. Jeigu kada 
nepaskubėjo bei nepaspėjo, 
mergaitė buvo 
tamsiame kamt 
užrakinama; už mažiausios

savo 
pasi

kada šalta, ji trumpesnė.
------ITarnas .-—Kada, po^ąs/ pabl 

d i nti jus? . v !
Ponas:—Tada, kįh^yfcš** te 

paskambinsiu. .

Pirmasis:—Nuo ko tamst 
taip nuplikai?

Antrasis:—Mat, perdaug dii 
bu smegenimis; per metų m< 
tus vis darau apgarsinimus st<

ir 
didesniame pavergime mo
teries, ir grynesniame iš
naudojime jaunamečių, ir 
žandariškame apsiėjime su 
darbo klasės vaikais valdiš
kose prieglaudose.

Griežtai skirtingai visais 
tais atvejais dedasi Sovietą 
Sąjungoj, kur yra galutinai Būklingam plaukų tonikui. 
baigiama naikinti žmogaus Sūrumo 7a) ontišhis. 
išnaudojimas 
šalin nušluota 
mas kito.

žmogaus n ^ei aplankymo darbinin 
vieno \eigi- kų jų namuose. Eikite pa 

lietuvius darbininkus į j 
'namus. Nusineškite “Švie 
. sos” kopijų, parodykit 
[jiems, išaiškinkite, bandyk? 
I te užrašyti ir tuos darbiniu 
kus gauti į ALDLD, arb< 
nors pavienius “Šviesos1 
numerius parduokite jiems 
Atskiro “Šviesos” numeri* 
kaina bus 25 centai.

ponis pirm vajaus pradžios. | Draugės ir Draugai, sto 
Kiekviena kuopa privalo iš- kime visi darban. Padaryki 
rinkti vajininkus, kurie me-^me “Šviesos” vajų sėkmių 
sis darban. Vedant vajų už! gU. Privalome gauti nema 

\ les a , k ai t u i e i k i a kai- žiau 1,000 “Šviesos” skaity 
binti darbininkus ir į AL tojų arba naujų narių 

durį sausio mėnesio “švie-iDLD. Kuris mokės $1.00 ALDLD! Greitai pranešk 
sa” jau bus gatava. Jau1 prenumeratos, tai nesunku te į centrą, kokius prisirei 
baigia statyti. Tai bus pir-jjmn pridėti dar 60 centų ir gimo planus darote. Jeig 
mas numeris už 
tris mėnesius, “i _ 
rėš 64 puslapius. Tai didelis * 10 centų įstojimo, 
ir gražus žurnalas. Ji bus' Užrašinėti “Šviesą” rei-. 
atspausdinta po tris kolum- J kia visur, mūsų parengi-; 
nas ant kiekvieno puslapio, muose, įvairių organizacijų! 
Skaitysis lengvai. Ttirės pa
veikslų. Tai bus vienas iš 
turtingiausių žurnalų, kokį 
kada Amerikos lietuviai 
darbininkai turėjo.

Visi ALDLD nariai, krie 
moka pilnas duokles, žurna
lą gaus veltui, kaip ir gau
na knygas. Nei vienas ne
galės gauti, kuris yra dar 
nemokėjęs duokles už 1933 
metus. Tik toki gaus iš ne
mokėjusių, kurie yra bedar
biai ar del ligos paliuosuoti 
nuo duoklių.

Lietuvių Darbininkių Su-

naudoti.
Labdarių-valdininkų 

nai, kapitalistai irgi
po- 

skel-1

I
Amerikos Lietuvių Dar- tos bus geros ir naujų na- 

bininkų Literatūros Draugi- rių prirašymui prie ALDL 
jos Centru Komitetas nuta-'D. Kortos bus išsiuntinė- 
rė turėti tiviejų mėnesių va-; tos visoms ALDLD kuo
jų už žurnalą “Šviesą”. Ikilpoms pirm vajaus pr
šiolei mef negalėjome daug 
gauti “Šviesai” skaitytojų,musama, 

rje( viena nes ^oi žurnalas nebuvo iš?
i ėjęs iš spaudos, tai nėturė- 

kvailos taisykles peržengi- [ jome ką parodyti. Apie vi-
mą jai buvo valgis atima
mus. Apie -mokslą tokių 
“geradarių” naguose nėra 
ko nei šnekėti. Per keletą 
mėnesių jie mergaitę dar- 
labiau susirgdino. Ir jinai 
veikiausia būtų ten iš proto 
išvaryta arba numarinta, 
jeigu organizūoti darbinin
kai nebūtų ją> iš tos įstai
gos ištraukę.

Dabar tipišką našlaičių 
“auklėjimo”,'pavyzdį valdiš
kose prieglaudose praneša 
N. Y. “World-Telegram” 
gruodžio 23 į:

New Jersey valstijos Ne
regių Kūdikių Sunshine 
Prieglaudoj, Summit mies
telyj, vaikučiai buvo šitaip 
“mokinami.” Už kokios ten 
taisyklės apėjimą vienam 
kūdikiui surišo už nugaros 
rankutes ir taip suveržė, 

* kad jos ilgainiui užtirpo,, ir 
tūlą laiką jis savo rankų 
visiškai nebejautė. Jam bu
vo pasakyta, kad tau ran
kas nukirto, i? jis. tam tikė
jo, nes, būdamas .4 ųeręgys, 
negalėj o matyti. 'į

Už šnekejimąsi ųžlipdy- 
davo vaikam*burną tam. tik
ra gumine limpama ju6štd.; i

Už kitokius prasilenkimus 
su taisyklėmis statydavo 
vaikučius po', lediniaDsalto' 
vandens šmirkšle, kas labai 
gadina kūdikiams nervus ir 
blogai atsiliepia į bendrą 
jų sveikatą. '

Kad labiau vaikus įgąs
dini, braukdavo jiem 'atbu
lu peiliu per; gerklę ir sa
kydavo: už tą-bei už tą per-, 
pjauta tau gerkle.

» Apie tokius aklų našlaičių, 
kankinimus liudijo valstijos 
komisionieriui mokytojos 
Kąthleen Hunt ir Ennis 
prieš tos prieglaudos supe- 
rihtendentę Gladys Kraue- 
terienę. Trečia mokytoja

būsimus; tapti ALDLD nariu, nes na- kam yra kokių neaiškumi 
Šviesa4’ tu- rio duoklė į metus $1.50 ir ■ arba turite patarimų, , ta 

kreipkitės į centrą .sekam 
antrašu:

I). M. šolomskas
ALDLD CK Sekretorius 

46 An Eyck Eyck-Sisus irinkimuose, sueigose, 
bet daugiausiai dėti pastan- ■

IMI. J. J. KA4KIAUČHMB 
371 Lake St, Newwfc,

Telephene: HumbcMt

XEuansra

DARBININKU 
S VEIKA TA

Galite kas diena bent po d 
kartu gerai tepti dantų smc 
genis iodo tinktūra, ir paskv 
palaikykite burną atdarą, at 
vėpusiom lūpom, keletą minu 
čių, kad iodas galėtų giliau 
susigerti į smįgenų plėves. Ne

bet t blogai dargi Burną plauti, gar 
galiuoti keletį kartų ąžuoline 

Vaistinėje 
"white oak bdrk.

DANTŲ SMEGENŲ 
PŪLIAVIMAS

Turiu gerus dantis, bet deš
inas tai nepavydėtinas. Pas- 

, pašaknyse nekuriu 
dantų įšsispaudžia pūlių ir 
kraujas greit pasirodo, 
niau buvau pas gydytojus 

i jie nepataisė. Vėliau pradė-

sivienijimo Amerikoje bu- Paudus> 
vusios narės tampa ALDLD 
narėmis, nes šios dvi orga
nizacijos susivieniją į vieną. 
Buvusios LDSA narės, jeigu 
jų vyrai nepriklauso prie 
ALDLD, tai mokės po $1.00 
į- metus, kaip ir pirmiau 
mokėjo ir vieton “Darbinin
kės” gaus žurnalą “Šviesa.” 
Kuliui vyrai priklauso prie 
ALDLD, tos mokės tik 10 
centų į metus ir bus ALDLD 
narėmis. O kurios norės, 
tai galėš mokėti pilną ALD 
LD mokestį $1.50 į metus ir 
jos gaus, “Šviesą” ir knygas 
veltui.

Vajus už “Šviesą” bus per 
du mėnesius. Jis prasidės 
su 15 d. sausio, tai yra, apie 
tą laiką, kada “Šviesa” išeis, 
ir tęsis iki 15 dienai kovo 
mėnesio, “šviesos” metinė f • 4 r ’ . • j V'
prenumerata yra $1.00.

Centro Komitetas gamina 
speciąles kortas “Šviesos” 
užrašinėjimui. Tos pat kor-

jo ir kvapas burnoje atsiduoti arbata.

lo žievių išvi 
Patarė gydytis, kol ta arbata pla

gausit 
Iš tų ąžu< 

rkite arbatos, i 
jkite burną.

Dantistas da ir kitaip gydc 
tokias nesveikas smegenis 
Praduria, p---- 
sias jų vieta

ir visai ištraukti

Tuomet pri

Visa tam

i padaryti.

ilgą laiką sjm
Jti dažnai reiksį-:ir pagyti. E 

•- lo tūli dantys

pjausto ištinu 
s,: išleidžia pūlius 

Dantų smegenų tėplioja antiseptikais, ir pė 
sgenys gali tai;

nemažai /i&R 
ena visamė^įką 

ypač ma istas daįfe ęųš 
tų palakama

Pereitą sekmadienį NeW Yorke įvyko 
Labor Sports Union (Darbininkų Spor
tų Sąjungoj) konferencija, kurioje daly
vavo keletas ir lietuvių jaunuolių sporti
ninkų ir šiaip veikėjų. Tai, geras dar
bas. Dabar reikalinga ruoštis, kad sukė
lus kiek’tiek pinigų pasiuntimui mūsų de
legacijos į Spąrtakijadą, Maskvoje, seka
mą vasarą. O mes esame nusitarę pa
siųsti į Spartakijadą keletą lietuvių jau
nuolių sportininkų. < ,

prastai. Gydytojas sako, kad 
tai vis nuo nesveikų dantų 
smegenų, j 
dantys dar. ųekliba.

Atsakymas
Gydytojas Jums, Drauge, 

gerai patarė.
pūliavimo neapleiskite. nes 
pasėkos esti netikusios: ir pa
tys dantys pasidaro lyg per- 
ilgi, smegenims susitraukus, ir ir tik tada groičiap sugyja su 

ali nukenįė- gedę smegenys.
pūliuojančių sieina nešioti dirbtiniai dantys

(abelna sveikata g
ti. Tolydžio iš
smegenų į kraują susigeria
bakterijų ir jų nuodų, ir nuo abelnoji higij 
to gali sugesti širdis, širdie? me;
plėvės, atlapėlės ir nariai, gali veria, kad bū
išsivystyti narių rėiimatizmas-! reikalingų au diniams medžif 

šiaip nelabai ką daugiau aš gų, plytukių:
Jums, Drauge, ir patarti galiu, [ralinių druskų 

gero maisto, [dargi 
vartoti ir tū 
elementų : žu' 
do tinktūros, geležies / 
pieno kalkių, gal da ir tagkl 
nes liaukos pi

Pantų smegenų pūliavimas 
yra įkirus daiktas ir nesiduo
da gydytis. Prityręs dantistas 
galėtų ilgainiui ką gera pada
ryti. Pačiam, be dantisto prie
žiūros, sunku bus k

vitaminų, mii
, šarmų ir tt.' 

nau
lų dapil.d^l j 
vieš aliejaiįjį^i-

•eparato ir



ienis, Sausio 2,

J RINKIMO KAMPANIJA LIETUVIU
T * <l>[

turinčius didesnes 
Iki gruodžio 5 d.

rinko tik
šeimynas.
tyuvo jau suregistruota 1,000 
asmenų, kuriem jau būtinai

liai surašė į knygą veikalo 
formoj, t. y. d. Skurdžius (B. 
Černaųskas). Todėl, kurie 
būsitb ir tėmysite tą veikalą, 
tai tikrai matysite istorinį vei-; reikalinga darbas ar maistas;
kalą Sovietų kūrimosi ir na- tokių, kuriem “nebūtinai” rei- 
minio karo žygius. Matykite • kalinga skubi pagelba, dar dau- 
“Nepasiekta Tikslą.” 
’ Dėt. Žvalgas.

ti: .Vietomis nei pikiu negali 
žemės atkirsti, tai geležiniais

idONAUAM JAUNIMO KOMITETUI
i didelį plotą. Gal kas sakys, 
kad nei traktorius nepajėgs 
įšalusią žemę ardyti. Tas tie
sa, bet kodėl nepalaukti, kol 
atšils? Nejaugi jie tikisi, kad 
už dviejų-trijų mėnesių bedar
bių nebus?

Grįžimas į pikių, špatų pra
eitį ir panašūs valdžios žygiai, 
yra beprotystė. Per tai ji ne- 
išbris iš krizio, o> tik dar la- 

jbiaus gramzdina milionines 
mases biednuomenės į skurdą, 
baisiausius kentėjimus ir pra
žūtingumą. Tuo tarpu priva- 
tiški darbdaviai dar gerina sa
vo mašineriją ir su jos pagel
ba dar daugiau darbininkų 
stumia lauk. Tad koki išro- 
kavimai valdžios gali būt, da
rant viršminėtus žygius ? La
biausia, kad nors kiek skurs
tančius nubovinti, idant jie 
nesiorganizuotų ir kovingai 
masiniai nepareikalautų teisių 
žmoniško pragyvenimo.

Vietinis.

• aunimo kampanija sukelti penktą. 
>0.00 organizaciniam fondui 

smarkyn. Daugelyje vie- 
jaunuoliai patys pradeda 

aktyviškesnį dalyvumą, 
irmiaus nebuvo.
icionalis Lietuviui Jauni- 
Komitetas paskelbė per 
mo skyrių kampaniją su- 
$300.00 delei organizaci- 
ondo, kad ateinančiais 
S"galėtų smarkiau agita- 
pravaryti ir 
paS^ 
rgaji 
km ės

prasius, bet nuolatiniai 
nant Ir kalbant jaunuo- 

. turime pasakyti, kad jau 
3 pradėjo atsiliepti. Rei- 
įga, kad ir suaugusieji 
gai bei organizacijos pri- 
ų- 
\i keli laiškai nuo auka-

draugų :
srburio Jaunuoliai Dar- 
lojasi fondui ir “Young

' Workeriui”

organizato-' 
į įvairias koloni- 

oti tenai jaunimą. 
:i šiolei pusėtinai

. Draugai:
»me laiške rasite čekį ver- 
>4.00 delei jaunuolių fon- 
kampanijos. Waterburio 
tipas pasistatė sau kvotą 
ių dolerių ir penkių pre- 
}tarų del “Young Work- 
Jau prisiunčiau 4 prenu- 

tas ir bandome gauti

’ITTSTON. PA

nansinę 
renkant 
dolerį.

Lindeno

Bandome taipgi fi- 
kvotą užpildyti, su- 

nors ta viena liekama V t V

Draugiškai, 
Frances Burauskas.

Jaunimas Neatsilieka
Su Finansais

Darbiami. Draugai:
šiame laiške rasite viso $7.- 

05, kuriuos sukolektavo Ange
lina Vertelis. Apgailestauja
me, kad dar iki šiol negalėjo
me užpildyti mūsų kvotą, kuri 
buvo $10.00.

Draugiškai,
Anthony Vertelis.

P. S. Sinučiame taipgi ir 
tris prenumeratas del “Young 
Worker.”
Elizabethe Jau Surinko $40-53

Draugai:
Čionai tik maža 

dovanėlė jaunimo 
Tai pasekmė mūsų 
ty.’
Viso šį sykį

Kontesto
Jeanette

atsiminimo 
komitetui, 
“populari- 
turėjome.kontesto, kurį 

tik $20.40. 
Komitetas per 
“Pepper” Krūtis.

— Jau anksčiau

NAUGATUCK, CONN.

VVILKEŠ-BARtiU, PA

Drg. Pietario laidotuves 
įvyks antradienį, 1:30 po 
pietų iš 44 Sambourne St. 
Bus palaidotas laisvose ka
pinėse Wyoming.

i giau yra. Iki šiol vos pajėgta 
j suteikti darbas 350 darbinin- 
I į<ų J bet ir tai nepastovūs dar- 
I bai,—gal už savaitės, kitos ir 
Į to nebus.

Gruodžio 11 d. prie Kauno 
1 rotušės vėl susirinko keli šim- 
, tai bedarbių ir pradėjo 
: tai reikalauti darbo ar 
i pos. Bet vos pradėjus 
: biam garsiau reikalauti,
vo būrys policijos ir juos iš
vaikė.

griež- 
pašal- 
bedar- 
pribu-

Nuo Red.
Elizabetho jaunimas prisiuntė 
$20.13; viso “mažų atsiminimo 
dovanėlių” Jaunimo Komite
tas aplaikė nuo Elizabetho 
energingų jaunų darbuotojų—

Remiza, 
po

i! Mūsų Specializacija yra Mokslas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinu 

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

o!

<*>

Vien tik 
visą darb^ 
mažiausiai

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

<

<♦)

<♦>

<f>
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare,

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

<pBRIDGEPORT, CONN, i
ALDLD 63 kuopa ir LDSA 

35 kuopa surengė draugišką 
vakarienę, kuri atsibuvo 9 d. 
gruodžio, 1933. Buvo susirin
kęs gražus būrelis draugų ir 
simpatikų.

Laikę vakarienės J. J. Moc- 
kaitis aiškino apie svarbą dar
bininkiškų organizacijų, taip-j 
gi prisiminė, apie jaunuolių j 
organizavimą ir jiem reikalin-ivincijos miestų, 
gą parama. .Tam tikslui 
kavo sekami draugai: 
latka $1.00; J. černaųskas 
50c; F. Liepoms 32c; po 25c 
—P. Einoris, E.' Baranauskie
nė, K. černaųskas, J. Valin
čius, K. Žemaitienė. Su smul
kiai surinkta viso $4.28.

Susipratę darbininkai mato 
svarbą organizavime jaunuo
lių, ypatingai į LDS. Visiems 
aukotojams rengėjai 
ačiū!

PROTESTUOJA PRIEŠ 
BOMBARDAVIMĄ

4>

PEIPING, , Chinija. — 
į Nankingo valdžia gavo pro
testą nuo Jungtinių Valsti
jų, Franci jos ir Anglijos už 
| bombardavimą Fukien pro* 

Proteste 
au- [ sakoma, kad svetimžemių 

: J. Va-1 gyvybė pastatyta į pavojų. 
’Bet? kaip tik tos pačios im- 
! perialistinčs valstybės aprū
pina Nankingo valdžią gin
klais ir amunicija, kad ji
nai galėtų žudyti tūkstan
čiais Chinijos gyventojus.

Dr. HERMAN MENDLOWTZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe :
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki
iki

4 kasdien, Seredoinis ir Sukatomis 
7:30 vai. vakarais.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6Gruodžio 24 d. atsibuvo 

prakalbos. Kalbėjo drg. J. P. 
Milleris. Publikos buvo ne- 
perdaugiausia, bet galima sa
kyti vistiek gerai pavyko.

Drg. Milleris pasakė daug 
naujo ir žingeidaus iš Sovie
tų Sąjungas. Iš publikos ir 
klausimi! niekas nestatė, to
dėl kad drg. Milleris viską 
faktais įrodė.

Buvo .renkamos aukos del 
padengimo lėšų. Aukavo po 
$1.00 M. Muroff ir J. J. Yna- 
maitis. Po 50 Čentų L. Rim
kus. Po 25c: W. Marcinkeyi- 
čia, A. Milleris, V. Daunis, L'. 
Shopes. V. Salton, J. Zalecke- 
vičia, S. Jumplot, G. Jurgaitis, 
J. Deikus ir J. Koris.

Viso surinkta $6.00.
Ačiū visiems aukautojams.

Komisijos Narys.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

A.

taria

K.

PASIUTO ŽMOGUS IR 
APRIEJO 35

TISTANBUL, Turkija. — 
Po« kelių, metų pasiutusio 
šuns įkandimo pasiuto vie
nas mamierys miestelyj Zo- 

į -ugoldak. Pakol jį suėmė, 
Vokietijos Darbi- i.jis spėjo įkąsti 35 žmones, 

s Subatoj I Visi nugabenti ligoninėn gy-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkouišku Stilium

<!>
Rauduvė, Morkus, 
Kalazevičius ir Valinčius 
25c. Viso $5.10.

Prakalbose parduota 
“Vilnies” kalendoriaus.

kad prakalbo

šų Judžiai, Prakalbos
ALDLD Reikalai

Gruodžio 13 d. šiame mies- ma pasakyti, kad prakalbos 
buvo pirmu kartu rengta | buv0 sėkmingos ir publika pa
istų Sąjungos judžidi (pa- j sitęnkino. Kai kurios mote
liai). Buvo paimta Lie-: rys kalba, kad ir vėl tokių 
ų Ukėsų Kliubo svetainė,' prakalbų reikia surengti, 
a leidimas iš darbo de- i ---------

.mento. Tačiaus kuome-t, ALDLD 12 kuopos susirin- 
ų 13 diena gruodžio, <gau- p0 balsavimų, likosi nu- 
jrflnęšifnas iš policijos, kad ; Įarįa pasiųsti protesto rezo- 
ia gauti leidimas ir iš mie-: iiucija prieš linčą ir nuteisi- 
O. ne, tai neleis rodyti; nia Scottsboro jaunuolių. Re- 

zoliucija pasiųsta J. V. prezi- 
ėjus to leidimo, tai pa-’tentui Rooseveltui , Alabama 
Jauja 100 dol. ir nei kai- J valstijos gubernatoriui ir tei- 
nėra kitaip gauti leidi- Įsejui Callahan.

Atverčia knygas ir ro-Į Buvo tarta, kad reikia gau- 
girdi, žiūrėkite ir skaity-Ąi kiekvienam nariui po vieną 
jei netikite, kad yra to-1 skaitytoją 

jtatjfmas. Kuomet drau
J. Adamas pradėjo nuro-; yra bedarbiai, tai 

Sti, kad tas patvarkymas iš bedarbių negalima 
Unance) .i.. . ................
i /parengimui, tai valdinin- 
li pradėjo keiktis ir kolio-

ir 11'

DETROIT, MICH.

Ištrūkusi iš Kruvinojo Hide-

visai neatitinka i gauti, 
gauti 
kurie

Tat, jau reikia priminti, 
Čia “pasidarbavo” lietu

os makliorius su savo lie- 
iu. Negana to, vakare po
os būrys užpuolė biblijos 
lentų susirinkimą su lazdo- 

nes jie manė, kad tenais 
Sovietų Sąjungos judis. 

iaus apsižiūrėję, kad ne-
ai pataikė, tai nuleidę uo- pos listo.
'aą išėjo.

Tiki Ar ne, Bet.. .

Tikit ar netikit, bet East- 
sidės ir Hamtramcko lietuvių 
darbininkiškos org. rengia di
delį veikalą sausio 7 d., 4:00 
vai. po, pietų, 3014 
St. Veikalo vardas, 

įkas dar veik visi darbininkai1 siektas Tikslas,” arba “fcdmi- 
tuo tarpu *roias Kolčakas.” šis veikalas 

nieko keturių veiksmų ir turi savyje 
bandyti i labai daug žingeidumo, 

ma lošimas apie keturias 
landas. Todėl žinokit, 
šį veikalą turi matyti 
Detroito ir Hamtramcko 
tuviai, nes įžanga, perkant ti- 
kietus dabar, tik 30 centai, 
prie durų bus 35 centai. Tad 
kaina visiems prieinama. Dar 
vieną dalyką nepamirškit, kad 
bus pradėtas lošti lygiai 4 vai. 

Į darbus ima tuos be- po pietų.

rio Nagą Atvyksta
Pittsburghan

Anna Schultz, 1
ninku Vadovė, Kalbės

North Side j
PITTSBURGH, Pa. — Anna

Schultz, komuniste, Vokietijos 'BANDYS A P K A L TINTI 
parlamento komunistų f rakei- , GU'R. ROLPH "

įjos pirmininko Torglerio sekre- į
tore, atvyksta Pitsburghan ir i SAN FRANCISCO. Calif, 
čia kalbės masiniuose mitinguo-j-—Civilių Laisvių Unija da- 

|ro žygius, k#d gavus teismo 
I apkaltinimą prieš guberna
torių Rolph, kaipo linčinin-

<f> 4>

<♦> <t>

<!>

<i>

<♦>

<♦>

’>

Laisvei,” bet kol

Tad reikia 1___ „ .
prenumeratas nuo tų,' 
dirba.

Srapas.

MINERSVILLE, PA.
Bedarbiai Gauna Dirbti

Čia miesto valdžia, su vals
tijos pagelba, pradėjo taisyti

■ darbius, kurio yra ant pašal- 
Duoda dirbti 6 vai. 

į dieną, mokant grynais pini-

Yemans
“Nepa-

ūži- 
va

le ad 
visi 
lie-

Žodis Apie Veikalo Turinį

Mes žinome gerai, kad dar-
Biblijos studentai apsaugo- gaiš po 50 centų į valandą. Su bininkai labai ž

Dar nesenai čia policijos pirmu gavimu mokesties, jie Rusijos Sovietų Armija 
Rentas turėjo užsimokėti; bus nuimti nuo pašalpos listo. I kriušintų baltagvardiečius ar- 
>raol. už ................... ~
ii Mat, 
is, tai ir

se. Jinai pilnai susipažinusi su į 
dabartine Vokietijos padėtimi, j 
Suspėjo jinai ištrukti iš kruvi
nojo Hitlerio nagų. Nuo Hit
lerio gončių ir dabar jai gręsia 
pavojus. Bet jinai 
paiso. Važinėja po 
skleidžia tiesą apie 
padėtį.

North Side j jinai 
baloj, sausio 6, 
Labor Lyceum, 805 James St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Hill teritorijoj jinai kalbės 
panedėlyj, sausio 8, McKalvy 
mokyklos auditorijoj, ant kam
po Earn ir Bedford Ave.

• Kur kuriems parankiau visi 
dalyvaukite. Išgirskite naujau
sių žinių apie hitlerinį režimą 
ir apie komunistinį veikimą po 
ffašizmo diktatūra.

Šie mitingai taipgi bus kaip 
ir protesto demonstracijos prieš 
fašizmą. Bendras darbininkų 
veikimas privertė fašistus nusi
leisti ir paskelbti nekaltais pa-

nieko ne- 
miestus ir 
Vokietijos

kalbės su-
International

.GAUDYS LINČININKUS
S T. JOSEPH, M o

Grand džiūrė paskelbė, kad
išduoti apkaltinimaiesą

| prieš vienuolika linčininkų, 
Į kurie sudegino negrą jau- 
Inuolį Warner. Policijai esą 
’įsakyta apkaltintus linčinįn- 
kus suareštuoti.

MSKaOKESOra

Nuo Reumatiškų Skausmu
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expcllcriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expclleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

V

L

ingei’davo, kad I degime reifhstago namo keturis 
1---------------4.-j—, Bendras vei-

i kimas galės sunaikinti ir patį 
fašizmą. Todėl visi darbuoki
mės prieš fašizmą.

Šiuos mitingus šaukia Ko-

gu _ i komunistų vadus. PAIN-EXPELLER

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborias

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Phone, EVergreen 7-4785

<į>

<♦>

>

<♦)

areštavimą bibli- Tas būtų gerai, jei uždirbtąją Sovietų priešų armiją, va- 
visokius mulkiu- mokestis būtų rokuojama pa-'■ dovaujamą Judeničių, Deniki- 
policija apsaugo- gal žmoniška pragyvenimą, nų, Kolčakų ir tt. Tai, trum-i . v Tr . v.

i bet. suprantama, to nebus.' pai sakant, šis veikalas per-! Pnes “L,Fas‘zm?’
15 d. įvyko pra-1 Veikiausia toji gauta mokestis • sfato visas priešų šunybes, Taiptautims ai ini ų psi 

bus išdalinta ant savaičių pa- niekšystes, kokias rengia im- 
ffal ta mizerna našalna. ka iie I nerialistai ant. darbininku So

Gruodžio
bo*, kur kalbėjo Dr. J. J. [bus išdalinta ant savaičių pa-’niekšystes, kokias rengia im- 
Škiąūčius. Reikia pasaky-: gal tą mizerną pašalpą, ką jie! perialistai ant darbininkų So-j 
kad kai kurie darbininkaiI gavo pirm darbo.

jog, ir prakalbas neleis
Hr/
•aZdienų prieš tai.

įvyko, nes

gynimas ir Komunistų x Partija

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

vietų.
Šis veikalas perstato, kaip! 

nes judžius sulaikė tik mato, gal po keletą ar kelio- būna įsteigta Kolčako val-
' v " Tačiaus |liką dienų gaus padirbėti. Į džia Omske, bet tą priešų

buvo'Tačiaus po tam, per tiek sa-.niekšystę darbininkai skubiai 
apie mylią ir pusę vaičių, kiek tie pinigai pa-JvėF* sumušė. Po nuvertimui

uo miesto, žmonių Į demrs. tu bedarbiu nepriims Kolčako valdžios, Kolča-
Supranta*|kas likosi sušaudytas per jo

Tėmijant tą veikalą, galima 
matyti gyvą • vaizdą Rusijos 
piliečių karo.

Šio veikalo rašėjas yra ge
ras dramaturgas ir buvo nuo
latinis tėmytojas Rusijos re
voliucijos ir naminio karo. 

. _______  __ -e __  _____ Imdamas faktus iš įvairios
t Linkevičius po 50c, .Pav., kaip čia teko prieižiūrė-l spaudos ir iš laiškų, nuosek-

Ant ilgo tokio darbo nesi-

I MEDIKALIS PATARNAVIMAS. 
DIENĄ 1R NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistuntų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytios-šlapinimod 
organų. Beskauuinis gydymas gaianki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 

. Specialistų visose ligose. >
’Valandos: puo 10 ryto iki 10 vakari!
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4žnd ST. NEW YORK 

tarpo Broadway ir 6th Avenue
Pasitarimai ir 
egzaminavimas

$

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

Welding-Straightening-Body Wąrk-Duco Spraying*
AH Work Guaranteed. Towing Day and Night ’

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

Kitas dalykas, tai miestai 
del Scottsboro turi savo traktorius tokių dar- 

jbų visą sunkumą atlikti. O jų 
S. Deš- nenaudoja tik todėl, kad be- 

Kaspariu- darbiams būtų daugiau darbo.

miesto, žmonių j dengs, tų bedarbių
IU buvo nelabai daug. Į ant pašalpos listo.

kurie buvo, pasinau-Jmas dalykas, del to bus daug'paties susipratusius kareivius, 
ga ir buvo patenkinti [tokių, kuriems prisieis ir visai!
prelekcija. Nors dar- badauti, nes yra tokių, kurie to 1

: mažai buvo ir dange- nesupranta arba nepaiso.
Idarbiai, tačiaus auktj

40
- gynimo.

sekamai:
$1.00.

IŠ LIETUVOS
Kauno Bedarbiai \Sau 

Garsiau Kalba
Nors fašistinė valdžia ne

duoda bedarbiam nei prasižiot 
kiek garsiau, bet šaltis ir badas 
alkanus žmones verčia garsiau 
reikalaut darbo ar užlaikymo. 
Pradžioj gruodžių mėnesio mies
to rotušę kasdien apgula dide
lės minios bedarbių. Valdinin
kai, pamatė, kad čia jau rim
tas dalykas, tai kad bedarbius 
šiek tiek nuramint ir apgaut, 
pradėjo juos registruot, bet

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

šią savaitę nupiginta kaina 50c. 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir-pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Eveęgreen 7-1661 T1 T? T T T? Ai T? IT T?Arba užeikite pasikalbėti A Iv (J "I-AtIIj-TuIv

Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.



>
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Antradienis, Sausio 2.tešlas Puslapis
,-*■ ' -T-r ■ '

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
* I ! / '

RADIO-SIANDIEN FREE INFORMATIG
Immigration, Naturalization, T) 
Citizen Papers. Aliens Not 
In Country, or Deported, Ixgai.

ALL NATIONS EXCHANGE 
207 East 84th Street, New/ York C 

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

WMCA—570 Kc
10:00 A. M.—Beauty Talk;
10:45—Cotterill Orch.
12:15 P.M.—Chuck Richards, Songs;

Stock Quotations
1:05—Walter Garbutt, Songs
1:15—News; Music
4:30—Gertrude Thomas, Songs

'5:45—Jeanne Carroll; Songs;
Beauty Talk

6:00—Dinner Music
9:00—Al Shayne, Baritone; Sylvia 

Miller Soprano; William Ken
nedy, Tenor

10:45—Dance Music
WEAF—660 Kc

1:15 P.M.—LEmil Velašco; Organ
1:30—Fred Wader, Tenor;.

ties Orch. ■
3:15-—String Ensemble ''
4:00—Zita Poema Orch.

Music Sergančių Vyry ir Motei 
Chroniškos'mo klausimu. E. Jeskevičiutė 

pranešė, greitu laiku bus su
šaukta platis viso miesto darb. 
organizacijų, (savišalpos ir 
apdraudos) konferencija, ku
rioje ir Brooklyno lietuvių 
darb. draugijos dalyvaus.

Sausio 7 dieną įvyksta 
King’s Countės darbininkiškų 
organizacijų atstovų konferen
cija, bedarbių reikalų gyni
mo klausimu, kurioje bus iš
dirbta planai kovai už pašal
pas bedarbiams ir kt. reika
lingus pragyvenimui dalykus. 
Nutarta dalyvauti: paskirti 
sekanti asmenys: Vasikoniu- 
tė, A. Balčiūnas. Taras, Dep- 
sienė, Ramoška, Bertašius ir 
Stankevičius.

Podraug nutarta, kad mūsų 
i delegacija šitoj konferencijoj 1 

darbininkų vieningas laikyma
sis prieš išnaudotojus ir par- 
davingus vadus.

i Patarnautojai Laimėjo Algų 
Pakėlimą

lUATDiAQ Ikuoti. Pirmiaus darbininkaiZlNlVŪ gaudavo po $.1.29 ir $1.60 i 
--------- valandą, dabar NRA ponai no-; 

iri jiems nustatyti algą tik po.'
Policistas Peršovė Streikuo- i 65 centus Į valandą. Unijos!

jauti Apsiavų Darbininką r(lai'U!}inkai sen'-' ftlvaigykiy Darbininku valandų darbo Į savai-'J 
tę ir pusantro tiek mokėti už 
viršlaikius.Ketv|itadienį, kada iš ap

siuvų štreikierių susirinkimo 
namo ėjo darbininkas Wm. 
Strauss jis susitiko streiklaužį, i 
Jie susiginčijo ir susimušė, į 
Greitai pribuvo policistas ii , 
pradėjo šaudyti į Straussą.’ 
Darbininkas peršautas per vi-1 
durtus ir ranką.
Kings County ligoninę ir ran- Įtė. nužudė 8-nių' metų mergai- 
dasi pavojingame padėjime. tę Josephie Woropay;

Po to policija, pradėjo kr.a-! įvyko Hastings miestelyje. Fo
tas darbininkų .namuose. Arės-i licija buvo puolusi _ persekio- 
tavo penkis streikuojančius ti visą eilę vyrų, 
darbininkus: J. Newman, B. 
Sitessein. S. Golbund*. M. Stern 
ir V. Salmincį. Policija bru- 
tališkai puola apsiuvų darbi-i Aš smogiau jai 
ninkus, nes jų streiką vado-! meniu, 
vauja kovinga Industrinė Ap-, guminiu 
siuvu unija. ir rankas. Ji skleidė melus

apie mano rhotiną ir dai; dau- 
i giau apie1 mane, kad aš užsi- 
i imu su vyrais.” Pasirodo, kad 
! Kavala yra išdykus, vieną 
kartą ji paleido pakalnėn ke- 
rečiuką su kūdikiu, kurį ra
do mieste bestovintį.

V a d o v a u jaut Industrinei 
i unijai 

išplėstas energingas eilinių 
darbininkų veikimas Amerikos 

’ Dabbo Federacijoje, kuris pri
vertė reakcinės unijos ir NRA

i Mergaitė 12-kos Metą Nužu-H1'3 P“kei8« rYYY’/° i- v* na algos skalę. Pirma tie gaiva-
dė Kitą Mergaitę

Clou-|

Mary K a vai a. 12 metų, at-
Nuvežtas iI rodo, lenkų tautybės mergai-

lai siūlė patarnautojams tik 
po $6.32 į savaitę, arba po 14 
centų į valandą.
linių darbininkų, 
versti padidinti

Tas I algą ir pridėti

Iš New Y or k o Priešfašistinio i 
Komiteto .Veikimo

Grupe, ‘Cello;
Orch.
and Flo, Songs
Grosvenor, Tenor

Brown, Violin

Bet vėliau 
paaiškėjo, kad tą žmogžudys
tę papildė mergaitė. Ji pri
sipažino: “Aš ją užmušiau.

į galvą ak- 
Paskui apsukau jai 
veržtuvu apie kaklą 

Ji skleidė

Spiriamr ei- 
jiė buvo pri- 
patarnautojų 
dar po du 

valgius j dieną dykai, 6 die
nas darbo savaitę ir $3 spe
cialiai užmokėti už naujų me
tų vakarą, štai ką reiškia!

Apsiavy ir Ody Darbininkai 
Organizuojasi j Uniją

Veikalo “Moteris Gatvėje” 
Repeticijos Ši Vakarą-- 

Antradieni

Priešfašistinis komitetas lai
kė susirinkimą. Raportavo 
drg. Wagenknecht ir kiti 
draugai. Pasirodo, kad Vo
kietijoje kruvinasis fašistų te- j 
roras auga. Vėl fašistai nu-1 
teisė, įvairiose Vokietijos vie-1 
tose, 36 komunistus nukapoji-1 
mui galvų.

Jungtinėse Valstijose pi e-1 
čiasi priešfašistinis veikimas. Į 
19 d. gruodžio įvyko masinės 
demonstracijos New Yorke, 
Los Angeles. Minneapolis, Chi- 1 
cagoje^ New'arke, Philadelphi-1 
joje ir kitur. Pasiųsta Vokie- [ 
tijos draugams virš $10,000' 
pinigais per Paryžių, kovai 
prieš fašistus. Pusę tų pinigų | 
sukėlė New York o darbinin
kai. i

Gruodžio mėnesį New Yor-, ganizacijų nebus susirinkimai, 
ke įvyko 26 
susirinkimai.
ninku unijos dar silpnai įtrau- Į “Daily Worker, 
ktos į priešfašistinį veikimą.! St., New York, 
bet apsiavų, laivų krovėjų ir ------------
adatos darbininkų unijos jau į. v , n.. r x •
pradeda kovoti prieš fašistus. nCW lOFKC DluSilS SaluS U

Bedarbiu Vargai

Užsisakykite “Daily Worke
rio” Didžiojo Numerio

Atskiros apsiavų darbinin
kų unijos atlaikė vienybės 
konferenciją Bostone ir suda
rė vieną galingą Apsiavų ir 
Odos Industrinę Darbininkų 
uniją, kuri dabar jau turi 70.- 
000 narių. Delegatai 
ko iš konferencijos ir 
raportą Arcadia Hali 
nėję. Darbininkai
mestis darban, kad įtraukus į 
uniją dar neorganizuotus odos 
apdirbimo ir apsiavų gamini
mo darbininkus ir darbinin
kes. -

parvy- 
išdavė 
svetai- 
nutarė

Sausio 6 dieną sukanka 10 
met^ nuo “Daily. Workerio” 
pradėjimo leisti dienraščiu. Tą 
dieną komunistinis dienraštis 
išeis 24 puslapių dydžio. Bus 
atspausdinta 250,000 kopijų. 
Reikia, kad kuo plačiausiai bū
tų paskleistas tarpe darbinin
kų. Vakar gautas nuo Mai- 
nierių Nacionalės unijos užsa
kymas ant 5,000 kopijų. Rei
kia, kad darbininkų organiza
cijos užsisakytu to numerio ir 
paplatintų jį. Jeigu kurių p or-

priešfašistiniai Į tai gali valdybos užsisakyti. 
Kol kas darbi- ’ Kreipkitės sekamu antrašu t

50 E. 13th

New Yorke atsibuvo du ma
siniai susirinkimai prieš fašis
tus. vienas 12 d., o kitas 19 
d. gruodžio. 19 dieną nuo Vo
kietijos konsulato maršavo 
apie 3,000 darbininkų iki 
Union Square.

šimtai protesto rezoliucijij 
pasiųsta į Washingtona Vo
kietijos ambasadoriui ir šim
tai pavandeninių telegramų į 
Vokietiją, reikalaujant paliuo-i 
suoti Torglerį ir kitus drau
gus. Šimtai profesionalų, 
daktarų, mokytojų, advokatų I 
ir kitų pasirašė protesto rezo
liuciją prieš Vokietijos fašis
tus.

Gruodžio 27 dieną į Wash
ingtona išvyko darbininkų de
legacija nuo Laivakrovių, Ap
siavų darbininkų unijų, Be- į 
darbių Tąrybų, Tarptautinio 
Darbinihkų Apsigynimo, Dar
bininkių Moterų Tarybų ir.i 
nuo profesionalų, kurie įteiks,

daug 
didelis

New Yorke prisnigo 
.sniego. Sniegą sekė

I šaltis, kuris penktadienį pasie
kė 4 laipsnius žemiau ,zero.

i New Yorke jau 14 metų ne
buvo tokio šalčio. Nuo šalčio 
kenčia visi darbininkai, kurie 
neturi pakankamai ištekliaus 
apšildymui savo kambarių1 ir 
Įsigijimui šiltų drabužių. Bet 
labiausiai kenčia tie bedarbiai, 
kurie yra išmesti iš namų ir 

’ gyvena be pastogės, šalčio 
i spiriami, jie pradėjo apguldi- 
: nėti 
i dun,

• K ■. • ■»>. j i

Lietuvi

prisidėtų prie ruošimosi ir de-! 
legatų pasiuntimo j Washing-! 
toną į visos šalies Bedarbių! 
Konvenciją, įvyksiančią vasa
rio mėn. 3 d., 1934. Nors lėšų 
pasiuntimui delegatų f neturi
me, tačiaus dėsime pastangų 
jų sukelti, o savo delegatą tu
rime tokioj svarbioj konvenci
joj turėti.

Nutarta dėti pastangų aiški
nimui Brooklyno lietuviams | kaitė, 
darbininkams, kad jie koope
ruotų su Bendro Fronto Komi
tetu kovoje už bedarbių rei- 
ksąlu^-kur žino kritiškoj pa-, 
dėtyj esančių bedarbių, lietu
vių darbininkų, turėtų jie pra
nešti šitam Komitetui (P. Ta
ras, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y.), o jis dės visas pa
stangas iškovojimui jiems pa
šalpų.

Sekamas Komiteto susirin
kimas įvyks paskutinį pirma
dienį, sausio mėnesio, t. y., 29 
d. sausio. 1934.

Susirinkimas užsidarė 10 v. 
1 vakare.

Draugai, kurie dalyvaujate 
veikale “Moteris Gatvėje.” 
susirinkite antradienį Į “Lais
vės” narna, sausio 2 d., 1934 
metų, 7 :30 vai. vakare, šį va
karą turėsime pirmas repetici
jas šio veikalo. . Laiko jau ne
labai daug liko, nes reikės vai
dinti vasario 24 ir 25 dieno
mis, todėl visi dalyvaukite.

Vaidinime dalyvauja drau
gai ir draugės: L. Kavaliaus-

Alekna, Zablackienė, : 
Misevičiutėj M a rcinkevičius, 
Visockis, Saulėnas', Tiaras, Na- 
livaika. Pakalniškis ir kiti. : 
Visi

Pakalniškis ir 
būtinai dalyvaukite.

Komisija,

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Gruodžio 27 dieną mirė 

George Konopatsky, 43 metų 
amžiaus. Gyveno 260 Siegel

Iš Brooklyno Lieftiviu Drau
giją Bendro Fronto Veikimo

Brooklyno lietuviu dari). į 
draugijų ir kitų org. atstovų Į! 
bendra frontą susirinkimas 
įvyko gruodžio mėn. 28 d.. 
1933. Viso dalyvavo 18-ka 
atstovų. Trys atstovai, kurie 
nebuvo pereitame susirinkime, 
šiame pribuvo, būtent, A. 
Balčiūnas, nuo Jurginės 
Draugijos; '

4:15—Southernaires Quartet 
6:30—Midweek Hymn Sings 
8;30—Wayne King Orch. 
9:00—Bernie Orch. 

11:15—J esters Trio 
11:30—Whiteman Orch. 
12:00—Vallee Orch. •

WOR—710 
12:30 P.M.—Brunesco Orch. 
5:15—Kay Costello, Songs 
5:30—Paulo 
6:30—Scotti 
8:30—Frank 
9:15—Ralph 

10:30—Eddy
11:02—-Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch. 
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc 
1:45 P.M.—Gale Page, Songs 
2:00—Wilsdri Orch. 
9:00-—Alice Mock, Soprano. 

10:00—Joy Orch; Syd Gary, Songs 
Sydney Mann, Soprano 

10:30—Girls Trio 
11:00—Leaders Trio 
11:15—Anthony Frome, .Tenor 
11:30—Madriguera Orch’. 
12:00—Ash Och.

WNYC—810 Kc 
1.00 P.M.—Loretta North, 
3:00—Elsie Vecsey, Songs
3:30—William Chosnyk, Violin 
5:15—Kitty Conroy, Songs

WABCt-860 Kc 
2:30 P.M.—Scharban Orh. 
1:15—Reis and Dunn, Songs 
3:00—Metropolitan Orch. 
4:00—U. S. Navy Band 
4:30—Light Orch. 
5:20—Charles Carllie, Tenor 
6:30 Betty Barthell, Songs 
8:00—Studio Orch. 
9:00—Philadelphia 

10:00—Gray Orch;
Songs; Trio 

11:15—Dell Campo, 
11:30—Jones Orch. 
12:00—Lopez Orch.

Songs

Studio Orch.
Irene Ta\

Songs

PARDAVIMAI

Ligos Gydomo
šiandien ateik 

| te delei savo sv* 
1 katos ištyrimo, 
I jums bus išaišl 

M ta, kaip jūs fu 
Į kai stovite.
Į Odos NuSaš< 
f mai, Nervų Lij 

Abel nas Silp 
mas, Skilvio J 
nų ir Mėšlat 
nčs Ligos, Ne 

- įdegimas bei Reumatiški Nesve 
, mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų jn^Kitot 
) gos yra, sėkmingai gydotnosf na 
i viškais, moksliškais būdais. | 

X-Spiriduliai, Kraujo ištįrriinai, 
boratoriniai Tyrimai, Sėrumų 

. Čiepų Išmirkštimai. Į 
Prieinama į Kalnft 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir 
KALBAM

©R. ZIN&
Patarimas Veltui 
LIETUVIŠKAI

Tarp 4th Avė. ir Irvirig Plac 
įsisteigęs 25 metai 

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

KRAUJO SPECIALISTAI 
' Gydau ūmias ir chroniškas vyrų h 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo, ir Alapu

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 3' 

New York, N. Y. .»
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 die 
Telefonas Lackawanna 4-218f

PARSIDUODA grosernė-bučernė 
ro j biznio vietoj. Apgy vert toj ...
tuvių ir kitų tautų. Biznis geras 
kas turi galimybių dirbti jame. Pla
čiau apie tai' sužinosite ant vietos 
Kreipkitės Į “Laisvės” raštinę,

ge- 
lie-

4G

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

St., Brooklyne. Palaidotas 30 | Ten Eyck st., Brooklyn, N. Y. 
d. gruodžio Alyvų Kalno kapi
nėse.

Gruodžio 29 dieną 
John Joseph, 29 metų.

mirė
MirėSekretorius. ’|Jonn JosePn’ metų, 

r St. Catherine ligoninėje.
veno; 76 Humboldt St., Brook-

Stokite į Kovą Ateivių Dar- 'm. palaidotas so a. gruo- 
Įdžio, Cedar Grove kapinėse, 
i šermenimis rūpiiiosi graborius
Alex Radzevičius.

bininkij Teisiu Gynimui

Jungtinėse Valstijose vis 
labiau auga reakcija. Ji 
kreipta prieš visą darbininkų 
klasę ir ypatingai prieš ko
vingus ateivius darbininkus. 
Busimame kongrese rengiasi 
pravaryti reakcinį Dies bilių 
del ateivių deportavimo. Ten 

^rauK.jos; Tesė’Vas'iko-, Pat lie turi Crail Pa‘ 
niutė, nuo kriaučių unijos 54 «al 1(UU kapitalistai gali biie

la- .- ------ --------- -- -

28-ta METINIS Ž8-tąs

BALIUS

ir 
apgy- •

PARSIDUODA drabužių valymo 
prosijimo biznis, lietuvių

Ventoje vietoje, ’yra visa reikalinga 
mašinerija. Kaina $90 už viską. 41 
Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

PARSIDUODA labai gražūs juodi ) 
“Chow” šuniukai. Šuo yra ištikimas ' 
draugas žmogui ir genis sargas na- : 
muose. Taipgi parduodu ir pūkų ’ 
kaldras, Šilkijįės ir labai storos!. Vis
kas parsiduoda už žemą kainą.

Esame bedarbiai ir vargo verčia
mi 
gi

turime parduoti. Būsim dėkin- 
tam, kas nupirks. Kreipkitės, i

ant trečio augšto,
335 Grahd St.,

Brooklyn, N. Y.
r ’ (309-1)

Ęį. BEN GERSOVITŽ
B notaras

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424 1

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
La n k t n vi ų pi k ektor j ur 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusi 
ant visokių kapinių; parsamdo t 
tomobilius ir karietas veselijoms 
krikštynoms ir pasivažinėjinjams.Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

' (Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Rengia Draugystė Dr. Martin 
Lutherio

SUBATOJE, 6 D. SAUSIO
SCHWABEN HALL

231 Bedford A venų s

BROOKLYN, N. Y.laiku išmesti ateivius darbinin
kus iš darbo, padėti į kalėji
mą ir j ii vieton prie darbo pa
šaukti Amerikos piliečius. Se-. 
natorius Copeland reikalauja Knickerbocker ir Myrtle Ave. 
greitai Įvesti ateiviams darbi
ninkams pirštų antspaudu nu
traukimą. Jis siūlo prieš atei
vius’ darbininkus Mussolinio 
ir Hitlerio priemones.

Bet tai ne viskas' kongrese 
yra paduota visa eilė reakcio- 
niškiausių, bilių prieš ateivius. 
Šalyje viešpatauja baisus kri-1 
zis, tai kapitalistai, kad nų-j Rengėjai nuoširdžiai’ kvie- 
malšinus darbininkus, griebia-) čia visus atsilankyti ii' pasi- 
si visokių priemonių, kad sus-J linksminti. ‘ 
kaldžius darbininkų jėgas, kad i 
paskleidus tarpe čiagimių ir 
sveturgimių' neapykantą.

Darbininkai turi stoti ko
von prieš tuos reakcinius bi
Hus' ir ginti ateiviiĮ darbinin- 

teises. New Yorke susiį- 
tvėrė Ateivių Darbininkų Gy|{

lokalo ir M. Juškienė—nuo 
LDS 46 kuopos.

Pirmininkavo. M. Nezvec-į 
kas.

Iš raportų paaiškėjo, kad 
Bendro Fronto Komiteto na
riai dalyvavo visoj eilėj kon
ferencijų. Taras ir Grybas 
atstovavo bendrą frontą viso 
New Yorko bed.arbiii konfe
rencijoj, Įvykusioj 10 d. gruo- 
džio^Pkčioj konferencijoj da
lyvavo virš 400 delegatų, at
stovaujančių 180 Įvairių tau
tui ih profesijų organizacijas. 
Konferencija paruošė Būdus ir 
priemones kovai už didesnes 
bedarbiams ' pašalpas New 

i Yorko mieste', o taipgi plačiai 
išvarstė dėl išplėtimo kovos už 
■priėmimą Ji V. kongrese Be-' 
darbėje Apdraudos biliaus, 
kurie yra Įteiktas J. V. kon
gresui pereitų metų numarša- 
vusių į Washingtona bedar-' . Tr .. x t • * i • nimo Komitetas, kuris sauki

Taras pranešė, kad darbi- 
Bu- ninkas, vardu Valašinas, apsi- 

simame valstijos seimelyje jis lankė pas jį asmeniniai ir 
'pareikalaus sau teisių; kad (prašė Bendro Fronto Komite- 
|jam būtų suteikta galia algų (to padėti jam išgauti iš tūlo 
kapojimui, šis elementas ka-' raketieriaus $25, kuriuos tas 
da kandidatavo1 Į majorus, tai gaivalas yra paėmęs rlevft už,

policijos stotis, įeina vi- 
griuva ant grindų ir mie

gą. Yra užšalusių bedarbių, 
bet tą stengiasi slėpti viršinin- 

, kai, nes gėda, kad turtingiau- 
isiam pasaulyje mieste bedar
biai miršta iš bado ir nuo šal
čio.

nuo proiesionaių, Kūne įlciks iip J* D 9 * V • 
Vokietijoj ambasadoriui Li|th- LatUardlH KSH^iaSi

Darbininkams Algacerui protestą prieš fašistų te- ■ 
rorą. . i

Sausio 27 ir 28 dienomis bus > 
surengta dėžučių rinkliavos 
Vokietijos drg. pagelbai. Bus 
dedama pastangų, kad daugiau 1 
darbininkų organizacijas 
įtraukus kovai prieš fašizmą, 
kaip Vokietijoje, taip ir Ame-į 
rikojė.

Naujas New Yorko miesto 
i majoras ponas LaGuardia ren- 
, giasi kapoti miesto , darbinin-, bių. 
kų algas, kad subalansavus 
Įplaukas su išlaidomis.

D. M. Š.

Pradžia 8 vai. vakare

pąrėm, krikštynom ir kito- 
rėikalam. >
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Privažiuojama Union 
Bushwick Avės, karais, arbk 
Myrtle Ave, elęveiteriu.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI

Grieš prof. OTTO SCHMITT 
Su savo Radio Orkestrą

Telefonas: Stagg ,2-9105

DR. A. PETRIKĄ 
(PETRICK) 

DANtŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y.
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuę anksti ryte ik 
vėlai vakare kožną dieną

241 BEDFORD AVE, 
Brooklyn, N. Y.

J0AL4S STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi , pranešu savo 
riams, kad perkėliau

Hours 10 A. M. to 10 P.M. 
Sunday 10 A. M. to 5 P. M.

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

367 BROADWAY, bet. Hooper & Reap Sts., ' BROOKLYN, N. Y. 
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing, Marcel Waving
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eyę Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO

■ ( PERMANENT WAVE UŽ $2-50
l '' I ■' ’ * ;

Per vieną mSnesj galite gaut augščiau paduodamus plaukų-sutaisy-
V Az-* 1 •• 1 • « 4 • • • •

Phone STagg 2-6497

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauntcey 

i Street stotis 
Brooklyn, N. "Y. 

'' Naujoj' vietoj 
studija daug 
geriau (rengta, 
todėl paveikslai 
padaromi kuo- 
puikiausi.

STOKES

visų masinių organizacijų del 
legatų konferenciją sekmadid-1
nį, 21 d. sausio, 11 vai. ryte/ 
Manhattan Lyceum svetaine), 
66 E. 4th St., New York, N. Y.

Visos lietuvių darbininkų 
organizacijos privalo išrinkti 
mažiausiai po vįeną ^delegatą 
ir pasiųsti į tą konferenciją. 
Veikime, draugai, nėpąisant 
Itokių esame.-^Olitinių Įsitikini-

ęirolke buvo prižadėjęs visko darbi- sujieškojimą darbo, bet/ tik
Aauiasniyi^ MADS „Wein? ninkams< Visada taip ^aro rovėj^-apgavimb tikslu. Iš 

Ęoliti- rinkta ___ _ v .
Komunistai persėrgė- Ząblackas it Nbzveckds pade- , , , , -

International Fur Workers jo balsuotojus, bet darbininkai tb šitam darbininkui atgauti 0 ar yra ne perve u- 
unijos septyni lokalai, turinti pasidavė ant buržuazinės įneš-.savo pinigus. .. ' ’
3,000 darbininkų, nutarė streb keries. A |

prieš Alę# Kapojimą , kapitalistinių * partijų 
■kieriai.

Iš-*
Taras.- Vasikoniųtė,

JONAS
„ Didžiojo New

Socialės Apdraudos pravbdi- Organizacijų
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos

rion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. « 
ei.: Glenmore 5-946T

mMMa




