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KRISLAI 
o Mirties 
ninėjimas. 
izmas Gyvuoja. ** 
alaidojo Mus. 
evikų Misija. 
Rašo Komunistas

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

» Biuras ragina šiemet 
‘sčiuose' rengti lietuvių 
tinku masinius susirinki- 
Lenino. mirties paminėji- ! 
ir aiškinti darbininkams Į 
zmą. Biuro atsišaukimas- ; 
(inimas turėtų atkreipti 
j ne tik komunistų frakci- 
iet taip pat visų mūsų ma- 
■ organizacijų. Kolonijų 
gai tuojau* turėtų rūpintis 
svarbiu reikalu.
aminėjimus reikia ruošti 
aigoje sausio mėnesio. Rei- 
stengtis, kad tie mitingai 

usidurtų su partijos rengia- 
is tarptautiniais mitingais. į 
irbu išanksto prisirengti ir Į 
ai susirinkimus išgarsinti.,’ 
bai tankiai mūsų draugai ant 
;itųjų griebiasi už darbo ir 
ekmių neturi.

Nulinčiavo 47 Žmones
1933 Metais i

UŽGINČIJA MELUS APIE D. TORGLERJ

nas mokslas, kurį mokino 
•bininkams Leninas, gyvuoja 
ndien. Leninas mirė 1924 
taiš. Dešimts metų be di- 
ojo vado! Leninas mirė, bet 
inizmas gyvena. Milionai 
šaulio proletarų jm> leninizmo 
iava veda kovą už pasiliuo- 
imą iš po kapitalo letenos 
žuazinėse šalyse. Sovietų 
ingos darbininkai ir vals-j 
ai ne tik nuvertė išnaudo-j 

i jungą apsiginklavę leniniz-’ 
mokslu, bet su negirdėtu| 

nijos istorijoj pasisekimu] 
ivoja socializmą. Chinijojį 

i šimtas milionų darbininkų 
• valstiečių gyvena po Soviet)/ 
’Hiava!

Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas turi ra
portą apie nulinčiavimą 
47 žmonių 1933 metais 
Jungtinėse Valstijose. Iš 
jų 42 yra negrai, o penki 
baltveidžiai. Palyginus su 
kitais 1932 metais, linčia- 
vimai paaugo 180 nuoš.

Linčiavimai įvyko 14 
valstijų. Pirmoj vietoj 
stovi Florida su astuo
niais linčais, paskui seka 
Georgia su septyniais, 
Alabama su šešiais ir tt.

Komunistai Paskelbė
Badavimo Streiką

Tarptautiniam Darbinin
kų Apsigynimas turi ra- 
kad Kuboje Castillo Princi
pe kalėjime 34 komunistai 
paskelbė bado streiką ir rei- 

Ba- 
dauti pradėjo gruodžio 25 
diena, v

i paskelbė bado streiku 
l( kalauja paliuosavimo. 
J dauti nradėio eruod:

Socialistų Partijoj yra didelė 
>ga” vardu James Oneal. Ne- 

tąs žmogus išsižioti nemie-' 
nas pataikyti komunistams.

Reikalingi Finansai Bedarbių 
Konvencijai

NEW YORK. — Bedarbiu nas pataiKvu kviiiuiiisl<iiii». _ , , t iv
ai jisai jų neapkenčia. Bet TarybU NacionallS Komite- 
tes iš Oneal yra dar pra- 

>s ir už mūsų lietuvišką 
.gaitį. Kaip aš atsimenu, tai 
buvo tos idenos nuo 1919 me- 
. kada Oneal nebūtų palaido- 
5 komunizmo. Nebegyvuoja 
muniznias del Oneal ir ką tu 
m padarysi! Bet vis tiek pyk- 
a ir keikia komunistus. Vis 
ik jis neturi ramybės.

pasak to 
atsargiai 

Socialistų

tas prašo finansinės para
mos del vasario 3 d. nacio
nalės bedarbiu konferenci
jos. Sušaukimas šios kon
ferencijos padarys nemažai 
išlaidų, kurias reikia pa
dengti. Konferencija įvyks 
Washingtone. Aukas rei
kia siųstir National Com
mittee, Unemployed Coun
cils, 80 East 11th St., NewO kas blogiausia, 

jno, kad net taip 
urokratų saugoma 
’Ttija negali atsikratyti nuo 
nunizmo ligos. Velnią išmesi 
• langą, tai įlįs per kami- 
! Nesijuokite, draugai, bet 
usykite:’ “Nuo pat 1919 me- 
Socialistų Partija šioje šaly- 
isgrūda komunizmą per prie
kines duris, bet ima ir vėl 
Ižia jar* įsigriauti atgal per 
gą. O langą, abelnai, komu- 
mui atidaro neprityrę arba 
tji nariai,” Ir toliau Oneal, 

ūkia: “Tūlos Californijos par-į 
oš kuopos atidaro langą (ko- j 
mizhiui), kuomet visiems su- 
atlyviems socialistams aišku, 
d komunizmas yra mirtinai 
teistas” (“The New Leader”, 
□odžio 30).
Tegul jį paibelis! Komuniz- 
r lavonas atsikelia ir per lan- j 

įlenda į Socialistų Partiją!; 
kaip gi Oneal nebijos ir ne- Hai turėjo susikirtimų 

■iks “ratavokite!” j skebais.

Iš Berlyno fašistinė spau- mą, kad paskalai apie Torg- 
da paskelbė, būk drg. Torg-,ierio perėjimą prie fašistų 
leris, kuris buvo teisiamas ] , . >. ?;yrą neteisingi.

Komunistų Partijos orga- 
inas “Daily' Worker” sako, 
i
į kad šitie Berlyno paleisti 
melai turi už tikslą atšal
dyti kovą už tų,keturių ko
munistų paliuosavimą. Juos 
fašistinė spauda tiksliai

Leipzige kartu su bulga
rais draugais Dimitrovu, 
Popovu ir Tanevu, “atsiver
tęs prie fašistų’’. Bet Torg- 
lerio motina ir kiti jo arti
mi draugai griežtai užginči
ja šituod melus. Net. gi ad
vokatas Sack, pats fašistas, 

| kuris teisme gynė Torglerį, 
priverstas išleisti pareiški- skleidžianti.

i Nušovė Tėvą, Kad Apgint 
Savo Motiną

ENGLEWOOD, N. J. — 
Herman !
savo tėvą, kuomet pastara
sis pradėjo mušti ir spar
dyti savo žmoną. Sūnus 
bandęs tėvą perkalbėti, bet 
niekas negelbėjo. Tuomet 
paėmė -šautuvą ir nudėjo 
ant vietos.

Hindenburgas Sveikina 
Budelį Hitlerį

BERLYNAS. — Su Nau-
Schuerer nušovė jais Metais prezidentas Hin- 

denburgas pasiuntė pasvei
kinimą budeliui Hitleriui. 
Hindenburgas sako, kad I 
Hitlerio vadovybėje Vokie
tija “atgimus.” O Vokieti
jos socialdemokratai f akli
nai Hindenburgą išrinko 
prezidentu.

Dvi Brošiuraitės Apie
7 Leninizmą Potvyniuose Žuvo 29

Tarpi. Darbininkų Apsigyni
mo' Atsišaukimas

, ’NEW YORK. — Tarp
tautinio Darbininkų Ap
sigynimo sekretorius Wil
liam L. Patterson išleido 
atsišaukimą, kad išgelbė
ti nuo nužudymo devynis 
negrus darbininkus Ala
bama valstijoje. Jie bus 
sudeginti elektros kedėje 
vasario 9 d. Apsigynimas 
sako, kad tie negrai yra 
suokalbio aukos. Šaukia 
darbininkus protestuoti ir 
priversti Alabamos val
džią tuos vargdienius pa- 
liųosuoti.

Du Bedarbiai Rasta 
Mirštant Badu

NEW YORK.—Prie 14th 
St. ir Bowery 1 sausio rasti 
du bedarbiai vos gyvi, mirš
tanti badu. Juos policija 
rado prisiglaudusius ir susi
rietusius prie sienos. Dar
bininkų pavardės nežino
mos, A nes abudu nugabenti 
ligorjfcn be sąmonės.

ŠAUTUVAI, BUOŽES IR SPĖKA PRIEŠ 
VALDŽIOS CIVILIU DARBU DARBININ

KUS, KURIE REIKALAUJA ALGŲ
DETROIT, Mich. — Šia-]ja algų, kurias jie yra už- 

me mieste tūkstančiai taip dirbę.
vadinamų Civil Works dar-1 Be to, kaipo Naujų Me- 
bininkų negauna užmokės-,Pasve*^’nj,rU!J; Detroito 
čio. Miesto viršininkai tuos 
darbininkus siuntinėja iš 
vienos vietos į kitą. Perei
tą šeštadienį turėjo būti al
gų mokėjimo diena. Daug sausio mėnesį bus išleista 
darbininkų susirinko prie tik $1,175,000.
Kerr Building. Bet namo ' 
viduje Ir visur lauke buvo zuoja 
sumobilizuota didelė armija prieš mažinimą pašalpos ir 
policijos ir nacionalės gvar- organizuoja darbi ninkus, 
dijos, ginkluotos nuo kojų kurie šiuo tarpu dirba prie 
iki galvos. Laukė darbinin-, Civil Works. Lietuviai be- 
kų pasijudinimo. Buvo pa-; darbiai ir darbininkai šau- 
sirengę pamaitinti darbinin- kiami dėtis prie šitos švar
kus buožėmis ir kulkomis bios kovos už savo klasės 
tik už tai, kad jie reikalau-1 reikalus.

valdžia paskelbė, kad bedar
biams duodama pašalpa bus 
sumažinta ant pusės. Jeigu 
lapkričio mėnesį buvo išlei
sta pašalpai $2,670,000, tai

Bedarbių Tarybos mobili- 
darbininkus kovai

Apkaltino Nulinčiavime 
Negro Darbininko

Sugriovė Unijos Buveinę, 
Suareštavo 200 Darbininku

International Publishers 
šiuo tarpu, išleido dvi svar
bias brošiūras apie leniniz- 
m ą. Viena (y ra Joseph Sta
lino parašyta “The Lenin; 
Įleritage” ir A. Bubnovo 
“Leninism”. Pirmoji bro
šiūra parsiduoda už 3 ęen- j 
tus, o antroji už 5 centus. 
Angliškai skaitantiems 
draugams patartina įsigyti 
ir perskaityti. ,

LOS ANGELES, Calif.— 
Labai senai California. bu
vo mačiuš’ tokį smarkų lie- 
tų, koks ją užklupo paskuti
nėmis dienomis. Nuo Sier
ra Nevada Kalnų pradėjo 
vanduo verstis į pakalnes ir 
jas užtvenkė. Daug nhmų 
nunešė ir sunaikino. Kiek 
žinoma, yra žuvę 29 žmo
nės, o keli šimtai bus sužei
stų. Nuostoliai labai dide
li, keliai išgriauti, tiltai nu
nešti.

Karalius Bijojo Dalyvauti 
Laidotuvėse

Gynė Savo Gyvybę

Mainieriy Laikraštis
Nacionalė Mainierių Uni

ja praneša, kad su sausio 
15 d. pradės išeidinėti “The 
Mine Worker” ir eis du sy- 

, kiu į mėnesį. Laikraštis
ROCBORO, N. C.—Ema- bus pašvęstas mainierių rei- 

nuel Bidding, negras pusi-1 kalams. Raginami mainie- 
ninkas, bus teisiamas sausio riai užsiprenumeruoti ir vi- 
12 d. Kaltinamas žmogžu
dystėje už tai, kad gynėsi 
nuo žemės savininko ir pas
tarąjį užmušė. Savininkas 
norėjo Biddingą užmušti.

riai užsiprenumeruoti ir vi
sais būdais naują laikraštį 
remti. Prenumerata labai 
žema: metams 50 centų, pu
sei metų* 30 centų. Adre
sas: 929—5th Ave., Room 
202, Pittsburgh, Pa.

ĮVAIRIOS žinios
Br eport, Conn. — So- 

cialiffl'miesto policija sua- 
reštąyp ir įkalino penkis 
graiftų laivo darbininkus, 
kuri|ffihstreikavo‘ už užvilk
tas ir geresnes darbo 
sąlygas. į - ■

*•' > 111 *

Wallington. — Karo lai
vyno ląRunai Settle ir Ford- 
nęy planuoja vėl baliūnu 
keltis į orą. Jie mano, kad 
šiuo sykiu jiems pavyks pa
sikelti ant 15 mylių. Jų ba- 
liūnas turėsiąs 1,500,000 ku-

Pranešama iš Rumunijos, ‘ biškų pėdų įtalpos, 
kad karalius Carol nedaly-l 
vavo užmušto premjero Du- i 
co laidotuvėse

GREENWOOD, S. C. — 
Grand džiūrė apkaltino ke
turis baltveidžius chuliga
nus, kurie nulinčiavo negrą 
Bennie Thompson. Bet var
giai tie žmogžudžiai bus nu
bausti, nes buržuazinis teis
mas pietuose taip pat susi
deda iš linčo šalininkų.

ATHENS, Graikija. — 
Policija ir žandarai padarė 
užpuolimą ant Raudonųjų 
Dai’bo Unijų centro ir bu
veinę išdraskė,, sugriovė. Su
areštavo du šimtu darbinin
kų, kurie tuo laiku laikė su
sirinkimą.

Rengiasi prie Sovietų 
Sąjungos Draugų 

Konvencijos
CLEVELAND, O. — Pri

sirengimui prie nacionalės 
Sovietų Sąjungos Draugų 
konvencijos čionai šaukia
ma vietinė konferencija sau-

Ištraukia Amerikonus

FOOCHOW, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų konsulas 
įsakė visiems amerikonams 
tuojaus išsikraustyti iš Fu
kien provincijos. To reika
lavo Nankingo valdžia, nes 
jinai rengiasi iš orlaivių 
bombarduoti miestus.

EKSPLOZIJA ANT LAIVO
--------  i šio 7 d. Cleveland© lietuvių 

Summerside, Prince Ed- organizacijos raginamos iš-1 
Priežastį' ward Island.—Tūla moteriš- rinkti delegatus ir dalyvau- j _

padavė “šaltį”, bet spėja- Kenneth Lecky pagimdė ti šioje svarbioje konvenci-į jVyk0 eksplozija, nelaimėje 
kūdikį, važiuojant rogėmis,;joj. 
kuomet šaltis buvo 10 laips- • 
nių žemiau zero. Kūdikis 
ir motina sveiki.

SAN SEBASTINA, Ispa- 
■nija.—Ant laivo “Totito”

ma, kad pabijojo.

' $1,301,654 Žydu pagelbai

Draiveriy Streikas,.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Dar tebestreikuoja pieno 

i išvežiotojai ir taxicab! drai- 
! veriai. Sausio 1 d. streikie- 

su 
, Ryte* rasti 'trys 

j taxicab automobiliai sude- 
Komunistų Inter nacionalas ] ginti. Darbininkai žada ne

jau Onealo palaidotas. O pasiduoti bosams.

UŽTROŠKO GARADŽIUJ
■ ■ ■ ) \; •' . i r '■ j :' 'i '

• ■ * y’ 5— ------------ - ,

WILKES-BARRE, Pa.' — 
Paleidus inžiną ir bandant 
uždėti lehciūgus ant • ratų; 
čionai gąradžiuje užtroško 
James McHugh ir jo sūnūs; 
12 metų amžiaus. Jie nėpa-

Vokiečių Žydų Gelbėjimo —------
komitetas raportuoja, kad Los Angeles. — Manoma, 
1933 metais jam pavykę suT kad potviųio aukų ^kaĮčius 
iiankti-išleisti $1,301,654. Ko-! pasieks 50 žmonių,’ o sužei- 
mitetas sako, kad 1934’ me- stų bus iki dviejų šimtų. 
tais; surinksią dar daugiau.

Washington. , William
APSIMAINĖ > K ALINI AIS ( Woodin pąsitraukė iš 

‘ VIENA. Austrija. — Jungtinių Valstijų iždinin- 
Austrijos valdžia paleido išj ko vietos. . Henry Mo.rgen-

Dvi prie-
Viena, Vokietijoj re-

jam pasidarė?
vyst
iucija nepavyko, antra — 
įtvinovo-Roosevelto sutartis. ” 
vinovas prižadėjęs Roosevel- 

palaidoti Komunistų In- 
nacionalą! Taip gieda po- 
r Oneal, nors, žinoma, jis 

sau netiki. Netiki jam, 
, ir tie Californijos so- 
kurie atidarinėja So- 

?artijos duris “komu-
ąsa 5-tam pusi.)

Londonas Paskendo Miglose

LONDON. — Naujus me
tus Londono miestas susiti
ko tokiose miglose, kokių 
nebuvo matęs per daugelį 
metų. Diena buvo naktis. 
Delei miglų gatvėse ištiko 
daug nelaimių, ' kuriose še
ši žmonės tapo užmušti.

Surado Slaptą Komunistų 
Spaustuvę

VIENA, Austrija. — Be- 
jieškodarhą vieno audėjo 
darbininko, - policija užtikus 
Austrijos Komunistų Parti
jos slaptą spaustuvę vieno 
darbininko namo skiepe.

Pasikorė Bažnyčioje

užmušta trys darbininkai. 
] Laivas buvo už 50 mylių nuo 
kranto.

Burnsville, W. Va. — Dr. 
S. Trimble susirgo influen
za ir gavo kosulį. Taip, 
smarkiai kosėjo, jog net vie
ną šonkaulį nusilaužė.

juto, kaip garadžiuš prisi- kalėjimo vokiečius fašistus, | th^u paskirtas jo vieton, 
pildė pavojihgais monoxide o Hitlerio valdžia sutikus Spėjama,_kad Woodin nesu- 
gazais. 1 paliuosuoti austrus.

1 ' t K

JOHNSTOWN, Pa.—Čio-
: tilto su Roosevelto finansi- nai katalikų banyčios' skle- 

__ ne politika.

HITLERIO VALDŽIA NEPALEIDŽIA KOMUNISTŲ si~? smTSa™,. -
; v • i .

Nors jau' dešimt dienų 
prabėgo, kaip Leipzigo teis
mas išteisino keturis komu
nistus, bet kruvinoji Hitle
rio valdžia nepaleidžia tųs 
draugų iš savo rankų. Vė
liausi pranešimai rodo, kad

' Z

draugai Torglerj Dimitrov, 
Popov ir Tane v. bus išnaujo 
teisiami, j Prieš juos teis
mas esąs ruošiamas, kaipo 
prieš < revoliucijos • vadus, 
kaltinami “tėvynės5 išdavys
tėje.” > y ' «*.

pe rastas pasikoręs Arthur 
Barnett, 20 metų, jaunuo
lis, kunigo tetos auklėtinis. 
Matomai, jaunuolis negalė
jo pakęsti kunigo šeimynos 
priespaudos.

Kalėjimo ųžveizda Lawes 
sako, kad 1933 metais buvo 
pasodinta į šitą kalėjimą 43 
žmonėmis mažiau, negu 
1932 metais. Dvidešimts se
si nuteistą mirtin ir aštuo- 
miolika nužudyta elektros, siregistravb > 12,01 
kėdėje h-j; r- '■ /..bių. •

Fairmont, W. Va. — Del
2,793 Civil Works dąrbų už- 

bedar-

Chicago, Ill. — Bedarbė 
ir benamė Sylvia Lacoco at
ėjo prie Chicago Lawn po- ’ 
licijos stoties ir bandė nu
sišauti. Saužudystė nepa
vyko, moteriškė tapo suare
štuota.

Berlynas. — Hitlerinė 
spauda labai nepatenkinta 
draugo Litvinovo prakalba, 
pasakyta Sovietų Sąjungos 
Pild. Komiteto susirinkime. 
Hitlerio vaįdžia žadanti ofi
cialiai protestuoti prieš drg. 
Litvinovo nurodymą, kad 
Vokietija rengiasi prie ka
ro.

»i
■ < i Ji < v *- ' ' ‘ '

■ i- r ■ \ ‘ •’
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Bedarbių Reikalais Kongresas
J Jau galutinai tapo nustatyta, kad 

Jungtinių Valstijų bedarbių reikalais 
bdridro fronto kongresas įvyks vasario 3, 
4 ir 5 dd., Washingtone. Laiko pasiliko 
nedaug—apie keturios savaitės.

Kad tinkamai prie to prisiruošus, kiek
viena darbininkų organizacija, o ypačiai 
Bedarbių Tarybos, turi apie tai gerai pa
svarstyti ir pasiruošti. Šis kongresas 
arba konvencija bus nepaprastai svar
biu įvykiu, nes jame bus daromi žygiai, 
kaip pasekmingiau privertus J. V. kong
resą priimti patiektą Bedarbėj Apdrau- 
dos Bilių (Workers Unemployment In
surance Bill) ir kt. dalykus.

Reikia žiūrėti, kad į šį bedarbių kong- 
resą-konvenciją būtų įtraukta masinės 
organizacijos—kuodaugiausiai jų. Ne
galima tenkintis tiktai tuo, kad pasiun
tus delegatus, bet kad pačiuose organi
zacijos nariuose būtų klausimas visapu
siai išlukštentas taip, kad darbininkai- 

x nariai žinotų kur ir kam siunčia savo at
stovus.

■ • Lietuvių darbininkų įvairūs pašalpos 
kliubai, draugijos ir kt. organizacijos 
turėtų būti įtrauktos į šį darbą. Sausio 
mėnesio susirinkimuose sąmoningi nariai 

bedarbių 
išaiškinti, 
atstovus.

;; su kitų šalių' reakcinėm valdžiom *dėl nų-' 
gramzdinimo darbo masių į badą, skurdą ir 
karą su reakcijos pagelba. ' >

Panašias sutartis p. Daukantas siekia 
padaryti ir su kitomis Pietų Amerikos 
buržuaziniu respublikų valdžiomis. Kas 
verčia Smetonos agentą tai darytį? “Ry
tojus” aiškiai atsako:

šiandieną, kuomet Pietų Amerikoj kyla 
vis didesnė darbininkų kova prieš išnaudo
jimą ir priespaudą, kuomet milionai, šio 
kontinento darbininkų ir valstiečių strei
kuoja dėl ekonominių ir politinių pagerini
mų, prieš reakciją, imperializmą ir karą, 
kuomet tūkstančiai darbininkų, nusivylę šia 
padėtimi ir neturėdami jokios galimybės 

• grįžti į savąsias šalis, stoja bendrai su vieti-;
niais darbininkais ir valstiečiais į kovą ir 
dėl didelio savo kovingumo stoja net vado-' 
vybėje šių kovų / tai svetimšalių atstovy
bės imasi priemonių, kad padėjus feudal-* 
buržuazinėm- vyriausybėm P. Amerikoj ir 
daro ištrėmimo sutartis.
“Rytojus” visus Pietų Amerikos lietu

vius darbininkus, o ypačiai Uruguajaus, 
ragina griežtai kovoti prieš tokius Dau
kantų‘žygius, nes “trumpame laike tą pat 
susilauksime ir kitose P. Amerikos šaly
se.” Todėl

Kiekviena Pietų Amerikos lietuvių dar
bininkų organizacija turi išnešti protesto 
rezoliucijas į lietuvišką ir vietinę spaudą, 
rengti protestų mitingus prie Lietuvos at
stovybės namo ir t. t. Boikotuoti visą tą 
spaudą, kuri rėmė šį kriminalį T. Daukanto 
žygį- ,
Tik vieninga ir griežta kova Pietų 

Amerikos darbininkai aplaužys ragus 
Smetonos agentams, susibičiuliavusiems 
su reakcingaja Pietų Amerikos buržua- , 

. zija.

H. G. Wells ir G. B. Shaw

tūrėtų iškelti Washingtonb 
konvencijos reikalus ir juos 
raginant narius išrinkti savo

J \ 4 ’ A >-------- ------- >

Istorinis Radinys
••Spauda praneša, kad Maskvos istori- 

’nįame muzėjuje surastas senas Walterio 
Scotto novelės “The Talisman” rank- , 
rastis. Buvo manyta, kad šis rankraš
tis jau yra pražuvęs, tačiaus atsirado ir, 
sakoma, jis yra geriausioj padėtyj, nesu- 
gedęs. Šį rankraštį nupirko Lo'ndone 
1868 metais tūlas rusas turčius, užmokė- 
■dątnas tūkstantį svarų sterlingų. Dabar 
rankraščio vertybė, žinoma, bus kur kas 
didesnė.

Nesenai Sovietai pardavė Londono mu- 
zėjui seną biblijos rankraštį, už kurį ga
vo kelias dešimtis tūkstančių dolerių. 
Kiek laiko anksčiau Amerikos vienas 
muzėjus nupirko iš Sovietų Sąjungos po
ros viduramžių tapytojų, brolių Eyckų, 
du piešiniu, už kuriuos taipgi gauta ne
mažos sumos pinigų.

Viešpataujant Rusijoje carizmui, per
tekliuj , gyvenanti valdančioji klasė plė
šė iš badaujančių žmonių paskutinius 
skatikus ir pirkosi įvairius dailiadaik- 
cius py šiaip, istoriniai svarbius dalykus, 
kimšdąmięsi juos į muzėjūs.

Dabąr g},, valdant kraštą darbininkų 
kįasei,|prisiein^Į^jd-kųtiuos iš tų daly
kų išmanyti į itiašinaš, kad tuo būdu 
greičiau paderinus plačiųjų masių gy
venimą i? psistačiiiš socialistinį ūkį.

kJ > 6

Smetonas Agentų Darbai 
Pietų Amerikoj

Argentinos liet, darbininkų laikraštis 
“Rytojus” (No. 25) praneša, kad .Sme
tonos pasiuntinys Uruguajuj, T. Daukan
tas,, padarė su tos šalies vyriausybe su- 
tart, kuria einant, bus deportuojami į 
Lietuvą “nužiūrimi asmens.” Laikraš
čio žodžiais,

Sulig šio kriminališko ir reakcinio susita
rimo jau tapo išdeportuota iš Uruguajaus 
keli lietuviai darbininkai į Lietuvos baltojo 
teroro rankas. Pietų Amerikos lietuviai 

'Hnj plnipkąi! Sis f£ši$tbernio -žygis parodo, 
kad Lietuvos valdžia per savo pasiuntiny
bes imasi visu smarkumu bendradarbiauti

Kaip Darosi Veikėjai
Vakar dienos “Laisvėje” dd. skaityto

jai mateydarbininkės M- Baurąuskjienės 
rašinėlį, “Kaip Aš Atėjau į Darbininkų 
Judėjinįą.”* Tai įdėmus ir daugeliui mū-

1 sų skaityto jų bus pamokinąs rašinys. Įsi- 
domėtini jos sekami žodžiai: ■' > 1 1' '

Buvau- lietuvaitė, mažažemio duktė, tai 
apie mokyklą nebuvo, nei kalbos. Atvykus 
Amerikon, pristojau kaipo tarnaitė pas bur
žujus dirbti. Vėliau tapau dirbtuvės dar
bininke.

Ženybinis gyvenimas neišėmė mane iš 
dirbtuvės. Už tą ubagišką algą nebuvo ga
lima gyventi dviem žmonėm. Mes abu bu
vome karšti katalikai ir pavapijonai. Mes 

1 bučiavome kunigų ir jų “dievų“ kojas ir 
maldavome geresnės ateities, bet niekas jos 
nedavė.

Jauna būdama negalėjau prasilavinti. Ta- 
čiaus vėliaus draugai prikalbino mane užsi
rašyti “Laisvę”. Tuomet aš taį dariau labai 
nenoroms. Kuomet Namikas mane kalbino 
laikraštį užsirašyti, tai nenorėjau klausyti 
apie tai. Tačiaus šiandien, kuomet, beskai
tant “Laisvę“,* iš manęs išdulkėjo katali
kystė, aš palikau laisva ir šiandien aš jau 
dėkinga draugui Namikui, kad jisai užrašė 
man tą laikraštį.

Tai štai ką galima padaryti užrašant 
darbininkaihs mūsų dienraštį!' Iškarto 
dažnai jis purtosi, nenori, o paskui susi
domi, imą plačiau mąstyti ir dažnai pa
tampa gerais veikėjas arba veikėja!

'Atsiminkim, kad draugė Burauskienč, 
šiemet stovi beveik pačiam priešakyj mū- •< 
sų vajininkųp Josios mergaitės dalyvau
ja t darbininkiško jaunimo judėjime.' Va
dinasi, visa šteima persiėmė tuo suprati
mu, kad reikia ne tiki patiems šviestis 
klasiniai, dalyvauti revoliuciniam darbi
ninkų judėjime, bet ir kitus darbininkus 
be atlaidos šviesti, organizuoti.

Iš darbininkės Burauskienės pavyzdį 
turėtų paimti daugelis darbininkių.,

Kad pakenkus darbininkų kovai už 
Torglerio, Dįmitrovo, Tanevo ir Popovo 
laisvę, buržuazija paskelbė, būk Torgle- 
ris perėjęs į fašistų eiles! Tai, žinoma, 
bjaurus melaš, kurį tuč-tuojau pasigavo 
tūli socialistų organai ir, paėmę už gry
ną pinigą, pasididžiuojančiai pąskelbė. 
Darbininkai neturi klausyti tų melų, bet 
kovoti už tai? kad fašistai išleistų minė
tus draųgtiš, kuriuos jų pačių teismas 
išteisino. •

—Didžiuma istorijos yra turn Shaw nesupranta, kad 
apgavystė, —4 sako anglų galingais masiniais išstoji- 
rašytojas H. G. Wells “Lib- mais kapitalistai, dažnai bū- 
erty” savaitraštyj. Viešpa
taujančios klasės dabar, 
kaip ir visuomet, rašydavo 
tokią istoriją, kokia joms 
naudinga politiniai bei eko
nominiai. Mokyklose'vardu 
istorijos buvo ir tebėra va
roma daugiausia propagan
da už vyraujančią “tvarką” 
su josios didvyriais; Tokia 
šiandieną .yra tautiška, hit
leriška istorija Vokietijoj, 
mussoliniška Italijoj, kapi
talistiška Amerikoj ir t, t.

Socialistuojantis H. G. 
Wells yra pergudrus, kad 
nesuprastų tų hųmbugų, ku
rie skleidžiami! su istorijos 
iškaba.

Tačiaus jis nepraeina ne- 
kliudęs ir Sovietų mokyklo-1 
se dėstomos istorijos apie I 
ekonominį visuomenės vys
tymąsi, ką jis vadina “kari
katūra”.

Bet kodėl, pav., Komuni
stų Manifestas yra Wellsui 
karikatūra? Ar todėl, kad 
Marksas ir Engelsas jame 
numatė ir išdėstė, prie ko 
turės prieiti kapitalistinis 
surėdymas, ir ar tas jųdvie
jų numatymas ' nepasitvir
tina šiais laikais'? Kodėl 
Wellsui atrodo komunistinė 
teorija apie kapitalizmo plė
tojimąsi ir: krizius “iškrai
pyta .istorija”—ar todėl, be didžiųjų sparnų: užten- 
kad sulig tos teorijos So- vienų iš viršaus besisu- 
vietįi Sąjųhga; visiškai paša- kąnęių. sparpukų. , 
lino ekonominį križį-bedar- i * > ■ <i ■. i

priverčiami paliuosuot 
revoliucinius dar- 

Kaip suderint 
nusistatymą su 

pritarimu Sovie-

na 
teisiamus 
bininkus. 
tokį Shaw 
vadinamu 
tams?

Bet Shaw yra atviresnis 
už Wellsą. Jis pats yra ne 
sykį viešai pareiškęs, kad 
žmones jam pinigus moka 
už kvailinimą, (“kidiųimą”).

Shąw panašus, karjeris
tas, kaip ir Wells. O tai du 
stambiausi šiandien Angli
jos rašytojai, buržuaziškos 
anglų literhtūros žvaigždės. 
Ko tad yra darbininkui ver
ta buržuaziška literatūra 
apskritai?'

Dž. K

ĮDOMUMAI
Kam
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didelio' kovingumo. r'ir jjaū 
nuo senai yra pagarsėję sa
vo batąlijomis su policija ir 
valstijos kazokais.

Cheltenham, Pa., policijos 
galva^ Th. Hallowell padarė į 
sėkmingų bandymų tuom I 
autogiro lėktuvu užklupti ■ 
bei vytis bėgančius automo- > 
bily “piktadarius.” Tuščioj' 
vietoj nustatė ; 
taip, kad jis pats be šofe- 110 kambarius ? 
rio bėgtu aplinkui labai di-' v.Kaltini”k*s p)at,aiįkęs 
. / * . , , jciais):—Bet jūsų myhsta
dehu ratu. O bandymą da- įeĮ^ mėnesį kaltinote mane 
rautieji “tvarkos globėjai,” I vogimą dienos šviesoj ; tai 
skrisdami tik 50 iki 500 pė- negalima bus visai dirbti? 
dų augštumoj, iš kulko
svaidžio šaudė į įsibėgusį j 
automobilį. < Tuo būdu iš | 
77 * aįišaudymų ~ 35-ki patai-1 
kė į tikslą ir supyškino au
tomobilį.

—Bet jūs šitaip galite 
ant kelio sušaudyti ir ne
kaltus žmones,

SVPSENfi

Teisėjas:—Kaip tu drįsa 
atomobilį ;duryj nakties laužtis į šie

Simas:—Ar tavo tėvas bi 
'kolegijos žmogus?

Stepas:—Taip,’’bet mes n 
kad to neminavojam, nes ko 
gija, kurioj jis buvo, turėjo s 
puvusi futbolo “tymą.“

Autogiro Lėktuvas
Naudingas j

metai atgal buvo iš-! 
autogiro lėktuvas su

žmona (pusryčiaujant) : y 
noriu šiandien eiti į krautuve 

važiuojan- nusipirkti šį tą brangusis, j< 
čius automobiliais, kuriuos oras bus gražus. Ką sako lail 
jūs nužiūrite.

Policijos viršininkas atsa-!
I kė, kad jie nešaudysią tų, ■ 
I kurie nebandys pabūgti.

Tačiaus, žinoma, klaidų 
gali pasitaikyti....

i Autogiru galima lėkti imažUu"talpinti.“ kaip’ 25 
i taip išlėto, kaip tik norima, jmilionus bakterijų į kvortą pi< 
! ir tuo būdu varytis mies-! no, ir jūs netikėsiu kaip dau 
tan kad ir palengva šliau-| laiko ima jasfsuskaityti.

1 raščiai apie orą?
Vyras: Lietus, ledai, sniegą' 

i tornadas, perkūnija ir žaiba

šeimininkė: Del ko susivėl 
nai su pienu šį rytą?

Išvežiotojas: Tai, matai, mt 
įsų naujas patvarkymas neie 
' džia mažiau talpinti, kaip 25

Keli 
rastas 
besisukančiu iš viršaus lyg L. . • . - •
kokiu vėjo malūnu su paly-1 zia^j.’ aiestU0JamU auto-1 

! mobilį. . rtaAnglijos vaiazia ypač to- . 
bulina autogiro lėktuvą tė- j'Os'yra'varduvės ir aš jai r 
mij.imams, bombų nutaiky- pirkau štai šiuos kartelius.

Petras: O, ji puiki mergų 
Paprašyk jos, kad tau paroc 
tų branzalietą, ką aš jai do' 
nojau pereitą savaitę vardu\ 
dienoj. <

ginamai nedideliais sparnu-; mo.bl : ,.v.
kais. Bet didieji, nejudina-' ^os va^zia yi)ac do
mieji sparnai buvo laikomi ■ 
reikalingais, kaip ir pa-j .....
prastiems lėktuvams. >llul lr kitiems karo tiks- 

Dabar surado, kad auto-' ams’ ■
giro x lėktuvas gali apsieiti ’ *

WeĮls ir kiti panašiai gar
sūs rašytojai nėra tokie žio
pli, kad nematytų, jog bol-' 
ševikiškai-marksistinė isto
rija yra teisinga ir jog tik 
ji yra moksliška. Bet tokie 
Wellsai nėra gana drąsūs ir 
teisingi, kad taip pasakyt. 
Jie yra sujungę savo likimą 
su buržuazijos reikalais. 
Techniškais savo srityje iš
silavinimais ir pataikauda
mi viešpataujančiai klasei, 
jie pasidaro puikių įplaukų 
ir gyvena tikrai buržuaziš- 
kai.

Šitokiu lėktuvu galima 
!gana stačiai augštyn pakil- 
jti — besisukdami sparnai, 
imat, kabina orą ir viršun i kelia: lėktuvą. Nebereikia 
tokio ilgo ir dažnai pavojin
go įsibėgėjimo žemai, kaip 
paprastam lėktuvui pasi
kelti. Ir jam nusileist labai 
mažai vietos tereikia.

Autogiro gali ore laikytis 
beveik ant vietos, o papras
tas lėktuvas turi 
bent apie 60 mylių greitu
mu per valandą, kad žemyn 
nenukristų.

Autogiro lėktuvas naudin
gas ijgesniem tėmijimam 
iš oro, bejieškant paklydu
sių didelėse giriose medžio
tojų, nukritusių kur labai 
nuošaliai lakūnų ir kt. Taip 
antai, audringas oras pri
vertė vieną lėktuvą nusi
leisti ant vakarinės Penn- 
sylvanijos kalnyno. Lėktu
vas sudužo; lakūnas išliko 
gyvas. Įvairiais būdais bu
vo daugiau kaip dieną 
bergždžiai j ieškoma nelai
mingo lėktuvo. , Bet su au-

DAUG ŽMONIŲ APDEGĖ 
1 MOUNT VERNON. —
Gruodžio 31 d. kilo gaisra? 
Plaza teatreaštuoniolika 
žmonių apdegė, penki pavo
jingai.

skristi į

tfli

I>R. J. J.
3M Lake St, New«

Jonas: Aš esu padaręs “dc 
” su ta “uoga,” su kuria 

mane supažindinai. Šiandi

Išdidus tėvas: Tai tamsta 
trokšti būti mano žentu, taip-

Vaikinas (širdingai): O, no 
netrokštu, bet jei apsivesiu 
jūsų dukterim, tai nežįr 
kaip to bus galima išvengt’

Surinko Toronto

DARBININKU 
SVEIKATA *

i

Košė išeina ir pas kitą 
garsų rašytoją, G. B. Shaw. 
Jis sakosi pritariąs Sovie
tų Sąjungai. Nesenai, ren
giant scenai vieną jo kūri
nį, teatro fotografai atėjo 
nutraukt Shaw paveikslą. 
Jis pasakė: mane galėsite 
nufotografuoti tik su šia 
sąlyga l sykiu su manim tu
rite nutraukt ir paveikslą 
šio Sovietų Sąjungos Staty
bos žurnalo. Taip fotogra-, 
fas- ir turėjo padaryt. Bet togiro pagelba jis buvo at- 
kapitalistiniaii 1 a i k r aščiai rastas per pusę valandos.

prie Sugrįžę į arčiausią miestą, 
autogiro lakūnai pranešė, 
kurioj vietoj matė nukritu
sį lėktuvą, ir jo lakūnas ta
po išgelbėtas.

Į autogiro naudojimą 
•daugiausia domės dabar 
kreipia Pennsylvanijos poli
cija, sako, kovai “prieš 
kriminalistus,” piktadarius; 
bet reikia suprasti, kad 
rengiasi šį išradimą pavar
toti prieš tos didžios pra- 
moniškos valstijos darbi-

nepaisė to priedo
G. B.; Shaw; jo paveikslą 
visi spausdino su sovie
tinio žurnalo atvaizdu, 
kaip kokia keistenybe. Tuo- 
mi Shaw tik plačiau .pasi
garsino. Bet veik tuo pa
čiu laiku jis per spaudą nu
peikė tuos, kurie demonstra
vo, reikalaudami paliuosuot 
draugą Torglerį ir kitus 
Vokietijos komunistų vadus, 
kurie tuomet buvo klastin
gai teisiami būk už Vokie
čiu seimo padegimą. fSako, ninkus: angliakasius, plieno 
dar nežinote, kaip nuteis, jo darbininkus ir kitus, kurie 
jau ermyderį įkeliate! Tar- pastaraisiais laikais parodė

NETIKĘS LYTIŠKUMAS IR 
DAR KAS

Aš esu 42 m. amžiaus vy
ras. Sverdavau 190 sv., dabar 
tik 175 svarus. Turiu suge
dusį skilvį, viduriai man už
kietėję, vis ko turiu imti, 
taip man nesijaučia gerai 
galva sunki, 
biskutį drebina visą. Ir labai' 
miegoti/negaliu. Vienas dak
taras s$ikė. kad man labai i 
kenkia netikęs lytiškas susinę-1 
Šimas, nes aš vengiu šeimynos. 
Taip, rodos, užsilaikau: ne
rūkau, kaip kada biskutį išsi- 
gerd a vau. Sunkių valgių val
gau nedaug. Darbą turiu ne
tikusį:' yra daug dulkių ar 
aliejaus gazų.

- Atsakymas.
Jums daktaras, brolyti, sto

rą teisybę pasakė. Netikę ly
tiški susinėsimai sugadina 
sveikatą taip vyrui, taip mo
teriai- Sudarko nervus, pa- 
krikdo net proto veikimą. Vi
duriai, organai, liaukos, visa 
organizmo mašinerija su- 
krinka vis 
ties.

žinoma, 
ir kitokie 
mai, kaip 
jaus gazai, gėrimas, gal per
daug apribota dijeta, norint 
vidurius sutaisyli.

Apie lytiškus susinėsimus 
čia daug kalbėti neišpuola. 
Pasiskaitykite Dr. Wm. J. Ro-

binson’o knygą: “Patarima 
vyrams apie lyties dalykus/ 
d-go J. Barkaus lietuvių ka 
bon verstą. Jei nusimano* 
angliškai, gaukite D-ro H. V 
Long’o knygą: “Sane Sex Ii 
and Sane sex living.” Dau 

u ! ką trumpai ii’ aiškiai pasak 
j Patartina ir D-ro Wm. J. R lyg svaigsta ir binsono knyga; ..Sexu;
j truths,” taipgi D-ro F. W« R 
bie: “The art of love,” T1 
sexual ethics” ir t. p. , .

Kaip ten nebuvę,, negadi* 
kite savęs ir moters netiku 
siais susinėsimais. Neverta U 
d a nei bandyti gydytis, nepra 
šalinus tos pamatines ydos.

O šiaip, su maistu, niek 
ypatingo. Valgykįte viso k< 
kas yra perdaug nesuga.dint- 
nesukepinta, nesuvirinta, h< 
denatūruota. Rytais išgerkit 
limonado, kvortą arba ar 
kvortos. Pasimankštykite, ki 
Ii u pasivartykite. Ir šiaip p( 
dieną dažniau atsigerkite vai 
dens arba, dar geriau, limom 
do. Jei viso to neužtenka, 
imkite 3—4 šaušktus sėme 
(“flax *sced”) su šiltu vanG 
niu, kartą ar dukart į dieną.

Imkite žuvų aliejaus, “cc 
liver oil,” pp gerą burnelę ] 
valgio ir po lašą iodo tinkt 
ros, su vandeniu, porą kar 
kas savaitė. Pakvėpuokite į 
liai, pilvu, kada tiktai atari 
nate. Eikite sparčiai 
vaikščioti. Surimtėkit* 
raminkite, nesirūpinki 
griaužkite del kokių r

organai, liaukos, 
mašinerija

nuo tos pat priežas-

prie to da prisideda 
aplinkybių negeru-I 
kad Jums tie alic-
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L Prusėika Gurguliuoja

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

C

dėjimas buvo svetimas. Tie, bjninkų vado, Backo, žmona.
- . i • "» -W-* • f t .! . . ...kurie dar vis
mano, kad jis'bolševikas, ture-1 litiniu kalinių padėtį Kanado- 
tų persitikrinti dabar. Jis aiš- j įe. Nurodė, kokia kalinių pa-

TYPEWRITERS
mą. Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės
i lygūs. Pirmiau j°s delegatai reikalavo bal- skurdą ir badą i

Jei esate- “Laisvės
Mums reikia organizuotis

Skaitytojas

turiu

todėl, kad gavo 
revoliucinis ju-

Toj knygoj rasi teisingiausias 
žinias apie lyties ligas, sauža- 
gystę, prostituciją, ženybinj 
gyvenimą ir daug kity jdomiy 

dalyku.

čia dar 
Jis tuo 
gurguliuoja

Todėl, kad eina 
mūsų spaudoje, 
daugiau jis pasa- 
riksmu, kad kerš- 

nori užrėkti.

as antgalvis.
Pru-

Ir niekas

Tai bjaurus ponų

— mažai atsilankė į susirinkimą.
Kaltė tų draugų, kurie neiš- 

tarpe Tuoj aus gaukite 
<» šią knygą:

PATARIMAI VYRAMS 
APIE

LYTIES DALYKUS
D-ro W. J. ROBINSONO.

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

seka Pruseiką ir'j jį labai plačiai nušvietė po-

samdyti “

mūsų įstaigose kaipo bolševikas, T. D. L., 
'bet dirbo tik 
mokėti. Jam

/ į .

Davė ir Duos Darbininkams 
Roosevelto NRA?

monę į 15 skirtingų distrik-1 Nepaisant jų protesto, ta- 
tų. Kiekviename distrikte čiaus, Rooseveltas paskelbė, 
yra nustatoma skirtingos kad “nebuvo nei vieno žo- 
algos; o distriktai dalinasi i džio pasipriešinimo bei pa- 
į apygardas ir atskirus Į smerkimo... labai stebėti- 
miestus, ir algų didumas ■ na, kad visi vadai visų tri- 
pagal miesto didumą. Pana- i jų įstaigų vienbalsiai priė- 
šiais padalinimais skiria irime” (tai yra kapitalistai,

(Pabaiga)
Beveik vįsom industrijom 

au yra patiekta NRA įsta
tymai, kodeksai. Visi yra 
vieno turinio—tai bendras 
bloginimas darbininkams 
darbo sąlygų ir mažinimas 

rba “lyginimas” algų. Pav., 
udimo pramonės kodeksas > negrus įr ateivius darbinin-i darbininkai atstovai ir vai- 
ustato 40 darbo vai. savai-ikus h. tt k d • al bū.| džia).
1 <519 nlrrrio J , " . . . . ...Audimo m- pasielgimas; neigi buvo ga- 

ustrija dalinasi į dvi dali— Įima ko geresnio tikėtis iš 
pietus ir šiaurę. O minkš- Roosevelto 
tosios‘anglies industriją ko
deksas dalina į 15 distriktų. 
Distriktai dalinasi į subdis- 

Kiekvienas turi 
Augš- 

čiausia alga $5.63 dienai ir 
mažiausia $3.20, tik visur 
40 valandų savaitė. Pietinė
se valstijose, kur daugiau- 

pažymėti vienas šia gyventojų negrų, tai 
punktas audinio į ten žemiausios, algos. Dis- 
Ten leidžia fabri- trikte Ga., Missouri, Kan- 

moki- sas, Arkansas ir Oklahoma 
mąinierio alga $3.75 į dieną, 
o “leiberio” $3.28; West 
Virginijoj, Rytiniame Ken
tucky, Marylande ir Virgi
nijoj, mainierio alpra $4.20, 
o “leiberio” $3.20. Kur dar
bininkai kiek tiek tvirčiau 
organizuoti, tai ten ir algos 
skiriamos didesnės. Pav., 
Illinojaus valstijoje, $5.00 
mainieriui ir $4.00 “leibe- 

Vėliaus paskelbė,'riui”;. Ohio $4.60 ir $3.60.

j, $12 minimum algos pie-, mažesnės, 
inėse valstijose, o $14 
taurinėse. Taip. pat būk 
ždrAudžia vaikų darbą, 
okių įstatymų buvo ir pir- 

riiaus; bet nei vienas fab- 
ikantas jų nepildė; maža-iKdiudb jų liepime, nidza-j.triktus>
ne&us vaikus samdė; pneĮ skirtinga8 algas. 
’arbų, kad ir pavojingų. !

ei vienas fabrikantas ūži, 
nebuvo nubaustas. Taip 

; ir dabar.
leikia 
arbus 
dekso. 
ntams 
is,” būk tai mokinti dar- 
linkus darbo. Bet kada 
brikantas ima “mokinti” 
rbininką, tai jis jau ne- 
kės tokios algos, kokią 
ako kodeksas. Roose- 
as buvo pirmas vykinti 

yveniman šitokį punktą. 
Vadžioj liepos jis atleido 
tio darbo 1,700 brangiau 
pmokamų valdžios darbi- 
inkų.
ad įvedant NRA ims 3,300 Tai taip “lygina” darbinin- 
arbininkų, ir atleistieji \kus NRA.
ųrbininkai turi pirmenybę'

riauti darbą. Bet algos Darbininkai Sukilo Prieš 
jiems bus trečios klasės, Į NRA
Tai reiškia, nukapojo algas 
nuo po $21.00 iki $50 sa
vaitėj. Audimo pramonės 
savininkai greitai pasekė 
Rooseveltą. Jie atleidinėjo 
darbininkus iš ryto, o per 
pietus vėl ėmė prie darbo, 
bet jau ne kaipo patyrusius 
darbininkus, ale kaipo “mo
kinius”, ir su mokinių alga. 
T6kių įvykių yra daug vi
sokiose pramonėse. Kiek
vienoj industrijoj panašiai 
elgiasi savininkai su darbi
ninkais.

Dalis lietuvių darbininkų, 
suklaidintų NRA, pakako: 
Tai labai gerai Rooseveltas 
pasielgė, sumažindamas al
gas brangiau apmokamiems 
valdžios darbininkams, taip
gi “nulygindamas” augštes- 
nes ‘algas šapų i______

Kada audimo industrijai 
buvo daroma kodeksas, bu
bo pakviesti A.D. Federaci
jos vadai Gręen ir UTW 
(audėjų) pirmininkas Mc
Mahon, kaipo atstovai nuo 
darbininkų. Kapitalistai ge
rai žino, kad ADF vadai ei
na ranka rankon su išnau
dotojais, ir šiame darbe pa
gelbės užnerti . darbinin
kams didesnio išnaudojimo 
kilpą. Čia McMahon veid
mainiškai pasirodė dideliu 
darbininkų “prieteliu,” būk 
jis priešinosi nekuriem 
punktam NRA kodekse au
dinio pramonėj, bet vėliaus 
sutiko su valdžios patiektu 
kodeksu. Tas manievras 
buvo McMahonui reikalin- 

nes “algas šapų darbinin- • &as> ^ad pasirodžius darbi- 
kams, įvedant NRA siste- ninkams, kad ir jis yra dar
nią. Tuomi jis sulygina bininkų “draugas”. Bet 
darbininkus, panaikina dar-1 kuomet kovingos industri- 
bo aristokratus. Dabar bū- n^s Nacionalės Audėjų Uni- 
sime visi 
daugiau apmokami 
n inkai labai augštai

|ąi; nebuvo galima , 
Jiems pasakyti, apie orga-| 
nizaciją. ‘AŠ, girdi, turiu 
gerai, o jei tu neturi, tai 
kovok!’ kaip kad atsakyda
vo geriau apmokami dar
bininkai.

darbi- so> J° nenorėjo jiems su
statė- j teikti, kaip valęlžįps atsto- 
nieko i vai> taiP ir ’

jos vadai, 
buvo išreikalauta balsas. 
Jie reikalavo užtikrint tam 
tikrą skaičių darbo savai
čių per metus su tokia alga, 
kad galima būtų darbinin-

Trečias Puslapis

L. Prusėika i rašo ilgą tara- 
daiką savo - “Gadynėje” (Nė. 
47) po antgalvįu “Pritvinkęs 
Kerštas GuryuliAioja, bet Ne- 
eksploduojct.”
labai tinka jam pačiam, 
seika gurguliuoja.
nebandys užginčyti, kad jis ne
gurguliuoja. ,

Jis toj savo laradaikoj bjaū- 
rioja tuos draugus, kurie drįsta 
pasakyti saVol’žodį, kas reikia 
taisyti mūsų skaudoje, tai yra 
kritikuoja trūkumus. Renega
tui nepatinka, kam dirbtuvių 
darbininkai protauja ir seka 
savo revoliucinę psaudą. Jis 
labai pageidauja, kad darbinin
kai būtų mulkiai, nieko, nesu
prastų, o tik sektų tokius, kaip 
Prusėika, kuomet Pruseikos ir 
Butkai burnoja ' per spaudą 
visokias nesąmlones, ir save va
dina neklaidingais apaštalais. 
Bet tas nesiseka Pruseikai. Ir 
jo paties pastogėj darbininkai 
pamato, k^d jis jau per toli 
nuėjo, ir darbininkus suklaidi
no, atitraukė nuo revoliucinių 
organizacijų. Vieni jau pasi-1 
traukė, o'kiti traukiasi nuo jo

ir Amerikos 
‘ Darbo Federacijos vadų.

Kuomet darbininkai pa
juto, kad ant jų pečių NRA 
verčia dar didešnę krizio 
naštą, pradėjo kilti streikų 
bangos viena po kitai. Pitts
burgh apielinkes mainie- 
riai, Waip jau minėta, ener-i 
gingai kovojo prieš vergiš
ką NRA algą; nei J. Le
wis (senosios unijos prezi- aš esu “tinginys, 
■dentas) nei NRĄ komite
tas negalėjo sulaužyti dar
bininkų vienybės, 
gubernatorius Pinchot už
traukė kariuomenę ir tik 
šautuvo ir durtuvo pagelba 
suvarė mainierius įi darbą. 
Bet kaip greitai mainieriai 
pamatė, kad juos suvylė 
NRA komitetas, nepildė, ką 
žadėjo, taip greitai jie vėl 
išėjo į streiką su padidin
tomis spėkomis. Išnaujo 
mėlynas arelis puolė gink
lais mainierius ir plieno- 
darbininkus, kad vėl sugrū- , 
dus darban be jokio laimė
jimo. Bet šį kartą jau ne
pasisekė NRA komitetui 
nei reakcionieriams iš Uni
ted Mine Workers Unijos, 
nei “liberališkam” guber
natoriui Pinchot sulaužyti 
frnainierių vienybę. Nors 
daugelį mainierių sužeidė ir 
daugelį sugrūdo į kalėjimus, 
vienok jie nors vietomis 
laimėjo streiką. Ypatingai 
laimėjo plieno darbininkai, 
išreikalaudami pripažint sa
vo šapos komitetus ir dides
nes algas, negu NRA skiria. 
Šis streikas buvo vedamas 
revoliucinės Plieno ir Meta
lo Darbininkų Industrinės 
Unijos. Ir, reikia pasakyti, 
kad kur tik vadovauja re
voliucinės darbininkų uni
jos iš TUUL, ten darbinin
kai dažnai būna laimėto
jais.

NRA nedavė5 ir nedu’os 
darbininkų klasei, kaipo to
kiai, jokios naudos; ji ma-j 
sėms užkars tik didesnį!

Keli mėnesiai atgal Prusėika 
buvo užsipuolęs ant manęs, kad 

,” nenoriu jo
kio darbo dirbti. Kad tą savo 
melą patvirtinus, pasiėmė 

! Scrantono Rusecką. Būtent Ru-
Tuomet | seckas daVęs man darbą dirbti 

kasyklose, o aš nėjau. Para
šiau atvirą laišką Ruseckui, ir 
jis tilpo “Laisvėj.” Bet Rusec- 
kas neatsakė į minėtą laišką. 
Jis ir negalės atsakyti, būda
mas Pruseikos įtakoje, nes jis 
jokio man darbo nedavė ir ne
siūlė, tad pasakyti teisybę, bū
tų bjauriau negu uždavimas 
per valgomąją Pruseikai.

Prusėika, pacitavęs mano 
kritiką reikale nenaudingos ži- 

jnios, kuri tilpo “Vilnyj” apie 
NRA, surinkta, “O, Jėzau!” 
“Tai matot, kokį gvoltą kelią 
komisarukas, kuomet bįūras 
paliko jį be džiabo! Seniau į 
tokius žaldokų sapaliojimais pa
prastai nusispjaudavo.” Tas 
parodo, kad Prūseika nedirbo

Darbo Federaci-i i revoliucines unijas ir ko- 
Bet galų gale1 v.otL Tik kovo-> mes laim6’

Tokis supratimas labai Ikui be skurdo Pagyventi, 
klaidingas. Viena, kad NRA 
tiromi ne vienija darbinin
kų, bet dar labiau padali
na. NRA sistema tik su
verčia didesnę ekonominio 
krizio naštą ant visos dar-! 
bininkų klasės abelnai. [sąlygas ir jie kovos, kol

NRA padalina šalies pra-j laimės savo reikalavimus.

Jie padavė savo pasiūly
mą, kokios turi būti valan
dos ir algos darbininkams; 
taipgi nurodė, kad darbi
ninkai Lawrence streikuo
ja, kovoja prieš vergiškas 

i sąlygas ir

sime geresnes darbo sąly
gas ir didesnes algas.

M. žald.

MOKYTOJAI SKELBS 
STREIKĄ

SCRANTON, Pa. — Bay
field viešųjų mokyklų mo
kytojai - mokytojos nutarė 
skelbti streiką sausio 2 d., 
kad atgavus užvilktas šešių 
menesių algas. Streikuos 30 
mokytojų.

kiai pasako: tik nusispjauti į 
darbininkų kritikas. Ką gi jūs, 
nemokšos, galite man pasaky
ti? Taip, pone! Tu įietik 
spjovei į kritiką, bet ir į visą 
revoliucinį judėjimą, kuomet 
darbininkai pradėjo pamatyti 
tavo veidmainystę. Tu atsidū
rei į social-fašistų liogerį, ku
riems tu priklausai. Bet tu$- 
dar vis dangstaisi revoliucinė
mis frazėmis, kad tik daugiau 
palaikius pasekėjų savo susai-' 
dej ir iš jų prakaito mitiis.

Kuomet buvai vyriausias 
“Vilnies” redaktorius, aš pri- 
siunčiau straaipsnelį, “Ar tokia 
Savikritika Turi Būti?”, to 
straipsnelio netalpinai, o davei 
man 10 prisakymų, kaip Mai- 

■žiešius. Bet aš tavo tuos t>ri- 
• sakymus aiškiai supratau tuo 
laiku, kad tu eini riš revoliuci
nių eilių, ir kad tau .revoliuci- 
cinis judėjmąs yra svetimas. 
Tuomet dar griežčiau reikala
vau, kad tas straipsnelis būtų 
patalpintas. CB. privertė tave 
patalpinti. Tai buvo tau kartus 
pipiras. Kaipgi galėjo išdrįsti • 
tokis “komisarukas” versti to
kį didelį poną, “mokytą” vyrą, 
klausyti prasčioko!

192@ metais, kuomet buvau 
areštuotas Wilmerdinge, / kur 
kunigas Garmus skundė ir iš
ardė prakalbas, fašistai norėjo 
uždaryti burną, kad nekalbė
čiau prieš Lietuvos fašizmą, 
važiuojant į Mass., L. Prūsei^ 
ka net grąsįno man, kad bū
čiau atsargus, nekalbėčiau aš
triai prieš Lietuvos fašizmą, 
nes gali manę vėl suareštuoti 
ir išdeportuoti į fašistinę Lie-

tuvą, o ten bus kalėjimas arba 
mirtis. Ypatingai pabrėžė apie 
Montello, kad ten reakcijai siau
čia. Trumpai atsakiau! Ne
paisau' apie save. Ir tuomi 
mūsų kalba nutrūko. Prusėika 
suprato, kad manę neįtikins 
būti veidmainiu ir bailiu. Va
dinas’, Prusėika jau nuo tada 
rinkosi pasekėjus, ir rikia
vosi atsitraukti nuo revoliuci
nio judėjimo. Tuom laiku pas 
mus ne tik kad nebuvo savikri- 
tikos, bet' ir pagalvoti nebuvo 
valia, nes ėjo frakcinė kova.

Kas liečia mano džiabą, ku
rį Prusėika kelintu kartu man 
primetą, matyt, jis labai bijos 
netįekįi džiabo, ir “N. G.”, tai 
kapa apie mane. Nesirūpink, 
poįiuV., Tiek, turiu tau pasa
kyti: mažą atmintį turi. Jau 
daugiau kaip 2 metai, kaip nei
nu orgąfnizatoriaus pilno laiko 
pareigų’ lietuvių tarpe, bet da- 
bkr dar daugiau dirbu revoliu
ciniam judėjimui, ypatingai 
lietuvių tarpe.

, Prusėika šaukia “pritvinkęs 
kerštas gruguliuoja, bet neeks- 
ploduoja.” - čia Prusėika bando 
palodyti savo skaitytojams, kad 
revoliucinėse įstaigose yra kerš
tas. Kodėl? 
savikritika 
Bet 
ko.
tas įi, LIX įĮ, UI 1 UVJ <A, 11V.U* ----------- £------------ ---------- u

kad jo suklaidinti darbininkai j purvais ant revoliucinio judėji- 
susilaikytų nuo kritikos, o leis
tų jam visus nutempti į fašiz
mo pelkes. Bet prie to darbi
ninkai nedasileis.

Jei jau kur yra “pritvinkęs 
kerštas ir gurguliuoja,” tai 
ne mūsų įstaigose, bet Prusei
kos, Butkaus makaulėse. Tas

kerštas, ne, tik gurguliuoją, bet limą francūzų laikraščiui 
ir eksploduoja visokiais pur- 1,000 dol. Šis darbininkų lai
vais prieš revoliucinį darbinio kraštis, ; “La \ie Ouvarriere” 
kų judėjimą, ir 
Partiją. Tu keršini Komunis
tų Partijai ir visaiĄ revoliuci
niam judėjimui. Tu\ardai re
voliucines organizacijas, ir tem
pi darbininkus į fašizmo kem
pes. Tu spjovei bjauriausius 
purvus ant Sovietų Sąjungos, 
sakydamas, kad Mizara parve
žęs auksą., Vėliaus buvai pri
verstas tą purvą sulaižyti, tuo- Į 
m i ir tavo gazietos skaitytojai ! 
pasipiktino. Tu spjovei kitą I" 
purvą, kad šolomskas pir
ko Lietuvoj dvarą ir išsižadėjo 
Komunistų Partijos; tą melą 
taipgi turėjai susriaubti. Jūsų 
sufanatizuoti žmonės, su ,polici-> į. 

’jos pagelba, užpuolė organiza-1 
cijos susji'inkimą. Pats bijai 
sakyti prakalbų bę į policijos ; 
apsaugos. Jūsų chuliganąi už
puolė Millerio prakalbas, išar
dė ir sumušė pirmininką. Gelb- 
stit suardyti streikus Paterso- 
ne ir kt.; užgiriat reakcionie-1 
rius unijų vadus, Malone, Cap-1 
pellini ir kitus, Malone jau i 
kelius kartus išdavė Glen Al
den mainierių streiką, o Cap- 
pellini nesenai išėjo iš kalėji- ! 
mo už apgavystes. Tu juos re- Į 
mi, o pasmerki eilinių mainie-; 
riu streiko komitetą. Ir dau
gelį kitų užpuolimų darai ant 
revoliucinio judėjimo. Vadinas 
ne tik ‘pritvinkęs kerštas gur
guliuoja” tavo makaulėj, bet 
ir eksploduoja bjauriausiais

Komunistų ‘(Darbininkų Gyvenimas), gi
mė dar tik pereitą* pavasarį, 
o jau gana stiprus ir gterąi 
platinasi tarpe darbininkų. 
Jisai turi jau gana daug skai
tytojų ir simpatikų.

Lietuviams darbininkams 
jau laikas pribrendo veikti ne 
tiktai tautiniame judėjime, 
bet ir tarptautiniame.

J. Pakonis-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

. <Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų* 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir į S6>OO
“Unl egzaminavimas

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Telephone Stagg 2-7057
mo, K. P. Ve ką turiu pasa
kyti: gali spjaudyti visokiais 
purvais, .bet tu revoliucinio ju-
1 ’ 1 * 1 -4- ’ "r. j BROOKLYN LABOR LYCEUMkai bus pergalėtojais. O tave,!( 
kartu su visa buržuazija, nu
šluos į sąšlavyną.

\ M. žald-.

Darbininkai Turi Vienytis Apgynimui 
Savo Reikalų

MONTREAL, Canada.
Gruodžio 22 dieną buvo su
rengta Prince Arthur svetai- garsino šį susirinkimą 
nėj masinis darbininkų susi- lietuvių darbininkų masių. Tą 
rinkimas. Susirinkimą rengė 
“ “ ’ , Susirinkime dalyva
vo virš 700 darbininkų. Kal
bėjo Kanados žymiausio dar-

klaidą neatidėliotinai reikia 
atitaisyti. Gėda, kuomet mes 
matome žudant mūsų žymiau
sius draugus, o mes Sėdime ra
miai ir tylime. O tylėjimas 
reiškia sutikimą ir padavimą 
rankos brolžudžiams.

dėtis ir kaip siaučia teroras 
Ifiįngstono kalėjime. Delega
cija buvo nuvykusi į Ottawa, 
ka^ įteikti premjerui Bennetui 
darbininkų reikalavimus prieš 
tą’brutališką terorą.

1
/Tačiaus delegacijos premje

ras neįsileido, išskiriant Backo
, žmoną. Bennetas nurodinėjo, • 
kad “jokio teroro nesą prieš j 
politinius kalinius.” girdi, jie j 
dar ir perdaug laisvės turi ka- Į 
Įėjime. Tai yra pasityčioji- | 
mas iš politinių kąlinių. Kali
niai per visą parą (24 vai. 
laiko) gauna tik po penkioli
ka minutų pasivaikščioti ore. 
Knygų pasiskaityti neduoda, 
su draugais pasimatyti leidžia 
tik kartą į mėnesį ir tai tik 
per grotas. ‘

No, o tai ponui. Bennetui 
dar ir tai esą perdaug laisvė^.

Draugė Back kalbėjo ir nu
rodinėjo, kaip buržuazija pro
vokuoja ' karą prieš • Sovietų 
Sąjungą. Nurodė, kad tero- 

!ras prieš darbininkų klasę ple
čiasi visame kapitalistiniame 
pasaulyje. Darbininkai jos 
kalbą 'priėmė su didžiausiu 
entuziazmu, tarsi, kad jie toje 
minutoje kils į kovą prieš iš
naudotojus. ' /

Paskiaus kalbėtoja pasiūlė 
kelias rezoliucijas. Būtent: 1) 
Prieš 98 paragrafą; 2) už po
litinių kaliniu teises; 3) prieš 

■Vokietijos Hitlerio terorą ir 
reikalauta paliuosuoti nekal
tus kalinius, Tofglerį, Dimi
trova, Popovą ir Tanevą.

Rezoliucijos .vienbalsiai pri
imtos, 
jama,

Tik labai apgailėstau- 
kac| lietuvių darbininkų

4

Veltui kai kurie draugai 
ašaroja, kad mes vieni negali
me nieko nuveikti. Girdi, 
francūzai miega. Tai netie
sa, francūzai darbininkai jau 
atbunda ir yra klasių kovoje. 
Tad mūsų pareiga prie tos 
kovos prisidėti.

Dabar eina vajus už sukė-

236 pusi, rcšto, su paveikslais, 
gražiai apdaryta. Kaina $2.00.

t

Pinigus s:Ųek money orderiu arba 
popieriniais šiuo adresu:

J. BARKUS, D'Mb:„er., >«•
NEW YORK. N. Y.

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

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

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
i Remie Scout Model $39.50

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St.', Brooklyn, N. Y.
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Labdarybės Globoje
Rašo SIMANOKS

(Tąsa)
Už valandėlės blynai gatavi. Visi da

linasi ir valgo; nežinant, ant kokių rie
balų kepti, jokiu būdu negalėtum atspėti.

Blynus bevalgant, penato ką tai nepa
prasto kyburiuojant vandenyje. Seniau 
ten gyvenantiem ne pirmiena. Griebėsi 
už lentgalių, už ilgesnių pagalių ir šoko 
prie vandens. Vandens verpetas suka ir 
prie krašto atneša, pilvu augštyn, gaiš
tančių, kokių 4 svarų žuvį. Po mažų pa- 

. štangų ir žuvis jau ant kranto. Kruta ir 
žiopsi, bet ar miesto išmatose nuodų už- 
rijus ar kokia kita kvaraba,—turi dvėsti. 
Apspitę žiūri į žuvį ir kalbasi, ką su ja 
daryti. , Vieni pataria žuvį mesti, nes 
jos pavalgius, gali atsitikti, kaip tai žu
viai.

“A, jūs nieko neišmanote. Jobas ir aš 
aną dieną tokią pat žuvį suvalgėm ir nie
ko nekenkė. Skaudėjo pilvą, tai skaudė
jo, bet visgi nenudvėsėm... Ar matot, 
ši žuvis yra primušta garlaivio sparno. 
Štai, palei akį raudona... jokios rizikos 
nėra ją valgyti/’ kalba peralkęs Hoover- 
villio ^gyventojas. Paėmęs žuvį, pasitie
sia ant lentos ir skuta žvynus. Žuvis at
rodo, kaip iš karšto vandens ištraukta, 
nusmukus. Apskutęs, perpjauna vidu- 

t. rius ir tyrinėja, nuo ko jai galas paėjo, 
bet ką tu kipšą ten suprasi nesimokinęs 
daktarystės.

Jam besitriūsiant, pareina ir po drau
gas, Jobas, su pundu po pažaste.

“Jobai, nueik į restoraną ir parnešk 
druskos... virsime žuvį.”

“Tu nueik į restoraną ir parnešk dru
skos ir pipirų... virsime žuvų...” tarė 
Jobas, rodydamas pirštu į žuvų galvas, 
kurias jis gavo žuvų krautuvėj.

Senyvas žmogus vaikštinėja ir tėmija 
į visus ten esančius. Pamatęs bedarbį, 
pažįsta, kad tai yra naujokas ir priėjęs 
kalbina: /

i“Ar tahista norėtum Via įgyventi?”
•^Nežinau,” atsako bedarbis. “O tamis- 

ta ar norėtum?” jam atgal duoda klausi
mą.

“Aš čia išgyvenau šešis mėnesius ir 
niekas neperiškadijo. Matai, ant šios 
vietos leido mums susikalinėti šėtras pri
vatinis žmogus, tai policija neturi teisės 
mus iš čia išgrūsti ir sudeginti mūsų 
šėtras. Bedarbiai, kurie buvo susikali- 
nėję šėtras ant kranto upės po New Yor- 
ko miesto nuosavybe, visus policija išgrū
do iš ten ir šėtras sudegino... Čionai 
gali būti ramus, niekas neperiškadys iki 
savininkui neprireiks to ploto žemės len
toms krauti. Aš turiu geriausią ir gra
žiausią šėtrą iš visų. Matai, aš esu namų 
budavotojas ir žinau, kaip reikia suka
linėti.”

“Kalbi, kaip ir norėdamas parduoti,” 
pareiškė bedarbis. •

“Įspėjai. Noriu parduoti ir dabar. 
Matai, aš gavau darbą ir šį vakarą pra
dėsiu dirbti. Atlyginimas gana mažas— 
tik dešimts dol. mėnesiui, kambarys per
miegot ir valgis. Bet, matai, aš jau sen
stu ir šį gyvenimą jau nepakeliu, tai ir 
priverstas eiti dirbt uždyką... Eik šian, 
aš tau parodysiu mano ‘palocių7’

Nusiveda bedarbį prie “budinko” ir 
rodo iš lauko. , Yra du langai. Vienas 
padarytas iš; nuvalyto rundino veidro
džio, o kitas iš šukės automobiliaus- , 
stiklo. • *

Viduje du kambariai, susilenkus gali
ma gunginėti. Vienas kambarys tik del 
formos—permažas bile ką pasidėti, o ki
tame yra geležinė sena lova ir kitoj pu
sėj—-naras draugui pernakvindinti. Vie
toj stalo, galu pastatyta kiaušinių dėžė. 
Dėžėje ištrupėjęs virimui puodas, o puo
de lėkštė, peilis, šakutės, šaukštas.

“Dabar matai. Yra visas įrengimas, 
apie nieką nereikia rūpintis, ir aš tau pa; 
vesiu namą ir viską, kas jame randasi, už 
prieinamą kainą.”

Bedarbiui norėtųsi būt savininku tos 
šėtros, jis nors pasilsėtų, bet kaip nu-

Scrantone Bedarbių Tarybos Iškovoja 
Bedarbiams Pašalpas

vuosius narius bei nares, bet ir mū
sų mylimą publiką.

D. B.
(2—3)

vestuvės. Kuomet tai įvyks, 
tai pranešime vėliaus. Tėmy- 
kite. (Apie pabaigos metų su
sirinkimus praleidome, nes ra
šinėlis negalėjo tilpti pirma 
parengimų—pervėlai prisiųs
tas.—Red.)

No. 3 Koresp.

daly j, ir aš turiu su sav.o 
kokias keturias valandas

apsiprausė ir senpalaikis

pirkti, kad pinigų kišenių je tik vienas 
penktukas ir tas laikomas tik didžiau
siam reikalui ištikus jį suvartoti. Pagal
vojęs, bedarbis sako:

“Ne, prieteliau. Nenoriu. Neturiu pi-, 
nigų. Viskas, kas pas mane randasi, tai 
penki centai.

“Tu turi penkis centus?” džiaugsmin
gai klausia žmogus. “Tai viskas, ko 
man reikia. Man yra prisakyta apsišva- 

, ryti—nusiskusti barzdą, o jei ne, tai ne
duos darbo. Tu žinai, kad tas viskas 
yra daugiau verta nei penkių centų, būk 
malonus... nupirk nuo manęs.”

“Tu sakai, kad būtinai tau reikia ap- 
siskusti. Aš turiu nevartotą skustuvo 
geĮežtaitę...”

“Viskas tavo, už skustuvo geležtaitę,” 
linksmai pareiškė žmogus ir, metęs švar
ką nuo pečių, griebėsi prie apsiskutimo. 
“Aš turiu skubėti, nes labai toli nueit.”

Ruošdamasis pasakoja: “Mano darbo 
vieta Bronx 
sparta išeiti 
pirm laiko.

Apsiskuto,
gana priimniai atrodo.

Žmogus išsiskubina, išbėga į darbą, o 
bedarbis pirmu sykiu į kelias dienas gau
na nusiauti čeverykus ir atsigulti. Ne
spėjo apmąstyti, kas čia atsitiko, ir už
migo.

Jo kaimynai, sužinoję, kad randasi 
naujas naujas gyventojas “mieste”, nu
sprendė atlankyti ir, jei galima, tuč tuo- 
jaus išrinkti “mokesčius” (taxes). Suėję 
apie jo namą irlermuoja. Pabudinę jį, 
šaukia valgyt žuvies. Bedarbis ačiuoja, 
atsiskainėja nenorįs, bet kas tau—neat
leidžia; turi išeiti. Bedarbiui išėjus, at
sistoja prieš jį vienas iš vyriškių ir klau
sia: t ,

. “šis namas priklauso Jonui, ar jis tau 
jį atidavė?” ' *• ' į

“Anaiptol neuždyką. Aš jam daviau 
skustuvo geležtaitę.”
: • “Nesvarbu, ką tu jam davei, bet ar 
dabar esi šio namo savininku?”

“Taip atrodo, kolei jis dirbs, bet kaip 
sugrįš, jis vėl atsiims tą šėtrą.”

“Gerai. Mes turime kelias taisykles, 
kurių kiekvienas šio “miesto” gyvento
jas privalo laikytis.”

Miesto taisyklės ir konstitucija yra vi
sų atmintyje, už tai jie neturi jas pasi
rašę. Nekurias taisykles dar ir dabar 
bedarbis atsimena, būk tai: “Nei vienam 
nevalia ubagauti iš svečių, atsilankiusių 
į tą “miestą”; būti padoriu piliečiu ir ne
daryti sarmatos kitiems.”

Svarbiausia tai, kad neatlikinėtum rei
kalo Hoovervillio “mieste”, o eitum į N. 
Y. miesto parankumo vietą, kuri randa
si tik apie už ketvirtadalio mylios. (Mat, 
Hooverville, tai kaip ir Kaunas, p. Sir
vydui lankantis, neturi “tolietų.”)

Išpasakojęs visas regulas, pastato tuo- 
jautinį reikalavimą, būtent: “parūpinti 
duonos vakarienei.” Esą, žuvis ir žuvų 
galvos išvirta; viskas, ko reikia, tai duo
nos. Bedarbis niekaip negali išgalvoti, 
kaip jis gali tokiai govėdai—apie trisde
šimčiai vyrų—parūpinti duonos. Juk tai 
viso miesto išmatų bačkose tuom laiku 

; gal tiek duonos nėra: 'r ........ •
Atsisako ir neiną, nes, esą, jis iš paty- 

*‘ rimo žinąs, kad labai sunku surasti duo- 
, nos. At galo paliko jį ramybėj; pasiskir

stė kėli vyrai į visus kraštus ir išėjo uba
gaut.

Neužilgo sugrįžta su įvairaus didumo 
punduliais.. Išvynioja pundulius ir isver- ' 
čia gerybę į didelę dėžę. Dėžėje radosi 
plutų, sudžiūvusių riekučių, kampelių, 
mažiukių rundinų senų bulkelių, rieba
luose virtų pyragaičių, keptų cukruotų 
pyragaičių, galųvbandų ir trupinių; kur 
ne kur negyvas tarakonas ir pora gyvų. 
Iš dėžės ėmė, kas ką norėjo ir valgė su 
žuvies poliauka—sriuba. Bedarbis ne
valgė, nes jo karšta vakarienė laukė Sa- 
iaveišių Armijoj, į kur jis turėjo tikietą.

i (Bus daugiau)

užėjo ant estrados 
kad jos labai dė- 
oganizacijai ir jos\ 
Jos sakė, kad ėjo

ŠCRANTON, Pa.— čia gy
vuoja bedarbių taryba jau se
nokas laikas ir veikia pagal 
savo išgales. Nuveiktų darbų 
dar nelabai daug, bet jau ma
tyt ir nudirbta ganą naudingų 
darbininkų judėjimui. Tai pa
rodo, kad ir pereitas susirin
kimas.

Susirinkiman atėjo dvi mo
terėlės, jos 
ir pasakė, 
kingos šiai 
komitetui,
daug kartų į miesto raštines 
ir reikalavo pašalpos, tai tie 
ponai su jų reikalavimais vi
sai nesiskaitė. Tačiaus, kuo
met nuėjo su komitetu, tai po
nai jau pradėjo kitaip kalbėti 
ir į trečią dieną šios moterys 
gavo tai, ko jos reikalavo.

šios moterys sakė, kad jos i 
dabar jau ragina ir kitus dar-| 
bininkus ir darbininkes daly- i 
vauti ir prigulėti šioje organi-1 
zacijoje, kuri yra po susipra-| 
tusių darbininkų vadovybe.
Ponai Valdininkai Nesirūpina j 

Darbininkais
Susirinkime dalyvavo vienas 

vyras, kuris rodė savo čekį, | 
gautą iš pašalpos įstaigos. Tas 
čekis buvo tik ant $1.50. Tas 
darbininkas sako: “Ar galima 
pragyventi už $1.50 per sa
vaitę* ?

Tai labai tiesa, kad negali-Į 
ma pragyventi už $1.50 per 
savaitę laiko. Tačiaus kur ši-1 
tas darbininkas buvo pir- j 
miaus? Jisai nestojo pirmiaus 
į bedarbių tarybą. Yra ir į 
daugiau tokių darbininkų, k u-| 
rie laukia iki paskutinei va-1 
landai. Tik kuomet jie jau | 
negali išeiti, tai kreipiasi į be
darbių tarybą.

Tad patartina visiems dar
bininkams Stoti į bedarbių ta
rybas ir veikti. Reikia padėti 
kitiems darbininkams iškovoti I 
pašalpą, tai paskiaus jie pa-1 
dės ir mums, yl bedarbių ko-, 
mitetą įeina ir vienas draugas 
nuo ALDLDį tai yra Jurgis 
Stanionis.

Susirinkimai bedarbių tary
bos įvyksta kiekvieną penkta
dienį, 2:30 vai. po pietų, Dr.

Providence

MEŠtMAi E KITUR
------ -.................. -.... --------------

CLEVELAND, OHIO
ALDLD. Corleto Kliubo mėnesinis 

susirinkimas įvyks pėtnyčioje, 5 d. 
sausio (January), 1934, 8 vai. vaka
re, Kliubo svetainėje, 4015 E. 141 
St. Prašome visus narius ir nares

HAMTRAMCK, MICH.
Nedėlioj, 7 dieną sausio (Jan.), 

Yemans svetainėj, 3014 Yemans St., 
bus perstatytas veikalas “Nepasiek
tas Tikslas,” Admirolo Kolchako tra
gedija keturių aktų, septynių atiden
gimų. Šitą veikalą stato 4 organi
zacijos iš Hamtramcko. Pirmą kar
tą Hamtramcko lietuviai stato toki 
didelį lošimą. (Prašome visus daly
vauti.

Durys atsidarys 3 vai. 
lošimas prasidės 4 vai. šokiai 
vai. vakare, 
sto 30c, prie 
kių 15 centų

BINGHAMTON, N.
LDSA. 23 kuopos susiri. 

įvyks ketvirtadienį, 4 d. sausi, 
drg. O. Mikalajūnienę, 47 Haz< 
praždia 7:30 vai. vakare. Dra 
šiame susirinkime būtinai turime 
sos dalyvauti, nes yra daug sva 

’ reikalų apsvarstymui ir juos reii 
greit atlikti. Visos pasirūpinkite t 
silankyti laiku.

po pietų, 
9 

Tikietus perkant išank- 
durų 35c, vien ant šo-

Kviečia Komitetai 
(2-4)

ROCHESTER, N. Y.
Lietuvių bedarbių tarybos susirin 

kimas įvyks ketverge,'4 d. sausio, 
vai. vakare, Gedemino Svetainėje 
575 Joseph Ave. Visi bedarbiai i» 
bedarbės dalyvaukite, nes bus svar
bių klausimų apsvarstymui.

(2—3/

CHESTER, PA.
ALDLD. 3 kuopos susirinkimas 

bus sekmadienį, 7 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, Lietuviij Kliube, 339 E. 4th 

atsilankyti ir atsivesti naujų narių į St. Draugai, visi atsilankykite, nes
šį susirinkimą. Turėsime gerai pri- turime daug svarbių reikalų apsvars- 
sirengti ir apkalbėti ateinantį mūsų tymui. Atsiveskite ir naujų nariu, 
rengiamą vakarušką, kad mes gale -, Sekr. P. Kašarauskas.
tume geriau užganėdinti ne tik sa- (2—3)

WILKES BARRE, PA.
LDSA 48 kp. susirinkimas įvyk? 

3 dieną sausio, 1934, Darbininki 
svetainėj, 325 E. Market St. Drat 
gės malonėkite atsilankyti kuoskait 
lingiausiai ant šio susirinkimo, ne 
yra rengiama didelė vakarienė i 
įvyks 12-to Apskr. konferencija, ta. 
gi reikės išrinkti delegates į konfc 
renciją ir darbininkes del vakaru 
nes.

Prot. Sekr.

<

Parašė M. Unždžienė, išleido “Laisve”
32 Puslapių. Kaina 5 centai

• Platintojams, kurie ims nemažiau 10 knygučių ir kartu su užsakymais prisius 
pinigus, kaina tik 3c už knygutę

Katrie iš draugų užsisako prisiųsti tik po vieną knygutę, tai prašome pri
siųsti 8c vertės štampų, nes kainuoja persiuntimas.

Knygelėje telpa sekanti klausimai į kuriuos autore duoda atsakymus:

Darbinin-

katalfkams

jiems

t

Gali

' Greitu laiku čia bus sureng
ta ALDLD ir LDSA kuopų

jos 
žmonių • . 1. I

labai negeras nusistaty- 
Reikia rūpintis ne tik 
reikalais, bet ir kitų.

Kvina . svetainėj, 
Road.

Žodis Katalikams 
kams

Čia reikia tarti
darbininkams žodis-kitas. Jūs, 
katalikai darbininkai, kurie 
esate bedarbiai, ateikite ir 
dalyvaukite šiose bedarbių ta
rybose.

Pastaruoju laiku buvo pa
stebėta, kad kai kurie darbi
ninkai katalikai ateina tada, 
kada juos bėda spaudžia. Ta
čiaus jie neima dalyvumą be
darbių tarybų veikime. Kuo
met gauna tai, ko jie reika
lauja, kuomet taryba
pagelbsti, tai paskiaus nesiro
do.

Tai
m as. 
savo
Reikia dalyvauti susirinkimuo
se i< gelbėti kitiems darbinin
kams iškovoti pašalpą.

Gal tie darbininkai mano, 
kad jau pasaulis eina geryn? 
Ne, pasaulis eina dar vis blo- 

. gyn. Tjk viena Sovietų Są
junga dabar eina pirmyn, nes 
tenais jau darbihinkai valdosi 
patys be kapitalistų. Todėl ir 
mes turime“ organizuotis į to
kias organizacijas, kurias va
dovauja Komunistų Partija. 
Tik ta partija veda darbiniu- , 

I kų klasę prie šviesios ateities.
- - ✓

I
■

Kuomet čia įvyko Dr. Kaš- 
kiaučiaus prakalbos, tai 
paliko gerą įspūdį, f 
dalyvavo gana daug ir visi li
kosi patenkinti. Dabar kai 
kurie darbininkai ir darbinin
kės vėl laukia, kad tokios pra
kalbos būtų parengtos.

I. Kokiu Bildu Sovietų Sąjunga Gauna Pinigų
Statymui Naujų Fabrikų?

2. Kada bus Pagaminta Daug Naujų Mašinų Sovietų 
Sąjungoje, Ar Bus Tenai Bedarbe?

3. Kokia Yra žemiausia Alga Sovietų Sąjungoje?
4. Kada Algas Padidina Sovietų Sąjungoje, Ar Tuo 

Pačiu Sykiu Pakelia ir Kainas?
5. Kokia Yra Alga Komunistų Partijos Nario, 

Dirbančio Fabrike? " > .
6. Kodėl Sovietų Sąjungoje Įvesta Darbas nuo šmotų?

7. Kas Tie “Udarninkai” Sovietų Sąjungoje?
8. Kokiu Būdu Apmoka Darbininkams Socialę Apdrau

dę? Ar Reikia Eiti į Teismą Išreikalauti Apdraudę?
9. Kokiose Vienetose Priklauso Darbo Unijos Nariai?

10. Kokiu Būdu Išrenka Dirbtuves Komitetus?
II. Ar Teisybė, kad S.S.S.R. Anglies Kasyklose

Dirba Kaliniai?
12. Ar Gyventojų Skaičius Pasidaugino Nuo Spalio 

Revoliucijos?
13. Kokiu Būdu Apsaugoja Darbininkus Dirbtuvėse?

14. Kodėl SSSR Nėra Užtektinai Gyvenimui Kambarių?
15. Ar Galima Darbininkų Vaikam Eit AugštesnįMokslą?
16. Ar Darbininkai Verčiami Dalyvaut Demonstracijose?

17. Ar Yra Laisve Spaudos Sovietų Sąjungoje?
18. Ar Kitų šalių Darbininkai Turi Lygias SuiSovietų 

Darbininkais Teises?
19. Ar Yra Bažnyčių Sovietų Sąjungoje?

20. Ar teisybė, kad SSSR Moterys Priverstos Eiti į 
Dirbtuves?

21. Ar Tiesa, kad Darbininkes Priverstos Atiduoti Savo
Kūdikius į Valdžios Įstaigas?

22. Ar Yra Atsiskyrimų Sovietų Sąjungoje? Ar Daug
Už Tai Reikia Mokėti?

23. Ar Tolimesnė Statyba Socializmo Užtikrinta SSSR?
24. Ar Naminis Priešas Pavojingesnis, Negu Išlaukinis?

25. Kokiu Būdu Dabar Kulokai Bando Pakenkti 
Sovfetų Valdžiai?

26. Ar Raudonoji Armija Galės Atmušti Užpuolimą 
Ant Sovietų Sąjungos?

27. Ar Bus Karas Prieš Sovietų Sąjungą? 
t

28. Kokiu Būdu Darbininkai Kapitalistinėse šalyse
Kovoti Prieš Užpuolimą ant SSSR?

29. Kokis Yra Skirtumas Tarpe Socializmo, Kurį Tveria 
SSSR Ir Socialistinių Partijų Kapitalo šalyse?

30. Kaip Gali Amerikos Darbininkai Atsiekti Tą, Ką
Atsiekė Rusijos Darbininkai?

Aišku, jog kiekvienas žingeidaujasi tais atsakymais. Todėl ši knygele la
bai lengva platinti. Tat greit užsisakykite jos ir platinkite.

Rašykite: “Laisve”, 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

& !
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UGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512J35 Medley St.,

VAJUS PRAILGINTAS
PLA 7 kuopa davė sumany- 
Centrui prailginti vajų ga- 

iui naujų narių. Centras už- 
rė tą sumanymą. Todėl vajus 
kasi prailgintas dar trims 
ėnesiams—iki balandžio 1. Vi- 
i kuopos turėtų smarkiau da-1 
r veikti gavimui naujų narių.
'tingai tos, kurios dar nieko i

Vo.
kartios kuopos gavo naujų 

naijių: 2 kp. 2 nariu; 5 kp. 4;; 
7 kto. 2 n.; 12 kp. 9 n.; 17 kp 
2 n[; 19 kp. 4 h.; 20 kp. 3 n.,, 
50 Ip.. 3 n.; 55 kp. 3 n.; 58:nau« nar^ 
kp.i' 5 n. Kaip matote, tiktai i 
10^ kuopų pasidarbavo vajuj. ; 
Tai. kuopos, kodėl jos
nieko neveikia ?

Sekamuose kuopų susirinki- [ 
mųose reikia būtinai geriau ap
svarstyti apie didesnį pasidar
bavimą laike vajaus. Įstojimas 
kadangi taip daug nupigintas, 
tai lengviaus gauti naujų narių.

Tos blankos turi būt prisius- reikale net vardą savo draugi- 
tos Centran nevėliau sausio 1 
1934.

jos mainyti, taip kad jinai nie- 
Todel tos kuopos, kurios ko bendro neturėtų su APLA 

dar neprisiuntė tų blankų Cen- ir 2-ra kuopa, 
tran, ' turi būtinai pasiskubinti

PAŠALPA VISIEMS
IŠMOKĖTA

Centras buvo pareiškęs, jogei 
su sausio 1 d. visiems sirgu- 
siema bus pilnai išmokėta pašal
pa. Tas pareiškimas ir pildo

ma. Jau išmokama visiems, ku- 
”-a ir reikėjo kiek nors pa- 

i, iki pašalpos fondas da
lys. Su sausio 1 išmokėta 
poniams $1,135.34.
okėta visiems todėl, kad | 
os fondas per šiuos še-! 
ėnesius pusėtinai pagerė- i 
iū tam, kad daugelis kuo-| 
narių dėjo pastangas ge- 
rižiūrėti ligonius ir taip- 
iau prižiūrėjo mokėjimą 
ų. Tai sveikas pasireiš- 
organizacijoj.

įčiaus tasai fondas nėra pil- 
subalansuotas. Jeigu mes 
i nedėtume pastangų jį 

tinkamai prižiūrėti, tai ir vėl 
didplis nedateklius pasidarytų. 
Todėl visi bendrai darbuokimės, 
kad tą fondą geriau subalansa
vus ir nedatekliaus daugiau ne
bebūtų. Ypatingai darbuoki
mės gavimui naujų narių, nes 
tuomi susitvirtina visi draugi
jos fondai.
KUOPŲ VALDYBŲ ADRESAI 

IR KAUCIJOS

-     ■■■■*■■■.«!'

krislaibėga į Chicagą. Rugpj. pa
baigoj, 1932 m. suaugusių ko
misija Taduoda' sumanymą 
jaunuoliams rengti koncertą 
savo naudai (jaunuolių) ir 
apie pusę spalio nuvažiuoti į 
Binghamtoną. Transportą,cija 
buvo užtikrinta suaugusių drg. 
be jokių finansinių išlaidų jau
nuoliam bei

I

tarta tverti 
nė pagelba 

nes

(Tąsa iš 1 pusi.) 
nizmo lavonui” ir gąsdina One- 
alą ir kitus biurokratus.

LIETUVIŲ ANGUŲ
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 į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

Nesenai Bostone įvyko čeve- 
rykų darbininkų unijų konven
cija. Tapo įkurta viena didžiu
lė unija. Konvencija nutarė, 
kad naujoji unija nepriklausy
tų prie Amerikos Darbo Fede
racijos. O į Darbo Federaci
ją ją įtraukti labai norėjo po
nai socialistai-menševikai. Da
bar Socialistų Partijos vadas 
Nornvtin Thomas labai apgailes
tauja del nepasisekimo, bet pri
žada darbuotis, kad nauja uni
ja būtų pavesta( Green ir Woll 
apiekon. ’ *

Įdomu ir tas, kad renegatai 
(Lovestone ir kompanija) taip 
pat dėjo ir deda didžiausias 
pastangas naują uniją atiduoti 
Federacijos biurokratams. Mū
siškiai Prūseika ir Butkus tam 

j pilnai pritaria. O pyksta jie, 
' ktfomet mes sakome, kad jie 

su“ | vra neo-menševikai.

jų tėvams, 
choras.
užtikrinta 

suaugusių
rimo. APLA 2 kuopos komisi-! },andasi pinigų ir buvo 
japareiškė, jogei jinai nega-|my^^J panaudoti.
Ii sutikti pervesti APLA 2 kuo
pos turtą kitai organizacijai. 
Jinai buvo dar pasiūlius suda
ryti atskirą korporaciją, kurios 
negalėtų kontroliuoti APLA., 
bet kad tos korporacijos nariai j jaunuolių, kad jie atliktų, 
tegalėtų būti APLA 2 kuopos'Gi Pastarieji trys: choro tvė

rimas, Basket Ball ir galuti- 
nusiskųsta, na^ sutverti kuopa, išimant 

kad tasai teismas baisiai daug! jaunuolius iš suaugusių, buvo 
pinigų suėda ir gali visai su- (palikta juanuoliams patiems, 
naikinti tą APLA 2 kuopos tur-! Arba, kaip Johnnie vadina, 
tą. APLA 2 kuopa deda pas-1 “suaugusieji nori padiktuoti.” 
tangas susitaikyti taip, kad nei 
vienas narys neturi būt nu- (“diktavimo,” 
skriaustas. Bet kadangi anoji įas buvo atliktas, 
pusė pasilieka užsispyrusi, tai vartota 
negalima jokiu būdu prieiti prie j manymai ir paliko sumanymais, j 

LDS 11 kp. raštininkas išrašė 
aplikacijas iš 11 kp. visų jau
nuolių ir priduota pirmininkui 
pasiųsti į Centrą, kad gauti 
atskirą čarterį. Dabar tų ap
likacijų nesiranda Centre ir 
pats pirmininkas sako nežinąs, 
kur randasi ?

Ilgokai padiskusavus nepriei-
prisiųsti, kad nereikėtų berei-|ta prie jokio konkrečio susita-! džiai,
kalingų susirašinėjimų ir nuo
latos raginimų. Kuopų valdy- 

: bos visada tūri dėti pastangas 
.visą darbą tinkamai atlikti. Ta- 
i da turėsime genesnę draugijoj 
: tvarka.

Visi
j delei APLA gerovės.
kime APLA, gaukime

bendrai darbuokimės
Budavo- 
daugiau

Sekr.
J. Gasiunas.

APLA Centro
nariai.

Iš abiejų pusių

2 KUOPOJ PASITA-i APLA
\ RIMAS DELEI SUSITAIKY

MO NEPAVYKO
Gruodžio 24, APLA 2 kp. na

me, buvo sušauktas abiejų pusių 
komisijų susirinkimas pasitari
mui, kaip prieiti prie susitaiky
mo ir panaikinimo einamo tei
smo. Iš skundėjų pusės daly- 
vavo Marazauskas, Franckevi- 

,'čius ir Rodgers. 2-ros kuopos 
atstovybė $uvo Mažeika, Mi- ( .
liauskas ir Gasiunas. | l^is- Tai vis užsispyrėlių dar-

Susirinkimas buvo sušauktas bas> k'-iris begalines žalos nesą, 
išreiškus iš skundėjų pusės ad-; 
vokato Stoner pageidavimą,; 
kaip nors susitaikyti. Stoner. 
net buvo patiekęs tam tikrą, 

i pasiūlymą, kaip prieiti prie tai-! 
! kos. 
| kėtų 
turto

susitaikymo. O sutikti APLA 
2 kuopos turtą pervesti kitai 
draugijai irgi negalima.

Suprantama, teismas ir vėl

APLA 2 Kp. Narys.

Pa- 
Finansi- 

pra- 
chore 
gali-

“Basket ball” tymas 
tvertas, 
kiai: 
ir

nesu-
Pirmutiniai trys įvy- 

koncertas, kpnferencija 
piknikas—buvo reikalauta

suaugusieji nori padiktuoti.”
Kur buvo vartota šiek tiek 

darbas užbriež- 
...............Kur lie

taidiktavimo,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

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 & Keap Sts., BROOKLYN, N. Y.
Scientific Face & Scalp Treatment, Manicuring

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waning 25c
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO

' PERMANENT WAVE UŽ $2-50
Per vieną mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

mus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomis.
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

DRG. PILYPUI, Pittston, 
Pa.—Ačiū užw radinį, bet nepa
sinaudosime. Tuo klausimu vi
sokias polemikas skaitome už
baigtom.. Įtalpinus jūsų, tai ir 
vėl kas nors norėtų išreikšti 
savo nuomonę ir tam galo nesi
matytų. Gi tai, kaip jūs patys 
rašote, yra “grynai privatinis 
asmens reikalas.”

Taigi, virš minėtos metodos 
buvo vartota ir iki šiam laikui 
nedavė pageidaujamų pasek
mių. Taip iki šiam laikui ne
sudaryta nei jokio atskiro jau
nuolių veikimo, nei kuopos. 
Dabar klausimas yra, kad me
todos buvo netinkamos, nebu
vo kooperavimo iš tėvų pusės,

APLA 1 APSKRITYS 
PRISIDEDA

APLA 1 Apskričio Komite- 
laikytame posėdyje 

‘ . | svarstė organizavimo jaunuo-
pasitarimui i lių į APLA klausimą. Plačiai 

------- lg prieita prie iŠ- 
nieko nežiną apie tokį pa-J vados, kad Lietuvių Jaunuoliu 

Nacionalio Komiteto s< ’ 
rius drg. J. Of man yra APLA 
narys ir važinėdamas su pra
kalbų maršrutu, visuomet agi
tuoja ir už APLA ir yra žinių, 
kad drg. J. O. pasidarbavimu 
yra gauta keletas jaunuolių į 
APLA, todėl APLA 1 Apskri
čio komitetas vienbalsiai už-Jius būtų galima paduoti veiki- 
gyrė L.J.N. Komiteto darbuo-|mo planai. Gi paliekant at- 
tę ir sykiu nutarė paaukoti iš I sjkiroms kolonijoms ir vien tik 
APLA T Apskričio iždo $5.00, parengimų, 
varymui to labai naudingo base arba basket bolių 
darbo pirmyn.

1 Apskričio Iždininkas, 
iįl A. Chelkis

Jisai išsireiškęs, kad rei- i

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

susitarti delei padalinimo j t a s 
tarp dviejų grupių. 
Prasidėjus į 
pasirodė, kad skundėjai i apdiskusavu; betgi 

į visai 
[siūlymą ir jeigu būtų tai pasiū
lytą, tai jie visai tam priešin
gi. Jie pasiūlė visai kitą susi- 

i taikymui planą. Tai tą patį, 
kurį jie siūlė pereitą vasarą ir 

j dar pirmiaus. Būtent, APLA 
2 kuopa turi pilnai sutikti vi
są APLA 2 kuopos turtą ati
duoti jų naujai sutvertai orga
nizacijai, 2 kp. LAPA. Jeigu

i APLA 2 kuopa sutiktų su tuo, 
primti į savo 

tuos, kurie esą
i tai jie sutinką
' organizaciją ir
i APLA 2 kuopos nariai, išski- 
| riant tuos, kurie pastaruoju 
l laiku prisirašė. Jie sutinką

ROCHESTER, N. Y

' NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ekreto- arba patys jaunuoliai nesidar- 
bavd. Nebus klaidos pasa
kius, kad trukumų buvo iš vi
sų pusių. Bet didžiausias tru
kumas, tai neturėjimas cent- 
ralinio plano, kas turėtų būti 
duodama jaunuoliams veikti. 
Taip, kad susišaukus jaunuo-

TORONTIŠKIU!: Ačiuojim 
už juokelius; prašome nepa
miršti mūs ,ateityj. Bandykit 
pasijuokti ir “politiniais juo
kais.”

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą

Phone, EVergreen 7-4785^ Ignition Specialist

koncertų, šokių, 
rengi - 
neuž- 
nevei-

|tai nebuvo ga’lima išrinkti pil- 
! na valdybą. Paaiškinus del 
! ko norima tverti kuopa ir pa- 

Johnnie Krislai. Jaunuolių (tariama rengti jaunuolių var- 
Klausinias du koncertą.’!

Pasiunčiame visoms kuopoms 
tam tikras blankas išpildyti. 
Jose reikia pažymėti kuopų 
valdybų vardai ir adresai, taip
gi ar reikia Uždėti kaucijos ir 
kiek už kuriuos valdybos na
rius. Apart to reikia pažymė
ti, kiek per yisus metus kuopa 
turėjo Įplaukų ir išlaidų ir kiek 
dabar turi turto. Po blanką 
kuopos valdybą turi būtinai pa-j 
sirašyti. Blankas reikia grą- ! 
žinti ne vėliau sausio 20, ben- | 
drai su mėnesinėmis mokesti

w l ------u--7 — -------------- . -

Kaucijų kaina ta pati, kokia 'bas jau atliktas, sulig suaugu-1 liams Patiko;

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AiyD PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už prieinamų kainą sutaiso automobi- 
liūs. Speciališkąi gerai atlieka sekamus darbus.

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

; 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
; rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
; proletarinės literatūros' kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj 
1934 m^“Priekalas” talpihs eiles, 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce
nos aprūpinimui duos savo skil
tyse revoliucinių SSRS dainų ver
timų, originalių ir verstinių sce
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 i 
spaudos lankų—didumo. Kaina < 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-1 
tybėse metams tiktai 1 doleris,; 
pusei metų — 50 cėncų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”! 

redakcijos adresu: j
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo! 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.!

“PRIEKALAS” ;
Galima taip pat išsirašyti per 

“LUisvę” ;

mą, nepakanka ir tai 
interesuoja. ' Jaunuolių 
kimas tą paliudija.

Baigiant reikia pasakyti, ką 
aš turėjau mintyj, kalbėdamas 
apie atsiskyrimą jaunuolių nuo 
suaugusių, tai nesilankymą į 
visus darbininkiškus parengi
mus. Kaip tai: šokius, kon
certus, teatrus, prakalbas, pik
nikus ii' paprastus susirinki
mus. Tą nesilankymą ir už
vardinau “atsiskyrimu.”

Johnnie, padarei man pas
tabą už parašymą, bet nieko 
nesakei jaunuoliams už nevei
kimą ir “pabėgimą” nuo pik
niko. Savikritika reikalinga 
visiems. Jums, jaunuoliai, rei
kės pakeisti šią tvarką. Gi 
kaltinant suaugusius už nepa- 
dėjimą ir teisinant jaunuolius, 
kad jie nesupranta mūsų vei
kimo, darbo neatliksime. O 
tau, Johnnie, už “bausmę,” tu
rėsi atvažiuoti į Rochesterį ir' 
pasakyti prakalbą jaunuoliam, i

Kalnius.

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

JUOZAS KAVALIAUSKASisvės" iuidvj, gruodžio | Koncertas, bandyta surengti 
Johnnie daro pastabas tarptautiniaj|?Į kad sutraukti 

j į mano rašytą korespondenci- daugiau jaunuolių. Bet jau
ją jaunuolių klausimu, kad; nuolių atėjo vos keli, o ypa- 

; “nesiduoda organizuoti” ir pa- tingai iš lietuvių.
! taria permainyti organizavi- Draugystė davė už dyką sve- 
i mo būdą. Johnnie padaro tainę vieną vakarą į savaitę 
I tris karakteringus pareiški--per cielus „metus. Svetainė su 
Imus: “Jei kur jau įsikūrė jau- i įrengimu “basket ball” lošti, 
(nuolių organizacija, tai dar-! Galėjo daryti kas tik jaunuo- 

; lošt, dainuot, 
šokt, basket ball lošt.

9
“Laisvės” laidoj, gruodžio | 
d Jnlm n i n rl n v»/a n nl- n L n n *

j šių išsireiškimo. Man atrodo, 
kad daugiau vertės turėtų pa
sakymas : ‘gal būt niekur ki
tur taip suaugusieji nėra a*t- 

kaip

buvo 1933 metais. Už $1, 
000.00 reikia mokėt $7.50. Ma 
žesnės kaucijos nėra, kaip už 
$7.50. Už tą sumą galima už-1 
botydsuoti visa valdyba, kiek tik nu? jaunuolių,
- Su.t’ 1 . . . . ' Rnnnncifnv NT V
JO| 
da

yra—trys, penki arba ir . Rochester, N. Y.

Gedemino

3, 
dy 
PA

giau. Gerai, Johnnie, kad tėmi-
933 metais po kaucija buvo ji, kas rašoma. Ir man atro- 
M 9, 33, 47 ir 42 kuopų vaL j do, kad bus naudos daug iš 

nusiskundimo” ir
Johnnie, jūsų 
būdai negeri

s. Po kaucija valdybas ■ mano 
kus daug saugiau visiems( pastabos, 
ąrhs. Todėl reikėtų dėti! mone, kad 
angas, kad kaip nors pa- vartojami.

Tad čia

jūsų 
nuo- 
buvo

d«iis po kaucija kuopų valdy
ba*! Tos kuopos, kurios nori

jomis, tun prisiųsti $7.50 su ■ 
sausio mėnesio duoklėmis.

/RAPORTAI APIE NARIŲ
L STOVĮ

ir reikia’ pažymėti
feti aavo valdybas po kauci- (ob^aj su«’aouStoj for»°r 

ĮLDS 11 kp. 1932 m. pradžio
je buvo 21 jaunuolis. Į kuo
pos susirinkimą ateidavo du ar 
trys jaunuoliai retkarčiais. 
Pabaigoj 1932 m. LDS 11 kp. 

Lapkričio pabaigoj kiekviena nutarė, kad reikia daryti ban- 
.uopa gavo iš Centro tam tik- ( dymas sušaukti jaunuolius, 
•as blankas išpildyti apie narių ( prigulinčius prie kp., ir su- 
dovj. Jau 25 kuopos išpildė Į tverti atskirą kuopą. Manyta, 
as blankas ir prisiuntė. Paly-į kad turėdami kuopą, gal lan- 
ihta su Centro knygomis. Kur Į kysis į susirinkimus ir prasi- 

zr(a nesutikimai, tuojaus pra- dės veikimas. Į pirmą susi- 
kuopoms ir viskas išly- rinkimą atėjo 4 iš 21 ir trys 
kad nebūtų jokių kini- ar keturi pašaliniai. Kaip tik 

‘ : valdyba.

nešama 
,'inama

Vienas neapsiėmė,įrengti pikniką.

Buvo laikoma maži susirin
kimai kartą į savaitę. Susi
rinkimuose buvo diskusuoja- 
ma bedarbės klausimas, Scotts
boro- jaunuolių klausimas, Tom 
Mooney, teismas Anglijos in
žinierių, Maskvoj, koncentraci
jos kempės, jaunuolių sąlygos 
Sovietų Sąjungoj, Amerikoj ir 
kiti dieniniai klaisimai. Po 
trumpų diskusijų būdavo šo
kiai, “tea party” arba “social 
party.” Esant mažam skai
čiuj lietuvių jaunuolių tas bu
vo daroma tarptautine papė
de su J.K.L. Rengtasi prie va
sarinio sezono; sporto, išva
žiavimų ir piknikų.

Tarptautiniai rengiant, jau
nuoliai lankydavosi gana skai
tlingai. Keletą kartų buvo ar
ti šimto. Ir taip praleidome 
žiemą 1932-3 m., nesuorgani
zavę atskiros jaunuolių kuo
pos. Rochesterio organizacijos 
pasiuntė 4 jaunuolius delega
tus į konferenciją, laikyta lie
pos 4 d., Brooklyne. Pradėtą

Komitetas pa-

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijoje
Užtikrinu, kad manb pa
tarnavimas Bus atatinka- 
įpiausias jr 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

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Am'torgui” už žuvis.

GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ
Viskam brangstant, pabrangs ir Sovietų žuvys. 

Nežinome, kaip ilgai galėsime jas pardavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tubjaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVĖ” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
I ■ ■ •' j . I

Mūsų;Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.

1>I

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

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

$

Songs

Mar-

Songs 
Songs

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

pat didesnis* bet pakenčiamo 
darbo gauti sunku.

Kanadietis.
MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

WMCA-570 Kc
9:45 A. M.—Gravelle Orch.

10:00—Beauty Talk; Music
10:30—Jeanne Carroll, Songs; Beau

ty Talk
10:45—Cotterill Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards, Songs;
Stock Quotations k <
3:00—Nordstrom Sisters, Songs.
4:30—Dorothy Miller, 
5:45—William Miller, 
6:00—Dinner Music 
7:30—Marilyn Mack, 
7:45—Dance Music 
9:00—Al Shayne,

Miller, Soprano; William
; nedy, Tenor

9:30—Ozark Mountaineers
10:30—Paula Lind, Songs 

1Q:45—Dance Music
11:45—Jerry’.Lester and Gene 

• vey, Songk . .
WEAF—660 Kc

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

ry, Tenor
11:02—Moonbeams Trio
11:30—Scotti Orch.
12:00—Martin Orch.

WJZ—760 Kc
4:45 P. M.—Concert Orch.
5:00—Morin Sisters, Songs
6:00—Westminster Choir
6:30—Irene Beasley, Songs
7:15—John Herrick, Songs
9:30—John McCormack, Tenor;

Daly Orch.
10:00—Meroff Orch.
10:30—Egon Petri, Piano; String 

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

Baritone; Sylvia
Ken-

Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Tūkstančiai Dalyvavo Arki- . ... „
vyskupo Tourian Laidohivesa '^ve^,na P- ”• su $20.00

Pirmadienį, per naujus me
tus, atlikta oficialės laidotu
vės arkivyskupo Tourian, ku
rį baltagvardiečiai paskerdė 
24 d. gruodžio. Laidotuvėse 
dalyvavo apie 5,000 žmonių. 

. Buvo 100 policistų. nes many
ta, kad baltagvardiečiai gali 
surengti kokį šposą. Tourian 
simpatizavo Sovietų Armė
nijai ir todėl jis žuvo. Laiki
nai jo kūnas bus palaidotas 
Femcliffe kapinėse, bet vė
liau bus išvežtas į Jeruzalę.

Industrinės Darbininkų Mai
sto unijos bučerių skyriūs lai
kė susirinkimą ir nubalsavo 
pasveikinti Komunistų Parti
jos dienraštį “Daily Worker,“ 
jo sukaktuvėse, su $20 auka. 
Darbininkai ii* organizacijos 
privalėtų siųsti pasveikinitnus 
“Daily Workeriui”. Jie bus 
išspausdinti sausio 6 dieną 
puslapių laidoje .

N.R.A. Kapoja Algas

26

kiekvieną laisvietĮ, kaip tik 
pamato atsilankiusį Piliečių 
Kliube. Kliubo nariai supran
ta tą, kad tai yra desperatų 
žygis. Tas dar ir kliubui ken
kia tuom, kad kaip kurie žmo
nės nenori užeiti, pasišnekėti 
ir pasižmonėti, nes kas tik už
eina,, tai “Klampynė“ apšmei
žia. Lai “Klampynės“ piso- 
riai atmena,' kad Piliečių Kliu- 
bas dar nėra Pruseikos<hit- 
kaus privatine nuosavybė—jų 
dvaras, kaip kad yra “Naujo
ji Gadynė.“ 4, ’

Kliubietis.

LDS. 1 Kuopos Susirinkhnas 
ir Prelekcija

Mūsų Parengimai

Brooklyn, N. Y. 
numeriu 510—6th St. 
užtroškęs gazu Louis T t 
no, jojo žmona ir sūnų 
metu amžiaus.

Dabar gi man

vengia

šis 
numeris 

kiekvieno 
Mūsų or- 
užsisakyti

gauti užsi-
pragyvenimui. Kitoj

Ar Jau Užsisakėte “Daily 
Workerio” Platinimui? darbi-

Ateivių Gynimo Konferencija 
Įvyks 21 d. Sausio

Sausio 6 dieną išeina 26 
puslapių dydžio* “Daily Wor- 
keris.“ Jame tilps drg. J. 
Stalino prakalba ir visa eilė iki 56 valandų Į savaitę, 
kitų labai svarbių raštų. 
“Daily Workerio’ 
privalo patekti Į 
darbininko rankas, 
ganizacijų pareiga
ir platinti. Jubilejaus nume
ryje 16-kos puslapių ma
gazinas. “Daily Workerio” 
bus atspausdinta 250,000 ko
pijų. Visi užsakymai privalo

* 1 1 * 4- * 1 vėliau 4 žinutės iš Darbininku Kovąsausio, kad užtikrinti, idant1 • “
tikrai gausite tos dienos “Dai
ly Workerį.“ Platinkime Ko
munistų Partijos dienraštį mi
nėdami 10 metų jo sukąktu- 
ves!

Ateivių Gynimo konferenci- 
Ponai patvarko, kad‘ja įvyks sekmadienj, 21 d. 

sausio, 11 vai. ryto, Manhat
tan Lyceum svetainėje. Darbi
ninkų organizacijos privalo iš
rinkti savo delegatus Į šią 
konferenciją. Reakcija vis la-

NRA ponai su reakcininku 
G. Whalen priešakyje nutarę, 
kad būtų pailginamos krau
tuvių darbininkams ir
ninkėms valandos. Tas palies 
New Yorke apie 60,000 darbi
ninkų, 
kur darbininkai dirbs nuo 40

jie 
gaus $14, kur jie dirbs nuo 56 
iki 63 valandų, ten darbinin
kams mokės $14.50, o kur dar 
ilgesnes valandas. 
$15. T ‘ 
NRA. Tas liginimas 
valandų, reiškia 1 
kaip kapojimą jų algų ir di
desnį išnaudojimą.

Ketvirtadienio vakare, sau
sio 4 d., 8 vai., Įvyks Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo 1 
kuopos metinis susirinkimas. 
Šis susirinkimas bus ne pa
prastas susirinkimas, bet me
tinis. Susirinkime bus išduo 
ta valdybos* raportai, iš , kurių 
sužinosite, kaip mūsų kuopa 
veikia, apie jos narių stovi, 
pašalpų išmokėjimus, kiek 
kuopa per metus turėjo ligo
nių, kiek -jos mariams išmokė
ta. pašalpų ir tt.

Taip pat šiame susirinkime 
nauja valdyba’ užims savo tar
nystės vietas.\ Paskiaus, po- 
susi rinkim ui, draugas J. Siur- 
ba duos labai žingeidžią pre
lekcija apie negrus Amerikoj 
ir abelnai apie jų gyvenimą.

Todėl Į ŠĮ susirinkimą kvie
čiami dalyvauti ir ne nariai.

pareiga pakalbinti 
j šį susirinkimą.
mėnesiu jau prasi- 
vajus už gavimą

BEN GERŠOVITZ
NOTARAS

WNYC—810 Kc
10
11

2
2

Songs

Tenor
Orch.

Orch.; Helen

12:30 P. M.—Leo Glynn, Songš
1:00—-Bernhardt Steinberg, Baritone
1:15—Frieda Till, Piano
3:15—Studio Music
4:00—Oxford Quartet
4:30—Remington Singers

WABC—860 Kc

KRAUJO SPECIALISTAS^
Gydau ūmiau ir chroniška* vyrą ir j 

moterį; litras kraujo ir odo* I 
Padarau ištyrimus kraujo ir ilapnmo

DR. MEER j
156 W. 44th St. Rooin 303

New York, N. Y. f.
Valandos Priėmimo: ■ z’t

Ryte nuo lt) iki 1. Po pietų nuo >4 
iki 8 valandai vakare t

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 diena 
Telefonas Išteka wanna 4-2180 Į

30 A. M.—Three Scamps, 
15—Alice Remsen, Songs 
00 P. M.—Zollo Orch.
30—Variety Musicale

6:00—Cugat Orch.
6:45—Jan Peerce, 
8:30-—Wayne King 
9: 00—Troubadours

Ford, Songs
10:00'—Hillbilly Music
11:00—Elkins Orch.
11:15—Robert Royce, Tenor 
11:30—Stern Orch.
12:00—Harris Orch.

WOR—-710 Kc

tai gaus foįau aUga įr kapitalistai puola 
šitaip elgiasi ponai is kovingus a darbininkus. . Pąvo- 

; darbo jus deportavimo grūmoja tūk- 
ne ką kitą, stančiams darbininkų. Kovo- 

Gkime kol dar yra nevėlu.

Bedarbių moterų delegacija 
i buvo nuėjus pas miesto majo
rą LaGuardia ir reikalavo 
darbo arba tuojautines pašal- 

!pos.

Ar Kapitalistai Pildo N.R.A. NRA ponai pas Central Będ
» • l pohH vio rolzoriHii riar-.

Pažadus? Co. uždraudžia rakandų dar- 
' bininkams streikuoti. Tas dar 
i kartą patvirtina, kad N.R.A. 

Man gyvenant dar Kanadoj i yra kapitalistų įrankis.
ir skaitant nekųriuos Ameri- Į 
kos lietuviškus laikraščius, pe- į 
reitą pavasarį labai daug jie • 
rašė apie NRA kodeksą ir jo jos vadai su Zimmerman prie- 

darbininkams. i šakyje “protestuoja“ prięš bo-

Gar-International Ladies 
ment Workers reakcinės uni-

naudingumą
Ypač uoliai rašė
tuvis,“ kad: Išrinkus Ameri- kada bosai nukapojo 
kai prezidentu Rooseveltą da- ninkams po $2 ir $3 alg 

daro (savaitę. Ir prieš viršlaikius\įų 

 

protestai tik. muilinimas dar
bininkams akių.

Kas Bus Šį Šeštadienį?
Ogi bus labai retas dalykas 

—draugiškas, šeimyniškas L. 
D.S.A. 1 kuopos retigiamas ąr- 
batos vakarėlis. Bet tai bus 
ne vien del kuopos narių ir jų 
šeimynų. Mas nuoširdžiai 
kviečiame ir labai pageidau
jame matyti visus brooklynie- 
čius draugus ir drauges sykiu 
su mumis apvaikščiojant už
baigimą senų darbų ir pradė
jimą naujų darbų su nadjais 
metais.

1 Apart arbatos, turėsime ir 
namie gamintų Įvairių užkan
džių. Programą pildysime vi
si, seni ir jauni, dideli irrmaži,

Amer. Lie- sus del viršlaikio, .bet ji^ tyli, | įad bus visai kitokia nuo tos,

žmo- | 
tenka i

bar tiesiog stebuklus 
darbininkų būvio pagerinimo 
reikalu, ko niekad nėra buvę 
Amerikos istorijoj. Mes dau
guma - taip ir manėme, kad 
Amerikoj jau vėl grįžo “auk
so laikai,“ kai kas net laukė, 
kad ir Kanadoj P. Bennetas 
įvestų tokį pat planą ir su
teiktų daugiau darbų 
nėms.
matyt ir girdėt darbininkų nu-1 
Siskundimus, ką davė jiems 
tas mėlynasis erelis. Pirmiau
siai tai matosi, kad darbdaviai 
to* kodekso nepildo, nors lan
guose aras ir iškabintas. x Man 
dabar tenka dirbti ant N. 6tb 
St. dokų, čia keletas darbinin
kų išdirba net iki 60 valandų 
į savaitę; taigi jei laikytųsi N. 
R.A., čia jau ir galėtų bent 
keli darbininkai 
dirbti

rbi;; kurią rpęs turime kituose pa-
1 į rengimuose. Šis smagus va

karas Įvyks šį šeštadienį, sau
sio 6 d., 7 vai. vakare, “Lais
vės“ viršutinėj svetainėj.

Komisija.

Kas Nau jo Tarp 
Lietuvių

Bendras ALDLD ir IDS A 
Narių Susirinkimas

^*0*7 VVlliniUl*

vietoj, šapoj, girdžiu, kad tei) kUop^’. .
dar tik paskelbė 40 vai.
savaitę, bet vistiek dau- 
darbininkų išdirba dau-

dabar 
darbo 
guma 
giau negu tiek, tai jie tą laiką Į 
skaito į “over tirpė“ 
juos taip išeina sulig 
kodekso.

Turbūt darbdaviai 
daugiau darbininkų imti del to, 
kad didesniam skaičiui darbi
ninkų greičiau atsiranda pasi
priešinimų prieš didelį išnau
dojimą, na ir greičiau susitve
ria kokia Vienybė-unija. Ak 
jiems, bosams, svarbu, kad 
darbininko būtų mažesnis už
darbis, mažesnė jų galybė ir 
geresnis prižiūrėjimas jnažes- 
nio skaičiaus ’darbininkų. Dar
bų čia, tiesa, daugiau negu 
Kanadoj (bet ne nuolatinių 

a”) ir atlyginimas taip

ir pas, 
priimto

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugija ir 
Lietuvių Darbininkių Susivieni
jimo Amerikoje organizacijos 
susijungė į vieną. Abiejų or
ganizacijų pirmos kuopos ran
dasi Williamsburghe. Kaip 
viena, taip ir kita kuopa nu
tarė susijungti į vieną galingą 

Bus du susirinkimai į 
. . Sekantis susi

rinkimas įvyksta 11d. sausio, 
I ketvirtadienį. Pirmiaus -tą va- 
ikarą įvykdavo L.D.S.A, 1 kuo
pos susirinkimai, dabar bus 
bendras. Taigi visi ALDLD. 
1 kuopos nariai ir narės pri
valo jame dalyvauti.

Šaukia T.D.A. Susirinkimą
Tarpt. Darbininkų Apsigy

nimo distrikto komitetas šau
kia Williamsburgho sekcijos 
visuotiną narių susirinkimą. 
Distrikto sekretorius duos ra
portą apie pateiktą naują pla
ną, kurį- turi vykdyti gyveni- 
man kiekviena kuopa. Taipgi 
nariai turės išdiskusuot, kokių 
trūkumų pas mus yra, kaip 
pagerinti vęikimą,: : ypač' Wil- 
liamsburge, kur yra visai ma
žas veikimas in (s^kcijh < pęturi 
aktyvume veikime/ ' kur yra 
beveik visi gyventojai darbi
ninkai, kur galima b ji tų išvys
tyti platus veikimas? Visi T. 
D.A, nąipąi turi būti šiame; su
sirinkime, taipgi ir pašaliniai
yra kviečiami; Susirinkimas SUKATOJE, 6 D. SAUSIO 
jvyks sausio 4 d., 8 vai. vąką- : v .
re, “Laisvės“ svetainėje, 46 
Teų Eyck St., Brooklyne, , į

J. Saulčnas. | Knickerbocker ir Myrtle Ave.
Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare . ' > < » ■ 1

Narių yra 
sim patikus 

Su šiuo 
deda LDS
naujų narių į šią organizaciją. 
LDS 1 kuopa jau turi išrinku
si pereitame susirinkime vaji- 
ninkus gavimui 
Tad jau laikas 
darbas.

4:15 P. M.—Mildred Cole, Songs
4:30—Guy Hunter, Songs
5:00—Studio Orch.
6:4>5—Studio Orch.
0:30—Dorothy Miller and Garfield

1:15 P. M.—Playboys Trio
3:30—Variety Musicale
4:00—Concert Orch.
5:15—Joan Olsen, Songs
5:45—Melodeers Quartet
0:45—Theo Karie, Tenor
8:00—Green Orch; Men About

Town Trio; Vivien Ruth, Songs
9:00—Philadelphia Orch.

10:00—Waring Orch.
11:15—Jones Orch.
11:30—Gray Orch.
12:00—Little Orch.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

LDS.

naujų narių.
pradėti tas

Pirmininkas.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Antoinette Sblano. 17 m. 

amž., Ill Columbia St., New 
Yorke, mirė 31 d. gruodžio; 
palaidota sausio 2 d., šv. Jono 
kapinėse.

Margaret Zarsky, 29 m. am
žiaus, '551 ''Grand St., mirė 
sausio 1 d., Kings County li
goninėj, kūnas pašarvotas Bie
liausko koplyčioj. Bus palai
dota 4 d. saūsio iš šv. Marijos 
bažnyčios Į šv. Trejybės kapi
nes. '

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bieliauskas).

Petronėlė Gehaitienė, 35 me
tų, 24 Little St., mirė gruodžio 
31 d. Bus palaidota sausio 4 
d., šv. Jono kapinėse.

Fortunentas Mažrimas, 56 
metų. 88 Hudson Ave., mirė 
gruodžio 31 d. Pašarvotas gra- 
boriaus Garšvos koplyčioj. 
Bus palaidotas sausio. 3 d.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. Garšva.

New York. — Mabel de 
Grossa, 36 metų amžiaus, 
nusižudė del biednystės. Ji
nai turi penkis kūdikius 
Hartfordo p r i eg 1 audoje. 
Įpuolė desperacijon, kuo
met sulaukus kalėdų netu
rėjo iš ko nupirkti vaikams 
dovanų.

SUSIRINKIMAI
ALDLD. 111-tos KUOPOS KARĖMS

Šį ketvirtadienį, sausio 4 d., Įvyks 
metinis A.L.D.L.D. 111-tos kuopos 
susirinkimas pas draugę Bieliauskie
nę, 88-3.1—76th St., Woodhaven,. N.

Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi
sos narės pribūkite, nes labai daug 
svarbių reikalų yra apsvarstymui.

Organizatorė.

L.D.S. ,13-tos KUOPOS NARĖMS
Sekantį pirmadieil^, sausio 8 <1., 

įvyks LDS. 13-tos kuopos susirinki
mas, Kiburio svetainėj, 950'Jamaica 
Ąve., Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. 
vakare. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra svarbių reikalų aptarimui. -

Pasiekt yiptą, važiuokite Jamaica 
Line “L” iki Cypress Hills stoties.1

■. Kviečia Komisija.
Kr^wrwin^rniTTfiTiw imrama—am
S Nuo Muskulų Skaudėjimo

Skaudami, pailsę ir persidirbę mus
kulai grąžinami j normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Tain: 
Expellcriu.

Kuomet jusi; muskulai yra skauda
mi, kuomet jusi; visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
perdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš- 
sitrw*ikite su Pain-Expel]eriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklj.

PAIN-EXPELLER

SKAITYKIT IR PLATIN-
KIT “LAISVĘ”

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS 
lietuvis graborius 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsąmdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parėm, krikštynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

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

į lauk tuvių direktorių
« Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijdns 
Į krikštvnoms ir pasivažinėjimai 
I a 231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
4..

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykl

Malonėkite Persitikrinti

Garni name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
> • *. '* T

Brooklyn, N. Y.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS 

■šiuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau save studiją 

naujor vieton 
po numeriu 
5 ii M ari n n fit., 
kampas Broad 
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES

<♦>

<♦>

<♦>

JONAS<♦>

<♦> <♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSTT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

512 Marion St.,1 kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tek: Glenmore 5-9467
<p <♦>

<e>

BALIUS

SCHWABEN HALL

nuoširdžiai kvie-

“Klampynė” Rodo Liežuvį-

Rengia Draugyste Dr. Marfin 
Lutherio

28-tas METINIS 28-tas

J AllllVbiIlllA ui* i >

^us!.ir ?augia" Cries, prof. pTTO‘ SCHMITT 
nstikų. . Kiup-kune- is jų n-( " Su savo įadio Orkestrą I

Renegatų PruseiKos-Butkaus , —
gazieta “Naujoji Gadynė“ rO’’tainėje 
do visiems 1 
ninkams’ liežuvį.

WWW rVr* XV A XV XV

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC
* ■ J ! b • ’ ’ ' ‘I ' / I

Ristynės iki Persigalėjimui•

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

Ketvirtadienį įvyksta dide-i • Privažiuojama Union ir 
lės ristynės Star Casino s ve- Bush wick Aveš. karais, arba 

ujvji . įcuuvju. Ristynės prasidės• ♦ 8 Myrtle Ave eleveiteriu. .
kovingiems darbi- vai. vakare.? Risis galingi ris- > ' ' '

', Dviejuose tikai Hans Steinke, vokietię, ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI 
paskutiniuose numeriuose ti)- kurį paprastai vadina “Vokie-/ Rengėjai 
po melų visos eiles laisviecių čių aizuolas, ii Peliče, Savol- visus atsilankyti ir pasi- 
antrašu. “Klampynės“ piso- cji ir GingsbeH; J.Į Ruitiberto linksminti *
riki dūksta prieš bendrą frop- ir ji. /Ząras. - 
tą, siunta ir prieš visas darbi- i - 
ninku organizacijas. Jie pa-. sis tik tam nustatytą laiką,, 
leidžia liežuvį darban apie I bet kiti iki pergalės.

MATHEW SALLAS
( B I E L A U S K A S )
G R A B O R i U S

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 PAGALBAI AMBULANSlNį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI (, LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTU DOVANAI. ' '

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES J 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM.

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

Ligos Gydomos
šiandien ateiki

te delei savo svei
katos ištyrimo,?1 o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fizfši- 

-kai stovite. >
Odos NuŠaš^ji- 

mai, Nervų-Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Zfur- 
nų ir MėŠlažar 
nes Ligos, Nervų 

Įdegimas bei Reumatiški Nėsveiku- 
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

4

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

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P, M. 
Sekmadieniais 9 A. M? iki 4 P. 1

v




