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Shrmas Lietuvių 
Darbininkų Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily) *
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Brooklyno fašistai užbaigė 
wo darbą. Ponas Tysliava 
askelbė, kad “nauja bendrovė" 
>aėmė “Vienybę” ir leis du sy- 
iu į savaitę. Senoji bendrovė 
u visais šėrais ir šėrininkais 
įasinaikino. Nauja bendrovė, 
et tie patys fašistų šulai. Nu- 
kutė plikai kelis šimtus savo 

pasekėjų ir paleido. Strumskiai 
ir' Tysliavos nieko nepridėjo, ■ tūla- Marie Ball, 16 metų 
nieko nepralaimėjo. Jie turi ga- ; rpergšė, pareiškė, kad ją už- 

i puolė ir ban^ė išžaginti du 
negrai—Ross James ir Ge
orge Hayman. Tuojaus po
licija tuos du negru suareš
tavo. Pradėjo organizuotis . . .. . . . ,
baltveidžių gauja jų nulin- kar’ 
ciavimui. Dabar Marie Ball; 
pareiškė, kad jinai tyčia j 
primetė tiems negrams už
puolimą, idant pasiteisinti 
prieš tėvus savo nesugrįži- 
mą namo vieną naktį! Ir 
taip nekalti negrai linčiuo- 

sti ją savo kolonija, o Lie- Į jami. Užtenka kokios iš-, 
nerimsta savo kailyje ir;: dykusios mergos primeti-, 

ja apie pavergimą dar už 
silpnesnės tautos. O kas 
o gal Smetonos inteligen- 
smetona dūmoja apie tuos 
, kuomet imperialistinės 

?.bės užpuls Sovietii Sąjun- 
r ją sumėsinės. Tada gal
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Palaidotas Kremliujei Negrai linčiuojami ' - - - - - - - .
 i Kadangi Montello čeverykų darbininkai turėjo streiką 

laike vajaus ir draugas Šimaitis buvo tuom streiku už
imtas, tai vajuje negalėjo pilnai dalyvauti. Taipgi strei- 
kieriai trūko grašio užsiprenumeruoti “Laisvę” laike 
streiko. Dabar iš Montello pluoštais ateina naujos pre
numeratos ir atsinaujinimai. Todėl “Laisvės” vajus dar 
pratęsiamas iki ketvirtadienio, 11 d. sausio-January.

Drg. Reikauskas kartą barė mus už nepranešimą jam, 
kad drg. Šimaitis arti jį vejasi skaitytojų skaičiumi. Da-

PRADĖJO POSĖDŽIUS, BET TURĖS 
KLAUSYT ROOSEVELTO KOMANDOSMASKVA. — Drg. Luna- 

čarskio pelenai įdėti Krem
liaus sienon. Laidotuvės 
buvo Raudonojoj Aikštėj, 
kuriose dalyvavo didelė ma
sė Maskvos darbininkų. 
Draugai Litvinovas ir Bub
novas pasakė prakalbas, pri
mindami drg. Lunačarskio 
didelį pasidarbavimą delei 
Sovietų liaudies kultūrinio 
pakėlimo.

BELAIR, Md. — Nesenai

Mandžurija Turės Karalių

mo.

Baukieriai Plėšia Sau ! Johnsonas Apginkluoja
mas Naujomis GaliomisMiliūnus

ĮVAIRIOS ŽINIOS

4

išrinko penkis; vle*:0.J

Prie Unijosviršininkais.

HAVANA, Kuba. — PreNešima- .

EILINIAI MA1NIERIAI STOJA UŽ STREIKĄ ,,

SUDEGe bankas

YORK. — Pasiro- 
1932 metais New 
bankų, šėrininkai-

bedarbiams pašalpos ir ap- 
draudos. Washingtono po
nai dar kartą turės išgirsti 
baisa alki kenčiančiu milio- 

|nų vyrų, moterų ir vaikų!

poną John L. Lewisą, kaipo 
mainierių priešą.

kad rinkimai į steigiamąjį 
seimą įvyks balandžio 22 d. 
Tuo tarpu diktatorius Mar
tin valdys kraštą be jokio 
seimo.

Brooklyn, N. Y.—Charles 
Catalanotto, 32 metų am
žiaus, peršovė savo pačią ir 
jos meilužį, ir paskui pats 
nusišovė.

■apginklavo Hitlerį visomis 
.galiomis, taip Rooseveltas 
ginkluoja generolą Johnso- 
na.

DELHI, Indija. — Prane-

GAISRAS PADARE $500,- 
000 NUOSTOLIŲ

pavergimą 
Lenkija ty- 

ivalgyti Lietuvą, tai yra,

’O 
.ną:

iė^Ąiyą trokštanti, ne
valioti be kolonijų, 

lietuviško im-
K^aip ta rupūžė, jis 

./^orėdamas pasivyti

ELWOOD, Ind. — Sau
sio 2< d. gaisras sunaikino 
Lesson kompanijos krautu
vę. Sakoma, nuostolių pa
daryta už $500,000.

.inoma, pati Lietuva nepra-
tų tų pačių imperialistų
tose. Veikiausia taip ir at-/kompanija, 
ų. To neturėtų pamiršti/Į margariną, 
iškas imperialistas.

moje dividendų. Visa ta
i milžiniška suma pateko tik jdavo.ir užgirdavo'pats Roo- 
saujalei stambių bankierių., seveltas. Kaip Vokietijoj 
Sakoma, kad apie tūkstantis i Hindenburgas 1 a i p s niškai 
bankierių pasinaudojo.

viešoj 
valdžia jimui. 
Palme- rimų

i tebeina. Veikiausia dar ke
liolika netęks gyvybės už

x ir i • n- • n» i • • \ karaliaus galvą.Užmušė 5 Darbininkus “0|e Bus“ R"‘k,miu

Teko pastebėti, kad Lietu
vos “inteligentija” pradėjo dū- : 
moti anie įgijimą Lietuvai ko-

■ lonijų. ’ 
gąlinti 
Bet tai 
perialis. 
irgi puč 
savo die
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I ję dovanas.

i Valdininkai Neatsako j’ 
už Prasižengimus i

i lą. Pasižiūrėkite ant raudonosios lentos, kur stovi Ši-
I maitis. *

Draugas Dobinis prašė mūsų saugoti jį nuo draugo 
Kručio. Vienatinė apsauga, kokią mes galime suteikti, 
tai ta, kad drg. D. Krūtis vis dar smarkiai dirba vajuje 
ir žada dirbti iki paskutinei dienai. Apsižiūrėk, drauge 
Dobini.

Paskutiniai skaitytojai turi pasiekti “Laisvę” ne vė- 
i liau, kaip trečiadienį, 10 d. sausio ryte. Šiandien pašku- 
1 tiniu kartu dedame raudonąją lentą. Ketvirtadienį, 11 
' d. sausio bus paskelbta tik tie draugai, kurie bus laimė-

. Šis yra paskutinis žodis “Laisvės” 1
; Dar yra proga tiems draugams gauti po vieną ‘ 

j skaitytoją, kurie iki šiol tuomi nepasirūpinote.
“Laisvės” Administracija.

Kongresas Nieko Nežada Miliūnams Alkanu Bedarbių; Na- 
cionalė Bedarbią Konvencija Susirinks Vasario 3 d. ir 
Reikalaus nuo Washingtono Poną Pašalpos ir Apdraudos
WASHINGTON. — Sau-jlionų bedarbių reikalai nė

šio 3 d. susirinko 73-čias I turi vietos kapitalo sostinė- 
Jungtinių Valstijų kongre-ije.

Susirinko atstovai ir į Bet bedarbiai netylės. Be
darbių Tarybos šaukia vasa
rio 3 d. nacionalį kongresą, 
kuris susidės iš bedarbių at-

sas.
agentai Amerikos buržuazi
jos. Darbininkų reikalai 
jiems svetimi. Pats kongre
sas faktinai yra prezidento stovų. Keli šimtai atstovų
Roosevelto globoje. Kaip demonstruos prieš Roose- 

SHANGHAI, Chinija. — Rooseveltas padiktuos, taip velto kongresą ir reikalaus 
Japonija yra priruošus dir- kongresas darys, 
va užtupdymui karaliaus 

lant Mandžurijos
vajaus į SprancĮo.

Fašistai Neturi Pinigą. Atidė
jo Romijimą Vyrą ir Moterą

Prieštaraujanti Pranešimai 
iš Chinijos

Kalbama, kad kongresas 
liaudies pirmiausia svarstys ■ taksų 

Karalium būsiąs ■ klausimą, svaigalų proble- 
Henry Pu Yi, kuris yra mo- Imą ir t. t. Septyniolikos mi- 
narchiškos kilmes ir turi 28 
metus amžiaus. Mandžuri- 
joj yra 30,000,000 gyvento
ju./ WASHINGTON. — Tūla 

kuri išdirba 
patraukė teis- 

-V.iman ponus Mellon ir Mills,
I buvusius didelius valdinin- 

Rytas” deda tokį! kus prie Hooverio valdžios.
Reikalauja $2,000,000. Co- 
lumbijos Distrikto Augš- 
čiausias Teismas reikalavi- 

imą atmetė ir pareiškė, kad 
negalima kaltinti bei bausti 
Mellon ir Mills už tuos dar
bus, kuriuos jie atliko, bū-' 
darni valdžioje. Vadinasi, 
augšti valdininkai gali viso
kias kriminalystes atlikinė
ti ir teismas jų nebaus!

pra
’“Kai’"kurie užsienio laikraš

čiai paskelbė, kad J. E. Kauno 
arkiv. metropolitas greitu laiku,I 
kaip numatoma, už nuopelnus I 
katalikybei—išvertimą šv. Raš
to. į lietuvių kalbą ir k.—bus 
pakeltas į kardinolus. Eksce
lencija į Rymą išvažiuoja gruo
džio 5 d. daryti paparastos vi
zitacijos (ąd limina).”

O naudos iš to būtų tik tiek, 
kad Lietuvoje atsirastų naujas 
išnaudotojas su raguota kepure.

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia taip nusibankruta
vo, kad neturėjo pinigų ati
darymui teismų, kurie spręs 
romijimą vyrų ir moterų, 
“nesveikų”, bei politiniai 
nusidėjusių fašistams. Tas 
romijimo įstatymas turėjo 
įeiti gallon su sausio 1 d., 
bet laikinai atidėtas.

1919 Metu Įstatymas 
Prieš Raudoną Vėliavą

SHANGHAI. — Iš Fukie- 
no provincijos ateina prieš
taraujanti pranešimai. Nan- 
kingo valdžia giriasi, kad 
jai pavykę šiaurinėj dalyj 
provincijos atstumti atgal 
komunistų armiją. Bet iš 
Canton^- taip pat praneša, 
kad ten labai atydžiai seka
mas judėjimas komunistų 
armijos vakarinėj dalyj Fu- 
kieno. Ši armija turinti 
5,000 kareivių ir maršuo- 
janti pirmyn link Kwantun- 
go provincijos ,

NEW 
___ do, kad 

Piggot, Ark. — Kunigas Yorko
Dale S. Crowley, 46 metu stockholderiai susižėrė j kl
ampaus, suareštuotas ir tei- senius pelno $85,000,000 for- 
siamas kaipo žmogžudys.

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas pave
dė NRA administratoriui 
Johnsonui vienam ateityje 
sudaryti ir parašyti kodek
sus. Iki šiol juos prižiurę-

Rio de Janeiro. — Iš Sao 
Paulo pranešama, kad vie
šuose šokiuose kilo muš
tynės, kuriose nušauta vie
na aktorka, o šešiolika 
pašalinių žmonių sužeista.' Prašalino Sugedusius 

Viršininkus

New Yorke tarpe amerikonų 
inteligentų prasidėjo labai įdo
mus ir gražus judėjimas. Links
ta prie darbininkų. Stengiasi 
darbininkams pagelbėti. Viena 
organizuotų inteligentų grupė 
pasiėmė už pareigą finansiškai 
padėti revoliucinės unijos orga
nui “Steel Workers’ Journal”. 
Kita grupė nusprendus visais 
budais padėti jūrininki] darbi- 

/ .ninku revoliucinei unijai. Dar 
vieną šelps kelias bedarbių ta
rybas.

CINCINNATI,! Ohio.
Iš šio miesto bedarbių tary- į 
bos siunčia aštuoniolika de
legatų į nacionalę bedarbių 
konvenciją, kuri įvyks vasa
rio 3 d. Washingtone

ERIE, Pa.—Bedarbių ta
rybos jau i
delegatus į bedarbių nacio
nalę konvenciją.

Tai praktiškas inteligentijos :
' įsitraukimas į darbininkų kla

sės kovas prieš bosus. Tokio į 
judėjimo nesimato mūsų lietu- ; 
vištoj inteligentijoj.

Renka Delegatas j Bedarbių- NEW Y0RK _ čionai 
Konvenciją kapitalistinis teismas pripa-

žino kaltais du socialistu 
_  studentu už iškėlimą raudo

nosios vėliavos rugsėjo 10 d. 
Pelham Bay Parke. Ištrauk- šama iš Afganistano, kad 
tas ir panaudotas dar 1919 už 
metų \ įstatymas, priimtas 
prieš raudonos vėliavos iš
kėlimą bile kokioj 

j. Vadinasi, 
'atgaivina 1919 metų 
rio laikų reakciją.

Nužudė 16 žmoniij už Nužu
dymą Karaliaus.

nužudymą karaliaus 
Shah šešiolika žmonių jau 
nuteista mirtin ir nužudyta, 
o du nuteisti amžinam kalė- 

Medžiojimas nužiū- 
“suokalbininku” dar

to^ kad daktarų draugija ką | WEST LIBERTY, Ky. — zidentas Martin paskelbė, 
nors panašaus darytų. , Čionai miškuose pjovykloje ’ ’ * *_*i Čionai miškuose pjovykloje 

j eksplodavo boileris. Nelai- 
jinėje užmušta penki darbi- 

j , , . . . , , ininkai, dvylika sužeista, išdraugės, kurios pirmiau bend- , . , .radarbi^^arbininkėj”, da- kurl” keturl Pavojingai, 
bar ttfrjtųjmfcneti į “Laisvės’ ’ 
moterų Tasai skyrius Į
turėtų ]Xl«aj,\itspindėti ir kovas ! 
ir gyvefiiiną darbininkių ir šei-1 
mininkių'. Juo daugiau bus 
bendradarbių ir korespondenčių, 

io tas skyrius bus gyvesnis ir 
udingesnis.
Tačiaus, žinoma, nereikia vis- 

i palikti tik draugėms motė
ms. Moterų skyriuje galės ir 
rėtų bendradarbiauti taip pat 
ti mūsų bendradarbiai ir ko- 
LSpondentai.

(Tąsa 5-tam pusi.)

“Laisvėje” bus įvestas savai
tinis) moterų skyrius. Visos

moterų *į$yr

WILKES-BARRE, Pa. — 
United Anthracite Miners 
Unija, atskilus nuo United 
Mine Workers of America, 
laiko savo konvenciją. Da
lyvauja trys šimtai atstovų. 
Ši unija yra rankose ponų 
Maloney ir Capelini.

Konvencijoj eiliniai dele
gatai stoja už skelbimą

streiko, bet lyderiai broliau- 
jasi su Roosevelto valdžios 
agentais ir bijo streiko. Ma
loney reikalauja, kad mai- 
nieriai remtų NRA ir taip 
vadinamą Darbo Tarybą, 
kurios pagelba Roosevelto 
valdžia laužo ’> darbininkų 
streikus.

Buvęs Rengtas Sukilimas 
Čili Respublikoje j

mactzva « r 25,000 VeteranųMASKVA. — Sovietines! ? n v »
Tajik Respublikos Centrą-. Netenka Pašalpos 

. linis Komitetas atstatė iš i
I vietos tos respublikos prezi- 
j dentą Maksum ir da vieną 

, Issaquah, Wash. — Refe-1 augštą viršininką.
WASHINGTON. — Roo

sevelto valdžia “ekonomi- 
!zuoja” karo veteranų lėšo
mis. Pranešta, kad iš 51,- 
000 sužeistų veteranų tik 
26,000 gaus pašalpą. O 25,- 
000 sužeistų veteranų palie
kama alkiui. Daugelis turi 
šeimynas, o negali jokio 
darbo gauti.

issaquan, wasn. — Keie-> viršininką. Praša-j 
rendumu ‘206 balsais prieš ijno ug tai. kad Maksum iš- [ 
85 tapo atstatyta iš majoro. ki*ypo iš Komunistų Parti- 
vietos ponia Stella Alexan- jos linijos ir pEadėjo skelbti 
der. . buržuazinį n a c i o n alizmą.

, Jokių ceremonijų nedaroma 
i Wilkes-Barre, Pa. Uni- su politiniai sugedusiais 
ted Anthracite Miners uni- žmonėmis. Kurie nepildo 
jos konvencija nutarė rei- partijos ir darbininkų valios 
kalanti, kad Rooseveltas pa- įr negina jų reikalų, tie ne-f T . D .n
šalintų iš^ Darbo Tarybos i gali būti Sovietų valdžioje LfliniCJO IciSC inklausyt

MONTE VIDEO, Para- 
guajus. — Pranešama iš Či-, 
Ii, kad Santiago, Valparaiso 
ir kituose miestuose pada
ryta masiniai arentai. Val
džia susekus platų sukilimo 

. ir spėjus lai
ku likviduoti, suimdama su
kilimo vadus. 

t

Milwaukee, Wis. — Socia
listų . Partijos laikraštis 
“The Milwaukee Leader” 
spausdina vokiečių fašistų 
laikraštį “Deutsche Zeit- 
ung.” Be to, Milwaukee 
miesto valdžia yra socialis
tų rankose. Ir ten fašistai 
turi susisukę savo lizdą. Įdo
mu dar ir tas, kad “Mil
waukee Leaderį” kontro
liuoja New Yorko socialistų 
žydų laikraštis “Forward”.

Ir Kataliku Kunigas Nusidėjo 
Fašistams

MUNICH, Vokietija. — 
Hitlerio teismas nuteisė 8 
mėnesiams kalėjiman kata
likų kunigą Rossberger, ka
talikų seminarijos direkto
rių. Kaltino neištikimybė
je fašistinei valstybei.

CHICAGO, Ill. Revoliuci
niai darbininkai privertė 
Amerikos Darbo Federaci
jos tepliorių unijos biuro
kratus primti atgal į uniją 
išmestus bei suspenduotus 
narius. Ju buvo reikalau
jama po $100 įstojimo. Iš
kovota teisė prigulėti unijoj 
be mokėjimo to įstojimo. 
Tas paliečia apie 1,000 dar
bininku, v

Berlynas. — Popiežiaus 
atstovas Vokietijoj kunigas 
Cecase Or sen i ga viešai ir 
oficialiai karštai sveikino 
Hitlerį ir jo kruviną val
džią.

DELHI, N. Y.—Gaisras 
sunaikino Delaware Natio
nal Bank. Pinigai buvę pa
dėti į baksą, 'pilnai apsau
gotą nuo gaisro ir tuo būdu 
išliko sveiki.

Užsidarė Bankas
ALBANY, N. Y.—Valsti- 

jos bandinis departmentas 
paėmė į savo rankas suban
krutavusį banką Hudson 
River Trust Company, kuris 
turėjo $2,650,000 depozitų.
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Antrasis SSSR Penkmečio Planas
Oficiališki Sovietų Sąjungos Antrojo 

Penkmečio Plano skaičiai tapo paskelbti 
Ciko (Sovietų Veikiančiojo Komiteto) 
suvažiavime, kurio sesijos šiomis dieno
mis tęsiasi Maskvoje. Tai padare d. Mo
lotovas, Sovietų Sąjungos liaudies ko
misarų tarybos pirmininkas (premje
ras) ir valstybinės planuotės komisijos 
pirmininkas, d. V. Kuibiševas.

Antrojo Penkmečio Plano skaičiai toki 
dideli, tiek imponuoją, kad Pirmasis 
Penkmečio Planas, kuris savo laikais bu
vo nustebinęs kapitalistinį pasaulį savo 
didumu, pasidaro tiktai nykštukas!

Supraskit, Sovietų Sąjungos gamyba 
1937 metais (Antrojo Penkmečio Plano 
pabaigoj) pasieks 103,000,000,000 rublių, 
skaitant jų 1926 metų vertybe, vadinasi, 
aukso valiuta.

Svarba šitų milžiniškų skaičių keri ta
me, kad daugiau, negu pusė tos sumos, 
t. y., 54,300,000,000 rublių vertės bus nau
dojimui daiktai, lengvosios industrijos 
gaminiai, naudojimui pagerinimui visų 
gyventojų,darbo žmonių buities!

Elektros gamyba bus padauginta 180 
nuošimčių.

Žemės ūkio gamyba bus padvigubinta 
—nuo 13,000,000,000 iki 26,000,000,000 
rublių. Pav. grūdų gamyba pasieks 11,- 
000,000 metriškų tonų, vyriausiai page- 

* rinimu grūdų kokybės ir pakėlimu der
liaus. Panašiai bus siekiamas! pakelti 
derlių kitų žemdirbystės produktų.

Mašinų traktorių stočių skaičius bus 
padidintas nuo 2,400, 1932, iki 6,000, 1937 
metais, žemdirbystė, apskritai, bus ge
rinama iki augščiausio laipsnio, ji bus 
mechanizuojama; žemė bus labiau įtrę- 
šiama ir išdirbama. Geležinkelių judėji
mas dvejopai bus našesnis. Tas pats su 
vandenų transportacija. Laike sekan
čių ketverių metų Sovietų Sąjungos ge
ležinkeliai paaugs 11,000 kilometrų.

Pramonėje dirbančių darbininkų skai
čius pakils nuo 24,200,000 iki 36,000,000 
asmenų. Darbininkų “tikrosios algos” 
pakils dvigubai, t. y., pakils gaunamoj 
pinigų sumoj, ir maisto kainų nupigime.

Įvairių daiktų gamyba pakils beveik 
tris kartus.

Bus dedama didžiausių pastangų pa
naikinti skirtumą gyvenime tarpe kaimo 
ir miesto, nes kitaip juk nebus prieita 
prie beklasinės visuomenės, prie ko So
vietų Sąjunga pasirįžusiai žygiuoja. To
lydžio Ciko kongresas mato reikalo dėti 
didelių pastangų stovėti sargyboje prieš 
buožių likučius ir jų įtakoje esančius ele
mentus.

Tiesa, šis trumpai suimtas didžiulis pla
nas gal dar galės būti pakeistas, kai kur 
papildytas, kai kur sumažintas 17-tajam 
So v. Sąj. Komunistų Partijos kongrese, 
kuris įvyks šį mėnesį Maskvoje, bet pa
grindiniai jo esmės, nepakeis.

Kuomet buvo paskelbtas pirmasis 
Penkmečio Planas, tai daugelis buržuazi
nių (ir social-buržuazinių) rašytojų skel
bė, kad tai yra nepravedama gyveniman; 
kad tai Stalino sapnas; kad nei pusės to 
visko bolševikai negalės pravesti realy
bėm Bet tikrovė parodė, kad tas viskas 
buvo pravesta gyveniman. Jeigu tūlos 
pramonės dalys kiek tiek sušlubavo, tai 
kitos—perpildė pasibrėžtą uždąvinį.

Pirmasis Sovietų Sąjungos Penkmečio 
Planas padarė Sovietų Sąjungą industri
ne šalimi; išrišo klausimą žemės ūkio ko
lektyvizacijos; išrišo šalies apsigynimo 
klausimą* išsprendekadaise Lenino iš
statytą klausimą, kuris kurį nugalės, ka-

1 • • •pitalistinis elementas socializmą ar prie
šingai. Klausimas šiandien stovi išrištas 
taip, kad jau kiekvienas mato, jog socia
lizmas laimėtojas, o kapitalistinis ele
mentas su buože kaipo išraiška, pralai
mėtojas.

Tiesa, per tuos keletą metų Sovietų 
Sąjungos proletariatas pernešė didelių 
sunkumų, bet jis pastatė ant savo; jis 
laimėtojas. Antrasis Penkmečio planas 
eis kur kas lengviau, prie daug geresnių 
gyvenimo sąlygų, kadangi jis su kiekvie
na diena, gamindamas naudojimui daly
kus, gerins darbo žmonių gyvenimą, me
džiaginiai ir kultūriniai.

Įdomu pažymėti, kad per tuos ketve
rius metus Sovietų Sąjungos studentų 
skaičius—pradedant su pradine mokykla 
ir baigiant su universitetu—pakils nuo 
24,000,000 (1933) iki 36,000,000 asmenų 
(1937)! 'į :

Tas viskas dedasi tuo laiku, kada ka- ■
pitalistinis pasaulis raitosi konvulsijose 
ekonominio krizio; kada jo gamyba 
smunka; kada darbininkų padėtis eina 
prie nepakenčiamos; kada net baigę 
mokslus studentai—valkiojasi/ gatvėmis, 
neturi duonos šmoto ir pastogės; kada 
kapitalizmui prieš akis stovi tamsi nak
tis.

Prieš kelias dienas į Maskvą atvyko 
Dniepropetrovsko srities (Ukrainos) ko- 
lektyviečių delegacija, kuri turėjo platų 
pasitarimą su d. Stalinu ir kitais Sovie
tų Sąjungos vadais. Jie džiaugėsi prole
tariato vadui tais dideliais pasiekimais, 
kuriuos jie padarė pereitais metais. Drg. 
Stalinas, be kitko, jiems pasakė:

Šitie pasiekimai yra tiktai pirmieji žings
niai. Netgi dešimts ar 12-ka kilogramų grū
dų, ką jūs gaunate už darbo dieną, yra tik
tai mažas dalykėlis. Kolektyviečiai turės ‘ 
kur kas daugiau, jei jie gerai dirbs. Ko-( 
lektyviečiai dabar turi visus dalykus, kurie 
yra reikalingiausi pasiturinčiam gyvenimui, 
būtent, puikios žemės tokius plotus, apie 
kuriuos buožės (kūlokai) nei nesapnavo, 
žemė priklauso žmonėms ir ji yra užtik
rinta kolektyviečiams ant visados. Kolek
tyviečiai turi traktorius ir žemdirbystei ma
šinų tiek ir tokias, apie kokias net buožės 
ir dvarponiai nedrįso nei sapnuoti.
Bet traktorių ir mašinų bus kur kas 

daugiau.
Pagalinus, kolektyviečiai turi savo darbi

ninkų ir valstiečių valdžią, gelbstinčią jiems 
visokiais būdais. Pasaulyj nėra kitos šalies, 
kur valstiečiai turėtų savo sovietų valdžią. 
Tiktai mūsų šalis aprūpina darbo valstie
čius ir kolektyviečius viskuo, kas yra reika
linga, kas apsaugoja juos nuo prispaudėjų ir 
išnaudotojų. Ir, jei kolektyviečiai dirbs tei
singai, tai kolektyviški ūkiai turės milžiniš
ką kiekį visokių gyvenimui daiktų, o mūsų 
šalis bus turtingiausia pasaulyj.
Prie to Sovietų Sąjungos darbininkai 

ir kolektyviečiai šiuo tarpu ir žygiuoja. 
Žygiuoja tokiais nepaprastais pasekmin
gais tempais, kokių jokia kita šalis žmo
nijos istorijoje nėra mačiusi.

Antrasis Penkmečio Planas to yra pui
kiausiu liudytoju!

Tedreba griūvąs kapitalizmas prieš ky
lantį socializmą!

LAISVA Ketvirtad., Sausio 4, '

RAUDONA LENTA
Štai Kaip Stovi Vajaus Dalyviai

S. Reikauskas, Shenandoah, Pa........... 74
M. Dobinis, Newark, N. J. ...................67
George Shimaitis, Montello, Mass-. . . 64 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J....'..............54
G. Krance, I. Katilis, Bridgewater

Mass.......................... ............ ’...... 48
ALDLD 11 Kuopa, Worcester, Mass. 40 
ALDLD13 Kuopa, Easton, Pa.........
M. Barauskienė, Waterbury, Conn 
P. Bokas, Waterbury, Conn..............
P. Žirgulis, Rochester, N. Y... y. . .
H. Žukienė, Binghamton, .
P. J. Martinkus, Bellevue 

Girnienė, 1
* . Greyiškis, Hudson, 
M. Skučas, Newark, N. J. j . . . . 
A. Kliipas, Hartford, Conįh.p.,.1. 
A. Bimba, Brooklyn, N. Yj l . . ;.u 
S. Puidokas, Rumford, Me. . 
A. A. Lideikienė, Gret Neck, Nu 
P Buknys, Brooklyn, N. Yl. 
M. Galeckienė, Philadelphia, Pa. 
ALDLD 9 Kuopa, Norwood, Mass. ..13 
M. Žaldokas, Philadelphia, Pa. ...
S. Petkienė, Great Neck, N. Y. . . 
ALDLD 9 kp., Norwood, Mass. . . .
R. Mizara, Brooklyn, N. Y...............
S. Penkjauskas, Lawrence, I0ass. . .
J. Adams, Grand Rapids, Mich.. . . 
J. Weisi^,(Į Brooklyn, N. Y.-j..............
J. Ba*/kūs, Brooklyn, N. Y«\ .
P. Urboiių Detroit, Mich. . • •..........
V., SmaUtienė, Detroit, Mich............
J. Stasukaitis, Grantwood, N. J. .
P. Karpich, Lynn, Mass.. J....................... o
K. Rusinskas, Minersville,/Pa.. ..... .8
M. Gouba,' Toronto, Ont. vi.................. 7
P. Urban, Detroit, Mich. .,J................. 7
J. Žilinskas, Lewiston, Maipe ............. 7
M. Krasauskienė, Milford, Mass............. 7

" i
A, ZemaiHs^ Shenandoah. Pa....................6
John Orman, Brooklyn, N, Y.................... G
M. Gillman, Philadelphia,^ Pa.............. 6
B. Ligmalienė, Detroit, tylich.
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich.
A. Siekis, Gardner, Mass.įi. . . 
R. Jarvis, Plymouth, Pa.p4. . .
A. Bukaitis, Bayo'nne, N. j J. ...................5
D. Daukant, Toronto, KJanada............ 5

Gasiunas, Pittsburgh, jPa................... 5

Šiom dienom dar sekanti draugai 
prisiuntė prenumeratų:

Frayer, SummerEee, W. Va............ ^4
Tumosa, New Įdaven, Conn................3
Glaubicius, Wilkes Barre, Pa.......... 3
Yusaitis, Bridgeport, Conn.. . .

Sleikis, Pittsburgh, Pa*........ 
LDS “Lodestars”, Newark, N. J.. .
K. Yotka, Johnston City, III............
F. Balch, Easthampton, Mass.................. 2
J. V. Stankevich, Wilkes-Barre, Pa 
J. Anvil, Montreal, Canada.............
A. Bulevich, Pittsburgh, Pa..............
J. Jasiunas, Milford, Conn.................
M. Mažeika, Cliffside, N. J..............
J. Verbyla, Montreal, Canada.... 
A. Cheponis, Meriden, Conn............
A, Naraviene, Shenandoah, Pa.. . .
P. Gaven, Warner, Alta, Canada - • . .1 
R. Levanas, Los Angeles, Cal............  1
T. Kaston, Springfield, Ill.........
E. J. Mažeika, Hartford, Conn

O.
P.

P.

P.

Šypsenos
cus, Bellevue, P(ia. 
Binghamton, Įm 1 
Hudson, Mass/ •

. .30 

. .30 

. .2$) 

. .28 
. 25 
. .24 
. 21 
. 17 
. 1G 
. .16 
. 15 

. 15 
. 15 
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likonų agentėlis. Visi IJ. B. 
Butters priešai neturi ką pa
sakyti,, tai vieną ir tą patį kar
toja: “kad jis bemokslis.” o 
darbinirfkams tas visai nesvar-, 
bu. Darbininkam svarbu, kad 
jis moka ir supranta didžiu
mos piliečių reikalus ginti. 
Jeigu kas žino ir daugiau iš 
kandidatų, kurie padėtų But-; 
terš faita vesti su vietos re-1 *- f

akciniais politikieriais, tai tu-1 
retų prieš rinkimus nurodyti, jmasis, kodėl tu atėjai maldauti 
o rinkimams atėjus ųž juos'vėl pas mano duris? Kodėl ne-

I pamėgini kur nors kitur?
j “Bomelis”: Pone, mano dak- 
■ taras sakė man, kada aš ran
du mano organizmui tinkamą 
maistą, tai turiu ir laikytis ant 
jo.

Klausimai ir Atsakymai

Grzesinskių Baimė
Buvęs social-dejmokratų policijos virši

ninkas Berlyne, ponas Grzesinskis, dąbar 
sau ramiai gyveną Paryžiuje. Andai jis 
turėjo interviu su “Petit Parisien” laik
raščio reporteriu,' kuriam šis socialistas 
eks-policmanas reiškė savo nuomonę apie 
Hitlerio likimą. Jis manąs, kad Hitlerio 
sistema, kūpi yra paremta melais, grei
tai susmuksianti. Bet kas bus tuomet? 
Grzesinskis atsako: “Tuomet mes turi
me pagrindo bijotis bolševizmo, kuris iš 
griuvėsių iškels savo galvą. Taip, bol
ševizmas yra nelemčiausias likimas, gra
sinąs mano kraštui. Tai būsią didžiau
sia kriminalystė, kokią Hitleris padarys, 
kaip tai pataps faktu...”

Du dalykai tenka iš pono Grzesinskio 
kalbos išvesti: (1) Net social-demokratų 
lyderiai, ilgai puolę ir žudę komunistus, 
šiandien pripažįsta, kad bolševizmas vis 
febegrūmoja Vokietijai; (2) Grzesins- 
kiai velija geriau turėti Hitlerio režimą, 

negu darbininkų Sovietus Vokietijoj.
. .«**r» , *; . •

' ( ; L ■ !

t L ■ \

šeimininkė: Pasakyk, gerbia-

aš būsiu.
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o rinkimams atėjus 
balsuoti. «

; Drg. J. P. Millerio Prakalbos [
Visi gerai garsinkim drg. J. į 

Millerio prakalbas, nes jos 
[bus labai svarbios. Įvyks 9 j 
[d. sausio, Lietuvių Svetainėje, i 
{ 7 :30 vai. vakare. Būkite vUi i 
i ir

BINGHAMTON, N. Y.

Ponia: Man nesmagu, bęt aš 
turėsiu grąžinti tą papūgą/ ku
rią nesęnai čia pirkau.! , Ji nu
stebina mano draugus su savo 
pasibaisėtina kalba.

Pardavėjas: Tamsta tuili bū
ti atsargi į ją kalbant, r as ji 
labai greitai išmąk$a.—w

Tarnaitė: Ne, igaliu 
tamstai nieko dtioJiS amsta 
ateikie po penkių vakai . kada 
ponia bus namie. )

Ubagas: Bet atsiprašau, ma-
. za-

i Iš Dr. J. J. Kaškiaučiaus 
Prakalbų

19 d. gruodžio A.L.D.L.D. 
j 20 kuopa surengė Dr. J. J. 
' Kaškiaučiui prakalbas. J mi- 
j nėtas prakalbas klausovų atsi-
Į lankė nemažai ir visi gana ra-'no valandos tik iki" 5 vai. 
miai klausėsi, o Dr. Raškiau-1 karo.

Į čius kalbėjo apie įvairias Ii-[ 
I gas ir davė daug gerų patari-.
• mų, kaip apsisaugoti nuo ligų. 
, Dr. Kaškiaučius, pabaigęs 
[ kalbą,
i rezoliucijas:
| fašizmą ir
I grų
Abi minėtos rezoliucijos 
vienbalsiai priimtos.

Paskiaus sekė daug ir 
riu klausimu, 
kiančius gana 
sakinėjo.

Kiek teko 
prakalba vietinė publika buvo 
patenkinta. Ateityje irgi tu
rėtume turėti daugiau panašių 
prakalbų, o Dr. Kaškiaučius 
prižadėjo mums patarnauti. 
Tai dabar palieka vietinėms 
organizacijoms rūpintis svei
katos klausimais ir ateityje.

Binghamtoniete.

Torontieti;

Pralenks ir Dr. Voronov
Dr. Voronovas išrado, 

perskaitė dvi protesto [ įdėjus gorilos liaukas gab 
prieš Vokietijos [žmogų atjauninti, bet tūlos 

prieš Scottsboro ne-įsU draugės išrado naują į 
jaunuoliu linčiuotojus. i ^esni būdą, štai jis.

Jonas:.—Drauge, jeigu t
' partijos narių kontrolę patanK- 
j nūs, tai kaip kurios mūsų dr;

į va i-1 ges pajaunėtų.
Kaš- Petras:—Kame dalykas?
• ■ Į Jonas:—štai viena dra

• trys metai atgal turėjo 30 m 
o dabar užsiregistravo tik 
metų.

Petras:—šitaip, tai už 
dviejų partijos kontrolių j 
“sweet” šešiolikinė. I

Trakų Dzūkas!

į kuriuos 
suprantamai at-1

patirti, tai šia

xd
l

P

ty
IS z

Berlynas. — Fašistai už
mušė jauną darbininką La- 
xa, 20 metų amžiaus.

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAAKIAIKMM 
3T1 Lake SU

joSj lydimi kompanijos samdy
ti itiušeikos; jie smarkiai su
muš^ keletą darbininkų. O 
vietos policija, su revolveriais 
rankoj, neleido darbininkams 
apsiginti nuo užpuolikų. 

Įmuštuosius policija paliko 
gatvės gulinčius. m

Gerbiamoji “Laisvės” Redakc.: 
Malonėkite duoti man atsa

kymą per savo laikraštį apie 
Lietuvą ir Latviją: katra iš tų 
šalių yra geografiniai didesnė? , 

Su pagarba, 
Leo Gavrilavičius (Miller).
Atsakymas:
Geografiniai Latviją didesnė 

už Lietuvą. Latvija turi 25,402 
ketvirtaines mylias, o gyventojų* W darbininkų balsui.

f |Rinkimai Miesto Selekmonų

į Sausio 15 d., 1934, įvyksta 
Rinkimai. Darbininkams pa-j 
jsirinkti tinkamų atstovų nėra, 
nes darbininkų organizacijos 
Norwoode dar yra silpnos ir 
^avo kandidatų nėpastato. To-Į 
del liekasi darbininkams pasi- [

i rinkti iš pačių buržujų tarpo | 
kandidatus, kurie yra žinom1, i ..

i kirkšnius,
[ypač į kairį ir į kryžkaulį.
i Dirbu sunkiai, užsilaikau vi- 
jdutiniškai, mažai rūkau ir ge- 
Iriu. Esu nevedęs. Ir širdyj 
I jaučiu kai kada lyg ir truk- 
| čiojimą. Daktaras sako, nuo 
I nervų.

Atsakymas.
Jūsų, Drauge, aprašymai ga

na iškalbiai rodo į trūkumus 
lytinio gyvenimo srityje. Kad 
Jūs kada tai seniau turėjot

> ant 
Turėjo pa

lys ęlarbininkai susirasti vėži
ntą ii* nusivešti Į ligoninę. Ka
da lįįjj’ieš tokį policijos žiaurų 
pasiilgimą darbininkų organi- 
ząčnOs protestuoja, tai vieti
nė/bosų spauda neduoda vie-

—apie 1,900,000, arti dviejų mi- 
. lionų. Lietuva su Klaipėdos' 
kraštu apima 21,493 ketvirtai
nių mylių plotį ir gyventojų 
(su Klaipėdos) arti 2-jų milio- 
nų ir 200,000 (1923 m. turėjo 
2,156,173, bet per tą laiką, 
abejo, kiek tiek priaugo).

NORWOOD, MASS
Vietos bosų organas, “Nor

wood Messenger,” atsisako 
talpinti rezoliuciją, kurią Di
džiojo Lietuvos K. Keistučio 
Draugija priėmė prieš vietos 
policiją. Tas parodo, kad 
“Norwood Messenger” ištiki
mai tarnauja kompanijai ir 
vietos policijai, o aiškiai nusi
statęs prieš darbininkus. Lai
ke odos darbininkų Streiko, 4 
d. gruodžio, trimis automobi
liais atvažiavo į So. Norwood, 
ant Washington gatvės polici-

VISO KO PO TRUPUTĮ

Esu 46 m. vyras, stipraus 
sudėjimo, bet dabar jau žy- i 
miai pradėjau eiti žemyn. Vi-Į 
duriai nedirba, reikia imti kasi 
del paliuosavimo. Naktimis' 
nemiegu ir turiu imti vaistų i 
del miegojimo. Galva labai j 
ūžia ir lyg svaigsta. Kaklą iš j 
užpakalio truputį skauda, iri 
gerklės kaulas yra kiek skau- į 
dus, ir rankos pradeda kiek j 
drebėti, tarpais ir visą tampo, |

Daktaras sakė, kad man j 
i nervai suirę. Gal kartais nuo 1 
į to : dar jaunas būdamas, sir-[ 
gau triperiu. Dabar buvau Ii- Į 
goninėj. Sakė, kad visa kas j 
yra gerai, ir kraujas ir šlapi-į 

! mas.‘ Bet, kai nusišlapinu, tai 
[jaučiu tokį lyg diegimą ir niė-

Ir kaip kgda duria 
pilvo gale ir eina į 

net į kiaušinėlius,

[kių nesmagumų susidaro dėt 
i lytimo nepasitenkinimo. Kiek 
[ galimybės leidžia, reikia Jums 
tas trūkumas atitaisyti. Rei
kia Jums natūralinių lytimų 

įsusinešimų. Tai ilgainiui, iv 
i be kitokių dadėčkų, visa kas ' * 
, Jums

Tie 
jena, 
tas. 
nado. 
svaigalų, 
liai. Pasivaikščiokite.

bus geriau.
dadėčkai yra šiaip higi- 
Geras, paprastas mais-

Dažniau vandens, limo- 
Nerūkykite, negerkit#--

Pakvėpuokite &i-
Paj gu

lėkite pogulio kas diena, kada 
nors po pietų arba iš darbo 
grįžę.

Spėlioja, kad Jumą tik ne
būtų kokio mažakraujinguįio. 
Vartokite kiaušinių trynių, ke
penų, inkstų, pup 
pesnės duonos, š> 
džiovintų slyvų i 
tinės parsineškit 
svaro geležinės 
Ammonium citrate, 
Talpinkite visą tą druską į 
puskvortę vandens, ir imkite 
to skystimo, po arbatinį šaukš 
telį po valgio, per keletą mč 
nėšių. Neužmirškite ir žuvį, 
aliejaus po burnelę nugerti pc 
valgio ir iodo tinktūros po la 
šą, porą kartų kas savaitė.

žiūrėkite, kad oras Juj^i: 
kambariuose būtų grynai, ne-

■>< ių, ru- 
mėsos, 

'vais- 
tadalį 
"Iron

Iš-

kaipo plačiau žiūrinti į gyve 
nh'ęą. Iš dabartinių selekmo- ; 
nų (5-kių) buvo tik vienas, j 
kurie užsistojo už darbininkus į 
laike streiko. Tas selekmo-1 
nas visais vietos gyvenimo rei- i 
italai daugiau rūpinasi didžiu-j 
mos piliečių reikalais. Jis yra | 
Harry B. Butters.

Kada nėra už jį geresnių, 
lai patartina už jį ir balsuoti. 
Jis daug visokių šunybių iškė
lė į viršų iš vietos .valdininkų 
darbų. Ypatingai neapkenčia 
to selekmono republikonai. Jų [triperį, tai del to nesisieloki- bijokite langą atdarą palaiky 
tarpe ir M. š. lietuvis, repub- te. Jums daug daugiau viso ti.
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Immigration, Naturalization, Tra 
Citizen Papera. Aliens Not Le 
In Country, or Deported, Lega 

ALL NATIONS EXCHANG 
207 East 84th Street, New York 
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žiavusių iš Pennsylvanijos \ al- 
stijos, iš mainų apielinkės, kur 
merginoms ten yra labai ma

ržai darbų; yra vienur-kiiur 
'net ir lietuvių.

Toliaus čia randasi daugy
bė įvairių kliubų ir kabaretų. 
Apart visų kitų tenka suminė
ti apie tos rūšies spykyzes, ku
rios randasi pietinėj Brooklyno 

lygiai, kaip die-1 <Lnlyj prie “Navy Yard” (lai- 
■ kk’i prieolaųkos daržo). Pa- 

Istarosios nėra užlaikomos su 
ifederalės valdžios žinia. Jos 
; daugiausiai yra užlaikomos 

to i slaptai ir didžiausią biznį daro | 
p<v_ l.ų “seileriii.”

“Mid-1 Nežiūrint, kad ant tų spyky- 
kokios'Ziy durų iškabų nėra ir ro- 

! kuojasi slaptos, vienok vieti
niai policmanai apie kampus 

i sukasi, o viduryje biznis eina 
savu keliu.

Šiuose urvuose taipgi jaunos 
ir dar buvę kada sveikos mer-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Skurdo Pasekmės Veda Prie i 
Ištvirkimo ir Supuvimo

bes” šalyje yra žmonių, kurie 
dęsėtkais milionų j me'tus pel- 
nyja. žinoma, jie ir gina šią 
sistemą, nes ji jiems gera.

Mūsų Parengimai

Ne vienas praeivis pastebė
jote, kad New Yorko mieste, 
neišskiriant šventadieniais ar 
šiokiadieniais, 
ną, taip ir, per visą naktį išti-įvkl 
sai, žmonių judėjimas veik ne-į 
sumažėja. Iš kur jie pareina iri 
kur jie eina, mes galime paša-Į 
kyti, jog mums galvos iš ! 
neskauda. Taip, galima pa-{iš laivų darbininkų 
manyti, kad eina nuo “i 
nigh show”, gal nuo 
“partės” ar tam panašiai.

Bet užsimetus gerą “pilie
tiška” maska, ir nesidrovint, o 
žingeidaujant pamatyti di
džiumos New Yorko naktinių 
keliauninkų, tai mes surasime, 
kad ne vien tik tie bastosi po I rinos smilksta prirūkytų dū- 
didmiestį, kurie miego nenori. |mų debesyj ir blogiausioj at- 

‘ 1----------------čia jos mokėt visai
-( arba 

i tai labai mažai, 
mas yra 
ateina “seileriai” 
randa merginas, 
fundina gėrimą 
per naktis šoka, 
užlaikytoiams iš 
blogas biznis.

Naktį Nemiegu.

LaGuardia Prieš Bedarbių I 
Darbininkų Reikalus Rengiamės Prie Apskričio 

Konferencijos

bet kad gyvenimo aplinkybės ! mosieroj, 
juos ir jas verčia, todėl jie tą t negauna, 
daro. 1

Visą pirma reikia paminėt: 
šio didmiesčio naktiniai šo
kiai, kurie paprastai vadinami 
“Taxi Dance.” šie šokiai tę
siasi nuo išvakarės iki anksty
vam rytmečiui. Juose dau
giausiai šoka jaunos mergai
tės. atvažiavę iš kitų valstijų 
bei miestų ir miestelių. J6s at- i 

' važiavę daugiausiai su tikslu i 
gauti kur nors dirbtuvėj dar- j 
bą, bet kuomet pavaikščioja j 
savaitę, mėnesį ir daugiau, ir ■ 
kuomet tų atliekamų darbų I 
neberanda, tad bandd susi- i vakare, 
rasti kokias kitokias prienfo- Yorke, 
nes, kad palaikyti savo gyvas-i Veikiančio Komiteto posėdis. 

. tį. Tad kurios jaunesnės mer- Bus svarstoma, kaip ‘ sukelti 
išvaizdos. Vokietijos darbininkų kovoms

$2,000 ir visa eilė Ritų svar
bių klausimų.

Fašistai nors 
versti išteisinti

jei ir gauna, 
Bet išrokavi- 

ve kame: kuomet 
j spykyzes ir 
tai jie joms 
ir su jomis 
Ir spykyzių 

to būna ne-

New Yorko Priešfašistinio 
Komiteto Bus Susirinkimas

Ketvirtadienį, 4 d. sausio.
870 Broadway, New 
įvyks Priešfašistinio

gražesnės 
šiuose “Taxi 

šokti, 
šokiuose

ginos,
kartais gauna
Dance

Šiuose šokiuose merginų 
sąlygos yra štai kokios: kuo
met ateina naktiniai “koštu- j trovą, Torglerį, Tanevą ir Po- 

' meriai,” arba kitaip sakant | povą, bet jie juos nepaliko • 
šokėjai, jie įžangos paprastai jsuoja, vis laiko kalėjime |ir, 
moka nedaug, bet įeinant tu-(planuoja naujas provokacijas, 

'•ri nusipirkt tam tikrų šokimui (Tik energingas pasaulio darbi- 
! ninku spaudimas išgelbės 
jiems gyvastį.

ir buvo pri- 
d ra u gus Dimi-

LaGuardia jau parodė savo 
veidą, kad jis yra didelis be
darbių darbininkų priešas. 
Pirmą dieną, kada jis užėmė 
New Yorko miesto majoro 
vietą, pas j j nuvyko bedarbių 

| darbininkų ■ ir darbininkių de- 
i lėgacija su drg. J. S. Poyntz 
ir Sam Nessih priešakyje. De
legacija vardfe 1,250,000 be
darbių Įteikė, reikalavimus. 
LaGuardia ' iškėtė rankas ir 
pareiškė: “Mano rankos su
rištos įstatymais.” Jis sako, 
kad bedarbių reikalams, tai 
yra, viešiems darbams miestus 
išleis tik apie 3 milionus dole
rių Į mėnesį laiko, kas reiškia 
po kokius 75 centus ant kiek
vieno bedarbio.,

Badas ir Vargas Darbininkų
Apie 60 metų amžiaus žmo

gus atrastas negyvas ant 4th 
St. Jo kišeniuje surasta kor
telė— Alex Neil, veikiausiai jo 
vardas.

Albert Suppa, 58 metų be
darbis, atvyko iš Reading, Pa., 
ir apalpo ant gatvės. Jis pa
imtas į Columbus ligoninę.

Fred Hesloy, 62 metų am
žiaus, atrastas išbadėjęs ir ap
alpęs ant Hester St.

E. Rose, 16-kos metų, nore-į

Visi kuopų išrinkti 
privalo dalyvauti 

Tuojau išsi- 
kad nepa- 

ir laiko :

Sekantį sekmadienį įvyksta 
ALDLD. 2-ro Apskričio kon
ferencija, 
delegatai
konferencijojė. 
kirpkite antrašą, 
mirštumėte vietos

7 dieną sausio, 1934, Jurgi
ne je svetainėje, 180 Ne v/ York 
Ave., Newark, 
11 vai. ryte.

Vakare čia 
mas-vakarienė 
rienės bus išleistas laimėjimu

N. J. Pradžia

įvyks parengi- 
ir laike vaka-

Kitas svarbūs dalykas, tai 
kuopų sekretoriai turi nepa
miršti prirengti raštiškus ra
portus apie kuopos veikimą, 
prisiųsti arba priduoti pirm 
konferencijos Apskričio sekre
toriui. Taipgi duoklės į Ap
skritį turi būti užsimokėta lai
ke konferencijos. Nekurios 
kuopos dar skolingos už pe
reitus metus. Peržiūrėkite sa
vo nariu skaičių ir stengkitės 
atsilyginti su Apskričiu.

Kom.

WMCA-570 Kc
9:45 A. M.—Gravelle Orch.

10:00—Beauty Talk; Music
10:30'
10:45—Cotterill Orch.
12:15 P. M.—Chuck Richards,

Song’s; Stock Quotations
3:00—Spielman Orch.
6:00—Black Orch.

,6:30'—Dance’ Music
7:30—Girls’ Trio
7:45—Dance Orch,
9:00—Al Shayne, Baritone; Sylvia 

Miller, Soprano; William Ken
nedy, Tenor

10:00'—Della Baker, Soprano, Red
fern Hollingshead, Tenor; Con
cert Orch.

10:30—Paula Lind, Songs; Mauro 
Cottone, Organ

WEAF—660 Kc
10:00 A. M.—Breen and <ie Rose— 

Songs
10:15—Variety Musicale 1
,11:15—Frances Lee Barton
11:30—Jules Lande, Violm
12:00—Henrietta Schumann, Piano
12;15 P. M.—Johnny Marvin, Tenor;

String Trio
1:15—Pedro Via Orch.
1: 30—Orlando, Orch.
5:00—Variety Musicale
5:45—Joe White, Tenor
6:00—Cugat Orch.

10:00—Whiteman Orch. , 
11:00—Viola Philo, Soprano 
11:15—Norman Gordon, Bass 
11:30—Madriguera Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
12:20 P. M.—Studio Music
12:30—Brunesco Orch.
12:55—Bartlett Orch.
4:15—Myrtle Boland, Songs
4:30—Dance Orch.
4:45—Jimmie Brierly, Songs
5:00'—Studio Orch.

30'—Lane Orch.
7:00—Sports—Ford Frick

10:00

■Ted and Herman, Songs

10:30—The Jolly Russians
11:00—Weather Report 
11:02—Moonbeams Trio 
11:30—Martin Orch.
12:00—Bestor Orch.

WJZ—760 Kc
1:45 P. M.—Gale Page, Songs 
2:00—Battle Orch.
3:00—Pioneers Quartet

15—Syncopators Orch.
00—King Orch.
30—Frances Langford, Songs
45—News—Lowell Thomas

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

6

Elsie ' Thompson, Organ

6
6
6
8:45—Sizzlers Trio
9:30—Himber Orch.

10:00—Canadian Concert
10:30—Archer Gibson, Organ;

Instrumental Trio
11:00—Leaders Trio
11:15—Anthony Frome, Tenor
11:30—Scotti Orch.
12:00—Olflen Orch. *

WNYC—810 Kc
3:30 P. M.—Bert Dixon, Songs
4:30—Music School Settlement

Concert
5:15—Harper Singers
5:30'—Playing Checkers— Millard 

F. Hopper
5:45—Corrine O’Hare Songs

WABC—860 Kc
12:30 P. M.—Scherban Orch.

1:00—Marie, the Little
French Princess, Sketch 

5:15—Hall Orch.
1 6:30—Dance Orch.

8:00—Edith Murray, Songs
8:15—News—Edwin C. Hiil
8:30—Shilkret Orch.; Alexander

Gray, Songs; William Lyon
Phelps, Narrator

9:00—'Philadelphia Orch.
10:00—Gray Orch.; Irene Taylor, 

Songs; Titio
11:15—Charles Carlile, Tenor
11:30—Jones Orch.
12:00—Redman Orch.

WMBQ—1501 Kc
8:00 P. M.—Lietuvių valanda

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

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

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau, ūniins Ir chroniškas vyrą ir

moterų ligas kraujo ir odoa
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER ‘ <
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y. . „
Valandos Priėmimo:

Ryte nuo 1(1 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai ’vakare

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

Tclephone, Evergreen 6-5310

1

---------------------- - --------------------------------------------------------------------------- i

J. GARŠVA
Grakorius (Undertaker)

Į lauktuvių direktorius
| Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

ant visokių kapinių; parsamdo au* 
tomobilius ir karietas veselijonls,

į krikštynoms ir pasivažinėjimams

Susivienijimo A.L.D.L.D. ir 
L.D.S.A. Org. Vakarienė

r,, nose, io-kos metų, nore-į Rengia LDSA 1 &p. ir ALD- 
jo nusižudyti iš vargo, nes val-|LD. 1 kp., sekmadienį, sausio 
džia atėmė senam tėvui pen-j 14 d., “Laisvės” svetainėje, 46

Ten Ęyck St., Brooklyne. Šo
kiai prieš ir po vakarienei. A. 
Balčiūno orkestrą. Dainuos 
merginų sekstetas ir A. 1 Kli- 
miutė.

Tai bus nepaprasta vaka
rienė, nęs bus puikiai paga
minta stirniena. Tai naujieny- 
bė, todėl kiekvienas pasirūpiu- 

Žinutės iš Darbininku Kovų kit tos naujieiiybes paragauti.
35 delėga’ai nuo Bronx Be- tikietus^ iš anksto. Pi-

siją, kurią jis gaudavo už da
lyvavimą Amerikos-Ispanijos 
kare.

Tai tik keletas pavyzdžių iš 
darbininkų vargų ir skurdo. 
Kada turčiai kraunasi milio
nus pelno, tai tuom kartu dar
bininkai alpsta- ant gatvių.

Draugišku Sueigų Mėgėjams

231 Bedford Avenue j
BROOKLYN, N. Y.l

bilietukų, daugiau negu už do
lerį, o vienas bilietukas, tai 
yrą vienam sykiui šokti, nėra 

• pigiau kaip 10 centų, ir kuo
met šokėjas įeina, tai mergi
nos neturi teisės eiti jį kviesti 
šokti daugiau, kaip tik viena.

Bet kadangi §iuo tarpu tų 
“gerų” kostumerių labai ma
žai ateina, o merginos savai
tinės algos negauna, bet jos 
gauna tam tikrą nuošimtį ar
ba kai kuriose vietose pusę 
kainds nuo kiekyieno bilietu
ko; todėl jos turi pas atėju
sius šokėjus melstis, kad su j 060 kačių, 
joms eitų pastarieji šokti, šo
kėjai, žinoma, daugiausiai 
žiūri sulig savo apetito. Ir ku
rios merginos lipšnesnės, mo
ka prielankiau prie svečio pri-

Rūpinasi Šunimis ir Katėmis, 
Muša Bedarbius Darbininkus

darbių Lygos 
protestą prieš 
bininkų algų, 
viešų darbų.

įteik.ė ponams 
užvilkimą dar- 
dirbančių. prie

kietų kaina 75c; perkant iš 
1 anksto—65 centai. »

Rengėjai.

ŠĮ šeštadienį, sausio 6 d., 7 
vai. vakare, viršutinėj “Lais
vės” svetainėj, įvyks draugiš
kas pasilinksminimas. Jį ren
gia LDSA 1 kuopa. Moterys, 
kaip žinote,'arbatos ir užkan
džių prirengimo specialistės ir 
to visko pagamins. Progra
mos pildymui prašo pačią pu
bliką gerai prisirengti. Įžanga 
į šį smagų vakarą bus veltui.

Drauges LDSA. kuopos na
rės visos 
vauti su 
draugais, 
manome
LD. kuopa, tad bus smagu su
sipažinti su būsimais savo 
bendradarbiais.

Komisija.

ALDLD. 111-tos KUOPOS NARĖMS
Šį ketvirtadienį, sausio 4 d., įvyks 

metinis A.L.D.L.D. 111-tos kuopos 
susirinkimas pas draugę Bieliauskie
nę, 88-31—76th St., Woodhaven, N. 
Y. Pradžia 8-tą vai. vakare. Vi
sos narės pribūkite^ nes labai daug 
svarbiij reikalų yra apsvarstymui.

Organizatorė.

L.D.S. 13-tos KUOPOS NARĖMS
Sekantį pirmadienį, sausio 8 d., 

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

Pasiekt vietą, važiuokite Jamaica i 
Line “L” iki Cypress Hills stoties. I

Kviečia Komisija.

BOSTON LUNCH1
Tai Lietuvių Valgykla 

i

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

Malonėkite Persitikrinti.

pasistengkite daly-
savo šeimynomis ir

Kadangi neužilgo 
susivienyti su ALD-

Atdara nyio anksti ryte ,iki 
vėlai vakare kožną dieną.

' Amerikos susaidė del išven
gimo žiaurumo su gyvūnais 
skelbia savo metų darbo vai
sius. Ta įstaiga turi 68 žmo
nes aptarnavimui šunų, kačių 
ir kitų gyvūnų ir 48 stotis. 
Per metus laiko jie aprūpino 
gatvinius 82,628 šunis ir 18,- 

Iš tos įstaigos į 
namuA paimta 4,652 šunų, bet 
kačių akvatninkų atsirado tik 
96.

Labai susirūpirlę šios įstai- 
i gos vedėjai tuomi, kad/“naba- 

sigerinti, tos dar keletą centų ■ ges kačiukes” reikėjo rinkti 
“užsišoka,” bet kurios nedrą-tnuo gatvių ir duoti joms pne- 
sesnės, nenori perdaug šoke-: glaudą. Bet tie geraširdžiai 
jams lysti į akis, tai šioms; ne tik nesirūpina bedarbiais 
kartais’ prisieina eiti namo ir i darbininkais, bet juos visaip 
be sudilusio cento. j keikia, o policija daužo • gal-

Pasekmėje to mizerno už-ivas, kada bedarbiai reikalau- 
darbio, jų daugelis, nebepajė-■ ja maisto arba darbo, 
gia nusisamdyti 
kambario į tokiu 
prisieina susitelkti 
pasiranduoti vieną 
rūmelius. ' 
nos gyvena 
mam “bendrabutyj, 
jeita šokių laiku pasipasakoja pelno, arba ant kiekvieno Šero j 
“kostumeriams”, tai tuojaus užaugo po $2.58.
atsiranda “apgailestaujančių”, Clidden Co. pereitais me- 
jų gyvenimo ir peršasi atsilan- tais pelnė $1,432,863. Della- 
kyti pas pastarąsias į namus, viland Aircraft Co. pasidarė 
Atširanda iš tų “apgailestau
jančių” kartais tokių, kad jie 
pažada joms suteikti darbus 
ir tam panašiai/ Bet kuomet 
jie išsiviHoja tokias merginas 
nuo*to užsiėmimo ir iš jų na
mų, tai pasielgia su jomis kai krizio kenčia, kada 
jie žino... , darbininkai išalkę,

Minėtose šokių vietose dau- tūkstančiais neturi 
giausiai merginų randasi atva- tai “demokratijos”

gyvenimui Į-------------------

Kapitalistai Darosi Milionuskelioms ir £ . .
arba kelis f

O kuomet 
tokiam

Valgyklų darbininkai ren
giasi prie generalio streiko, 
nes išnaudotojai atsisako 
gerinti jų darbo sąlygas 
pakelti algas.

Vaistinės darbininkų streiko 
vadą D. Kaufman, kuris sve
ria tik 120 svarų, kaltina, kad 
jis užpuolė mušti bosą—A. D. 
Lindenmana, sverianti 195 v z t
svarus.

Goldsheer Shop dirbtuvėje 
siuvėjai ’laimėjo streiką. Strei
kui vadovavo Industrinė Ada
tos Darbininkų • unija.

28-tas METINIU 28-tas

BALIUS
Rengia Draugyste Dr. Martin 

Lutherio

PARDAVIMAI
I

PARSIDUODA saldainių krautuvė 
geroje biznio vietoje, skersai gatvės 
nuo Republic Theatre, jau 5 metai, 
kaip čia laikosi tas biznis. Parduo
siu pigiai, nes turiu apleisti miestą. 
449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

241 BEDFORD AYE.
Brooklyn, N. Y.i

JONAS STOKES j 
FOTOGRAFAS 

šiuomi pranešu savo kostume- 
rjams, kad perkėliau *avo studiją 

naujon vieton.! 
po numeriu 

t 5P2 Marinu Št. ! 
kampas Broad- ; 
evay, Chauncey ; 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y. j 

Naujoj vietoj 
g t u <1 i ja daug? 
geriau įrengta^ 
todėl pavpfkslai. 
padaromi kup-{ 
puikiausi,

STOKES
kampas Broadway

IDS. 1 Kuopos Susirinkimas 
ir Prelekcija 

^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 stovį, 
pašalpų išmokėjimus, kiek 
kuopa per metus turėjo ligo
nių, kiek jos nariams Išmokė
ta pašalpų ir tt.

Taip pat šianje susirinkime 
nauja valdyba užims savo tar
nystės vietas. Paskiauš, po- 
susirinkimūi, draugas J. Siur- 
ba7 duos labai žingeidžią pre-i 
lekciją apie riegrus Amerikoj i 
ir abelnai apie jų gyvenimą. I 

Todėl į šį susirinkimą kvie
čiami dalyvauti ir ne nariai. 
Narių yra pareiga pakalbinti 
simpatikus į šį susirinkimą.

Su šiuo mėnesiu jau prasi- 
dėda LDS vajus-x už gavimą 
naujų narių į šią organizaciją. 
LDS 1 kuopa jau tun išrink u -

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Gruodžio 31 d. Kateriuos li
goninėje mirė Sophia Bražau- 
skienė, 27 metų amžiaus. Gy
veno 175 Manhattan Avė., ten 
ir pašarvota.. Bus palaidota 
5 d. sausio, 10 vai. ryte, į 
Traicės kapines. Šermenų ap
eigomis rūpinasi graborius Al. 
Radzevičius/

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kuopas susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 8 sausio, “Laisvės” 
raštinėje. Visi nariai turi ateiti į ši 
susirihkimą, nes yra daug svarbių 
dalykų aptarimui.

A. Baltai lis.
(£—5>

P*,, Nepaisant K™ ' S"BAT0JE' 6 D' SA™
. SCHWABEN HALL

Knickerbocker ir Myrtle Ave.,
si pereitame . susirinkime vaji- 
ninkųs gavimui naujų narių.- 
Tad jau laikas pradėti tas 
darbas. .,

I LDS. ‘p Pirmininkaš.

mergi- —-------
vadina- International Shoe Co. į me- 

ir viena tus laiko pasidarė $9,090.566,

pelno arti $300,000. J. K. Mo
ser Leather Corp, pelnai sie
kia $3,081,011 ‘ ir Travelers 
Insurance Co. pasidarė pelno 
$18,000,000.

Kaip matome, ne visi nuo 
bedarbiai 
suvargę,

pastogėj/, | 
ir “lygy-

Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 yal. vakare

Privažiuojama Union 
Bushwick Avės, karais, arbal 
Myrtle Ave ėleveiteriu.

|ŽA*NGA 50 CENTŲ YPATAI
• Rengėjai* nuoširdžiai kvie
čia visus atsilankyti ir pasi
linksminti. 1
Grieš prof.' OTTO SCHMITT 

Su savo Radio Qrkestra

ir

SUDEGINO NAZIŲ 
VĖLIAVĄ

LISBON, Portugalija. — 
Čionai ant Vokietijos kon
sulato tapo iškelta fašistų 
svastika (vėliava), bet heil- 
gai kabojo.' Darbininkai ją

. J'.LT. Ji1. .'.1?

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu -šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, p arė m, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūsių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Izorimer Street^ “Laisves” Name

>/ Brooklyn, N. Y.

JONAS
512 Marion St., 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-9467

Vynj ir Moten; 
Ligos Gydomos 

šiandien ateis- 
Q te delei savo svel- 
I katos ištyrimo, o 
i jums bus iSaiSkin- 

ta, katp jūs fiziSi- 
kai stovite.

I Odos Nušaftėji- 
I mai, Nervų Ligda, 
/ Abel nas Silpn >- 

mas, Skilvio Žar
nų ir MėKlažar- 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei ReumatiSki Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI 

DR. ZINS 

110 East 16 ST.
Tarp 4th Aye. ir Irving 

įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 

O Sekmadieniais 9 A. M.

Sergančių 
Chroniškos




