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KRISLAI
Nuliūdęs Jaunimas. \J
Dirba ir Džiaugias

Bendrai.
Drg. Tauras.
Durys Atdaros.

Rašo KOMUNISTAS

Tūlas “World Telegram” ra
šytojas nesupranta ir bėdavoja, ’ 
Rodei šiandien Amerikos jauni
mas toks nuliūdęs, toks nusimi
nęs. Kadaise tas jaunimas, 
kaip tas sakalas, oru lekiojęs ir 
nejautęs žemės po kojomis. Da
bar kas kita. Susiėjimai, 
rengimai ir kitos pramogos 
Virtę į laidotuves!

Užėjo audra—baisi krizio 
d ra.

pa- 
pa-

au- 
Vieniems atėmė duonos 

plutą, kitiems mokslą, tretiems 
darbus. Išblyško veidai, išga
ravo juokai, išsmuko iš po kojų 
džiazas, štai kame to nuliūdi
mo priežastis. Buržuaziniai ra
šytojai to nesupranta, arba ne
nori suprasti. ,

Vienu balsu Prūseikos “Gady
nė”, Tysliavos “Vienybė“ ir 
Grigaičio “Naujienos” šaukia: 
Pralaimėjo Brooklyno komunis
tai dviejose organizacijose! Re
negatas, fašistas, socialfašistas! 
Šventoji troika..-.

Dirbo 
bendrai,
suvienytomis spėkomis pavyko 
jiems ištraukt porą organizaci
jų iš lietuvių darbininkų bendro 
fronto. Tegul dabar eiliniai 
darbininkai mato, kam tarnau
ja Prūseikos kompanija.

bendrai, džiaugiasi
Džiaugiasi todėl, kad

Pirmas Lietuviu 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

*Jo. 14 Telephone STagg 2-3878

Mirė nuo Alkio Flopauzėse 
34 Bedarbiai

MINNEAPOLIS, Minn. 
—Bedarbiu Tarybos išlei
stam lapelyje kaltinama, 
kad šio miesto salaveišių 
armijos ir įvairių misijų 
urvuose ( p r i e glaudose) 
mirė nuo alkio ir utėlių 34 
bedarbiai į dešimt dienų 
tarpe gruodžio 21 ir 30 d. 
Tarvba kaltina valdžia už 
nedavimą pašalpos pavie
niams bedarbiams, kurie 
turi jieškot pastogės ir 
duonos plutos privatiško- 
se flopauzėse.

Iš UŽSIENIO KOMUNIS
TŲ LITERATŪRA

VOKIETIJON

KIEL, Vokietija. — Hitle
rio policija skelbia, kad ji- i 
nai sugavus žvejų laiveliuo
se gabenant iš Denmarko 
komunistinę literatūrą i Vo
kietiją. Suareštuoti keli 
komunistai.

Bet yra toks priežodis: “Kas 
juokias paskiausia, tai juokias 
skaniausia.“ Kadaise Rusijoje 
juokėsi carai, siųsdami bolševi
kus į kalėjimą ir Sibirą, šian
dien juokiasi bolševikai. Šian
dien juokiasi Hitleris, kapoda
mas galvas komunistams, rytoj 
juoksis komunistai, laimėję ko
vą prieš budelius. šiandien 
juokiasi darbininkų vienybės ar
dytojai, bendro fronto griovi
kai, rytoj iš jų skaniai pasi
juoks darbininkai, laimėję kovą • pritrenkti, kad kelias minu- 
prieš buržuaziją.

Tokia klasių kovos eiga, 
kia gyvenimo ironija.

Drg. Tauras, daug metų 
bęs “Laisvės” redakcijoj, susir-! 
go. Mūsų politiniai priešai, tar
tum geležėlę radę, pradėjo 
džiaugtis ir tyčiotis, leido viso
kias paskalas, melus. Drg. Tau-! 
ras jiems atsako, kad jie per- 
anskti apsidžiaugė ir jį pasisa
vino. Nors nebūdamas “Laisvės“ 
štabe del apirimo sveikatos, jis 
pagal išgalę dirbinėja dienraš
čiui.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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INDŽIONKŠINAS, AREŠTAI IR TERORAS 
PRIEŠ STREIKUOJANČIUS MAINIERIUS

į WILKES-BARRE, Pa. — 
Mainierių streikas uždarė 
visas svarbiausias kasyklas 
Wilkes - Barre - Scrantono 
apielinkės. Tik maža dalis 
mainierių pasiliko prie Un
ited Mine Workers lyderių 
įsakymo ir dirba.

Tuo tarpu visos triuškini- 
mo spėkos paleista darban i likti kaip ir be vadovybės. į 
prieš : 
pradžioje.
comb išdavė Lackawanna | tuojaus privalo organizuoti 
pavieto kasyklų savinin- į kasyklų streiko komitetus 
kams indžionkšiną prieš! ir patys mobilizuotis pikie- 
mainierius ir uždraudžia pi-įtavimui. Ypatingai svarbu 
kietuoti. Trys mainieriai, i įtikinti stoti į streiką tuos 

l kurie buvo pasiųsti United i mainierius, kurie priklauso 
’ ; Miners unijos United Mine Workers uni

jai ir tebedirba. Juos rei
kia pasiekti ir Į įtraukti į 
bendrą kovą prieš kasyklų 
savininkus. Bendras fron- 

Areštavimas m a i n i e rių ‘ tas visų mainierių — štai 
prasidėjo streiko lauke. Po- obalsis šio streiko.

licijos ir valstijos kazokų 
būriai saugoja kasyklas 
nuo streikierių ir terorizuo
ja mainierius, kurie bando

Unijos vadai, nesirūpina' 
tuoj aus mobilizuoti masinį i 
pikietą aplinkui kasyklas.; 
Mainieriai kovos lauke pa- j

streiką pačioj kovos šitaip streikas negali būti 
Teisėjas New- vedamas. Mainieriai patys

i Anthracite Miners unijos 
i kovoti prieš išdavimą in- 
; džionkšino, teismabutyje ta
po suareštuoti ir įkalinti už 
“teismo pažeminimą.”

IŠ M AINIERIŲ KOVOS LAUKOBAŽNYČIOS SKLEPE
SPROGO BOILERIS I

' (Nuo “L.” Korespondento) į met jie norėjo pravaryti re-
i WILKES-BARRE, Pa. —
Jau senai šios apielinkės

SYRACUSE, N. Y. — 
Švento Motiejaus katalikų 
bažnyčios skiepe sprogo
boileris ir apgriovė bažny- mainieriai. nerimavo ir ren
čia. Trys žmonės buvo taip &ėsi prie kovos. C------

d. vienbalsiai nubalsavo už 
general] streiką. Sausio 15 

j d. iš ryto einu gatve ir pa- 
’ matau, kad tik kazokai 
i trankosi gatvėje, bet niekas 
i neina i da.rba, 
ižai tesimato, 
neapsigaukite, 
tuoti. Jeigu

tęs buvo be sąmones.To- j - .
i--------------------------i _

' Didelis Žemės Drėbė ji
dir-1 I ♦mas Indijoje

CALCUTTA, Indija.—Sau-

Sausio 13

Pikietu ma- 
Bet, draugai, 
reikia pikie- 
nepikietuosi-

įSio 15 d. apie trečią valandą įaį bosai pradės gaben-
po pietų smarkus žemės 
drebėjimas supurtė visą In
diją. Dar niekąs nežino, 
kiek yra žuvę žmonių, bet 
spėjama, kad bus labai

Nelabai senai kelis mėnesius 
labai sunikai sirgo drg. Bovi
nas, taip pat ‘Laistės” štabo 
narys. Vos laimėjo kovą^su mir- 
čia. Ir šiandien nėra pilnai pa
sveikęs. šlamštas “Naujoji Ga-, 
dynė” atidarė burną iki austi ir 
pradėjo nešvariai tyčiotis iš i

7 METŲ BERNIUKAS 
NUŠOVĖ 4 M. SESUTĘ

ti skebus ir streiką laužyti.
United Mine Workers of 

America lyderiai nutarė 
laužyti mainierių streiką. 
Mainieriai, budėkite! 
gokite savo reikalus, 
stokite į kovą.

Ir Capellini su Maloney 
mato, kad mainieriai nesu
tinka su jų programa. Tas 
pasirodė sausio 13 d., kuo-

Sau- 
Visi

leidžiamas iš Kalėjimo

“Daily Workeriui” pra
nešama iš Vokietijos, kad 
sunkiai susirgo draugas 
Dimitrovas, kuris su ki
tais draugais laikomas 
kalėjime, nors Leipzigo 
teismas juos pripažino ne
kaltais. Hitlerio valdžia 
nepaleidžia. Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
šaukia Amerikos darbi- 
.ninkus atnaujinti reikala
vimus, kad budeliška Hit
lerio valdžia tuojaus pa
leistų i iš bastilijos nekal
tus kpmunistų vadus.

AUKSO UŽGROBIMAS, DOLERIO VER
TES NUMUŠIMAS IKI 50 CENTŲ REIŠ
KIA INFLIACIJA, KAINU PAKILIMĄ
WASHINGTON. — Pre-j visos produktų kainos pa-

Įzidentas Rooseveltas siūlo kils, 
į kongresui, kad būtų pavesta 
, administracijai galia ir tei- i 
i sė užgrobti auksą iš

O ką gaus darbininkai? 
Jiems reikš naują algų nu- 

. kapojimą, nes taip vadina- 
. i ma dolerio “diveliuacija” 

i serve Banko. Aukso savi-, rej^ja dolerio infliaciją, at- 
i ninkams bus atniokėta. Pa- į piginimą popierinio dolerio, 
i gelba šitos transakcijos do-Algų bosai nepakels, o kai- 
! lerio vertė bus nustatyta į nos pakils, doleris atpigs. 
: tiktai 50 centų, ar 60 centų.! Ndujas valdžios smūgis 
Tas reiškia, kad tuojaus vėl i darbo masėms.

CIVILIS KARAS PALIES I PLATUS PRISIRENGIMAS PRIE NACIONALES
KETURIAS PROVIN

CIJAS i

Prasidėjęs karas Ningsia 
provincijoj smarkiai plečia
si. Numatoma, kad į šitą 
naują Civilį karą bus įveltos 

' dar try's provincijos.

izoliuciją, kad nešaukti į 
streiką tas kasyklas, kurios 
pripažino naują uniją. Bet 
delegatai atmetė-jų pasiū
lymą ir nubalsavo prieš jų
norą. Mainieriai nubalsavo • Langįey Field, Va. — In- 
už generalį streiką. įžinierius Stack tvirtina, ka-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Washington. — Roosevel

to valdžia patraukė teisman 
Standard Oil kompaniją ne
va už si.laužymą NRA kont-1 
rakto. - "

GENEVA, N. Y. — Bar- 
inardu šeimoie ištiko baisi uyne auuare Durna iki austi ir , . " _ ~ . Z

pradėjo nešvariai tyčiotis iš to | nelaime. _ Septynių metų su- 
draugo ligos ir leisti šlykščias nūs pasiėmė brolio šautuvą 
insinuacijas.

Prūseikos ir Butkai išsigimė nušovė savo ęesutę Dorothy, 
ir sugedo ne tik politiniai, bet 4 metu amžiaus, kuomet na- 
taip pat žmoniškumo, paprasto 
padorumo prasmėje. žinoma, 
mes už tai ant jų nepykstame. 
Jie neturi principų, bet turi bai
siai ilgus ir lanksčius liežuvius.
Tegul tiešijasi...

ir, pridėjęs prie nugaros,

4 metų amžiaus, kuomet pa
staroji žiūrėjo per langą. 
Mergaitė krito negyva ant 
vietos. ■

Neapmoka Vienuolikos 
Biliony Dolerių Skolų

Prūseika atsidūrė Chicagoje 
ir bandė prispirti savo pasekė
jus prie sienos ir išmelžti iš jų 
keletą šimtų dolerių. Bet žmo
gus susitiko su sunkia proble
ma. Atsirado tokių, kurie pa
sakė: Nebeduosime pinigų. Juo 
daugiau duosime, tuo ilgiau jūs 
griausite darbininkų vienybę. 
Vienykitės su komunistais!

Tas prigijo eiliniuose Prūsei
kos pasekėjuose. Dalykas aiš
kus: Per tris metus Prūseika ir 
Butkus griovę darbininkų judė
jimą. Tą pradeda pamatyti 
darbininkai, kurie jiems pati
kėjo.

Leonas baisiai pyksta ant tų, 
kurie reikalauja sustot ardžius 
darbininkų spėkas. Savo “Gady
nėje” jisai ant jų barasi ir grū
moja. Sako, kad tie jo draugai 
apsirgo komunizmu. Ištikrųjų 
pavojinga liga, bet ne tiems, 
kurie ja serga, ale Prūseikai, 
nes jie atsisako būti melžiama 
karyute.

Tiems draugams, kurie jau 
pamatė Prūseikos kompanijos 
veikimo žalingumą, mūsų judė
jimo visuomet durys atdaros. 
Juo greičiau tie darbininkai at
sisveikins su oportunizmo šu
lais, tuo greičiau jie sugrįš į 
kovingo proletariato eiles.

BEDARBIU KONVENCIJOS, KURI ĮVYKS VAS. 3
WASHINGTON. — čio-1 no komunistai ir simpatikai 

nai pribuvo nacionalis be- gerai dirba del konvencijos 
darbių tarybų organizato- pasitikimo, 
rius draugas Herbert Ben
jamin ir rūpinasi prirengi- į 
mu nacionalės 1_____
konvencijos, kuri susirinks j senatorius, 
vasario 3 d. Del aštuonių į įnešti kongresan Darbinin- 
šimtų delegatų nakvynės i kų Bedarbės Apdraudos Bi
jau parūpintos, bet tikima- į lių. Bando surasti tokius 

: si apie tūkstančio delegatų.: senatorius, kurie simpati- 
Maistu delegatus aprūpins zuoja bedarbių kovai už ap- 
Tarptautinio D a r b i n inkų drauda. Ar tas pavyks, tai 

' Ordeno kuopos. Washingto- kitas klausimas.

Drg. Benjamin deda visas 
bedarbiu I pastangas, kad gavus kelis 

kurie sutiktų

Didelis Laimėjimas
Biskis iš Anthracite Mine da ne^? ,bus Pydavo-. 

Workers unijos lokalo 51. 
Susirinkimas įvyko sausio | 
14 d. 
portą iš konferencijos ir ra
portas priimtas. Venbalsiai 
nubalsuota už streiką. Daug 
diskusuota apie streiką. Nes 
pirmininkas užėmė visą lai
ką su savo senais spyčiais. 
Vienas narys prašė balso ke
lis kartus, bet pirmininkas 
nekreipė domės. Tik kitiem 
nariam pareikalavus, buvo 
priverstas duoti minėtam 
nariui progą kalbėti.

Mainierys.

; Brutališkas Teroras 
Bulgarijos Darbininku prieš Streikierius

Komisija išdavė ra

j Amerikos Kariniai Laivai 
Traukia į Kubą

WASHINGTON, r- Kon- i Roosevelto valdžia pa- 
gresui raportuojama, kad siuntė dar du kariniu laivu 
Jungtines’ Valstijos tarųpa į Kubą, laukiant naujo civi- 
“nuskriaustos” ant vienuo- 
kos bilionų dolerių, nes An-

įio karo. Wall Stryto im
perialistų pastatytas Kubos 

glija, Francija, Vokietija ir prezidentas Hevia laukia 
kitos kapitalistinės valsty- pasipriešinimo.
bes atsisako atmokėti kari-! tas skubina jam į pagelbą. 
nes ir kitas skolas.

Rooševel-

- - - - - - - - - Palaidojo Lubbe Lavoną, 
arklys galva užmu- Gimines Protestuoja 

šė moteriškę 

Lincoln, Mass. — Panele 
Bigelow, 24 metų, ant far- 
mos apžiūrinėjo arklį ir jo 
snukį glostė. Arklys savo 
galvą taip papurtė ir drožė 
merginai per galvą, jog pa
staroji už kėlių ^valandų 
re nuo smūgio.

mi-

LEIPZIG, Vokietija. — 
Hitlerio valdžia palaidojo be 
jokių ceremonijų lavoną 
Marinus Van der Lubbe. 
Lubbe šeimyna prisiuntė iš 
Holandijos griežtą protestą 
prieš tokį Hitlerio valdžios 
elgesį ir dar ; kartą i reikala
vo lavoną sugrąžinti.

tas toks orlaivis, kuris į va
landą. galės lėkti 544 mylias.

Chicago, Ill. — Valstijos 
prokuroras reikalauja mir
ties bausmės gensteriui 
Toughy ir jo draugams už 
kidnapiųimą k a p i ta Ii s to 
Factor. i

Providence, R. I. — “Už 
Teisę Gyvent Kliubas”, ku
ris turi 1,200 narių bedar
bių, išrinko du delegatu į 
nacionalę bedarbių konven
ciją.

I ! _

j Detroit, Mich. — Michi- 
gano valstijoj jau išrinkta 
32 delegatai į nacionalę be
darbių konvenciją. Dar ti
kimasi išrinkt aštuoniolika.

Montgomery, Ala.-į-Stai
ga mirė negras Louis Cun
ningham, vienas iš devynių 
nuteistų mirtim Spėjama, 
kad kalėjimo sargai jį už
mušė.

Nanking, Chinija. — Pa
saulio darbininkų reikalavi- 

’mai privertė Nankingo val
džią perkelti į ligoninę drau
gus Noulensus, kurie yra 
paskelbę bado streiką ir rei
kalauja naujo teismo.. Jų 
gyvybė pavojuje.

Baltimore, Md. —, Lenino 
mirties paminėjimo susirin
kimas įvyks penktadienį, 
sausio 19 d., Lehmano sve
tainėj, 800 Block N. How
ard St. Kalbės drg. Wicks.

SOFIA, Bulgarija. — Ne- i BRAWLEY, Cal. — Visoj 
legalės Komunistų Partijos į Imperial Valley apielinkėj 
vadovybėje tapo išvystytas i įvestas tikras karo stovis, 
toks didelis masinis judėji-1 Laukų darbininkų mitingai 
mas, kad apeliacijų teismas • uždrausti, suareštuota ir su- 
buvo priverstas atmesti že- įgrūsta į kalėjimus 450 strei- 
m^gnio teismo nuosprendį 
prieš šimtą revoliucinių dar
bininkų. Devyniolika iš tų 
darbininku buvo nusmerkta 
mirtim

Dešimt Žmonių Sudegė 
Orlaivio Nelaimėje

į kierių. Streikas paverstas 
nelegaliu. Darbininkai lai- 

i ko susirinkimus slaptai. 
į Streikas eina pirmyn. Dar- 
j bininkams vadovauja Laukų 
Darbininku Industrinė Uni
ja.

John L. Lewis Paskirtas 
į Valdžios TarybąPARYŽIUS, Francija. — 

Grįžtant iš Indo-Chinijos i 
nelaimė ištiko didelį Fran-• ' --------
bijos karinį orlaivį. Sude-į WASHINGTON. — Roo- 
gė dešimt žmonių, iš kurių, sevelto valdžia moka pasi- 

' kinkyt reformistinių unijų 
biurokratus. Štai N RA pa
skyrė John L. Lewis, prezi
dentą United Mine Workers 
of America, į Nacionalę 
Minktosios Anglies Pramo
nės Tarybą. Jis ten neva 
atstovaus mainierius, bet 
tarnaus kasyklų savininkam 
ir valdžiai.

buvo penki augšti Francijos 
valdininkai.

Budavoja Milžinišką 
BombinĮ Orlaivį

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. Foker orlaivių dirbtuvė 
pradėjo budavoti bombų ne
šiojimui orlaivį tokio dy
džio, kokio iki šiol nebuvo 
visam pasaulyje. Jis bus 
reikalingas laike karo bom- 
bardaMTmui miestų ir 
mu. fe

SUDEGĖ MOTERIŠKĖ

kai- GOUVERNEUR, N. Y.— 
Gaisre žuvo Fuller, 44 me
tų amžiaus, dviejų mergai- 

! čių motina. Jos duktė Jane 
i apdegė, bandydama motiną

UMATILLA, Fla. — Čio- išgelbėti.
nai apsivertė busas, sužeis- -

Sužeista 19 Vaikų

damas 19 mokyklos vaikų ir <l)aiierlan Pasauliniu žinių 
draiverp. 5-tam puslapy D
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Mainierių Streikas
Kietosios anglies 

ir Scrantono apielinkėje streikas liepsno- 
jasi. šį streiką vadovauja naujoji unija, 
United Anthracite Miners, kurios prie
šakyje stovi toki individualai, kaip Cap- 
pellini ir Maloney—pasižymėję savo pra
gaištingais darbais mainieriams. Nau
jos unijos vadovybė, sako spauda, labai 
nenorėjusi šito streiko, bet eiliniai nariai 
privertė juos skelbti. Gilus ir platus ne
pasitenkinimas verda tarpe angliakasių 
jau senai. Apie 20,000 mainierių jau iš
ėjo streikan, o kiti dar išeis šiomis dieno
mis.

Tačiaus streikieriai turės susitikti su 
visa eile sunkumų, kuriuos jie turi žinoti 

.išanksto. Pirmiausiai jie žino, kad seno- 
‘ ji, Lewiso kontroliuojama unija, U.M.W. 

of A. yra paruošta laužymui streiko. Vie
tinė valdžia—prieš streikierius. Samdy
tojai—prieš juos. Federalė valdžia su sa
vo N R A—prieš 
pirmadienį Lackawanna apskrities (coun
ty) teisėjas E. O. Newcomb išdavė in- 
džiohkšiną-drausmę pikietuoti streiku 
apimtas mainas. Kai kur darbininkai- 
streikieriai nepaisė to ir pikietavo. Tai 
reiškia, kad tuoj gubernatorius Pinchot 
prisius ginkluotų valstijos kazokų, kurie 
buožės ir šautuvo pagelba bandys palai
kyti tvarką, neprileisti darbininkams pi
kietuoti mainas; saugos streiklaužius.. 
Na, pridėjus dar tai, kad streikui nelabai 
pritaria patys unijos lyderiai, tai ir susi
daro visas sunkenybių kalnas, per kurį 
gan sunku mainieriams pereiti.

Tačiaus streikuoją mainieriai darbinin
kai turi žinoti vieną: jei jie laikysis ge
rai, solidarybėje ir pasirįžime, — jie lai
mes. Jokia spėka jų nenugalės. Mūsų 
todėl linkėjimas išstojusiems streikan 
darbininkams-mainieriams: kovokite ir 
laimėkite. Mes su jumis, draugai mainie
riai!

kasejų \Vilkes-Barrės

streikierius. Pereitą

Kas iš To Išeis?
“Vilnis” praneša, kad Chicagoje p. 

Prūseikos pasekėjų tarpe atsirado žmo
nių, kurie kelia vienybės klausimą. Jie 
ragina savo lyderius grįžti į Komunistų 
Partijos eiles ir, apskritai, į visą revo
liucinį judėjimą.

Geras reiškinys, tačiaus, norisi perspė
ti tuos draugus, kad jie nesitikėtų ma
tyti visus prūseikinius sugrįžtant į ko
munistinio judėjimo eiles, nes prisieitų 
gerokai nusivilti. Visųpirmiausiai reikia 
žinoti, kad su kiekviena komunistiniam 
judėjime pasireiškusią atskala, su dali
mi gerų darbininkų, dalis išeina politiniai 
visiškai sugedusių, kurie jau nebegali pa
sitaisyti. Jei mes paimsim Amerikos re
voliucinio judėjimo vystymosi istoriją, 
tam surasim geriausių pavyzdžių.

Todėl ir tie Prūseikos pasekėjų eilėse 
esą asmenys, kurie dabar stoja “už vie
nybę”, turi žinoti, kad tam tikra dalis 
prūseikinių į komunistinio judėjimo ei
les daugiau nebegrįžš; jie velys geriau 
eiti pas social-fašistuš arba fašistus, su 
kuriais jie dabar palaiko artimiausius 
santikius ir bendrą frontą prieš komunis
tiniai nusiteikusius darbininkus.

Kad gera dalis tų darbininkų, kurie 
dar vis seka Prūseikos politiką, sugrįžš 
į mūsų eiles—neabejojame. Žinoma, bū
tų gerai, kad jie tai padarytų greičiau. 
Jie turi matyt, kad jų stovėjimas su prū- 
seikinįais kenkia revoliuciniam darbinin
kų judėjimui, o stiprina reakciją. Šiame 
kapitalizmo krizio laikotarpyj, kuomet 
Amerikoje grūmoja fašizmas, revoliuci
niai darbininkai privalo vienytis po ko
vinga Jungtinių Valstijų Komunistų Par
tijos vėliava ir bendrai vesti kovą prieš 
imperialistinio karo pavojų ir fašizmą.

Anksčiau buvo paskelbta, 
kad gavome 989 naujus 
skaitytojus “Laisvei” šiam 
vajuj. Tai buvo perdėta 
skaitlinė. Naujai stojusi 
prie administracijos dirbti 
draugė prie skaitlinės nau
jų skaitytojų primaišė apie 
porą šimtų atnaujintų pre* 
numeratų. Atydžiai peržiū
rėjus, randame, kad naujų 
skaitytojų šiame vajuj fnū- 
sų dienraštis gavo 807.

Sulig blogų laikų, neblo
gai gauta, tačiaus nėra nei 
geriausia. | Visai prastai 
šiemet pasirodė Philadel
phia, Baltimore, Bostonas 
ir keletas kitų miestų, kur 
tirštai gyvena lietuvių.

Organizuotai dar mes ne
mokame dirbti. Darbinin
kiškam judėjimui simpatin
gos draugijos spaudos va
juose nepasirodė, Literatū
ros Draugijos tik dvi kuo
pos: Easton ir Worcester 
tefunkcijonavo. Apie 85 
nuošimtį visų naujai gautų 
skaitytojų surinko pavieniai 
draugai. Puikiai šiemet pa
kilo New Jersey valstija. 
Draugai newarkieciai ir eli-

zabethiečiai dirbo gerai. 
Tiesa, kad po didelę dalį 
skaitytojų gavo draugai M. 
Dobinis ir D. Krūtis, ta- 
čius jiems draugiškai pa
dėjo kiti draugai. Kuomet 
draugam Galeckienei ir Žal- 
dokui Philadelphijoje var
giai bent kas padėjo.

Draugai bostoniečiai, phi- 
ladelphiečiai ir baltimorie- 
čiai, žinokite, kad jūs laike 
vajaus savo bolševikiškų 
pareigų neatlikote. Stokite 
į darbą dabar! Pasiskirkite 
laiką ir organizuotai lanky
kite darbininkų bakūžes ir 
kalbinkite darbininkus už- 
siprenumeruot “Laisvę”. Jei 
Montello, Worcester, New
ark, Shenandoah, Bingham
ton, Waterbury ir kitur yra 
gauta po keletą desėtkų 
naujų skaitytojų “Laisvei,” 
tai aišku, kad Bostone, Phi- 
ladelphijoj ir Baltimorėje 
yra galima gauti.

4 d. vasario įvyksta “Lai
svės” šėrininkų suvažiavi
mas. Kiekvieno draugo rei-

Bendras posėdis ALDLD. II 
Aps. ir LDSA I Aps. 
tetų įvyko penktadienį, 
šio 12, 1934, “Laisvės“ 
nėj, 8 vai. vakare.

Dalyvavo trys narės 
LDSA I Apskr. (dvi nepribu-!*e

Kadangi dabar ALDLD 39 
kuopa ir LDSA 54 kuopa su
ėjo i daiktą ir susivienijo, tai 
dabar bus tik viena ALDLD 39rasti-;,

I KU0p3«

nuo; Susivieniję abi kuopos nuta- 
"ė rengti parengimą, kuris 

vo) ir septyni nariai nuo ALD ■ D’yks sausio^ 27 *d., ^šeštadienį, 
LD II Apskr.

Išrinkta 1934 metams vai-1 
dyba iš sekamų draugų : pirm. į 
O. DepŠienė, prot. seki*. A. Li
deikienė, fin. rast. J. Skipa- 
ris ir ižd. G. A. Jamison. Taip
gi išrinkta specialė komisija, 
kuri rūpinsis moterų reikalais. 
Į komisiją įeina šios draugės: 
S. Petkienė, Zablackienė ir B. 
Makutėnienė.

Buvo raportai išduoti iš 
įvykusių Apskričių konferenci
jų. Apkalbėta kokiais būdais 
geriau surišti tų abejų konfe
rencijų tarimus į bendrą dar
bą, idant jie būtų naudingais 
darbininkų judėjimui.

Svarbesni tarimai padaryti | 
šie: agitacija už “šviesą,* 
rios vajus prasidės su sausio1 
15, 1934; darbuotė tarpe mo-' 
terų, ypač kovo mėnesį, kuris;

| po numeriu 111 W. Market St. 
i Prasidės parengimas 7:30 vai. 
; vakare.

Parengimas bus labai sma
gus. Jame bus skanių užkan
džių ir lengvų gėrimų. (Apie 
prakalbas d. Millerio turėjome 
apleisti, nes korespondencija 
negalėjo tilpti pirmiau, kad 
gelbėtų prakalbų skelbimui.)

O. Janušauskiene.

HARTFORD, CONN.
Prakalbos Gerui Pavyko 

Gruodžio 28 d. čia įvyko pra
kalbos. Kalbėjo draugas Mille- 

i ris, kuris dar tik yra grįžęs iš 
Sovietų Sąjungos ir Lietuvos.

I j Jisai kalbėjo apie padėtį darbi- 
- Įninku šalyje ir kapitalistinėse 

i šalyse.
■ i Taip pat kalbėjo ir draugas 

visas yra pašvęstas agitacijai į C- Strauss (Strižauskas jaunuo- 
tarp darbininkių moterų.

Moterys lošia svarbią
ilis) apie prieškarinį kongresą, 

ro]ę kuris įvyko Paryžiuje ir apie 
mūsų darbininkiškame judėji- ^aro Pavojų abelnai. 
me ir neturi būti jos užmirš

tos. Kuopos turėtų atkreipti

Lenino Kampelis

Kaip Nereikia Daryti
Andai “Tiesoje” Liet. Darbininkų Susi

vienijimo iždo globėjai paskelbė savo ra
portą iš peržiūrėtų Centro knygų. Ra
portas buvo perdaug suglaustas ir todėl 
neaiškus, netgi klaidinąs pačius LDS na
rius. Ten pav., buvo pažymėta, kad per 
pusę metų LDS turėjo “įvairių išlaidų” 
$13,041.43. Kokios tos išlaidos—nepasa
kyta. Sulyg tuo, beje, išeina, kad LDS 
vienu pusmečiu turėjusi apie $4,000 neda- 
tekliaus, kas yra netiesa.

Priešų spauda, pasigavusi tokį neaiš
kų, Supainiotą raportą, bando pilna gerk
le rėkti, būk mūsų organizacija jau ban
krutuojanti, kad pas mus nėra geros 
tvarkos, kad mes turime dideles išlaidas 
ir t. t. Tuo pasižymėjo ypačiai “Naujie
nos”, kurios nuolat bando įkąsti mūsų 
judėjimui.

Kas gi įeina į tą $13,041.43 “įvairių iš
laidų” sumą? “Tiesa” atsako:

Į tą sumą įeina investinimas į bonus $10,- 
615.66; randa, advokatui išlaidos, išlaidos 
už viršininkų kaucijas, actuary išlaidos ir 
eilė kitų išlaidų. Bet visas tas išlaidas iž
do globėjai smulkmeningai nesužymėjo; jie 
visas jas sudėjo į vieną sumą ir pavadino 
“įvairios išlaidos.“
Taip, LDS iždo golbėjai čia padarė 

stambią klaidą; jie parodė, kaip nereikia 
dalyti raportai. Sykiu, mūsų nuomone, 
klaida yra ir pačios “Tiesos” redakcijos, 
kuri; matydama, kad raportas sukels ne
aiškumų, kad jis pertrumpas, nesmulk- 
meniškas, talpino jį LDS organam Lai 
būva tai visiems gera pamoka ateičiai!

Baisis Dalykai Dedasi Brazilijoj
Kaip siunta ir dūksta Brazilijos lietu

viški fašistai, su Smetonos konsulu Ma
čiuliu galvinyj, šiurpulingų žinių paduo
da darbininkų laikraštis “Mūsų Žodis” 
(num. 3-čiam, už gr. men. 20 d.) Imam 
tą žinią ištisai:

—Refinadora Paulista. Po to, kaip fazen
doje buvo išplatinti du kart atsišaukimai bra
zilų kalboje į fazendos darbininkus, tarnauto
jus ir impreitierius, šaukianti prie streiko ko
vos prieš žiaurų išnaudojimą, fazendierius 
pereitą savaitę pašaukė ginkluotų kareivių 
būrį, suareštavo 15 lietuvių darbininkų ir jų 
šeimynas išmetė iŠ fazendos.

Tas bjaurus išnaudotojų terorizavimas vien 
lietuvių darbininkų, yra pasekmė Mačiulio su
daryto su policija “bendro fronto” prieš revo
liucinius darbininkus 1932 m. vasario 16 d., 
kada surengtam Lietuvos nepriklausomybės 
pamin. baliuj konsulas Mačiulis apdovanojo 
penkis Brazilijos reakcionierius Gedemino or
deriais, jų tarpe S. Paulo politinės policijos 
viršininką Costa Fereira.

Mačiulio šnipai, kurių tinklas yra suorga
nizuotas visoj Liet. Kol., įskundė fazendieriui, 
kad atsišaukimus išplatino darbininkai lietu
viai ir feodalo keršto aukomis liko 15 nekaltų 
lietuvių šeimynų.

Kons. Mačiulis, su kurio žinia ir pritarimu 
toks terorizavimas vykdomas, kad pakelti sa
vo nusmukusį vardą, areštuotus ėmė “gelbėti“. 
Areštuoti atvesti į S. Paulą, per tardymą 13 
nerasti “kaltais” ir paliuosuoti. Mačiulis as
meniškai lankėsi kabinete pas Costa Fereirą 
ir sudarė tolimesnį veikimo planą pravedimui 
dar didesnio terorizavimo. Dabar gauta ži
nių, kad po suareštavimui ir išvarymui tų šei
mynų, fazendoje vėl pasirodė atsišaukimai 
šaukianti darbininkus kovoti prieš feodalo įr 
policijos, sauvaliavimą, del to fazendierius įsa
kė per 8 dienas apleist fazendą visoms lietuvių 
šeimynoms, kurių ten randasi apie 300. Prie 
jų išvaromi ir du brazilai darbininkai. .

Bjauresnį ir niekšingesnį darbą var
giai begalima įsivaizduoti! Žmogus, ku
ris pasiųstas neva padėti Lietuvos išei
vijai—daro suokalbius su fazendų savi
ninkais ir jų valdžia terorizuoti lietuvius 
darbininkus! Terorizuoja juos neatsi
žvelgdamas, kas kaltas, kas tie. Kiėkvie- 
nas doras darbininkas tokiems nenaudėr 
liams gali tiktai kovą teskelbti!

Sekantį šeštadienį ir sekmadienį visoj 
šalyj įvyks daugybe masinių mitingų—* 
paminėjimui dešimt metų nuo Lenino 
mirties. Lietuviai darbininkai, dalyvau
kite juoSe! .

'■‘B'"****

Paskiaus buvo renkama au
kos Lietuvos ir Vokietijos poli
tiniams kaliniams. Po $1.00 au
kojo M. Seliokas ir J. Beržinis. 
Po 50c.: J. Vasiliauskas, B. 
Smith ir F. Ramanauskas. Po 
25c.: A. Klimas, H. Bernotie
nė, J. Prakuckas, A. Karalius, 
P. čelkojis, B. Žukas, O. Ver- 
ketienė, P. Giraitis, B. Mule- 
ranka, V. Staugaitis, K. Vilkas, 
J. Kazlauskas, J. Maziliauskas, 
A. Abeliunas, K. Jakniunas, V. 

mėtojai buvo šie: 1. Reming- Ramanauskas, J. Bernotavičia, 
i ton Portable Typewriter, Ver- O. Rudžinskienėj F. Masaitis ir 
i telis, 203 W. 16th St., Linden, A. Bedinskas.
N. J., No. 2394. 2. Wrist- 

Greitu laiku rengimo ko- watch, A. Naiva, 127 First St 
misija paskelbs kokią vaka-'Ehzabeth, N.^J.,^No. 1201. 
rienę ji duos ir kas daly- $5-00 ’ _ ___ .

kalas šį suvažiavimą skaity- i daugiau atydos j apšvietą. pei_ 
ti svarbiu ir jame dalyvauti. | Rįa rengti diskusijos įvairiais 

Po suvažiavimui bus va- i dienos klausimais ir prelekci- 
karienė ir puikus koncertas. Jas-
Suvažiavimas ir vakarienė ALDLD II Apskr. yra dėkin- 
atsibus Gi and Paiadise sidarbavo su platinimu bilietu- 
Ballroom, 318 Grand St., jj Apskričio naudai. Daik- 
Brooklyn, toje pačioje vie- tai buvo išleisti sausio 7 d., 
toje, kur pernai buvo. Svar- j 1934, Newark, N. J., laike Sie- 
bu turėti ir parengimą sek-|tyao . Choro vakarienės. Lai- 
minga. Darbuokimės visi,;
kad vakarienėj būtų tūks-1 --- — --7- -• - ■ -
tantis publikos.

ALDLD II Apskr. yra dėkin
gas visom kuopom, kurios pa
sidarbavo su platinimu bilietu-

vaus programoje.
P. Buknys

Laiškas iš Francijos
Leninas sakė, kad—
Prasidėjo nauja pasaulio 

istorijos gadynė.
Žmonija meta nuo savęs 

šalin paskutinę vergijos 
formą: kapitalistinę ar sam
domą vergiją.

Liuosuodamosi nuo vergi
jos, žmonija pirmą kart per
eina prie tikros laisvės.

Kaip galėjo atsitikt, kad 
pirmoji šalis, kuri įvykdė 
proletariato diktatūrą, or
ganizavo Sovietų Respubli
ką, buvo labiausia atsiliku- 
sis Europos kraštas? Mes 
vargiai apsiriksim, jei tar
sim, kad kaip tik tas prieš
taravimas tarp Rusijos at
silikimo ir jos “šuolio0 į 
augščiausią demokratizmo 
formą, per buržuazinę de
mokratiją prie sovietų arba 
proletarų d e m o k r atijos, 
kaip tik tas prieštaravimas 
buvo viena priežasčių (ap
art to, kad daugumą socia
lizmo vadų spaudžia opęrtu- 
nistiniai įpročiai ir filisterių 
prietarai), kuri ypač apsun
kino ar sutrukdė Sovietų 
rolės supratimą Vakaruose.

Darbininkų masės instink
tu nujautė visam pasauly 
reikšmę Sovietų, kaip prole
tariato kovos įrankio ir kaip 
proletarų valstybės f oriuos. 
Bet oportunizmo pagadin
tieji “vadai” garbino ir te
begarbina buržuazinę de
mokratę ą, vadindami ; j ą 
“demokratija” • apskritai.

MONTLUCOM; Francija. — 
Dabar Francijos Komunistų 
Partija veda didelę agitaciją, 
tai ir mūsų mieste įvyko prakal
bos gruodžio 16 dieną. Kalbėjo 
trys kalbėtojai. Vienas kalbėjo 
nuo jaunų komunistų. Kitas kal
bėtojas buvo Partijos parlamen
to narys.

Daug kartų man teko daly
vauti masiniuose mitinguose ir 
girdėti kalbėtojus, tačjaus ne
girdėjau tokių gerų kalbėtojų, 
kaip draugas Doriot. Kad ir 
menkai susipratęs darbininkas, 
tai galėjo suprasti viską po šių 
prakalbų.

Kalbėtojas gerai nurodinėjo 
socialistų vadų darbus ir jų šu
nystes. Kvietė eilinius socia
listus darbininkus dėtis į bendrą 
frontą su darbininkais.

Visi kalbėtojai nurodinėjo, 
kad darbininkai visų pakraipų 
turi vienytis kovai prieš išnau
dojimą, prieš badą, skurdą ir 
metimą iš'nAhių. O jei kovoti, 
tai 'reikalinga vienytis visiems 
bendrai: . »

Klausytojų buvo pilna svetai
nė. Daugiau kaip tūkstantis 
parašų surinkta prieš Hitlerio 
fašizmą. Pareikšta protestas 
hrieš Francijos ir kitų šalių im
perializmą, kuris veda prie ka
ro.

Kaip matote, Amerikos darbi
ninkai, tai ir Franci jo j yra dar
bininkų kdmunistų judėjimas ir . 
tasai judėjimas kas kart stip
rėja. Seniaus mažuose mies- . 
tuose mažai kas žinojo apie dar
bininkų judėjimą ir Komunistų . 
Partiją, o dabar jau tas judėji
mas pradeda užkariauti Sau dįr- ( 
vą. ■

Raudo na .<? G u z i ka.«?.

Smulkiu auku 
surinkta $1,08.

Viso aukų surinkta $9.58. Vi- 
• 3. siems aukotojams tariame šir- 

, Pitt, 56 Stight St., Pa- dingai ačiū.
terson, N. J., No. 2710 (gat- 

į vės vardas nelabai aiškiai pa
prašytas).
i ir laikrodėlis atiduota drau- 
igams, kurie laimėjo. Kuris 
turi laimingą trečią numerį 
(No. 2710), kada atsišauks, 
tai bus priduota dovana.

Visais ALDLD II Apskr. rei
kalais kreipkitės prie sekr. 
šiuo antrašu: Ą. Lideikienė, 
17-23 Orchard St., Great

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., ' Newark, N.

Telephone: Humboldt 2-7964

Rašomoji mašinėlė1 pARAPIJONAI UŽGROBĖ
BAŽNYČIĄ

Philadelphia, Pa.—Armė
nai parapi jonai sukilo prieš 
kunigą ir užgrobė Šv. Gre- 
goriaus bažnyčią. Kunigas 
buvo mirtinas priešas So
vietų Armėnijos, o parapijo
nai simpatizuoja darbininkų

A. Lideikienė-

DARBININKU 
SVEIKATA

■fi&cauvu

alcohol, 2 ozs.”
Leiskite j dešinę ausį po ke

letą lašų šio mišinio, kartą ar 
dukart kas diena, per ilgoką 
laiką. Tai bent nieko blogiau 
nepadarys, o kartais gal ką ir 
padėti, ypač jei toje ausyje 
yra įsisenėjusio bakterinio įde
gimo.

Kitam sūnui irgi menka pa-

Vienas Neprigirdi, Kitas | 
Tampos

Prašau man patarti per 
“Laisvę“ apie mano vaikus. 
Vienas, mažas būdamas, sirgo 
pažandėm (mumps), tai dabar, 
jis negirdi dešine ausia; jam 
jau 16 metų. O kitas, kūdi-j 
kiti būdamas, sirgo vaikų para. | 
lyžium. Tai jis nuo tada nėra
sveikas: visas tampos ir labai galba. Ot tik ab’elnai priežiū- 
bijosi, ir, kad ką pamato, tai ra, geras maistas, oras, saulė, 
parpuola, ir dešinė jam ran-1 poilsis ir tt. Maistas ypač daug 
ka ir koja labai silpna ir vis 
trauko. Ir labai nedrūtas ant 
strėnų. Tai klinikos, daktaras 
sako, kad jam nervai suirę ar
ba visai negyvi, ale jis man 
nieko nedavė. 

. i
Atsakymas į,. , • , ‘ • • .. ~llima esti kiek sustiprinti ap-

Tam sūnui, kur neprigirdi Įsilpę vietos, čia tik patyręs 
viena ausia, vargu bus kas eš-1 chirurgas, ten pat ant vietos, 
mingo padaryti. Ant vietos, tegalėtų ką tarti ir padaryti, 
ten pat gydytojas, gal būt, ga-0 šiaip braukyti, masažuoti 

tos apsilpusios, vietos. Masa
žuoti galima paprastu būdu 
arba ir elektriniais aparatais. .
Kartais ir dijatermija—elek
trinis šildymas padeda apsilpu
sioms vietoms kiek sutvirtėti. '1

nesveria, paprastas, natūrali
nis, nesugadintas maistas.

Sūnui duokite ilgiau pamie
goti, dažniau pasilsėti. Ne- 
prošalį bus ir geležies tonikas, 
žuvų aliejus ir iodo lašai.

Kartais operacijos keliu ga-

P

1

lėtų ką susekti, kas ten jam 
ausy sugedo, ir tada pritaiky
tų atatinkamą gydymą. Vis 
tiek, Drauge; galite parsinešti 
iš vaistinės šių vaistų:

“Boric acid, 20 grs.,

*•



Trečiadienis, Sausio 17,1934 , Trečias Puslapis

deklamuodamas prieš moųo- myn algas miestų darbiriin- 
polius, kuomet tikrumoj jis kams linkui tokio pat dole- 

i su savo NRA pjaute pjauja’rinio laipsnio.
i mažuosius pramonininkus ir 

Didžiausią blogumą “ste- f bandomosios diktatūros, kad ■ prekėjus, o trustus juo la-' 
būklingas daktaras” žmo
gui padaro ne tuom, kad iš
vilioja pinigus. Žalingiau
sias dalykas, tai kad šun
daktaris sukelia pas žmogų 
pasitikėjimą, kad “aš tave 
tikrai išgydysiu”; tuomi jį 
suturi nuo jieškojimo teisin-jdentas Walter Duranty, ra-' 
go gydytojo, užsendina Ii- J šydamas iš Washingtono: 
gą ir visai suardo žmogaus 
sveikatą.

Panašiai ir “stebūklada-į sieis panaudot prievartą... 
ris” prezidentas Roosevel-,įr ‘didieji batalionai’.vei- 
tas apgaudinėja darbinin-! kiaušiai kovos až ką tai pa
kus ir darbo farmeriuš, ke- našaus į fašizmą, o ne į so
tindamas pats atsteigt jiems j cializmą.” 
" , v Štai kas ištikrųjų laukia dina Morganas, Kuhn, Loeb^ginklavimosi, kuv>uw v 1-4
turėdamas nuo Kovos uz sa- darbininkus, pasitikinčius ir kiti stambieji bankiniu- j kiti galanda peilius ir valosi 
vo reikalus.^ Roosevelto pažadais, kuriais kai, kurie net

Šiuo atveju turime ypač taipgi juos ramina vadai Į cento mokesčių

Stebuklirigas Daktaras Politikoj

gerovę ir tucmi daugel} su-

vo reikalus.

tininkui sumažinta alga nuo 2 ' t.yti ir dešimt tūkstančiu 
iki 15 dol. : i u- • i •* , ,, .. . darbininku išmesta is dar-Šią draugiją valdo sklokimn- ^ . ..
kai. Tad skaitytas laiškas nuo'^0, Chinijos kapitalistai 
laisvamanių organizacijos, kur: kaltina Japonijos kapitalis- 
kalbama apie steigimą laisvų . tus, kad jie pigiu šilku už- 
kapnnų apie Kražių apielinkę. , pra(įjj0 Chinijos rinka. 
Laiške skambėjo ir dr. šliupo Į t
vardas. Laiške prašo aukų. ; ’ ~ "

Pirmininkas A. Krukonis įga-j SKAITYKIT IR PLATIN* 
liotas rinkti aukas, bet mažai i KIT “LAISVĘ” 
kas aukavo. Veikiausia nariai į —----- - - -- ----  ------------
dar atsimena laisvamanių dar--—...................... ..............
bus

kų, žada šiemet išleisti dar 
10 bilionu doleriu vertės bo- *- <- i
nų būk tai “pramones ir i 
ūkio atsteigimui,” ir iš tos ■ 
sumos skiria keturis Dilio
mis dolerių bankams ir trus- 
tams,—jis, suprantama,, taip 
pat gausiai apsirūpina pini- j 
gaiš kariškiems reikalams.

Jeigu, todėl, dirbantieji ir 
bedarbiai neims tikrai masi- 

ėner- 
gingai kovoti komunistų va
dovybėje, o ir toliau leisis 
Roose veltu i ir jo agentams 
mulkinti, tai ve kokie reiški
niai pažiūrės jiems stačiai į

Bet kalbant apie verstinų 
! darbų stovyklas, niekuomet 
neturime pamiršti, jog tai ir 
kariško muštro laukai, ruo
šimas žmogiškos medžiagos 
a t e i nančiam imperialisti
niam karui, kurio pavojus 
vra išskaitomas ir iš žodžių

i Amerikos buržuazija nesiti-' b*au stiprina. Jis donkicūo- 
į ki bent senoviškais, “denio-1 ^škai lošia, pranašaudamas, 

' kad “turės pragaišt berei- 
i kalingas pramonės įmonių 
i didinimas... ir bergždžiai 
' gulintieji perviršiai, turės

Times” (saus. 7) korespon- j sutirpt liepsnose, kurias pa- 
I tys užkūrė”... Tegul, mat, 
tie perviršiai patys supleš- džia milžiniškas sumas pi
ka, bet Rooseveltas nekliu- nigų ginklavimuisi”.
•dys privatiško turto nei ir Amerika negali “atsilįk- 
tiek, kad bedarbius pašelpti. ti 
O kaip ištikro “liepsnose 
tirpsta” bergždieji pervir
šiai, galima suprast iš šimtų 
milionu dolerių, kuriuos už- rė pasauliui pastabą, kad 

Į gulę sau laiko ir vis dar di- i mes daugiau nemažinsime 
i. kuomet visi

kratiškais” būdais toliau i 
viešpatauti, kad jinai eina 
linkui-fašizmo įvedimo? Ta
tai pastebi ir New Yorko '£

“Jeigu keblumai nesiima
i žes, o padidės,.. .tai gal pri

kreipti domę į Roosevelto Amerikos Darbo Federaci- 
padarytą šalies kongresui jos ir Socialistų Partijos, 
pareiškimą, sausio 2 d., ir į;To sėkmėje Rooseveltas sa- 
jo apskaitliavimą, kiek irį vo manifeste sausio 2 d. tik 
kam reikės skirt pinigų iš j pasidžiaugia, jog “šis mil- 
valstybės iždo naujiems me- žiniškas mūsų šalies gyveni- 
tams. O prie valdžios lėšų rao 
skaitliavimo taipo pat pri- < ramiai, be kokių didesnių iš
deda monų ir pranašysčių, I krikimų”... Tik šičia jis,! 
kad iki 1936 metų šalies suprantama, tiksliai užtyle-l 
ūkis būsiąs pagal jo planą jo, didžiules darbininkų ko- 
taip pertvarkytas, jpg iš-' vas plieno, anglies, audimo 
nyksią bedarbės blogumai, bei kitose pramonėse, prasi-;

Prezidentą? Hooveris ža
dėdavo sugrąžint gerovę per | 
tris mėnesius. <_______
demagogas Rooseveltas ima 
daugiau laiko—24 mėnesius. 
Bet kaip pirma Hooverio,! 
taip dabar Roosevelto. pr 
matinis siekimas yra suve
džiot darbo žmones tuščio
mis viltimis.

Ko Rooseveltas visų pir
ma tikisi pasiekti naujais 
savo manifestais?—Ogi už
migdyt darbininkų kovas už ' talistinių žinovų apskaitlia- 
bedarbių apdraudos įstaty- vimo,* pav., 
mo išleidimą ir atkalbėt gest” š. m. sausio 6 d. To 
juos nuo organizavimosi į! žurnalo 36-me puslapyje yra 
masines Bedarbių Tarybas, išspausdinta pramonės ir 
Kartu su tuom Rooseveltas 
netiesioginiai 
dantis dirbantiems darbi- 
hinkams ir farmeriams, kad 
nestreikuotų prieš blogėjan
čias sąlygas. Tas “gerovės 
daktaras” stengiasi užnuo
dyti ir “abelnosios publikos” 
mintį prieš kovojančius dar
bininkus, kaipo kenkiančius

pertvarkinėjimas eina

Roosevelto paskutinio mani- i niai organizuotis ir 
■P 4- 1 r r* z-3 1 r-1 4- /-v ri 1 r t z-i I 1 i • * 1 •festo, “kad kitos šalys išlei-

' taigi

” Todėl ir šovinistinis 
“Dąily. News” ploja Roose- 
veltui per. petį, kad

“Ponas Rooseveltas pada-

valdžiąi nei1 šautuvus.
i nemokėjo Neveltui tad Roosevelto 

ketverius paškutinius valdžia, griežtai mušdama 
algas savo darbininkams ir 
žemesniems tarnautojams, 
.tūkstančiais juos atleisda
ma, tuo pačiu sykiu pakėlė 
armijos ir laivyno oficie- 
riams algas ir nelietė karei
vių ir jūrininkų algų.
Kuomet Rooseveltas, apart 

reguliarių valstybės įplau-'

per 
metus ?

Be to, 1933 metais per 
Finansų Atsteigimo Korpo
raciją valdžia sukišo ban
kininkams (neva “paskolų”) 
$1,357,688,506; gelžkeliams 
$390,271,767; kompanijoms,

I skolinančioms pinigus ant 
i morgičių,— $195,259,526, ir 
■dar šimtus milionu doleriu 
ištaškė visokiems 
trusi 
(World Almanac 1934). To 
negana, Rooseveltas per Fi- Į DARBININKŲ IšNAUDOJI-

iš praeities. WATERBURY, CONN.
“Laisvės’’ Naudai

Sausio 4 d. laikė susirinki- į
ALDLD ir LDSA kuopos, | VAKARIENE

akis:
Daugumos bedarbių 

rūmas; kitų suvaryi 
vergijos stovyklas;

alki-

Fašizmas, kruvinas tero
ras prieš darbininkų klasę 
ir skaudžiausias išnaudoji
mas;

Nauja, dar bjauresnė 
peri alistinė darbinin 
skerdykla.

Šias nelaimes darbininkaiI I
tegali atremti tik nepaly
ginamai geriau sustiprinda
mi savo organizacines, po
litines ir industrines, pozi- Į 
ci j as. i

im- 
kam

mą 
kurios susivienijo į vieną or-; 
ganizaciją. Susirinkimus lai
kys šios dvi suvienytos orga
nizacijos kiekvieno mėnesio pir
mą pirmadienį. Susirinkimai 
bus laikoma L.T.N. kambariuo- 
se. (Apie valdymą yra kito ko
respondento parašyta, tad pra
leidžiame tą vietą. Red.)

Linkėtina gerai ir sėkmingai 
veikti šioms organizacijoms, ; 
kuomet jos padarė vienybę. Vei- ! 
kiausia dabar dar didesnius i 
darbus galės nuveikti darbinin
kų labui ir gelbėti jų

Draugai Waterburieciai pra
nešė, kad 10 vasario rengia 
“Laisvės” naudai vakarienę 

gražia koncertine programasu

K.

Vakarienėje 
dainuos

Menkeliunjutė 
žymioji 

mezzo-soprano

T.

Apart Menkeliuniutės, bus 
jBrooklyno Vyrų Oktetas, 
i Hartfordo ir New Haveno 
Chorai ir solo dainuos B. Ra- 
moškiutė, Hartfordo Choro 

[mokytoja. Gi iš Brooklyniečių 
ŠILKO ,drK- Pakalniškis sudainuos so- 

Įlo.
Greit programa bus tech- 

jnikiniai sutvarkyta ir paskelb- 
SHANGHAI. — Šio mies- ta dienraštyje.

to šilko fabrikai tapo uždą- ...- . -------

UŽDARĖ VISUS
FABRIKUS

kovose 
Šatra.

ske visokiems kitiems r> i 1 - • IZ*« WT •• H<— H/P b

tininkams kapitalistams MarfoS IV KltOS N 3U j 16 KO S MUSU M16M6 I
lenkdamas ir pro bedarbių 
bendro fronto bruzdėjimą.

Gudresnis i Dabar, kaip ir pirmesnėse | 
savo kalbose, Roošbveltas 
giriasi padarytais pirmyn 

[žingsniais pramonėje. Sako, r- -- -- -
keli milionai bedarbių jau, įurjs bilionus). O kokiomis 

gavo darbo... galima užtik- maion(-rnis 
rint darbininkams tinkamą apteikč Rooseve'ltas smul- 
<dgą ir žmoniškas darbo są- j kjuosjug biznierius? — Na- 
ly£as ’ I gi, tik naujais bankrūtais.

O kaip ištiesti yra?—| Giriasi jis, beje,■ sušelpęs 
Spręskime sulig pačių kapi- farmeriUs; bet tas. “sušel- 

pimas” teko vien bankiniu? 
kams, skolintojams ant mor
gičių, kurie kitaip nebūtų 
galėję išsirinkti savo pini
gų ii nuošimčių iš faune-1 ]<ams algas numušti 10 nuoš. 
rių. Iš antros pusės, ne-1 Mat, ši kompanija streiko lauke 
žiūrint tūlo farmų produktų ; tiek pakėlė streiklaužiams mo-

ta geri. Siųsta delegatai mar
iųjų

LIETUVOJ ANGLIŲ
KOMPANIJA

šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

“Literary Di-

nansų Atsteigimo Korpora- MAS. UŽDARBIAI MAŽINA- šuoti į Washington, į alka;
Bet kiti sa- 

ieko
ei j a 1934 metams skiria v v
trustininkams dar $3,969,-
740,300 paramos (beveik ke

antra vertus,

SI. DARBININKAI KENČIA, 
BET JŲ KANTRYBĖ PRADE

DA IŠSISEMTI
MONTELLO, Mass. — čia 

siaučia didelė bedarbė didžiau
siose dirbtuvėse. W. L. Dougr 
las Shoe Kompaniją,^ kuri pax

maršavimus ir tt.
ko, kad vieni • lietuviai n

i! nepadarysime.
Sausio 4 d., ALDLD 6 kuo 

pos susirinkime, d. Beniulis 
kėlė klausimą^. kad reikia 
ganizuoti Bedarbių Tarybą, 
žai tam pritarė ir dalykaslaikė 1,300 darbininkų, po 9 sa-Į ... . “.v. . .. ■ siliko be pasekmių,vaicių streiko, vėl pradėjo! '

dirbti lapkričio 6, 1933 metais. | 
Padirbo iki gruodžio 18 d., o! 
dabar uždaryta. Niekas nežino, ! 
kada jinai vėl pradės dirbti.

Priežastis, kodėl jinai uždarė ; 
savo duris ir paleido darbinin
kus, yra ta, kad nori darbinin- 

algas numušti 10 nuoš.biznio 'lentelė, kuri štai ką 
užkalbinėja parodo:

•Pramonė - biznis 1933 me- pabrangimo, ūkininkų būk-* Į kesties, tai dabar nori numušti.
tų sausio mėn. pirmą sa- į le nepagerėjo; jų gaunami 
vaitę stovėjo ant 62 nuo-! pinigai, mat, yra labai per 
šimčių, lyginant su viduti-; infliaciją nupigę, o reikalin- 
niai gerais laikais. Liepos ; gi jiem fabrikiniai dirbiniai 
-rugpjūčio mėn. buvo pakilę ; taip pabrangę, kad geriau-: 
iki 82 nuošimčių. Paskui šiame atsitikime dabar far- 
pradėjo staiga kristi žemyn, merys tebestovi toj pačioj

Field ir Flind Shoe Ko. taip
gi stovi uždaryta. Diamond 
Shoe Ko. dirba tik pusę laiko.

Kitos kompanijos taipgi men
kai dirba. Net Bridgewaterio 
lietuvių Darbininkų Kooperaty
vas dirba tik pusę laiko. Kame 
tai yra priežastis?

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

pa- ■ 
or- :

Ma-1- 
pa-j

Telefonuokite: Evergreen ,7-;?661 TRU-EMBER COAL CO. I
Arba užeikite pasikalbėti g

Brooklyn, N. Y. SKampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St

NRA planams, kaipo stab
dančius “gerų laikų sugrįži
mą visiems.” Ir savo maižie- 
šiškomis deklamacijomis jis 
yra tūlose vietose taip pa
veikęs, kad nesusipratę pa
šaliniai darbininkai nusista- 
to prieš streikierius, tartum 
priešus “ateinančios” jų ge
roves.

Pačiame gi Roosevelto 
manevrų pagrinde guli vy
riausias tikslas — išlaikyt 
k a p i t alistų viešpatavimą, 
kuriam gręsia stiprėjantis 
darbininkų judėjimas. Šį 
Roosevelto pasiryžimą svei
kina įvairūs buržuazijos lai
kraščiai ir atžymi New 
Yorko “Daily News,” kad 
Rooseveltas savo “pareiški
me pabrėžia, jog pelnų sis
tema yra galima ir pagei
daujama išlaikyti.”

Bet ar jau pats šis šlu-, 
buojantis tvirtinimas nepri
mena mums, kad tie ponai i 
abejoja apie kapitalizmo ga
limybę ilgai gyvuoti9 Ą < sy
kiu nėra aišku iš lubose vel
to NRA ir jo finansinės,

o paskutinę lapkričio savai
tę ir dvi pirmąsias gruo
džio savaites biznis-pramo- 
nė vėl atsidūrė ant 62 nuo
šimčių, reiškia, toj pačioj 
vietoj, kur buvo pirm 11 mė
nesių. Vien 1933 m. lapkri
čio mėnesį bedarbių skai
čius išnaujo pakilo penkiais 
nuošimčiais. Darbų padau
gėjimas, vadinasi, tęsėsi tik 
trumputį laiką: fabrikantai 
tik laikinai paspartino tavo- 
rų dirbimą, naudodamiesi 
dolerio infliacija (nupigini- 
rnu) ir tikėdamiesi toliau 
kur kas brangiau atsiimti 
už tuos tavorus. Bet per tą 
patį dolerio vertės praskie
dimą darbininkai ir farme- 
riai apskritai juo mažiau 
tegalėjo dirbinių išpirkti; ir 
todėl 1933 metų gale sandė
liai buvo kiečiau užgrūsti 
neišparduodamais tavorais, 
negu 1932 m. vidurvasarį. 
Tatai gi lemia ne ką kitą, 
kaip darbų mažinimą išnau
jo.

Apgaudinėja Rooseveltas 
ir smulkiuosius bižnierius,

vietoj, kaip metai atgal.
Bet purviniausias Roose

velto lazdos galas tenka be
darbiams. Nors savo rinki
mų platformoj jis žadėjo 
socialę apdraudą, dabar 
Rooseveltas išstoja net prieš 
paprastą tiesioginį bedar- 

:bių šelpimą; esą, “aš su- 
! prantu pavojus, kurie ran
dasi tiesioginiame šelpime.” 

i To vietoj jis ketina steigti 
dar daugiau verstino darbo 
stovyklų (kempių), iki po 
1936 metų privatinė, pramo
nė, sako, “sugers” bedar
bius. Supraskite, kad iki 
to laiko pramonė bus jau 
pilnai atsistojus ant kojų..'. 
O jeigu ne, tai Rooseveltas 
galės padėt stovyklų bedar
bius kitaip “sugert,” par- 
samdydamas juos privati
niams išnaudotojams, kaip 
kad daro Hitleris Vokietijoj. 
Dolerinė gi dienai alga sto
vyklose (kurią tie darbinin
kai beveik visą turi nusiųst 
savo bedarbiams giminėms) 
toliau vis labiau tarnaus, 
kaipo šlėga numušimui že-

Jp H«W *»■«,« •—JI—-KP—-MB—— W — T®—— IX——•H—i “LAISVES” KNYGŲiIŠPARDAVIMAS
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! LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
į ką reiškia ženklai: ( . , ; — Jie yra ne
į pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
i žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
I 15centų. Dabar tik 10c.
■ KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
| turi vigus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau-
I simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje--išaiškinimus. Jos kaina
• tik 25 centai.
Į PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin-
• kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa-
| ranki turėti kišeniųje. ’ Kaina 25 centai. (l
i ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimv- 
j na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži- 
i nosi. Kaina 10 centų.
į KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI SOCIALIZMUI? Labai
' naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. Kaina buvo 15 centų.

Dabar 10 centų. h

SOCIALIZMO BESI VYSTYMĄ.S Iš MOKSLO I VEIKIMĄ- 
j Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25 
į centai. Dabar 10 centų.
! GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS. šios brošiūros 
į kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.
J VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip vyrui, taip ir 
1 moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. Kaina buvo 10 
J centų. Dabar 5 centai.
į. FR. ENGELSAS. ( Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
j perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
Į buvo 15 centų. Dabar 5 centai.
I ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
I Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
į ant pusės iki 5 centų. i"

Į MIRTIS -KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ. Parašė A. Bimba. Istorija 
J N. Sacco ir B. Vanzotti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
J daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų.
| Dabar tik 10 centų.
• i
Į KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la- 
į vinimosi mokyklėlių ii- taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi
■ 30 puslapių. Kaina tik 5 centai. i

į KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu- 
| šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
j puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centu.

| REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va-
• das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai-
| na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.
! KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ.
I Paraše M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos.
| Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū- ' 
roję yra 44 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodame už 50 centų.
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Pagal finansų raportus, 

išmokėjimai pasidarė dide 
negu įplaukos. Tai yra to< 
kad pereitais metais 
mokėti 700 dol. apdraudos 
surance) už 3 metus.

Todėl sklokininkai kelia bur
bulą, kad “bimbininkams” n 
seką su namu gaspadoriauti.

Susirinkime buvo suspend 
ta balsas Martinui Kamzųrai 
ant 6 menesių. Kaltinimas 
daryta už betvarkes kėlimą.

Nauja unija, Brotherhood, 
pareikalavo, kad kompanijos 
pakeltų darbininkam po 25 nuo
šimčius mokesties, o kompanijos 
nori dar numušti algas 10 nuoš. 
Darbininkai jau yra privargin
ti pareitu streiku. Tad kom
panijos nori darbininkus labiau 
privarginti, kad jie nusileistų 
kompanijoms su tuo 10 nuoš.

Bedarbių Daugybė Visai 
Neturi Darbų

čia yra daugybė darbininkų, 
kurie visi neturi jokio darbo. 
Kai kurie iš jų gauna iš mies
to šiokią-tokią pašalpą. Kiti 
gauna padirbėti miesto adminis
tracijos darbuose. Jų tarpe yra 
daugybė senų ir jaunų darbi
ninkų. Yra daugelis ir lietuvių | tais metais 6 mirė, 
jaunų vyrų ir merginų, kurie 
neturi darbo.

Daugelis tų lietuvių darbinin
kų vaikščioj'a be darbo rankas 
nuleidę ir negauna jokios pa
šalpos. Bedarbių tarybos čia 
perą. Veikiausia tik todėl, kad 
neturime amerikonų, kurie galė
tų pagelbėti, šiame darbe. Atei
viai neturi drąsos pradžiai to 
darbo.

Per pereitus tris metus čia 
lietuviai darbininkai (daugiau
sia komunistai) organizavo be
darbius. Prisirengimai padary-
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St. Roko Draugystė mėnesi
nius susirinkimus laiko kiek
vieno mėnesio pirmą trečiac 
nį, L. T. name. Draugija turi 
daugiau kaip 400 narių. Per

Posmer 
nės draugija išmoka 200

ie-

ei- 
ti- 

dol.
Mėnesinės duoklės 50c į mė-

į apšvietos skyrių na
riai moka po 60c. į metus. Pa
šalpos draugija sergantiems mo
ka po 7 dpi. į savaitę.

Jei kasoje nesiranda 1,000 
dol., tuomet nariai moka pomir
tinius assesmentus po 50c.

Metinė finansinė apyska:
parodė, kad išmokėjimai virsi no 
įplaukas.

Susirinkime nutarta panai
kinti 6 vai.. sėdėjimą prie 
gonio ir numirėlio. Ligonių rdš-

nesį.
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Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

I “LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Kviečia Komunistų Partija Visus.
(14-15)

ir paveikslų piešėjas.
Komisija.

(13-14)

ma. 
kai.

Viso pinigų išreikalauta 
O kita dalis ($10.50)

Tuos I pini- 
turėtų išrei-

LINDEN, N. J.
Lietuyiį Saules pašalpinė draugija 

rengia “Card Party” ir šokius 
sausio, Linden Hall, Wood R ve ir 
16th St., 6:30 vai. vakare. Įžanga tik 
30centų. Draugai ir drauges, 
Įmylite praleisti linksmai laika, atei
kite ir atsiveskite savo draugas, sy
kiu praleisite linksmai laiką

Ketvirtas Puslapis

Labdarybės Globoje
------ Rašo SIMANOKS

(Tąsa)
“Jei tu būtum gavęs ta šatra per ma

kaulę, tai jau senai raitytais! ant trina- 
gės, kaip driežas. Būtum jau milioną 
sykių bestijos sukramtytas ir vėl išspjau
tas; smaloj plikytas, svilintas, sudegin
tas; į ledą sušaldytas, velnių ragais už
badytas ir dar milionus kitokių kančių 
ir vis po milioną sykių. Velnių išpuola 
po nesuskaitomą daugybę ant kiekvienos 
dūšios, ir jie nesnaudžia. Sumanymų 
kankinimams pas juos netrūksta. Pas 
‘dievą’ ant rokundos jis, matai, nueis, ne 
tik su savom, bet dar ir svetimom nuo
dėmėm apsikrovęs... Nebūtum dasiri- 
tęs nė vidurkelės, kaip tave Licipierius 
būtų pasveikinęs...”

Jobas, pasmakrį kasydamas, žiūri į Ro
bertą ir sąžiningai šypsosi. Robertas pa
žiūri tai Į Jobą, tai į aplink stovinčius, 
besikumščiojančius ir besišaipančius vy
rus, pamatė, kad jis su savo vėliniais ir 
gązdinimais tik komedijanto rolę sulo
šė. Kad nepasilikti ant juoko, dar ke
liais žodžiais ir judėjimais pamėgdžiojo 
kunigą, ant galo sakydamas: “Tiek yra 
žodžių ‘evengelijos šventos’ ”, apsistojo.

“Tas nieko, vaikeli... Pasirodei, kad 
esi išaugintas dievobaimingų tėvų. Ir 
tu esi pripumpuotas nesąmonių ir prie
tarų, kaip ir mano vaikai ir aš pats. Bet 
tame, sūnau, nejieškok išganymo... Kad 

, aš galėčiau atsiteisti darbininkų klasei, 
kiek aš esu ją nuskriaudęs; atkentėti 
kančias, kurias per savo nesąmoningu
mą suteikiau, tuomet nei į mano mintį 
neateitų jieškoti suraminimo dausose ar 
pekloj.”

Prasidėjo diskusijos kas link religijos. 
Vieni stovėjo už religiją, kiti prieš reli
giją, o dar kiti, ant vidurkelės—nei už 
religiją, nei prieš, ir tie skaitėsi labai iš
mintingais. Jobas stovėjo prieš religi
ją. Skaudžiai vanojo tuos, ką ant vidur
kelės. Esą, tai “gauja sąžiningų išdavi
kų.” Pasakojo iš savo patyrimų, iš lai
kų, kuomet jis buvo turčių .ir bosų pa
kaliku, kad žmonės iš laisvamanių ir so
cialistų abazo pagelbėdavę jam susekime 
besiorganizuojančių darbininkų. Esą, 
“peklos nebijo, žmoniškumo neturi, sąži
nės netekę, tik savo individuališkumams 
progų ir progų besigraibstą, bjauriai in
kriminuoja visokiomis provokacijomis ne 
tik saVo artimus draugus, bet ir gimi
nes.”

zerijos, tokio, kaip tu, kuris nuo utėlių 
neapsigini?”...

Čia tai jau buvo perdaug teisybės pa
sakyta, o už teisybę bukapročiai baisiai 
pyksta. Nebuvo galima suvesti jo kal
bos nė galo, nė krašto. Besilermuojant, 
saulė užėjo augštokai ir apšildė be de
ginimo sugriauto “miesto” liekanų.

Jurgis kalbino Pilypą eiti į Bedarbių 
Tarybos raštinę, kur iš vakaro buvo pri
sižadėję. Pilypas, atminęs tą faktą, 
kreipėsi į visus ten susirinkusius su leng
vesne 'kalba, o ypatingai į ex-kareivį, kad 
palikus juos sudraugintuose santikiuose. 
Išpasakojo, kur jie turi eiti ir kokia 
užduotis jų laukia.

“Eikite sau sveiki,” suniurnėjo storas 
senbernis; jam pritarė didžiuma.

“Mes pabūsime ramybėj. Štai ir šėt
ros reikia pasitaisyti.”

“Svarbu yra pasitaisyti, bet dar svar
biau tai—nedaleisti sudraskyti. Už tai 
mudu su Jurgiu ir einame, kad padau
ginus skaičių apgynėjų bedarbių gūžtelių 
nuo vanagų iš valdžios ir savininko pa
samdytų.”

“Jei neužsimoka randos, tai ir turi 
juos išmesti. Savininkui gal ir gana 
daug atsiėjo tas namas, o vėliau iškaš- 
čiai užlaikymo ir visokios mokestys, tai 
nėra baika. Jis turi gauti randą, arba 
—neteks namo.”

Trečiadienis, Saūsio 17,1934

vie- 
nuo 
die-

Laivu Darbininkai Laimėjo Bylą pnes 
Policiją ir Laivų Kompaniją

remsite draugiją. Kviečia Rengėjai, suvažiavima.
(14-15) Sekr. A. S.

(13-14)

Diskusijos tęsėsi gana rimtai iki 
nas ex-kareivis, dar tebegyvenantis 
apgazavimo, neįsišoko su apgynimu 
vo. Jis taip buvo užsikarščiavęs, kad rė
kė ir keikė visokios rūšies bedievius, o 
daugiausiai tai. teko bolševikams-komu- 
nistams.

“Atleiskite, didelis Žalnieriau,” atsilie
pė Pilypas. “Ar jūs už dievo išnevožiji- 
rną taip akėjate bedievius, bolševikus-ko- 
inunistys?”
> “Ogi už ką tu manai... Tiem rup... 
daugiau nieko nereikia, kaip kojas, ran- 

* kas išsukinėti ir už liežuvių sukabinti po 
Sausa šaka pastipimui!”
, “Ar tu tiki į dievą ir į jo visagalybę?” 

“Žinoma, kad tikiu... Bile dievo už
keiktam kalės vaikui galiu prisipažinti... 
Skaitau už peklišką garbę būti tikinčiu.” 
y Tykiame ryte, nors ir be miego, iš su
vargusių vyrų ištrauktas juokas nuskam
bėjo net skersai upes. Dievo palaikytojai, 
nepatenkinti jų sandraugo tokiu žioplu 
skerečiojimusi, tik po žemę žvalgėsi ir į 
saujas kriunėjo.

“Teisybę sakai. Tik kalės vaikai tie 
tik* ubdegom tau pavirbintų už tokį pa
sigyrimą. Jokis žmogus, turintis sveiką 
protą, nesutiks ginti visogalintį. Tik 
pamąstyk: Ar ne pažeminimas visogalin- 
čiam priimti apgynimo pagelbą nuo mi-

Didžiuma, makt, makt galvom, patvir
tino senbernio išvedžiojimą.

“Ir kas daugiau, tai gausi buožių per 
ragus, kaip velnias, nuo policistų. Pa
mąstyk, argi apsimoka kištis į svetimus 
reikalus? Juk mes ir netekome gyvena
mų vietų. Mes susipratome, kad už dy
ką gyventi svetimame name negalima: 
pabuvę, savaitę kitą be mokėjimo, išsi
nešdinome. O kad ir būtume nesikrau- 
stę, tai tu manai, kad kas būtų užtaręs? 
Čia, matai, Amerikas. Gali skustis ir pa
čiam Licipieriui, kad neturi pinigų... 
Neužsimokėjai—čiuč lauk. O jei gražu
ma neisi, tai pašauks policistą, o tas, bro
leli, iškibirkštys. Pusiau padvėsęs nešie
si laukan, kaip iš šaudyklės. Kur gi gir
dėjai? Nemokėsi randos ir gyvensi! 
Kvaila ir pamislyt. O dar užsistot už 
bedarbių išmetimą del nemokėjimo ran
dos, tai yra taip kriminališka, kaip ir 
apvogt. Tuom pasitarnauji, kad ap- 
skriausti namo savininką.”

“Kalbant už namų savininkus turėjai 
pridėti, kad daugelis jų yra ant bankrūto 
slenksčio. Vieni jau vakar neteko namų, 
kiti šiandie išeis, kaip stovi, o treti ry
toj bus paliuosuoti nuo savininkystės. 
Mažųjų namų savininkai, didžiumoje, kol 
kas, yra darbininkai. Kaip štai Jobas 
ir Roberto tėvas turėjo geresnius—dau
giau apmokamus darbus, buvo įsigiję po 
namelį, bet, kaip tik neteko darbo, neuž
ilgo neteko ir savo narnų ir dabar.,vienas 
bastosi be pastoges^ o kitas kalėjime.” ‘

“Iš kur sužinojo šis pilvočius, kad {rie- 
duodami išmėtyti neužsijnokėjusį randos 
bedarbį kriminališkai prasižengia? Ma-. 
no nuomone, tai atlieka švarų žmonišką 
darbą. Kuriam gi žmogui čionais, ir da
bar šalčiam užėjus nereikalinga pasto
gė? Ypatingai su mažais vaikais. Yra 
žiauru ir kriminališka juos išmesti ant 
gatvės. Išmestų kačiukų ar šunies gaila, 
kuomet juos matai drebant nuo šalčio, 
o kūdikių, tai tik krokodiliaus širdį tu
rintis namo savininkas gali nepasigailėti 
ir šaldyti ir badu marinti.”

“O, o, o! Tai jūs norite, kad žmogus, 
nieko nepritamnas, nei auginęs, nei sma
gumo turėjęs pirm jų atsiradimo, užlai
kytų tėvus ir šertų jų vaikus! Ar čia 
nėra, taip sakant, tiesioginis noras nu
skriausti?”

(Bus daugiau) ,

—J Daugiausiai Jiems Gelbėjo 
Tarptaut. Darbininkų Apsi
gynimas ir Jūreivių Unija. 
Miesto Majoras Priverstas 
Nusileisti prieš Darbininkus 
ir Mokėti Jiems Kelionės 
Lėšas. Pavyzdys Kitiems 
Darbininkams.
BRIDGEPORT, Conn. — 

Kuomet atplaukė į šią prie
plauką iš Graikijos laivas S.S. 
Kalipso Vergotty, tai jo dar
bininkai įteikė sekamus reika
lavimus laivo kapitonui:

1. Pakelti algas.
2. Pagerinti valgį ir darbo 

Sąlygas.
3. Pripažinti uniją ir laivo 

komitetą.
Laivo kapitonas priėmė dar

bininkų reikalavimus ir išva- 
/žiavo į New Yorką pasitarti su 
Graikijos atstovybe, kaip ge
riau galima sulaužyti laivo 
darbininkų streiką. Mat, ka
pitonas jau gerai žinojo, kad 
darbininkai nesutiks dirbti už 
tą ubagišką alga ($22.00) Į 
mėnesį. Todėl grįždamas iš 
New Yorko su savim parsive
žė ir skebų, kad galėtų darbi
ninkų streiką nugalėti.

Gruodžio 30 dieną laivas 
jau turėjo būt išliuoduotas ir 

. prirengtas išplaukimui. Dar
bininkai, nesulaukdami kapito
no atsakymo, išėjo streikai! ir 
pradėjo laivą pikietuoti prie
plaukoje. Tačiaus kapitonas 
pasišaukė policiją ir areštavo 
du pikietuotojus. Jisai ma
nė, kad su tuo viskas ir baig
sis. Bet darbininkai to neiš
sigando. Pikieto eiles užėmė 
kiti. Kapitonas ir vėl turėjo 
šauktis policijos. Šiuo kartu 
vėl areštavo tris darbininkus.

Tai reiškia, kad 5 darbinin
kai areštuoti, padėti kalėji
mai!, o 9 darbininkai apleido 
laivą, manydami, kad streikas 
nebus laimętas.

Taip kapitonui ir pasisekė 
sulaužyti streiką. ( Areštuoti 
darbininkai'kaltinami už “su
kilimą.” Jei tuos darbininkus 
apkaltintų “sukilimu” ir nu
baustų, tai tas labai pakenktų 
ir kitų darbininkų kovai prieš 
laivų bosus.

Už darbininkus, kurie areš
tuoti, reikalavo po $1,000.00 
kaucijos. Už visus—$5,000.00. 
Vietinis Tarptautinis Darbi
ninkų ‘Apsigynimas taip grei
tai negalėjo darbininkus išim
ti. Buvo pora dienų švenčių, 
tai ir pakenkė. Paskiaus pa
siųsta telegrama į Nacionalį 
Komitetą Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo New Yor- 
kan. ' 
testas miesto majorui McLevy 
ir reikalauta iš policijos virši
ninko, kad darbininkai būtų 
paleisti.

Tačiaus policijos viršininkas 
[ ir socialistų partijos majoras 
| nekreipė į tai jokios domės. 

Darbininkams atėjo į pagelbą, 
tiktai Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas—atsiuntė advo
katą ir pribuvo delegacija nuo 
jūreivių (seamen) unijos. Jie 
aplankė areštuotus ir pradėjo 
derybas dėl darbininkų paliuo- 
savimp, Policija pasiuntė 
greitą žinią Graikijos atsto
vybei, kuri randasi Hartforde.

Gavus legališką pagelbą; 
pasirodė, kad šie darbininkai 
yra unįjos nariai. Tai reiškia, 
kad jie turi pilną teisę pasi
likti per 60 dienų ir jieškoti 
darbo ant kitų laivų. Tą tei
sę, kad laivų darbininkai gali 
pasilikti bile miteste per 60 die
nų del darbo jieškojimo, iško
vojo Sea-Mens kairioji unija.

Tuo būdu emigracijos ats
tovas negalėjo nieko daryti ir 
apkaltinti darbininkus. Todėl 
policija pradėjo sudaryti kitą 
kaltinimą.

Teismas Įvyko Sausio 3
Teismas įvyko sausio 3 die

ną. Teisėjas perskaitė kąltįr 
, nitną ir reilųįlavo, kad jie prr-

ELIZABETH, N. J.
LDSA 4 kuopos mėn. susirinkimas 

įvyks 18 dieną sausio, 1934, LDP . 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare. 
Draugės, būtinai turime visos daly
vauti, nes yra daug svarbių dalykų įvyks 21 dieną sausio, 1934, 7:30 vai. 
aptarti. Sekr. L. E. Sherelienė. vakare, Rusų name, 408 Court St.

(14-15) Draugai ir draugės, dalyvaukite visi
—.............—1 1  ------ - šiame paminėjime. Bus geras kalbė-

cTjiMrnDn itojas, bus muzikališka programa, ku-STAMFORD, CONN. ; jšpi|dys vokiečių choras, taipKi 
Lenino paminėjimas įvyks sekamo- |JUS solistų

se vietose: I Įžanga 15 centų.
Sausio 21, 2 vai. po pietų, Reming- , 

ton Hall, Remington St., Stamford, j
■ į Vo i a v n Conn.

_-l Sausio 21, 8 vai. vakare, Workers 
: St., Stamford, i

I I sipažintų kaltais. Darbininkai 
pasakė, kad jie nekalti.

Paskiaus TDA advokatas 
kalbėjo už darbininkus seka
mai:

“Jūsų policija areštavo šiuos 
darbininkus tik todėl, 
atsisakė dirbti ant laNo už 22 
dol. į mėnesį. Jie r 
tiktai pagerinti maistį, darbo ’ Center,” 49 ’Pacific 
sąlygas ir pripažinti unijos ko- j Conn, 
mitetus ant laivo.”

Advokatas nurodė, kad Jun
gtinėse Valstijose yra 
organizuotis ir pikietuoti.

Teisėjas labai paraudo nuo 
tų argumentų ir sakė, kjad kaip 
kur gali pripažinti pįkietavi- 
mo teises, o kitur jas gali ne
pripažinti. AdvakatasĮ kreipė
si į teisėjus ir reikalaįvo, kad 
jie protestuotų prieš tokius 
streiklaužiškus policijos puoli
mus. t

•* i
Paskiaus šie penki streikie- 

riai tapo paliuosuotil Juos 
Tarptautinio Darbininkų Ap-; ^me daug fva5j1Uj reika1/ 
sigynimo advokatas išteisino. j .. -

; Lvj Lemia ČZ11U ČJ'MV VJ.J3JL UdiyVUl

Paliuosuoti darblllinkail turėjo spręst ir išpildyt, todėl draugai nesi- 
važiuoti į New Yorką.

I
Suėjus į Workers Center, 

nutarta eiti reikalauti p'ąs mie
sto valdininkus, kad! jiems | - 
miestas duotų kelionės lėšas į 
New Yorką ir užmokėtų už 
maistą po $10.50, kuris buvo 
jiems nešamas į kalėjimą.

Ir čia pasisekė kova laimėti. 
Išreikalauta iš miesto 
darbininkams tikietai New 
Yorką ir po 50c pinigų kelio
nei.
$11.50.
pasiliko miestui, 
gus darbininkai 
kalanti.

Tapt. Darbin. 
nutarė • surengti 
teismą ir pakvieti socialistą 
majorą ir policijos viršininkus, 
kad jie pasiteisintų pridš dar
bininkus už tokius darbus.

Kai skaitytojas gali matyti', 
tai darbininkų kova ir organi
zacijos, kad ir kapitalistinėje 
šalyje, labai daug gali pagel
bėti darbininkams kovoje. To
dėl dar daugiau ir stipriau 
mes turime organizuotis ir ko
voti prieš pavergimą ir blogas 
gyvenimo sąlygas.

Jam.

MONTREAL, CANADA
ALDLD 47 kuopos susirinkimas 

jvyks sekmadienį, 21 sausio, 1934 , 63 
Prince-Arthur St. E.

Kviečiame visus, dalyvauti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarti, apart 
to bus ir Lenino paminėjimo diena, 
tad kartu bus ir kalbėtojas ir kitų 
pamarginimų. Visi dalyvaukite ir 
atsiveskite savo draugus ir drauges.

Valdyba.
(13-14)

ELIZABETH, N. J.
Rengia Lenino, Luxemburg, Lieb

knecht mirties paminėjimo koncerti
nę programą su prakalboms, kuri

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa šaukia

i susirinkimą, taipgi šaukia ir LDS 81 
kuopą dalyvauti kartu, atsibus susi
rinkimas 21 dieną sausio, 2 vai. po 
piet, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Visi malonėkite dalyvauti, nes tai 
bus klausimas apie suvienijimą šių 
dviejų kuopų. Labai svarbus klausi
mas, tad dalyvaukite laiku ir visi.

Sekr. P. Kasarauskas.
(13-14)

NEWARK, N. J.
TDA lietuvių kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 19 dieną sausio, Lie
tuvių salėje, 180 New York Avė. Vi- 

I si nariai būtinai dalyvaukite, nes tu- 
i aptarti. 

Mes perdaug atidedam ant kito kar
to, reikia ant sykio visi dalyvai iš- 

vėluokite ir dalyvaukite visi.
Sekr. K. J. !

(13-14)
ELIZABETH, N. J.

TDA 25 kuopos susirinkimas įvyks 
j 18 dieną sausio, ,1934, 8 vai. vakare, 

408 Court St. Visi nariai dalyvauki
te šiame susirinkime, nes bus ren
kama delegatai į “Friends of Soviet 
Union Convention”, kuris įvyks New 
Yorke 26-27-28 sausio, taipgi bus 
renkami delegatai į TDA distrikto

WARREN, MICH.
Lietuviška muzika ir šokiai. Parsi

duoda 12 knygų visai orkestrai, 16 
kavalkų, vienoj knygoj už $3.00. Lie
tuviški rekordai 8 už $2.00. Knyga 
išsilavinimui notų arba muzikos be 
mokytojo, & lekcijos $1.00.

j Pirkite šiądien, nes greitu laiku 
nebus jų. Kreipkitės: pas:

George Printing, Box 254 Route 2, 
Warren, Mich.

0000000

“LAISVĖS” ŠERININKŲ SUVAŽIAVIMAS
IR VAKARIENĖ, GRAND PARADISE BALLROOMS 

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Nedėlioję, 4 d. Vasario (February), 1934

DRAUGAI:— Iš visur re'ngkitės dalyvauti s#vo 
dienraščio dalininkų suvažiavime. Lai jis būna taip 
skaitlingas, kaip buvo praeitais trejais metais. Pa
rodykime savo bolševikišką rūpestingumą palaikyme 
ir gerinime darbininkiškos spaudos.

Taipgi svarbu turėti masinę vakarienę. Pereitais 
porą metų mūsų obalsis buvo: Tūkstantis Ypatų 
nt Vakarienės! Ir tas obalsis buvo teisingas. To

paties obalsio laikysimės ir šįmet.
Tikietai jau gatavi. Visų darbininkų judėjimo 

rėmėjų prašome iš anksto įsigyti tikietus. Visų veik
liųjų draugų ir'draugių prašome tuojau stoti į dar
bą pardavinėjimui tikietų.

ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI 
VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI 

Iš Aukšto Perkant Vakarienei ir Šokiams 75c
Į

Dig. S. Diskauskienei.
Draugės rašinėlį gavome.
Labai silpnas ir šiuom kartu

šome rašyt trumpas kores
pondencijas iš darbininkų 
gyvenimo ir kovų.

BINGHAMTON, N. Y.~
Komunistų Partija rengia masinį 

parengimą Lenino ir kitų draugų pa
minėjimui, įvyks 21 dieną sausfio, 2:30 
vai. po pietų. Bus gerų kalbėtojų, 
draugas Manning ir R. Johnson, neg
ras ■ iš Btiffalo. 1

Visus kviečiam dalyvaut, nes prie 
kalbėtojų bus ir muzikališka [progra-

Įžanga tik 10c, bedarbiajms dy- 
Kompartija kviečia ^isus.

'(14-15) 
________________ , j

ROCHESTER, N. Y.
Suvienytas frontas rengia j masinį 

susirinkimą išgelbėjimui Scottsboro 
jaunuolių nuo mirties, ir negilus nuo 
linČiavimo. Prakalbos įvyks 18-tą d. 
sausio, 8 vai. vakare, miesto svetainė
je, Convention Hall, kalbės draugas 
Johnson iš Buffalo, N. Y.

Kviečiam visus dalyvaut ir padėti 
išnešti protestus prieš nužudyrpą jau
nuolių. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.
[14-15)

Komisija rūpinasi padaryti surprizą: Surengti to
kią vakarienę, kokios dar nesame turėję. Už dienos 
kitos bus paskelbta kokią vakarienę turėsime.

Taipgi Bus ir Muzikalė programa
Tikimės svečių dainininkų. Vėliau paduosime var

dus dalyvių programoje. Dabar galime pasakyti, 
kad programa bus turininga.

Vakarienės Komisija.

ĮSIGYKITE KALENDORIŲ
; — su —

RAUDONA VĖLIAVA
Pirmu kartu šioje šalyj turime progos savo namuose 
pasikabinti sieninį Kalendorių su Raudona Vėliava.

Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI
Kalendorius yra tokio pavidalo: maršuoja masės 
darbininkų iškėlę raudoną vėliavą, ant kurios Lenino 
ir Stalino atvaizdai, žemiau vėliavos piešiniai so

cialistinės kūrybos.
KALENDORIAUS KAINA 20 CENTŲ

Mokėstį galima prisiųsti pašto ženklais (stampomis). 
Persiuntimas apmokėtas.

ir pa-

427 Lorimer St. Brooklyn. N. Y*



Trečiadienis, Sausio 17,1934 Penktas Puslapis

Worcesterio Organizacijos; Jy Veikimo 
Priešai Smunka

Darbai Labai Sumažėjo. Kom-' Kitas dalykas: Buvo Sūnų 
panijos Skaito Staką, Bet ■ draugijos susirinkimas, tai tie 
Nepabaigia. Darbi ninkai i žmonės neapsiėmė nei kandi- 
Organizuoja Uniją. Skloki- datuoti į organizacijos valdy- 
ninkai Kenkia Darbininkų bą, nes jie gerai žinojo, kad už 
Organizacijoms ir Industri- juos nariai nebalsuos. Tačiaus 
niam Veikimui- Nieko Ne-i savo organe jie rašo, kad šiais 

metais išrinkto “sergančius į 
; valdybą,” o kitais metais “iš- 
i rinks mirusius.”

Tai rodo, kaip tie žmonės 
paimti keršto ir pagiežos liga.

niam Veikimui-
pešė Su Skundais.
WORCESTER, Mass. — Taii 

ir vėl sulaukėme naujų metų j 
su įais 
bininkų 
darbai 
žėjo.

Ramina darbininkus, 
darbai sumažėjo todėl, kad da
bartiniu laiku kompanijos 
skaitą savo staką. Bet jau 
praėjo daugiau dvi savaitės, o 
darbai dar "^rfesigerina. Kai 
kurie darbininkai ir dirba, tai 
tik po 2 dienas į savaitę. Tiem, 
kurie nedirba, tai liepia ateiti 
pirmadienį. Paskiaus ir vėl 
tas pats.

Tai taip ir 
pirmadienio iki kitam. Darbo |

pačiais vargais, 
reikalai yra tie 
pusėtinai daug

Dar- 
patys, i 
suma

kad

vėliavą. Jisai sakė, kad jisai 
vėliavą užkabins ant laivo ir 
ją niekas nenuims. Jaunieji 
pionieriai mažesnę vėliavą pa
dovanojo inžinieriui Kavale- 
vui. Pastarasis draugas taip 
pat padėkavojo ir sakė, kad ji
sai parveš tą vėliavą į Vladi
vostoką ir padės į darbininkų 
svetainę jų atminčiai.

Susirinkime buvo priimta 
dvi rezoliucijos. Viena prieš 
gręsimą naujo karo prieš So
vietų Sąjungą, o kita 
Vokietijos fašizmą 

paujanti paliuosuoti 
; kalinius.

Šis susirinkimas

prieš
ir reika-
politinius

...... ..........   parodė, 
j Jie kerštauja darbininkų judė-|kad kapitalistai, kurie seniaus 
ijimui, kuris laimi vis didesnius ! spjaudė Į Sovietų Sąjungą, tai 
mušius ir žengia pirmyn. i dabartiniu laiku jau laižo, kad

Paskiaus jie laukė svetainės tiktai gautų daugiau biznio, 
šėrininkų susirinkimo. Manė, 
kad jie čia laimės. ’_____ ,
taip jie prakišo, kad nei patys I Laikraštis “Times 
nesitikėjo. Mat, xjie pagamino 
skundą,

Manė Laivas, kurį Sovietų valdžia 
Tačiaus nupirko, pasiliko iki 7 sausio, 

pranešė, 
■ , kad buvo galima žmonėms su- 

'ą/kad jų chorui neduo- sirinkti, eiti ant laivo pažiūrė
ta naudotis svetaine. Bet čia L pasikalbėti su Sovietų lai- 
jie gavo didelę nosį—iš 2001vo 
šėrininkų gavo už skundą tik 
apie 12 balsų. Reiškia mil- 

, žiniška didžiuma direktorių 
r eina nuo vieno I barimą užgyiė.

Į Manau, kad draugija labai 
gerai padarė, nes jie nerėmė 
namą, o veik visuomet boiko- 

Turėjome vakarienę ir 
dviejus fėrus, tai tų pruseikos 

Ypa- Pastumdėlių nesimatė visai. 
kuo_ Į Tiktai kaip savo “atlaidus” 

i pasirengė, tai visi susirinko. 
Dabar jie 1 

i svetainę. 7
, pirmiaus dalyvaudavo darbi- V^1 tas laivas sugrįžtų į Ame- 

į_ riką ir pirktų reikalingų daik
tų Sovietų Sąjungai. Majoras

kaip nebuvo, taip ir nėra. Ma
no manymu, veikiausia ir ne
bus.
padirbdavo kokius 8 mėnesius, 
tai paskiaus vėl siekas, 
tingai dabartiniu laiku.
met įvesta skubumo sistema, j 
darbas padalintas* nuo kaval- 
kų, tai pridirbama taip daug, 1 
kad paskiaus kompanijos ne
turi kur daiktus padėti.

Ypatingai bloga, kuomet,
nėra unijos. Darbininkai ne- į
organizuoti, tai neturi jėgos nei 
pasipriešinti toms bjaurioms 
sąlygoms. Dabartiniu laiku 
bandoma organizuoti Steel ir 
Metai Industrinę uniją, bet tas 
darbas neina taip gerai, kaip 
norima. Todėl bosai daro su [ 
darbininkais tą, kas jiems' pa- • 
tinka.

Drataunės kai kurios jau 
turi surašę kiek narių į uniją, 
bet tai visgi nedaug. Tam 
darbui kenkia ir sklokininkai, 
nes jų pusėtinai yra šioje pra
monėje. Motieįeitis rašo Pru- 
seikos “Naujojoj Gadynėj.” 
kad organizuojama unija, bet 
nesiseka tik todėl, kad orga
nizatorium yra žmogus žydų 
tautybės. Ką reiškia toks pru- 
seikinių raštas? Tai 
kad jie skelbia tautinį 
nizmą.

Visuomet buvo taip, kad tavo-

darbininkais. Nuo laivo 
[ nuleido tiltelius ir žmonės pra- 
j dėjo rinktis. Kaip 9:30 va
landa ryte, 7 d. sausio, laivas 
jau buvo miesto doke ir pasi
rengęs priimti svečius. Pra
dėjo rinktis žmonės. Tarp 
jų, žiūriu, ir miesto majoras, 
kuris tik pereitų rinkimų lai
ku šaukė, kad jisai išnaikin
siąs visus “raudonuosius,” 
ateina ant laivo su visu komer- 

I cij°s štabu. Pirmas kalbėjo 
kitur pasisamdė majobas, kuris savo kalboje sa- 

Dar kai kas ir iš jų;kė. kad jisai pageidauja, kad

! ninku organizacijų parengi 
muose, O dabar jie eina tolyn ir-j tolyn į darbininkų priešų lo- linki Sovietų jūrininkams ge-
gėrį. Jei seniaus kai kurie ne
manė taip apie Pruseiką, tai 
dabar jau yra tikri faktai.

Jūreivis.

SEATTLE, WASH
Sovietų Sąjungos Draugai 

i (Friends of Soviet Union) su
rengė masinį susirinkimą pasi- 
tikimui Sovietų Sąjungos jū
reivių. Mat, Sovietų Sąjunga 
pirko nuo Amerikos laivą, tai 
Sovietų Sąjungos jūreiviai at- 

j važiavo tą laivą pasiimti, sau- 
I šio 3 d.

Svetainė buvo nelabai dide
lė, tai daugelis darbininkų tu- 

■ rėjo grįžti atgal—negalėjo su
tilpti. Mitinge dalyvavo įvai- 
Irių tautų žmonių, kurie prita
ria Sovietų Sąjungai—lietuvių, 
lenkų, žydų, latvių, rusų, finų 

! ir kitų. Programa susidėjo iš 
eilės trumpų kalbų. Lietuviš
kai kalbėjo K. A. Žukauskas. 
Paskiaus visa publika sudaina- 

Įvo Internacionalą.
Dalyvavo Sovietų Sąjungos 

Tai tikras ardymas darbiniu- j laivo kapitonas Zelenski, čiži
kų judėjimo.

Veikiausia taip atvirai. 
savo parašu, laikraštyje, taip 
begėdiškai, kitų sriovių žmonės 
nei nedrįstų išeiti su fašistų 
ūbaisiais, kaip kad padarė 
sklokininkai.

reiškia, 
šęvi- 

, Jie dalina darbininkus 
i tautas, juos skirsto, kas reiš- i 
kia, kad eina prie fašizmo. 
Juk geriausias pavyzdys, tai 
Hitleris Vokietijoj, kur kova 
prieš darbininkus vedama po 
tautiniu obalsiu. Ten eina žy
dų išvaikymas iš visų įstaigų.

[riaušių linkėjimų.
Bet negana to. Kuomet 

darbininkai (mašinistai) įteikė 
laivo kapitonui raudoną vėlia
vą, ant kurios yra kūjis ir 
pjautuvas, tai majoras tą vė
liavą laikė už kampo, kuomet 
fotografistai traukė paveiks
lus.

Laivo kapitonas dar jaunas 
žmogus.
amžiaus, bet jau išdirbęs ant 
laivu 14 metų.

Laivas, kurį Sovietai nu- 
[ pirko, turi 149 pėdas ilgio ir 
[700 tonu įtalpos. Laivas iš
plaukė 12 vai., 7 dieną sau
sio.

Darbininkai išlydėjo laivą 
su dideliu entuziazmu. Jie lin
ki, kad laivas vėl atplauktų į 
šį miestą.

Senas Grinorius.

Jisai yra tik 35 metų

JOHNSTON CITY ILL.
la-

Įnierius D. Kavalev ir 8 darbi
ninkai. Paskiaus kapitonui Ze- 
, lenski mašinistų unija įteikė 
■raudoną vėliavą.
i Draugas kapitonas pasakė
[kelis žodžius, širdingai padė-
i kavodamas darbininkams už tą -terį ir žentą
----------------------------------------------------------------------------- 1.------------------------------

Sausio 2 d. čia pasimirė 
bai staiga, po trumpų kančių, 
Uršulė Federauskienė. Velio
nė buvo 56 metų amžiaus.

Velionė buvo narė LDS ir 
LDSA kuopų. Minėtose orga
nizacijose velionė dalyvavo 
nuo pat tų organizacijų įstei
gimo.

Velionė paliko savo gyveni
mo draugą, 2 sūnų, vieną duk-
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KONCERTAS IR ŠOKIAI
ATIDARYMUI NAUJOS SVETAINES

RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 50 KUOPA

Nedalioje, 21 d. Sausio-January ,1 934
INTERNATIONAL WORKERS’ CLUB, 

(įėjimas iš 23rd Street) 723-5th AVENUE SO. BROOKLYN, N. Y. 
PRADŽIA 4:30 VALANDA PO PIETŲ DUDYS BUS ATDAROS 3-čią VALANDĄ

Programos išpildyme dalyvaus sekanti:
Aido Choras ir Aido Choro Vyrų Oktetas; A. Klimifite ir P. Pakalniškis, solistai. 

WM. NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS NUO 7-VALANDOS VAKARE
/ BUS VISOKIŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ

[irw ifw w iftf w vw i/M yy vm mm tfv i VW VW VW VW VW VW VW VW VW VW

r— f j j
velione buvo laisvų pažiūrų, j Kuboje Laukiama Naujo 

Tad laisvai ir palaidoj F
buvo gelių nuo LDSA 106 kp. į 
Velionės grabnešemis buvo į 
tos organizacijos narės. Jos 
šeimyna paliko dideliame nu
liūdime, kurie neteko šeiminin
kės, o < 
darbuotojos.

Jos šeimynai linkime susira
minti ir veikti darbininkų or
ganizacijose. Tas veikimas 
del darbininkų būvio pagerini- 

i mo, tai yra didžiausias darbi- 
Įninkams susiraminimas. 
!

Prie velionės kapo d. F. i 
Šiaučiulis pasakė tinkamą pra-1 

[kalbėlę, kurioje nušvietė velio-Į 
i nes

CAWNPORE, Indija, —j7,000 tik apardyta. Drėbė-.
Nuo žemes drebėjimo čionai i jinias tęsėsi penkias minu-

HAVANA, Kuba.-^-Jung-
i

tinių Valstijų valdžios at- . ' j
stovas Caffery susiuostė su

organizacijos neteko Kufoos mįlitaristais, dtstatė
• y '

prezidępyą Grau San Marti
ną ir išrinko tūlą Carlos 
Hevia, ištikimą Wall Štryto 
agentą. Laukia naujo civi
lio karo, nes tūli Martino 
pasekėjai žada nepasiduoti.

sugriauta 300 namų ir apie tęs.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Piiėmlmo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki 8 valandai vakare

nuoRytc
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dier.q

Telefonas Lackawanna 4-2180

4

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čluotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų^A’isosc ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW . YORK 

tarpe Broadway ir 6*.h Avenue

XRiy Pasitarimai ir $b)00 
-HAI egzaminavimas

gyvenimą ir darbuotę.
Jūsų Draugė.

MONTREAL - CANADA
Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

JERSEY CITY, N. J
Gruodžio 24 d., 1933 metų, 

draugai bei draugės, susiėję pa- 
! silinksminti, apkalbėjo kai ku
riuos reikalus ir nutarė paau
koti politiniams darbininkų rei
kalams. Įnešė ju buvo M. Sa
baliauskas.

Aukavo sekamai: ALDLD 
kuopa $2.00. M. Sabaliauskas,
J. šalčius, J. B. Paserskis, K. 
Maziliauskas, O. ir P. Kazake^ 
viČiai—po 50c.
čiuS, J. Skrinska, F. Gumaus- 
kienė—po 25c. V. Sadvitis 20c.
K. Baranauskas 10c.

V. Kazakevi-

Viso aukų surinkta $5.55. Iš
tariu širdingą ačiū visiems au
kotojams. Pinigai perduoti 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui.

Dar Beveik Bilionas 
Doleriu Bankieriams

J. M. ROSENFELD
' ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai I

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. E^st
Tel. HArbour 3424

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiandien ateiki- 
| te delei savo svei- 
v katos ištarimo, o 
I jums bus išdSškin- 
i ta, kaip jtis fiziši- 
r kai stovit^.
| Odos Nušašėji- 
’ mai, Nervų Ligos,

A b e 1 nas Silpnu 
mas, Skiiylo Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligosį Nervy 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos yra sėkmingai gydomds naujo- 
viškaisj moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, na 
boratoriniai Tykinai, Serpmų be’ 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINSWASHINGTON. — Kon
gresas priėmė Roosevelto 
valdžios pasiūlymą pratęsti 
gyvenimą Finance Reconst
ruction Corporation vienus 0 Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M. 
metus laiko ir .dar paskyrė 
jai $850,000,000. Si korpo- ;; i I . :
racija skolina pinigus ban-h: RAQTflN HlNfM 
kieriams ir fabrikantams. IDvulvxi LulijuM ::

SOVIETAI PERKA RO
LANDUOS LAIVUS

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Čionai Sovietų val
džia nupirko dar vieną ta- 
vorinį laivą, kuris turi 2,518 
tonų įtalpos. Tai jau ket
virtas laivas, kurį Sovietai 
nuperka Holandijoje.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Gam! name visokius 
valgius ir pritaikome 
pdgal lietuvių skonį.

I

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

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

1

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

I

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.”

Didele Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVĖ”
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Waving & Finger Wawing 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 menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy

tus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir scredomis.
Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos. t

Phone STagg 2-6497

JUOZAS KAVALIAUSKAS 
xlaisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bei)—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

REIKALAUKITE SOVIETU 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 “Amtorgui” 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, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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 
t

2220 Avenue J
Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo G

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

4
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RAD1O-SIANDIEN

ĮVAIRIOS žinios
Žinios iš Darbininkų Kovų ,tapo išrinktas f. Kalpokas, j’ni nnzrnl T'vh i n An 1 za / v i Ir «■»

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą
8 Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

WMCA—570 Kc
6:00 P. M.—-Dinner Music
7:45—Dance Orch.
9:45—Alabama Three

.10:00—Beniamino Riccio, j Tenor; 
Concert Orch.

Į 10:30—Paula Lind, Songs.

WEAF—660 Kc
6:45 P. M.—Jan Peerce, Tenor
7 :(X)—-Mary Small, Songs
8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours Orch.

10:00—Hillbilly Music
.11:00-—Elkins Orch.
11:15—Anthony Frome, Tenor
11:30—Madriguera Orch.
12:00—Harris Orch.

WOR—710 Kc
7:30 P. M’.*—Osborne Orch.; Jack 

Arthur and Audrey Marsh, 
Songs

8:15—Billy Jones and Ernie Hare, 
Songs i

8:30—String Orch.; William Harg
rave, Baritone

10:00—De Marco Girls; Frank 
ry, Tenor

10:30—Jack Arthur, Baritone
10:45—Pauline Alpert, Piano

11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch. 
12:00—Dance Orch.

WJZ—760 Kc
4:45 P. M.—Concert Orch.
5:00—Morin Sisters, Songs . Į
6:30—Irene Beasley, Songs

11:15—Robert Royce, Tenor
11:30—Stein Orch.
11:45—Freeman Orch.
12:00—Molina Orch.

WNYC—810 Kc
12:30 P. M.—Remington Singers 
12:45—Speech—A. L. Fiske
1:15—Bernhardt Steinberg, Baritone' 
3:00—Nora Helms, Songs 
3:45-—Caravan Duo 
4:00—Health Talk
4:15—Winifred Vogelius, Contralto

WABC—860 Kc '
5:15 P. M.—.Joan Olsen, Songs
5:45—Melodeers Quartet
9:00—Philadelphia Orch.
9:30—Lombardo Orch.; Burns 

Allen, Comedy

mūsų, o ne kokias srioves gru
puoti. Palikime tą smalą vir
ti smalavirių tėvui Pruseikai 
su keliais socialistukais, kurie j 
jau senai nusmukę iki zero.

J. Pauliukonis.

Tai pagal p. Pruseikos logiką, 
prasidėjo pirmutinis “susitari
mas” su sriovėmis, kada Kal
pokas tapo išrinktas delegatu, 
rodos 1925 metais. O tačiaus 

{tokios vienybės nebuvo nei su 
aidoblistu F. Kalpoku, nei su 
vadinamu “socialistu” F. Vai-, 
tukaičiu. 

Namų savininkas M. Marko-! 
Areštuotas witz, 259 Rivington St., netei-j 

prieš Į 

užpuolimas j negrą dženitorių Oskar Day,

Septynis baltus ir negrus 
darbininkus areštavo, kada jie 
bandė apginti nuo iš namų iš
metimo bedarbi negrą darbi-1 
ninką, gyvenantį 131 Herzel 

i St.
New Yorke, pereitą sekma-j  

dienį, buvo padaryta užpuoli
mai ant visokių gemblerių ir 
požeminių urvų. ...... ..... .......
Abe Reles, Brook lyno gengs- singai padarė kaltinimą 
teris. Padarytas i 
ant rusų baltagvardiečių kliu- • kaltindamas jį vagystėje, 
bo. 42 W. 70th St. Ten areš
tavo 27 vyrus, moteris ir mer
ginas. Jų tarpe tūlą Gregory 
Bernardsky. kuris save vadina 
grafu ir sakosi jis yra vadas 
tos rusų grupės. Tai pabėgė
liai iš Sovietų Sąjungos, kurie 
gyvena New Yorke iš gemble- 
riavimo ir kitokių triksų.

Areštavo Gemblcrius, Jų 
Tarpe Rusus Caristus

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Darbininkai Turi Reikalauti ;. 
Darbo arba Pašalpos

Taryba reakcinės Interna- j rė, bet kaip tik lygiečiai Vai- 
itional Fur Workers unijos vėljtukaitĮ užpereituos rinkimuos 
i pradėjo karą prieš eilinius i pastatė prieš Bubnį Į kandida- 
' darbininkus, tos unijos narius. ,tus ir jis pralaimėjo rinkimus, 

---------- įtaip nuo to laiko akių neparo- 
Laivakrovių Industrinė Dar-!dė Į Lygos susirinkimą. Gir- 

[bininkų unija veda darbą, kad-džiu. kad dabar jau F. Vaitu- 
' sukėlus finansų kovai prieš ka-Įkaitis esą socialistas. Aiški 
; ra, kaip tai leidimui lapelių irįtoji paslaptis.. .
i kitos prieškarinės apšvietos.

Tiesa, F". Vaitukaitis kelis,-------------------------------------------
syk atėjo į Lygos susirinkimą,!^ Žinot, KūS BllVO Le
tai jau. kaip buvo užbaigęs de
legato tarnystą. Jis,' žinoma, 
karštai kalbėjo už lygą, taip 
kaip kada ir p. Pruseika da-

ninas?—-Ateik į Prakalbas
197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

KAS NAUJO TARP 
LETUV1Ų 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Rooseveltas pažadėjo suteik

ti 4,000.000 darbų bedarbiams, , 
bet tai tik pažadai. Nei 5oo,-!Apje Pruseikos Kreivus Žing- 
000 negavo pastovaus darbo. 
Brooklyne susirinko bedarbiai, 
daugiausiai jaunimas, prie 
CWA (viešų darbų Įstaigos), 
214 Dugeld St. atlaikė susi
rinkimą, išrinko 35 delegatus ti kriaučiams 
ir pasiuntė pas CWA ponus. !mes turėtume valdyties. Bet 
CWA ponai prispirti tuojaus kaipo nepartijiniui dar- 
išdavė pašalpą del 300 bedar-, bininkui, tie jo patarimai at- 
bių. štai ką reiškia darbiniu-;1’0^0 kreivi ir nepriimtini. Tie
kų kovingumas. Visi bedarbiai 
darbininkai privalo registruo- T 
tis, reikalauti viešų darbų, ar- smarkiai išplatino, kaipo kokį 
ba jeigu jų negauna, tai jiems 
turi būt mokama pašalpa.

snius, Siūlomus Kriaučiams
“Naujosios Gadynės” num.

52. p. Pruseika sumanė nuties- 
“liniją”, kaip

Ar norite žinoti, kas buvo i. 1 . iLeninas? Ką reiškia jo moki
nimas ir kodėl Rusijoje laimė
ta revoliucija?

Sausio 21-mą dieną sukan
ka 10 metų nuo Lenino mir
ties. Viso pasaulio darbinin
kai rengia paminėjimą. Nuo 
to neatsilieka ir lietuviai.

ALDLD 1 k p. rengia prakal- 
įbas; Įvyks nedėlioję, 21 d. sau
sio (January), 1934 
svetainėje, 
šolomskas 
Oilman.

Ateikite
šias prakalbas._ ... . , .. ita Lenino mokinimas ir ką jis j 
siūlo darbininkams. Sužinosi-į
te, ką Leninas mokino bedar-Į Pereitą sekmadienį,: laike 
bes. karo, revoliucijos ir kitais i ALDLD 1-mos kuopos vakarie- 
darbininkams būtinai reikalin- nęs, kažin kas per klaidą pa-

Telephone Stagg 2-7057

and

Laisvės”
Kalbės drg. D. M. 

ir jaunuolis John

Sher- 10:00—Waring Orch.
1 11:15—Negro Quintet 
111:30—Little Orch.
12:00—Gray Orch.

JONAS STOKES
FOTOGRAFAS

ALDLD 185 KP. NARIAM

visi ir išgirskite j
Bus išaiškin- I

ŠĮ ketvirtadieni, sausio 18 d., 
Įvyks mėnesinis ALDLD 185-os 
kp. surinkimas pas drg. Mockų, 
411 Autumn Ave., Brooklyn, N. 
Y.; pradžia 8-tą vai. vakare.

Sek r. M. Misevičienė.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Kova prieš Karą ir už Paša]- 
, pą Bedarbiams

rinkimus delegato 
so- 

o jeigu statė socia- 
ai-1 
ir

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
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.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai gražinami į normali gyvumu ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR l’ain- 
iSxpellcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
pcrdidelio fizinio išsitempimo, gerai iš- 
sitryftkite 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 vaisbaženklj.

SURADIMAI

JONAS STOKES

PAIN-EXPELLER 512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tol.: Glenmore 5-9467

i Pruseika proponuoja, kad 
visos sriovės turėtų susitarti ir 
valdyti lokalą. Tai kaip su 
tais, kurie jokiai sriovei nepri
klauso? O juk tokių žmonių 
mūsų lokale turime mažiausiai 
75 nuošimtį. Ar tai tie jau 
beteisiais turi pasilikti, o tik 
tie gali valdyti, kur negali spė
ti ir žinoti kokiose jie sriovėse, 
nes prieš
“lygietis,” po rinkimų jau 
cialistas, 
listai ir neišrinko, tai koks . .. „
doblistas” ar “anarchistas” ir Į l’.artl'a vevo iucij4 Ru-

..... , iv. j --1 sijoje. Kas yra bolševikai irpaibeliai galų-gale žino, kas is. J ..... .. . .f . v . . . i menševikai, ir daugeli kitų la-tulų žmonių pavirsta. , . , . . . .t i t i -i • i mor bai svarbiu klausimu.Juk buvo laikai, kada 192d | 
metais p. Pruseika “Laisvės” i 
num. 114 socialistus sukrovei 
po žalmargės uodega, o jau 
1933 metais išsitraukia, pasi
bučiuoja ir džiaugiasi, kad vie
nybė turi būt su socialistaisj 

•'nes Vaitukaitis ją pradėjo vy-j 
kinti., žmogau, kur nukliam-j 

liui, jau senai kriaučių unijose šiojai? Su socialistais lygiečiai į 
Rodos Amalga- niekada nejieškojo vienybės ir 

nejieskos. Pruseikai kas kita, 
pertrau-ijis juos vieną kartą pakiša po 

žalmargės uodega, kitą kartą 
išsitraukia ir džiaugiasi, kad 

tokius 
socialistus su kuriais dabar 
pasidarai bendrą frontą ir 
draugijose. Džiaugkis, mes jų 
ten negru d ome. mes juos ir ne
traukiame lauk........

Lygiečiu visuomet buvo po
zicija. kad kuoplačiausiai į lo- 
kalo vairą, i lokalo atsakomin- 
gas vietas įtraukt bepartyvius 
kriaučius. kurie neštų ta atsa
komybę. kurią neša iki šiol I.v- 
giečiai ir lygiečiu sinipatikai. 
Lygiečiai niekada nebuvo prie
šingi. kad sudaryti bendrą 
frontą su katalikais ir bepar- 
tyviais kriaučiais lokale, o 
anaip tol ne su socialistais. Vie 
na. jie nieko neturi, tik kelis 
rėksnius, kurie už delegato vie-

gaiš klausimais. Sužinosite, 
kodėl Lenino vadovaujama

siėmė mano “overcoat”; ir pa
liko savo. Prašau tos ypatos 
greit atnešti mano overkotą Į 
“Laisvės 
jūsų.

raštinę, o aš atnešiu
Chas. Rudinckas.

sa. nors tuos jo patarimus, 
tarpe kriaučių jo pasekėjai

šventa daikta. Man ir kliuvo 
toji p. Pruseikos dovana, ka
me sakoma: “Mūsų taktika 
unijose.” Nieko,, sau raštas, bet 
išvada kreiva.

Aš. ačiū dzūkiškui dzievu-

Moterys Šaukia Bedarbės 
Klausimu Konferenciją

BROOKLYN, N. Y.
Laike ALDLD ir LDS vakarienės, 

sausio 14, rasta moteriškė.1] juodas 
audeklines pirštinės, kam priklauso 
kreipkitės i “Laisvės” adm. ir ga
lėsite atsiimt. “Laisvės” Adjm.” .

((14-15)

darbuojuosi. 
meitų Unija jau antra, 
suomet su menkom i 
kom, buvau jeigu ne Pildomo
sios Tarybos narys, tai dirbtu
vės darbininkų pirmininkas, rado sveikus ir šiltus 

i Kad ne vienokiu, tai kitokiu !
' būdu, o vis susirišęs su akty- 
( višku unijos veikimu ir jos ko-. 
' vomis, o ypatingai pirma pro- 
sininkų lėkale, o dabar kriau
čių 54 skyriuje, tai jau teko 

i visokias linijas pergyventi ir 
praktikoje patirti, ką jos reiš
kia pačiame gyvenime.

L. Pruseika. rodos, ką tai 
naujo surado, kur jis sako: 
“Mes sakėme, kad reikia susi
tarti su kitų pažiūru kriau- 
čiais.” “Fain,” p. Pruseika! 
Bet su kokių pažiūrų kriau- 
čiais? A, jūs atsakote, kad tas 

i susitarimas prasidėjo po 1925 
,metų, po ratelninkų perversmo 
į su socialistais, ries F. Vaitu- 
| kaitis ir J. Buivydas lyg suda-ifą visuomet socializmą išmai- 
rė-koaliciją valdyti lokalą. Iš nytu ant kokio “i^mo.” Su to- 
kur jūs tą ištraukėte? Ikiais žmonėmis negalima dirb-

Viena, kad F. Vaitukaitis j ti jokis bendras darbas, nes 
nebuvo sociMistų, o kita, aš ži- jįe priešingi streikams, nes jie 
nau, kad lygiečiai niekada su priešingi visam, kas ne 
socialistais jokių susitarimų j listiško, 
nedarė ir 1927 metais laike 
rinkimų delegato ir duoklių 
sekr., lygiečiai F. Vaitukaičio 
nestatė. Vaitukaitis tada iš- 

i ėjo ant neprigulmingo tikieto.
i rėmė į delega

tus J. Maknavičių.
Vaitukaitis būdamas su P 

J. Buivydu ofise, blaškėsi, it 
v . • m *• • h akrobatas. Vienur remdavoKClStft ir Nežinoma Žuvis Į lygiečius. kitur eidavo prieš. 

- --------  Į Apie socialistus tuo metu, kad 
Ties Rockaway Beach, AtAjie būk F. Vaitukaitį remda- 

lantiko bangos išplovė ant|vo, aš pasakysiu, kad ne. Nes 
kranto keistą “žuVį.” Ji sveria į gerai pamenu, kad socialis- 
virš 2,000 svarų. Tai tok is gy- tuojanti žmonės Vaitukaitį va- 
vunas, kurio iki šiol dar neži- dindavo “triznavotu žmogum.” 
nojo. Vieni spėlioja, kad tai Gal būt jie teisybę sakė, neš 

'keista bangžuvė; kiti prilei
džia, kad išsigimusi turlė; o 
treti mano, kad navatnas—sal
mon. Keista “žuvis,” iki šiol 
dar nematytas sutvėrimas. Ją 
perdavė Į Naturalį Muzėju.

ku- 
išrinktas Jungtinių 

Kon- 
delegaciją į

Delegacija ten 
Ji įteiks reika- 

val- 
visus

Prieškarinis Komitetas, 
ris tano 
Valstijų Prieškariniame 
grėsė, siunčia 
Washingtona. 
bus 29 sausio,
lavimą. kad Roosevelto 
džia tuoiaus pervestų 
karo reikalams skirtus pinigus 
bedarbiu pašalpai. Delegaci
jos siuntimu užgina masinės 
organizacijos, iu tarpe Holi
day Ass. iš Nebraska, kuri at- 
stovauia 30.000 organizuotų 
farmęriu. Kenčiu unija ir dau
gelis kitu. Organizaciios. ku
rios užgiria tvos reikalavimus, 
privalo nranešti tą Prieškari
niam Komitetui. 104 Fifth 
Ave. Room 1610. New York. 
Taipgi pasiųsti pagal išgalę ir 
aukų.

Trubeliai del Archivyskupo 
Tourian Mirties

1,500 minia apguldinėja 
teismabutį, kur teisiami septy
ni asmenis kaltinami paskerdi
me archivyskupo Leon Tou
rian. Pirmadienį minia apsu
po teismabutį ir inirtusiai šau
kė: “Mirtis žmogžudžiams! 
Šalin Pasnag!” Pastarasis var- 
das armėnų baltagvardiečių ( ,
organizacijos. 100 policistų tu-|,iio T 
rėjo darbo prieš ta minią.

Darbo Unijų Vienybės Ly
gos Taryba ir Bedarbių Mote- 

• I ru Taryba šaukia konferencija i j J i Fi »■ a . t
į kovai priėŠ bedarbę. Konfe- 
i reųoija įvyks Sekmadienį, 28 
d. sausio, 1 vai. po pietų. Ir
ving Plaza, Irving Pl. ir 15th 
St.. New YoVke. Visos darbi
ninkų organizacijos, unijų lo- 
kalai, pašalpos draugijos, kliu- 
bai, masinių nacionalių organi
zacijų kuopos ir 11, yra šaukia
mos, kad būtinai prisiųstų sa
vo delegatus.

REIKALAVIMAI
NEW YORK CITY

Reikalinga patyrusios moteries 
ba merginos dirbti prie avių žarnų 
atrinkimo ir mieravimo. Kreipkitės 
sekamai: International Trading Corp. Į ( 4 
625 Greenwich St., N. *Y. C. Į '»lt

(111-17) F’’

ar-

IŠRANDA VOJIMAI Į
BROOKLYN, N. Y

| Pasirandavoja fornišiuoti 
j riai, reikalui prisiėju 

n* 1 •. n 1 . • • ganiiū valgį, kainaKmkite Delegatus į Atemu togus privažiavimas

Gynimo Konferenciją

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

417

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
Lorimer Street. “Laisvės” N

Brooklyn, N. Y.
ame

socia- 
kas ne hillmaniško. i • 

Dabar sklokininkai lyg (ge
ležėlę radę, džiaugias, laksto, 
kad su socialistais’ ; susibarti. 
Tarkitės, bet nekiškite > mus 
ten. Pas mus dar žmonės ne
sinešioja virvę ant kaklo, o pas 
iumis jau tūli antras metas 

d. laksto su virve ir neranda vie- 
’ tos, kur pasikarti, tai kaip tik 

bus vieta po taja žalmarge.. . 
Aš taip pat norėčiau žino

ti, ką jisi turi prieš J. Buivydą, 
kur sako, kad mes savo laiku, 
ir apie jį iškelsime tokių daly
kų, apie kuriuos kriaųciam 
svarbu bus žinoti. Kogi tyli p. 
Pruseika? Jeigu turi ką, nelai
kyk, versk lauk?!

. Mano nuomonė, kad kriau- 
Atsimenu, kad po ratelninkų čiai neturėtų griebtis to prusei- 

triumfavimo, lygiečiai nuo sa-......................................................
vęs nestatė jokio kandidato į 
delegato vietą, o tik, į sekreto
riaus—Petronį, o delegatu ta-

jie apie jį geriausiai žinojo.

kinio jpvalo, kurį jįe; bando 
vyrti mūsų lokale. Mes dau
giau žiūrėkime, kad bundulius 
išsaugoti, kad kiti neatimtų iš

Bendras darbininkų organiza
cijų frontas ir Ateivių Gynimo 
Komitetas šaukia darbininku 
organizacijų konferenciją, 21 
d. sausio, 11 vai. ryto, Man- 

Ihattan Lyceum svetainėje, 66 
New Yorke. Visos 
organizacijos pri- 
mažiausiai po du 
Šioje konferenci

joje bus išdirbta planai kovai 
prieš puolimus ant darbininkų 
klasės, o ypatingai ant kovin
gų sveturgimių darbininkių

kamba- 
’ \ -- • • • ls, gįįijm£ jr pa. I

gamiti valgį, kaina prieinama. Pa- i 
; su subwjay, ele- 

vateiriu arba gatvekariu. Kreipki
tės pas L. Urbanavicz, 547 Knicker
bocker St., Brooklyn, N. Y.

1(14-16) I

PARDAVIMAI

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 M ET V
Vien tik standard geriausios rūšies- medžiaga naudojama 

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupėm*- 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vi»t< į

PATARNAUJA
O AKTA RA I:

M e- 
j u mF

E. 4th St., 
darbininku 
valo turėti 
delegatus.

BROOKLYN, N. Y.
Priimsiu į biznį kaipo paytnerj 

saliūną ir kabaretą arba jei nori kas, 
tai parduosiu. Kreipkitės: 42 Grand 
St. šalę Kent Brooklyn, N. Y.

(12-17) i

i

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

ryto iki 9 vai. vakare.
PARSIDUODA grosemė ir delekate- 

sinas. Žema kaina. Del daugiau 
sinas. Žema kaina. Del daugiau 
informacijų kreipkitės sekamu antra
šu: 181 Leoriar St. kampas Ten Eyck 
St., Brooklyn, N. Y.

Ofiso valandos: nuo 9 vai. is
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

(14-16)

Sukatoje Visi i Lenino 
Minėjimo Mitingus 

! » . » * » i f ' 1J. ‘ • t A - { i

Komunistų Partijos vietos 
distriktąs rengia net 3 masi
nius susirinkimus paminėjimui 
10 mėtų sukaktuvių nūp Leni
no mirties. Susirinkimai įvyks 
subatoje, 20 d. sausio, vakare. 
Vienas Bronx Coliseum, 177th 
St., antras—St. Nicholas Arena 
svetaihėje, 69 W. 66th St. vi
durinėje miesto dalyje, 
čias bus Arcadia ’ Rail, 
Halsey St., Brooklyne.

Kiekviename susirinkime 
kalbės geriausi Komunistų 
Partijos ir reyoliucinių unijų 
kalbėtojai. Taipgi bus ir kon
certinė- programa, kurią išpil
dys darbininku chorai ir dai
lės mėgėjai. Visi ir visos'ma
siniai dalyvaukite!

F r ' F

PARSIDUODA
PARSIDUODA hotelis ir restauran- 
tas. Išdirbtas per 30 metų, priežas
tis partneriai nesutinka. Nereikia 
mokėt randą. Kreipkitės sekamu
antrašu: 19 Wallabout Markei,

Brooklyn, N. Y. '
(18-15)

NOTARY’ 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

e Telephone, Evergreen 6-5

J. GARŠVA

810
INC

Tre-
918

Graborius (Undertaker)
Q 
I 
B
I
B

į LAUK TUVIŲ DIREKTORIUS
i Išbąlzamuoja ir laidoja numirusius I 
I ant visokių kapinių; parsamdo au-l 

tbmobilius ir karietas veselijoms, | 
krikštynoms ir pasivažinėjimi

231 Bedford Avenue
i BROOKLYN, N. Y.

R

R

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

& UNDERTAKERS AND EMBALMERS $ 
g. 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. V

MUSU (STAIGA ATLIEKĄ SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' pafvežam iš visų saliu, ir iš čia 
PASIUNČ1AM t KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMĄJA1 pagalbai ambulansini. automobiliu

> KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR I 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA V] ET ALSAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS L MUS, O MES 
KUOGER1AUS1A1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN\ IR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

1




