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įainose Užgriuvo 
140 Darbininku

JUX, čechoslovakija. — 
iisi nelaimė ištiko Nelson 

kasyklose. Už tūkstan- 
> pėdų žemėse kilo gais- 

ts ir kasykloj tapo užvers- 
140 mainierių. Tik keturi 

sigelbėjo. Visos pastabi
os išgelbėti likusius neda- 
ė pasekmių. Manoma, kad 
isi bus žuvę—arba užtroš- 
o nuo gazų, arba tapo už- 
mšti eksplozijoje, šešioli- 
a lavonų jau išimta.

Milžiniška Militarinė
Mašina Italijoje

ROMA.—Mussolini o val
džia nutarė pradėti lavinti 
100,000 vyrų į oficierius. Tie 
oficieriai bus atsakomybėje 
už lavinimą karinio muštro 
dviejų milionų jaunuolių 
tarpe 7 ir 14 metų vieno 
skyriaus ir tarpe 14 ir 18 
metų kito skyriaus. Vadi
nasi, Italija budavoja galin-Į 
gą militarizmo mašiną — ■ 
naujam karui ir tolimes-: 
iriam palaikymui fašizmo ■ 
namie.

N’|banki utavo Fordo Brolis

DETROIT, Mich. — Pasi
skalbė subankrutavusiu Wil
liam Ford, Henry Fordo 
brolis. Sako turįs $412.900 
skolų, kurių nepajėgia užsi
mokėti.

T a ta phoaxe Stagg 2-3878

Darbininkai tVisų Salių, 
Vienykitės! Jus Nieko 
N e p r b laimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Sausio (January) 5, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c- Metai XXIV, Dienraščio XVI

IR REIKALAUS PAI.IUOSAVJMO TANEV 
TORGLER, DIMITROV LR POPOV

250,000 Kopijų “Daily 
Workerio” .. * * * lAINIERiy LOKALAI RENGIAS KOVAIKonvencijai _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ _ _ _

Farmeriy Laikraštis

CHICAGO, Ill. — Pirmas 
numeris naujo “Farmer’s 
National Weekly” laikraš
čio pasirodys sausio 15 d. 
Raginame lietuvius farme- 
rius užsiprenumeruoti ir i 
skaityti. Adresas toks: 
Farmers National Weekly, 
1817 South Loomis St., Chi- i 
cago, Ill.

Komunistų Partijos orga- i 
Inas “Daily Worker” pami
nės savo dešimties metų |me m^es^e bus lenkamos au- 

į sukaktuves sausio 6 d. ir iš- kos del pasiuntimo delegatų 
Iš Berlyno pranešama, 

kad Hitlerio Valdžia nelei- J ..............
džia draugų Torgler, Dimit- 
rovo, Popov ir Tanevo gi-

CLEVELAND, O. — Šia-

kos del pasiuntimo delegatų

PRIEŠ UNITED MINE WORKERS UNIJOS 
BIUROKRATUS IR ANGLIES BARONUS

Įeis 26 puslapių. Administ- į Nacionaię Bedarbių kon- Karalius Sveikina Bažnyčias 
racija praneša, kad jau turi venciją, kuri įvyks Wash-j -------- - ’

užsakymų del 250,000 kopi-. įngtone vasario 3 d “Tag' Amerikos protestoniškos i 
minėms aplankyti kaliniui P?: Ne?k ,bet i Day” ivyks šį šeštadienį ir ‘ bažnyčios gavo pasveikini-i
mincms aplankai Kalimus. t Srmpatikai ragina-1 ‘ P • „Ima nuo Anglijos karaliaus:

.............. .....  .......... , -'Į “Daily sekmadieni, sausio 6 | George v. Monarehas Un.. 
numerį plačiai Lietuviai draugai ir. pasįsekįmo palaikyme 
tarpe lietuvių uraugės prašomi dalyvauti jAmerįkOs liaudies tamsybė- 

laukų rinkime.

Uždėjo -bjaurius suvaržy-if šita specialį 
mus. Beveik aišku, kad tie ;yyOrkerio” 
draugai bus išnaujo teisiami lpaskięįstį 
ir kaltinami “tT— 

jvystėje”, mž 1 
! mirties bausmei 1 . vPranešama iš Paryžiaus, 
'kad susidarė tarptautinė 
!komisija, kuri špecialiai va- 
: žinos į Leipzigą ir reikalaus, 
;kad tie draugai nūtų tuojau 
paliuosuoti ir pavesti jos 
globon. 

. Trys bulgarai draugai 
Į reikalauja, kad Hitlerio vai
zdžia leistų jiems išvažiuoti 
i iš Vokietijos į Sovietų Są-

London. — Amerikos do-! 
lerio vertė pakilo Anglijoj1 
ir Francijoj po Roosevelto i 
prakalbos kongrese.

tėvynės iždą-, darbininku„
ką grūmoja į__________ je.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Natai, Brazilija. —•. Čia 

pribuvo francūzų orlaivis,! 
padarydamas 1,970 mylių I 
kelionės'! 18 valandd 17 mi
nučių.

Boston, Mass. — Gaisre' 
! sudegė Gtace Lawson, i 
metų moteriškė. “ 
pavojingai apdegė, o vienas 

•BERLYNAS. — Sovietų dingo.
Sąjungos ambasado rius • 
griežtai užginčija Vokietijoj ■ 
leidžiamus melus, būk So
vietų Sąjunga užstačius Vo
kietijai savo auksą už kre
ditus.

Nuo Šalčio Mirė Penki 
CWA Darbininkai

Užginčija Paskalos

Išsiveržė Vulkanas

PASKUTINES DIENOS “L” VAJAUS

šie draugai:
dovana 
dovana 
dovana 
dovana

sk.—1-ma 
sk.—2-ra 
sk.—3-čia 
sk.—4-ta

50 į BOSTON, Mass. — Per 
Du vyrai: didžiuosius šalčius čionai 

: mirė penki darbininkai, ku- 
| rie dirbo prie valdžios C- 
(WA pašalpos darbų. Vieną 

New York. — Sausio'4 d. j dieną- buvo -14 laipsnių že- 
policija 
žmones, 

! įvairiuose 
i darbuose.

dovana 
dovana 
dovana 
dovana 
dovana -

Iš vis-

MANAGUA, Nicaragua 
Pradėjo lava verstis iš Cris
tobal vulkano, / kuri 
5,300 pėdų aisčio. . 
ni itietai atgal tas vulkanas! 
buvo išsiveržęs, sudrebinda-1 
mas visą apielinkę.

PITTSBURGH, ,Pa. — 
Pennsylvanijos mainieriai 
ne juokais rengiasi prie 

' United Mine Workers of 
America konvencijos. Dis- 
trikto 3, Westmoreland pa- 

1 vieto, dvidešimt 
I rinko delegatus, 
Lewiso mašinai, 
atstovai laiko 
susirinkimus ir

lokalu iš- 
priešingus 
Šių lokalu 

savaitinius 
diskusuoja

Slllailžo Mamta-ill Nn- i programą, kurią jie patieks 
mUIqIIZv i! l v ĮJ nniins knnvpnniiai dpi knvn«

rus, Streiku Atidėjo
i unijos konvencijai del kovos 
; prieš Lewiso mašiną ir prieš 
kasyklų savininkus. Tarp 

; kitų reikalavimų, statomi 
j šie: Še,šių valandų darbo 
| diena ir penkių dienų darbo 
i savaitė, $6 už dienos dar
ybą, prieš arbit raciją, už tei- 
' sę mainieriams streikuoti, 

kad l)r*eš “check-off” sistemą, 
_ už tuoiautini rinkimą dist- 

riktu ir nacionaliu viršinin
kų po konvencijos ir t. t.

WILKES-BARRE, Pa.— 
United Anthracite Miners 
of Pennsylvania unija baigė ‘ 
savo konvenciją ir atidėjo 
streiką iki sausio 15 d. Ma
loney ir kiti vadai- maldau- i 
te maldavo mainierių 
neitų į streiką, 
tarimą, kad kreiptis prie 
valdžios Darbo Tarybos.

Nuraminimui ir suvedžio-! 
jimui eilinių delegatų uni Kalėiimas už Pavogimą 
jos vadai pasikvietė talkon 
kunigą Curran, poną Moore, 
“mediatorių” iš N RA ir tū- į 
la laikraštininku Smith. Vi-1 LOS ANGELES, Calif, 
si darbavosi, kad sulaikyti, Tūlas John K. McDaniel, 
mainieriuš Inuo kovos lau- i 
ko.

$1, Laisvė už $27,000

Trečiadienį nuo J. Šimaičio, iš Montello, gavome 15, 
skaitytojų; nuo M. Dobinio, iš Newark, 15 skaitytojų.; 
O ketvirtadienį nuo H. Žukienės, iš Binghamton, gavo- j 
me 18 skaitytojų, ir nuo A. Lukaičio, iš Bayonne, 5.
Vajus Baigsis Ketvirtadienį, 11 d. Sausio (January) 
Kadangi yra skiriama dešimtis dovanų, tai sulyg šia 

diena dovanų laipsnio yra pasiekę
S. Reikauskas, Shenandoah... 74
M. Dobinis, Newark, N. J....67 
J. Šimaitis, Montello, Mass....64 
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. .•.. 54
H. Žukienė, Binghamton, N. Y.. .53 sk.—5-ta dovana 
Krance-Katilis, Bridgewater.. .48 sk.—6-ta 
ALDLD 11 kp.,Worcester,Mass. 40 sk.—7-ta 
ALDLD 13 kp, Easton, Pa...... 30. sk.—8-ta
M. Barauskienė,. Waterbury... 30 sk.—9-ta 
P. Bokas, Waterbury, Conn...29 sk.—10-ta

‘ Tačiaus dar nežinia, kas kurią dovaną gaus.
ko matosi, kad Šimaitis nusistatęs parblokšti Reikaus- 
ką. O Dobinis iš antros vietos žada nesitraukti, nepai
sant, kiek triūso jam reiks padėti. Gi Elizabethas yra 
pasisakęs sumušti Binghamtoną. Už tai atsakomingas 

' D. Krūtis, šiandien Binghamtonas turi 74 skaitytojus, 
o Elizabethas 54 skaitytojus. '

Paskutiniai vajaus rezultatai bus paskelbti ketvirta
dienį, 11 sausio. Kiek kas gaus skaitytojų šiom dienom, 

1 turi būt prisiųsti į “Laisvės” raštinę 
^čiadienio rytą, 10 d; sausio.

Prašome visų draugų, kurie dar 
Utah.—Valdžia paleido iš skaitytojauš, darbuotis, kad gavus
darbo 1,600 Civil Works dienomis. Vis dar turime vilties, kad draugai subrus 
Administration darbininkų, ir nors paskutinėmis dienomis sukels iki tūkstančio nau- 
Numatoma tolimesnis mači- į jų skaitytojų savo dienraščiui šiame vajuje.
nis darbininkų atleidimas.

suareštavo 143, ™iau zero, o darbininkai bu- 
kuriuos kaltina j vo priversti dirbti gatvėse 

kriminališkuose i Plonai apsirengę, nes netu- n Iirėjo šiltų drapanų.

Hoteliij Darbininkai 
Organizuojasi

Montreal, Kanada. — An- 
: tru kartu paskelbta subank
rutavusia katalikų bažnyčia 

: St. Gabriel de Brandon. Tū- 
lS v Yra į la moteriškė Dubeau sako, 
Aštuo-i^aj jjnai davė $525 bažny

čiai, kuriuos kunigas priža- 
: dėjo sugrąžinti, bet nesu- 
į grąžino. Kunigas veikiau
sia bus pinigus prašvilpęs.

Dingo Dvi Merginos

Išmetė iš Darbo 1.690 CWA 
Darbininkų ne vėliau, kaip ti e

negavote nė vieno 
nors paskutinėmis

“Laisvės” Administracija.

Sukilo Indiionai
Nęw York. —; Dr. Quick i

Po-1 tvirtina, kad burnos ; vėžys , pUNO, Peru.—Penki tūk-_ NEWARK,- N. J. — I „ .. , . ,
licija pasileido jieškoti dvie^Paroma nuo sugedusių ;dan- 
jų jaunų merginų, kurios 
nežinia kur dingo. Jos yra: 
Lorraine Meyer ir _____
Stafford, abi 15 metų.

... .... i________

i tų. Sako, kiekvienas turi 
'rūpintis tuojau ištraukti su- 

r Bertha i £edusius dantis.: 1933 mes
tais nuo burnos vėžio t mirė 
4,000 žmųnių.

Sonetai Pirko Tris Laivus I Chicago, m. — John Piot- 
--------  i rowski prisipažinęs polici- 

HAGUE. — Čionai Sovie- jai, kad jis nužudė savo du 
tų valdžia nusipirko tris ta-, kūdikiu ir sumušė savo 
vorinius laivus, kurių benU žmoną. Ginčai kilę del pa- 
dra įtalpa siekia 5,704 to-lvydo.
nūs. Laivai buvo pabuda- 
voti 1917 metais.

UŽDRAUDĖ VALGYT 
BEŽDŽIONIŲ MĖSĄ

Shanghai. — Pranešama, j 
kad Fukien provincijoje su- 

! kilėliams pavyko atmušti 
Nankingo valdžios spėkas ir 
paimti du miestus Chekiang 
provincijoje. ’

CANTON,, Chinija. — 
aidžia išleido įsakymą, 
ad valgyklose nevalia par- dė Robert C. Hilterbrand, 
avinėti beždžionių mėsą. 18 m^tų Oklahomos univer- 
d šiol šios rūšies mėsa bu- siteto studentas, 
i skaitoma geriausia.

Norman, Okla. — Nusižu-

stančiai indi jonų sukilo 
prieš valdžią Guaqui dist- 
rikte, užgrobė miestelį ir 
amuniciją. Bolivijos valdžia 
siunčia kariuomenę indijo- 
nų sukilimo numalšinimui.

Berlynas. — Hitlerio val
džios išleistas žmonių romi- 
jimo įstatymas paliečia ne 
tik suaugusius, bet taip pat 
vaikus nuo dešimties metų. 
Moterys net virš 50 metų 

! turės nukentėti.

Londonas.—Surasta, kad 
Anglijos valdomos šalies Al
bion žmonės tebepraktikuo
ja kanibalizmą — žmogus 
žmogų valgo.

Washington. — Tik į vie
ną dieną kongreso atstovų 
butas aplaikė du šimtu bi- 
liųy tai yta, siūlomų įstaty
mu. , 

C '

i “salesmanas,” pavogė iš te
lefono būdos $1. Teisėjas 

j Sewell nuteisė jį kalėjimai! 
' nuo 1 iki 15 metų. Tūla po
nia Bretta Munhall'pavogė 
iš tam tikro jai pavesto 
fondo $27,000. Tas pats t'ei- 

Šio; sėjas Sewell ją paleido ant 
M c D a niel

DETROIT, Mich. — 
miesto didžiųjų hotelių dar- “pasitaisymo”, 
bininkai įkūrė nepriklauso- neturėjo nė cento, o Mun- 

•mą uniją Hotel Workers’ i hall galėjo užsistatyti $5,000 
Association. Tose darbi- i bonus, 
ninku pastangose daug pa- i 
gelbėjo Darbo Unijų Vieny- 
bes Lyga.

/

Mirė Drg. Murauskas

ALDLD. CENTRO KOMITETO PRANEŠIMAS i
Draugės ir Draugai:—

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 
Centro Komitetas išsiuntinėjo visoms ALDĘD ir LDSA 
kuopoms ir apskričiams laiškus.

(1) Apskričiams: suteikta žinios, kaip stovi jų kuopos

Italija Kelia Balsą Prieš 
Japoniją

ROMA. — Italijos kari- 
įnio laivyno šulai reikalauja 
‘ daugiau išlaidų del laivyno. 
•Jie nurodo, kad Japonija

t dien jinai užpuolė Imt Chi
ves ’ skaitytojas. Bus palai-1 nįjos> rytoj, sako, padais 
dotas pirmadienį, sausio 8 |užpUOlima ant “baltosios ra- 
d.,: ant Laisvų Kapinių

Iš Minersville, Pa., gavo
i me telegrama pranešimą, i jie ° urojo y ; ?
■ kad mirė drg. Povilas Mu-; kutina savo laivyną. Šian- 
rauskaš, dienraščio “Lais-!

sės”. Vadinasi, ir šis įvy-v17 /MbuteiKid zunob, M*P >wvi jų Kuopos. Draugai pi.aSomi dalyvauti kis narodo ialist n u 
(2)i Visoms toms .kuopoms pasiųsta paraginimai, kurios , Kis , pai oao . impei lanstinių
dar nėra mokėję duoklių. (3) Pasiųsta laiškai su nuro- * valstybių reikalų pnestaia-
dymais, kiek turėjo narių 1932 ir 1933 metais toms kuo- 
poms^ kurios atsilikę su duoklėmis. (4) Kiekvienam ap
skričiui ir kuopai yra pasiųsta po keletą kortelių del už- 
rašinėjimo žurnalo “Šviesos”, kuris greitai išeis ir kurio 
vajus tęsis du mėnesiu laiko.: (5) Visiems apskričiams ir 
kuopoms išsiuntinėta platus aplinkraštis, kas reikia da
ryti po vienybei tarpe ALDLD ir Lietuvių Darbininkių 
Susivienijimo Amerikoje. (6) Visoms LDSA kuopoms iš
siuntinėta specialiai laiškai su klausimais, į kuriuos kuo
pų sekretorės privalo greitai atsakyti ir prisiųsti į cent
rą. (7) Žurnalas. “Šviesa” jau greitai būs gatavas. Jį 
siuntinėsime kuopų sekretorių antrašais,- tat kiekvienos 
kuopos pareiga pranešti į centrą naujų sekretoriaus ant
rašą, jeigu yra kuopoje pakeitimų. y /

Norintieji daugiau gauti “Šviesos” kortelių, kreipkitės 
į centrą ir jums bus pasiųsta. .

Draugiškai l 1 . ■ • /
D. M. ŠOLOMSKAS, ALDLD CK. Sekrėtorius* 

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

vima.v

Trenton, N. J. — New
Washington. — Kongre

sui siūloma uždėti po $2 tak
sų ant kiekvieno galiono Jersey valstijoj iš 419 kan- 
degtinės. Tas esą duotų didatų perėjo kvotimus tik 
valdžiai $470,000,000. i 202 į advokatus.

NE SORKES, BET BURŽUAZIJOS DŪKIMAS 
LĖŠOMIS BADAUJANČIU DARBININKU

“Daily Workerio” kores
pondentė Marguerite Young 
rašo savo įspūdžius iš ati
darymo Jungtinių Valstijų 
73-čio kongreso. Tai buvo 
tikros buržuazinės 
vės”-
buto, pasipuošimas ponu ir

“vestu-
•išpuošimas atstovų

ponių, šilkai ir kailiai, šyp
są ant veidų, džiaugsmas 
nutukusios parazituos. Iš 
viršaus panašu į dideles sor- 
kes. Bet tai ne sorkės, ale 
išlepusios buržuazijos dūki
mas lėšomis septyniolikos 
milionų bedarbių.

Nusižudė
persišaudamas širdį: f



* Penktadienis, Sausio 5, JAntras Puslapis
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Prezidento Roosevelto Kalba
Sausio 3 d. prez. Rooseveltas asmeniš

kai .atsilankė į bendrą J. V. abiejų butų 
atstovų sesiją ir patiekė savo prakalbą. 
Tiesioginiai jis nepareiškė nieko naujo. 
Pabrėžtinai nurodė, kad “naujoji daly
ba” su savo NRA reikia plėsti ir stiprin
ti. Kitais žodžiais, reikia stiprinti ir 
plėsti tie fašistiniai metodai, kuriuos 
prezidentas inauguravo pereitais metais: 
laužymas darbininkų streikų; kova už 
gelbėjimą kapitalistinės sistemos darbi
ninkų lėšomis, etc.

Ponas Rooseveltas gyrėsi atlikęs dide
lių darbų, kurių tarpe esąs panaikinimas 
“eikvojimo gamtinių resursų,” panaikini
mas vaikų darjbo ir “rūstaus išnaudoji
mo senų darbininkų,” sulaikymas speku
liacijos kitų žmonių pinigais, ir tt. Tas 
viskas, žinoma, netiesa, nes gyvenimo 
faktai rodo visai ką kitą.

Rooseveltas priešingas “tiesioginei” 
. bedarbiam pašalpai. Jis stojąs už davi

mą jiems dirbti naudingų darbų, bet apie 
socialę apdraudą, arba apdraudą bedar
bėje, p. Rooseveltas neprisiminė nei žo
deliu.

Pinigų infliacijos klausimu, pasirodo, 
jis laikysis savo senos politikos ir dolerį 
pigins tolyn, tuom sunkindamas darbi
ninkų jau ir taip labai sunkią būklę.

Jis nurodė, kad kitos įšąjys smarkiai 
ginkluojasi, ir karo pavojus yra didelis, 
tačiaus nepriminė to fakto, kad Jungti
nės Valstijos šiuo tarpu išleidžia karo 
reikalams tiek pinigų, kiek niekuomet 
pirmiau, ramiais laikais.

Viską, ką p. prezidentas sakė, reikia 
manyti, kad abiejų kongreso butų atsto
vai užgirs, kadangi tas viskas eina nau
dai tos klasės, kurią jis atstovauja.

Kas gi sudaro 73-čią kongresą? Vy
riausiai bankieriai, stambiųjų korpora
cijų advokatai, fąbrikantai bei “farme- 
riai”, kurie savo gyvenime nėra dirbę. 
Tik vienas žemesniajam bute asmuo yra 
šiek tiek radikališkesnis—Mr. Zionchech, 
iš Washington© valstijos, kuris savu lai
ku buvo padėjęs Seatties miesto bedar
biams organizuotis ir kovoti už pašalpas. 
Bet jo žodis mažai ką reikš, netgi jei jis 
ir bandytų jį sakyti.

Tuo būdu 73-čiasis J. V. kongresas pa
kalbės, pasibars, pasipeš del smulkesnių 
klausimų, o pačių jų svarbiųjų—nelies, 
bet paliks Rooseveltui vykinti pradėtąjį 
planą, kuris darbininkų klasei neša ne
naudą. Tolydžio 17,000,000 bedarbių pa
dėtis vis aršės, eis evjkcijos, plėsis skur
das ir badąs. '; •

Bedarbiams ir dar dirbantiems darbi
ninkams pasilieka viena išeitis: suremti 
pečiais ir bendrai kovoti už tuoj autinius 
savo buities pagerinimus. Svarbiausiu 
bedarbiams klausimu šiandien turi sto
vėti, tai privertimas J. V. kongreso pri
imti įstatymą, kuriuo einant būtų moka
ma kiekvienam bedarbiui tam tikras al
gas, kurias sudėtų valdžia ir kapitalis
tai.

Vasario meh. 3-4-5 dd., Washingtone 
įvyks tuo klausimu didelis bedarbių rei
kalais kongresas-konvencija, kur bus iš
dirbta specifiški reikalavimai ir išlukš
tenta būdai, kuriais būtų galima privers
ti J. V. valdžia ir kongresas priimti be
darbėj apdrąudos bilių.

Pa.), prieš kurią Prūseikos suorganizuo
ti tūli gaivalai užvedė valdišką bylą, vėl 
siūlė skundėjams taiką. Mūsų draugai 
minėto j organizacijoj supranta, kad iš 
tos bylos nebus niekam naudos; ji suės 
abiejų pusių paskutinius dolerius ir lai
mėtojais pasiliks tiktai tie, kurie tuos 
dolerius gaus—vyriausiai advokatai. Mū
šų draugai, todėl, pasiūlė aniem susieiti, 
pasišnekėti ir užbaigti bylinėjimąsi. Bet 
skundėjai nesutiko. Drg. Gasiūnas pa
stebi :

Ilgokai padiskusavus, neprieita prie kon- 
krečio susitarimo. APLA 2 kuopos komisi
ja pareiškė, jogei jinai negali sutikti per
vesti APLA 2 kuopos turtą kitai organi
zacijai. Jinai buvo dar pasiūlius sudaryti 
atskirą korporaciją, kurios negalėtų kont
roliuoti APLA, bet kad tos korporacijos na
riai tegalėtų būti APLA 2 kuopos nariai.
. Iš abiejų pusių nusiskusta, kad tasai teis
mas baisiai daug pinigų suėda ir gali visai 
sunaikinti tą APLA 2 kuopos turtą. APLA 
2 kuopa deda pastangas susitaikyti taip, 
kad nei vienas narys neturi būt nuskriaus
tas. Bet kadangi anoji pusė pasilieka už
sispyrusi, tai negalima jokiu būdu prieiti 
prie susitaikymo. O sutikti APLA 2 kuo
pos turtą pervesti kitai draugijai irgi nega

lima.
Suprantama, teismas ir vėl tęsis. Tai vis 

užsispyrėlių darbas, kuris begalinės žalos 
neša.

Skundėjai, įmokinti Butkų ir Prūsei- 
kų, vėl teisme išstos su komupizmo bau
bu: skandalys, kad jie norį atsiskirti nuo 
organizacijos todėl, kad ji “raudona”, to
kia ir kitokia. Tolydžio išeikvos ilgai 
taupytus ir sudėtus darbininkų centus. 
Ot, tai ir bus “laimėjimas”! Netgi jei 
teismas ir priteistų naujai sutvertai prū- 
seikininkų susaidei tą turtą, kuris teisė
tai priklauso APLA 2-rai kuopai, tai ir 
tuomet nebūtų laimėjimo, kadangi tie pi
nigai bus beveik išmokėti advokatams. 
Bet mes abejojam, ar taip bus.

Mūsų patarimu tiems darbininkams, 
kurie vienaip ar kitaip pakliuvo įtakoj 
skundėjų: apsižiūrėkit, draugai darbinin
kai ! Pagalvokit ir paklauskit savęs, kur 
jus veda Prūseikų suklaidinti elementai. 
Šaltai pagalvoję, jūs prieisite tos išva
dos, kad reikia baigti bylinėjimasis ir 
eikvojimas jūsų centų. Reikia taikytis!

“Vilnies” Moterų Skyrius
Mūsų draugų dienraštis Chicago j e, 

“Vilnis”, pereitą antradienį pradėjo 
spausdinti “Savaitinį Moterų Darbinin
kių Skyrių”, kuriam pašvenčia du laik
raštinius puslapius, bet kuris spausdina
mas panašiai, kaip mūsų angliškas sky
rius—žurnaliuko formoje. Tai ir gerai. 
Tiesa, pirmajam šito skyriaus numery j, 
mūsų nuomone, stokuoja ten “lengves
nių” pasiskaitymų, bet pilnai tikime, kad 
draugės ir draugai tatai ištaisys sekan
čiuose numeriuose. Bendrai, skyrius da
ro gero įspūdžio, daug gerų raštų.

“Laisvėje” “Darbininkė ir Šeimininkė” 
pasirodys sekantį pirmadienį. Mūsų lai
kraštyje tas skyrius iš ‘karto bus mažes
nis, bet ateityje jį bandysime didinti.

Milwaukej, kaip rašė ž^dų liberalų 
laikraštis “Morning Wochenblatt”, šiuo 
tarpu spausdinamas /hitleriečių fašistų 
laikraštis “Deutsche/ Zeitung.” 
kas jį spausdina?

Žinote, 
kas jį spausdina? $gi “Milwaukee Lea- 
derio” spaustuvė—-socialistų spaustuvė!

Nebuvo tos vietos, kur social-demok- 
ratų lyderiai nebūtų padėję fašistams įsi
galėti. Amerikoje šiuo tarpu jie viską 
daro, kad sustiprinus fašizmą. Štai, ko
dėl mes juos, socialistų lyderius, vadina
me social-fašistais!

Kuomet Bedarbiai Pavojingi ir Policijai
Mes, darbininkai, papras

tai nedavertiname, kaip yra 
svarbu dideliais būriais iš
stoti ir kovingai reikalauti 
pagerinimų iš valdančiosios 
klasės.

Kai kada net policija ge
riau supranta tokią masitię 
pajėgą, negu patys darbi
ninkai, .ką matome ir iš šio 
nuotikio:

Gruodžio 16 d., Dayton, 
Tenn., miestelyje susirinko 
2,000 bedarbių gaut pašal- 
pinių darbų1, kuriuos žadėjo 
Roosevelto" agentai. Darbų 
dalintoja, apskrities moky
klų superintendento J. H. 
Miser pati, paėmė 299 be
darbius. Visiem kitiem įsa
kė eit namo.

• ■ Į ; Į-
mą pavasarį vėl stos darban Į 
šiaurių vandenyse.

Sovietų Sąjungoje, antvyrą ir su visa jų šeimyna
verstinai išvarė net už aps- upes Svir, 240 kilometrų

• v • • I T * —- _ A _ L, 2 _. i-kričio sienos.
—Kodėl jūs neįsikišote? 

—buvo paklausta policijos, 
—kodėl neareštavote “govė- 
dos” vadų ?

—Tatai būtų pavojinga, 
—atsakė šerifas: greičiau 
kai per valandą jie būtų su
griovę patį įstaigos namą, i

Augštesnės šelpimo vy
riausybės tuo laiku nebuvo 
miestelyj.,; Bet bukite tik
ri, kad ir vyresniems Roos
evelto agentams' pasistojo 
gyvaplaukiai ant kailio, iš
girdus, ką bedarbių “govč- 
da” padarė, ir dar gali pa
daryti! Nieks neabejoja, jog 
kitą kartą tenaitiniai dar-

- Nuskurę, išalkę žmonės I bų* dalintojai geriau rokuo-1 
maldavo bent po vieną die-i sis su drąsiai išvien einan- 
ną per savaitę padirbėti. Įčiais bedarbiais.
Ponia “labdarybės veikėja” ‘ Platesniąją papėde, kiek- 
tik dar augščiau nosį užrje- viename didmiestyje yra ne 
tė ir atsisakė su jais skai- sykį pasitvirtinus ta taisyk- 

O ji pati riebiai ir llė: kiek bedarbiai, vadovau- 
minkštai gyvena, gaudama jami Bedarbių Tarybų, ko- 

nuolatinę voja, tiek bendrai vienur 
algą (iš bedarbiam skiria- bei kitur pašalpos tegauna, 
mų pinigų); jos vyras gi i O pavieniams nuolankiems 
ima puikią algą už viršinin- ■ bedarbiams, sakytum, klup- 
kavimą mokykloms. įscia ateinantiems į šelpimo

Tokiu “teisingumu” minia; punktus, kaip “nėra” ten pi- 
taip pasipiktino/ kad pasi-j nigų, taip nėra...
griebė tą “gerauarę” ir josi J. C. K.

tytis.

iš valdžios gerą

ĮDOMŪS dalykai
Jungtinių Valstijų valdžia kaip praneša jų laikraštis 

paskyrė $65,000 del įrengi- “Asachi”, karo reikalams 
mo bazes ‘ karo orlaiviams | sunaudos 63 nuošimčius vi

sų valdžios įplaukų, tai yra, 
du trečdaliu. Vien laivy
nui paskirta 940,000,000 je-

prie salos Haiti. Del pra
plėtimo karo laivyno prie
plaukos Pearl Harbor pa
skirta $2,789,600. Abelnai, 
karo laivyno prieplaukų ge
rinimui greitu laiku bus iš
leista $4,188,050.

Anglijos laivų būdavoji- 
mo firmos paskelbė, kad jos 
gauna už vieną karo laivą 
9,000 tonų įtalpos tiek pini
gų, kiek jos gautų už 20 
prekybos laivų po 8,000 to
nų įtalpos kiekvienas. Štai 
kokis didelis pinigų sukro- 
vimas į karo mašinas!

ŠYPSENOS

Tai Bent Prakalba
Juozas:—Na, kaip drauge, ar

nuo Leningrado, baigta ga
linga elektros gaminimo sto
tis. Ji turi 220,000 kilovatų- ■ 
valandų pajėgos. Per metus i 
laiko ji duos Leningrado in-i 
dustrijai 500,000,000 kilo va- [ 
tų. Ši stotis išbudavota ant' llepaval.gaj tris valanda3 iškal. 
upės ir pajėgą gamins van-išėjęs? 
dens jėga.

Sovietų Sąjungoje mirė 
Lenkijos darbininkų ko votė
to jas drg. Leon Purman. 
Jis gimė Vloclavlyje, 1892 
metais. 14 metų amžiaus 
jau stojo revoliuciniu judė
jimai!. Dirbo daug ir sun
kiai. Po IV Lenkijos Ko
munistų Partijos suvažiavi- 

,‘mo, 1927 metais, jis buvo 
paskirtas atstovu į Komin- 
terną, bet iki 1930 metų gy-i 
veno Lenkijoje, ten kovojo

Kalbėtojas:—O ne, tai niekis,, 
kaip jums?

Juozas:—Viskas gerai, bet į 
jūsų prakalbas eidamas apsi- 
skutau, vienok, kol išklausiau, 
tai ir vėl apžėliau.

Ne Tie Laikai
Kavalierius:—Man reikalinga 

žmona, kuri būtų rami, tyli, ge
ra gaspadinė, niekur neitų ir..

Mergina (atsistodama) :—Pa
lauk, aš tau duosiu antrašą ma
no bobutės. ,

“ Vargai, Vargai.” 
Leonas.—Geras žmogau, ta-

ir tik atvykdavo Į Komin- voriščiau, kodėl taip nosį paka-
binai?

Kruodis:—Kaip gi ne, juk 
mums reikia $300.00, o mes jų 
neturime, kiek buvo, tai ilgasis 

i pasinaudojo.
“Pravdoje”, No. 336, iške-I

liama, kaip Paryžiuje balta
gvardietis J. F. Semenov, ■ 
laikraštyje “Vozroždenija”, :Tamsta, kas yra> kad nepatar-

terną del reikalingų pasita
rimų. Nuo 1930 metų gy
veno Sovietų Sąjungoje.

spausdina išgalvotus laiškus 
iapie “badą” Sovietų Sąjun
goje. Ten išspausdino neva 
tūlos Liza laišką. Ji rašo 
tokius dalykus, kas jau 10 

įmetu atgal “buvo”. Pavyz- 
■ džiui rašo, būk minia už- 
puolusi automobilių “Nar- 
komprodo.” Gi • Narkom- 
prodo įstaiga jau dešimts 
metų atgal panaikinta. Iš 
to matyti, kaip baltagvar
diečiai tokius laiškus pasi-

nų. Tas parodo, kaip Japo- gamina užsienyje, 
nija pasiutusiai rengiasi ka
rau. Į

Japonijos imperialistų už
sienio ministeris Chirota 
savo kalboje pareiškė, kad 
su Jungtinėmis Valstijomis 
Xik tada Japonijos reikalai 
būtų geri, jeigu Jungtinės 
Valstijos paskelbtų neutra- 
lėmis Phillipinų salas. Jei
gu tą J. V. padarys, tai jis 
prižada,’ kad, kilus karui, 
Japonija neužims Phillipi- 
nus, kitaip ji juos užims. 
Antra, Jungtinės Valstijos 
turi pripažinti, kad Japoni
ja yra palaikytoja tvarkos 
Tolimuose Rytuose ir trečia,

Odesos mieste darbinin
kai sukėlė 900,000 rubliu i 
Sovietų Sąjungos apsigyni
mo reikalams,. Sovietų Są
junga nori taikos, to pat pa
geidauja visi darbininkai. 
Bet jie turi būti prisirengę 
atremti priešų atakas.

Sekmingesniam apsigyni- i 
mui nuo Japonijos imperia
listų, Sovietų Sąjunga pra
vedė antrą porą bėgių išil- j 
gai visą Sibiro gelžkelį. OI 
tai labai daug’ reiškia.

D. M. š.

Valgykloje 
Svečias (į savininką) :

liaujate, juk mes viso tik du 
valgykloje?

Šeimininkas (į patarnaut- 
jus):—Kas per velnias, k? 1 
jūs negalite aptarnauti du kvai
lus svečius, o kas bus, 
jų bus nors dešimts!

kada

Po Liepa f
Mergina:—Jonai, ar būsi ge

ras, kada mudu čia sėdėsime'?
Vaikinas:—Mano mieliausia, 

prižadu.
Mergina:—Ar nesi bučiuosi V
Vaikinas:—Ne. ’ ’ I
Mergina:—Na, tai ko munis 

čia ir sėdėti po šia liepa?

“Biblijos” įieško >
Kunigas Mylius (įėjęs į gas- 

padinės kambarį) :—Dūšyte, ar 
nematei kur yra mano biblija?

Gaspadinė (prie veidrodžio 
pusnuogė) :—Mielasis, argi da
bar ji tau reikalinga?

Pasibaigs Krizis
NRA Garbintojas:—Dar mes 

turėsime tris metus bedarbę.
NRA Palaikytojas:—O kas 

bus vėliau?
NRA Garbintojas

priprasime prie krizio ir b 
gerai. • <

T raky Dzūkas!

Paskui

Atsisako Taikytis 1
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių 

Amerikoje 2-ra kuopa (McKees Rocks,

Dar kartą primename, kad “Daily, 
Workeris” už sausio 6 d. bus žymiai pus
lapiais padidintas (apie 26-šių puslapių) 
ir turės daug gerų straipsnių, o taipgi ir 
iliustracijų. Darbininkai, užsisakykite 
“D. W.” jubilėjinį numerį iš anksto ir iš
platinkite jį tarpe kitų angliškai skaitan? 
čių darbininkų, šitos nepaprastos laidos 

bus atspausdinta 250,000 kopijų.

Vėliausios žinos nuo So
vietų ledlaužio “Čeliuskin” 
sako, kad aplinkui jį pradė
jo ^suskilti ledas. Tas lai
vas plaukia aplinkui Sibirą,
Šiaurių jūromis į Vladivos- kad Jungtinės Valstijos turi 
toką. Dideli šalčiai sukaus- duoti gvarantiją, kad jos 
tė aplinkui laivą jūras. Le
das suskilo į didelius kaval- 
kus ir plaukdamas neša su 
savimi “Čeliuskin” laivą. 
Laivo įgula mano, kad su
skils ledai į mažesnius šmo
tus ir laivas galės laisvai 
pasiekti savo tikslą.

J a p o n ijos imperialistai 
smaugia Korėjos gyvėnto- 
jus. Vien šiemet jie arešta
vo 4,000 darbininkų, darbi
ninkių ir studentu. Visi ka
lėjimai užkimšti korėjie
čiais. Šalyje auga didelis 
pasipriešinimas prieš paver
gėjus. Japonai atimdinėja 
nuo valstiečių ryžius ir kitą 
turtą. Persekioja darbinin
kus ir žvejus. Lupa didžiau-‘tų ledlaužį “Molygin”, kuris 
sius taksus,: nes Japonijos pereitais, metais prasimušė 
imperialistams reikia pinigų dugnį į uolą. Jį išgelbėjo 
karo reikalams.

'niekados nelaikys Atlantiko 
karo laivyną, Ramiajame 
vandenyne, o tokia gvaran- 
tija—tai ištraukimas iš ten 
to laivyno ir ųžvertimas Pa
namos kanalo.*

Suprantama, kad tai kal- 
| ba, kurią gali kalbėti tik 
pergalėtojas, tas, kas dik
tuoja kitam savo patvarky
mus. Jungtinės Valstijos 
niekados su tokiais reikala
vimais nesutiks. Tarpe šių 
dviejų imperialistinių vals
tybių vis labiau augs prie
šingumas, kuris atves prie 
karo.

Archangelske taiso Sovie-

specialė komisija. Iki kovo 
mėnesio jis bus pilnai patai- 

Japonijos i m p e rialistai, sytas ir įrengtas, ir sęka-

DARBININKŲ 
SVEIKATA

ŽAKSĖJIMAS
žaksėjimas paeina nuo spaz

minio susitraukinėjimo krūti
nės" ir pilvo perklodo — dija- 
fragmos. Kartais žaksčjimas 
ilgai tęsiasi ir jis reikia su
stabdyti.

Yra keletas fizinių tam bū- ( 
du. Suveržk standžiai sau 
pilvą ir taip būk, kol nustosi 
žaksėti. Jei neperėjo, tai su!- 
riesk kelius ir keliais suspausk 
vidurius, kol pereis. Jei nd, 
tai palaikyk suspaudęs nykš
čius arba suspaudęs kumščius, 
arba suspaudęs nosį. Jei

Sulaikyk kvapą. Kvėpuok 
giliai—pilvu. Laikyk suspau
dęs abu kaklo šonu, abyšaliai 
gerklės,—tuo būdu pasispau
džia kla:oklis neivas’ (“va
gus n.”), kur eina į dia
fragmą, ir todėl žaksčjimas 
neretai pereina. Gerk greit. 
Kutenk gerklę, traukyk liežu
vį.

Nevisos šitokios priemonės 
prisieis praktikuoti, bet kar
tais viena priemonė paveikia 
greičiau, negu kita.

Kai kada esti reikalo da ir
ir j vaistų vartot: sodės miltelių, 

taip nepereina, tai atlošk gal-. ištarpintų po šaukštelį stikle 
va ir taip atsilošęs pabūk ke-’šilto vandens; bromo druskos, 
lėta minučių.

Pasikabink, nusikark ant 
rankų ir taip pakabėk keletą 
minučių. Kelk ką sunkiai. Ap- 
siversk kūliu, žagrę pastatyk 
ir išbūk taip, kojas aukštyn 
iškėlęs, keletą minučių.

I po vieną i abletėlę su sode, iš 
tarpinus i vandenį; selcerio ai 
taip kokiu šnypščiančio, “yęiv 
dančio” minkšto gėralo (“so- 
dės,” imbiro ir tt.); citrinos 
sunkos; cukraus šmotelis, 
įmerktas į actą.
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Organizaciniai Vietos

KSausio 1, Kompartijos tarp be-

Pradžioj spalio mėn. bu-Į Side 
„’...j šešių mėnesių kaipgi

. Dabar jau praėjo ne- maisto gaminimo darbininkų, 
j toli trys mėnesiai, bet dar 50 Pasmarkinti darbą 
Į nuošimčių to plano neįvykino- • darbių.

Naujos Kuopos

1933 metais Amerikos Lie- 
vių Darbininkų Draugijos 
opų kiekis paaugo ant sep- 
nių naujų kuopų. Montrea- 

: 137 kuopa, kuri turėjo veik 
00 narių, persiskyrė į dvi. 
en atsiskyrusiems draugams 
uotas 47 kuopos numeris.
Oakland ir San Francisco, 

’ai., 198 kuopa persiskyrė j 
vi, nes teritoriniai parankiau 
pikti. Naujai kuopai San 
'ra ne i 8c o. mieste duotas 153 
uopos numeris. Susitvėrė 51 
lopą tarpe Ohio farmerių 
Middlefield srityje.
S. S. Pittsburgh e 
įja kuopa; jai 
1 numeris.

susitvėrė 
suteiktas

draugai įFranci joj e mūsų
tverė ALDLD. kuopą, kuriai 

duotas 121 numeris. George
town, Ill. darbininkai sutvėrė 
kuopą, jai suteiktas 144 nu
meris. Ir Kanadoje, Ont. val
stijoje, vienoje vietoje susitvė
rė nauja kuopa 
kuriais suteiktas 
numeris. Tokiu
draugija paaugo septyniomis 
kuopomis.
Kunepos po Raudona Vėliava ’

Visa eilė mūsų kuopų iki 
pabaigai 1933 metų, i 
pasivijo 1932 metų narių 
čiųl bet ir pralenkė. Tos 
po.Y sekamai stovi: 
Kp.i M iėstas

iš 10 narių.
152 kuopos

būdu mūsų

k ė metų galo.
Silpnas Frontas

Blogai, kad tarpe atsiliku- |sos 
siu kuopų duoklėmis yra visa 
eilė mūsų didžiulių kuopų. O 
būtent’ šios: 2 kp., So. Boston; 
10 kp.—Philadelphia; 19 kp. 
-Chicago; 22 kp.—Cleveland^ 
13 kp.—Wilkes-Barre; 52 kp. 
—Detroit; 66 kp.— Grand Ra
pids; 79 kp.—Chicago; 104
kp—Chicago; 190 kp.—Cle
veland ir 199 kp.x Johnston 
City.

Šių kuopų valdybos ir 
! riai privalo subrusti. nes 
gėda, kada jos pasiliks 
nuo 1932 metų narių kiekio!

Frontas Pralaužtas—Priešai 
Džiaugsis

Karo metu, kada priešas pra
laužia frontą, tai jau pavojus. 
Mes taipgi esame kare prieš iš
naudotojus. Kiekvienas mūsų 
pasisekimas varo priešus į pa
siutimą. Kiekvienas mūsų ne- * c
pasisekimas—jiems džiaugsmas. 
Renegatai Prūseika ir Butkus 
visada nutyli mūsų atsiekimus, 
bet jie su mielu noru graibsto 
žinias iš ten, kur revoliuciniai 
darbininkai turi nepasisekimo.

i Visi darbininkų neprieteliai taip 
; daro. Menševikai ir buržuazi
ja tokių priemonių pagelba ban-

n a- 
bus 
toli

ne tik dyd^-o įrodyti, kad Sovietų Są-
skai- 
ktio-

1932
Nariu

6
23
34
20
14
14
13 .
14
10

Pa.

38

17

21
16
12
10
6

17

jungoj neįvykinamas Penkių 
1 Mėty Planas. Bet mes, revoliu- 
iciniai darbininkai, neslepiame 

1933 1Y ’ ; savo silpnąsias puses. Mes jas 
G : keliame ir stengiamės pataisy- 

2į,vi dalykų padėtį.
20! Iš 207 ALDLD kuopų dar yra 
22 25 kuopos, kurios per visus me- 
Iq'tus neprisiuntė duoklių. Dalis 
26'jų atsiprašė. 4 iš jų yra užsie- 
i°'nyje, kurios negalėjo pinigus 
'i prisiųsti. Bet 21 kuopa yra 
7 Jungtinėse Valstijose. Tai

18
8 

25 
17 
17 
21

6

se-

4|-Pobtland, Oreg. 
91\Norwood, Mass. 

1^ Easton, Pa. 
18—Edmonton, Alta 

26—Collinsville, Ill.
27-—New Britain, Conn.
40— McKees Rocks, Pa.
41— Sao Paulo, Brazil 
46—De Kalb, Ill.
49— E. St. Louis, Ill.
50— Rochester, N. Y. 
53—^Gardner, Mass 
56—Milwaukee, Wis.
58— St. Louis, Mo.
59— Akron, Onio 
64—Moline, Ill.
74— New Kensington,
75— Naugatuck. Conn.
76— -St. Clair, Pa.
77— Cliffside, N. J.
80—S. Manchester, Conn. 4 
82—Kanada (kempėj) 
87—Avalon, Pa. 
93—Bethlehem, Pa.

100— Timmins, Ont.
101— Steubenville, Ohio 
107—Utica, N. Y. 
1171—Shelton, C°nn 
124—Edwardsville, Pa.
131- *Saginaw, Mich.
132— Tacoma, Wash. 
135—Nanticoke, Pa. 
14()—Waukegan, Ill.
141— Philadelphia, Pa.
142— Delair, N. J. 
143<—Reading, Pa. 
145—Los Angeles, Cal. 
154—Chicago, Ill. 
162.*-Toronto, Ont. 
166-?—Stamford, Conn. 
170—Plains, ,Pa. 
171 
18 
194- 
1

Aurora, III. 
Maywood, Ill. 
Auburn, Ill.

akland, Cal. 
Hillside, N. J. 
Westville, Ill.20

209J-Trentor>, N. J.
2 K -Providence, R. L 
21<^_UBrook!yn, Conn. 
21'frJ--Winnipeg, Man.
21 Freesoil, Mich.
221 Bloomfield, N. J.

Oregon City, Ore.
L f •« ’

4 kuopos ne tik

4
21

6 
n
8

6
6

29

8
8

4
4

10
12
15
11
17
12
18
49
21
80

24
7

20
11
24
13
24

6 
11
13
25
6
9

pasiekė

4
10
12;
17 i

20 i

18 1
49 !
24
83 ,

25 I

karnos kuopos:
3 kp., Denver, Colo.
38—Wheeling, W. Va.
48—Mahanoy City.
62—Stoughton, Mass.
89—Amsteidam, N. Y.
96—Burlington, N. J.
98—Frackville, Pa.
114—Thrcop, Pa.
120—McAdoo, Pa.
125—Harvey, Ill.
130—Gilberton, Pa.
139—Nanty Gio. Pa.
150— Chicago, Ill.
151— Buffalo, N. Y.
159—Port Carbon, Pa.
163—Zeigler, Ill.
184—Danbury, Conn.
206—E. Cedar Rapids, 

Iowa.
226—Seltzer, Pa.
229 Lee Park, Wilkes- 

Barre, Pa.
231—Huntington, N. Y.

Tiesa tai veik visos mažos

jeigu jos nori gauti ir knygas, 
tai tada mokei $1.50 į. metus. 

j Bedarbiai, serganti ir stu- 
, dentai yra palitiosuojami nuo 
’ duoklių.
į Draugai ir draugės, mokėkite 
duokles už 1934 metus ir siųski
te į centrą! Išleidimas “švie- 

ir ruošimasis pile leidimo 
knygų reikalauja pinigų. Jeigu 
bus užvelkapnos duoklės, tai j Distrikto Lietuvių Biuras su- 
mes negalėsime reguliariai leis
ti “šviesą” ir nesuspėsime iš
leisti knygas. Mes žinome, kad 
daugeliui narių yra sunku iš 
priežasties kilzio, bet del to ne
gali apsistoti darbininkų apšvie- 
tos darbas. Mokėkite, kurie ga-

I lite, ir' pagelbėkite silpnai sto
vintiems draugams. Visais rei
kalais kreipkitės į ALDLD Cen
tro Komitetą: D. M. šolomskas, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn,ĮSI .Y.

635 Metams Kalėjimai,

Sėkminga Panijiečių ir 
Simpatiky Konferencija

šaukė partijiečių ir simpatikų 
konferenciją aptarimui apie 
veikimą Pittsburgho apielin- 
kėj. Dalyvavo 31 draugas. Iš 
New Kensingtono atvyko 3, 
iš Finleyville 2, kiti 
mesnių vietų.

Konferencija buvo 
n ai sėkminga. Platų
tą išdavė Biuro sekretorius J. 
Gasiunas. Paskui buvo ra
portai iš įvairių kolonijų ir 
diskusijos, 
ta sekanti

iš arti-

rapoi

Paskui buvo
kolonijų

Vienbalsiai priim-
rezoliucija :
nuolatos didėjant 
kart prielankesnės 
revoliucinio judėji- 

er porą pa-

“Krizini 
j darosi kas

TOPEKA, Kan.—Buržu-Iapll"ky^s. . p
’ i mo tvirtinimui. Per porą pa

starųjų metų Pittsburgho apie- 
llinkėj padaryta šiėk-tiek pro
greso: gauta partijai naujų 
narių, sudaryta kai kur frak
cijos ir pradėta.^ šiek tiek pla- 
ningesnis veikimas. Lietuvių 
Biuras taipgi sutvirtintas. 
Pradėtas darbas tarpe jauni
mo. Tačiaus, palyginus su 
aplinkybių prielankumu, tasai 
progresas yra visai mažas, vi
sai nežymus.

“Biskį daugiau kai du me-|

fazinėj sistemoj prajovų ne- 
stokuoja. Štai čionai už. su- 
klastavima valdžios bonų 
tūlas Fonald Finney nuteis
tas kalėjiman nuo 31 metų 
iki 635 metų, tai yra, teisė
jo nuosprendis sako, kad 
Finney turės sėdėti kalėji
me ne trumpiau, k^tip 31 me
tus, ir ne ilgiau? kaip 635 
metus! /

Įtai atgal,, Pittsburgho apiėlin-'na vykinti gyvenimai!, 
kėj buvo partija tarpe lietuvių f “■ _ .
visai likviduota. Oportuniz-1Vo sudarytas šešių 
mas. ėdęs vadovaujačias įstai-1 planas. .
gas ir visą mūsų judėjimą, pu-Į 
sėtinai suėdė ir vietinį veiki
mą. Pas draugus, pasitrau
kusius iš partijos, viešpatavo 
didelis pesimizmas. Tiktai 
pradėjus valyti tą oportuniz
mą visam mūsų judėjime ir 
Pi t tsb u rgb o * a p i e 1 i n k ė j pade 
t is pradėjo eiti į gerąją pusę.

“Komunistine įtaka pas lie
tuvius darbininkus didėja. 
Ypatingai veikimas tarp be
darbių, demonstracijos, strei
kai ir kitos kovos bendrina 
mūsų spėkas ir 'tvirtina kovo
tojų eiles. Lietuviai darbinin
kai juk vis daugiau pradeda, 
pamatyti, kad vietiniai fašistai 
ir socialfašistai nieko naudin
go darbininkams nenuveikia. 
Jie kalba apie “lietuvių kam
barius,” orlaivininkus, ir kitus 
galus, kolektuoja delei jų 
nigus, kuomet darbininkai 
dauja. 
ra proga juos numaskuoti 
darbin i nk ų j u d e j imas 
tinti. Bet mes 
pakankamos Į tai atydos. Vi
sa bėda tame, kad mes per
lytai žengiame pirmyn. Ma
tosi gana daug apsileidimo.

nesiskubi-

“3. Rengti naujus kadrus 
mūsų judėjimo vadovybei. 
Įsteigti ir palaikyti savitarpi
nio lavinimos mokyklą.

“4. Kreipti daugiau atydos 
j koncentracijos vietas! South 

ir New Kensingtoną.
pradėti darbą tarp

Daugiau atydos kreipti
Koloni-

Čia kaip tik ir yra

pi- 
ba- 
g c

ir
su t vi r- 

nekreipiame

me gyvenimam Neįvykinom 
todėl, kad tiktai maža grupe- į spaudos platinimą, 
lė draugų darbavosi, o kili j jose organizuot spaudos ko- 
tiktai prisidėjo prie priėmimo mitetus ir korespondentus, 
plano, bet apie vykinimą gy-i Palaikyti nuolatinį Pittsburgh 
veniman tai nei nekalba. Dar 
vis darbas varomas po seno
vei, neorganizuotai.

“šita konferencija pasisako 
už padėties taisymą. Tasai 
planas turi būt pasmarkintas 
•gyvenimą n vykinti. Labiau
sia reikia kreipti atydą į tai:

“1. Tuojaus imtis už darbo 
organizuoti frakcijas tose vie- 
tose, kur jų nėra, o yra me
džiagos organizuoti. Taipgi 
tvirtinti tas frakcijas, kurtos 
jau gyvuoja.

32. Aktyviai dalyvaut Le- 
ninistimam vajuj iki sausio 21. 
Rengti paskaitas - preiokcijas 
sekamose vietose: North Sidėj. 
Soho, Capnegėj, McKees 
Rocks, .New Kensingtone ir 
New Eagle ir Wilmerding. Dė
ti pastangas sutraukti į tuos 
mitingus daugiau simpatikų ir 
kad juos įtraukus į# partiją. 
Tie mitingai šaukti, tarp sau
sio 10 ir 20 dd.

į ir apielinkės žinių skyrių.
“6. Visose kolonijose turi 

j būt iškeltas klausimas, kaip 
daugiau įtraukus jaunuolių ir 
moterų į mūsų veikimą.

“7. Vesti griežtą kovą prieš 
tuos, kurie nors žodžiais ir 
pritaria tam visam darbui, bet 
darbu niekur nepasirodo. Biu
ras privalo daugiau prižiūrė
ti. kad tasai visas pasibrėži- 
mas būtų vykinamas gyveni
mam”

Nutarta šaukti kitą konfe
renciją apie pabaigą balan
džio mėnesio, kuomet baigsis 
šešių mėnesių planas.

Nutarta sausio mėnesį su
kelti $15 delei Kompartijos 
specialio' darbo.

Draugai kritikavo 
kad jis nesušaukia 
tokių konferencijų, 
pasižadėjo smarkiau
t is rekrutavimui naujų narių

(Tąsa 5-tam pusi.)

Biurą, 
dažniau 

Taipcri 
darbuo*

IR

DIDŽIAUSIA VIENODUMĄ

IR KOKYBE

60 TIKRINIMO ĮRANKIU
C c

17 BUDRIU MOKSLININKU UŽTIKRINA
c c

21 1 
13 
24 1 
15 j 
24 !

G kuopos, kaip kurios iš jų labai
Į silpnos nariais. Bet tų kuopų 

32 draugai, taipgi ir apskričių ko- i 
mitetai, į kurių apskričių ribas 
šios kuopos 
tai imtis 
duokles ir

12

29
6

13
įeina,.privalo grei-' 
už darbo—išrinkti • 
pasiųsti į centrą.

193’2 metų įtarių kiekį, betj Daugiausiai yra IX Apskričio
Tai kuopų. Drg. S. Reikauskas irdaugelis iš jų pralenkė.

grabus draugių ir draugų pa- kiti'turi mestis darban!
sida
donų ji Vėliava, 
Aišku, kad daugelis 
sum

rbavimas! Kam teks Rau- 
dar' nežinia, 

dar iš 
inėtų kuopų prisius pini- 
už pereitų metų narių 

duokles.
Arti 1932 metų 

pasiekusios Šios kuopos:
Worcester, Pittston, Jersey greitai į centrą prisiųsti.

Na-! Įvykus vienybei tarpe ALDL- 
(D ir LDSA organizacijų, daug 
moterų ateis į ALDLD kuopas, 
kurių vyrai jau priklauso prie 
mūsų organizacijos. Jeigu tos 
draugės nenori gauti knygas ir 
“Šviesą,” tai jos moka į metus 
tik 10 centų duoklių.

Kurių vyrai nepriklauso prie 
ALDLD arba jos yra pavienės, 
jos moka į ALDLD $1.00 me
tams, kaip ir mokėjo LDSA or
ganizacijoj ir vieton “Darbinin
kės” gaus žurnalą “šviesą,\ Bet

Duoklių Mokėjimas
Daugelis narių užvilko duok

les už 1933 metus. Kaltė yra 
—krizis ir kuopų valdybų nesi
rūpinimas. Reikia dabar mes-

kiekį jau tis darban, kad išrinkus iš tų 
draugų ir draugių duokles ir

apvalias, taip kieti, Mip pilnai prikimšti

&e liuosu ya/u
Tik viduriniai lapai naudojami 
išdirbime Luckies—taip apvalių, 
taip kietų, taip pilnai prikimštų— 
laisvų nuo liuosų galų, kurie išbyra 
lauk, arba prilimpa prie lūpų. Taigi 
ar stebėtina, kad Luckies lengvi ir 
švelnūs? Ir atsiminkite, “It’s 
toasted”—dėl gerklės apsaugos— 
dėl puikesnio skonio.

Ant kiekvieno puikaus tabako 
augalo randasi tik keletas lapų, 
kuriuos mes perkame dėl Lucky 
Strike. Ne viršutinius lapus—ka
dangi jie yra ne pilnai išvystyti. Ne 
apatinius lapus—kadangi anie yra 
žemesnės kokybės, Mes išrenkame 
tik vidurinius lapus—kadangi vi
duriniai lapai yra lengviausi ir 
pilnai išnokę puikiam rūkymui.

x/Į Copyright, 1934, The American Tobacco Company

Tiesiog iš Metropolitan Opera House
Pilna opera kiekviena šeštadienį 2 vai. po piet, Eastern Standard 

Time, per NBC'Kaudoną ir Mėlyna radio tinklus.

City, Chester, Auburn, 
shua, Elizabeth, Hartford, 
Great Neck, Torrington, Pa
terson, Haverhill, Youngs
town, Schenectady, Cicero, 
Marlboro, Hudson, Phila. 105 
|<p.; Thomas, Maspeth, Chicago—146 kp.; Benton, Seattle, 
}lanaimo, Richmond Hill, Hart

• Seyniour-Southbury.
Visa eile kitų kuopų yra 

mokėjusios, bet jos dar toli at
silikę nuo 1932 metų. Vei- 
tiausiai daugelis draugų lau-

j,

Visuomet Puikiausias Tabakas R . X7. > ? FY I ir tiktai v tauriniai Lapai
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Ketvirtas Puslapis Penktadienis, Sausio 5,1'.

Labdarybės Globoje
-------- Rašo SIMANOKS   -   

(Tąsa)
Užvalgius, prasidėjo kalbesiai. Vieni 

Laikau ja, kiti rimtai kalba, o bedarbis 
stovi nuošaliai ir nesikiša į jų reikalus. 
Už valandžiukės prieina prie jo mažo 
ūgio vyrukas ir pradeda kalbą, užklaus
damas, kaip bedarbis mano apie šią vie
tą ir jos gyventojus. Bedarbis išsireiš- 
kia nuomonę, kad vieta pam baisiai ne
patinka, o apie gyventojus jis neturįs 
nuovokos, tiktai jam atrodą iki kaului 
nuvargę žmogystos.

“Aš tau patariu, del tavo paties labo, 
kad tu ;r laikytumeis nuošaliai iki nesu
žinosi, kaip apsieiti. Instrukcijos yra iš
duotos, kad nei vienas bolševikas, nei vie
nas komunistas čia negali apsigyventi.”

“O kodėl, ar kam nors apeina, kad bol
ševikai ir komunistai brudu ir liga neuž
sikrėstų, ar nuo išmatų nedvėstų?”—už
klausė bedarbis vyruko.

“Oh,. tu nesupranti. Komunistai, kur 
tik jie įsimaišo, tai tuoj aus ir riaušės. 
Policija juos užpuola, ir per juos nekal
tas gauna galvą suskaidyt. Va, del ko 
jie čia nėra pageidaujami.”

“Aš nemanau, kad bent vienas Iš čia 
esančių yra nekaltas.”

“Ką tu tuom nori pasakyti ? Ar tu no
ri, kad mes visi gautume galvas suskal
dyti del kokio dievo užkeikto komu
nisto?”

“Aš noriu pasakyti, kad vien tik norė
jimas valgyt yra nusidėjimas, nes kada 
nori valgyt,—reikalauji maisto, o reika
lavimas maisto, kuomet nedirbi ir netu
ri pinigų,— yra bolševikiškas reikalavi
mas.”

“Už tai mes nereikalaujame; mes ei
nam pasiprašyt, ne taip, kaip komunis
tai, tuojaus demonstruoja.”

“Tai kokis gi yra išmintingesnis de
monstravimas: šimtų ir tūkstančių sy
kiu ar pavienių? Juk kada tu eini pas 
dar nesubankrūtavusį krautuvninką pra
šyti, irgi demonstruoji biednystę, skur
dą, alkį ir norą gyventi. Tokis demon
stravimas yra neteisėtas, taip pat nežmo
niškas, nes tuom apsunkini krautuvnin
ką ir pažeminantis, kuomet negauni, pri
verstas esi vogti.”

“Aš žinau, kas tu esi, tik nenoriu pa
sakyti, bet aš tave perspėju, būk atsar
gus. Čia buvo vienas komunistas ir jis 
tuoj apleido. Jei nebūtų apleidęs, tai 
būtų gavęs, kaip pietinėse valstijose juo
dukai: išsmaluot ir apiplunksnuot.”

“Sakai apleido. O jei būtų neaplei
dęs, tai ir kitą komunistą būtų atsive
dęs, o kas Ifnk plunksnavimo, tai jis ne
išsigando, nes visi čionai guli, skarma
lus po galva pasidėję, vietoj paduškų.”

“Na, matysimės vėliau. Aš einu sau, 
o tu vaktuokis, kad kas tau neatsitik
tų... pergreit.”

“Tai ir aš eisiu su tavim. Vakarienės 
jau man pervėlu. Su tavim besikalbėda
mas pavėlavau.”

“Gerai, eime. Aš tau parodysiu, kur 
galima gauti vakarienės.”

Einą koja į koją linkui Bowery. Da- 
ėję prie Švento Vardo katalikiško misijų 
namo, randa sargą, kuris praneša, kad 
perpilna, daugiau nebus i įleidžiama.

Paėję toliau, pristoja iš galo ilgos eilės. 
Keturi vyrai glito j ir karts nuo karto vis 
gauna padaryti gaidžio žingsnį pirmyn. 
Taip atžingsniavus apie pusiaukelį, pasi
girsta salaveišio pranešimas, kad viską, 
ką turėjo, jau suyalgę ir kad apgailes
taująs tų, kuriem neteko.

Eilė stovi, kaip užkerėta ir nesiskirsto, 
nes jie žino, kad nėra kūr jau eiti, tai 
kojdo velnio dar čia J-r skubintis. Pribū
va ir “tvarkdarys”; policistas. Tuojaus 
griebėsi už savo darbo. Uja ir guja vy
rus į visus kraštus. Bedarbis su savo 
draugu stovi ant krašto šaligatvio ir tė- 
mija, kaip iš išdraskytos eilės vyrai dū
lina kas sau, vos pasturgalius pavilkda
mi. Mat, nuo ilgo stovėjimo klubai už
tirpo.

“Tik tu pažiūrėk, kaip Jie valkatos ne- 
pavalkūs. Yra pasakyta, kad zupės jau 
nėra ir policistas paliepė skirstytis, tai ir 
skirstytųsi, o jie, tai kaip sliekai, šliau
žioja aplinkui... O, Jėzau... dievo už
keiktas, čiulpike. Kas, pekloj, tau!...” 
ranka siekdamas nugarą, atsisuka ir pa
mato užpakalyj jo stovintį policistą.

“Aš spakainas stovėjau ant šaligatvio 
ir tu man be reikalo sužeidei nugarkau
lį,” skundėsi bedarbio draugas prieš po
licistą.

“Aš tau sulaužysiu ir sprandą, tu die
vo prakeiktas, vaiki j oze. Cęu ne kurčias 
ir girdėjai, kad daugiau maisto neliko, 
todėl eik peklon! šalin nuo čia, tu .kalės 
vaike,” su panieka anį veido, dešinėj ran
koj miklydamas buožę, o su kaire ranka 
nustūmė bedarbio draugą nuo šaligatvio 
ant gatvės policistas. Bedarbio draugas, 
pašnairavęs į policistą, bandė sugrįžti 
prie bedarbio, bet policistas užsimojo buo
že rėžti jo labuonėn. Žmogelis, pamatęs, 
kad tai ne baikos, leidosi skersai gatvę 
už gyvastį taip, kad ką tik automobiliai 
n e s u v a ž i n ėjo. Policistas, pavyjėjęs, 
grįžta, o iš jo nasrų verčiasi bjauriausia 
dumblynė šlykščių žodžių.

Bedarbis mato, kad jam vietos ir ne
bus sugrįžus policistui, jis ir eina sker
sai gatvę prie savo draugo.

“Kas gi atsitiko, kad tu taip staiga su- 
simuistei ir subjurai?” Klausia bedar
bis, priėjęs prie savo draugo.

“Ar tu nematei!? Tas dievo užkeiktas 
policistas galu lazdos įlaužė man nugar
kaulį.”

“Mes patys kalti.- Mes matėme, kaip 
varinėja kitus šalin, ir mums reikėjo 
pasitraukti”, išsireiškė bedarbis, norėda
mas sužinoti, ant ■kiek jo draugas pasi
mokino klasinio supratimo.

Draugas tik pažiūrėjo į'bedarbį, pamo
jo galva, kad eiti, ir eina greta, nieko ne
kalbėdami. Už kiek laiko tylos, bedarbis 
išgirsta nesitikėtų sumanymų iš savek 
draugo. Jis stengiasi bedarbiui įkalbėti 
reikalą organizavimosi apsigynimui nuo 
valdžios žiaurumų, nes, esą, pavieniai ga
li būt nekaltai užmušti ir prapultų 
šunį.

“Man atrodo, kad nedaug reikėjo 
kritimui negyvu nuo pereito smūgio,
sakai, kad mes kalti. O aš pasakysiu, 
kad taip nesijaučiu. Ta jo buožė atėmė 
nuo manęs bile kokią pagarbą policistui. 
Aš linkiu, 
tuomet aš 
ginos.”

“Mielas 
lingi. Ne
rankas, kad sužinojus, jog ugnis yra 
karšta. . Vienam pamačius kankinimus 
ir jis juos jaučia be kankinimo, o kitas 
turi saldumo iš svetimų kančių iki pats 
ant savo kailio negauna išbandyt. Turiu 
pasakyti, kad aš ir esu ant savo kailio 
išbandęs. Aš šio šono negaliu paliesti; 
skauda iš lauko ir iš vidurio nuo policisto 
buožės.”

“Kaip tai,’ ar ir tu gavai nuo policisto

Sauja Pipiru Jaunimui
TORONTO, Kanada.— To

ronto progresyviai lietuviai 
darbininkai vis kruta, vis ju
da. Nenori atsilikti nuo kitų 
kolonijų lietuvių darbininkiš
kame judėjime. Paimkim, kad 
ir šią sritį, t. y., tarpusa
vinio politinio lavinimosi mo
kyklėlę. Ši mokyklėlė, rodos, 
jau trečia žiema kaip veikia 
ir lankytojai iš to turi ne ma
ža naudos. Tai vis žingsnis 
pirmyn. Pereitą vasarą drg. 
R. Mizara buvo atvažiavęs į 
Torontą ir net dvi savaites ve
dė šią mokyklėlę. Visi, kurie 
lankė tą mokyklėlę, kiekvie
nas pasisėmė daug žinių ir 
įgavo daugiau supratimo poli
tikos srityj; daugiau gavo su
pratimo apie savo klasės tik
slą ir siekius.

Drg. Mizaros paskatinti, 
jam nurodžius savitarpinio la
vinimosi, politikos srityj, rei
kalingumą ir naudą, pas kiek
vieną, daugiau susipratusi 
darbininką, kilo noras šį, taip 
svarbų, pradėtą darbą tęsti to
liau. Todėl nutarė šią žiemą 
vesti mokyklėlę, kurią apsiė
mė vadovauti iš tų pačių 
draugų, žinoma, kurie jaučia
si daugiau žiną šioje srityje. 
Tiesa, mokyklėlė yra vedama/ 
pamokos būna vieną kartą sa- j 
vaitėje. Tik, deja, lankytojų Į 
skaičius toli gražu nėra toksi 
didelis, negu buvo manyta. Į 
Turiu pastebėti, kad minėtą Į 
mokyklėlę lanko daugiausiai 
ženoti vyrai,—bravo jiems!

taip apsileidę !. . .
Todėl, draugai, 

vęs visus kviečiu 
blogus papročius,

WILKES-BARRE, PA.
L.D.S.A; 48 ir A.L.D.L.D. 43 kuo

pos rengia bendrai didelę vakarienę 
7 d. sausio, Darbininkų Centro Sve
tainėje, 225 E. Market St., Wilkes- 
Barre.

Draugai ir draugės, vakarienė pra
sidės 7-tą valandą vakare. Ši vaka-

ną sausio, 2 vai. po pietų, 
Svetainėje, 111 W. Market b-, 
dalyvaukite susirinkime, nes 
daug svarbių reikalų aptarimi 
bus

as nuo sa- 
mesti šiuos 
kurie jumsĮrienė bus visai skirtinga nuo kitų, 

ne tik ką jokios naudos netei-i"es gaspadinės rengia genis valgius, 
kia, bet dargi daro žalą. 
Stengkitės daugiau sunaudoti 
laika naudingam darbui, dar-i A 
blllinkiskam judėjimui, aP" įvyks 7 dienų sausio, 2 valandų po 
švietąi. Stengkitės vengti pa- pietų, Darbininkų Centro Svetainėje., 
našių vietų, kurios neteikia jo-'visi nariai dalyvaukite susirinkime. „ 
kios naudos. Ne tik patys rauti,
vengkite, bet lygiai ir savo mui; 
draugus atkalbinėkite. Kodėl; 
nepašekti sąmoningus drau-j 
gus, kurių čia yra nemažas! ■ - 
skaičius, kurie atsidavę dirbti ! sirinkimas įvyks sekmadienį, 7 die
darbininkų idėjai, apsikrovę 
darbais, kad kartais prisieina 
užmiršti net savo 
reikalus? Ar ne 
jums sukrusti, o ne 
veltui? Ar ne būtų 
naudingiau vietoj 
mių,” ateiti ir j tą 
tarpinio lavinimosi 
iš kurios 
naudos?

šeimyninius : 
laikas ir i 

leisti laiką 1 
sveikiau ir 
“pool-roo- 

pačią savi- 
mokyklėlę,

turėtumėte nemaža

būtų galima pa
mušų jaunimui, 
užteks. Vėliau

rinkimas valdybos 1934 met 
F. M., 

(3

HAMTRAMCK, NĮICH.
Nedėlioj, 7 dienų sausio (Jei 

Yemans svetainėj, 3014 Yemans > 
bus perstatytas veikalas “Nepasi< 

i tas Tikslas,” Admirolo Kolchako ti 
I gėdija keturių aktų, septynių atide 
girnų, šitų veikalų stato 4 organ 
zacijos iš Hamtramcko. Pirmų ka 
tų Hamtramcko lietuviai stato to 
didelį lošimų. Prašome ^isus dal

Bus ir kitų dalykų apkalbėji- j Durys atsidarys 3 vai. po pietį 
. lošimas prasidės 4 vai. Šokiai —

(3 4) vali; vakare. Tikietus perkant išanl 
| sto 30c, prie durų 35c, vien ant Še 
: kių 15 centų .

u- i Kviečia Komitetą

Bus muzika šokiams ir laimėjimų.
Kviečia Komisija.
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SCRANTON, PA.
A.L.D.L.D. ir L.D.S.A. bendras

GREIČIAUSIAS KELIAS Į TĖVYNĘ

BREMEN
Dar daug

Įstabų duoti
P’ Į bet šį kartą

į parašysiu daugiau.
Šurum-Burum

PRANEŠIMAI Iš KITUR

EUROPA

Ekspresiniai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 
Bremerhavene užtikrina labai patogią kelionę į

LIETUVĄ

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, arba

EASTON, PA.
Svarbus Apvaikščiojimas “Daily 
Worker” 10 metų Sukaktuvių.

Eastono ir apielinkės lietuviai dar- 
. ■ bininkai yra kviečiami atsilankyti į

Is moterų taip kaip ir ne-. masinį mitingų ir apvaikščiojima 10 
lanko. ?’...........................   ' ’ ■
jos nenumato reikalo, ar gal Į 
jaučiasi viską žinančios, bijo ! batoje, *6 d! 
kad kartais perdaug neišmol 
tų! čia yra didelis 
mas moterims, kurios taip 
tai, pro

Antrą 
duodu 
liams.” 
skaičius 
kyklėlę vos du iš jų lanko. Kur 
kiti draugai? Kodėl neatsi
lanko į pamokas? Ar užimti 
darbais? Taip, jie ka’s vaka
ras (dauguma ir dienomis) 
užimti “pool-rumiuose”; jie 
ten praleidžia ištisus vakarus,’ 
taikydami į bolę, k£d tik- tą 
bolę greičiau pataikius į krep
šį, o nežino vargšai, kad jie 
tuo*’ pačiu laiku stumia savo 
kruvinai uždirbtus centus. 
Juos panašios vietos, kaip 
“pool-rooms” ir kitos, traukte 
traukią. Jie ten praleidžia 
brangų laiką, kurį galėtų su
naudoti naudingam darbui. 
Jie ten praleidžia savo centus, 
už kuriuos galėtų nusipirkti 
pasiskaityti gerų naudingų 
knygų, ar išsirašyti laikraštį, 
ar paaukoti .kelis centus.dar
bininkų klasės; reikalams ir tt.

Dauguma iš jų neskaito jo
kio laikraščio ir užklausus vie
no ar kito, kodėl jis neskaito; 
atsako, “bedarbė,” neturįs pi
nigų už ką įsigyti ir tt., bet 
kodėl jūs, draugai, turite už
tektinai pinigų sėdėti ištisus 
vakarus “podl-roomyj” ? Juk 
žinote gerai, i, kad kiekvienas 
jūs įėjimas jį iį‘‘pool-roomi” no 
veltui—kainuoją nikelių.

Ypač gėąfl'^iems, kurie* sa
ve skaito susipratusiais darbi
ninkais, nėtydarbininkų va
dais, o smiįy&ą ištisas valam 
d as panašios^/ '“lošimo” įstai
gose ir leidžifcį pinigus ir laiką 
ant vėjo. Jie užmiršta jiems 
užduotas pareigas atlikti, už
miršta susirinkimus ir kitas, 
naudą jiems patiems teigian
čias vietas! Nekartą einant; 
iš susirinkimo, nuo choro pa
mokų ar iš kitur, pro šalį ei
nant. pamatai mūs “didvy
rius” taikant į bolę ir kitą 
kartą užklausus, del ko neatė
jo į susirinkimą, ar kur kitur, 
atsako, buvęs “užimtas,” ilgai 
“dirbęs dirbtuvėje.” todėl ne
suspėjęs ateiti. Nors dar į 
akis nemeluotų, tai nebūtų 
pikta, bet dalpar stačiai me 
luoja. Geda, geda, ir dar kar
tą gėda mūs jaunimui, kurie

Nežinau del ko tai, ai?: metų sukaktuvių kaip gyvuoja Ame- 
I rikos darbininkų dienraštis “Daily 
į Worker.” Apvaikščiojimas įvyks su- 

’. sausio, Easton Baking 
j Co. svetainėje, 36 N. 7th St. Pra- 

naneiki- 1 sklčs 7:30 valandų vakare. Bus pra- 
| kalbos, o vėliau draugiškas pasi- 
1 linksminimas prie gerų užkandžių ir 
šiltos arbatos. Apvaikščiojimas bus 
skirtingesnis nuo kitų ir užtikrina
me smagų laikų visiems. Rengia 
Komunistų Partija.

Įžanga visiems veltui. ' !

GREAT NECK, N. Y.
T.D.A. 48 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks pirmadienį, 8 d. sau
sio, 7:30 vai. vakare, draugo Kli- 
maičio namuose, 117 Steamboat Rd.

Draugai, atsilankykite laiku, nes 
bus svarbus susirinkimas, bus iš
duotas pereitų metų raportas. Visi 
nariai turi dalyvauti ir atsivest aau 
jų

NORTH GERMAN LLOYD
57 BROADWAY - NEW YORK

namus. Prašome1

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

narių.
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2*5043

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
•, < ’f

Ant visokios rūšies anglių

Naudokitės proga!

Org. F. K.
(4-5)

Sekr. M. O. R.
(4-5)

Rast. J. Gimeitis. 
(4—5;

d 
(

pirštus žiūri j tai.
didelį papeikimą 

.Toronto “bernužė- 
Jų čia toks didelis 
yra/'bet minėtą mo-

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitėmyti adresų ir telefonų.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TRTT

Arba užeikite pasikalbėti A1VU-Iu1y1£>1uIV

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

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akip Pritaikymui Akinip 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

iki
Tu

kad ir tu kada nors gautum, 
turėčiau draugą, vietoj prieš-

drauge, toki geiduliai yra ža- 
visiem būtinai reikia nudegti

“Gavau... Ir tik del to, kad nežinojau, 
jog esu valkata ir nejau nusiskandinti, o 
atėjau ne prašyti, ne reikalauti, o tik pa
siimti, kas yra dalinama, tai yra, vietą 
nakvoti ir valgį/’

“Nukalbėjai, kad nei kipšas negalėtų 
suprasti; papasakok greičiau, kaipgi ti
kos.”

Bedarbis pasakoja visą atsitikimą nuo 
pradžių iki pabaigos^ o jo draugas su di
džiausia atyda žiūri į tą žodžiais piešia
mą paveikslą.

“Kaip tai, sakai, ten jūs buvo apie 400 
ar 500, ir jie nei vienas nieko nedarė ir 
nesakė, matydami tokį žvėrišką pasiel
gimą?”

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

DETROIT, MICHIGAN
T.D.A.' Karolio Požėlos susirinki-! 

mas įvyks 8 dieną sausio, 7;30 vai. Į 
vakare. Draugijų svetainėje, 3600 i 
Vernor Highway.

Kiekvienas narys privalo pribūt i 
susisirinkiman laiku ir atsivest nau-Į 
jų

PLYMOUTH, PA.
. 1

A..L.D.L.D. 79-tos kuopos ir L.D. ; 
S.A. 53-čios kuopos susirinkimas I 
įvyks antradienį; sausio 9 dienų, drg. I 
Stravinsko svetainėje, 7 vai. vakare. į

Mes buvom nutarę susivienyti, ir 
tų dalykų reikia dabar išpildyt. Tad, 
draugai, malonėkite būt laiku ir 
skaitlingai atsilankyti, nes sykiu I 
reikės ir nauja valdyba išrinkti, irI 
delegatus j 12-to apskričio konfe
rencijų. ■ |

MONTELLO, MASS.
J. P. Millerio prakalbos įvyks 8 d. 

sausio, 7:30 vakare. Draugas Mille- 
ris nesenai grįžęs iš Sovietų Sąjun
gos, ir turės daug svarbių dalykų 
mums pasakyt, tad, draugai, ir drau
gės, nesivėl jokite, nes po prakalbų, 
kurie draugai turės klausimų, tad 
reikia pradėt laiku, kad neužsivilktų 
perilgai.

Visus kviečia rengimo komitetą? 
skaitlingai atsilankyt.

WORCESTER, MASS.
VAKARIENE su programa,^ 

rengia L.D.S.A. 2-ra kuopa, nedėlioj, 
sausio (Jan.) 7 d., 1934, 4:30 vai. 

.po. pietų, 29 Endicott St. Įžanga 50c.
Kviečia visus atsilankyti, Komisija.

(3—4)

BRIDGEWATER, MASS.
Dvi draugijos rengia balių: I.L.D. 

ir naujai susitveręs jaunuolių kliu- 
bas, (Youth Club) balius įvyks 6“^!. 
sausio (January), 7 vai. vak., Crapo 
St. svetainėje.

Malonėkite draugai skaitlingai at
silankyti ir paremt jaunuolių paren
gimą. Bus valgių ir gėrimų. Įžan
ga tik 25 centai.

(3—4)

<f>

UNDERTAKERS AND EMBALMERS M 
660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y. '

MUSU ĮSTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PARVEŽAM IŠ Visų SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM I„ KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Ix LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA’ VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS; O MES 
KU0GERIAUSIAI PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

<♦>

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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adienis, Sausio 5,1934 LAISVĖ I Penktas Puslapis

nSBURGHO ir APIEUNKES ŽINIOS dovybė jau nugalėta., i 
ninkai stovi už vienybę

reikalams. Turėtume visi pa-;^ai visokiais būdais tai vieny 
sidarbuoti, sukelti kiek nors^ei kenkia.
daugiau aukų. Rinkėjai am i Remkime bedarbių veikimą 
kų gali kreiptis į bedarbių ta-1 linkime tam darbui aukas, 
rybų centrą, 1524 Fifth Ave. i Bedarbis.

i arba į Liet. Darbininkų Kliu-i 
|bą. 1335 Medley SU No. S.|

I

Gaus kenukus ir kiti s aukųl 
rinkimui reikalingus dalykus.

Aukos renkamos pasiunti-! 
i mui delegatų į bedarbių na-J 
cionalę konferenciją, Wash
ington, D. C. Iš L____ ....

• važiuos 40 delegatu. „LDLDI Vokietijos atvyl 
organizacijas, jjaujų skaityto-,Ketvirtas Apskritys irgt nutml;"

i re vieną delegatą pasiųsti. To
dėl reikia kiek galima clan- 

; giau sukelti aukų tokiam svar
biam darbui.

Gruodžio 29 d. įvykusi kon
ferencija, kurioj dalyvavo anie 

siųsti 
pas-

EKMINGA PARTIJIE- 
*IŲ IR SIMPATIKŲ 

KONFERENCIJA
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

irtiją, gavimui naujų narių
. airias darbininkų organiza-Į

jas, tvirtinimui mūsų s pa u

j o got 
geriau

,ls raportų pasirodė, 
pastaruoju laiku kiek 
veikta North Sidėj, Finleyvil
le, New Kensington. Gauta 
naujų narių j partiją, į kitas

jų spaudai. Mūsų judėjimas 
tose vietose sutvirtintas. Pras
čiausia pasirodė Soho ir Car
negie. Tose vietose nesimato 
jokio veikimo. Biuras priva
lo daugiau i tas vietas kreipti 
atydos.

Žymėtinas prasilaužimas So. 200 delegatų, nusitarė 
Sidėj. Ten pirmiaus jokio skaitlingą delegaciją ir 
mūsų veikimo nesimatė—da- 
bar gyvuoja nemaža ALDLD

kelbė aukų rinkimui c: 
Konferencija atsišaukia 

kuopelė, kuri jau surengė nc-t(sus darbininkus pagelbo 
trejas prakalbas.

Dabar visi <
dėti pastangas konferencijos 
tarimus pravesti gyvenimai).

Liet. Biuro Sekr.

Darbi- jos kalėjimuose kankinamus ir ti.
■ visų i mirtin teisiamus paliuosuoti. į 90 

spėkų, bet socialfašistiniai va-J Dalyvaukime šiuose mitinguc-j 
se. i

Anna Schultz Kalbės Apie 
Vokietiją Sukatoj

• *

Tikietas dabar perk an 
centų; frrie durų—doleris

Gramozdas.

Komitetas.

NEWARK, N. J.

JERSEY CITY, N. J

I bus skanių gėrimų ir valgių.
Kviečiame Jersey City 

apielinkės lietuvius, senus 
jaunus, kaip didelius, taip

if
ir 
ir

mažesniu* skaitlingai atsilan
kyti. Įžanga tik 25 centai.

Rengėjai.

Kalakutu Vakarienė ir 
certas

šita vakarienė, kurią rengia . 
Sietyno Choras, įvyks 7 diena ; ^ty.

La-i sausio, Lietuvių Svetainėj' 180, 
St., j New York Avė., pradžia Iv-i

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu- 

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

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taij> nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

. Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 3Sc. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

Antras Smagus Balius
Rengia Liet. Darb. Susivie- 

Kon- nijimo 133 kp. Įvyks šeštadie- 
’ nį, 6 d. sausio, Ukrainų svetai- 
inėje, 160 Mercer St., Jersey 

Pradžia 7 vai. vakare.
LDS. 133 kuopa rengia ant

rą balių. Rengėjai deda visas 
pastangas, kad atsilankiusius 
pilniausia patenkinti. Mes už- 

‘ tikriname, kad atsilankę an"; 
j mūsų baliaus smagiai laiką 
J praleisite, šokiams grieš gera 
orkestrą draugo A. Gursky,

vėm, 
kiem
402

Sausio 6, International 
bor Lyceum, 805 James

Pittsburgh o kalbės Anna Schultz, tik ką. iš | giai 6 valandą. Kalakutų, lie 
kusi, ištrukusi I tuviškų kilbasų, kukulių, įvai 

Jis Hitlerio nagų. Jinai kalbės 
i apie dabartinę Vokietijos pa
dėtį./ Mitingas prasidės 7:30 
vai. Avakare.

Kviečiami visi šiame mitin
ge dalyvauti. Jeigu kuriems 
būtų neparanku North Sidėj 
dalyvauti subatoj, tai galima 
dalyvauti sausio 8, McKelvey Bičkauskienė iš Hillside, Dvi-| 
mokyklos auditorijoj, Erin ir 
Bedford Ave., Hill teritorijoj. 

Anna Schultz
Vokietijos darbininkų judej’-j atliks lietuvis ir rusas.

, me, buvusi sekretorė
. , ,. , JTorglerio,
bedarbių apdraudą. nistu

Konferencijoj taipgi daly-1 kuris su trim kitais draugais 
vavo nemažai delegatų ir nuo buvo teisiamas Leipzige. neva 
bedarbių piliečių lygos. D? ! už padegimą reichstago namo, 
legatai nurodė, kaip jie veda! Viso 'pasaulio, darbininkų 
kovą prieš savo organizacijos i protestai privertė ir fašistinį 
socialfašistinę vadovybę, km i geismą pripažinti juos nekad- 
yra priešinga bendram fron- (tais. Dabar turime reikalauti 
tui. Daugelyj lokalų toji va- tuos draugus ir kitus VokieH-

t ’ f 1 

rių daržovių ir dar danguj 
įvainų priesmokų ir naujų gė
rimu bus tiek, tiek vasara r r L 
farmu šieno.

O prie skanios vakarienės, 
bus koncertinė programa, ku
rią pildys pats choras, d. Vis- I 
niauskas iš Bayou nes, ponia |

PAIN-EXPELLER

i vi

rėčkas ir dar kiti, šokiam.* 
grajis ukrainų orkestrą ir bus 

pasižymėjus rodoma įvairios štukos, kurias

siuntimui delegatų, vedimu 
draugai turėtų į kovos už didesnę pašalpą i)

Aukų Rinkimas Bedarbių 
Reikalams

Sausio 6 ir 7 bus rinkimas 
aukų Pittsburghe • bedarbių

draugo : O tame pasižmonėjime bus 
reichstago komu- desėtkai ir šimtai iš apielin- 

frakcijos pirmininko, ■ kės. Tą dieną įvyksta A.L.D.
' r L.D. Apsk. konferenc., o vaka

re mūsų pramoga. Būkim vi- l 
si ir visos, jauni ir seni. Vi
siems bus visko užtektinai ir 
visi laiką praleisime smagiai 
ir linksmai.

Aš ten būsiu dar iš vakaro, 
kad geriausią vietą pasirink-

B
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iishwick
SAVINGS BANK
GRANO 3T. AT GRAHAM AVE., BROOKLYN , 

Interest for quarter ry ęrf 
ending Dec. 31, at --S /O

B?’Ais rate Por BnDuni °f 
B4NKZNG MAIL

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKI ■’ATSILANKĘ PERS1TIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARGIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

VAKARIENE IR KONCERTAS
RENGIA NEWARK0 SIETYNO CHORAS

Nedėlioję, 7 d Sausi®-January, 1934
Jurgineje Svetainėje, 180 New fork Avenue, Newark, N. J.

PRADŽIA 5-tą VAL. VAKARE; VAKARIENĖ BUS 6:30 V AL. VAKARE

Sietyno Choras, kuris dainuos šiame parengime darbininkiškas dainas.

Kurie praeityje dalyvavo Sietyno Choro vakarienėje, visi buvo pasitenkinę pilniausia. Bet ši vaka
rienė bus nepalyginamai geresnė už pirmiau buvusias, nes ji bus Kalakutienos—Turkey Vakariene. 
Taipgi bus grybų, Chop-Suey ir įvairių daržovių. Bus ir įvairių gėrimų.

APART VAKARIENĖS BUS PUIKI DAILĖS PROGRAMA
\ * \ t

DalyVaus Sietyno Choras, A. Višniauskas, skambusis baritonas, iš Bayonne, N. J., ir bus rusas magi- 
kas, kuris rodys misteriškus dalykus.

ŠOKIAMS GRIEŠ GERA UKRAINIŠKA ORKESTRĄ
Šiame parengime A.L.D.L.D. Apskritys leis išlaimėjimui puikią rašomą mašinėlę—Typewriter, Ran

kinį Laikroėlį ir $5.00 cash. Įžanga į vakarienę $1.00. Išanksto perkant tikietą 90c. Vien tik į 
šokius įžanga 50c.

VAKARIENĖ PRASIDĖS ANKSTI, NES ANT RYTOJAUS NE ŠVENTA: 6:30 LYGIAI.

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

* Šiandien ateiki- 
te delei savo svei- 

« katon ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin

ai ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Į Odos Nušašeji- 
f mai, Nervų Ligos, 
/ Abel nas Silpnu 

mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM. LIETUVIŠKAI

Sergančių 
Chroniškos _

l'

UOtast 16 ST. NA.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniais 9 A. M„ rki 4 P. M

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.
NEW YORK, N. Y.

Phono Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Telefonas: Stagg 2-9105

DR. A. PETRIKĄ
(PETRICK)

DANTŲ GYDYTOJAS 
221 South 4th Street 

Brooklyn, N. Y. 
X-Spindulių Diagnoza 

Gazo Anestetiką
Valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vai. vakare 
Penktadieniais ir šventadieniais 

tik susitarus

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

MEDIKALIS PATARNAVIMAS
* DIENĄ IR NAKTĮ

DR. FILURIN
(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 

klinika).
LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
NedSliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42 n d ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir (J‘.h Avenue
DAV Pasitarimai ir 5»>OO 

I egzaminavimas

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 Wawing & Finger Wawing 25c 
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE UŽ $250
Per vieną menesį galite gaut augščįau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

Phone STagg’ 2-6497

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.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Patenkinančiai ir už- prieinamą kainą sutaiso automobi
lius. Spęciališkai 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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas 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: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Bestas Puslapis

ĮVAIRIOS ŽINIOS

—..................  1 11 1 r

C. BROOKLYN, N. Y.
ALDLD. 24 kp. mėnesinis susi] 

kimas įvyks pirmadienį, 8 saui 
8 vai. vakare.

Malonėkite visi raliai dalyvai 
šaime susirinkime, nes daug svari 
dalykų turim aptart. Pradėkim r 

j jus metus su prižadu būt ant į 
I rinkimų laiku, ir aisivest' <iau. 
. naujų narių. \

WMCA—570 Kc 
9:45 A. M.—Gravelle Orch. 

10:00—Beauty Talk; Music 
10:30—Jeanne

Cole, Songs 
Rogues, Songs 
Hargrave, Baritone 
Musicale 
String Trio

180 New Yoik
Ave., Newark, N. J.
11 vai. ryto. Visi Brooklyn© | 11 ;ūū—Sev^nth 
delegatai, kurie važiuos, trau-j.12:00__Haring. Orch. 
kiniais, susirinkite “Laisvės” 
svetainėje ne vėliau 9:15 ryw 
ir visi kartu važitfosime.

Taipgi Apskričio komitetas 
prašo, kad kuopos, kurios dar 
nėra pasimokėję duokles, kad 
jas atsivežtų į konferenciją.

! . - Delegatas. ,

i Areštavo Darbininkes
Maiman & Sanger Dress 

:Shop darbininkės išėjo į strei- 
r geresnes 
rikos- Dar- 

Federacijos vadąi ir N.R. 
vedėjai paskelbė tą strei- 
nelegaliu. Pribuvo polici- 
ir. užpuolė pikietuojančias

Platinkite “Daily Worker j”“iką už didesnę algą i
10 Mėty Sukaktuvėse i??lbo sąlygas- Ame

A. 
ką 
ja 
darbininkes ir areštavo 38 iš
IŲ-

A Visi darbininkai pamena, 
kiek buvo sunkaus darbo kol 
mes įsteigėme Komunistų Par
tijos dienraštį “Daily Work e- 
rį.” Savo atsiekime ir per 10 
metų gyvenimo jis diena iš;

■ • v • • "1 | • Nusižudė Jauna Mergina
iv nrAirrncinnn -zirnnin vaiba.

! Kapitonas- Van Assen,64me- 7 d. sausio, 
tų senis, 135 Garden St., Ho
boken. N. J., nusišovė, kada 
jis buvo pašauktas į teismą. 
Prieš jį iškėlė apkaltinimą 
dar 1929 metais American 
Steamship Line Co. už tai, 
kad jis, imdamas anglis Rot- 
terdame; Holandijoj. paleido 
jų į vandenį. Suprantama, tas 
įvyko atsitikius nelaimei su 
prietaisais, bet kompanija 
traukė kapitoną atsa'komybėn.

Carroll, Songs
Pradžia I 10:45—Cotterill Orch.

Regiment Band
Sekretorė

(4-

ir progresyvių žmonių reika
lus. "Daily ’Workeris” minint 
10 metų, sukaktuves išeina 26 
puslapių dydžio. Tą numerį 
reikia plačiai paskleisti tarpe 
darbininkų ir bandyt gauti 
kuo daugiau dienraščiui nau
jų skaitytojų. Dienraščio pla
tinimui galite gauti ir "Lais
vės” raštinėje, šį šeštadienį ar
ba sekmadienį. x

$6,215,000 Paskyrė Bedar
bių Šelpimui ir Viešiems 

Darbams

Namo užveizda. 222 East 
•11th St., atrado gazais nusi
žudžiusią jauną merginą Pearl 
Berman. Mergina nesenai at
vyko ir nusirandavojo kam
barį.: Jos kambaryje atrasta 
popieriai, kurie liudija, kad ji 
buvusi studentė 
j a atrasta laiškų 
Helen Chase, kas 
jos tikras vardas, 
žiūrėjus kambarį 
d imą, kad ji tiksi 
gazą.

Mūsp Parengimai

Ir Susirinkimai
Bus Stirnienos Vakarienė

Taipgi pas 
vardų p-lės 
galėjo būti 
Policija ap
daro spren- 

liai paleidus

i Atvyko Sovietų Šokikės
• New Yorko miesto viršinin
kai paskyrė $5,000,000 pini
ginei pašalpai bedarbių n 
$1,215,000 del viešų
sausio mėnesį, žinoma, tas

Pirmos Sovietų Sąjungos šo
kikės — Tatiana Vecheslova 

darbų įy V. Čubakijani atvyko į New į 
Yorką. Šį vakarą jos šoks 

neišgelbės bedarbius iš vargo; Carnegie Hall parengime. Jos 
ir skurdo, kurių mieste yra ai-.išbus Jungtinėse Valstijose 
ti pusantro miliono. 
gi tas liudija, kad 
kovos daug reiškia, 
darbių delcgącija buvo nuvy-|j “
kus pas majorą LaGuardia ir į Hausius visuomeninio 
įteikė bedarbių reikalavimus.; šokius: “Paryžiaus 
tai jis sakė, kad šį mėnesį jie ■ “Don- Kichotas, 
bedarbių reikalams t negali: ]etą” ir lt. 
daugiau duoti, kaip tik 3 im-1 
lionus dolerių. Vienok po pro- 
tėsto' • pinigų kiekį • paskyrė 
daugiau negu du kartus tiek, 
kiek jie pirmiau rengėsi.

<5•»

4
Bet vis-j ar, daugiau savaites laiko ii 

bedarbiu ; aplankys Chicagą, Philadel- 
Kada be-įphią, Washingtona. Detroitą 

ir kitus miestus. Jos šoks įvai- 
turinio 

liepsna.” 
‘♦Sovietų ba-

Lankėsi “Laisvėje” Svečiai
į Pereitą tfečiadidnį Jankėsi 

"L.” redakcijoj adv.
sas Vokietaitis, turįs savo ofi
są po num. 113 W. 42nd St., 

j New-Yorke.
Taipgi lankėsi hartfordietr's 

I V. Visockis, mokinęs darbinin-
Du valgyklų patarnautojai i kišką' chorą New Britaine, 

Anthony Hučal ir Anthony Conn? 
Mąndžiuk gyveno viepame 
kambaryje, 150 Orchard St.
Jie susipyko ir muštynėse Hu
čal pfklojo savo'frentą Man-; 
džiuką. HuČal yra areštuotas 

. ir laikomas ligoninėje, nes ir
jo galva pramušta.

Susimušė, Vienas Užmuštas, 
Kitas Ligoninėje ,

Lenino 10 Metų Mirties -Pa 
minėjimas Brooklyn?

LDSA. ir ALDLD. kuopos 
rengia. vakarienę, kurioje 
Brooklyn© ir apielinkės lietu 
viai gaus naujo maisto. Ši va

karienė bus nepaprasta tuom, 
Į kad čionai svečiai gaus st^r- 
j hienos prisivalgyti, iki sočiai. 
ĮLDSA. 1 kuopos draugės iš-

Komunistų Partijos II Dist- ij rinko į komisiją dd. Pranai-1 
riktas rengia Lenino 10 metų tienę ir Malinauskienę, kurios i 
mirties sukaktuves, Brooklyn© I 
dalyje, šeštadienį. 20 d. sau
sio. 8 vai. vakare, Arcadia 
Hall, 918 Halsey St.

į Bus geriausi kalbėtojai, dd. 
Robert Minor, R: B. Moore,, 
Fred Biedenkapp. Sadie Van! 
Vien, Nell Croll, Taipgi bus I 

i labąi gera ir 
! grama, smuikininkas— „ . — 
bergritz, “Freiheit” mandali
nu orkestrą, 
gos Teatras suvaidins 
vaizdus iš darbininkų kovų 
taip toliau.

’ Įžangos tikietų kaina 35 
Visi Brooklyn© darbininkai 
darbininkės kviečiami atsilan
kyti į 10 metu minėjimą nuo 
pasaulinio vado mirties ir da-i , 
lyvauti kartu su kitų tautų re- |^lunien§ 11 
voliujeiniais darbininkais. lai as n 

“Laisvės 7 rastinėje 
te, kad ši vakariene 

I d. sausio. “Laisvės

lyra patyrę, kaip pagaminti 
tokias vakarienes. Tos drin
gės turi prityrime Minersvil- 
lėj, mainų srityje, kur papras
tai į tokias vakarienes šimtai 
žmonių sueidavo ir daugelis i 

I negaudavo vietos.
Taigi bus skani, nepapras- 

r koncertinė pro-|tai Sera ?r vakarienė. Iš- 
kininkas—J. Ha-ian^s^° tikietus perkant tik 65

centai. Prie durų tą pat vaka-
Darbininkų Ly- centai.

kelis] Todel

Klemen-

chorą
Jis užginčino tuos pa

skalos, būk -Hartforde organi 
zuojamas • skloka! tarnauti 
choras.

įvairios Žinutės
Ar

Jamaica 
itais metais

Wallsfrycio Ponai Džiaugiasi

perei-teismabutis
už įvairias naba ’ • 
$27,559 įplaukų.

j >- o Aišku, kodėl ponai teisėjai už
W a 11 s t r y t o kapitalistai i mažiausi prasikaltimą paski ■ 

džiaugiasi ir sveikina prezi- j ria. bausmes sahes
dentą Rooseveltą, kad jis! pl leclams- 
jiems labai daug pagelbėjo J 
susikrovime priedinių pelnų, j 
Rooseveltas panaikino kapita
listams tūlas mokestis už tam 
tikras įeigas. Wallstryto ka
pitalistai , . apskaitliuoja, kad 
tag jiems davė z$60,000,00u 
priędinio Delno. Roosevęitas 
panaikino kapitalistams mo
kestis, kurias, jie mokėjo ^a- 
shingtono valdžiai, bet 
išlupa visokiais būdais 
bininkijos.

N.R.A. vedėjai kreipėsi į 
i Washington© valdžią, kad 
daugiau budavotų karo laivų 
ir darbą duotų Brooklyn© ka
rinei laivyno prieplaukai ir
ios fabrikams. «

Žinutės iš Darbininkų Kovų

12:15 P. M.—Chuck Richards,
Songs; Stock Quotations 

5:30—Roy Gobey, Baritone 
X>:45—Marion Rich, Soprano;

Joseph Wohlman, Piano
6:00—Dance Music
7:45—Dance Music
8:30—Grant Orch.
9:00—Al Shayne, Baritone;

Sylvia^ Miller, Soprano; William
Kennedy, Tenor

11:00—Dance Music
11:45—Gene Marvey and Jerry

Lester, Songs

WEAF—660 Kc
10:00 A. M—Breen and de Rose,

Songs
10:15—Home Circle
10:30—Story Singer
12:00-—Commodores Quartet
12:15 P. M.—Johnny Marvin Tenor;

Battle Orch.
4:00—Zito Poema Orch.
4:15—Ivy Scott, Soprano
4:30—-Cloutier Orch.
6:00—3Cugat Orch.
6:30—Irene Beasley, Songs
9:00—Lyman Orch.; Prank

Tenor
9:30—Lee Wiley, Songs; Young

Orch.
11:15—Dance
11:30—Denny
12:00-—Ralph

Orch.
Orch. '
Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
12:20 P. M.—Studio Music 
12:55—Bartlett Orch.

1:00—Musical Revue

Munn, I

2:15—Sally and Sue, Songs 
4:15—Mildred 
4:30—Rhythm 
4:45—William 
9:00—Variety 

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

WJZ—760 Kc
1 :45 P. M.—Gale Page, Songs 
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary

Steele, Soprano; Wendell Hall, 
Songs

‘4:15—Erances White, Songs 
4:30‘—Kirkaby Orch.
6:00—Kings Orch.
6:30—Three X Sisters, Songs
6:45—News—Lowell Thomas
9:00—Leah Roy, Songs; Harris 

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

WNYC—810 Kc
5:15 P. M.—Studio Music 
5:30— Fl ewers—Leon Carrol 1 
5:45—Avram Jones Trio

WABC-860 Kc
15 P. M.—Playboys Trio 
00—Warnow Orch.

2:30—Philadelphia Orch., Leopold 
Stokowski, Conductor

4:30—U. S. Army Band
8:00—Green Orch.; Men About

Town Trio—Vivien Ruth, Songs 
9:00—Philadelphia Orch.
9:30—Melodic Strings

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

11:30—Jones Orch.
12:00—Little Orch.

1

I L.D.S. 13-tos KUOPOS NARĖMS 
__ <■: __________________ oSekantį pirmadienį, sausio 8 d. 

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

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

Kviečia Komisija.

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y. '

PASIRANDAVOJA vienas kamba
rys su šiluma del vyro arba mergir 
nos. Kelrodis: Jamaica “L” iki Cypf 
ress Hills Sta., po dešinei už kampo.

Zakarauskienė,
24 Hemlock St., Brooklyn, N. YĮ

PARDAVIMAI į
PARSIDUODA saldainių krautuvė 

geroje biznio vietoje, skersai gatvėj 
nuo Republic Theatre, jau 5 metaiL 
kaip čia laikosi tas biznis. Parduo1- 
siu pigiai, nes turiu apleisti miestu. 
449 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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 Priėmimo:

nuo 10 iki 1. Po piety nuo 4
iki 8 valandai vakare i

Ryte

Sekmadieninis nuo 11 ryto iki 12 dien^ 
Telefonas I>ackawanna 4-2180

LD. kuopa, tad bus smagu su
sipažinti su būsimais savo 
bendradarbiais.

Komisija.

vedėjas padarys platų prane
šimą. Visi mokiniai privalo 
biiti ne vėliau 8 vai. vakare.

I Todėl kiekvieno pareiga 
įr 'dalyvauti ir įsigykite tikietus

I išanksto, nes abejotina ar tą 
p į pat vakarą bus galima gauti 

' tik i etų.
Tikietus galite įsigyti pas 

(šias drauges: Pranaitienę. Ma- 
; linauskienę. Levanienę, Tar-.io- 

pas draugus-—-P.
Bark?uskas arba 

Atminki- 
įvyksta 14 

svetainė-

A.L.D1.D. 2-ro Apskričio 
Konferencijos Delegatams

ir
Menininkų Atydai

X

MONTREAL - CANADA

ALDLD 2-ro Apskričio 
tine konferencija Įvyks 7 
na sausio (Jam). 1934, 
vai. ryto, 180 New York Avė 
Newark, N. J.

Draugai delegatai, įsitėmy-j 
kite gerai laiką ir konferenci-: 
jos vietą įr būtinai joje daly- 

jvaukite. Taipgi prirengiate | 
| kuopų raportus , išanksto ras-i 
.tiškai, idant būtų galima kon-; 
ferencijoje priduoti sekreto
rei. Apskričiui duokles irgi i 
nepamirškite pasiimti.

Daugelis draugų laukia su! 
I naujais sumanymais ligi kon- 
ferencijos. pačioj konferenci- 
joj mėgina ką nors naujo su-i 

'7, manyti. Tai nevykęs dalykas |< 
■i d. sausio, 2 vai. no pietų, če- Naujus sumanymus visuomet! k 

Bushwick Ave. J ko-Slovakų Darbirinku Name, reikia sumanyti ir apsvarstyti! 
išanksto; konferencijoje juos 

3 jau reikia pateikti delegatams 
• apsvarstymui. tinkamiausius : 
- priimti ir vykinti gyvenimam į 
s Tada jau nebėra laiko ko' 

nors geresnio sumanyti, todėl ■ilIHIBIIIM
- - ■ 2C-tas METINIS 28-tas

icijos pasidaro monotoniškos ir, 
,be gerų pasekmių; taipgi tan-i 
ikiai labai ilgai be reikalo už
sivelka ir privargina dalyvius, 

prasi- kas daugelį draugų atstumia

. ; , —TĮ-rr-n—i...

Martin Luther Draugystės 
■ Nariai Visus Kviečia se. Viršutinėje bus vakarienė., 

o apatinėje šokiai prie, geros] 
muzikos už tuos pat pinigus. Į 

Visus kviečia Komisija.

mė

li

Draugai Menininkai! Nepa
mirškite. kad šį sekmadieni. 7 

i d. sausio, 1934 m.. įvyks Pro- 
| letarų Meno 3-čio. Apskričio 

Newark, N. J.
New 
pra

$
B

J. M. ROSENFELD
Advokatas 

Kalba Lietuviukai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Martin Luther Draugyste 
rengia 28-nių metų sukaktu
vių balių. Jis įvyks šeštadie
nį, 6 sausio, 1934 m., 8 vai. į 
vakare. Schwaben Hall svetai-! 
nėję. Knickerbocker ir Myrtle I 
Ave., B rook lyne.- Bus,'

Darbininkų Sporto 
Parengimas

; konferencija,
į Svetainės antrašas 180
I York Avė. Koferoncijos 

ydžia 10 vai. ryto Visi deie-j 
„ ! gatai pribūkite laiku, kad ne-1 

j reikėtų laukti. Kuo anksčiau
> 1 susirinksime, tuo greičiau 

btj. i gsi me k onf ere n c i j ą.
Apsk. pirm. J. N- 1 į

20 St. Janies St. East 
Tel. HArbour 3424

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA-
I *

I

Um 
ren

i muzika, po vadovyste profeso-, šaunu parengima, nedėlioie 
griaus Otto Schmirt. Pnya-id. sausio, 2 vai. no pietų, če- Naujus sumanymus 
j žinoti gali n '
įkarai ari)'- Mvrtle Avė. ele-1347 E. 72/id St., New York?.
veiteriu. T'kieto kaina 50c. Į Tai bus nenaprastai gražus 
Martin Luther Draugystės na-1 parengimas, bug visokio spor- 
risi kvkč.T. - v:st's ir visas i to ir žaislų, kai p tai “bas'.rct- 
skaitlipgai atsilankyti ; ju ba-1 ball” lošia, įvairios lenktynės 

sportinink’L įvairiausi 
Atsilankykite skaitini daūgelyj atsitikimų konferen-

Darbininkų Sporto 
gera Į draugai ir drauges

ALDLD. IR LDSA KUOPŲ 
VAKARIENĖS KOMISIJAI

Draugai ir draugės! šešta
dienį, 6 d. sausio, 8 vai

! re, visi komisijos nariai ir na- 
: rėš privalo dalyvauti susirin
kime, kuris įvyks "Laisvės” 
svetainėje. Nepamirškite!

P. Taras.

va k a-

ė
Grabelius (Undertaker)
LaDK TUVIV DIREKTORIUS į 

Išbalzamuoja Ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-į 
tomobilius ir karietas veselijoms,;.

I krikštynoms ir pasivažinėjimAnilGI *
i 231 Bedford Avenue
! BROOKLYN, N. Y,

pnsolinksminti.
"Laisves” Rep

| tarpe
; šokiai.

• Ig^L

ALDLD. Brooklyiio Delaųa- ’
tams į 11 Apsk. Konferenciją: DARBININKU MOKYKLA 

ATSIDARO
.... ---- 1—~ Darbininkų mokykla

Drauges ir draugai! A.L.D.; deda šį vakarą, 8 vai.. Darbi-.nuo dalyvavimo konferencijo- 
L.D. II Apskričio metinė kon-j ninku Centre, 35 E. 12th St. 
ferencija įvyksta sekmadienį, i Drg. A. Markoff, mokyklos

už- tai 
iš dar-

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE
RENQIA L.D.SiA. 1-ma KJJOPA IR A.L.D.L.D. 1-ma KUOPA 

MERGINŲ SEKSTETAS IR. A. KL1 MIUT^ DAKVAUS PROGRAMOJEBlechman & Sons krautuvė
je darbininkai ir darbininkes 
paskelbė streiką. Ji randasi 
502 Broadway, New Yorke.

Laivakroviai darbininkai 
sveikina “Daily Workerio” 10 
metų Sukaktuves ir pasižadėjo 
plačiai paskleisti 26-šių pusla
pių laidą. •

• New Yorko Komunistų Par
tijos II Distriktas pateikė pla
čią rezoliuciją analizuodamas 
pereitų rinkimų pasekmes < ir 
aiškinančią tų demagogiškų 
pažadų pasekmes, kuriuos da
vė LaGuardia.

I *

BALIUS
Rengia Draugystė Dr. Martin

Lutherio

BOSTON LUNCH 1

LAISVĖS 
SVETAINĖJE 

46 Ten Eyck St. 

BROOKLYN

SEKMADIENĮ

Sausio-January, 1934

A. BALČIŪNO, 
Jr., Orkestrą 

Įžanga 75. centai
Iš anksto 65 centai

STIRNIENOS VAKARIENĘ
Tai naujienybė, todėl kiekvienas pasirūpinkite toli naujienybės paragauti.

Iš anksto įsigykite tikietus
Durys atdaros 6 vai. vakare
Vakariene bus 7 vai. vakare

Šokiai prieš ir po Vakarienei 
Vien tik Šokiam Įžanga 25c

se.
Bilietukai, kurie turėjo būti 

sunaudoti per pereitą spaudos 
pikniką,’ būtinai turi būti su
grąžinti šioje konferencijoje; 
tai yrą, paskleistų bilietukų 
dublikatai, arba patys bilietu
kai, nes tas reikalas bus. už
baigtas šioje, konferencijoje. 
, ALDLD II Apsk. pirm.

A. Gilman.

Draugiškų Sueigų Mėgėjams
šį šeštadienį, sausio 6 d., 7 

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

Drauges LDSA. kuopos na
rės visos~ pasistenįkitė daly
vauti su savo šeimynomis ir 
draugais. Kadangi neužilgo 
manome susivienyti su ALD-

SUKATOJE, 6 D, SAUSIO
SCHWABEN HALL

Knickerbocker ir Myrtle Ave.
Brooklyn,- N. Y.

Pradžia 8 vai. vakare

Privažiuojama Union ir 
Bush wick Avės, karais, arba 
Myrtle Ave eleveiteriu.

ĮŽANGA 50 CENTŲ YPATAI
Rengėjai nuoširdžiai kvie

čia visus atsilankyti ir pasi
linksminti. y
Grieš prof. OTTO SCHMITT 

Su savo Radio Orkestrą

Tai Lietuvių Valgykla 1 
i 

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte ikt 
vėlai vakare kožną dieni

JONAS
A. Baltaitisi.

* (&- 5i

susirinkimas 
Laisvės” 

turi ateiti į šį 
daug svarbių

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

A.P.L.A. 22 kuopos 
įvyks pirmadienį, 8 sausio, 
raštinėje. Visi nariai 
susirinkimą, nes yra 
dalykų aptarimai.

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N. Y.

1

hi'ijįlfwi ft

JONAS STOKES
/FOTOGRAFAS / 

šiuomi pranešu savo koktume/ 
riains, kad perkėliau savo studijA 

naujon vietom 
po numeriu 
512 Marion št.,1 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES i 
51? Marion St., kampas Broadway 

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

j




