
Brooklyn, N. Y., Antradienis, Sausio (January) 9, 1934Telephone Stagg 2-3878 Pavienio Numerio Kaina 3c« Metai XXIV, Dienraščio XVI

•Eksplozijoje Žuvo 
,i Keturi Darbininkai

PHILADELPHIA, Pa.— 
Pereitą sekmadienį Atlantic 
Refining Co. dvi tankos ek- 
splodavo. Keturi darbinin
kai ant vietos žuvo, o dvyli
ka tapo sužeista. Pradėtas 
tyrinėjimas eksplozijos prie
žasties. Bet panašūs tyrinė
jimai tyrinėjimais ir pasi
lieka. Valdžiai nerūpi dar
bininkų gyvybės apsaugoji
mas.

Darbininktj Dienrašti*
(First Lithuanian

Workers’ Daily)
Išeina Kasdien, Apart

Sekmadienių

Darbininkai Visų salių, 
Vienykitės I Jūs Nieko 
N e p r alaimėsite. Tik 
Retežius, o Im)almėsite 
Pasauli!

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Albi, Franci ja.— Prasidė- i 

jo atkakli kova tarpe su
skilusių socialistų. Oficialės 
Socialistų Partijos nariai 
užpuolė ir išardė mitingą | 
naujos Socialistų Partijos.

Paryžius.— Francijos So-

giria Rooseveltą, kad jis j 
. padidinęs Amerikos darbi

ninkų klasės pirkimo galią.;
. Tuo tarpu Rooseveltas dar 

daugiau nukapojo darbiniu-;
kams algas, pakeldamas j 
produktų kainas. , ;

Aleksandras Trojanovskis
PirmasJSovietų Sąjungos Ambasadorius Jungt. Valstijose

AMBASADORIUS DRG. TROJANOVSKIS
syklos Nelson III savininkų 
grobiškumas prarijo 142 
mainierių gyvybę.

Rado Negyvą Moteriškę, 
Suareštavo Juodveidį

BALTIMORE, Md.—Iš 
Somerset pavieto atga
bentas Baltimorėn Sam 
Jones, 55 metų amžiaus 
negras ir kaltinamas nu
žudyme baltveidės Mar
garet Brumbley, 58 metų 
amžiaus. Ta moteriškė 
rasta nužudyta jos pačios 
miegamajam kambaryje. 
Vietoj suareštuoti jos vy
rą ir jieškoti kaltininkų 
toj vietoj, policija sučiupo 
juodveidį, nors jokių įro
dymų prieš jį neturi.

SKUBINIMĄS DIRBTU- 
VĖSE RENKA AUKAS 
TARP DARBININKŲ

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATU
i VADAI DAR NEGIRDĖTOJ BUDELIŠ

KOJ ROLĖJ PAS CHIANG KAI-SHEK A
Vokietijos Socialdemokra-' karo stovis, nes paleista, 

i tų Partija pasiuntė savo va- ■ gandai, kad komunistai ren-, 
Idą Albert Grzenskį,. buvusį giasi prie revoliucijos.
Berlyno policijos preziden-’ Grzenski jau pribuvęs į 
tą, į Shanghajų tarnauti i Shanghajų ir darbuojasi po- j 
kruvinajai Nankingo Chiang j licijos departmente varde 
Kai-sheko valdžiai. Jo dar-/‘socializmo”!

; bas bus perorganizuoti ir Neužteko to, kad social- 
sustiprinti Shanghajaus po- demokratai vadai kraujuo- 
liciją, idant jinai geriau ir ■ se paskandino kelis Vokieti-. 
sėkmingiau galėtų žudyti jos darbininkų sukilimus, i 
revoliucinius darbininkus ir dar, matote, parsisamdė 
malšinti revoliuciją. Kaip Chinijos budeliams tą patį 
tik tuo laiku, kuomet I darba atlikti. Socialdemo- 
Grzenskis tapo pakviestas ■ kratų vadai virto oficialiais 
prie to budeliško darbo, fašistinės buržuazijos bude- 
Shanghajuj tapo paskelbtas Į liais 1

Suomijos Kaliniai Sveikina 
Vokietijos Draugus

BERLYNAS. — Fašis
tinės Vokietijos politiniai 
kaliniai gavo pasveikini
mą nuo Suomijos (Fin- 
liandijos) politinių kali
nių. Laiške nurodoma, 
kokias brutališkas ■ prie
mones naudoja Suomijos 
kalėjimų užveizdos prieš 
darbininkus, kurie yra pa
kliuvę Į tas bastilijas. 
Draugai drąsina draugus 
vokiečius nepasiduoti fa
šistams ir nenupulti dva
sioje.

MILIONUS DOLERIŲ 
GELEŽINKELIŲ KOM

PANIJOM

WASHINGTON. — Dar-1 
bo Statistikų Biuras pa-: 
skelbė savo raportą apie su- i 
žeidimus ir nelaimes pramo- j 
nėję. Pasirodo, kad įvesta i 
skubinimo sistema cįirbtu- i 
vėse ir kasyklose skina dar-' 
bininkų gyvybę—sužeidimai j 
ir užmušimai labai paaugo! 
paskutiniais keliais metais. ' 
Kapitalistai d a r b i n i n kų i 
sveikatos ir gyvybės nepai-į 
so.

PASVEIKINIMAS IR AUKA “LAISVEI”
WASHINGTON. — Roo

sevelt?) valdžia paskolino 
dar milioną dolerių Lehigh 
Valley geležinkelio kompa

nijai. Valdžia krūvas dole- 
i rių išleidžia J<apitalistams, o 
milionus bedarbiu marina v
badu.

“Laisvės” Šėrininkų Suvažiavimas Jvyks Vasario 4 d. 
Brooklyne; Raginame Darbininkiškas Organizacijas, Šė- 
rininkus, Skaitytojus ir Visus Draugus Siųsti Pasveikini
mus ir Sumanymus Del Dienraščio Pagerinimo.

Pereitą sekmadienį pribu- Drg. Trojanovskis savo 
laikraščiams 

sveikina Amerikos liaudį ir 
draugas Alexander Troja- ~ <c|a dėti visas pastangas, 
novskis. Kratų su juo su-L , . - ,. ,kad butų uzmegsti kuodrau- 

giškiausi ryšiai tarpe Sovie
tu ir Amerikos liaudies, c. *
Užklausus, koks šiandien 
svarbiausias pasaulyje klau
simas, Trojanovskis atsakė, | 
kad taikos palaikymas. Jis 
priminė, kad taikai pavojus 
grūmoja iš visų pusių. Tik 
Sovietų Sąjunga šiandien 
pasiryžusiai kovoja už nusi
ginklavimą ir taikos palai
kymą.

Suareš- vo Amerikon pirmas Sovie-' pareiškime 
tuotas bosų vyriausias inži- tų Sąjungos ambasadorius
nierius ir kaltinamas atsi
sakyme įvesti į kasyklas gy
vybės apsaugai prietaisus grįžo Amerikos ambasado- 
(įriei to, kad tas brangiai rįus ponas Bullitt.
l^ja.

■> ** ’< -----------
Barcelona, Ispanija.

Buržujų-socialistų valdžia 
•sutriuškino darbininkų re
voliuciją, o dabar jos šulai 
pvripažįsta, kad grūmoja pa
vojus iš fašistų, monarchis- 
tUįir klerikalų pusės.

Neužilgo įvyks dienraščio , šerininkų suvažiavimą, ; 
“Laisvės” šerininkų metinis įvyksiantį vasario 4 d., 
suvažiavimas. Mūsų darbi- $5 auka.
ninkiškos organizacijos ir I “Tegul tatai bus pavyz- į 
draugai jau pradėjo šuva- džiu Jr kitoms organizaci- 

! žiavimo reikalais
jražus 

! apsireiškimas.
; Štai Amerikos

su i Vokietija Netenka 
Biznio su Sovietais

-------------------- • if

BERLYNAS.-------Hitle-
Įrio valdžiai pradėjus bjau- 
I rią kampaniją prieš So v. Są
jungą, Vokietija pradeda 
[netekti biznio su Sovietais, 
j Apskaitoma, kad 1933 me
stais Vokietija pardavė So- 

,.T . _ „ i vietams produktu tik už T . LalSVeS 'apie 140 milionu markių, 
eigų runos g. metaįs buvo parda-

Pribuvus laivui į New 
Yorko uostą, per dvi valan

ti reporteriai 
laikė apsupę Sovietų atsto
vą ir šaudė jį klausimais iš 
visų pusių. Po to, trauki
niu d. Trojanovskis išvažia
vo į Washingtona, kur jis 
priduos prezidentui Roose- 
veltui mandatą ir užims 
ambasadoriaus vietą.

t • .— j das laikraščių

Trenton, N. J.— * Gaisre 
žuvo dvi mažos Mahanų 
mergaitės, viena penkių me
tų, *kita trijų mėnesių. Gai
sras kilo del to, kad motina' 
paėmė gazoliną už kerosiną j 
ir užpylė ant prigesusių Į 
malkų.

Neleidžia Komunistams 
'Užimti Majorų Vietas

Anglija Ims pavyzdi iš 
i Fašistų Vokietijos

Rengiasi Prie Metalo Tai lab/. g’ I Iri m c

Unijos Konvencijos
PITTSBURGH, Pa. — 

Plieno ir Metalo Darbinin
kų Industrinė Unija pradė
jo trijų mėnesių vajų pri- 
| sirengimui prie nacionalės 
J konvencijos, kuri yra šau-' vo nuoširdų ačiū kovingiems

domėtis, joms ir kuopoms.”
ir geras i Ištikrųjų šitas II Apskri 

čio žygis turėtų būti pavyz- i
Lietuvių džiu visoms darbininkų or-1 

Darbininkų Literatu ros i ganizacijoms ir draugams. I 
Draugijos II Apsk. turėjo Savo susirinkimuose pakel- Į 
savo konferenciją sausio 7 kite šitą klausimą ir nutar-i 
d. ir priėmė tokią rezoliu- kite pasveikinti 
ei ją: suvažiavimą.

“Konferencija reiškia sa- organizacijos bei draugai

PRAGA, čechoslovakija.- , LONDON.— Valdžios 
-Visoj eilėj mažesnių miestų gkirta komisija esanti 
komunistai laimėjo rinki

Washington.— Jungtinių i mus ir išrinko savo majo 
Valstijų paštos deficitas už I rus. Dabar valdžia atsisa-

• 1938 metus pasiekė $50,-! ko tiems- draugams užleisti 
683,000. vietas. Be to, suspenduoti

--------  i ir tie komunistai majorai,;
Schenectady, N. Y.— Sa- kurie jau ėjo savo pareigas, 

laveišių Armijos hotelyje I---------- :---------
1 kilo gaisras, j Jame buvo 75: KOMUNISTŲ INTERNA- 

benamiai ir miegojo. Nak-^ CIONALO PLENUMAS NatlkingO Valdžios 
tims sargas Schmidt, 44 me- ‘ o -i r • — h/i-v

tų amžiaus, juos išbudino ir' Spėkos Laimėję MUSJUS .
išgelbėjo, bet pats sugriuvo MASKVA.-—Šiomis dieno-1 ---------
ir užtroško.: . i! ,;.: . -i mis čionai įvyko 13-tas_ ple-; SHANGHAI, Chinija. -

numas, tai yrą, pi aploštas pranė§ama iš Fukien pro- 
New York. — Kunigai posėdis Komunistų Interna- j vincjjos kac| Chiang Kai-

drąsina parapijomis, J 1 ’ ’
majoras LaGuardia nėra! to.

pa- 
iš-

dirbus planą del romijimo
■ “protiniai nesveikų” žmo
nių. Tas planas už dešim- 

i ties dienų būsiąs įneštas 
/ i parlamentan

Pasiūlymo smulkmenos 
komos slaptybėje.

kiama kovo 29 d. Ši revoliu- 
j cine unija yra laimėjus 
daug kovų ir turi nemažai 
įtakos metalo darbininkuo
se. Unijos sekretorius Mel- 
don ragina visus narius sti
printi ant vietos lokalų vei
kimą ir kovas.

svarstymui. į " • /

lai-1
Sovietų Sportininkai 
Švedijoj ir Danijoj

‘Laisvėš’ vajininkams, kurie 
šiais neapsakomai sunkiais 
ekonominio slogučio laikais 
sugebėjo sukelti net virš 
paskirtos kvotos, virš tūks
tančio naujų ‘Laisvei’
tvtoju. Konferencija šir 
dingai sveikina būsimą ‘L.”!

neišgalėtų su auka pasvei-. 
kinti, vis tiek atsiųskite šė-; 
rininku suvažiavimui savo 
linkėjimus ir pasiūlymus, 
kaip dar daugiau pagerinti 

! mūsų dienraštį “Laisve” ir • 
kai- ■ surišti ją su plačiomis lietu-,

I vių darbininkų masėmis.
Administracija, i

Nubaudė už Rodymą 
Sovietų Fdmos

Čechų Sokolų Sporto 
Organizacija

Raudonasis Putilovas
Maršuoja Pirmyn

kad cionalo Pildomojo Komitė- • sheko armija laimėjo daug 
, - Priimta teziai, kurie mūšių ir maršuojanti prie 

pavojingas dievui, nors jis/apibūdina dabartinę krizio provincijos 
užimdamas majoro vietą, padėtį ir prie ko jinai veda. chow. Kaip Fukieno^ suki-

sostinės Foo-

prisieką .padarė ne ant bib-1 Greitu laiku “Laisvėje” bus i 
! daugiau informacijų apie 
; šita svarbų susirinkimą. 
Į v ____________

DAR-i

lijos.

SUAREŠTAVO 400 
BININKŲ

BELGRADAS. —BELGRADAS. — Jugo-, 
davijoš valdžia lapkričio 
mėnesį suareštavo keturis 
šimtus revoliucinių darbi
ninkų. Ta Žinia tik dabar 
tapo sužinota ir paskelbta/

SUSIŽEIDĖ MINYŠKOS 
i ------

POUGHKEEPSIE, N. Y. 
—Čonai sužeistos keturios 
katalikiškos minyškos, kuo
met' jų automobilius įbėgo 
į didelį troką. Viena sužei
sta pavojingai.

lėlių valdžios spėkos, taip 
komunistų raudonoji armi
ja traukiasi atgal. Chiang 
Kai-shekas padarė netikėtai 
užpuolimą iš vakarų, ko vi
sai nelaukė anos spėkos.

Gruodžio 21 d., 1933 me
tais, į Copenhageną ;pribuJ 
vo. Sovietų Sąjungos sporti
ninkų grupė. Jie grįžo iš 
Švedijos. Įdomu, kad Dani
jos i, ir Švedijos socialistų 
kontroliuojamos sporto or
ganizacijos griežtai uždrau
dė savo nariams eiti į lenk
tynes su Sovietų Sąjungos 
sportininkais.

DRG. THAELMANN UŽ
DARYTAS KARCERYJE

Havana, Kuba.— Moky
tojų Unija hutarė paskelbti 
visuotiną streiką, nes 
džia atsisako išpildyti 
kytojų reikalavimus.

val-
mo-

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžią keršija Vokietijos 
Komunistų Partijos vadui 
draugui Thaelmann. Atsky
rė jį nuo kitų kalinių ir už
darė į karcerį.; Ęet bolševi
ko valia nesulaužoma.

Jos nariai apgink- 
lavinami karinio 

“Sokol” turi 3,153 
organizacijų su

PRAGA.— čechoslovaki- 
jos sporto' organizačija “So
kol” jau senai tapo pavers
ta į galingą militaristinę 
mašiną, 
luoti ir 
muštro, 
lokalinių
369,343 nariais—261,280 vy
rų ir 108,063 merginų. Čia | 
nepriskaitoma - jaunuoliai, 
kurių yra 314,162, ir vaikai, 
kurių skaičius siekia 31,746.

LENINGRADAS. — Fab- 
rikas Raudonasis Putilovas 
raportavo, kad jau su gruo
džio 20 d. jisai baigė 1933 
metų programą. Per metus 
laiko išleido produktų už 
166 milionus rublių ir suma
žino gamybos išlaidas 9 nuo
šimčiais.

'WILMINGTON, Del. — 
Čionai kapitalistų teismas 
nubaudė draugus Ann 
Krause ir John Adams pasi- 
mokėti po $100, arba eiti ka- 
lėjiman ant 30 dienų už ro
dymą krutamu paveikslų 
apie Sovietų Sąjungą. 

; duota apeliacija prieš 
bjaurią bausmę.

Pametė. Fašistų Frontą

Pa- 1 
šitą

J \

PRAGA, Čechoslovakijai /
■ —Fūlnek fabriko 300 darbi- ■ 
ninku buvo susiorganizavę į 

j nazių uniją, bet kuomet pa- 
. mate, kur juos veda fašis- • •

KARO TFISMAS pRJF J tai’ Pamet® jU0S ir Per§3’° 
KAR0T?/™7.J Š Prie revoliucinės darbo uni- 

jurininkus i •
I JOS.

i

Bedarbių Armija
Paaugo Italijoje

I

spa-ROMA. — Pabaigoje 
lių mėnesio Mussolinio Itali
joj buvo 962,868 bedarbiai; 
pabaigoje lapkričio jau buvo 
1,066,215.

AMSTERDAM.—Holan-,AMERIKA DU0DA JSA- 
dijos valdžia’ pavedė karo, 
teismui 83 jūrininkus, kurie 
dalyvavo sukilime ant laivo, 
“De Zeven Princien”. Tie 
jūrininkai randasi ant East 
Indies salų. Jų laukia sun
ki bausmė imperialistinės 
valdžios rankose.

KYMUS CHINIJAI

PEIPING, Chinija. — 
Jungtinių Valstijų legacija 
įsakė &ankingo valdžiai, 
kad jinai “apgintų” ameri
konų “gyvybę” Fukien pro
vincijoje.
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Romain Rolland apie Torglerį
Žurnalas “New Republic”1 talpina žy

maus francūzų rašytojo Romain Rolland 
laišką reikale d. Torglerio laisvės. Jis 
smarkiai pliekia fašistams, keldamas jų 
klastas, kuriomis jie bandė nužudyti 
Tcjfglerįp Dimitrovą, Tanevą ir Popųvą.

JKolland nėra komunistas, tačiaus jis 
atsistoja drąsiai ir visam pasauliui pa
reiškia, kad Vokietijos Komunistų Parti
ja žygiuoja linkui pergalės, nepaisant te
roro, nepaisant nazių dūkimo.

Mažai tokių talentingų ir didelių žmo
nių,' kaip Rolland, pasaulyj yra. Kiek- 
vienu svarbesniu klausimu jis išstoja 
pries valdančiąją klasę, už darbininkiją.

Pirmasis Ambasadorius
Šiuos žodžius rašant, pirmasis Sovietų 

Sąjungos ambasadorius, Aleksandras 
T toj an o v skis, įteikia kęedencijalus pre- 
ziįęntui Rooseveltui ir pradeda oficialiai 
eiti-'savo pareigas. Tai reikšmingas įvy
kis.

Sovietų diplomato pareigos yra sun
kios ir keblios. Jam reikia dirbti su dip
lomatais, atstovaujančiais griežtai skir
tingą pasaulį, griežtai skirtingus intere
su^ skirtingą žmonių klasę. Juo sunkes
nė^’’So vietų diplomato pareigos susidaro 
pastaruoju laiku, kuomet karo pavojus 
vis ‘didėja. Trokšdama taikos, vesdama 
tąsios politiką, Sovietų Sąjungos visa 
diplomatija yra užkinkyta vienam ir tam 
pąSam darbui: dirbti taikos naudai, nes 
taika labai reikalinga kūrimui socializmo 
Sovietų Sąjungoj.

įjįrg. Trojanovskis, būdamas ambasa
dorium Japonijoj, parodė didelių gabu- 
imį’lr takto atstovauti proletarinę šalį ir 
ginti josios interesus. Be abejo, kad jis 
savo pareigas puikiausiai atliks ir Wa
shingtone.

jau prie kryžiau^ subėgo daug vyrų ir mo
terų. Kryžius jau gulėjo sugadintas: jo 
koplytėlė ir Kristaus kančia sutriuškinta, 
pats kryžius dvejose vietose įlūžęs, visi pa
gražinimai ir papuošalai sunaikinti.

Del to įvykio keletas asmenų (lietu
vių) tapo nubausta, o kunigas viską pra
nešęs arcivyskūpui. Be abejojimo, pa- 
tarasis užgirs lenkų žygius.

Šis įvykis turėtų daugeliui katalikų 
atidaryti akis. Supraskit: lenkai ir lie
tuviai katalikai. Vieni ir kiti gar
bina tą patį dievą ir tą patį kristų. 
Vieni ir kiti lenkia savo galvas prieš kry
žių. Bet štai, vieni aukoja, stato dievui 
paminklą, o kiti (neblogesni katalikai!) 
laužo to paties dievo šonkaulius, versda
mi iš žemės jo “pavydalą”. Daugiau:1 
lenkai katalikai netgi baudžia lietuvius, 
katalikus kalėjimu už išdrįsimą statyti

1 dievo “atvaizdą!”.
Ir taip buvo visuomet. Tas pasireiš

kė ypačiai imperialistinio karo metu. 
Atsimenam didįjį karą: Belgijos, Franci- 
jos, Anglijos, Amerikos ir kt. kraštų ka
talikai kunigai laimino savo šalių gink
lus ir kareivius ir ragino juos skersti 
Vokietijos, Austrijos ir kt. kraštų katali
kus kareivius. Pastarųjų kraštų kunigi
ja darė panašiai.

Kiekvienos šalies kunigija, mat, tar
nauja savo kraštų kapitalistams ir dvar
poniams. Jiems dievas reikalingas ant 
tiek, ant kiek jis padeda aptamsinti dar
bo žmonių mases ir panaudoti jas val
dančiosios klasės interesams.

u ’ H V
LAISVI

ĮDOMUMAI

Antradienis, Sausio 9, 1934

Nepaprastas Traukinio Patobulinimas ŠYPSENOS
4

Lenkai prieš Lietuvišką Kryžių
So. Bostono “Darbininkas” iškėlė di

delį’ triukšmą dėlei to, kad katalikai len
kai “išniekino kryžių”, pastatytą Marcin
konių miestelyj lietuvių katalikų. Kry
žius iš karto buvo nudažytas lietuviš- 
kom\ tautiškom spalvom, kam lenkai pa
sipriešino. Paskui jis nutapytas viena 
spalva, bet palikta du skersiniai, kurie 
simbolizuoją “vyties skyde esamą kry
žių. ..” Ir tuomet lenkai pasipriešinę jį » 
įstatyti į žemę. Tuomet,

Kadangi kryžius jau buvo pašventintas, 
•foi nepatogu buvo jis laikyti ant žemės, ir 
‘gruodžio mėnesio 7 dienos vidudienį. (12 . 
■vai.) jis buvo Marcinkonių miestely netoli 
jįįžnyčios i pastatytas. Bet jis stovėjo tik 
(fili kitos dienos (XII.7), 16 valandos.
It štai sužino apie tai Gardino storas- 

tahj Kyląs, girdi, triukšmas: Paghliaus,
gruodžio m. 7 d. komendantas A. Konig 
buvo suėmęs vietos lietuvius gyventojus: 
'pr. Tamulevičių, Pr. Kumpą, D. Averką ir 
Urboną, kuriems būtinai liepė kryžių iš
-versti. Bet šie atsisakė. Tuomet buvo su
prasti kiti asmens, kurie dienos metu kryžių 
•ir išvertė. Tų asmenų pavardės: Antanas 
;]^uŠinskas, Vladas Talačka, Juozas Pilevskis 
‘(rodos, pleČkaitininkas) ir iš Lynažerio 

. Vladas Karašiauskas. Kai šie , piktadariai 
yęrtė kryžių, arti stovėjo komendantas Ą. 
Konig ir policininkai: Andrzejczyk ir Plon

inki, kurie neleido kitiems į kryžių prieiti. 
••'•Verčiamas kryžius kritęs ant žemės su 
didžiausiu trenksmu. Miestelio 'gyventojai1' 
manė, kad sugriuvęs kuris namas. Tuo

Lietuvos Prekyba su Užsieniu
•Jau net pačių Lietuvos fašistų žinių 

agentūra (Tsb) priversta pripažinti, kad 
prekyba su užsieniu pereitais metais su
mažėjo. Girdi,

Mūsų užsienio prekybos apyvarta šiais 
metais lyginant su pernykščiu tuo pačiu lai
ku, žymiai sumažėjo. Sumažėjo eksportas, 
sumažėjo ir importas. Per pirmutinius šių

• metų devynis mėnesius Lietuva pardavė sa- | 
vo prekių užsienyje už 118 milijonų litų, o 

‘pernai per tą patį laiką mes eksportavome 
už 142 milijonus litų. Vadinasi šiais me
tais musų prekių eksportas sumažėjo 24 mi
lijonais litų. Tačiau sumažėjo ir svetimų 
prekių įvežimas, šiemet per devynis mėne
sius, importavome iš užsienio už 106 mili
jonus litų, pernai tuo pačiu laiku už 124 
mil. litų. *

Kaip matėme Lietuvos Komunistų Par
tijos rezoliucijoje, tilpusioj “Laisvėj” per
eitais metais, tasai paveikslas buvo kur 
kas prastesnis. Šis pareiškimas, gamin
tas pačių fašistų, todėl nudažytas geres
nėm spalvom.

Pasirodo, kad su Anglija reikalai nei
na, kaip Kaunas trokšta. Pačių fašistų 
lūpomis:

Dabar yra didelis susirūpinimas su An
glija. Lietuva daug daugiau parduoda 
Anglijai, negu iš jos perka. Anglams tatai 
nepatinka ir jie reikalauja pirkti pas juos; 
kitaip jie žada nebepirkti musų bekonų. 
Vyriausybė ir prekybinės organizacijos rū
pinasi šį sunkų klausimą kaip nors suregu- 
liuot.

Ta “reguliacija”, žinoma, išeis Kaunui 
nenaudon. Vadinasi, dalykai bus kur 
kas prastesni. Na, ir greta to fašistų 
agentai visur šaukia, ' ^ad' Lietuva 
neturinti krizio, kad josios “litas, kaip 
uola” stiprus!

Jau gavome du savaitinio žurnalo 
“New Masses” leidinius. Turiningas 
ypačiai antras numeris (už sausio 9 d.). 
Vertėtų šis žurnalas kuoplačiausiai pa
skleisti tarpe angliškai skaitančių darbi
ninkų. Pavienio numerio kaina tiktai 
10 centų.

“Dirvos” Karpavičius rašo, kad jo ga- 
zieta jau einanti 19-tus metus ir jis per 
tą visą ląiką ją redagavęs. Ten pat pri
duria, kad, girdi, “Dirva” “dabar; yra 
laikraštis kuris turi daugiausia skaity
tojų Lietuvoje negu kuris kitas Ameri
koje leidžiamas musų laikraštis...” Vie
nam sakinyj tiek rašybos klaidų! Pa
sirodo, kad Karpius jau nebeišmoks do
rai lietuviškai’ .rašyti, jeigu neišmoko 
per 'devynioliką metų!

PASISEKIMO GRAMOFONAS

Tūlas A. B. Saliger su
galvojo vadinamą “dvasios 
stiprinimo gramofoną,” ku
ris kainuoja $75 iki $235. 
Mašina eina sulig joj įdė
to laikrodžio ir yra elek
tros varoma. Reguliariai 
kas- valandą gramofonas 
sugriežia plokštelę su tam 
tikra prakalba, geriau sa
kant, pamokslu. Tų kalbų 
rekardai yra. šitokiomis te
momis : “Turtingumas,” 
“įkvėpimas,” “Tink amas 
Kūno Svoris,” “Susituoki
mas,” “Normalumas,” “Am
žiaus Pailginimas,” “Svei
kata, Laimė ir Vidujinė 
Santaika” ir tt.

To išradimo skelbimuose 
tvirtinama, kad “ši mašina 
savaime primena jums tū
las mintis ir jautimus ir iš
vysto milžiniškas pajėgas 
nesužinioje jūsų proto da
lyje tuo laiku, kai jūs mie
gate.”

Žmonės, kurie tuom tiki, 
užsistato nakčiai mašiną, 
kad jiems kas valandą pasa
kytų pamokslėlį pageidau
jamąja tema. Pavyzdžiui,

Neužilgo galima bus už $35 
nuvažiuot traukiniu, per dvi 
dienas ir dvi naktis, iš New 
Yorko į Los Angeles, Calif orni- 
ją. Išrasta, mat, naujos rūšies, 
daug lengvesni ir greitesni 
traukiniai.

Dabartiniu pirmos rūšies 
(extra fare) traukiniu ta ke
lionė tęsiasi tris dienas ir tris 
naktis ir lėšuoja $162.40.

Naujieji traukiniai yra dir
bami iš visai lengvo metalo, va
dinamo durahcmin, kuris drū
tumu, sakoma, prilygsta geriau
siam plienui. Jie vidutiniai ga
li daryti po 85 mylias per va
landą, o dažnai po 110 mylių. 
Union Pacific kompanija vidur- 
vakarinėse valstijose jau nau
doja naujuosius traukinius ant 
400 mylių bėgių. Trumpu lai
ku tokie traukiniai būsią palei
sti darban tarp Chicago ir Los 
Angeles. Burlington gelžkelio 
kompanija baigia statyti trau
kinį iš nerūdijančio plieno; jis 
pasieksiąs tokio greičio, kaip 
ir duralumin© traukinys.

Vidutinis senosios rūšies 
traukinys, pav., Century Limi
ted, sveria 1,552,000 svarų ir 
vien jo garvežis —625,000 sva
rų. Union Pacifico duralumino 
traukinys tesveria 160,000 sva
rų. Taigi vienas senasis gar
vežis yra beveik ketvirta tiek 
sunkesnis už visą naująjį trau
kinį.

Naujasis traukinys yra apie 
202 pėdų ilgio ir abelnai daug 
mažesnis už paprastą traukinį;

I

i Svarbios Prakalbos

traukinių ištobulinimas, apskai-! 
tliuojama, atims užsiėmimą 
tūkstančiams dabartinių gelžke- 
liečių.

T. G.

SCRANTON, PA.
Draugas J. P. Milleris, ku- 

| ris pereitą vasarą važinėjo po 
Sovietų Sąjungą ir Lietuvą, 
kalbės Scran tone, su bato j, 13 
d.. Sausio, 7 vai. vakare, Le
nards svetainėj, 111 W. Mar
ket St.

Wilkes-Barriuose kalbės ne- 
dėlioj, 14 d. sausio, 7 vai. va
kare, Darbininkų Centre, 32,5 
E. Market St.

Draugas Milleris nuo to lai
ko, kaip sugrįžo iš Sovietų 
Sąjungos ir Lietuvos, jau ap
lankė su prakalbomis visas 
lietuvių kolonijas ir visur jo 
prakalbose svetainės buvo 
pilnai užgrūstos žmonėmis. 
Kaip girdėti, tai d. Milleris 
daug ką ten , patyrė ir moka 
gerai išaiškinti, koks yra skir
tumas šalyse, kur valdo kapi
talistai—išnaudotojai. Nuro
dys, kaip dabar žmonės gyve
na šalyje, kur valdo patys 
darbininkai.

Draugas Milleris negali ap
lankyti visas mažesnes kolo
nijas šioje apielinkėje. Tad, 
kurie norite išgirsti prakal.- 

: bas, tai galėsite išgirsti Scran- 
ltone ir Wilkes-Barriuose.

V. Glaubičius-

šauktų Pagelbos
Vaikinas—Onute, ką tu dary

tum, jeigu aš norėčiau tave pa
bučiuoti ?

Mergina—šaukčia tėvo pagel
bos.

Vaikinas-^šitaip? Na, tai ge
riau būsiu “geras.”

Mergina—Bet mano tėvas
Europoje.

Ligonis Susirūpino
Ligonis—Daktare, ar aš ga

lėsiu griežti smuiką, kaip mano 
sulaužyta ranka sugys?

Daktaras—Taip, jūs galėsite 
puikiai griežti.

Ligonis—A, tai gerai. Pir
miau aš nemokėjau smuiką var
toti.

Sutiko Pasikeisti
Po]icistas (Vaikščiodamas po 

parką, atrado patamsyje mergi
ną ir vaikiną ir suriko) : Ką tu 
čia darai?

Vaikinas—Nieko, nieko...
Policistas—šia, laikyk mano 

lemputę, o aš užimsiu tavo vie
ta. *•

Farmerių Pasikalbėjimas
Simas—Mykolai, aš girdėjau, 

kad jūs užauginate labai geras
jeigu kuriam bei kuriai ne
siseka meilėje, tai leidžia 
per naktį zulint “Susituoki
mo” plokštelę, kuri, be kit
ko, šitaip šneką: “Aš noriu 
ideališko gyvenimui drau-.' 
go. Iš manęs meilė tryška^ 
visomis pusėmis, kaip spin
duliai. Mano asmuo yra 
patraukiantis ir žavinantis. 
Mano kalba yra įdomi ki- 
pasitikėjimą savim santy
kiuose su skirtinga lyčia ir 
daro tave tokiu, kaip tau 
per miegą įkalbinėja maši
na.

Išradėjas sakosi pardavęs 
tiems. Kitai lyčiai aš la
bai patinku,” ir panašiai.

Tokia pasaka, esą, sukelia 
daugiau kaip 2,500 tų “ste
buklingų” gramofonų ne tik 
Amerikoj, bet Chinijoj, Pie
tinėj Afrikoj, Aigipte ir ki
tose šalyse. Jis tvirtina, 
būk su tos mašinos patar
navimu žmonės įgyja gabu
mo bizniui, sumažina sau 
perdidelį svorį, išdirba sau 
pasisekimą su merginomis 
ir tt.

Šiuo išradimu “stiprina” 
sau proto pajėgas ir gabu
mus visokiam pasisekimui 
daugelis judamųjų paveiks
lų aktorių ir šiaip žymių 
žmonių įvairiose profesijo
se bei biznio srityse. Taigi 
krizio metu, juo labiau jie 
griebiasi “įkvėpimo” maši
nos.

Visa tai liudija apie 
smulkiosios . ir vidutinės 
buržuazijos protelio minkš- 
tėjimą ir “dvasinį” kriki- 
mą šiais neužtikrintais ir 
taip pat sunkiais tiems 
sluogsniams laikais. Sykiu 
betgi yra žymėtina, jog ge
resnioji smulkiųjų biznierč- 
lių ir profesionalų eilė ne ‘ 
tokiais “stebuklais” jieško 
išeities, bet arčiau rišasi su 
revoliuciniu darbininkų ju- , 
dėjimu;- •:■;■

J. C. K.

jis turi du keleivinius vagonus 
ir vieną bagažui bei pašto siun
tiniams; gali vežti 76 keleivius, 
kur paprastas traukinys sutal
pina 125 keleivius.

Kad oro kliudymas bei try
nimasis negalėtų tiek trukdyti 
naujojo traukinio greitį, yra 
aptraukiama tam tikra materija 
priemenėlės ir tarpukai tarp 
jo vagonų, suskleidžiama ir su
glaudžiama laipteliai; net švil
pynės ir skambalai neikiek vir
šun neišsikiša. Kad sumažinus 
oro kliudymą,, taip pat langai 
laikoma uždari; to vietoj įtaisy
ta oro panaujinimui ventilia
toriai ; temperatūra yra kontro
liuojama tam tikrais įtaisais, 
kurie vadinami thermostatais. 
Pasirodo, kad jeigu nebūtų ši
tokiais būdais sumažinta oro 
kabinimas traukinio, tai jis bū
tų sutrukdomas 20 iki 40 mylių 
per valandą. Tai ką reiškia 
“mažmožiai I”

Naujos rūšies traukiniui ne
reikia nei toįtfų sunkių bėgių 
(relių) ; o vienas mastas bėgių 
paprastam traukiniui dabar 
sveria 127 svarus.

Vidutinis seno tipo trauki
nys lėšuoja $1,067,000. Už tą 
sumą galima pastatyti ir įreng
ti penkis naujokus.

Kiekvienam keleiviui vežti 
senuoju traukiniu atsieina po 
15 tonų garvežio ir vagonų 
svorio. Naujame traukinyje 
keleiviui vidutiniai tereikia tik 
1,500 svarų tos negyvojo svo
rio. j

Senajam geriausios rūšies 
traukiniui padaryt po 90 mylių 
per valandą reikia garvežio, tu
rinčio 3,450%rklių pajėgą. Nau
jasis traukinys bėga po 90 my
lių per valandą su 600 arklių 
pajėgos jnžinu. Jis kūrenamas 
pigiu aliejum (po 4 centus ga
lionui). 1 Vieno galiono užten
ka nuvažiavimui vienos ir ket
virtadalio mylios. Paprasto 
traukinio perbėgama mylia at
sieina bent dolerį, įskaitant 
įvairias operavimo lėšas. Nau
juoju traukiniu mylia padaro
ma už pusdolerį.

Naujasis traukinys sudaro 
didelį žingsnį pirmyn važiuo- 
tės technikoj. Bet kapitalisti
niame ūkyje nuo kiekvienos 
technikinės pažangos nukenčia 
daugelis darbininkų. Taip ir

Siamo Monarchai Atvažiuoja 
Amerikon
—

BANGKOK, Siam. — Ka
ralius Prajadhipoks ir jo 

1 pati karalienė nutarė va
žiuoti Amerikon ant vaka-, 
cijų. Jungtinėse Valstijose 
jie šaldravosią net du mė
nesiu. -

žemuoges?
Mykolas—Taip, aš jas labai 

mėgstu.
Simas—Ar jūs vartojate ant 

jų trąšas?
Mykolas—Ne, aš vartoju cu

krų ir grietinę.
Surinko W. Brazol.

Manila, Filipinai.— Poli
tikierius Roxas pradėjo or
ganizuoti fašistų partiją.

t

DK. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. I.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU
S VEIKA TA ■

IŠSEMTA MOTERIUKĖ
Malonėkite atsakyti per 

“Laisvę”, kas man daryti. Esu 
moteris 26 metų ir jau turiu 
2 vaiku. Ir labai mane vei
kia liūdnumas. Niekas man 
negerai. Labai pikta, net ir 
matant kitus linksmus. Ir daž
nai verkiu, nežinau nė delko. 
Širdį spaudžia ir tiek išsiver
kiu, net noris galas darytis. 
Turiu visko pakankamai lig- 
šiol, bet vis man negera. Tar
pe pečių viduryj man įduria 
ir pasiskl'eidžia į abi pusi, ir 
dažnai galvą skauda, o, jei 
kiek nusilenkiu, tai svaigsta.

L, Atsakymas
Iš Jūsų, Drauge, aprašymo 

galima spręsti, kad Jums vi
sas organizmas yra pusėtinai 
išsemtas, išsunktas. Be abe
ją,- viena didžiulė tdkio išsė
mimo priežastis yra ryšy su 
Jūsų gimdymais. Jūs turite 
dvejetą vaikučių, greit .vienas 
po kitam. Ir Jūsų organizmas 
nespėjo atsipildyti, atsigauti.

Reikia žinoti, kad išeina 
moteriai apie penkis metus 
po palago, kol ji spėja atsi
gauti. Kūdikio vaisius moters 
viduriuose yra didžiausias pa
razitas, bijologijos žvilgsniu. 
Kūdikis viduje neklausia: ar 
tau, motute, yra pakankamai 
vitaminų, mineralų ir kitų dės
nių ? Jis sau pumpuoto pum
puoja, čiulpte čiulpia iš mo
tinos kraujo visą ką, ko tik

jam reikia. . . Paskui palagas. 
Kiek kraujo išsigožia iš moti
nos! Kiek sveikatos išsieikvo
ja, kūdikį žindant, per tas ne
miegotas nakteles, per tas 
išbūdėtas valandėles!... O 
čia da namų ruoša, rūpesčiai, 
gal da kokie šeimyniški kivir- 
čiai. . Ir sveikiausiai mote
riai, jei kūdikiai gimsta per- 
dažnai, sveikata paįra.

Vartokite kad ir paprastą, 
bet nesugadintą maistą: dau
giau kiaušinių, pieniškų, švie
žios mėsos, žuvų, daržovių, 
vaisių, saldumynų. Pasilsėkite 
dažniau, pamiegokite ilgiau. 
Gryno oro daugiau, tbliau nuo 
virtuvės dujų ir tvaiko. Pa
kvėpuokite giliai, pilvu, apy- 
dažniai kas diena.

Imkite po gerą burnelę žu
vų aliejaus, “cod liver,” iki 
pat vasarai. Imkite po lašą 
iodo tinktūros, su vandeniu, 
du kartu kas savaitė per visą 
gyvenimą. Be to, gaukite 
geležinės druskos: 4Tron am
monium citrate, Į4 lb.” Ištar- 

• pinkite visą į puskvortę van^ 
dens, ir imkite po šaukštuką 
po valgio, per keletą mėne
sių. Tai priduos Jums dau
giau geležies, sutvirtins krau
ją. Bus taipgi, gerai vartoti 
ir pieno kalkių: “Calcium lac- 
taU( grs. 10, tablets No. 100.” 
Po vieną tabletukę po valono 
per keletą mėnesių. Viša fo
tai padės Jums atsigauti,’ M- • 
pildyti Jūsų išsemtą organiž^ 
m a. t

i
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STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET
Nutarimai BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

visų

10 :30 
pirm.

vieną 
tolimesnes, 
ribose. Tai

Manoma

Atmosfera Arab Oro Gazai ir Jų Ypatybes. Para
šė Dr. A. Petriką. Turi 128 puslapių. Gerai 
apdaryta. Kiekvienam patartina perskaityt.

Kaina buvo 75c. Dabar 10c-
Abi knygos kartu perkant 50c

Apskričio 
Lietuv. 

gatv.,

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius (Savininkas 

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

ALDLD Skelbia Knygų Išpardavimą
Platinkite knygas. Skaitykite knygas ir švieskitės. 

Turime sekamų knygų išpardavimui:

AntiLdienis, gausio 9, J934 Trečias Puslapis
— ■ ' ————-   - 1  ——— ———-j- —-................. ■

ALDLD. 15 Apskričio Metinė Konferencija
Diskusijos abelnai apie visų 

kuopų ir Apskričio valdybos 
veikimą. Prieita prie minties, 
kad kuopos turėjo apsileidi-j 
mų nekuriais klausimais'1 ir, 
konferencija ragina visas kuo
pas mestis prie revoliucinio į 
apšvietos darbo ateityje ir mo

kintis iš savo klaidų. Abelnai 
Į finansinė padėtis* vidutinė, 

paskv-1 ~ ...................... t” i Aominacijos i iinansu kny- Vaup- v._ _.. '. . . .jgų perziurejimo komisiją: nuo 
_ x i 190 kp. Mačiuta, 22 kp. J. j 

Petrauskas ir 57 kp. Jonikai-1 
tis.

(Protokolas)
1934 metų, sausio mėn. 1 d.

įvyko ALDLD. 15 
metinė konferencija.
Darb. salėj; 920 E. 79 
Cleveland, O.

Konferenciją atidarė 
v. ryto, Apskr. valdybos 
P. Nemura.

Į mandatų komisiją ] 
re dd. J. Petrauską. I. 
šą ir B. švelnienė.

Pakviesti kalbėtojais 
brauskas ir Z. Mažeikienė, 
kurie trumpai pažymėjo kon
ferencijos tikslą ir abelnai or-1 
ganizacijos užduotį.

Mandatų komisija išdavė j vesta ‘ Apskričio 
raportą, kad delegatų randa- j dirbti planus. 1 
si 15 nuo 5 kuopų. Rekomen- kiekviena kuopa 
duoja konferencijai juos vi-į 
sus priimti. Raportas priim- ' 
tas.

Rinkimai konferencijos pre
zidiumo. J pirmininkus iš
rinkta draugė Z. Mažeikienė, 
sekretorium J. Petrauskas. 
Išrinkta rezoliucijų komisija i 
iš trijų draugų: Jonikatis, I 
Raulinaitis ir Vaupša.

Suteiktas sprendžiamas bal
sas Apskrities valdybos na-' 
riams. Suteiktas patariamas 
balsas dalyvaujantiems salėje i 
ALDLD. nariams-svečiams.

Skaitytas protokolas iš bu
vusios pusmetinės konferenci
jos; vienbalsiai priimtas, kaip• 
skaitytas.

Apskričio valdybos rapor
tai: Sekr. A. Jakaitis išdavė 
platų raportą apie apskričio 
veikimą ir finansinę padėt' 
Ižde yra $15.37. Raportas, 
priimtas su užgynimu.

Kuopų Raportai.

22 kp. raportavo apie

Rezoliucijos:

1) Prieš Lietuvos fašizmą.
2) Prieš Amėrikos valdžios 

terorizavimą darbininkų kla
sės.

3) Už paliuosavimą Scotts- 
.‘v 1 boro jaunuolių. Visos rezo

liucijos vienbalsiai priimtos.
Paskyrimas vietos sekančiai 

i konferencijai.
Nutarta laikyti pusm. kon- 

; ferencija A krone, Ohio.
4:30 Vs. po pietų konferen

cija uždarytei.
Konferencijos sekretorius

Juozas Petrauskas.

I Iš ALDLD 8-to Apskr.
i Pild. Komiteto PosėdžioiKaip kuopos sustiprint, pa- 

valdybai iš- 
Nutarta, 
i turėtų 

rengimą šį sezoną.
Nutarta surengti 

kuopų, išskiriant 
pikniką 51 kuopos 
yra pas ūkininkus, 
rengti apie birželio mėn. 23 
24 dd. (Prasidės šeštadienio 
vakare ir baigsis sekmadieny-j 
je, vakare.) 51 kp. nariai ūki-i 
ninkai pasižadėjo piknikui su-į 
teikti vieta veltui. Pelnas ski-' I 
riamas 15 Apskričiui.

Susivienijimo ALDLD su 1^ I ALDLD. 65 kp. tapo perorga- 
:DSA klausimu nutarta pavesti! n‘zuo^a ‘ ^ad Stanislovas 
kuopų valdyboms sušaukti vi-1 Gelumbauskas, buvęs ALDLD. 
sų kuopų valdybas išdirbimui i ^5 kuopos nutarimų raštinin- 
planų pasekmingam susivieni-.1 kas, likosi išbrauktas iš kuo- 

i Pos už nepavyzdingą elgesį 
viešuose parengimuose; tan

ikiai būdamas parengimų ko- 
j misijose nusigerdavo ir 1932 
metais, būdamas 8-to Apskr. 
Pild. Komit. nariu, kuomet bu
vo surengta piknikas Apskri
čio naudai, rugsėjo 3 d., 1932 
m., pasiėmė pinigus atmokėti 
reikalingus mokesčius už 
spaudos darbus, už apgarsini-

I mus $2'.J5 ir mėsininkui apie 
Per korį $2.60, bet kol kas dar neat- 

’ mokėjo. Nors Apskr. metinėj 
; konferencijoj, laikytoj sausio 

Baltojo šovinizmo klausimu 29 d., 1933 m., Milwaukeje, 
visos kuopos pasižadėjo išmokėti į mėnesį 

susi- laiko, bet prabėgus 
“Baltas tsiam, neatmokėjo.

1 A. Lastauskas 
i Gelumbausko,

kad
pa- MILWAUKEE, Wis.—Gruo- ( 

džio 10 d., 1933 m., pas drg.
i J. Baltutį. 1671 S. 15th Place, 
j įvyko ALDLD 8-to Aps. Pil- 
! domo Komiteto posėdis. Nors 
i nevisi komiteto nariai pribu- 
vo, bet tie, ką susirinko, nu
tarė, kas reikalinga. j

Iš komitetų raportų paaiš-1 
• kėjo, kas nuveikta ir kas ne-Į 
i nuveikta ir kas del nenuveik- j 
'tų darbų yra per priežastis. |

A. Lastauskas pranešė, kad į

riauš drg. šolomško tuo' klau
simu, kuriame užgiria A.L.D. 
L.D. 8-to Apskričio 65 kuopos 
padarytą žygį link S. Gelum- ■ 
bausko.j •

Posėdis instruktavo sekr.
Kiselį paskelbti spaudoj šį I 
incidentą.

Nutarta ALDLD/ 8-to Aps. 
metinę konferenciją laikyti 
sausio 14 d., 1934 m., Mil-jI I
w/aukee, bet svetaine dar ne
gauta. Kuopų sekretoriam* 
bus pranešta apie svetainę, 
kaip gausime.

Protesto rezoliucijos priim
tos ir. pasiųstos Vokietijos fa
šistų ambasadoriui II. Luther,' 
Washingtone, ir Alabamos I I

[valstijos gubernatoriui Miller, i 
( ir teisėjui Callahan. )

K. Kiselis, '
ALDLD 8 Apsk. Sekretor. I

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio auistantų Hamburgo universiteto 
klinike),

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šiapinimosi 
ofganų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedčliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6th Avenue

XRAY Pasitarimai ir $6)00 “PH 1 egzaminavimas

100 CIGARETŲ UZ 25 CENTUS
1 SVARAS TABAKO $1.00

(100—9c; Barons—12c) I * Persiuntimas .15c
GALITE PASIDARYTI JŪS PATYS Iš RUSIŠKO, TURKIŠKO IR 

VIETINIŲ TABAKŲ
Jūs galite turėt 700 puikių cigaretų, sulig savo skonio už $1.78. 

Prisiųskite mums 10 centų už instrumentą naudojamą padarymui ci
garetų. Seniausia tabako išdirbyste New Yorke.

Tabako kainos nuo $1.00 iki $5.00.
Užsakymus visokių rūšių tabako ir skirtingų kainų išpildome greitai 

ir akuratnai.
Specialias nuolaidas duodame restaucacijom.

' L. GRAYEFSKY,
172. Avenue, B, New York City. Tel. Alg. 4-1836

(tarpe 10 ir 11 Sts.)

DIDELIS KNYGŲ IŠPARDAVIMAS
$4.50 Vertės Leninizmo Raštų už $1.00

Komunizmo A-B-C. Parašė Bucharinas. Tai ge
riausias klasinis vadovėlis. Išdėsto kapitalis
tinės tvarkos ydas, iš kur kyla bedarbės ir 
karai. Turi 208 puslapius ir gražiai apdar- 
ryta. Kaina buvo $1.50. Dabar 25c

Leninas, Jo Gyvenimas ir Darbai. Parašė M. Ja- 
roslavskis. Kiekvienas darbininkas privalo 
ją perskaityti. 432 puslapių, gražiai apda
ryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Lenino Raštų vienas tomas lietuvių kalboje.
Visos trys knygos tik $1.00

Įdomiausi Atsiminimai už $1.00
Caro Kalėjimuose. Parašė V. Kapsukas. Tai įdo

miausia knyga apie Rusijos caro laikų viešpa
tavimą, darbininkų kovas ir ant jų puolimus, 
bei kankinimus kalėjimuose. 320 puslapių. 
Gražiai apdaryta. Kaina buvo $1.75. Dabar 50c

Bolševikai. Parašė Aleksejev, vertė V. Lienius. 
Graži istorija. Tai atsiminimai iš .piliečių karo 
Rusijoj. Labai naudinga ir patraukianti kny

ga. 364 puslapių. Ka’na 50c
Abi knygos tik $1.00

Jaunuolių Klausimu

Nutarta pavesti Apskričio 
valdybai, kad parūpintų pla- j

• us kuopoms del finansiškos
■ir moralės paramos jaunuolių 

kuopoms. .
Bedarbių klausime nutarta 

savo pavesti kuopoms, kad visos
veikimą ir finansišką padėtį. ‘ išrinktų po vieną delegatą į 
Raportas priimtas. 190 kp. (Bedarbių Tarybas, ] 
raportavo apie savo veikimą I galima būtų skleisti darbinin- 
ir finansišką padėtį, pažymė-j kišką apšvietą.
dama, kad daug įvyksta įvai
rių nesusipratimų kuopos su- nutarta, kad 
sirinkimuose ir iš to pasirodo ; rengtų diskusijas savo 
spaudoje negeistinų korespon-!rinkimuose temoje: 
dencijtj. | šovinizmas.”

Tą apdiskusavus, palikta iš- , Nutarta išrinkti delegatai iš j 
spręsti kuopos valdybai. Ra- 1šios konferencijos į Friends of ateityj 
portas priimtas. 57 kp. rapor- Soviet Union.
tavo apie savo veikimą ir fi- siėmė dd. Bagdonienė ir Doč- 
nansinę padėtį—raportas pri- kus.
imtas. 59 kp. raportavo apie Tam tikslui rinktos aukos, 
savo veikimą ir finansišką pa-.Surinkta $12 ir įteikta delega- 
dėtį. Raportas priimtas. 51 
kp. raportavo apie savo veiki
mą ir finansišką padėtį, pažy- 
mėdamą, kad yra nauja kuo
pa suorganizuota (turi 11 na
rių) iš ūkininkų ir nusiskun
dė, kad sulig narinių mokes
čių, permažai gauna knygų. 
Tas pavesta išaiškinti Apskri
čio valdybai. Raportas pri
imtas.

90 kp. neprisiuntė delegatų, 
bet prisiuntė raštišką raportą; 
raportas priimtas.

tams. Nutarta pasiųsti užuo
jautos laiškas nuo šios konfe
rencijos del Tom Mooney.

Bilą iš dienraščio “Vilnies” 
del apmokėjimo maršruto d. 
Millerio ($18) nutarta, kad 
būtų apmokėta ateityje.

15 Apskričio valdybos rin
kimai 1934 metam. Išrinkti 
sekami draugai: P. Boika. A. 
Greibienė. . L. Vaupša, J. Ma
žeika ir R. Jakaitis.

Alternatais: K. Romaldie- 
nė, P. Nemura ir F. Jonikaitis.

7 mėne- 
Kada drg. 

paklausė S. 
ar pasižadate 
tokių klaidų, 

Delegatais ap- kurios žemina draugijos ir as
mens vardą akyse darbininkų, 

i tad ar daugiau nepasirodysit 
girtas viešuose parengimuo
se ? čia S.. G. atsako, kas gali 
man užginti, jeigu aš noriu, 
tai geriu už savo pinigus. 
Kuomet užklaustas, ar pasi
žadi atmokėti tas bilas, tai 
atsakė, aš maniau atmokėti, 
bet dabar, tai nežinau, gal 
atmokėsiu, o gal ir ne.

Kuopos nariai, matydami, 
kad jam nerūpi ALDLD 65 
kp. ir visos draugystės reika
lai, nusprendė prašalinti iš ' 
kuopos.

Laiškas Skaitytas iš A.L.D. i 
L.D. Centro Komiteto sekreto-

Istorija Amerikos Darbininkų Judėjimo
Istorija Socializmo Suvienytose Valstijose. Knyga 

ant geros popieros ir verta kiekvienam per
skaityti. 450 puslapių, gerai apdaryta.

Kaina buvo $1.50. Dabar 25c
Klasių Kovos Istorija Amer’koje. Parašė A. Bim

ba. Kiekvienas darbininkas 1' ir darbininkė pri
valo perskaityti šią knygą. Gražiai apdary
ta ir turi 608 puslapių *

Kaina buvo $2.25. Dabar 50o
Darbininkiškų Brošiūrų už 25c. Visos už $1.00

Darbininkų Sveikata už $1.00
“Darbininkų Sveikata.” Šią knygą parašė Dr. J.

• ’J. Kaškiaučius. Geriausia knyga apie žmo
gaus kūno subudavojimą ir užlaikymą svei
katos. Atspausdinta ant labai geros popeiros 
ir turi daug paveikslų. 628 puslapių. Gerai 
apdaryta audeklo viršeliais.

Kaina buvo $3.00. Dabar pašaliniams $L00
25cALDLD kuopoms ir nariams tik

•e

Tokia Rolė Leipzig© Teisėjo Buengerio

Bwek1

%

Istorijos ir Politikos Raštai už $1.00
Socialdemokratijos Žlugimas ir Revoliucinės Kovos 

Vokietijoje. Knyga labai įdomi, nes joje ap
rašoma, Vokietijos socialpatriotų išdavystės ir 
kovos po karo., Turi paveikslų. 280 pusla
pių. Apdaryta. Kaina buvo $1.25. Dabar

Politinės Ekonomijos Pamatai.; Parašė F. Vaikšno- 
ras. Labai naudinga ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti knyga.

Rusijos Istorija. Parašė 
Labai naudinga.

256 puslapių. Apdaryta. 
Kaina buvo $1.50. Dabar 
Pokrovski. <320 puslapių. 
Kaina buvo $1.75. Dabar

25c

25c

50c
Visos už $1-00

Faktai Apie Sovietą Sąjungą
Sovietų Sąjunga Penkioliktais Metais. Parašė drg.

R. Mizara. Knyga turi 300 puslapių. Daug 
paveikslų iš Sovietu Sąjungos gyvenimo. Nau
dingiausia knyga dabaubmiu metu. Tai istorija 
15-kos metų gyvavimo darbininku ir valstie- 

valdžios. Kaina $1.50. Dabar tik 75cčių

$5.00 Vertės Marksizmo Raštų už $1.00
Liudovika Bonaparto Brumerio-18-ji ir Pieliečių
Karas FrancGoje. Parašyta K. Markso. Būtinai 

reikia skaityti kiekvienam darbininkui. 360 
puslapių, apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar

Istorinis Materializmas. Parašė H. Gorter. Knyga 
turi 200 puslapių, gerai apdaryta. Būtinai 
turi perskaityti kiekvienas klasiniai sąmonin
gas darbininkas. Kaina buvo $150. Dabar

Karolio Markso Teorijos Sistema. Parašė L. B. Bu
din. Labai naudinga ir reikalinga knyga. 336 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $1.50. Dabar

Vienas tomas Lenino Raštų

25c

25c

25c
25c

Visos knygos tik $1,00

Trys Knygos Apie Religiją už $1.00
Religija. Antras tomas. Parašė Dr. S. Matulaitis. 

Knyga turi 250 puslapių. ’ Gražiai apdaryta. 
Išaiškina iš kur atsirado visokie “šventieji,” 
“stebūkląi,” “šventės” ir t.t. Tikras šaltinis ži
nių apie tikėjimą. Kaina 75c

Kunigo Išpažintis. Parašė buvęs kunigas P. Viliū- 
nas. Tai gana įdomi knygelė. Puslapių 56.

r Kaina 5c

Komunizmas ir Krikščionybė. Parašė vyskupas W.
M. Brown. Knygoje yra daug faktų apie ti
kėjimą. Apdaryta. 224 puslapių.

Kaina buvo $1.25 Dabar 25c
Visos kartu už $1.00

Gamtos ir Mokslo Knygos už 50c.
Pasaulio Stebuklai. Parašė Dr. J. J. Kaškiaučius. 

Knyga labai naudinga ir verta kiekvienam 
darbininkui bei darbininkei perskaityti. 416 
puslapių. Apdaryta. Kaina buvo $2.00. Dabar 50c

Įvairios Apysakos
Knyga turi 800 puslapių, gražiai apdary-
Parašė garsus Amerikos rašytojas Upton 

Apysaka .labai užimanti ir naudin- ,
Kaina buvo $2.50. Dabar $1.00

Aliejus.
ta.
Sinclair.
ga.

Karas Lietuvoje. Parašė M. Gromov, vertė D. M. 
šolomskas. Viena iš gražiausių ir geriausių 
ap.ysakų iš pereito karo, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvos teritoriją. Turi 224 puslapių.

Kaina tik 35c
SPALIS'IR KITOS APYSAKOS, šioje knygoje yra 

keturios apysakos. “Spalis,” apie bolševikų 
revoliuciją 1917 metais. “Baltieji Vanagai,” 
taip pat iš Rusijos revoliucijos. “Krauju Nu
plovė Kraštą” viena iš labiausiai traukiančių 
apysakų iš karo prieš generolą Wangelj ir 
“Ar Girdi Jų Balsus?” apysaka iš Amerikos 
farmerių kovų, ši knyga turi 288 puslapių ir 

yra apdaryta gražiais popieriniais viršeliais.-
Jos kaina $1.25, bet šio išpardavimo metu tik 
$1.00. Kas dabar stos į ALDLD, tai gaus ją 
veltui.

GALIMA TRAUKTI PASIRENKANT BILE 
KURIĄ KNYGĄ IR SKYRIUM

Kas Pirks už $3.00 Knygy Vertes, Gaus tik už $2.50

Prie Kiekvieno Knygy Seto Duodame Visai Veltui 
Knygą “ŠVYTURYS,” Kuri Turi 288 Puslapių, 
Gražiai Apdaryta, Tai Darbininkišku Eilių Knyga

Čekius ir money orderius išrašykite vardu J. J. Kasti- 
kevich ir siųskite su užsakymais sekamu antrašu:

D. M. ŠOLOMSKAS
46 Ten Ęyck St Brooklyn, N. Y



Ketvirtas Puslapis Antradienis, Sausio 9, 1034

Labdarybės Globoje
■■ '...................—... -.......  Rašo SIMANOKS —- > > -............ —----

ALDLD 7 Apskričio Maršrutas

(Tąsa)
“Ah, tai tu... Eik čion, viršininke. 

Aš turiu jieškomą paukštį.” Stvėrė Jur
gį už peties, kad tas vos neišžirgo ant 
gatvės.

“Tavo vardas ir pavardė?”
Ir taip visą litaniją davė klausimą iki: 

“Kada gimei ir kodėl?”
“Kur padėjai?” klausia Jurgio.
“Aš nieko neturėjau... Nesuprantu 

del ko jūs ant manęs užsipuolate.”
“Matai, jis nesupranta... Tu dievo už

keiktas kalės sūnau bėgai, dar ir dabar 
pailsęs nuo bėgimo—ir rankoj turėjai!” 
—durdamas po širdžia, bliovė šnipas. 
“Prisipažink, kad bėgai ir kur dėjai, nes 
smegenis ištaškysiu”.

“Taip, aš bėgau, nes b...”
“Tu, dievo užkeiktas vagie! Pasakyk, 

kur padėjai...” užsimoja rėžti kakton.
Jurgis rankomis saugoja galvą ir unkš

čia. Tuo tarpu prieina policijos viršinin
kas ir mandagiai užkalbina:

“Aš žinau, kad tu esi geras vyrukas ir 
tau jokios bėdos nebus, jei tu mums pa
sakyti visą teisybę.; Pirmiausiai pasa
kyk, kodėl tu bėgai?”

“Į mane šovė, už tai aš ir bėgau.”
“O kur padėjai, ką nešeisi?”
“Aš niekur nieko nepakavo jau, aš nie

ko neturėjau.”
“Kur tu buvai, kaip į tave šovė?”
“Va tenais, pas tvorą.”
“Pime ir parodyk mums tą vietą, kur 

tu buvai, kaip į tave šovė ir papasakok 
viską, kas atsitiko, ir galėsi eit sau gult.”

Jurgis vedasi tuos du policistu pas tvo
rą, prie kurios stovėjo. Priėjo prie blo
kinės, augštos tvoros ir rodydamas pirš
tu tarė:-

“Štai, šioje vietoje aš stovėjau, kuomet 
į mane šovė.”

“O kaip tu žinai, kad į tave šovė ? Gal 
šovė visai į kur kitur?”

“Aš jaučiau. Štai kulkos nubrozdini
mai.” Policijos viršininkas apžiūri ir pa
tvirtina: “Teisybė, nubrozdinimas yra 
kulkos ir šviežias.”

“Nebandyk užsigint, kad nieko rankoj 
neturėjai ir del kokios peklos tu čia sto
vėjai, iš kur šiuo laiku parsivilkai ir kam 
tau šis dievo užkeiktas patvorys buvo 
reikalingas?”—Lūpas perkreipęs provo
katorius, šniukštinėtojas, slampa-šnipas 
drabstė Jurgiui klausimus.

“Vieną valandėlę.” Viršininkas, pakel
damas ranką, sulaiko šnipą. “Vieną klau
simą ant karto... Jurgi! Atsistok lygiai 
taip ir daryk lygiai tai, ką darei tuom 
laik, kuomet į tave šovė.”

“Taip, aš parodysiu, kaip aš stovėjau, 
bet daryt, ką aš dariau, tai negaliu, nes 
nenoriu.”

“Užsimanysi ir parodysi, ką darei, o 
jei ne, aš tavo sprandą nulaušiu,” rėkė, 
kaip galvijas, šnipas.

“š-š-š-š...’’tildo viršininkas. Jis gra
žumu mums pasakys..^ Kodėl tu nenori 
parodyt, ką tu čia darei. Juk tai del ta
vo paties naudos.

“Norėjau pasakyt, kad aš negaliu tai 
daryt, nes, va, dar ir dabar šlapia...”

Šnipas norėjo lyg pasiteisinti, bet vir
šininkas iškolioja, prikiša, kad jis. ne
vertas tų pinigų, ką jam moka už provo
kacijas, nes nė vienos provokacijos neiš- 
kirtęs pelningos. Sarmatija jį už šovi- 
mą žmogaus ir liudijimą, būk jis matęs 
ką tai tokio laikant rankoje.

Gana neužganėdintas viršininkas savo 
samdomu pagelbininku, šlampa pasimo- 
jo galva šnipą ir nueina, palikdami Jur
gį, dar vis ne pilnai atsipeikėjusį nuo šū
vio išsigandimo. Jurgis žiopso į šalin ei
nančius policistus ir galvą kasydamas 
mąsto: “Kokio gi čia, po perkūnais, vel
nio jie nori?” Valandžiukę pastovėjęs, 
eina paskui policistus pažiūrėti, ką jie 
daro su anais. Priėjęs kampą gatvės, 
teini ja pro mūrą, kaip viršininkas akėja 
visus, bjauriai piktžodžiaudamas ir va
nodamas šlykščiausiai pažeminančiais 
Verdžiais.

Pilypas jau buvo išklausinėtas ir areš
tuotas tolimesniam tyrinėjimui. Jurgis, 
pamatęs, kad Pilypą vedasi, jis, pribėgęs, 
liudija, jog tikrai žinąs, kad Pilypas nėra 
nieku nusidėjęs. Viršininkas pristoja ir 
klausinėja Pilypą išnaujo. Išverčia jo 
Visus kišenius ir iššniukštinėja mažiau
sią dalykėlį.

Tarp visa ko’ rado ir užsiregistravimo 
kortelę. Paėmęs varto ir mato, kad pil
na prirašyta ir druku ir rankraščiu. Vir
šininkas dar nebuvo matęs naujoviškos 
registravimo kortos.

“Kas pekloj čionai?” Rodydamas Pi
lypui, klausia. Pilypas pasako, kad tai 
gal būt jo registravimosi kortelė.

“Kas či& yra prirašyta?”—vėl klausia. 
Viršininkas taip ir Pilypas pusiau žaba
li ir nei viens, nei kits negali to smul
kaus rašto įskaityti, bet Pilypas pasako, 
kad ten yra jo vardas, pavardė. Virši
ninkas užsideda akinius ir studijuoja vi
są kortelę perdėm. Perskaitęs, paduoda 
Pilypui į rankas ir pasiunčia atgal prie 
būrio. Policistai, pasilikę nuošaliai, ką 
tai kalbasi-rodavojasi.

Žiūrime, atvažiuoja automobilius. Su
stoja skersai gatvės, ir iššokęs vyrukas, 
nešinas rankoj užrašų knygelę, skubiai 
eina prie policistu. Jiems persistato esąs 
geltonlapio, “The Daily News” korespon
dentu. Būriui bedarbių atrodo, kad po
licija ir geltonlapių korespondentai tai 
yra. dvynukai. Abiejų mintys supuola 
vienan taškau. Policija pasakoja, o ko
respondentas užrašinėja.

Bedarbių būrys, atkreiptais veidais lin
kui jų, laukia, ką su jais darys toliaus. 
Bala žino, ką jie ten pasakojo ir ką jis 
ten užrašinėjo ir tik su striokais įnėrė 
paišelį krūtinės kišeniun, o užrašų kny
gelę skverno kišeniun, kilsterėjo ranką 
atsisveikinimo ženklu, įsisėdo aųtomobi- 
liun ir nupleškėjo atgal. . , ■ . - > • u .

Policistai, pasilikę vieni, dar ką rnors 
t pasikalbėjo, pasitarė ir, priėję prie būrio 
bedarbių, paliepė grįžti atgal į šėtras ir 
neišeiti ant gatve* iki prašvis. Bedarbių 
visas būrys veik sykiu pasisuko ir niur
nėdami, pamažėli traukia linkui šėtrų.

Įėję į “Hoovervillio miestą,” taip iš
kriko, kad, rodos, kaip žirnių bertum ant 
kietos aslos, čia vienas, ten du, trys ir 
net keturi vyrai priėję prie savo buvusių 
gūštelių, apdrabsto su taip kietai arta- 
votais žodžiais, kad ir suaugusiam ausį 
rėžia. Vienas senyvas vyras, nutvėręs 
už sąsparos ir velka visą savo “namą” 
prie krosnies. Išplėšęs popieras nuo sie
nų, kuriomis buvo išsimušęs šėtrą iš vi
daus, sugrūdo krosnin ir liždegė.

“Vyrai!...” šaukia jis. “Jei kuris iš 
jūsų turite bulvių, neškite šian. Matote, 
tie geraširdžiai pakėlė mus anksti, kad 
spėtume pasidaryti pusryčių.”

Nei vienas anei žodelio, tik nekurie, 
pasižiūrėję, nusišypsojo. Neužilgo popie- 
ros sudegė ir pasigirdo, kad jau laužo 
ir sienas savo šėtros. Tas ne kažin kaip 
atsiliepė ant nekuriu gyventojų. Didžiu
ma susirinko apie ugnį, žiūri, šildosi, ir 
dar vis nieko nekalba. Žmogelis, paėmęs 
kiša ugnin ir storesnius ir ilgesnius me- 
džiagalius; Taip sakant, ję šėtros “bal
kius”. Toks elgęsis išjudino daugelį iš 
aplink stovinčių. Mat, balkiai HooveB- 

•villėj yra neapsakomai “brangūs”; jei 
kur pigiau atsieina, tai yra, lengviau ras
ti, tai labai tolimas kelias parsinešti.

Jobo ašaros rieda per veidą į jau ke
lios dienos neskustą barzdą. Vieni šidi- 
jasi iš jo, kiti pamęgdžioja. Pilypas pa
sitraukia Jurgį į šalį ir klausia:

“Kas tŽs Jobas yra?” /
“O velniai jį žino. Viskas, ką mes ži

nome, tai jo vardą. Jis čia atėjo pusgy
vis. Mes jį atkutinom. Su juom nei v je
nas nesikalba. .Mes manome, kad jis ne
užilgo, pradedant šalčiams, mirs. Ir no
rėjome, kad mirtų, tuomet gal miesto 
valdonai atkreiptų daugiau domės į mus.”

“Žinai ką; Jurgi!? Supažindink mane 
vardais. (Daugiau bus)

ALDLD. 7 Apskričio marš
rutas, kaip atrodo, tai nelabai 
gerai sutvarkytas, neduota 

* kalbėtojui antrašai nė atsako- 
mingų draugų, nė svetainių, 
kur sutoti bei kur susirasti 
prakalbas. Tai labai negerai. 
Iš N. Manchester, Conn, duo
ta sekama diena net Rumford, 
Me. Tai virš 300 mylių tolu
mo, o žiemos laiku negalima 
taip toli į vieną dieną nuva-' 
žiuoti ir todėl negalėjom 
Rumfordą pasiekti. Ne tik ne
galėjom pasiekti—nuvažiuoti,. 
bet ir negalėjom draugams 
pranešti telegrama arba ki
taip, kad nepribūsim, nes ne- 

. turėjom antrašo.. Ir, be abe
jones, draugai ir publika su
sirinkusi gal; laukė ir nežino
jo, kame dalybas.

Važiuojant iš N. Manches
ter, Conn., į Rumford, Me., 
buvo labai blogi keliai, daug 
sniego ir šalta taip, kad va
žiuoti didesniu greitumu ne
buvo galima. Vietomis va
žiuoti negalima, kad daug 
sniego, o kitur negalima va
žiuoti, nes slidus kelias ir jei 
tik neatsargiau, tai ir į šoną 
kelio, ką mes porą kartų ir 
padarėme, kur ką tik neužsi- 
mušėm ir sueikvojom nemažai 
laiko kolei išsikrapštėm iš 
sniego.

Tiesa, negalim mes sukon
troliuoti šalčius ir sniegus, nes 
tai ne nuo mūsų priklauso, 
bet kas nuo mūsų priklauso, 
o tai paskirstymas dienų taip, 
kad viena diena nereikėtų da
ryt virš 300 mylių kelionės, 
arba kad ir artimesnėse kolo
nijose viena su kita, jose tu
rėtų taip būti sutvarkyta, kad 
būtų nors kiek iš eilės, kad 
nereikėtų važinėti ir vėl toli 
grįžti atgal, kas šiuomi kartu 
yra.

Todėl manau, kad mūsų 
apskričių valdybos, o gal sek
retoriai, labiausiai atsakomin-, 
gi už tokį netvarkingą prisi- 

’ruošimą ir net nedavimą ant
rašų, kur ir kada važiuoti, bei 
kokiu 
bčs, 
laik u 
būti, 
kaip 
šios:
todėl, kad labai tolima kolo
nija ir žiemos laiku nebuvo 
galima į vieną, dieną pasiekti. 
Nashua, N. H., nepasiekta to
dėl, kad kalbėtojas nežinojo, 
jogei prakalbos rengiama 2 
vai. po pietų. Ir jei būtų tu
rėta antrašai, kaip dar atva
žiavom į miestą, 5 vai. vak., 
gal būtum radę žmones neiš
sivaikščiojusius,. bet kolei su
siradome svetainę, tai jau ir 
buvo po 6 vai. Taigi, jei pra
kalbos būtų rengtos vakare, 
tai būtų buvę laiku, bet kad 
prakalbos įvyko 2 vai. po pie
tų, tai jau ir pervėlu. O tai 
ne iš kalbėtojo priežasties.

Vadinasi, sušaukiami darbi
ninkus į prakalbas, rengiamės 
jiems ką nors pasakyti, deda
mės darbu, vargstam, kaip 
kalbėtojai, taip ir patys drau
gai, kurie dirba ant vietos.

ihbsrA'‘

Bet. ve, del vieno kito draugo 
nesirūpinimo, pasidaro nepa
sisekimas ir tada aiškinkis 
žmonėms ir kartu imkis nuo
stolius, kurie susidaro mūsų 
veikimui, kaip medžiaginiai, 
taip ir organizaciniai. Tai la
bai blogas dalykas.' Manau, 
kad mūsų visi draugai atei
tyje turėtų dėtis galvon, kad 
tokių dalykų nesikartotų.

Dar vienas dalykas, tai su 
manim važiuoja ir draugas C. 
Strauss, jaunuolių darbuoto
jas. Mūsų dienraštis “Lais
vė” turėtų vesti agitaciją ir 
informuoti draugus per spau
dą, kad važiuoja ir jaunuolis, 
reikalas traukti jaunimą į 
prakalbas. Bet tas nedaro
ma, “Laisvė” nepraneša, kad 
d. C. Strauss važiuoja, o va
žiuoti patarė ir žadėjo gar
sinti per dienraštį.

J. P. Millen

niam susirinkime už ^edarbių ap- 
draudą, nes mes visi matom, kad 
Roosevelto programa -ir prižadai ne
prašalino bedarbės, bet padidino.

Suvienytas Frontas. 
• I ' * (67)

HUDSON, MASS.
L.D.S. 100 kuopa rengia vakarienę 

ir šokius, 13 d. sausio, 17 School St. 
svetainėje.

Tai bus viena iš didžiausių ir pui
kiausių vakarienių surengta Hudso- 

tikimės visi būsite užganėdinti.
Kviečia Rengėjos.

• (67)

kare, drg. Kardausko namuose, 201 
W. 16th ąt. , . , . |

Kurie draugai priklausot prie.Siofc 
organizacijos, malonėkite laiku susi
rinkt, nes daug svarbių reikalų tu
rim aptarti. ~~ 
tuot 
jaus

Taipgi visi turim agi- 
gavimui naujų narių, ypas va- 
laiku.

Kuopos Sekr.
(6-8)

ne,

LINDEN, N. J.
L.D.S. 135 kuopos susirinkimas 

įvyks 10-tą dieną sausio, 8 vai. va-

ELIZABETH, N- J.
t

L.D.S. 33 kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 10, L.D.P. Kliube 408 
Court St. Pradžia 8 vai. vakare.

Draugės ir draugai būtinai turime 
visi dalyvauti, nes yra daug svarbių 
reikalų del apkalbėjimo.

Sekr. V. K. Sheraiis.
(6—8)
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LIETUVIŲ ANGLIŲ

KOMPANIJA

šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Tclefonuokite: Evergreen 7-1661 TRTI-FMRFR COAT, CO 3Arba užeikite pasikalbėti LdVliSl^K >

L.K.M. Choras Stato 
Scenoj Operetę “Ge

gužės Gėlė”

d ar
pu’si-

CHICAGO, ILL.
Kankliečiai smarkiai 

buojasi, kad tinkamai ’ 
rengti prie savo perstatymo.
Pamokos atsibūna po tris ir 
keturis kartus į savaitę. Mo
kytojas d. Kvedaras su kan- 
kliečiais dirba ne juokais. 
Jau laiko pamokas kartu lo
šėjai, dainininkai ir orkestrą.

“Gegužės Gėlė” yra lengvo 
turinio operetė. Muzika eina 
per visą veikalą. Yra pritai
kyta gana smagi orkestracija. 
Bus suvaidinta 14 d. sausio, 
4934 metais, Chicagos Lietu
vių Auditorium, 3133 S. Hals-/ 
ted St. Chicago, Ill.

J- D. Bendokaitis.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

i

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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.
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laiku įvyksta prakal- 
kad kalbėtojas galėtų 
ir į reikalingą vietą pri-

Tokio prisiruošimo, 
dabar, pesekmės yra 
Rumfordas nepasiektas

GREATNECK, N. Y.
LDSA 64 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 10 dieną sausio, 7:30 
vai. vakare, draugo V. Adomonie
nės namuose, 95 Steamboat Rd.

Draugės, dalyvaukite visos šiame 
susirinkime; bus išspręsta ar sykiu 
laikysim mitingus su ALDLD 72 
kuopa ar atskirai

Organizatorė.

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną sausio,, 8 vai. vaka
re, 1)76 Broadway.

Šis susirinkimas labai svarbus 
tuom, kad turėsim nuspręsti ar at
skirai laikysim mitingus ar sykiu su 
vyrų ALDLD. Tad visos draugės 
dalyvaukite.

Organizatore, H. T.
(7-8)

ROCHESTER, *N. Y.

Bedarbių Taryba ir suvienytas 
frontas įvairių organizacijų rengia 
masines prakalbas už bedarbių ap- 
draudą iš valdžios ir darbdavių. 
Įvyks 10 d. sausio,. Labor Lyceum 
svetainėje, 580 St. Paul St, Kalbė
tojas bus Louis Weinstock iš New 
York, A.F.L. eilinių narių vadas ir 
kitų gerų kalbėtojų.

Kviečiam • visus, darbininkus ir 
darbininkes dalyvaut šiame masi-
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MATHEW P. BALLAS 
( B t E L 6 U S K A S ) 
G R A g O R i U S 

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

MUSŲ. ĮSTAIGA ATLIEKA ' SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ ViSŲ SALIU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM Į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KRE1PK1TES Į MUS, O MES 
KUOOERIAUSIA1 PATARNAUS1M.

MUSŲ RAŠTINE ATDARA DIENĄ. IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

AaAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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“LAISVES” KNYGŲIŠPARDAVIMAS:
. Ar nori žinoti Į 
( ) ). Jie yra ne J 

j u. Jeigu nori J 
Jos kaina buvo Į

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS, 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — )
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. ~ 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra
turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi ? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS IŠ
Parašė K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra, 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Paraše A.
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų. < i

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del* komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 1 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

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

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.
Tiktai iš spaudos.

?

t

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į , VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo. 10

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija

Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų 
roję yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. 
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.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

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

Sąjungoje. Brošiū- 
Turi 50 puslapių. .
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HTelephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
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’ TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVĮ)!

Phone STagg 2-6497

TILLSONBURG, ONTARIO

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Ignition SpecialistBOSTON LUNCH Laisniuotas Graborius

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

?«««
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UŽSIMUŠĖ JAUNUOLIS
PEEKSKILL, N. Y — Į

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

a
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Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

Patarimas Veltui
LIETUVIŠKAI

Durban, Africa.— 
kiniui nusiritus nuo 
žuvo šeši žmones, 
daug sužeista.

Pa
kartu 
progą

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

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.”

TraU- 
trekių, 

Gana

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

PABĖGO DU JAUNUO
LIAI '

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Phone, EVergreen 7-4785

Ryte
Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 

Telefonas Lackawanna 4-2180

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

I įvažiavo ir ant vietos užsi
mušė jaunuolis Robert L. 
Spritzinger, 19 metų, Dart- 

| mouth kolegijos studentas.

MONTREAL - CANADA

Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. •

O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.
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'išbalzamuoja ir laidoja numirusius s 
J ant visokių kapinių; parsamdo au-į 
Į tomobilius ir karietas veselijoni?,| 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams į
fi

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

JONAS
512 Marion St., 

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

tokį pasielgimą, bet pribuvo 
pats JFagan su savo pagelbi- 
linkais ir tą viską užbaigė, sa- darbo, tai bosas pasako, kad

Dr. HERMAN MENDLO W!TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrintus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302 

New York. N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

Nepakenčiamas Mainieriu Pavergimas 
Ir Išnaudojimas Hubbard Maino j

McKeesport, Pa.— mc- 
Keesporte randasi maina, ku-l 
rioj darbininkai yra labiausiai 
išnaudojami. Nors ir dirba 
penkias dienas j savaitę, bet 
pragyvenimas vienok negali
ma pasidaryti.

“Laisvėj,” 294 num., gruod.
13 dieną, draugas J. A. para-! 
še iš kapitalistinio pragaro, 
tai yra iš West Virginia mai- 
nierių gyvenimo ir jų vargų.

Bet aš tikiu, kad šioj Hub
bard mainoj pralenkia darbi
ninkų išnaudojimas ir W. Va. 
kapitalistus.

Šita maina yra skirtinga 
nuo šešių pėdų anglies sluogs- 
nio mainų, šioj mainoj anglis ~ n . ty 1 Ii 
augščio yra nuo septynių ^31 PaVykfi PfakalbOS 
lig aštuonių pėdų ir biskį aug- 

i, ščiau, kaip per pusę tos ang-, 
lies, tai yra “bonies,” apie 20 i 
colių storumo. Ir ant viršaus ! 
tos anglies, daugumoj vietų, | 
yra akmens nuo penkių colių . 
iki aštuonių storumo, kurį tu- i 
ri nuimti. Da to negana, turi 
išimti visą apačią, kur maši
nos pakirsta. O už visą tą 
darbą atlyginimo veik nėra. 
Už tą minėtą “bonie,” moka 
po 28 centus už jardą, o už tą 
viršutinį akmenį, kaip kam 
loska, tai primeta kokią va
landą nuo dienų dirbantiems. 
Už tą apačios išėmimą, tai vi
sai nieko nemoka; tai mes 
matom, kiek čia to darbo už i 
dyką randasi.

O unijos viršininkai su mai-1 
nų savininkais yra pasirašę i 
sutartį, kad šitas sluoksnis an-i 

‘ glies yra be “šleito,” čystas.ir! 
už toną anglies darbininkas! 
gauna tik 46 centus.

Šitas sluoksnis anglies yra 
jau trečias žemyn. Pirmas, 
tai keturių pėdų, antras—še
šių pėdų sluoksnis, o šis tre- 

, čias sluoksnis, vadinamas 
Freeport sluoksniu. * 

(Čionai darbininkai yra bai
siausia išnaudojami. Sustaty
ta po keturis darbininkus į 
vieną vietą dirbti—du ant die
nų ir du ant naktų. Tai ku
rie dirba plačiose vietose, tai 
da kiek laimingesni; gauna 
daugiau kokį karą anglies už
sipilti, o kurie dirba siaurose 
vietose, tai visai bloga.

Tankiai, nuėjęs, randi tik 
tuos visus akmenis, kuriuos 
minėjau. Turi suloduoti už 
tuos 28 centus (už jardą) ir 
tankiai atsitinka, kad visai ne
gauni nei vieną karą anglies 
užsipilti dvieja dirbant. Kaip 
ta maina buvo tik pradėjus 
dirbti, tai tie patys karai 
veždavo po penkis tonus 
kaupu, o dabar užlioduoja 
džiausią karą ir negauna 
keturių tonų.

Darbininkai neapsakomai iš 
naudojami, bet jų tarpe nėra 

; jokios vienybės ir geresnio su-1 
pratimo, kad tą viską praša-| 
lint.

Draugai, dirbanti mainose,' 
turėtų aprašyti, kokis padėji
mas yra -kitose kasyklose.1 
skirtingose vietose’, kaip kad 
padarė draugas J. A., parašy
damas iš W. Va. darbininkų, 
gyvenimo ir kokius darbus jie 
turi dirbti.

Šioj Hubbard mainoj, kaip 
kada bedarbis turi laimės dar
bą gauti, užimdamas kito pa
liktą vietą, kurio jau kantrybė 
parbaigė šiame darbe. Ku
ris darbininkas šiame laike 

- pameta darbą, tai galima su
prasti to darbo “gerumą.”

Beje, šita maina dirba še
šias dienas į savaitę. Kas die- kitus ims kitą dieną, 
ną tam tyčia skaičių darbinin- aš pasilikau ant keleto dienų, 
kų varo atgal, namon. Tai,Bet greitai sužinojau, kad bo- 
tie turi dirbti subatomis. Jie sas ima tik tuos darbininkus, 
rokuoja, kad tu vistiek gauni kurie jam perka “batus.” Bet 
dirbti penkias dienas į savai- į maniau, kad tų neišmanėlių 

*tę ir turi tylėti. i darbininkų, kurie'perka “bo-
Darbininkai t buvo smarkiai Isui batus,” gal pritruks, tąi 

pasipriešinę prieš kompanijos gausiu ir aš darbą. Tačiauš 
tokių darbininkų yra gana 
daug. O kuomet paklausi

kydamas, kad kompanija ne- 
i peržengė N.R.A. įstatymų ;
jie sakė, kad N.R.A. nenuro
do, katrą dieną nedirbti. Jie 
sako darbininkams: “Jūs tu
rit džiaugtis, kad jums kom
panija duoda dirbti penkias 
dienas į savaitę, o ne kelti 

i triukšmą prieš kompaniją del 
I subatos darbo.”

Jiems nerūpi, kad darbi
ninkai uždyką dirba, bile jie 

i gauna sau riebias algas, o 
darbininkai ir dirbdami turi 
badauti.

Tai tiek šiuom sykiu iš šios 
mainos.

neklausk daugiau, kaip reikės, 
tai “pašauksiu,” iisai sakė. 
Na, o kada jisai pašauks, tai 
gali laukti per visą žiemą.

Na, o gyenimas šiame mies- 
te’yje, atvažiavus iš kitur, yra 
labai brangus, čia daugiau
sia gyvena anglai, lai kamba
rį ir mistą veik negalima pi
giau gauti, kaip 5 dol. į sa
vaitę. Pačiam gamintis mais
tą čia veik negalima, nes to
kių kambarių mažai yra.

Taip pat čia gyvendamas 
patyriau ir apie dirbtuvių dar
bininkų uždarbius. Darbinin
kai, kurie dirba po 10 valan
dų į dieną, tai per savaitę už
dirba po 7 dol. Bet ir tai ne 
visi. Kiti darbininkai uždirba 
tik nuo 4 iki 5 dol. į savaitę.

Tabaką čia skirsto į 17 rū
šių. Tai kurie gauna kartais 
geresnę rūšį tabako, tai pa
daro kelis centus daugiau. Už 
100 svarų surišimą gauna 
po 55 centus.

Darbininkai dirba nuo
valkų. Tai kartais, kad ir nė
ra darbo, bet reikia būti dirb
tuvėje. Tik moterys dirba 
nuo dienų, kurios išnešioja ta
baką.

Tad darbininkų sąlygos ne
pakenčiamos. Tačiaus jie dar 
nėra organizuoti. Darbinin
kai didžiumoje klauso kunigų, 
kurie sako, kad reikia kentė
ti, o dievas “po smert atly
gins.” Bet tikrai, tai “dievas 
duoda” tik tiems kunigėliams, 
kurie darbininkus apgaudine- 

j ja.
Darbininkams reikia stoti į 

organizacijas ir jose veikti. 
Reikia lietuviams darbinin
kams stoti į ALDLD ir kitas 
organizacijas. Veikime po 
raudona darbininkų vėliava.

Ten Buvęs

$143,430 Už SUKLYDU
SIUS LAIŠKUS IR SIUN

TINIUS
WASHINGTON. — Ka

dangi neteisingai buvo už- 
adresuoti bei visai neturėjo 
adresų, tai daug laiškų bei 
siuntinių nuėjo į valdžios 
“Dead Letter” departmentą. 
Tie daiktai tapo parduoti ir 
valdžia pasidarė $143,430 
pelno.

DOBBS FERRY, N. Y.— 
Čionai iš pataisos namo pa
bėgo du jaunuoliai kaliniai, 
abu 16 metų amžiaus. Po
licija sušilus jieško, bet ne
suranda.’

f BRIDGEPORT, Conn. — 
! Gruodžio 23 d. įvyko prakal- 
| bos, rengtos darbininkiškų or- 
I ganizacijų. Kalbėjo keli kal- 
i bėtojai. Pirmas kalbėjo J. 
Valinčius, vietinis, buvęs de
legatu S. V. Prieškariniame 
Kongrese, New Yorke, 
reiškė, kad tai pirmu 
savo gyvenime turėjo 
dalyvauti tokiam dideliam ir 
entuziastiškam susirinkime ir 
kad dalyvavimas tame kon
grese jį privedė prie didesnio : 
susijungimo už kovą prieš ka-į 
rą ir tt.

Antras kalbėjo lietuvis jau
nuolis, J. Jocis. Kalbėjo ang
lų kalboj apie jaunuolių rei
kalus ir kaip karo pavojus 
yra didesnis del jaunuolių to
dėl, kad jaunuoliai bus pir- 

i mutiniai pastatyti prieš ka- 
I nuoles. Kalbėjo gana gerai. 
' Trečias kalbėjo J. P. Mille-j 
ris apie Sovietų Sąjungą ir i automatinės Šviesos stulpą 
Lietuvą, nurodydamas, ką pa-! 
tyrė tose šalyse. Millerio pra- ! 
kalba publikai patiko, nes net 

! po. vienuoliktai vai. naktį pa- 
i baigė kalbėti, o publika ra
miai užsilaikė ir nesiskubino 
skirstytis. Klausimų irgi ma
žai buvo.

Iš pradžios, atidarant pro
gramą, jaunuolis A. Jasulai
tis iš Shelton, Conn., sugraji- 
no porą smuiko solų. Sugra- 
jino labai puikiai. Buvo ir 
daugiau jaunuolių pasižadėję 
dalyvauti muzikališkam pro
grama, bet nepasirodė.

Pirmininkui paprašius pa
aukoti lėšų padengimui, o kas 
liks nuo lėšų, pasiųsti L. K. P. 
aukavo po $1 J. Jasiunas ir 
G. Valatka. Po 50c. J. Pet- 
rušaitis, J. Masaitis, K. Že
maitienė, Draugas. Po 25c.: 
A. Mureikienė, J. Repšys, J. 
Mockaitis, P. Kalėda, J. Eiva, 
K. Jasulaitis, P. Katinienė, S.

K. Jankauskas,

at-, 
su 
di- I
nei; Tamošiūnas,

S. S. Tamošiūnas, A. Katinas, 
B. Bartkevičius ir M. Armoš- 

j ka. Viso su smulkiom aukom 
(surinkta $8.06. Visiems au- 
I kautojams ir dalyviams varde 
i rengėjų tariame širdinga ačiū.

J. ’M-

Darbo Bejieškant
Man teko perskaityti žinutę 

kapitalistinėj spaudoj, kad 
šiame miestelyje ims daug 

Idarbininkų į tabako dirbtuvę. 
Sakoma, kad ims apie 200 
darbininkų.

Apie tai viską sužinojęs nu
vykau ir aš į paskirtą vietą. 
Bet luojaus pasirodė, kad tai 
didele apgavystė. Darbininkų 
paėmė tik apie 50. Sakė, kad

Tai ir

J01VAS STOKES
FOTOGRAFAS

Siūdini pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

naujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion St., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street Stotis 
Brooklym, N. Y.

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

STOKES
kampas Broadway

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos 

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, o 
jums bus išaiškin
ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

Odos Nušašeji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir Mčšlažar- 
nės Ligos, Nervų

{degimas 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 
KALBAM

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

ryto Kampas E. 23rd St.

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

; Nepasivėluok užsimokėti 1934 m, 
I literatūros, politikos ir visuome- 
I nes mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
: 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
' rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
; proletarinės literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi- 
; tajistinių šalių gyvenimo ir re- 
! voliucinės darbininkų ir darbo 
! valstiečių kovos nušvietimu, ak- 
I tingai dalyvaus kovingo pro- 
; letariato ginklo - marksizmo-le- 
; ninizmo populiarizavime ir ko- 
; voje už šio mokslo išlaikymą lie- 
; tuvių komunistinėj literatūroj.
' Dailiosios literatūros srityj 
; 1934 m. “Priekalas” talpins eiles, 
; apysakas, vaizdelius, lietuvių sce- 
; nos aprūpinimui duos savo skil- 
; tyse revoliucinių SSRS dainų ver- 
' timų, originalių ir verstinių sce- 
! nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
BAS” dar daugiau, kaip ligšiol, 
' kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrines revoliuci-j 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų; 
rašytojų raštų talpinimą. ;

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 i 
spaudos lankų—didumo.
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 cčmų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

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

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę”

Kaina

Malonėkite Persitikrinti.

Tai Lietuvių Valgykla

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

• Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galimąją įsigyti per “Laisvę.”

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

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

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

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

u 9,

427 Lorimer St., Brookly

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waiving 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 mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

.... — ... . ■ .........................-..................... *

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

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 pa'rdavinėti už 
šią kainą. Tad naudokitės proga, tuojaus reikalau
kite jų ir rašykite sekamu antrašu:

“LAISVE” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N

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: Bėll—Oregon 5136 

Keystone—-Main 1417



Music

ĮVAIRIOS ŽINIOS

fronto Šorius

Narys.

2
priėmi-

Delegatas. ,

Visus kviečia rengimo komisija.

A. Visockienė.

gija Rengia Prakalbas

Narys.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

ir

seka
New

vimo 
narių

žiniaj 
kuopos

NEW YORK, N. Y.

Phene Bryant 9-7763

ištraukimą Į Pos iun#iasi Į
fronto. Dalis! Taig-i ketvirtadienį, 11 d. sau-

de- 
Bet 
de-

Antradienį, 9 d. sausio, 7 :30 
vai. vakare,' “Laisvės” svetai-

šios prakalbos
1 bus vienos iš svarbiausių, tad skait-

1 ingai atsilankykite. Įžanga visiems

prieš 
kuriems,. 
Maskva

Pastaba “Reporteriui”

Reakcinės International La
dies Garment Workers unijos 
vadai išmetė kairiojo sparno 
devynis vadus už jų kovingu
mą. Reakciniai vadai bijo.

Nuo Red. Mes manome, kad 
d. Visoskienė perdaug užsiga
vo. Tiesa, kritika buvo ašt-

Bet tik kritikos pagelba

kad “Laisve” duoda 
tokiems “Reporte-

vieną. Visi ir visos dalyvau
kite ir atsiveskite naujų narių 
prirašyti!

“Reporteris” gerai žino, 
Rodei neatsilankiau į LDS kuo
pos susirinkimą. Net per

1:45 P. M.—Gale Pagė, Songs
2:00—Wilson Orch.
4:30—Kogen Orch.
4:45—Owens

MOsm Paregimai

Laisvės” špaltose

Orch.
6:00—Himber Orch.
6:30—Mary Small, Songs

10:00—Joy Orch.; Sid Gray, 
Songs; Sydney Mann, Soprano

i 11:30—Madriguera Orch.
I 12:00*—Sissle Otch.

WNYC—810 Kc.
1:30 P. M.—Police 
3:00—Elsie Vecsey,
5:15—Kitty Conroy, Songs ■ '

WABC—860 Kc.
7:30 P. M.—Serenaders Orch. ■ 
8:00—Studio Orch.
9:00—Philadelphia Studio. Orch.

, 10:00—Gray Orch.; Irene Taylor,
Sengs; Trio

11:15—Dell Campo, Songs
11 :30—Nel on Orch.
12:00—Lopez Orch.

10:30—Eddy Brown, Violin; 
Concert Orch.

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

WJZ—760 Kc.

Kol mui nariu mokesčiu, j V . V.
dar i Taipgi “Reporterio”

1 noriu pasakyti, kad iš 
jokio mokesčio nesu gavusi ir

i kol kas nieko nereikalavau.
Gaila, 

vietos 
riams.”

Rodos 
vieta perbrangi tokiems plius- į 
kiams.

BROOKLYN, N. Y.
PA SI RAN D A VOJ A vienas kamba

rys su šiluma del vyro arba mergi
nos. Kelrodis: Jamaica “L” iki Cyp
ress Hills St.a., po dešinei už kampo.

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

(4—7)

IŠRANDAVOJIMAI
IŠSIRANDAVOJA ~~r 

' PASIRANDAVOJA ' fornišiuotas
1 kambarys, garu apšildomas, šviesus, 

.. ............................... prie labai patogios transportacijos. 
Taigi Visi 11 VISOS. ( kreipkitės Į valgyklą:

Alarms; Music 
Songs

BROOKLYN, N.\ Y. 5 
PARSIDUODA groserne lietuvių' 

nėję, Ten Eyck ir Lorimer St. i apgyvento.] vietoj, jau 30 metų kaip 
Brooklyn, N. Y. Įvyks Sveika-p* .laik.osi Parduodu, iŠ

•' Tr \ - t-. • • 1 Priežasties nesveikatos. Yra anttos ir Kultūros Draugijos pra- ; vietos gyvenimui kambariai, randa 
pigi, parduosiu pigiai.

Liudvikas Bielys,
23 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

* Valandos: nuo 1—6 po pietų

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

PARSIDUODA Valgykla, Bar it 
į Grill, prie dirbtuvių, gera proga pir
kėjui, nes vieta išdirbta per keturis 
metus.

e Pardavimo priežastis, turiu dubiz-
Sveikatos ir Kultūros Drau-1niu*h: n^aliuroabiejll pįižiūrėtiI Atsisaukit: 63 York St., kampas 

■ Adams St., Brooklyn, N. Y.
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Reakcionieriai Išmetė Iš Uni- “LaisvSs” bazaią jam pačiam . iz • n L* • 1 aiškinau, kad, veikiausia, į si jos Kovingus Darbininkus j susirinkimą negalėsiu atsilan- 
! kyti, nes veik kas vakaras pri
sieina viršlaikį dirbti. Ir ne 
todėl, kad noriu dirbti varš- 
laikį, nes dirbant per dieną 
gana pavargstu, bet todėl, kad 
esu verčiama djrbti. Ypatin-

kad nuolatinis kairiųjų darbi-įgai šią savaitę, po naujų metų 
ninku įtakos augimas neišmuš-i prisiėjo dirbti kas vakaras, 
tų juos iš vietų. ! Ketverge dirbau net iki 8:45

Kairieji darbininkai šaukė 1 ir tiktai po 9:30 buvau namie, 
viso I.L.G.W. 9 lokalo narius ■ Knygų naujam sekretoriui ne- 
į susirinkimą, pirmadienio va-j pridaviau, nes komisijos dar 
kare, kur turėjo būti aptarta' neperžiūrėtos, bet tiktai įtei- 
kovos būdai už tų darbininkų Į kiau mokesčių knygą 
grąžinimą atgal į uniją, 
kas susirinkimo davinių 
neturime.

Nutarta rengti spaudos 
naudai pikniką. Taipgi turė
ti pusmetinę konferenciją, ta
da, kada bus ir apskričio pik
nikas.

Į komitetą išrinkti tie patys į 
draugai ir draugės, kurie ir į 
pirmiau buvo: A. Lideikienė, 
P. Buknys, A. Gilman, J. Ski- 
parius, G. Jamison, B. Maku- 
tenienė ir M. Duobinis. Jų 
veikimu konferencija pasiten
kinus.

Konferencija baigėsi prįeš* ' • ' • 4 • *6 vai. Pirmininkavo d.. Skai
tys. Delegatų. ūpas bųvo.ge- 
yas. Primta reikalingos rezo
liucijos, kurios tilps ryt dienos! 
numeri je.

Po konferencijai buvo gerai 
Sietyno Choro vakarienė, bet 
apie tai. tikiu, parašys patys 
sietyniečiai.

LaGuardia Nori Būti New 
Yorko Diktatorium Iš Piliečių Kliubo Metinio 

Susirinkimo
Majoras LaGuardia 

Mussolini. Jis nori tapti 
Yorko miesto diktatorium. Jis 
pareikalavo pas New Yorko 
valstijos gubernatorių Lehma- 
ną, kad jam suteiktų pilną ga
lią miesto valdyme, neva 
“ekonomijos” reikalais. Majo-irp ~ ..............
ras jau dabar derasi su po- Į galima išmušti tą apsileidimą, 
žeminių traukinių, eleveiterių : kuris 
ir karų kompanijomis, kad kia. 
pakėlus važinėjimo kainas nuo 
5 centų iki 7 c. LaGuardia de
rasi su bosais prieš darbinin- iingai 
kus. Net gubernatorius Leh- pondenciją 
man jo reikalavimus apibudi- Naujo tarp Lietuvių ; 
no, kad LaGuardia nori pasi
daryti New Yorko miesto dik
tatorium.

pas mus visus pasireiš- 
Del drg. V. sekretoria- 
buvo nusiskundimų iš 
pusės. Bėję, bereika- 
drg. V. minėtą kores- 

užvardijo “Kas 
tai yra 

tam tikro skyriaus antgalvis, 
o korespondencijos antgalvis 

j buvo—“Iš LDS 1 kp. Susirin
kimo.”

Mes manome, kad po kriti
kų kaip vieni, taip ir kiti 
draugai dirbs mūsų judėjimui 

  įsu didesne energija ir atsar- . 9 » j f • *• '__________ f » i *
♦ kunigas W. A. Sunday, ku-! £a- 

ris daugiausiai žinomas po ’ 
vardu “Billy Sunday” atvyko į 
į New Yorką ir drožia pamok- j 
sius. Per 17 metų jis čionai 
nebuvo. 1917 metais, kada ! 
Jungtinės Valstijos stojo ka- 
ran, jis važinėjo po visą šalį 
ir drožė karštus evangelisti- 
nius pamokslus darbininkijos 
apgavimui. Po to buvo kaip 
ir į užkampį užlindęs. Dabar 
ir vėl išlenda ant scenos, nes 
imperialistai smarkiai ruošiasi 
prie karo. John Rockeffeller, 
jauniklis, labai prielankiai jį 
pasitiko.

Billy Sunday ir Vėl Išlindo į 
Ant Scenos

“Laisvės” Numeryje 5-tam 
tilpo korespondencija iš LDS 
1-mos kuopos susirinkimo su 
dideliu antgalviu “Kas Naujo 
Tarp Lietuvių/’ pasirašyta 
“Reporterio.” Visoj korespon
dencijoj, veik dviejų špaltų il-

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu

Iš ALDLD II Apskričio 
Metinės Konferencijos

Pereitą penktadienį įvyko 
Liet. Piliečių Kliubo metinis 
susirinkimas. Tarpe kitų da
lykų buvo užbaigtas rišti klau
simas, kas bus sekamiems me
tams Kliubo gydytoju. Perei
tam susirinkime šis klausimas 
buvo svarstytas ir nutarta pa
siteirauti su eile gydytojų, 
kad gavus prieinamesnes są
lygas. Išklausius komisijos 
pranešimą, nubalsuota gydy
toju palikti tą patį — Dr. Va- 
luką.

Šiame susirinkime, beje, fa
šistiniai ir menševistiniai lyde
riai atėjo susiorganizavę su 
naujais talkininkais, prūseiki- 
niais, kad ištraukti Kliubą iš 
Brooklyn© liet; darbininkų or
ganizacija bendro fronto. Jie, 
reikia pasakyti, buvo getai or
ganizuoti, išanksto. nustatę 
“darbų programą”1 ir todėl 
jiems pąvyko savo tikslą? pa
niekti. 1

Kuomet tiktai kliubo atsto
vas, Grybas, išdavė raportą, 
tuč-tuojaus visos trejukės ly
deriai ėmė atakuoti bendrą 
frontą. Koki gi vyriausi jų. 
buvo argumentai prieš bend
rą frontą? Prūseikiniai kovo- mėjimais, šie žmonės ėjo to- 
ja. prieš jį todėl,, kad bend-'liau: Bielskus davė suma-; 
ro fronto konferencijoj priim- nymą, kad ateityje kliubas 
toj rezoliucijoj buvę, esą, pa-! nepriimtų ir neskaitytų savo 
minėta, jog bedarbiai, Komu-; narių susirinkimuose jokių 
nistų Partijos vadovybėje, iš-! “politiškų” laiškų, žinoma, jis 
kovos sau didesnes pašalpas I čia galvoj turėjo įvairius lai- 
ir kitus būvio pagerinimus.! Skus, ateinančius nuo kairių- 
Kadangi jiems Komunistui jų darbininkų organizacijų, 
jiems Komunistų Partija šian-1 Buivydas tačiaus teisingai nū
dien pasidarė baisi, tai jie ir 
rėkė (Kreivėnas) už neturė
jimą su komunistais nieko 
bendro. Socialistų vyriausias 
argumentas tai tas. kad va
dovaujant komunistams be
darbiai nieko neiškovosią, nes 
“su komunistais niekas, nesi
skaito” (Vaitukaitis). Fašis
tai šaukė, kad mes nenorime

kliubą iš bendro darbo kovai 
už bedarbių reikalus ir už so-r 
cialę apdraudą, bet kokia nau
da iš to Kliubo nariams dar
bininkams? Kokia nauda pa
čiam kliubui, kaipo tokiam ?

Esu tikras^ kad kliubo na- 
jokių partijų, mes norime su-|r^ai darbininkai, pasvarstę tai 
gyventi taikoje, o čia, daly- s visapusiai, suras, kad iš toki® 
vaujant bendram fronte, išky-: nutarimo nei kliubui, nei na- 
la diskusijų ir barnių, nes Prū-p’i?ms ngra jokios naudos, o tik 

i seikos partija 
: prieš komunistus 
! ir kiti).

Keli bendro 
liniukai nariai 
galima nuveikti bendram fron
te, ką jis yra nuveikęs ir kas 
būtų galima nuveikti, jei or
ganizacijos, kooperuotų. Buvo 
nurodytą, kad triukšmas kelia
ująs ne ' komunistų, bet jų 
prįęšų ;„ tasai .triukšmas kelia
mas be jokio pagrindo tų žmo
nių, kurie 
prieš bent kokį 
glaudesnį 
prieš- tą naštą, 
apt bedarbių ir 
čiųjų pečių kapitalistai ir v 
džia. Deja, didžiuma susi-! 
rinkimo dalyvių, kurių tarpe! 
buvo nemažas skaičius gerų! 
darbininkų, suklaidintų fašis-!. ALDLD ii LDSA susivienijo 
tinių ir socialistinių politikie- i vieną oiganizaciją. Abi kuo- 
rių, balsavo už ištraukimą j Eos -iun£iasi į bendią kuopą, 
kliubo iš bendro 
susirinkimo dalyvių nekur ne
balsavo; jiems tas. klausimas 
nebuvo, matomai, dar aiškus.

žinoma, čia buvo apsileidi
mo mūsų draugų, esančių kliu- 
be. Jie žinijo, kad socialisti
niai, fašistiniai ir prūseikiniai 
lyderiai turėjo iš anksto ko- 
kusa, kuriame susitarė žūt būt 
“sumušti komunistus.” bet pa
tys nieko p.ędarė, nepasitarė, 
kaip atremti tų politikierių 
darbininkų judėjimui žalingas 
užmačias. Reikėjo pasidarbuo
ti, pasitarti su pažangiais kliu-i . - . .. .
bo nariais ir atsakyti reakci-1 P° sujungimo oi gamzacijų į

kelia ferma žala, kadangi tuomi pakerta- 
: (Kundrotą ma darbininkiškų organizacijų j 

bendras darbas. šituo “lai-; 
mėjimu” gali pasidžiaugti tik! 

kas'^ai tie, kurie sąmoningai nusL 
statę kovoti prieš revoliucinį 1205 P, 
d arb i n i n k ų j u d ėjimą,
darbininkų vienybę; 
beje, visur vaidinasi 
ir jos “agentai.”

nusistatę kovoti!
darbininkų 1 

susirišimą kovai . 
kurią verčia!
dar dirbau-1

■m . j ALDLD 1 Kp. ir LDSA 1 Kp
Visu Narių Susirinkimas

RADIO-SIANDIEN
WMCA-570 Kc-

9:30 A. M.-*-Food Forum;
10:00—.Beauty Talk
10:15—Betty Gould, Organ
10:45—Cotterill Orch.
12:00—Jerry Baker, Tenor
12:15 P. M.—Chuck Richards,

Songs; Stock Quotations
2;30—Olman Orch.

j 10:45—Dance Music

WEAF—660 Kc.
11:00 A. M.—Ray Heatherton
1.1:45—Al Bernard Songs

M.—Johnny Marvin, 
Tenor; Lees Orch.

1:15—Emil Velasco, Organ 
.1:30—Hunter Orch.
2:00—Fred Wade, Tenor;
Cloutier Orch. ’

8:30—Wayne King Orch.
11:30—Whiteman Orch.
12:00—Valle Orch.

WOR—710 Kc.
/ 12:30 P. M.—Brunesco Orch.

5—Otis Holley, Soprano
5:15—Kay Costello, Songs 
6:30—Scotti Orch. .

10:00—Teddy Bergman, Comedian; j 
Betty Queen, Songs

10:15—Current Events—Harlan 
Eugene Read

šio, 7:30 vai. vakare visi 
ALDLD 1 kuopos ir LDSA 1 
kuopos narai ir narės būkite 
“Laisvės” svetainėje. Tai bus 
pirmas abiejų kuopų narių su
sirinkimas. Jis turėtų būti 
masinis. šiame susirinkime 
bus abiejų kuopų valdybos 
sujungtos į vieną ir pasidalins 
darbais. Prie to bus visa eilė 
kitų labai svarbių klausimų. 
Kaip tai: prisirengimas prie 
visuotino bedarbių kongreso; 
diskusijų apie tai, kaip mes 
vesime bedarbių kovos darbus

pinkams tuom patim.
Buvo .atsilankęs nuo Needle 

Trades Unijos atstovas ir pra
šė kliubo prisidėti su keliais 
centais pagelbėti išliuosuoti 
28 unijos vadus,, kuriuos bosai 
ir valdžia yra pasirengusi pa
siųsti ilgiems metams kalėji
mam.* klastingais kaltinimais. 
Bet ■ čia suorganizuotoji tre
jukes mašina išvadino suareš
tuotuosius “giansteriais” ir 
“žydiškais raketieriais” ir nu
tarė neduoti nei cento ! -( ,

Įsismaginę. ,su tokiais lai-

Šaukiamas Protesto Susirin
kimas Prieš Fašistus

bedarbių konferencija, kuriplė nuo paralyžiaus, 
įvyko 6 d. sausio ir kurioje 
dalyvavo 150 delegatų, šioje dykai, 
konferencijoje buvo atstovų ir 
nuo eilinių narių Amerikos 1 
Darbo Federacijos. Visi pasi-1 
sakė kovos už kairiųjų darbi
ninkų išdirbtus reikalavimus ‘ 
bedarbės, ligos ir senatvės' 
klausimais.

Sekmadienį, sausio 7 dieną, 
Newarke įvyko ALDLD II 
Apskričio metinė konferencija. 
Kol mandatus peržiūrėjo, visa 
eilė draugų ir draugių pasa
kė po prakaibęlę. Komisija 
raportavo, kad randasi 48 
legatai nuo 44 kuopų, 
dar vėliau atvyko keletas 
legatų.

Išrinktas . prezidiumas
įvairios komisijas. Iš apskri
čio komiteto raportų paaiškės 
jo, kad turėjo sėkmingą apsk. 
naudai pikniką ir dar sėkmin

gumo, nieko naujo nepasaky- į gesnį revoliucinei spaudai. Iš 
ta, kaip tik išdergihta buvusi j kuopų raportų pasirodė, kad 
kuopos finansų sekretorė. A. i kelios kuopos jau pralenkė 
Visockienė, kaip jinai nekom-il932 metus nariais. Kas svar-, 
peteritiškai vedė knygas, kaip bu, kad ALDLD antro .apskri- 
“skandališkai” apleido darbą >*io ribose Jabai gerai pi^avęs- 

: “Laisvės” vajus, Newarkas, 
| Kearny, Elizabeth, Great 
Neck, Cliffside ir kitose kolo
nijose draugai labai gerai dir
bo ir gavo daug' naujų . skai
tytojų. Mes savo ribose tu
rime nemažai gerų darbuoto
jų—Duobinį, Krūtį ir kitus.

Sietyno Choro draugai ir 
draugės tą vakarą ten pat 
rengė puikę vakarienę, tai 
gaspadinės padarė delega
tams .pietus—tinkamus ir pi
giai, už ką joms reikia tarti 
didelį ačiū.

Po pietų apsvarstyta, kaip, 
sėkmingai pravesti vajų už 
'‘šviesą” ir naujus narius į 
ALDLD. Kaip vesime darbą 
tarp ipoterų darbininkių , po 

i sujungimo LDSA it ALD^D 
organizacijų ir visą eilę kitų 

klausimų.

Komitetas kovai prieš Vo
kietijos fašistu terorą šaukia 
masinį susirinkimą, trečiadie
nį, 10 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Central Opera House, 67th 
St., ir 3rd Ave. New Yorke, 
šiame susirinkime bus geri 
kalbėtoiai. Bus reikalaujama, 
kad fašistai paliuosuotų drau
gus Torglerį, Dimitrova, Ta-i
neva ir Popovą, kuriuos iš-! . 
teisino, bet vistiek fašistai lai-Į ^ia 
ko ir rengiasi surasti kitus j 
priekabius, kad tiuteisus ir 
nukirtus jiems galvas.

rodė, kad tokis sumanymas 
būtų lygus nėrimui kliubui vir
vės ant kaklo ir jis ragino 
susirinkimo dalyvius bent šiuo 
klausimu išstoti prieš, kas ir j nė 
buVo padaryta...

Matomai, dabar ši trejukė 
labai didžiuosis t(uo, kad jiems 
pavyko nugalėti “Maskvos 
agentus,” . pavyko ištraukti

kalbos. Kalbės Dr. Anderson. 
P. Baltrenas ir R. W. Belinis. 
Belinis sakosi, kad jis pasnin
kaudamas išsigydė nuo para- 
lyžio. Baltrėnas aiškins apie 
maistą, kaip maistas veikia į 
žmogaus organizmą, ką jis 
suteikia gero ir blogo. Dr. An-! 
derson suteiks labai daug pa- • 
mokinimų.
seni ir jauni, būkite šiose pra-1417 Lorimer St., Brooklyn, N.. Y. 
kalbose. Atminkite, kad pra
kalbos įvyksta šį vakarą..

Komisija

Diskusijos Temoje: “Grūmo
jantis Karas ir Fašizmas”

Prieškarinis komitetas ren- 
l “symposium”—viešas dis- 

j kusijas .apie karo ir fašizmo 
pavojaus grūmojimą. Jos 
įvyks penktadienį, 12 d. sau- 

!šio, 8 vai. vakare, Royal Pa-į 
lace, 16 Manhattan Avė., j

New Yorko Apskr. Bedarbiai Brooklyn, N. Y. 
Šaukia Konferenciją

New Yorko apskričio masi- 
organizacijų konferencija 

I įvyks vasario’ 5 dieną, kurio
je bus išdirbta planai kovai 
už' bedarbių reikalus. Šaukti 
kęnferenciją, viso apskričio, 
nutarė New Yorko darbininkų

Diskusijose dalyvaus Roger 
Baldwin, William Patterson, 

, J. W. Hughan, Leroy Bowman, j 
Joseph Cohen ir keletas kitų ’ 
kalbėtojų, čia bus nuo darbi-! 
ninku organizacijų ir nuo ki-j 
tokių partijų kalbėtojų.

*

“skandališkai
ir kaip, “gėdinosi” ateitį į su-'ta 
sirinkimą.

Ar “Reporteris” gali priro
dyti “nekompetentiškumą” ve
dime knygų ? Kuomi jis pama
tuoja pasakymą, kad “skan
dališkai” apleidau darbą? 
Kuomi jis remiasi sakydamas, 
kad “gėdinausi”. ateiti į susi
rinkimą?

Kadangi “Reporteris” LDS 
l-mos kuopos knygų nėra per
žiūrėjęs, tad ir negali sakyti, 
kad knygos “nekompetentiš- 
kai” vedamos. Tiktai kuopos 
išrinkta komisija peržiūrėji- 
rpui knygų, gali tai sakyti. Jo
kio darbo nesijaučiu “skanda
liškai” apleidusi. • Niekuomet 
“nesigėdinau” lankytis į bile 
darbininkiškos organizacijoą 
susirinkimą, o ypatingai mūsų 
LDS kuopos.

r •

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE
* RENGIA L.D.S.A. 1-ma KUOPĄ IR A.L.D.L.D, 1-m'a KUOPA , 

MERGINŲ SEKSTETAS IR. A. KLI MIUTfi DALYVAUS PROGRAMOJE

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugija ren-, 
gia prakalbas, kurios Įvyks antradie- . 
nj, 9 sausio, 7:30 vai. vakare, “Lais-' 
vės” Salėje, 46 Ten Eyck St. šių ' 
prakalbų svarbiausia tema: “Pasni-1 
kas ir Atsijaunijimas.”

• Kalbėtojai bus Dr. R. W. Ander
son, P. Baltrėnas, ir G. Belinis, ku
ris išpasnikavo 47 dienas, ir. išsigy-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

LAISVĖS 
SVETAINĖJE 

46 Ten Eyck St. 

BROOKLYN

SEKMADIĖNĮ

Sausio January, 1934

A. BALČIŪNO
Jr., Orkestrą 

Įžanga 75 centai
Iš anksto 65 centai

N

STIRNIENOS VAKARIENE
p I ■ ' ■

Tai naujienybe, todėl kiekvienas pasirūpinkite tos naujienybes paragauti.
Iš anksto . įsigykite tikietus

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

šokiai ppeš ir po Vakarienei 
.Vien tik Šokiam Įžangą 25c

Durys atdaros 6 vai. vakare 
Vakarienė bus 7 vai. vakare

f M 
i 1 
44 r.

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.




