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KRISLAI
Drg. Stalinas.
Priešų Balsas.
Ugnis prieš Oportunizmą.
Kaip Slidus Jų Kelias.

Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Kuomet gyveno Leninas, jis 
buvo ant lūpų visų priešų. Kei
kė jį menševikai, socialistai 
voliucionieriai, anarchistai, 
ortunistai, buržujai, ponai 
kunigai, šiandien ta visa
nis nukreipta prieš draugą Sta
liną, sekretorių Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos ir vadą 
viso Komunistų Internacionalo.

Kodėl?
Todėl, kad drg. Stalinas eina 

tuo keliu, kuriuo ėjo ir mokino 
eiti Leninas. Jokios priešų ata
kos negali išmušti ji iš to kelio. 
Jis kietas, kaip uola, 
ševikas.

Mainierių Lokalas Prieš 
Lewiso Mašiną MOBILIZUOJĄS MAINIERIŲ OPOZICIJA i

DANVILLE, Ill.—United i ■
Mine Workers unijos loka-! riTm_n_TTT,^TT T i ~ T .... . . . 1 . .
las 5509 priėmė rezoliucija, PITTSBURGH, Pa. - priėmė rezoliuciją kurioje , raasinis teismas prieš fašiz-, 
kurioje reikalaujama .kovo-11 ereltc? sekmadieni Rento-. reikalatyaj^i naikinimo! mą. Bet■ kuomet darbmin-1 
ti tos unijos nacionalėj kon- įne lvYko konferencija kovai J cheSFbff , įvedimo nacio- |kai pradėj0 rinktis Į Dor-į 
venciioi prieš Lewiso maži- ipneš Lewiso masiną ir pries i nales sutarties, teises strei- chester i
na ir už pravedima tokių ta- bosus- Datavo 25 atsto-į kuoti ir t. t Delegatai taip ,po|icijos būrį, -'kuri neleido į 
rimu, kurie būtu'naudingi P’a‘ ,UratTed Mme. pat pasisakė uz laikymą ei- eiti svetainėn.

Laike drg Stalino oO meUj j L 0 a rinkti į tos unijos nacionalę j rencijos Indianapolyj, kuo-L. . ... „ f
su a uvių ig., . i zoni i | , v. j konvenciją.' | met įvyks United Mine i Slaptai Mines Lenino

Ii ši opozicijos konferencija: Workers konvencija. ’ .
ĮVAIRIOS ŽINIOS r- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :—

ČEVERYKU DARBININKAI ATMETĖ UNIJOS

SIEKIMAS PRIE TAIKOS YRA SOVIETU
SĄJUNGOS VYRIAUSIAS TIKSLAS-PA-

i tą sekmadienį turėjo įvykti REIŠKĖ DRAUGAS TROJANOVSKIS

Jis bol-

dze pasakė prakalbą apie jį. 
Jau 1905 metais Stalinas buvo 
pripažintas vienas iš didžiųjų 
bolševikų vadų. 1907 metais 
Stalinas sugrįžo iš Londono ir : 
pradėjo begailestingą kovą su ,
menševizmu ir menševikais SUS sorkininkas 
Transkaukazijoje. Stalino po- tas Billy Sunday velnių me- ( 
zicija laimėjo. Menševikai tu- ■ džioti. Bet bėdavoja, kad: ““ 
rėjo pabėgti. Paskui jie pra-. durnių mažiau randasi ir i šama 
“skaldyto"as“ a tainas 'iaįmažai kas nori klausytis jo,kad ten nesenai įvyko dide-;dai deda 

' J ■ pamokslų.

New York.—Pribuvo gar- 
evangelis-

Lygiai šiandien panašus vaiz
das su mūsų neo-menševikais— 
oportunistais. Jie tapo supliek
ti mūsų judėjime. Pabėgo. 
Paskui pradėjo rėkti, kad mes, 
komunistai, esame skaldytojai, 
o jie nekalti avinėliai. Toks vi
sų menševikų kailis.

1912 metais galutinai orga
nizaciniai atsiskirta su menše
vikais. Prasidėjo būdavojimas 
nepriklausomos bolševikų parti
jos. Drg. Stalinas buvo išrink
tas į bolševikų partijos Centra- i 
linį Komitetą ir paskirtas vadu 
Centralinio Komiteto Rusų 
Biuro. “Stalinas buvo ir pasi
liks tikruoju įpėdiniu Lenino”, 
sako Ordzonikidze. “Nebuvo 
tokio atsitikimo, kada Stalinas 
būtų nesutikęs su Leninu. Le
ninas žinojo, su kuom jis turi 
reikalą. Jis didžiai gerbė 
ną ir juomi pasitikėjo.”

Stali

“Kuomet šiandien visi 
kištai rašo ir kalba apie

WASHINGTON.— Drg. Įšius, daug prisidės prie pa- 
Manor svet.‘ rado : Trojanovskis, pirmas Sovie- 

|tų Sąjungos ambasadorius 
Jungtinėse Valstijose, 'pri
davė mandatą prezidentui 
Rooseveltui ir padarė pa- 

' reiškimą. Jis sako, kad jau

Mirties
--------  [jos užmezgė draugiškus ry-

laikymo taikos pasaulyje. 
Drg. Trojanovskis nurodė, 
kad Sovietų Sąjungos vy
riausias šiandien troškimas 
yra palaikymas taikos. At
vejų atvejais darbininkų tė
vynė tatai įrodė įvairiose 
tarptautinėse konferencijo
se.

BIRMINGHAM, Ala.

REAKCINIUS VADUS IR JU POLITIKU Yv¥a Užvirė Karas Naujas Smūgis Neg- 
Pietinėje Amerikoje rams Darbininkamsveidžiai ir juodveidžiai dar-;

bininkai ir pusininkai laikys I
masinius mitingus paminė- Į
jimui Lenino mirties sukak- BUENOS AIRES, Argen-i Paskelbė savo raportą re- 
tuvių. Dauguma tų mitin- (tina.— Paliaubos nutrūko < formistinė negrų organiza- 
gų bus slapti, nes valdžios ir vėl užvirė kruvini mūšiai < cija National Association 

---- 7 ----- ------------------ ... teroras neleidžia viešai susi- tarpe Bolivijos ir Paragua- for the Advancement of Co- 
nio valdžia nutarė apgink-1Shoe Workers Protective .me lyderius į šalį ir užgyre t.inkti. Ypatingai negrai jaus armiiu ' " -
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prane-į Bostono amalgama cijos 
konvencijoj, bet dabar va- 

visas pastangas, 
j lis ir šturmingas čeverykų;kad unijos neprileisti prie 
, darbininkų

Roma, Italija.— Mussoli- įTai buvo susirinkimas narių j jos.

Daily Workeriui”
. iš Haverhill, Mass

susirinkimas. ; Bostone įkurtos naujos uni- 
Eiliniai nariai pastū-
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organizacijos į Union, kurios vadai Kele- j padalytus žygius del vieny- pusininkai yra persekiojami armijos štabas sako, kad ta
is šobliomis. piers ir kiti bandė pastoti-bes. Susirinkime pries vadų ir terorizuojami. I„o užimti keturi Bolivijos
dios bus var-1 kell% Pasisakymui už amai-, norus dalyvavo ir kalbėjo Birminghame ivyks pen. 1 tei Mušiuose d ka. 
uvusio nerei-! Staciją ir užkarti ant jų Bostono konvencijos išrink- 1<iniii<a mitinpn/ (sa bus ’ x.,‘.

luoti visus <
“Balilla” narius šobliomis
Ant kožnos šo.blios bus var- ■ 
das kareivio, žuvusio perei-' - . - - - -,
tame kare Ši Organizacija naują algų kapojimo sutar- to komiteto atstovai 
turi 800,000 nariu. Priklau-!^ Nors ta uni> dalyvavo i bei ir Critchett. 
so vaikai tarpe 10 ir 14 me- i
tų am z i a u s. ' Karo Fondus Atiduokite

“ i Bedarbių Šelpimui
Amherst, Mass.—Michael i  

Okolo sūnus dar tik 10 me- į
tų, o gerai gali automobi-;
liumi važiuoti. 4

Bušo Nelaimėj Žuvo 
Trys Mokyklos Vaikai

kiolika mitingų. čia bus 
^ie“ bandoma mitingus laikyti į 

• | viešai.

reiviu žuvo.
Karas verda už Chaco 

[provincijos žibalo šaltinius. 
■Bolviją remia Jungtinių 

iTROKAS UŽMUŠĖ DAR-Į Valstijų imperialistai, o Pa- 
BININKĄ iraguajaus pusę palaiko An-BININKĄ

Paraguajaus dored People. Net šios or
ganizacijos vadai pripažįs
ta, kad NRA atnešė neg
rams neapsakomus kentėji
mus. Tūkstančiai negrų 
darbininkų iš darbo išmes
ta. Negrai priversti dirbti, 
kurie dar turi darbus, už 
daug mažesnę algą—kar
tais ant 30 nuoš., negu balt- 
veidžiai darbininkai.

An-

Paryžius.— Tuoj aus bū
sianti pasirašyta ■ prekybos 
sutartis tarpe Sovietų Są
jungos ir Francijos. Fran- 
cija sutiko nuimti specialius 
25 nuoš. taksus, uždėtus 
ant Sovietų produktų, kurietroc-

____  ___ __ ____ drau-i
go Stalino rolę mūsų partijos ir i atgabenami Francijon. 
rusų revoliucinio judėjimo isto
rijoje, jie užmiršta tą vieną 
mažą dalykėlį—jie užmiršta, 
kad laikais juodžiausios reak
cijos, kuomet buvo tveriama ir 
budavojama Rusijoje bolševikų ■ 
organizacija, spėka, kuri spalių 
dienose sudaužė kapitalizmo 
tvirtovę, draugas Stalinas buvo 
Lenino pasekėjas, visuomet ati
duodamas visą savo energiją, vi
sus savo organizacinius gabu
mus bolševikų organizacijai Ru-

• sijoje, kuomet tuo tarpu ponas 
Trockis' ir kompanija vedė at- j 
kaklią kovą prieš Leniną ir jo! 
partiją.“

Reikalauja $473,200, 
000 Karo Laivams

WASHINGTON.— Amę- 
rikos imperialistai nesitve- i 
ria savo kailyje. Štai Illi- 
nojaus valstijos atstovas 
ponas Britten įnešė bilių į 
kongresą, iš kurio reikalau- 

ijama paskirti $473,200,000 | 
karo laivyno reikalams. Jis • 
siūlo, kad tais pinigais bū-!

“Vyriausia draugo Stalino. tų pastatyti 101 karinis lai-Į 
ypatybė buvo ir pasiliko, tai jo vas# Budavojimas tų laivų j 
- - -- • - - prasidėtų 1939 metais ir tęš- į

tusi iki 1945 metu. •!
pasitikėjimas leninizmu, jo ge
ležinė valia paverst leninizmą į i 
gyvą veikimą ir jo milžiniški i 
organizaciniai gabumai. Po Le
nino mirties drg. Stalinas pa-' paskutinis ir pasibaigs revoliu- 
sirodė visam savo didume. . .“ cija. Ir šaukia Prūseika: “Va-

--------  ; dinas, 1933 metų .Stalinas išėjo 
Bolševikų partija, drg. Stali- prieš 1928-29-30-31, 32 metų 

no vadovybėje, nugalėjo trockis- Staliną.“ Supraskit, Prūseika 
tus ir dešiniuosius oportunistus. ' gudresnis, razumnesnis ir ge

resnis bolševikas už Staliną!

T1. • . I D AUoriLT n Ti/r - z*.- - I HACKENSACK, N. J.—i-----------------iC?I?AG0’ 1 r7 Sausio ; BASSFIELD, Mass.—cio- jTrokas užmušė darbininkais , ę • • ,.. 
14 d. Jaunųjų . Komumstų j nai traukinys užbėgo ant I Fpank Va]1 ,56 mfetu aml Neleido Susinnkh 
Lyga saukia prieskarinj su- .mokyklos buso ir ant vietos j . ■ įe • . ,Bedarbių Konferencijai
sirmkimą, kurio bus tikslas I užmušė tris vaikus, o labai l 1 J 1 , ______
reikalauti, kad Roosevelto i daug sužeidė. Kai kurie iš Į °’ 
valdžia atiduotų bedarbių Į jų sužeisti pavojingai ir ne 
pašalpai visus karo reika- i iškentės, 
lams paskirtus fondus. Lie
tuviai raginami skaitlingai 
dalyvauti.

Dar Pluoštas “Laisvei” 
Nauju Skaitytoją

Išteisino Motiną
NEW YORK.— Teisėj

BAISIOJ PANIKOJ
ŽUVO 76 ŽMONĖS

i KYOTO, Japonija.— Iš- 
as leidžiant laivyno , rekrutusDalias.—Dainininkas Tho- 

.mas atsisakė dainuoti, kuo
met prieš pat programos j ret Bruno, 32 metų amžiaus, 
prasidėjimą teatro savinin- i keturių vaikų motiną, kuri 
kas atsisakė užmokėti $1,- buvo kaltinama užmušime nes pradėjo šaukti, bėgti ir 
500, kaip buvo sutikta. Jam savo vyro 1932 metais. Vy- grūstis. Nelaimėje užmuš- 
buvo pasiūlyta $500 tik už ro lavonas buvo rastas upė- ta 76, o labai daug sužeista. 

! vieną padainavimą. |je su peršauta galva.. Niekas nežino, kaip ir kodėl

Rosalsky išteisino Marga- geležinkelio stotyje prisi-
4- D i w O O wn i n w-i r/i n vid ! rviH i /T /A 1 n Iyh 1 rl n n rr n w iii

laisvės’ Bendrovės Šėrininky Atydai

grūdo labai daug žmonių. 
Staiga kilo panika ir žmo-

Niekas nežino, kaip ir kodėl 
ta panika kilo.

Du Svarbūs Dokumentai

BIRMINGHAM, Ala. — 
Sausio 7 d. čionai buvo su
jaukta plati darbininkų 
konferencija kovai prieš be- 

įdarbę, Suvažiavo apie pen- 
■ ki šimtai baltveidžių ir neg- 
' rų delegatų. Bet pribuvo 
keli vežimai policijos ir Ku 
Klux Klano chuliganų ir ne

Vajus baigiasi. Labai 
smagu, kad mūsų draugai 

I vajininkai dar darbuojasi, 
štai vakar gavome skaity
tojų-nuo sekamų draugų: S. 
Gendrčnas, Rochester, N. 
Y., 6; S. Reikauskas, She
nandoah, Pa., 5; F. Bus- 

. ., , , .. J lauskas, Pąterson, N. J., 4;
leido darbininkams laikyti Gaiecfci2nė, Philadelphia, 
konferencija. Darbininkai, Pa 3 Ir kdetas dl 
nusprendė tuojaus pradėti prisiuntg po viena skaityto- 
griežtą kovą uz žodžio ir 

[ susirinkimų laisvę šiame iJ 
' Alabamos plieno didmiesty-, 
[ je.

MEKSIKOS GYVENTO
JAI

Farmeriai Kovos Lauke, Mexico-city.- Meksi- 
fkos respublikoje yra 16,- 
. 552,722 gyventojų — 8,199,- 
• 004 vyrai ir 8,436,718 mote
rys.

Šiuomi pranešame, kad “Laisvės” Bendrovės šėri- 
ninku suvažiavimas įvyks sekmadienį, vasario. 4 d., 
1934 metų, “Laisvės” Name, 46 Ten Eyck St., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 valandą ryto.

Tokiu būdu kreipiamės prie draugų šėrininkų ir 
skaitytojų domingai rengtis prie ši,o* suvažiavimo. 
Žinote, kad ryšyje su “Laisvės” dalininkų suvažia
vimu—būna perbėgimas, peržiūrėjimas praeitų me
tų nuveiktų, darbų ir nustatymas veikimo sekantiems 
metams visam revoliucinių darbininkų judėjimui. '

Mes raginame visus dalininkus, kam tik leidžia 
laikas ir finansai,—dalyvauti suvažiavime. Kas dė
lei kokių kliūčių nepajėgsite pribūti—siųskite laišku 
savo patarimus bei sumanymus, o suvažiavimas 
mielai išklausys jūsų balsą!

Taipgi raginame visas draugijas, kurios turi “Lai
svės” Šerus, rinkti delegatus ir siųsti suvažiavimam 
Prie to, yra pageidavimas, gauti pasveikinimus su 
finansine parama, nes šios bedarbės laiku išlaikyti 
darbininkų leidžiamą dienraštį—yra sunkus darbas. 
Mes į tai privalome žiūrėti visu rimtumu.

• Einant suvažiaviman—nepamirškite pasiimti savo 
“Laisvės” serus, nes be jų nebūsite priimti dalininkų 
suvažiaviman.

Direktorių Sekretorius J. N ai i vaika.(

Sausio 13 d. laidoje “Dai
ly Workeryje” tilps Komu
nistu Internacionalo Pildo
mojo Komiteto 13-plenumo 
rezoliucija klausimu: “Fa
šizmas, Karo Pavojus ir Ko
munistų Partijų Pareigos.” 
Taip pat tilps Drg. Dimitro- 
vo prakalba, kurią jis pasa
kė Leipzigo teisme. “Daily 
Worker” išeis padidintas— 
net 10 pusi.

CHICAGO, Ill.— Farme- | 
riti kova eina aštryn. Vi
soj Chicagos apielinkčj far
meriai pikietuoja kelius, kad 
nebūtų įvežamas pienas. 
Apie du šimtai farmerių pi- 
kietavo Du Page pavietą ir 
sulaikė pieno gabenimą. Jo
liet distrikte farmeriai pi- 
kietavo Brown pieno trusto 
stotį, apdaužė raštinę ir iš
vertė pieną į duobę. Šis far- i 
merių streikas yra jų kova j 
prieš pieno trustą.

Lenino Paveikslai
Amerikos Lietuvių Dar

bininkų L i t e r a t ū r os 
Draugijos komitetas at
spausdino Lenino paveik
sią, 7x10 colių didumo, 
spalvuotą. Kuopos bei or
ganizacijos gali parsi
traukti platinimui. Gaus 
už 3 centus paveikslą, o 
parduoti galės po 5 cen
tus. Ypatingai Literatū
ros Draugijos kuopos tu
rėtų parsitraukti ir išpla
tinti. Užsakvmus siuski
te:

SUKILO KUNIGAI PRIEŠ 
FAŠISTŲ VYSKUPĄ

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y

REPUBLIKONŲ PARTI
JOS DEFICITAS

“Gadynėje
,atvirai tyčiojasi iš draugo Sta
lino. Komunistų Internaciona
lo vadai, “inspiruoti, paties Sta
lino”, girdi, nenumatė, nesupra
to krizio eigos. Jie, esą, sakė, 
kad šis “trečias periodas“ bus

WASHINGTON. — Re- 
publikonų partijos naciona- 
lis komitetas skundžiasi, 
kad jo ižde pasidarė $191,- 
475,000 deficito.

Partija laimėjo. Visi jos prie
šai sumušti ir išvyti laukan.
Partija maršuoja leninizmo ke- ■ Oportunistų kelias slidus. Jų 
nu. : ., ; kova prieš lietuvių Centro Biu-

; ' ra pasibaigė atviru puolimu ant
Oportunistas Prūseika savo Sov. Sąjungos Komunistų Par- 

(sausio 4 d.) jau tijos ir Komunistų Internacio
nalo. Viskas, ką Komunistų In
ternacionalo vadovybė darė ar 
kalbėjo, jiems nepatiko ir nepa
tinka. Ir negali patikti. Nes 
ta visa vadovybė yra lenininė, 
bolševistine.

BERLYNAS.—šeši tūks- 
tančiai protestonų bažnyčios 
kunigų nepasiduoda Hitlerio 
paskirto vyskupo Mueller 
diktatūrai. Vyskupas išlei
do prisakymą bausti visus 
kunigus, kurie raštu bei žo
džiu agituos prieš jo “dide
nybę.
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Sigmano Keliais
Moterų Drabužio Siuvėjų (I.L.G.W.U.) 

Unijos vadai New Yorke pradėjo karą 
prieš kairiuosius darbininkus-unijistus. 
Minėtos unijos lokale 9-tam, kuris turi 
keletą tūkstančių narių, suspenduota visa 
administracija, susidėjusi iš pažangiųjų 
unijistų. Per du metu suspenduotieji as
menys, kurių iš viso yra 25, neturės tei
sės užimti unijoj jokios vietos!

Už ką reakcininkai įsiuto prieš kairiuo
sius? Vyriausiai todėl, kad pastarieji 
pasisakė už bendrą darbą su revoliucine 
Adatos Darbininkų Industrine Unija!

Taigi Dubinskis ir Ko. pasigrobė už 
tos taktikos, kurią varė negarbingos at
minties Sigmanas su savo sėbrais. Be 
abejojimo, šis reakcininkų žygis yra tik
tai pradžia^ kovos prieš kairiuosius uni- 
jistus. Reikia tikėtis didesnių mėtymų 
ir spendavimų.

Kas verčia reakcininkus grobtis už mė
tymų ir spendavimų? Vyriausiai tai tas 
faktas, kad I.L.G.W.U. apačios smarkiai 
pradėjo bruzdėti. Jas prie to verčia sun
kios dirbtuvėse sąlygos. Pasirodo, kad 
tie “didieji laimėjimai”, kuriais /unijos 
biurokratija puošėsi ir delei kurių N RA 
buvo taip augštai keliama, nėra ištikrų- 
jų laimėjimai. Daugelyj dirbtuvių bo
sai įvedė tokias sąlygas, kokios jiems pa
tinka. Unijos biurokratija tai žino ir 
tyli. Bet “apačios” negali ilgai to pakęs
ti. Pažangesni darbininkai unijistai 
konsoliduoja jas ir statovį kovą prieš re
akcininkus, už įvykinimą visų sąlygų, 
įdėtų NRA kodekse. Del to Dubinskiai 
ir dūksta. Jie, žinoma, pirmiausiai puo
la ant priešakyje stovinčių kairiųjų dar
bininkų ir juos atakuoja. Paskui, jie ma
no, su kitais jiems bus lengviau apsidirb
ti. Bet ar jiems pavyks taip lengvai pra
vesti savo užmačias? Abejojam!

Savižudybės “Del Nepalankių 
Ekonominių Sąlygų”

Nesenai Chicagoje nusiskandino Vin
cas -Brusokas, “per daugelį metų buvęs 
J. P. Varkalos knygvedžiu.” “Naujienos” 
rašo, kad jis buvęs ir Chicagos Lietuvių 
Draugijos Savitarpinės pašalpos finansų 
sekretorium, o taipgi buvo Halsted Ex
change spulkos iždininkas. Tas pats laik
raštis spėja/ kad Brusokas “nusižudęs 
del nepalankių ekonominių sąlygų.”

Iš Baltimorės praneša, kad tem nusi
nuodijo J. Galkauskas, o vėliau nusišovė 
B.'Mikuta, kuris ėjo Baltimorės Lietu
vių Knygyno kny^iaūs pareigas. Į ant- - 
rą dieną po to, nusišovė Sakevičius—tūlą 
laiką buvęs biznierius-karčiamninkas. 
Vadinasi, trumpu laiku Baltimorėj nusi
žudė trys lietuviai. Ėe abejo, kad ir čia 
kaįltos “nepalankios ekonominės sąly
gas,” Kitais žodžiais: krizis, vargas.

Tai vis išdavas tų sąlygų, kuriose šian
dien-'tenka gyventi milionams darbinin
ku ir kurios labai skaudžiai palietė ne- 
mąšą skaičių ir smulkesnių vertelgų. Są- 
•mOningesni darbininkai ištvermingesni. 
Jie kovoja su tom bjauriom “nepalan- 
kięm ekonominėm sąlygom,” kurias ant- 
dejoant jų įrąs kapitalizmas. Sulepšė- 

žmonės, nesąmoningi—žudosi.
Ką mūsų priešai sakytų, jei tokis da

lykas pasireikštų Sovietų Sąjungoj? Kiek 
dau^ jie tauškalų .pripliaukštų apie “ba
dą”, ir kitus galus.

Ranka Ranką Prausia
Chicagos menševikiškas gešeftmache- j 

ris savo gazietoj džiaugiasi, kad Pitts
burgh o nezaležninkų “naujas kunigas 
tinkamai tvarko parapijos reikalus.” Iš
gyręs parapijos chorą, komitetą, Grigai
čio bendradarbis, tačiaus, suranda, kad

Atsiranda ir blogos valios žmonių, kurie 
deda pastangas visokiais būdais kenkti. 
Vienas šlykščiausių dalykų yra tas, kad kaž
kokie chuliganai jau dviem atvejais nakties 
laiku buvo atsilankę prie- klebonijos ir bel
dėsi prie durų. Matomai, jie nori išgąs
dinti kleboną.
Tai koki nedorėliai: norėjo išgąsdinti 

kleboną! Grigaičio bičiulis del to grą- 
sina gąsdintojams keršijimu. Žinoma, 
tokiems ir verta už gąsdinimą “šventos, 
asabos”!' Ten pat Grigaičio “marksis
tas” rašo, kad jis susigavęs progą per ka
lėdas, ir nuėjo nezaležninkų bažnyčion 
pasimelsti. Girdi,

Bažnyčia papuošta buvo tikrai gražiai, 
pilna Įvairių šviesų. Kun. Žukauskas laikė 
pamaldas, o Senulio vedamas choras sutar
tinai giedojo. Giedojimas padarė itin gerą 
Įspūdį. . . žmonių buvo prisirinkusi pilna 
bažnyčia....
Jei nepasakytum, kad ši citata imta iš 

“Naujienų”, tai daugelis veikiausiai pa
manytų, kad ji imta iš kunigų “Draugo” 
arba “Darbininko”. Mes jau ne sykį nu
rodėme, kad į Grigaičio gazietą gali 
spjaudyti bile kas, jei tik iš to tasai senis 
gali gauti dolerį kitą. Be abejo, kad už 
šią reklamą menševikų tūzas gaus neblo
go biznio, jei ne savo gazietai tiesioginiai, 
tai naujai sutvertai lėkimo per Atlanti- 
ką korporacijai. O gal būt Pijušas ren
giasi dar prie kokio kito korporeišino 
steigimo?

Literatūros Naujienos
Greitu laiku pasirodys pirmas nume

ris žurnalp “Šviesos.”
Drg. A. Bimba baigia ruošti antrą lai

dą savo veikalo “History of American 
Working Class.” Pirmoji laida jau senai 
išsibaigė; ruošiama antra laida, su eile 
papildymų. Knyga veikiausiai pasirodys 
vasario mėnesio pradžioj. Ši knyga šiuo 
tarpu plačiai naudojama mokyklose. Lie
tuviai darbininkai turėtų šią knygą pa
skleisti tarpe čia augusio jaunimo.

“Laisvė” neužilgo išleis gerą M. J. 01- 
gino brošiūrą, kurią jis tik nesenai pa
rašė.

Vėl Grąsina Teismu
Neretai SLA centro ponai pakrečia 

ypatingų juokų. Štai įvykissu SLA 60 
kuopa (Grand Rapidse). Nariai buvo 
pašalinę iš kuopos finansų sekretoriaus 
vietos nepatinkamą A. Bernotą, jo vie
toj pastatydami J. Smilgių. Bet pasta
rajam pasipriešino Gegužiai ir Vinikai, 
ir jis tapo iš sekretoriaus vietos pašalin
tas. Vėl sugrąžintas A. Bernotą.

Smilgius sekretoriaus pareigas ėjo per 
kelis mėnesius. Nariai mokėjo per jį duo
kles ir siuntė centran. Centras priėmė 
ir skelbė atskaitose. Bet štai pastarasis 
pild.' tar. suvažiavimas nutaria: tos na
rių duoklės, kurios tatėjo per sekretorių 
Smilgių, yra nelegališkos ir turį būti su
grąžintos nariams atgal. Jie turi jas iš- 
naujo mokėti per Bei-notą, o tolydžio jie 
liekasi suspenduoti, atimamos iš jų nari
nės teisės. ‘ \ '

Tokių keistenybių mums dar neteko 
matyti jokioj organizacijoj.

Del to, sakoma, nariai kreipsis į val
dišką teismą.

Minėtoj kuopoj randasi nemažai socia- 
listuojančių žmonių, kurie dar vis seka 
Gugius, Bagočius ir kt. sutvėrimus, kat
rie eina ranka rankon su Vinikais ir Ge
gužiais. Ar ne laikas jiems pagalvoti 
ir nuo tų ponų atsidivorsuoti?

Rytojaus “Laisves” laidoj šitoj vietoj 
paduosime platesnių ištraukų iš Dimitro- 
vo prakalbos, pasakytos Leipzigo teisme.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Jūrų žalčiai

Paskutiniu laiku spaudo
je vėl pradėjo rodytis dau
giau žinių apie baisūnus jū
rų žalčius. Yra davinių, 
kad jūrose gyvena iki 250 
pėdų ilgio gyvūnai-žalčiai. 
Apie tai greitai bus mūsų 
dienraštyje straipsnis, kur 
ir kada juos matė ir kokios 
mokslininkų išvados.

■ *

Lietuviai Ilgai Gyvena
Šiomis dienomis “Times” 

išspausdino žinią, kad Bul
garijoje yra 154 žmonės, 
kurie turi virš 100 metų. ‘85 
vyrai ir 73 moterys. Jų 
tarpe keturi asmenys1 visą 
amžių išgyveno pavieniais.

Ten pat rašo, kad Euro
poje proporcionaliai Lietu
vos gyventojai ilgiausiai gy
vena ir užima pirmp, vietą; 
portugalai—antrą ir bulga
rai trečią vietą.

Bavarijoje 1*825 Saužudys- 
tes

Bavarijos valdžia tik da
bar paskelbė, kad 1932 me
tais nusižudė 1,825 žmonės. 
Iš to skaičiaus buvo 1,278 
vyrai ir 547 moterys. 75 
nuošimčiai visų saužudysčių 
yra priežastis — bedarbė. 
Taigi augant krizini, auga 
ir. saužudystės. 1930 metais 
buvo 1,541 ir 1931 metais— 
1,679 saužudysčių.

Naujas Išradimas
Jungtinių Valstijų karo 

laivyno inžinierus F. M. 
Williams išrado tam tikrą 
prietaisą, kuris apsaugos 
laivus nuo nelaimių rūkų 
metu. Tai savo rūšies spe- 
cialė kamera, kuri turi 
tvirtus spindulius, su kurių 
pagelba į 30 sekundų nu
traukia paveikslus priešą; 
kyje esančių daiktų. Tie 
spinduliai nutraukia atvaiz
das laivų, uolų, saušžemio ir 
tt., ko negalima matyti pa
prastomis akimis ir per da
bartinius žiūronus. Tą ka
merą jau pritaisė ant gar
laivio “Manhattan,” 
gerai veiks, tai bus 
ir ant kitų laivų.

jeigu 
įvesta

Sachaline Budavoja Laivus
“Pravda” praneša, kad 

Sovietų Sąjungos “Vostok- 
ryba” įstaiga įsteigė laivų 
būdavo j imo fabriką ant Sa
chalino salos. Dabar ten 
jau budavoja žėglinius-mo- 
torinius žvejams laivus.

Sąjungos ir Lietuvos galu
tinai užtvirtinta nepuolimo 
sutartis, kurią pasirašė 5 d. 
liepos, 1933 metais. Galuti
ną užtvirtinimą atliko M. 
Litvinovas, apsimainyda
mas su Lietuvos pasiunti
niu Jurgiu Baltrušaičiu tam 
tikrais dokumentais.

ŠYPSENOS
Tad jei b li

tu rto tik po 
tai būtų ga- 

bedarbiams 
O kur dar

“Bloga”
Džimis — Jau

žmona
nežinau kas 

mano žmona, 
rytais tik ant-

Kalbėtojas nurodinėjo, kad 
Morgįano turtai siekia vieną 
šešioliktą dalį viso turto Jung
tinėse Valstijose, 
tų uždėta ant to 
10 nuoš. taksų, 
Įima apmokėti 
socialė apdrauda.
visi kiti milionieriai ir bilio- 
nieriai.

Antras kalbėjo d. J. P. Mil-- 
leris. Jisai kalbėjo apie So-.' 
vietų Sąjungą ir Lie’tuvą, nesi
tik pereitą vasarą tenais lan-, jyigp daryti su 
kėši. Pasakė labai daug ido-|Jprato eiti ltj 
mių dalykų apie tas dvi šalis, j , 
Sovietų Sąjungoje darbininkai iJa vaan a’

-■ Qįj Jonas—O ką ji veikia? Lo- 
Lietuvoje bedarbė, darbininkai I šia kortomis? Girtuokliauja? 
persekiojami ir dedami Į ka-ĮAr su vyrais?
Įėjimus. Džimis—O ne, ji vis laukia

j • . manęs pareinant namo.Milleris kalbėjo daugiausiai Y 
I apie Lietuvos ūkininkus kaip : 
! jiems sunku gyventi. Sakėj

SSSR ir Manchukuo
Japonijos padaras Man

chukuo ' nuolatos 
biauja ir karą provokuoja 
prieš Sovietų Sąjungą. Ant 
Rytinio Chinų Gelžkelio, ku- j 
ris priklauso Sovietų Są- i 
•Saugai ir pravestas pei |jiems sun]<u gyventi. Sakėj Fašistų Bėdos 
Mandzuiiją, pasikartoja į tabakas yra labai’bran-j . . v. . .
nuolatiniai užpuolimai. Prie 1 gus. Girdi, nusipirkęs už du i Pirmas fašistas—Tas asilas, 
to Manchukuo valdžia! litu pakelį tabako, kurį drau-1 Hitlerįs’ Slįman^. išromijimus 
stengiasi prašalinti iš dar-'go Millerio tėvas sukišo į vic- ;nesvei apiocių piliečių, stengiasi prašalinti is i A ,as fašistas_Tai kas te.

būtų buvę daug svarbiau kai- me blogo? 
bėti apie Lietuvos darbinin
kus, kaip jie organizuojasi ir 
kovoja, kad įsteigus Lietuvoj 
Sovietus, negu apie pypkę.

Trečias kalbėjo d. Strauss. I Mokyk ir Mokyk 
Jisai dar jaunas, bet kalbėjo i .....................
gana gerai. Jo kalba buvo j Ona-Mare ar jau išmokinai 
apie pasaulinio karo pavoju.' J11“1'J t .
prie kurio imperialistinės ša- L M^-Taip, bet dabar turiu 

griežtą protestą ir reika- lys smarkiai rengiasi. Jisai ■darbo »iol;ydama, kad jis tyle- • • ■■ ■ . 111
nurodė, kad reikia organizuo- 
ti ir veikti prieš karo pavojuj 
Nurodė, kas reikia daryti, jei 
karas kiltų. Tuomet darbinin
kai turi versti tą karą karu, 
prieš imperialistus, kurie 
karą surengė.

Buvo renkamos ir aukos. į petras-žiopiės! Onute, 
Po 50c aukavo. L. Zarkaus-Lurį vjena koja storesnę už 
kienė, J. Zarkauskas. K. Stc- j ^a 
ponaitis, J. Laučienė, H. ži-1 
linskienė. Po 25c: A. Stepo-! 
naitienė, J. Borisas, M. Biro-! 
nas, F. Apsiega, A. Kaulakis, 
E. Derigienė, J. Kanišauskas, 
O. Kanišauskienė, A. Adomai
tis, L. Valis, K. Kalvelis. K. 
Simonavičienė, E. Naujokienė, 
J. Grimulis, A. Karpovickienė. 
Smulkių surinkta $2.50. Viso 
aukų surinkta $8.75.

Gamtos Sūnus.

prieka- ■ dirba ir patys valdo šalį.

bų Sovietų Sąjungos pilie
čius ir į jų vietą padėti sa
vo žmones, kas parodo, kad 
ji vykdo gyveniman Japoni
jos imperialistų suplanuotą 
to gelžkelio užgrobimą.

Charbine Sovietų Sąjun
gos konsulas drg. Slavucki 
įteikė Manchukuo valdžiai

lauja liautis provokavus ka
rą. Sovietų Sąjungos kon
sulas pareiškė, kad SSSR 
reikalaus atlyginti už visus 
jai padarytus nuostolius.

D. M. š.

WATERBURY, CONN
Sausio 2 dieną mirė Julius 

Petraitis. Velionis paliko di
deliame nuliūdime savo gyve
nimo draugę Marijoną ir sū
nelį Vytautą,, kuris ųar tik 
8 metų. Taip pat velionis pa
liko seserį, kuri gyvena Ba
yonne j ir Lietuvoje senus tė
vus, 5 seseris ir vieną brolį.

Velionis Petraitis buvo dar 
jaunas žmogus, dar tik 45 me
tų mažiaus. Jisai skaitė 
“Laisvę” ir netikėjo jokiems 
burtams, nėjo į bažnyčią. Jam. 
buvo pakauktas kunigas, bet 
velionis išpažintį neatliko. To
dėl paskiaus ir jo kūną nelei
do į bažnyčią, nepaisant, kad 
jo laidotojai ir norėjo.

Bet kunigas vienok atėjo Į 
namus, kad aplaistyti tą stu- 
bą savo vandeniu. Velionis 
palaidotas visgi ant šventų 
kapinių. Tai labai -negerai, 
kuomet žmogus būna laisvas, 
tai nors mirusį kunigai, pasi
griebia ir už dolerius palaido
ja su “šventomis” apeigomis. ,

Lai jam būna lengva ilsėtis 
kapuose.

M. Bu-ne.

AUBURN, ME.
Iš Auburn ir Lewiston la-

Tam tikslui bus panaudota hai retai pasirodo žinių. Gal 
turtingos Sachalino salos todėl, kad šie miestai yra la

bai atskirti nuo centrų ir kitų 
miestų, tai,čia labai retai ka
da atsilanko kalbėtojai. Kita 
priežastis, tai mūsų pačių ap
sileidimas ir nerašinėjimas Į 
darbininkų laikraščius. Kartą 
kalbėtojas šį miestelį pavadi
no Amerikos Sibiru, nes čia 
žiemos laiku būna gana šalta. 

Tačiaus reikią pasakyti, 
kad ir čia darbininkų judėji
mas eina pirmyn. Nelabai se
nai čia buvo generalis čeve- 
rykų darbininkų streikas, ku
riame dalyvavo 8,000. darbi
ninkų. Veikia ir lietuviai dar-. 
bininkAi. Jie platina., litera
tūrą ir užrašinėja laikraščius, 
—“Laisvę” ir “Vilnį”.

Gruodžio 31 d. ALDLD 31 
kuopa surengė prakalbas. Kai-, 
bėjo net trys kalbėtojai. Pir
mas kalbėjo nuo Komunistų; 
Partijos, d. Davis iš Portlando.

girios

Fašistų Liudininkai
Leipzigo teisme prieš ko

munistus Dimitrovą, Torg- 
lerį, Popovą ir Tanevą fa
šistai pastatė liudininkais: 
20 policistų ir jų vadų, 6 
provokatorius, 2 šnipus, 2 
vagius, 8 fašistinius virši
ninkus, 7 fašistų vadus, 1 
beprotį ir ant galo buvo 
liudininkais patys Goering 
ir Goebbels fašistų vadai. 
Ko nori galima laukti nuo 
tokių liudininkų, tik ne tei
sybės. ./

SSSR ir Lietuvos Santikiai
Maskvoje tarpe Sovietų

i

Pirmas fašistas—Kaip kas? 
O kas tada stos Į fašistų parti
ją, kada bepročių nebus?

Pataisė
[ Ona— Petrai, tu sakai, kad

aš esu labai graži, o mano drau-
‘: ges juokiasi iš manęs, būk

■ turiu vieną koją plonesnę.
Petras—žioplės!

aš

tu 
ki-

“Mylejimasis” 1
Tėvas—Dukrele, ar tas Jonas 

tikrai yra tavimi susidomėjęs, 
kuris peršasi? ; . : < ,

Duktė—Taip, tėvai, jis jau 
kelis kartus klausė, kiek aš už-, 
dirbu ir ar iš mano algos jūs 
gyvenate.

Raudonas Pipiras.

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

SUKLIURĘ VIDURIAI

Gal ir man, Daktaras, su
teiksite atsakymą per “Lais
vę.” Man suirę viduriai, ne
dirba visai. Daktaras man 
duoda liekarstų del paliuosa- 
vimo vidurių. Kaip pavalgau, 
man labai degina ir reikia vis 
raugėti, ir labai marma, kliun- 
kia. Kaip einu, tai rodos, kad 
koks vandens ,maišiukas būtų 
pripildytas ir pakabintas ir 
kliuksi. Jau metai laiko, kaip 
sergu. Liekarstų išvartojau 
galybes. Vienas daktaras sa
kė, kad turiu labai daug “esi- 
ko,” rūkščių, Nerūkau, kaip 
kada alaus stiklą . liubu iš
gert.
Atsakymas.

Drauge, Įsitėmykit štai ką. 
Nėra jokių vaistų, kurie Jums 
galėtų pagydyt užkietėjimą. Ir. 
kuo Jūs daugiau vartojat viso
kių “liekarstų”, pilių, aliejų, 
druskų, arbatų ar kitų pai- 
belių, tuo labiau Jums sugen
da, sukliūra viduriai. Nuo 
šios dienos nevartokite anei 
jokių liuosuojamų vaistų.

Nevartokite nieko nei per
daug karšto, nei perdaug šal
to; nei perdaug saldaus, nei 
perdaug rūkštaus; nei per
daug pikto, deginančio, nei 
perdaug ■riebaus, riebaluose 
kepto; nei kaVos, arbatos, 
Snapso, munšaino, pipirų, muš-

tardos, garsvyčių, acto, krie
no ir tt. ,

Nevartokite bulbinės ko
šės, miltinių, krakmolinių val
gių, pagamintų iš baltų miltų. 
Bet vartokite kiaušinių virtų, 
pieniškų, vaisių, daržovių, 
šviežios mėsos, žuvies, čielo 
grūdo duonos. Labai gerai 
visa ką kramtykite; kas susi- 
kramto, syvus nurykite, o ru- 
pieną, šiaudus, plaušus paliki
te ant lėkštės.

Po kiekvieno valgio imkite 
po trečiadalĮ šaukštuko krei
dos miltelių, “Precipitated 
chalk, 1 1b.”, per keletą mėne
sių. Tai permuša netikusias 

j rūkštis ir mažina vidurių su
erzinimą. Kas rytas išger
kite kvortą limonado, tuoj 
kaip tik spėjote išlipti iš lovos. 
Ir per dieną vėl kvortą tokio 
naminio limonado ištvanykite. 
Vandenį su citrinos sunka sal
dykite medum arba “Grand-’ 
mas molasses” arba ruduoju 
cukrum. Tai gerai reguliuoja 
vidurius. Jei išpradžių to ne
užtektų, tai imkite po 3 ar 4 
šaukštus sėmenų (“flax seed”) 
su šiltu vandeniu, ’kartą ar 
dažniau Į dieną. Eikite kas 
diena pasivaikščioti po gerą 
valandą. Pakvėpuokite giliai, 
pilvu. Pamankykite pilvą, pa
masažuokite. Imkite ido po 
lašą dukart kas savaitė. Žuvų 
aliejaus, “cod liver oil”, po 
šaukštą-kitą po valgio.
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12 Kuopa Nešasi Vajaus į šalinkime Nerangumą, 
Apsileidimą

Visoms kuopoms buvo pa-
Vainiką

Draugas J. Kinderis, 12 kuo
pos finansų sekretorius^ Amb- Siusta tam tikros blankos išpil- 
ridge, Pa., praneša, kad jis ir 
•vėl turi keturis naujus narius 
ir užsakė daugiau aplikacijų.
Kuopa jau gavo 9 naujus na
rius šiame vajuje, dabar ketu-

dyti apie narių stovį ir iki sau
sio 1 sugrąžinti Centram Se
kamos kuopos dar negrąžino tų 
blankų: 6, 7, 13, 15, 22? 33, 34, 
38, 45. 48, 52 ir 58. Kaip ma
tote, 12 kuopų sekretorių neat- 

Ot, tai vis

Pečiukaitis___
Bertašius ------
Vaičiulis ------
Žekas ------------
Aukštakalnis _ 
Marma ----------
Kauliene ------

___ 16.00
25.00

— 30.00
— - 25.00
—_ 42.80
— _ 20.00 Į
—18.00 1

30—6. Nagrickierie —____ _

35—B. Šimkus ----------------------
35—Wm. Kacinauskas_______

i 38—B. Yuškauskas ________
I 41—A. Ruibienė -------------------
i 42—J. Bogdanskis ___________
45—F. Andri jauskis ________
49—Helen Bates __________

Wallace _____________
Pečiukaitienė ________

Bertulis _____________
Prather -------------------

sekr. alga už du men

51—0

52—M. 
Centro 
Taksai

34.00
55.00
20.00
40.00
50.00
23.00
25.00
36.00
46.85
20.00
20.00
20.00

166.00
.56

! e n g vą n e p asi ten k i n i m ą 
vis augo iki 1918 metų, 
jau pradėjau bartis, o 
metais atsiskyrėm nuo 
ir nuėjom į Komunistų

žinau, kad šis rašinėlis nepa- žiavimas kovai prieš Lietuvos 
tiks mūs draugam, ko gero, gal fašizmą, steigiami priėš-fašisti- 
gausiu pruseikinio vardą už tai nio susivienijimo skyriai, p da- 
(nes dabar tankiai taip būna),;bar tas darbas apleistas. Argi 
bet, nepaisant kas bus, rašau j taip buvo ir yra? Ne! ^lūsif, 

i taip, kaip jaučiu, nes nujaučiu, 
Į kad ir daugelis draugų tą jau-

kovoje su fašizmu pasikeitė tik
tai kovos forma. Prieš-fašisti- 
nis susivienijimas buvo įkurtas 
kovai su fašizmu Lietuvoje. To 
susivienijimo keli valdybos na-I 52—U.

52—V.
54— D.
55— K.
55—M.
Pavieni A. Paipelienė_________ 30.00
Centro sekr. alga ir renda------ 83.00
Taksai ---------------------------------------- .78

. Viso 912.41
Viso įplaukų ----------------------- 4191.83
Išlaidų -------------------------------- 1576.31

ria turi—tai jau 13. Bet ant hko savo pareigų.
: apsileidimas, kuris būtinai rei- i 
jkia salint iš mūsų organizacijų 
j tarpo.

1

šio numerio neketina sustoti. 
Jie gausią daug daugiau naujų 
nariu. «r

Matot, draugai ir draugės, 
ką gali nuveikti kad ir tokioj 
mažoj lietuvių kolonijoj, jeigu 
tiktai yra kas nors dirbama. 
Vadinasi, 12 kuopa stovi prie
šaky visų kitų kuopų. Ar gi di
džiosios kuopos taip lengvai pa
siduos—be jokio mūšio?

i . i. Virš paminėtų kuopų nariai 
tuojaus turėtų paraginti savo 
finansų sekretorius, kad jie 
kuogreičiausia pasiskubintu iš- j 
pildyti minimas blankas ir Cerr- i 
tran prisiųsti. Kol tos kuopos 
neprisiunčia reikiamų blmikų, 
tol mes negalime suvesti visų 

, narių stovį ir išlyginti knygas.
50 Kuopa Ketina Nepasi- I Tie sekretoriai neatlikdami lai- Į

2 kp.
4—J.
4— F
5— A
5—M

11—V
13—P.
20—A

Viso

Išlaidos Lapkričio
A. Čepaitis ----------

Mikolaitis -------------- ,
Čižauskas —----------
Dumblauskas _____
Staniulionienė ____

Urbonas ___________
Gudeliauskienė____
Pečiunas -------- :_____

663.93

150.00
29.00
30.00
30.00
30.00
30.00
25.00
32.00

Lieka ____________  2515.49
I Nuošimčiai ----------------------------- 287.28
j Nepriimta ir grąžinta pašelp. 4,62

Viso turtas padidėjo _____  2907.39
Balansas _________ 1_________  23437.32

Viso pasidaro
Inventorius

duoti Geruoju
Gauta žinių, kad 50 kuopa, 

N. S. Pittsburgh, nusitarė taip

pradėjau savyje jalisfi išpra- 
džių 
ir jis 
kada 
1919 
vadų
Partiją

Komunistų Partijoje iš pra-Įčia ir mato, 
džių jaučiausi gerai ir dirbau i 
pasišventusiai taip, kaip pra- įeitų geriau 
džioj dirbau socialistų parti-įeina, reikia 
joj. 'Bet vėliau ir čia paste 
bėjau tą pačią vadų politiką į riant naujus ir naujus viene-į 
ir begalines frakcijas, ir kitus Itus—tam tikras organizacijas, 
dalykėlius, kurie darė parti-1 Geriau prižiūrėkime senas or- 
joj buvimą kokiuo tai sunkiu i ganizacijas, sužiūrėkime vis is 
dvasiniu dusinimu. Dar vis Įgalimas literatines spėkas, pi •- 
laikiausi partijoj iki 1931 me- ; žiūrėkime nors sykį gerai visą ne Italija, Lietuva, bet Vokieti- 
tų. įmūsų politinį inžiną, o matysi-o podraug—Amerikoje fa-

Galutinai nutariau pasitrau- me> kaiP Jis Kerai dirbs. i-šizmas kelia galvą. Todėl pri- 
kti iš partijos po to, kuomet I J- Slieke.;siejo pakeist! veikimo formos,
turėjome savo mieste vien tik !«i ajsvj>g” Redakcijom Pasta- i i c<t! >tt>> 1 1 auWLV-
... ...... . . .. j įveudncijos r asla-! tarptautine plotme darbas. An-lietuvių partijieeių ir simpati- bos prie d. Slicko Straipsnj0 j sjtam da,.bui neužtenka 
ku susirinkimą, kur dalyvavo i . r .. .. . „ . .. . r kai-kuriuos J D Slieko na-1 minėto Pries-fasistimo Susivie-vienas draugas is laisviecių ir,, 1 i ohlko pa i

'tas draugas, mano nuomone, 
i išsprendė reikalą neigiamai 

Į partijai, nes įsitikinau, kad 
tam draugui, kaip ir kitiem 
vadovaujantiem draugam, pa
ti partija neapeina tiek, kiek 
jie rašo apie ją.

Kokius prirodymus galima 
tam duoti? Jų yra daug, ku
riuos galima tik gyvu žodžiu 
perduoti, o ne raštu, čia pa
duosiu jų tik du:

1) A. J. V. K. P. paskelbus 
nariams atvirą laišką, vado
vaujami draugai išleido į parti
jos narius (žinoma ir artimus 
simpatikus) storą ir garsų šū
kį : nepaisant, ką mūs politi-. 
niai priešai nesako apie mūsų 
partijos silpnumą, mes nuodug
niai išlukštensime atvirą laiš
ką, išdiskusuosime, išanalizuosi
me silpnąsias partijos puses, ir 
partiją pastatysime ant taip 
drūto pamato, kaip ji dar nie
kad nebuvo. Po to pareiškimo 
dar porą sykių per “Laisvę” 
buvo raginti draugai laišką dis- 
kusuoti. Vienur kitur buvo 
minimas laiškas kiek diskusuo- 
tas, bet toli gražu matomai ne
gana- Daugumoj kolonijų laiš- 

, | kas matomai visai nebuvo' dfis-
darbininkų I kusuotas, o jau per kelius mė- 

j nesiūs niekas nei nebeprisime
na apie tą garsų laišką. Mat, 
dabar ,yra “svarbesnis” darbas, 
—organizavimas jaunuolių. Vi
si nusivijo jaunuolių organiza
vimą, o partija tai...

nutarė pami- 
metų gyvavi- 
Svarbus thi 
partijiečiams, 

‘Laisvė” 
pavesti 

savo laidas ir 
bendradarbius 
numerius. Ne
pavyko “Vil-

Norint, kad mūsų judėjimas 
, negu dabar kad;

mažiau vaikytis • r^a,» beje, šiandien patys pasu- 
' paskui naujanybes vis betve- k° dišelį į fašistų liogerį, o vie

nas — Jankauskas—daugelyje 
vietų atvirai bendrai dirba su 
fašistais. Tolydžio dalykai pa

sauline plotme vystėsi taip, kad 
šiandien fašistinis centras yra

—26,344.71
—_ 934.75

Vi sas APLA turtas 27,279.46
J. Gasiunas, Centro Sekr.

Man Taip Atrodo
. Sekant atydžiai “Laisvę, 

| je telpančius straipsnius,
”jo-ivinuoju Smetona priešakyje ir 
viso- i sušaudžius ten geriausius mūsų

| ku darbo trukdo ir Centro dar- ' ^ius šūkius už įvairius vajus ir | draugus, mes, Amerikos lietu- 
bą.
da bus prisiųstos blankos.

Centras turi vis laukti, ka- kampanijas ir, paskui, tėmi- 
,j‘ant tų šūkių pasekmes, atrodo, 
■kad paskutiniu laiku tie visi va-

lengvai nepasiduoti tokiai ma- APLA. 2 Kuopos Teismas ‘jai, šūkiąi už vajus ir kampa-
žai 12 kuopai. Pirmiaus buvo 
gauti trys nauji nariai, dabar į 2 . ... ....* v. tarimas delei susitaikymo nepa- prisirase trys—tai jau sesi! . . . . , _ . , . .
nauji nariai. O jeigu tiktaiI '?ko> toklu obnudu teism“ Pras,_ 
smarkiau pasispaustų ir tuo-i de,s. sausl° 29’ vel. nebus 
• _ 4.- m i I jokių pamainu. Kada jis pasijaus galėtų pasivyti 12 kuopa. , . v. J H‘ I baigs, nežinoma.

Jisai suės labai daug pinigų.
alėtų pasivyti 12 kuopa.1‘ i baigs

Todėl 50 kuopos nariai turė
tų smarkiau padirbėti. N. S. Gali privesti prie to. kad visai 
Pittsburgh yra gana daug lie- bus sunaikintas APLA 2 kub- 
tuvių, kuriuos galima butų į pos turtas. Naudos organiza- 
įtraukti į APLA. Reikia tiktai• cijai todėl iš to teismo visiškai 
juos pakalbinti ir pamatysite,Į nebus. Bet užsispyrėliai skun- 
kad jie prisirašys prie APLAsĮdikai sako nepaisą nieko—ve

minėtus, dalykus prisieina duoti nijimo, bet reikia traukti ir ki- 
kelios pastabos. Tenka paša- tas masines organizacijas į ben- 
kyti, kad tūli 'jo straipsnelyj d1^ frontą kovai prieš karą ir 
suminėtieji dalykai turi tiesos, fašizmą, 
bet patsai straipsnio tonas ir Taip, 
kai-kurios jo išvados toli gražu 
nuo bolševikiškų. Nelaimė su 
d. Slieku, kaip ir su tūlais ki
tais mūsų judėjime esančiais 
draugais, tame, kad jie perdaug 
remiasi “didžiaisiais draugais,” 
vadais, kaip jis sako, o perma- 
žai žiūri į judėjimą.^ J. D. Slie
kas pats sakosi, kad jis socia
listų lyderių įsakymus imdavęs 
religiniai, tie įsakymai jam “bu
vo šventi.” Paskui jis pana
šiai ėmęs dalykus ir komunistų 
partijoj, bet “vienas draugas

Ar taip daromą? 
Visoj eilėj miestų buvo 

fronto komitetai; 
dalyvavo Ameri- 
fronto kongrese 
fašizmą (pereitąvių kairioji sriovė, sušukom 

savo galingu balsu į Amerikos 
lietuvius darbininkus: Į kovą 
prieš' kruvinąjį Lietuvos fašiz
mą su budeliu Smetona priešą-' 
kyje? Mirtina kova prieš juos 
iki jie bus nuversti ir sutremp
ti, ir tt.

Masės į tą mūsų šauksmą at
siliepė labai gerai. Į pirmąjį 
priešfašistinį suvažiavimą su
traukom desėtkus tūkstančių or
ganizuotų darbininkų. Po suva
žiavimui priešfašistinės tarybos 
visur tvėrėsi, kaip grybai po lie
taus dygo ir aukos upeliais 
plaukė. Fašizmas Lietuvoj te
begyvuoja, teroras tebesiaučia 
prieš Lietuvos darbininkus, o 
kaip su Amerikos lietuvių prieš- 
fašistinemis tarybomis? Iš to 
visko, galima sakyti, nieko ne
beliko ir, galima Sakyti,-visai li
kosi užmirštas tas didelis ir kil
nus darbas. •

Su tarptautiniu 
apsigynimu irgi nelabai kaip se
kasi, o fa organizacija yra la
bai svarbi, tiesiog nepavaduo
jama. Bet ir už ją ne tiek 
daug agituojama.

Buvo pradėta smarki agitaci
ja už organizavimą darb-korų 
ir fab-korų, kur jie šiandien 
yra?. Buvo vedama agitacija už 
Friends of Soviet Russia

• jie šian- 
Idien? Už APLA visiškai mūs 
'vadai neveda jokios agitacijos. 
•O kaip,, pagaliaus, su pa- 
i čia svarbiausia organizacija, 
i tai Komunistų Partija? Apie ją 
I taip kaip ir apie kitas, daug 
| kalbama, bet mažai jos paiso- 
I ma. Už šį išsireiškimą, iškalno 
žinau, vadovaujanti draugai 
puls mane labai smarkiai, o ypa
tingai puls todėl, kad jie žino, 
jog aš nesu šiuo tarpu partijos 
nariu. Bet tas tai ir yra svar
biausia, kodėl gi aš ir, žinoma, 
daugelis kitų draugų traukiasi 
iš partijos? Ot apie tai čia ir 
noriu pakalbėti.

Aš partijoj priklausiau pir
miau, negu ji susitvėrė (Kaip- 
tai?—Red.) —priklausiau dar 
prie socialistų partijos. Prie so
cialistų partijos prisirašiau 
1916 metais sausio mėnesį, ži
noma, čia smulkmeniškai ne* 
atpasakosiu visų smulkmenų, 
o tik apsklembinią padarysiu. 
Turiu pasakyti, kad iš pra
džių; kuomet įstojau į socia- 
tų partiją, partijos reikalus 
ėmiau taip, kaip tikintis žmo
gus ima religiją,—partijos rei
kalai, įsakymai iš viršaus,— 
per vadus, man buvo šventi, 
jeigu taip galima išsireikšti, 
įsakyta kas nors atlikti, tai ir 
turi būti atlikta nuo a iki z, 
nepaisant visų kliūčių, pavojų 
ar kaštų. Bet laikui bėgant, 
dirbant vis daugiau ir tuomi 
gaunant progą prieiti arčiau 
vadų ir pastebėti, kad tie va
dai į partijos reikalus netik 
žiūri daug lengviau, negu eili
niai nariai, bet kartais tiesiai 
jos nepaiso,—daug kalba, bet 
mažai veikia.

įkurti bendro 
daug lietuvių 
kos bendro 
prieš karą ir 
rudenį), tolydžio palaikomas ir
Prieš-fašistinis Susivienijimas, „ 
kuris rūpinasi pagelba Lietuvos 
kovojantiems darbininkams. 
Šiuo tarpu šis komitetas varo 
aukų rinkimo kampaniją Lietu
vos ir Vokietijos darbininkų 
judėjimui, kovojančiam prieš 
fašizmą.

Del jaunimo organizavimo ir

Kaip jau buvo rašyta, pasi- iniJas, neina taiP> kaiP turėtų 
I eiti, 
i

Man atrodo, kad nežiūrint 
paskutinio “Laisvės” bendrovės 

' šėrininku suvažiavimo tarimu I c €
padaryti ją raštais labai įvai
rią,—įtraukti į “Laisvę” juo 
daugiau bendradarbių, ir tt., 
neįgyvendinta. Atbulai, atrodo, 
kad “Laisvės” bendradarbių 
skaičius dar labiau praretėjo! 
Man rodos, kad “Laisvėj” da-

1 bar nebesimatyt daugelio tų 
j ir veikėjų, kurie

Į nuo senai bendradarbiavo “Lai- 
ir abelnai Amerikds lie

tuvių darbininkų judėjime (Pa
-vyzdžiui kas? —Red.)

Kodėl taip? Kas juos išmeta 
Į iš to darbo? Kame dalykas, kad 
nuo senai veikę draugai darbi
ninkiškame judėjime prapuola 

i be žinios? Apsižiūrėkime, ar pas 
mus viskas gerai ? Ar kartais 

Gruod. mūsų didieji politiniai ratai, 
19.11 per daug įsidrąsinę savo galy- 

118 42 be» pe,r daug ūždami, neūžia per 
30.82 
14.94 
20.50 
16.31 
52.07 
19.73 
34.96 
42.66 
28.97 
11.54 
9.02 ! 

16.69 
46.44 
29.41 
14.34 
16.65 
19.33 
27.52 
81.33

šita kuopa galima padvigubinti šią teismą, kad ir iki tiek, jogei Į bendradarbių 
Į nieko nebeliks. j__

Iš Centro ir 2 kuopos pusės ■ SVgj 
; buvo dėtos pastangos susitai- Į 
i kyti, bet visai negalima buvo 

i prie susitaikymo.
J. Gasdunas,

Centro Sekr.

skaičiumi nariu, fe
Išrinkti Komitetai Nieko i 

Neveikia
I

Vajus po biskį varomas ir ki- Į prieiti 
tose keliose kuopose. Ir tik ‘ 
kur draugai darbuojasi, visgi 1 
gauna po kelis naujus narius. ’ 
Blogiausia yra ten, kur nieko 
niekas nedirba. Pav., didžiulėj , APLA 
ir seniau veiklioj 51 kuopoj 
yra išrinktas nemažas vajaus Į 
komitetas. Sekr. Maslaveskas' 
praneša, kad tasai komitetas ■ 
nieko neveikia, todėl ir negau
nama naujų narių. Tas pats 
yra ir didžiulėj 4 kuopoj. Vei
kiausia daugely ir kit ūopų Į
panašiai elgiamasi.

Tai blogas dalykas organiza
cijoj apsiimti kokį nors atsako- 
mingą darbą ir paskui nieko 
neveikti. Kfti draugai, tikėda
miesi, kad ve tas ir tas atliks 
tą ir tą darbą, paskiria komi
tetą, o tasai komitetas per visą 
laiką miega. Tai nepakenčia
ma padėtis.
Sunkumai Gavimui Naujų 

Nariu
26 kp. fin. sekretorius J. še

rys rašo laiškutį Centran: 
“Draugas pakartojate, kodėl 
nesidarbuojame vajaus reikalu. 
Atsakymas: bedarbe. Darbi
ninkai didžiumoj pragyvenimą 
daro kasdami iš žemės anglį ir 
parduodami tam tikriems agen
tams, kurie anglį veža į mies
tus. Bet kadangi darbininkai 
neturi keltuvų, tai iškastą an
gį} turi maiše ant pečių išneš
ti iš'žemės. Tai pusėtinai nu
sikamuoja ir vargiai du dole
rius į dieną padaro. Taip ir 
skurstam. Todėl sunku ir pra
dėti vajaus darbas., Taipgi iš 
dalies mūsų draugai pusėtinai 
sustyrę, labai nerangūs.”

Nežiūrint kaip būtų sunkios 
gavimui naujų narių sąlygos, 
bet dirbant vistiek galima gau
ti naujų narių. Tiesa, tokios Į 
sąlygos, kaip piešia d. Šerys, | 
yra labai sunkios. Tai ką pa-' 
darė N.R.A. ir visa Roosevelto 
“new deal.” Todėl reikia dar
bininkams organizuotai kovoti 
prieš tokias sąlygas. APLA. 
kuopos irgi turi-prie tos kovos 

. prisidėti. Rekrutuodami nau- 
| jus narius kaip tik ir stiprina- 
I me savo organizacijas kovai 

prieš nepanešamas gyvenimo 
sąlygas.

•v.

FINANSINĖ ATSKAITA

Kuopa
2
3
4

6
7
8
9

I 10 
! 11 
i 12

13
14
15
16
17
19
20
22
24

Į 25
26
27
29
30
32
33
24
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55 
57 
32

• Pavieniai

Įplaukos

Spalio,
7.25

30.79
129.63
31.67
20.63
18.31
18.03
38.02
15.98
15.27
20.76

8.64
7.65
5.27
8.11

40.12
18.49

Lapkr.,
12.13
18.81
92.63
33.68

18.04
23.18
40.92

5.52
16.21
29.66

8.43
6.68

18.84
13.85
15.69
93.72
18.67
14.04
25.32
23.92
20.03

57.31 
34.02 
16.69
24.22
16.36
22.71 
56.02 
25.43
14.13 
24.35

15.90
13.23

išėjęs iš Komunis-
Na, ar nepanašiai
Pruseika, teisinda- 
del pabėgimo iš

Jis kaip tik viską'bus—degąs

Drg. 
Sliekas nedakainuoja jaunimo 
organizavimo svarbos. Mes ma
nome, kad šis darbas pradėtas 

i pervėlai. šis darbas labai svar- 
darbas. Artinasi 

Kas pir-

iš laisviecių” dalykus ne taip pasiuntimo į Paryžių jaunimo 
išsprendęs, kaip Sliekui patiko atstovo—panaši padėtis, 
ir todėl jis 
tų Partijos, 
dalykus rišo 
masis save 
Partijos?
rišo Bimba, Andriuliu, paskui; imperialistinis karas.
Šolomsku, Bukniu, Siurba, Mi-'miausiai į jį bus šaukiama, ar 
žara ir kitais. Dar vėliau pri-'ne darbininkų jaunimas? To- 

kuodi- 
džiausis švietimo darbas tarpe 
jaunimo, kad jį padarius klasir 
niai sąmoningesnių; kad, karui 
užėjus, jaunimas mokėtų kaip

26.61 
13.02 .
5.10 

41.51 
12.62

. 38.17 
55.92 
10.40 
19.37 
38.24

10.24 
46.04 
22.93 
59.48 
19.64 

109.02 
86.64 
19.89 
17.83 
39.64 
13.91

20.04

24.43
10.50
39.21

9.73
33.62
33.11
9.18

17.51
31.30

11.39 
46.67 
4>7.04
72.77 
45.08 
64.08
49.49
20.03
4.15

34.83

13.53
8.29

1379.94

Išlaidos Spalio
4 kp. J. Mitskus___ 7__
2—A. Buzunas ________
4—’S. Vasiliauskas _____

11—J. Viliušis---- ----------
13—V.
27—P.
30—A.
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Daukšis — 

Kajutis-----
Tiškus____
Kundrotas - 
Macijauskas

daug taip, kad jie nebekliudo 
mažesnių ratukų ir, supranta
mas dalykas, nebedirbą mūs vi
sas politinis inžinas taip, kaip 
turėtų dirbti.

šiaip ar taip neimsi, bet man j skyrių kūrimą, kur 
atrodo, kad mūsų vadovaujan
ti draugai labai linkę daug te
orizuoti ir planuoti, o ne taip

os ir
Jie

pas- 
pai- 
pra-

23.31 dėtu darbu ir organizacijomis.
17.07 Paskutiniu laiku mūs vadoyy-
1?16 susirado naujenybę, tai or-
22^82 ’ ganizavime jaunuolių. Organi- 
---- zuokit jaunuolius, siųskit jau

nuolius į Paryžių, duokit jau- 
žodžiu, 

užsukta visa mašina už jaunuo
lius. Aš nesipriešinu jaunuo-

daug paiso, kaip tos teorij 
planai įvykint gyvenimam 
labai mėgsta vaikytis vis 
kui naujenybes, o nelabai 
so kas atsitiks su senai

14.26
19.12
13.29 nuoliams pinigų ir tt.
59.33 t
16.83 b-

33.26 liiJ organizavimui, bet kam jau
4.70 . - - -

41.64
47.80
14.36
9.98

40.89
30.95
60.54
16.12
94.73
59.98
11.14
11.94
48.27
12.34
23.00
37.68

1570.66

— 5.35 
__ 40.00
— 28.00
__ 26.00
__ 30.00

40.00
15.00

__ 5.00
— 35.00
— 13.00
— 7.00
__ 35.00
— 50.00
— 44.00

čia taip staigiai pulti, kad vis
ką kitą visai apleisti, užmiršti? 
Ir pasėmus visada buvo ir yra 
taip, kaip pas buržuaziją: “Su
rado”, sugalvojo kokį naują da
lykėlį ar organizaciją, kai ima 
šaukt, rėkt apie tą “naujeny
bę,” kad net ausis užkurtina. 
Parėkauja, apsidžiaugia tuo 
nauju dalykėliu, palengva vis
kas nutyla, aprimsta ir tas-di
delis darbas, kuris 
nūs nuversti, lieka 
užmirštas.

Iš kalno jaučiu, 
no rašinėlį, o ypač išsitarimą 
(kaip pas buržuaziją), netik 
kritikuos vadovaujanti draugai, 
bet tūli ir labai supyks, bet tas 
neatmainys padėties. *

Dabar, ar yra kas panašaus 
pas mus, kaiji aš kad išsireiš
kiau? Taip, yra. Paimkime 
Amerikos lietuvių z darbininkų, 
priešfašistinį judėjimą. Po to, 
kas 
gus

žadgjo kal- 
apieistas ir

kad šį ma-

atsitiko 'Lietuvoj,—įsistei- 
fašistų diktatūrai su kru- I Nuo. čia tai ir

1 nėti savo 14-kos 
■ mo sukaktuves.
• dalykas ne tiktai 
’ bet ir simpatikams.
> ir “Vilnis” nusitarė 

I tam specialiai
• užkvietė savo 

rašyti į minimus 
žinau, kaip tai 
niai,” nes jos paskutiniu laiku 
neįsigaliu užsiprenumeruoti, bet 
“Laisvėj” tai išėjo ne tik blo
gai, o ir skandališkai. Per ke
lis sykius buvo raginami bend
radarbiai rašyti ir su pastaba, 
nerašyti per ilgų frazių, nes 
matomai bijotasi, kad negalės 
visų raštų sutalpinti.

O kokios buvo to pasekmės? 
Kaip atsiliepė bendradarbiai į 
vadovybės pašaukimą prie tokio 
svarbaus darbo?

Skandališkai neigiamai! Iš 
šimtų per visą Ameriką bendra
darbių ir simpatikų, vos, vos du 
atsiliepė! Ką gi reiškia vado
vybei toks šaltas atsinešimas į 
jos pašaukimą į svarbų darbą? 
Tai reiškia tą, kad didieji ratai 
nebeužkliudo savo krumpliais 
mažųjų ratukų ir jų nebesuka. 
Arba kitaip pasakius, tai pas 
daugelį bendradarbių yra kokis 
nors nepasitenkinimas didžiai
siais draugais-vadais. Aš ma
niau, kad tas sukels susirūpini
mą mūs didžiųjų draugų vadų, 
bet apsirikau, jię, atrodo, ‘ne 
tik tuomi nesusirūpino, bet, ko 
gero, tai tur būt dar patenkinti 
tuomi ‘kad bendradarbiai veik 
visai prapuolė?

Tiesa, jie “Laisvės” No. 228 
sudejavo delei to, bet tai ir vis
kas, daugiam nei gu-gu. Bet už 
tai jie rašo ir rašo apie Prusei- 
ką, rašo iš kairės ir dešinės 
apie Butkų; netik kad jau visiem 
atsibodo ir įgriso apie tai be- 
skaityti, bet jau ir pasmirdo.

Dar vėliau pri-'ne darbininkų jaunimas? 
kergė Angarietį paskui Browde- del dabar reikia vesti 1 
rį, o vėliausiai ėmė atakuoti d. 
Staliną ir kt. Mes, anaiptol, 
šituo pasakymu nenorime pada
ryti d. Slieką pruseikiniu, • kaip 
jis pats mano mes jį padary-1 prieš jį kovoti.
šią, o tiktai pabrėžiame tą su- į Ar turime pasekmių? Taip, 
puolimą charakterizavime tūlų Į Jeigu šiandien mūsų LDS. ran- 
dalykų. žodis “pruseikinis” | dasi apie 1,000 jaunuolių—tar- 
yra gan negražus ir mes I pe 16-kos ir 25 metų amžiaus— 
nenorime nei vieno darbininko, tai reikia skaityti. dideliu nuo- 
kuris nėra pruseikįnis, juo pelnu. Jeigu randasi apie 200 
krikštyti. Priešingai, mes de- lietuvių jaunuolių Jaunųjų Ko- 
dame dideliausių pastangų kiek- munistų Sąjungoj—taipgi dide- 
vieną darbininką sulaikyti nuo I lis pliusas. Tas pats ir del pa
ėjimo į pruseikizmo klampynę,; siuntimo jaunimo atstovo į Pa- 
o kurie į ją pakliuvo—ištrauk-. ryžiaus Kongresą kovai prieš 
ti. ; karą ir fašizmą. Mes manome,

! kad tai buvo labai svarbus isto- 
jrinis darbas.

Mūsų patarimu d. Sliekui: 
i grįžti atgal į Komunistų Parti
ją, nesiremti vienu ar kitu “di- 
idžiuoju vadu,” bet bendraPar- 
j tijos ir Komunistų Internacio
nalo nustatyta linija. Rašant 
pastabas, kritiką, mesti iš gal
vos tą mintį, kad jį arba kurį 
kitą kritikuojantį asmenį kas 
nors apšauks pruseikiniu rene- 

yra

Kodėl, tad, 
taip dažnai 
vadus”—ne
tenka pasa-

Kalbant apie “didžiuosius va
dus,” kurie, Slieko manymu, jį 
labai atakuosią, reikia pasaky
ti, kad pats d. Sliekas pas mus 
taipgi visuomet buvo skaitomas 
ne paprastu eiliniu nariu. Jis 
yra užėmęs visą eilę mūsų or
ganizacijose atsakomingų vietų 
ir sakęs prakalbų lyginai, kaip 
ir “didieji vadai.” 
jis turėtų kaišioti 
tuos “didžiuosius 
suprantame. Tiek
kyti, kad pas mus tokių žmonių 
faktinai' nėra. Kolektyve vado
vybė pas mus veikia tiek lietu
vių darb. judėjime, tiek ,tarp- 
tautiškam. Nei vienas iš lais- 
viečių jokiais Partijos reikalais 
nedarė tarimų arba padavadiji- 
mų ir nedaro; tam yra atatin
kami Partijos organai. Ten, Į 
kur d., Sliekas gyvena, veikia j 
Partijos Distrikto Komitetas ir. 
Sekcijos, o taipgi kuopelės, Jų ; 
uždavinys rišti įvairius parti- 
jinius klausimus. Jeigu lais- 
vietis padarė kokį nors netikslų 
pareiškimą (d. Slieko nuomo
ne), tai jis, d. Sliekas, kaipo1 
ištikimas Partijos narys, ir I 
vienas iš vadovaujančių drau- j 
gų, turėjo nebėgti iš Partijos, 
ale tuoj aus tai pranešti Parti
jos atatinkamom įstaigom ir 
minėtą draugą atatinkamai su
kritikuoti arba „nubausti, 
yra rišami reikalti mūsų 
joj.
„ Drg. Sliekas suranda, 
mes mažai kreipiame domės į 
kovą prieš fašizmą, o perdaug 
į darbininkiško jaunimo orga
nizavimą. Jis primena, kad 
1927 m. buvo sušauktas suva-

šitaip
Parti-

kad

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

gatu. Ne! Ši “teorija 
Pruseikos. Komunistinis judė
jimas jos nepriima. Mes turim 
nuoširdžiai dirbti ir nuoširdžiai 
prayesti savikritiką mūsų spau
doje ir organizacijose. Bet tos 
kritikos tonas ir tikslas turi bū
ti konstruktyvus, statąs daly
kus, bet ne ■ neigiamas.

JONAS STOKES Į
FOTOGRAFAS

Siuomi pranešu savo kostume- 
riatns, kad perkėliau save studiją 

aaujon vieton, 
po numeriu 
512 Marion Št., 
kampas Broad
way, Chauncey 
Street stotis 
Brooklyn, N. Y.

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

STOKES
512

JONAS
Marion St., kampas Broadway 

BROOKLYN, N4 Y.
Te!.: Glenmore 5-9467
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Labdarybės Globoje
--   Rašo SIMANOKS  .................................—-
(Tąsa)

“Žinai ką, Jurgi!? Supažindink mane 
su juom.”

“Ar tu durnas! Nugi nueik ir kalbė
kis. Tu manai, kad jis tau ką nors atsa
kys? Jį visi čia laiko ant juoko ir jis 
tai žino.”

“Aš manau kitaip. Nueikim pas jį 
ir tu jam perstatyk, kad esu naujai 
atvykęs čion apsigyventi ir nueik sau...”

“Na, eime,” sako Jurgis. “Kodėl neini 
į durnųjų namą, jei nori su durniais su
sipažinti?”

Jurgis nenustygsta nesišaipęs. Pily- 
pa$ niūkterėjo jam į pašonę, kad net į 
jo .sužeistą nugarkaulį atsiliepė, už tai 
ir susiraukė, kaip devynios pėtnyčios, bet 
nieko nesakė. Valandžiukę palūkėjus, 
Jobas šluosto rankove veidą, tuom tarpu 
Jurgis tikrai mandagiai perstato Pilypą 
ir nueina. Pilypas, norėdamas būti arti 
Jobo ir užvesti kalbą, jieškinėja aplink 
visokių smulkių šipulėlių deginimui, bet 
nedrįsta imti nieko, kas priklauso Jobui. 
Suradęs pundą šakalių, prašosi Jobo už
leisti vietą ir meldžia Jobą pasilsėti. Jo
bas, lyg iš sunkaus miego prabudęs, po-

giau gražaus pavadinimo negirdėjau. 
Tiesa. Pavadindavo ir “tėvuk”, bet tai1 
buvo pašaipa mano senatvės. Vaikš
čiojant iš miestę į miestą per du me
tu, teko pragyventi ir ant savo kai
lio išbandyti , didžiausių nesmagumų. 
Matai, iš pradžių norėjau išmaldomis gy
vybę palaikyti.

Stabdžiau praeivius ir prašiau almuž- 
nų—ėjau per krautuvninkus ir tik nuo 
reto kurio gavau vieną ar kelis centus. 
Daugiausiai į mane žiūrėjo kaipo į val
katą ir tankiai pavadindavo valkata ir 
atstumdavo arba atsiprašydavo: “gaila, 
seni, neturiu, negaliu.” Ubagaudamas 
šiaip-taip pragyvenau iki nepapuoliau į 
belangę... Vaktuokis, sūnau, kalėjimo. 
Tai pekla. Devynios dešimtys dienų atro
dė amžiai. Prastas maistas, sunkus dar
bas ir drėgni urviniai kambariai mano 
sveikatą sunaikino. Atrodo, kad tos 
įstaigos ir yra išbudavotos, kad atimti 
desėtkus metų žmogaus gyvenimo.

Išleidus iš kalėjimo, jau nedrįsau uba
gauti. Gyvenau ant išmatų. Miegojau, 
kur papuolė. Mano padai ir kojos yra 
taip sumušta policistų buožėmis, kad pa
stovėti nebegaliu. Mat, tie rupūžgalviai,

Nežino, Kaip Laika “Užmušt”
Kuomet darbininkės, o dai’ 

darbininkų moterys negauna 
liueso laiko nei kaip reikiant 
pasilsėti, tai buržujės nežino, 
kaip tą laiką “užmušti,” neras
damos ką veikti nei kur dėtis.

Ne dyvai, kad New Yorke ir 
Chicago j atsirado naujas biz
nis—už 20-25 dolerius per die
ną parsamdyti poniutėms vaiki- 
nus-linksmin,tojus, paprastai pa
sakant, aržilukus.

Bet kasdieninė laiko naikini
mo įstaiga pas vedusias poniu
tes—tai popietinės arbatėlės ar
ba “bridž” kozyriavimo sueigos. 
Apie tas jų pramogėles rašo ir 
Malvina Lindsay “North Ame
rican Review” žurnale.

Susirinkusios pas vieną bei 
kitą buržuję, jos daugiausia lie
žuvauja: tas žada persiskirti, 
to ir to pati turi reikalų su 
tokiu ir tokiu; tas bei tas yra 
žemos kilmės, bet jis pasisamdė 
klastuotojus, kad jie išdirbtų 
jo šeimynos istoriją; anas gi iš 
senų daiktų krautuvės nusipir
ko pigius baldus, bet giriasi, 
kad tai brangūs, istoriški ra
kandai; to bei tos apsiėjimai 
yra mužikiški, ir tt., ir tt.

Kitos tų “vištų” diskusijos, 
kaip jąsias vadina Malvina 
Lindsay, sukasi apie tokius da
lykus, kaip: vėliausi laikrašti
niai skandalai, naujos suknelės,

darbininkus ir darbininkes yra 
daugiau nuoširdumo, teisingu
mo ir dažnai daugiau to paties 
supratimo apie tariamus “augš- 
tesnius dalykus,” negu pas virš- 
minimas dykūnes. Mūsų pra
mogos taip pat turi klasinio 
tikslo, kuris išvysto kilnesnę 
draugiškumo atmosferą.

D. K.

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.

(7-8)

SO. BOSTON, MASS.
LDSA 13 kuopos susirinkimas 

įvyks 10 dieną sausio,, 8 vai. vaka
re, 376 Broadway.

Šis susirinkimas labai svarbus j 
tuom, kad turėsim nuspręsti ar at- ■ 
skirai laikysim mitingus ar sykiu su 
vyrų ALDLD. Tad visos drauges 
dalyvaukite. Organizatorė, H. T.

kare, drg. Kardausko na o.
W. 16th St.

Kurie draugai priklausot prie . 
organizacijos, malonėkite laŪcu su 
rinkt, nes daug svarbių reikalų tu
rim aptarti. Taipgi visi turim agi
tuot gavimui naujų narių, ypas va
jaus laiku.

Kuopos Sekr.
(6—8)

PRANEŠIMAI Iš KITUR
NEWARK, N. J.

Pasirandavoja
Parsi randavo ja fornišiuoti kamba

riai lietuvių šeimynoje; padarom ir 
valgius, kas tik koreikalauja.

Kreipkitės: 48 Pennington St. 
Newark, N. J.

(8-10)

PHILADELPHIA, PA.
Lyros Choras rengia “Vagių Ba

lių” kuris įvyks 13-tą dieną sausio, 
995 N. 5th St., 7:30 v. vakare, įžan
ga tik 20 centų.

Kviečiame visus ir visas atsilan
kyti ir praleisti linksmai vakarą.

Komisija.
(8-9)

HUDSON, MASS.
Per klaidą buvo paduota, kad 

L.D.S. 100 kuopa rengia vakarienę ir 
šokius, tai turi būti:

L.D.S.A; 100 kp. rengia vakarienę 
ir šokius, 13 d. sausio, 17 School St.

Tai bus viena iš didžiausių ir pui
kiausių vakarienių surengta Hudson,

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

įvyks 10-tą dieną sausio, 8 vai. va- |

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kuopos susirinkimas 

įvyks sbusio 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. Sheralis.
(6—8)

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų i 
tonas, tai legališkas svoris.* Pristatome greit į jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 T T? T T PVPFT?Arba užeikite pasikalbėti IKU-L.MBE.K
Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y.
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Mūšį? Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ į

valeliai pradėjo blaivytis, ašaros nusto
jo riedėję ir su šypsą kreipėsi į Pilypą.

“Ar tai tu, ką pirmą naktį čionai nak
voji?”

“Taip. Aš manau čia apsigyventi. Ma
tai, nupirkau dviejų kambarių namą ir 
po šios didelės viesulos išliko čielas,—tai 
kodėl gi negyventi?”

“Tau čia bus gerai, mielasai. Ir man 
čia buvo gerai iki Šiolei, bet dabar jau 
nusprendžiau pasitraukti vien deb to, kad 
baisiai esu neužkenčiamas. Gal girdė
jau to parpaliaus straksėjimą. Jei ne 
m&io amžius, neabejoju, kad gaučiau ir 
lu]5ti nuo tų idiotų.

^Kaip tai? Sakote “amžius” ir del am
žiaus jūs išsisukate nuo mušimo?”

“Matai, mano sūnau, amerikoniška kul
tūra: ‘Muškis su sau lygiu, o jei ne— 
būsi pažemintas’.”

“Bet ko verkiate? Ar jum gaila būtų 
matyt, kuomet diržo sakčių krėsčiau į 
kelines Hooveriui, Rooseveltui, Walke- 
riui? Tie ponai be galo stiprūs stul
pai dabartinės mizernasties. Juos išver
tus, būtų daug lengviau išnaikinti bedar
bių skurdas,” kalbėjo Pilypas.

Jobo veidas apriedėjo ašaromis. Stai
giai įtraukė pilną krūtinę kvapo ir sulai
kydamas kietai uždarytomis, drebančio
mis lūpomis, jo ašarotos akys lakstė po 
Pilypo veidą.

Drebančia ranka siekia Pilypą palytėti. 
Pilypas, matydamas Jobo susijaudinimą, 
pasitraukė blekinę ir atsisėdo priešais jį.

“Man rodos, kad jūs norite ką nors 
pasakyti, ar ne taip?” užklausė Jobą Pi
lypas.

“N-n-e, ma-no mie-l-las. Nieko nega
liu pa-s-sakyti,” pro verksmus ištarė Jo
bas. Jo galva nusviro žemyn ir .skver
nais šluostėsi ašarotą, murziną veidą.

“Tėvuk,” tiesdamasis ir išplėstomis aki- 
mi§. žiūrėdamas į tolį, vos girdimas, Pily- 
paą prakalbėjo.

Pirštus surakinęs, rankomis pasirėmė 
ant kelių ir lėtai atsikreipė į Pilypą. Jo 
veidas pilnas užsiganėdinimo, džiaugs
mingai ir persitikrinančiai kalbėjo Pily
pui:

“Juk tu iš manęs nesijuokei-nešidinai, 
kuomet tarei į mane “Tėvuk.” O kaip 
majonu buvo išgirsti. Tu iš širdies su
teikei man tą malonybę. Aš jaučiau sa
vyje. .. Sakyk, Pilypuk, ar ne taip?” Jo 
veidas vėl pradėjo raukytis ir akys pildy
tis ašaromis.

Pilypas su simpatiška šypsą ant veido 
paglostė ir paspaudė Jobo rankas. Jobas 
jautė tą, žodžiais negalima apsakyti sim
patiškumą, visiškai surimtėjo.

“Žinai, jaunas žmogau, aš nustojau pa
sitikėjimo į žmones. Nuo laikų, kuomet 
lipaus atskirtu nuo mano šeimynos, dąu-

užtikę miegant, pabudina gana “švel
niai...” Drožia lazda per kojų kaulus 
arba padus taip, kad atsistoti negalima, 
o turi stoti, jei ne—daugiau kerta.

Čionai aš papuoliau, gali sakyt, iš nety
čių. Keturios savaitės atgal, pietų lai
ku, atėjau štai, va, prie tos dirbtuvės. 
Diena buvo graži, tai darbininkai valgė 
pietus lauke. Po pavalgymui buvo nu
mesta paršienos kaulelių ir duonos plu
tukių. Kaulelius belaižant, užgirdau per 
tą, ve, tvorą žmonių niurnėsį. Žingeidu
mo delei, ėjau pažiūrėti, kas gi tokio ga
li būti. Per tą ten skylę įlindau ir neil
gai man ėmė pei'sitikrint, kad tai govė- 
da .bedarbių ką tai nors virina. Priėjau 
prie jų. Vienas kitas jų į mane pažiūr
ėjo ir vėl akis įsmeigė į didelį žluginamą 
katilą. Vienas su pagaikščiu maišė katile 
didelius kavalkus mėsos, o kitas, su su
lankstytu samčiu graibė ką tai iš katilo 
ir liejo į pakrantę. Tą dieną čia bedar
biai turėjo tikra balių. Sykiu ir .aš... 
O geri žmonės, jie mane neūtstūmė. Ži
nai, tą mėsą jie gavo nuo restaurant- 
ninko. Matai, jis buvo sumanęs pa
sipinigauti—daugiau pelno padaryti, tai 
buvo užsakęs pigios mėsos, bet kada ap
sižiūrėjo, kad apipuvus, susmirdus ir pri
kirmijus,—atidavė ją bedarbiams ir dar 
pridėjo kelis kepalėlius duonos, druskos, 
pipirų ir cibulių. Jis, matai, velnias, bū
tų ir supuvusią iššmožinęs ir sušėręs, 
bet prikirmijus, ot kame dalykas. O ži
nai, kirminas ant lėkštės ne kažin kaip 
atrodo ir būtų praradęs lankytojus...

Bedarbiai, turėdami laiko, mėsą gerai 
išplovė, puvėsius apipjaustė, paskui už- 
šutino, tai ir kirmėlės nusiplovė. Kada 
išvirė su cibuliu, tai, broleli, valgėm, kiek 
kuriam tilpo. Aš sau pasivalgiau, ir nie
ko, bet daugelis susirgo.... Bala žino, 
ar puvėsių užgriebė, ar mažu perdaug 
privalgę.

Pašaukė miesto ligoninės daktarus, tos, 
žinai, kaip ją vadina Belly view. Tai, ži
nai, bezmėnai, neėmė nei vieną į ligoninę. 
Esą, “nėra vietos.” Vienam, kitam, dau
giau vaitojančiam, padavė po kokią ten 
spirą praryti, o‘su kitais—suk biesai.

Sveikesni nuėjom, sujieškojom popie- 
rų, pakloję ligoniams ir sau—sugulėm. 
Vieni sumigo, kiti dar žvaigždes skaito 
ir saldžiais atsiminimais gėrisi, o ligo
niai raižosi ir visaip unksdami vaitoja. 
Antru sykiu, lyg antikristus, atpyškėjo 
ligoninės daktaras. Šiuo tarpu jis buvo 
viskuo apsirūpinęs: Pora pagelbininkų ir 
gyduolių—kiek tik nori. Pylė į stiklą ko
kio tai nubaltinto vandens ir davė gerti. 
Pirmiaus tiems, ką vaitojo, o vėliaus vi
siems iš kaleinos. Tiesa, tas vanduo pa
lengvino.

(Daugiau bus)

brangūs kailiniai, nauji automo
biliai, elektriniai šaldytuvai ir 
kiti prašmatnumai, šnekos apie 
sumažinimą sau svorio (“nusi- 
rediusinimą”), operacijas, apie 
laibumą, apie plaukų raitymąsi 
ir veidų pucavimąsi bei pilvų 
masažus taipgi sudaro “progra
mos” dalį tose parazičių suei
gose.

Kai kada jos surengia ir ne- 
va-kultūriškas arbatėles su pas- 
kaituke. Tai būna priekabė, 
kad jos galėtų pasirodyti su
prantančios apie “augštesnius 
dalykus,” kaip kad apie teatrą, 
literatūrą ir Įd. Visos tuomet 
nori šnekėti ir nei viena ne
nori klausytis': kiekviena sten
giasi parodyt savo “kultūrišku- 
mą” ir pertraukinėja kitų kal
bas, kad galėtų pati pablizgėti 
savo supratimu. Bet abelnai 
ten negirdėsi jokio tikresnio 
literatūros bei teatro įvertini
mo, ale tik “mačiau tokį ir tokį 
veikalą teatre; ot tai puikus,” 
arba “ot tai niekam netikęs, su
puvęs;” arba “skaičiau tokią ir 
tokią knygą; o tai gera,” arba 
“nei velniui netikusi.” Tai ir 
visas abelnai “augštesniųjų 
daiktų” įkainojimas.

Pačios tų pramogų rengėjos 
ir dalyvės suėjusios nuobo
džiauja. Kiekviena taip pat 
žino, kad jinai bus paskui trau
kiama per dantis, kaip kad ir 
ji trauks kitas per dantis. Bet 
ką darysi, kad nieku kitu ne
galima pilnai visą laiką užmuš
ti. Todėl prisieijia “vištauti” 
po arbatėlės ir kozyriavimo 
“bridž pares.”

Pažiūrėjus į tokias parazičių 
tuštybes, mes turėtume .tuo la
biau vertinti mūsų draugių ir 
draugų ruošiamus vakarėlius ir 
šiaip saviškes pramogas. Pas

tikimės visi būsite užganėdinti.
Kviečia Rengėjai.

(Visų atsiprašom, kad tokią klai
dą padarėm.) (8-9)

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 14-tą dieną sau
sio, 2-rą vai. po pietų, Sweet’s Hall.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus išduota metinė atskaita ir 
bus renkama nauja kuopos valdyba.

S. Kuzmickas.
(8-9)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos mėnesinis susirin

kimas įvyks 14-tą d. sausio, 10:30 
vai. ryte, 29 Endicott St.

Visi nariai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarti.

Fin. Sekr., I). Lukiene.
(8-9)

EASTON, PA.
Bendras ALDLD 13 kuopos ir 

LDSA 14 kp. susirinkimas įvyks 
14-tą dieną sausio, 1934 m., Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St., 
3 vai. po pietų.

Perėjus balsavimui pasirodo, kad 
tos dvi kuopos jau likosi sujungtos 
į vieną; tas nereiškia, kad moterų 
kuopa turi nustoti dirbus ir veikus, 
mes turim dar geresnius planus su
daryti, kaip geriau dirbti ir stiprin
ti kuopą, ir todėl visos narės ir na
riai abiejų kuopų dalyvaukite, ir at
siveskite naujų narių.

Sekretorės, 13-14 k p.
(8-9)

BAYONNE, N. J.
Lietuvių Aušros Pašalpos Drau

gystė rengia pirmą savo vakarienę, 
kuri įvyks 14-tą dieną sausio, Ve
terans svetainėje, 329 Broadway. 
6:30 vai. vakare. Įžanga ypatai 
75 centai.

Visų apielinkių draugai ir drau
gės malonėkite dalyvauti šioj vaka
rienėj; vakarienė bus skani, nes gas- 
padinės jau senai gamina skaniau
sius valgius. Programą išpildys vie
tinis dainininkas, A. Višniauskas, 
taipgi dalyvaus dainininkų ir iš 
Brooklyn, N. Y. A. Gurskis grieš 
šokiams. Kviečia Rengėjai.

(8-9)

GREATNECK, N. Y.
LDSA 64 kuopos mėnesinis susi

rinkimas įvyks 10 dieną sausio, 7:30
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INCMATHEW P. SALLAS
( B I E L A U S K A S ) 
G R A B O R i U S 

MDERTAKERS ANO EMBALMERS 
>0 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.

Mūsų IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALKI, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM’ KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ 
PIRMAJAI PAGALBAI • AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETAs SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGERIAUSIA1CPATARNĄUSIM.

MUSU RASTINE ATDARA DIEN/\ IR NAKTĮ MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TEL. STAGG 
2-5043

Vien tik Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Division Ave„ Brooklyn, N. Y.
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IŠ P A R DAVIMAS

J I
l LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti I
I ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). Jie yra ne ‘
f pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori ■
I žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo J
į 15centų. Dabar tik 10c. |
Į KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
| turi visus reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau- 
? simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 1 
I tik 25 centai.
! PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin- H 
į kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa- 
|» ranki turėti kišeniųje. Kaina 25 centai.
I ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy- 
| na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži- 
i nosi. Kaina 10 centų. x
į KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI SOCIALIZMUI? Labai 

naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. Kaina buvo 15 centų.
| Dabar 10 centų.
j SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS Iš MOKSLO Į VEIKIMĄ.
; Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25
Į centai. Dabar 10 centų. ,
! GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS. Šios brošiūros
į kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.
| VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip vyrui, taip ir
| moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų. Kaina buvo 10 
j centų. Dabar 5 centai. i,
j FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
* perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
Į buvo 15 centų. Dabar 5 centai.
I ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ VALSTYBĖJE. 
I Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra. Kaina numušta 
į ant pusės iki 5 centų. ' )
i MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVŲ. Parašė A. Bimba. Istorija j 
j N. Sacco ir B; Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra . 
į daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. į 
| Dabar tik 10 centų.
I KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la- 
I vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
J 30 puslapių. Kaina tik 5 centai.
’ KAS TAI YRA TROCKIZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu-
I šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
Į puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.
I REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va- 
Į das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai- 
} na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.
! KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ.
I Parašė M. Undžiene. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos.
I Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.
j REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū

roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių.
i Kaina 10 centų.

■ ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
J kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie- 
| čia ka& yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
? girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
i $1.00 Dabar parduodame už 50 centų.
• Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

i “LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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ją (NTW,-LKF.) organizuoti 
ir vienas ščyrosios linijos žmo
gus (juo yra Džim Marši), už 
tai' jis ir du jo pasekėjai buvo 
išbraukti iš Eastono Komunis
tę Partijos vieneto.”—jų pa
braukta. Tai yra grynas melas. 
Štai kaip ištikrųjų buvo: Kom. 
Partija pereitą žiemą pavedė 
keliems draugams, su Maršu 
prieky, pradėti NTW organiza
vimo darbą. Padaryta atsišau-

LOWELL, MASS NANTICOKE, PA Masiniai Areštai

EASTON, Pa. —Į nepama
tuotus užmetimus ir neva “fak
tus” pruseikinės LDD kp. ko
misijos “N. G.” No. 51, ant d* 
D. M. šolomsko, įveliant Nacio- 
nalę Audėjų Uniją ir Komunis-1 
tų Partiją, d. Šolomskas jau da-1 
vė per “Laisvę” No. 306 atsa-

vk>™a.S te‘!h^ai kimai 7r‘paskleisti plačiai.“ Pra- 
džia padaryta. Po kelių šauk
tų susirinkimų pasekmės buvo 
mažos, bet visgi pąvyko suorga
nizuoti. Tuo laiku Maršas vis 
sakydavo, “jūs, Partijos nariai,

O dabar nesirašykite, nes esate

nušvietė apie buvusį streiką 
Tirrel Bros, audinyčioje.

Kur tie žmonės buvo per 
tuos metus ir kur šolomskas 
galėjo sakyt ir kokioj vietoj: 
“Pasiuskit su savo streiku ! 
aš einu kitur darbo jieškoti.” žinomi kaipo raudoni ir nubai-
Įrodymų nėra. Gi po tąja tirą- pysite amerikonus.” Tačiaus
da, tilpusią “N. G.’, pasirašo jįs koketavo su pruseikiniais.
penki ir tuomi bando sudaryti j0 fouvo manyta, kad į mėnesį
kaipo dokumentą. Iš tų pen-; ]aiko sutrauks tiek narių, kad 
kių tik du: P. švelnikas ir V. .galės daryti pragyvenimą iš 
Unikauskas tais laikais buvo . NTW, abelnai ką jis darė, tai vis 
prie mūsų organizacijų ir jie asmeniniais xsumetimais. Par- 
gali žinoti, kaip ištikrųjų buvo, tija pastebėjo ir pasuko vai- 
bet dabar, po Pi useikos koman-, ra griežčiau ir tuomet Maršas 
da, verčia viską atbulai ant šo-1 ATSISAKĖ nuo jam pavesto 
lomsko, nes j is_ stovi pūruose darbo prįe NAW. Buvo duota 
eilėse mūsų judėjime. Likusie-; jam ]ajk0 apsisvarstyti, bet ga
ji trys: K. Bukauskas, K. Di- griežtai atsisakė pasiduoti 
bulskis ir K. Gendvilas niekuo- . ben|. jokiai disciplinai, nebesi- 
met nematė reikalo prigulėti ]anj<g neĮ į susirinkimus. To- 
prie darbininkiškų organizaci- j^du atsidūrė iš Partijos, 
jų ir šiems minimo streiko pro- qį pruseikiniai plepa, kad buvo 
cedura nėra žinoma ir aklai pa- išbrauktas iš Partijos už orga- 
sirašo po visomis provokacijo- nįzavima NTW, o faktas yra, 
inis’ . kad atsidūrė iš Partijos už AT-

Tik dabar, prabėgus keliems SISAKYMĄ nuo organizavimo 
metams, pruseikiniai atkartoja j NTW. 
tą patį, ką tuometinio streiko 
laike Klova bandė sudaryti ant 
d. J. Bimbos, štai kaip tada 
buvo. Tuo laiku Klova primes- 
dinėjo J. Bimbai skebavimą 
tokiais pat tikslais, kaip pru
seikiniai dabar daro, apjuodin
ti pirmaeilius draugus. I

Maršas visuomet buvo ir yra 
svetimas revoliuciniam judėji
mui. Atėjo iš socialistų parti
jos su visomis j.os tendencijo- 

imis ir išėjo atgal. Tai karje
ristas. Kaip tik NTW atsikra- 

ti pirmaeilius draugus. Skun- J0’ 4cU°jaus ši unija pradėjo 
dai buvo atnešti į ALDLD. 13 Iaugt* streikui užėjus išaugo
kuopą ir klausimas ėjo per ke- i 1 su kuria bosai turėjo
lis susirinkimus. Tuomet ir i 
Pruseika buvo atvažiavęs į Eas-!
toną ir štai kaip tie gana ilgi 
ginčai užsibaigė: Pats Pruseika 
pasiūlė priimt rezoliuciją, kuri 
tapo vienbalsiai priimta A.L.D. 
L.D. 13 kp. susirinkime, kovo 
7 d., 1926 m. Rezoliucija tęlpa 
protokole sekamai:

“Priimta rezoliucija ALDLD. 
13 kp. visuotiname narių susi
rinkime, dalyvaujant C. P. Ko
miteto atstovui d. L. Pruseikai. į laikymu ?

“Susirinkimas išklausė d. J. j mitingus, kur su policija pri- 
Bimbos pranešimą apie tai, siejo turėti susikirtimus? Ar

skaitytis.
Jei Maršas pruseikiniams pa

dėjo dirbti, kaip jie kad sako, 
tai dirbo sabotažavimo darbą. 
Tačiaus dabar per savo gazietą 
bando svietui girtis, kad būk 
jie “tvėrėjai” NTW ir tt. Pi
na sau liaurų vainikus, kas 
jiems nepriklauso. Kas išleidi- 
nėjo lapelius, buletinus ir dali
no Yprie šapų ? Kas rūpinosi 
NTW organizatorium? Jos už- 

Kas rengė masinius

Bimbos 
kaip ėjo streikas Tirrel Bros, 
dirbtuvėje. Taipgi d. J. šlapi
ko patvirtinimą ir turint d. J. 
Bimbai 99 nuoš. Tirrel dirbtu
vės darbininkų parašus, kurie Taipgi, iškilus streikui savo ga- 
liūdino, jog netik kad d. J. Bim- zietoje tylėjote net per penkias 
ba nebuvo streiklaužys, bet savaites, tas jums buvo nesvar- 
priešingai, tame streike vado- bu, jieškojote kriukučių, šaipė- 
vavo. Todėl nėra jokio pama- i tės iš mūsų pastangų, bet pa
to daryti J. Bimbai kokius nors matę, kad masės su NTW, na, 
streiklaužiavimo primetimus.

“O P. Klova atšaukė pirma 
padarytus primetimus.”

Dabar pruseikiniai puola šo- 
lomską. Tie žmonoj neturi nei 
vienu klausimu faktų, tai grie
biasi įvairių prasimanymų, ima 
iš praeities dalykus, falsifikuo
ja viską, žodžiu, elgiasi chuli
ganiškai. Bruka d. Šolomskui 
į burną žodžius, kurių jis nėra 
niekur sakęs, kaip pav., “par
kai. .. silkininkai... žydai. ..” 
ir tt. Tokie žodžiai ir panašūs■nepadaro jus veikėjais, 
priklauso ne kam kitam, kaip Jei Federacinė unija Easto- 
P. švelnikui. Tas žmogutis tai! ne 'turėtų bent kiek daugiau 
visuomet, dar kuomet buvo j įtakos, klausimas, kurioj pusėj 
Partijoj, kitaip ir nevadino priklausytumėt. Yra pamatas 
Partijos narius, ypač organiza- taip manyti, nes dar niekur ne4 
topus kaip tik “silkininkai” ir pasmerkėt Federacijos unijos, 
kitais “gražiais” žodeliais. Tai Jūsų broliai Patersone juk Fe- 
desperacijos apimtas sutvėrimas i deracijoj, net ir Čia vienas ki- 
ir su tokiu, aišku, niekas rimtai ■ tas iš jūsų priguli prie Federa- 
negali susikalbėti. Toji, taip'cijos. Vyrai, būkite atviri, juk 
vadinama LDD komisija, bru- i jūsų veidmainystes darbininkai 
kdama šolomskui neva pasaky-|jau labai gerai permato.
mus, su faktais nieko bendro Rėkite, kiek tik norite per 
neturi, nes nepaduoda nei vie-j savo gazietą ir šmeižkite mus, 
tos, kur sakė ir kada sakė. Tas nes tai yra jūsų amatas, bet 
parodo jų norą vien tik ap- darbai ir faktai bado jums akis, 
šmeižti, šmeižtais ir prasima-1 Komunistų Partija auga ir žen- 
nymais jie savo gazietą užpildo. gįa pirmyn.

Toliau, negana kad puola at
skirus asmenis, bet dar bando, 
užmesti “juodą” dėmę ir vietos 
Komunistų Partijai. Kaip ten 

’.tai ir čia taip pat viską išlau
kia iš nykščio. Geresnio lauk
ti iš ignbrantų ir negalima. 
Tame savo “dokumente,” rašo: 
“Kadangi mums padėjo tą uni-

pruseikiniai? To nesulauksi. 
Jie tik moka plepėti. Kur, pa- 
galiaus Partijos “nuskriaustas” 
Maršas buvo laike streiko?

tai ką gi darysi,- reikia pasiro
dyti, kad ir mes veikėjai ir 
“už” NTW. Bet kiekvienam 
aišku, kad jūsų priklausymas 
prie NTW nėra nuoširdus, nes 
esate pilni įvairių nepamatuo
tų priekabių prie mūsų draugų 
ir Partijos, kuri visą NTW naš
tą nešė ir neša; jos atskiri na
riai ir artimi simpatikai. Del 
pasirodymo paaukojimas kele- 
tos dolerių ir apsilankymas į 
“card parties” NTW unijos dar

Liet>Kon}. Frakcija.

Plainfield, N. J.—Nuo čia 
netoli ežere prigėrė devynių 
metų amžiaus Hillu berniu
kas. Kiti du vaikai išsigel
bėjo. Jiem bečiužinėjant

> 13 d. čia kalbėjo > '
Kaškiaučius apie TOKIO, Japonija. — Ja-

Kalbėjo dviejuose ponijos imperialistinė val-
Kalbėjo gerai ir

Temykite, Nes Svarbu 
Visiems

šiandien, trečiadienį, sau
sio 10 d., kaip 7:30 vai. va
kare, yra rengiamos svarbios 
prakalbos anglų kalboje. Pra
kalbos įvyks L.D.C. Kliubo 
svetainėje, 338 Central St. 
Kalbės gabus kalbėtojas, jau
nas amerikonas draugas’Toivo 
Oja. Jis, kaipo delegatas nuo | kiaušiai kiti darbininkai daly-ijos Darbo Unijų Generalė 
Amerikos darbininkiškų orga- vavo tame susirinkime.

jDr. J. J.
sveikatą.
atvejuose.
jo kalba buvo labai interesin
ga, tačiaus žmonių buvo ma
žai, tik apie 40. Mat, gal del
to, kad oras buvo labai šaltas.

Kitas dalykas, tai kad buvo
I kitas unijos susirinkimas. Vei-lgi organizacija yra Japoni

džia bėgyje paskutinių kelių 
savaičių suareštavo 1,696 
žmones, kurie kaltinami pri
klausyme prie revoliucinės 
organizacijos “Zenkyo”. O

„ , ...... . .Taryba.Padengimui lesų aukų su- v
Draugai auka-1

nizacijų, dalyvavęs pasaulinia
me Prieškariniame Kongrese, rinkta $5.10.
Paryžiuje ir buvęs kitose Eu- vo sekamai: J. Vitkunas $1.00. j

J. Bužaitis, Velivis ir E. Ci-:
Las-'

O. Šileikienė, E. Tu- j
~ Mo-1

ropos vietose. Turi daug ge
rų dalykų pasakyti Amerikos bulskienė—po 

j darbininkams.
Netikėtai ir Lowellio darbi

ninkai dabar gauna progą iš
girsti neįkainuojamai svarbų 
raportą ir gerą prakalbą apie 
viso pasaulio kapitalistinėse 
šalyse darbininkų sunkią pa
dėtį; apie didėjančią bedar
bę ir besirengimą ]

■jos baisios skerdynės, kur ren- 
! giamasi vėl žudyti milionus 
darbininkų klasės žmonių. 
Rengiama karas puolimui So
vietų Sąjungos, kur patys dar
bininkai ♦ valdosi, kur nebėra 
bedarbės, kur nebeliko vietos 
parazitams, tinginiams ir dar
bo žmonių išnaudotojams. Visi 
dalyvaukite prakalbose kar
tu su kitų tautų darbininkais. 
Jaunuoliams ypač bus svarbu.

J. M. Karsonas.

50c. P. MONTREAL - CANADA
tauskas,
mosienė, Žebrauskas, O.
tuzienė—po 25c.

Visiems aukojusiems taria-:
me ačiū.

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

prie 'uui- į išmetė iš Darbo 5,000
Unijisty Tepliorių

CHICAGO, Ill.' — Sausio 
d. neteko darbo penkib 

tūkstančiai Amerikos Dar
bo Federacijos tepliorių uni
jos narių, kurie dirbo prie 
Civic Workers Administra
cijos. Federacija nė piršto 
nepajudino, kad pasipriešin- 

įti valdžiai prieš išmetimą 
įjos narių iš darbo.

BINGHAMTON, N. Y
1 Konservatorių Kabinetas 
: IspanijojeDarbininkų Parengimai

Sausio 12 d., Lietuvių sve- 
tainėje, vakare, įvyks Drakal-1 MADRIDAS.— Ispanijos; 
bos, kurias rengia Tarpteuti- j kabinetag pereina j konser.J 
nes Darbininkų Tarybos Mies-1 J 1 /
to Centralinis Komitetas. Kai-1 vatornj-monarchistų ran- | 
bes pirmu sykiu Bingh&mtone | kas. Jų priešakyje stovi re- j 
žymi kalbėtoja Juliette Stew-( akcionierius LeiTOUX. Ka-į 
art Poyntz. Prakalbų 1 
bus apie Amerikos pripažini
mą Sovietų Rusijos. Drg. 
Poyntz yra buvusi Sovietų Ru
sijoje ir turės daug ką 
geidaus pasakyti. Visų 
bininkų priedermė yra 
lankyti į šias prakalbas.

tema į binetas planuoja greitu lai-I

žin- 
dar
aisi-

Sausio 15 d. įvyks lietuviš
kos prakalbos, kurias rengia 
ALDLD 20 kp. Kalbės drau
gas Milleris. Drg. Miiieris ir
gi dar pirmu sykiu kalbės šioj 
apielinkėj. Kadangi 
leris yra ką tik grįžęs 
bininkų šalies, Sovietų 
jos, tai nėra abejonės, 
prakalba bus žingeidi.

Prakalbos įvyks . Lietuvių 
svetainėje nuo 7 vai. vakare.

d. Mil-
iš dar-

Rusi-
kad jo

Sausio 20 d., subatos vakare, 
yra rengiama metinis balius. 
Parengimas įvyks Lietuvių sve
tainėje, rengia Lietuvių Dar
bininkų Susišelpimo Draugija. 
Įžanga tik 30c ypatai; kviečia 
visus atsilankyti.

Sausio 21 d., nedėlioj, nuo 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
svetainėje, įvyks prakalbos su 
muzikaliu programų, drg. Le- 

inino mirties paminėjimui. Pa
rengimą rengia Komunistų 
Partijos vietinis skyrius. Pro
gramą išpildys Pionierių ir 
Jaunųjų Komunistų Lygos gru
pės.

Taipgi dalyvaus vietinis dai
nininkas St. Vaineikis, bus ir 
daugiau programe dalyvių. 
Kalbės žymus kalbėtojas d. 
Manning R. Johnson ( negras) 
iš Buffalo, N. Y.

Visų darbininkų yra prie
dermė būtinai dalyvauti šiame 
Lenino mirties paminėjime.

Sausio 27 d. yra rengiamas 
metinis koncertas del kurio 
smarkiai darbuoja^ LDS 6 kp. 
Girdėt, kad bus ne vien tik 
koncertas, bet bus ir teatras, 
kur bus perstatomaš veikalas 
“Penktas Prisakymas.” Taip
gi bus ir šokiai.

Taigi visi rengkitės Į šį pa-, 
rengimą.

Komp. Rep. «

E

I
fi

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias it^ chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Ryte
Sekmadieninis nuo 11 ryto iki 12 dieną 

Telefonas Lackawanna 4-2180

i —•nu —— nu —— iki—uu ——- mi —— nu — uit —• nu ; m __ im l;

i tTelephone. Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) y

s
I

ku siusti ambasadorių į Va- i 
c c i

tikaną ir susitaikyti su po- i 
piežium.

į lauk tuvių direktorius
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius» 
| ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
| tomobilius ir karietas veselijoms,' 
į krikštynoms ir .pasivažinėjimams į
C
Is
I■

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

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

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

KAINA *$60.00, NOISELESS $69.50

Remie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gądina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 

■ vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVE0
427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

l z

Penktas Puslapis
— .1.1,. .... , ■■■■■ "UI,- ' 1 ....... —

Riverside, Calif.— Sausio drebėjimas. Daugelio namų 
9 d. ryte čionai buvo jau- langai išbyrėjo . ir žmonės 
čiama gana smarkus žemės'buvo prikelti iš miego.

Hours 10 A. M. to 10 P. M.
Phone STagg 2-6497 Sunday 10 A. M. to 5 P. M.

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE -
ELIZABETH ADLER

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

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO

* PERMANENT WAVE Už $250
Per vieną, menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

JUOZAS- KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Dr. HERMAN MENDLO W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMI^

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
12220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

ĮSIGYKITE KALENDORIŲ
— su ---

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

Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI
Kalendorius yra tokio pavidalo: maršuoja mases 
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.

(i

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y«

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.

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

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

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



..

tešlas Puslapis LAISVI Trečiadienis, Sausi( », 1934

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Lenino mirties sukaktuvių. Jie

20 d. sau-įĮvyks šeštadienį, 
j šio, 1934 metais.

Vienas masinis 
bus St. Nicholas 
W. 66th St. Kitas bus laiko-

■ mas Bronx Coliseum svetainė-j ]0:<30 A. M.—Jeanne Carroll, Song

susirinkimas
Arena, 69

RADIO-SIAND1EN
WMCA—570 Kc

ĮVAIRIOS ŽINIOS bių konferencija kuri vasario; kaina tik 65 centai. Tą patį i po sujungimo organizacijų 
vakarų prie durų jau bus 75 vieną. Visi ir visos dalyvau 

Tikietus galite gauti kite ir atsiveskite naujų narių

1

Hillman Apgavinėja Darbi 
ninkus ir N.R.A. Klausime

preziden-
Clothing 

narys La-

mėnesį įvyks Washingtone, 
konferenciją Draugų Sovietų 

! Sąjungos ir kitus žygius prieš 
■karą, bedarbę ir. fašizmą.

Kadangi susivienijo į 
organizaciją ALDLD ir 
ir tas iššaukia prieš mus 

uždavi- 
ragina

centai.
pas darbininkiškų organizaci-■ prirašyti! 
jų narius arba “Laisvės” raš
tinėje. '

Narys.

jje, ant 177th St. ir trečias ma
sinis susirinkimas Įvyks Arca- 
dia Hali, 918 Halsey St.;

; Brooklyne. Visi 
'Įvyks 7:30 vai.

Masinis Paminėjimas K. Lieb-; - 
knechto ir R. Luksęmburg

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas 
Įvyksta Šį Vakarą

i iv.
i vieną
LDSA
naujus organizacinius
nil's, ši konferencija
kiekvieną kuopą fr kiekvieną 
narį visokiais būdais darbuo
tis mūsų jungtinės organizaci
jos labui, idant plačiau už
skleidus klasinės sąmonės ide-I . *
jas ir prirengus-daugiau ! kla- 
sažinių kovotojų., dabai- ir

klasės
kartus tiek pabrango maistas, 
drabužiai ir kiti darbininkų 
būtini ir reikalingi gyvenimo 
reikmenys.

at- 
ko-

reiškia 
kovingiems 

vajininkams. kurie

sa

Sidney Hillman 
tas Amalgamated 
Workers unijos ir 
bor Board apgavinėja darbi
ninkus. reikalaudamas, kad 
jie nekovotų prieš N RA. Jis 
tvirtina, kad NRA kelia dar
bininkų algas, trumpina darbo 
valandas ij- abelnai gerina 
darbininkų būklę, bet jis tiks
liai užtyli tą, kad jau veik du eiiyje darbininkų 

1 voms. , • ■
. L

V. Konferencija 
! vo nuoširdų ačiū 
1 “Laisvės
šiais neapsakomo ekonomi- 

Žinutės Iš Darbininku Kovu ""!.k’''zl,° laikais sujf®be'°s"- -j kelti net virs paskirtą kvotą 
su kaupu 1,000 nauju skaity
toju. Konferenciia širdingai 
sveikina būsima “Laisvės” šė- 
rininkų suvažiavima, įvyksian
tį 4 d. vasario, ir siunčia “Lai
svei” $5.00 auką. Lai tas bus 
pavyzdys ir kitoms organizaci
joms ir kuopoms.

Rezoliuciiu Komisija :
A. Gilman, 
J. Klimas,- 
J. J. Kaškiaučius.

Išmetė bedarbi darbininkų 
J. Williams iš namų. Laike iš
metimo jis ir jo žmona prieši
nosi, už tai buvo pašauktas 
teisman. Susirinkę darbininkai 
į teismabutį pakėlė didelį pro-l 
testą.

15 diena sausio sukanka. ..... . .
15 metu nuo to taiko, kaip | 8 val;
Vokietijoje menševikai išvien j 
su imperialistais nužudė Ka- į 
roli Liebknechtą, F 
semburgį ir paskerdė daugelį 
kitų darbininkų vadų. Jau
nųjų Komunistų Lyga rengia 
masinį susirinkimą paminėji
mui kritusių darbininkų vadų. 
Susirinkimas Įvyks sekmadienį.
14 d. sausio. 7 vai. vakare, 
New Star Casino, 107th St. ir 
Park Ave. New Yorke. Visi 
darbininkai yra kviečiami ma
siniai dalyvauti ir išreikšti 
tarptautinį solidarumą kovoje 
už proletariato reikalus.

Beauty Talk 
10:45—Cotterill Orch. 
11:15—Shopping Talk 
11:30—Italian Program 

susirinkimai 12:00—Haring Orch.
vakare. Kal- 

' bės geriausi kalbėtojai ir da-į 
llyvaus darbininkų chorai. Bus! 
ir darbininkišku vaidinimu ' »■ I

j bei Raudonojo Fronto benas. i 
St. Nicholas Arena svetainė-1

Tarptautinio Darb. Aps. 17 je kalbės ir drg. Earl Brow-!
i kuopos susirinkimas įvyks tre-'der> Komunistų Partijos gene- 

‘ ‘ ‘ sausio i’alis sekretorius. j
j 10 d., 1934, “Laisvės” salėj,! Bronx1 Coliseum svetainėje j 
!417 Lorimer St. Brooklyn, C. Krombein, II Distrikto or-j

12:15 P. M.—Chuck Richards
2:30—OI man Orch.
5:45—Bruce Carlton, Songs
6:00—Dinner Music
7:15—Zinaida Nicolina, Songs-
7:30—Marilyn Mack, Songs
7:45—Dance Music

10:00—Charles Hackett, Metropolitan 
Opera Tenor; Concert Orch. »

10:30—Paula Lind Songs
Music.
Lester and (lene
Songs

Rožę Luk-:,i

ALDLD 1 Kp. ir LDSA 1 Kp
Visą Narių Susirinkimas

Reakciniai vadai I.L.G.W. 
unijos 9-tame lokale jau 25: 
kovingas darbininkes išmetė; 
iš unijos. Eiliniai nariai kelia I 
didelį protestą.

Kunigams Vis Negana
Kovingo darbininko G. E. 

Powers teismas ir vėl atidė
tas. Kapitalistų valdžia pa
traukė jį teisman už energin
gų veikimų streiko metu.

ganizatoj'ius, J. Ford, 
Poyntz, Ben Gold ir 
būto jai.' 

žiemos sezone turime pasmar-į Brooklyne kalbės 
kinti kuopos veikimą, nes. jis Minor ir keletas kitų 
yra gana apleistas. Taipgi j jų. Visi darbininkai 
yra rengiamasi prie TDA dis-jmi dalyvauti, 
trikto bazaro, prie kurio 
mes turėtume padirbėti.

Organizatorius P- V.

Visi nariai būtinai dalyvau
kite šiame susirinkime, nes

il'

T.D.A. New Yorko Distrikto;
Visu Marią Susirinkimas

kiti kai-|

Robert i
I

kalbėto- i 
kviečia- •

Harleme Šankia Konferenci
ją Kovai Prieš Linčą

Tarptautinis Darbininkų Ap-1 Įvyks ketvirtadienio
• • v ’ • L viSų New ' 11 d. sausio, 119 W. 135th St. 

t nariu1 New Yorke. Į šią konferenci-

12:15 Te-

11:45-—Jerry 
Marvey,

WEAF—660 Kc
11:15 A. M.—Alice Remsen, Songs 

P. M.—Johnny Marvin,
nor; String Trio 

2:00—Zollo Orch. 
4:45- 
5:00-—-Ramblers Orch.
6:45—Jan Pėerėe, Tenor 
7:00—Mary Small, Songs.
8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours- Orch.; Walter 

Huston, Actor
10:00—Hillbilly Music 
10:30—National Porum 
11:00—.Elkins Qrch.
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Whiteman Orch.

h 12:00—Harris Orch.
Lyga Kovai už Negrų Tei- 
5 šaukia konferenciją, kuri 

i vakarą,

The Lady Next Door

Į 6:45—Studio Music
10:30—Jack Arthur, Baritone
10:45—Pauline Alpert, Piano

■ 11:00—Weather Report
111:02—Moonbeams Trio

11:30—Scotti Orch.
' 12:00—Martin Orch. i

WJZ—760 Kc
l 4:45 P. M. Concert Orch.

5:00—Morin Sisters, Songs
j 10:00—Lopez Orch.; Jesters Trio; 

Adele Starr, Songs; Tony Ca- 
booch, Comedian

i 10:30—String Symphony Orch.
1 1:00—Pickens Sisters, Songs
11:15—Anthony Frome,
1 1:30—Stein Orch.

; 11:45—Madriguera Orch.
12:00—Molina Orch.

WNYC—810
1:15 P. M.— Bernhardt

I Baritone
I 1:45—Studio Musical

' 3:00—Nora Helms, Songs
3:15—Fredrick Cromweed, Piano

15—Remington Singers
30—Herman Neuman, Piano
30—Bert Dixon, Baritone
45—.Max Olanoff, Violin; David 

Sapiro, Piano
WABC—860 Kc

2:00 P. M.—Captivators Orch
3:00—Chamber Music
3:30—Variety Musicale 
4:00—Concert Orch.

i 5:45-—Melodeers Quartet \
! 6:45—Theo Karie, Tenor

9:00-—Philadelphia Orch.
10:00—Waring Orch.
10:30—News Reports
10:45—Kostelanetz Orch.

! 11:15—Jones Orch.
; 11:30—Gray Orch.
' 12:00—Little Orch.

Tenor

Kc
Steinberg,

4
4

WOR—710 Kc
2:15 A. M.—Sally and Sue, 
3:4 5— Fre u d he rg Orch.
4:15—Mildred Cole, Songs
4:30—Guy Hunter, Songs 
6:00—Uncle Don

Songs

sigynimas šaukia
Yorko distrikto T.D.A.
susirinkimą, sekmadienį, 14 d.iJ4 prašoma, kad visos darbi- 
sausio, 11:30 vai. ryto. Man-jj ninku organizacijos, kuopos, 

į vieną organizaciją. Abi kuo- ‘.hattan Lyceum svetainėje, 66 1 kliubai, unijų lokalai. bažny-, 
pos jungiasi į bendra kuopa, i E. 4th'St. New Yorke. | čios, tai yra parapijos ir tt.

Bus aptarta visi tie milži-j prisiųstų po du delegatus, 
niški darbai,, kurie stovi prieš Linčiavimo banga auga. Tas 

barbarizmas atsuktas prieš 
abelnai kovingus

ALDLD ir LDSA susivienijo
MEDIKALIS PATARNAVIMAS 

DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, krauto ir Ivties-ilapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliontis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

Xnty Pasitarimai ir $a^OO 
“ilHl egzaminavimas

STEPHEN BREDES, JRi Taigi ketvirtadienį, 11 d. sau-! 
šio, 7:30 vai. vakare visi Į 
ALDLD 1 kuopos ir LDSA 1 T.D.A. ir kuopų perorganiza- 
kuopos narai ir narės būkite i vimas Į grupes, kad būtų ga- negrus ir 
“Laisvės” svetainėje. Tai bus | Įima padaryti sekmingėsnį vei-! darbininkų klasės narius. Ko- 
pirmas abiejų kuopų narių su-' kimą. Bus aptarta ir didžiojo j vokime piieš linčą!

turėtų ■ būti bazaro reikalai. Visi nariai;
sttsirinkime yra šaukiami Į šį susirinkimą.; l.D.S. 1 KP. VAJINI'NKŲ

SUSIRINKIMAS ŠĮ VAKARĄ
J Trys Susirinkimai Pamineji- —-—

Lietuvis Advokatas

Mano žmona visada sakyda
vo. kad. girdi, kunigai nėra 
tokie išnaudotojai žmonių, 
kaip kad juos “bedieviai” lai
ko; bet per šias “šventes” ka
lėdas ir N. Metus įsitikino ir 
parėjus iš Aniųolų bažnyčios j 
man sako:

—Nu vistiek. anot tavęs. 
. i tie kunigai mūsų pasidarė tik

ri besočiai; negana, kad prie 
■durų ima po dešimtuką, nelv- 
cinant. kaip į “mūviųs 
nant. tiktai ką čia bilietų ne-, 
duoda ir tos kontrolės nėra, j 
Per pamaldas vėla rinkliava 
ir dar ne bet kokia, o su kle
bono pareiškimu, kad aukotų 
ne nikelius per šias šventes, o 

'nors po doleri mažiausiai, nes

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

mui Lenino Mirties BOSTON LUNCH

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE
Rengia LDSA 1-ma Kuopa ir ALDLD 1-ma Kuopa

bilas”. To-
Sekmadienį, 14 Sausio (January), 1934

Brooklyn, N. Y.46 Ten Eyck St.

Trakiškis.

PARDAVIMAI

<♦>

SUSIRINKIMAI

tikietus perkant

Choro Merginų
keletas solistų

vakare, 
Tai bus 

pirmu

Komunistui Partijos IL Dis- 
Susi rinki-

“LAISVES” SVETAINĖJE

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Narė. 
(8-9)

■
M?

Kas Naujo Tarp 
Lietuviy

ALDLD II Anskričio Konfe 
rencijos Rezoliucijos

jsirinkimas. Jis 
■ masinis, /šiame
bus abiejų kuopų valdybos 
sujungtos į vieną ir pasidalins 

i darbais. Prie to bus visa eile 
kitų labai svarbių klausimų.; 
Kaip tai: prisirengimas prie 
visuotino bedarbių kongreso/ 
diskusijų apie' tai, kaip meą; triktas bengia- 'tris; 

įvesime’ bedarbių kovos darbus mus minėjimui 10 metų nuo I 
i • € ...

ALDLD 11 Apskričio įvyku
si, sausio 7 d., 1934 metais, 
l$0 New York . Ave.. Newark 
N. J., konferencija išnešė re
zoliucijų sekamais’’ klausimais:

I. Įgudusi Vokietijos hitle- kitaip jau negalėsiąs apmokė 
rininkų fašistų valdžia pada-4i parapijoniškas 
riusi sumoksią pasmaugti dar-jjaus sak0> narapiionai i Iraž- 

judėjimą nyčią nustojo vaikščiot, nes 
apkaltino matau iš dešimtuku prie duru, 

Dimitrova, 
nors pačių

bininkų revoliucinį 
be jokio pamato 
draugus Torglerį. 
Popovų ir Tanevų; 
fašistu teismas juos ir išteisi-' 
no, tačiaus daroma pastangos 
tuos draugus nužudyti. Kon
ferencija reikalauja tuojaus! 
paliuosuoti tuos mūsų kovoto- i 
jus, taipgi ir kitus darbuoto
jus prieš hitlerinį žiaurumų ir' 
vergiška tenaitinę darbininkų j 
būklę.

II. Amerikos Jungtinių Vai-i 
stijų buržuazija pasirįžo 
smaugti revoliucini darbinin
kų judėjimų, skleisdama rasi- ■ 
ne neapykanta ir naikindama 
vadovaujamus ir taip atsižy
mėjusius darbuotojus. Faktais 
aiškiai yra įrodyta, jog 
padarytas prieš Scottsboro 
negrus jaunuolius sąmokslas 
yra be pamato. Ši konferenci
ja griežtai reikalauja tuos 
jaunuolius paliuosuoti ir pasi-: 
žada visokiais būdais remti I 
Tarptautinio Darbininkų An-j 
sigynimo kovas už Scottsboro! 
jaunuolius ir kitus darbininkų 
klasės kovotojus.

III. Pasaulinės imperialist!-. 
nes valdžios, jausdamos savo 
galybės smukimų, visais bū
dais rengiasi iškelti karų vie
nintelei darbininkų respub- 
likaų Sovietų Sąjungai, kur 
patys darbininkai, be jokio 
išnaudojimo, tveria naujų pa
saulį marksizmo-leninizmo pa- 
niatais. ši konferencija per
spėja visus darbininkus apie 
gręsiantį imperialistinio karo 
pavojų ir ragina imti aktyvų 
dalyvumų prieškariniame vei
kime, užgina būsimų’ bedar-

iš 6.000 naram dušiu. vos 480 
ateina. Turbūt į svetimtaučių 
bažnyčias eina.

Mat. didelė didžiuma nara- 
pijonu yra be darbo ir jie ne
galėdami sumokėti tas įžan
gas eina pas amerikonus “mnl- į 
stis.” kur nėra įžangos. O ki- j 
ti darbininkai vis daugiau 
permato, ’kas yra religija ir 
pradeda nuo ios šalintis. Tai- 
<ri naraniinnams laikas nama- 
tvti kad tie Christaus “vieti
ninkai” nuo tikinčiųjų luna no 
<ju kailius.

Mūsm Parengimai 
Ir Susirinkimai '

Puiki Vakarienė ir Gera 
Koncertinė Programa

Aido Choro Merginų Sekstetas

LDS 1 kuopos vajininkų 
ir valdybos narių susirinkimas 
įvyksta šį vakarą, sausio 10, 
7:30 vai. vakare. Visi būki-1

Laisvės” name.
Pirmininkas-

Petras Mikolainis, 65 metų, 
188—190 Sands St., mirė sau
sio 7 d. Bus palaidotas sau
sio 10 d., 2 vai. po p. Fresh 
Pond kremMorijoj. Velionis 
gimė Lietuvoj, gegužės 25 d., 
1868 m. Ažiškių kaime. Ame
rikon atvyko 1896 m. Sirgo 
jau 3 metai, pusė buvo supa- 
raližiuota. Paliko tris brolius, 
Antaną, Jonų ir Stasį; mote
rį Jievą. dukterį—Aldoną ir 
sūnų—Minda u gą d aktarų.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva. *

Malonėkite Persitikrinti.

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

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dienų.

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalininiui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Ex- 
pellcriu skaudama vieta — kur pats 
skausmas yra. 1'ain-ExpelIcris greitai 
persisunks j pačias nesniat-umų šaknis 
n palaimintas palengvinimas netrukus 
at. is. ■

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučia: skausmu.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtin-'o didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

Susivienijančios , ALDLD ir 
LDSA pirmos kuopos rengia 
bendrų vakarienę, kuri Įvyks 
14 d. sausio, 7 vai. 
“Laisvės” svetainėje, 
nepaprastai skani ir
kartu Brooklyne stirnienos va-1 
karienė, kaip jų paruoš, apie j 
tai bus parašyta vėliau.

Grieš Balčiunuko orkestrą.' 
Taipgi bus ii* koncertinė’ pro
grama, kurios išpildyme daly
vaus Aido 
Sekstetas ir 
dainininkų.

Iš kalno

DALYVAUS PROGRAMOJE
MERGINŲ SEKSTETAS IR A. KĮJMIUTĖ

A. BALČIŪNO, JR., ORKEŠTRA
ĮŽANGA 75 CENTAI; Iš ANKSTO 65 CENTAI

STIRNIENOS VAKARIENE
Tai naujienybč, lodei kiekvienas pasirūpinkite tos 
naujienybes paragauti. Iš anksto įsigykite tikietus

ŠOKIAI PRIEŠ IR PO VAKARIENEI 
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 25c 

. DURYS ATDAROS 6 V AL. VAKARE 
; VAKARIENĖ ŠUS 7 VAt. VAKARE

Andrius M arti lis, 48 metų, 
69 Gold St., mirė sausio 7 d. 
Pašarvotas graboriaus Garš
vos koplyčioj. Bus palaidotas 
sausio 10 d. Trejybės kapi
nėse.

Rolen Danowatz 5 dienų, 24 
Filmore PI., mirė sausio 6 d. 
Palaidota sausio 8 d. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

Ligos Gydomos
Šiandien ateiki

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

Odoą Nušašėji- 
mai, Nervu Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 
•nų ir Mėšlaža’- 
nes Ligos, Nervu

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, .la
boratoriniai Tyrimai, Serumų be1 
čiepų, Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimai ir patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
'' 10 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

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo l-r-6 po pietų

| Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

PĄRSIDUODA grosėrne-bučemė 
roj biznio vietoj, Apgyventoje 
tuvių ir kitų tautų, 
kas turi galimybių dirbti 
čiau apip tai sužinosite- 
Kreipkitės j “Laisves” 
Ten Eyck St., Brooklyn, 

, (8-11) '

ge- 
lie- 

Biznis geras, 
jame.. Pla- 
ant vietos, 
raštinę, 46

BROOKLYN, N. Y.
>■

LDSA 132 kp. Ridgewood narėms, 
susirinkimas , jvyks 11 dieną sausio, 
7:30 vai. vakare, draugės ViŠniaus- 
kienės namuose, 851 Hart St.

Draugės malonėkite nesivėluoti ir 
neatidėliot šio mitingo, nes turim 
daug svarbių dalykų apsvarstyti, ir 
apkalbėti kaip daugiau naujų narių 
gavus. ' '

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAT
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.




