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1934 Metais Sunaikins 
t 40 Nuošimčių Medvilnės

WASHINGTON.—Roose
velto valdžia pradėjo 1934 
metus su planais sunaikin
ti 40 nuoš. medvilnės. Val
džia sumokės $125,000,000 
turtingiems platatoriams. 
Tas daroma su tikslu su
mažinti medvilnės pristaty
mą ir pakelti jos kainą.

Henry Fordas Jau 
Sveikina NRA

Hen-DETROIT, Mich.— 
ry Fordas išleido pareiški
mą, kad jis pilnai užgiria 
Roosevelto programą NRA 
ir visais būdais ją rems. 
Toliaus Fordas sako, kad 
jis stovės .su Rooseveltu ir 
tada, kada jo draugai jį ap
leis!

ž M O G ž U DŽIO SMEGE
NYS BUVO NORMA- 

LIŠKOS '

Pirmas Lietuvių 
Darbinzfikų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

NUKIRTO GALVĄ LUBBE, REICHSTAGO I Reikia Finansų Padavimui Republikonai Išstoja 
PADEGĖJUI, FAŠISTU ĮRANKIUI, KAD “ *
JAM UŽDARIUS BURNĄ ANT VISADOS

P r. ii p r" i JOHN L LEWIS IŠSIGANDĘS, BIJO• rnes Roosevelto Budzeta i ? ’
. EILINIU M AINIERI U, KLASTUO J A 
RINKIMUS DELEGATU Į KONVENCIJĄ

Tarptautinis Darbininkų j WASHINGTON. — Re-; 1 
mimas išleido, atsi-• pūblikonų partijos nariai; 

____ą delei padavimo kongrese pradėjo mobilizuo- 
i t # -- t Scottsboro jaunuolių apelia-! tis kovai prieš' Roosevelto !

Leipzig, Vokietija — Sau- cijos. Atspausdinimas teis-! reikalaujamą v i e n u o likos'! keriarhe
• šio 10 d. rytą anksti slaptai mo rekordų ir kiti reikalai bilionų dolerių budžetą. Re- į ™ J į DCUdrue 
i Hitlerio valdžia įvykino tei- j atsieis daug pinigų. O ap- • pūblikonų nacionalis komi-l*aa^S® umodį

ava qutvctam q iSm° nuosPreridi ir nukirto ; sigynimas jų peturi. Šau-i tetas išleido brošiūrą prieš [ -------- . . ,------------------r-------------------7----
. . p ’ yenc}“; galvą Marinui van der Lub-; kiasi į darbininkų organi-' budžetą ir reikalauja kong-[ ; BERLYNAS. — Net Hit- prilioduoti konvenciją savo 

to Užsienio Reikalų Komi- |)e> kuris buvo nusmerktas' Nacijas paramos. Aukas rei- reso atmesti. 1 ...... .
imirtin už padegimą reichs-i kia siųst tiesiai: Interna- ----------------- 1
i * 1 • j i ę\ fra • Į Fašistu Teroras Augajam nukirto galvą? Tai 430, 80 East 11th St., New 1 
Hitlerio valdžios skymas už- York N. Y.

: daryti Lubbei burną ant vi-
!sados. Laike teismo jisai

Senato Komisija Užgyrė 
Bullitto Kandidatūrą

sija užgyrė Bullitto pasky
rimą Jungtinių Valstijų am
basadorium b Sovietų Są
jungą. Iš 16 komisijos na
rių tik du balsavo’ prieš.

Austrijoje

Besirengiant prie nacio- 
nalės United Mine Workers 
konvencijos, visa Lewiso 

i mašina paleista darban, kad

JACKSONVILLE, Fla.— 
Dr. Meyer ištyrė ir tvirtina, 
kad žmogžudžio Zangara 
protas ir smegenys buvo: 
normališki. Zangara nušo-i 
vė Chicagos majorą Cerma- je baigiamas 
ką vasario 15 d., 1933.

BAIGIA STATYTI NAUJĄ i buvo laikomas po nuodų įta- Rnn<>pVe|tac ]«0pl|)ėi(} 
KARINĮ LAIVĄ ka ir nežinojo, kas su juo |

Bankieriy Pelnus i dedasi. Staiga, slapta nužu-
BROOKLYN, N. Y.—Čio- |žudė, idant kada nors Lub-‘

nai laivų budavojimo stoty- be neatidarytų burnos ir ne- [ NEW YORK.
darbas prie parodytų, kad jis buvo fašis- 

ką vasario 15 d., 1933. Gi naujo didelio karinio laivo.: tų pasamdytas padegti rei- 
jis tapo sudegintas elektros Į vandenį laivas bus nuleis-i chstagą p r o v o katoriškais 
kedėje. [ tas sausio 31 d. ! tikslais.
___________________________________ _____ —------- ■ Leipzigo teisme aišku bu- 

m • I • T -• D *1 11 - ivo’ kad jam padėjo fašistaiDraugas Iro Janovskis hirejo rasikame-;ta[ne provokatoriam dar-
•• i •! v v* ’ m • • 'be. Nepavyko fašistamsįima su Laikraščiu Reportėiais priraesti. komunis- d c 6 m tams, tai dabar tuojaus nu-

WASHINGTON—Sausio “Valstybės įtaka antpra- Įkirt0kad atsikračius
10 d. Sovietų Sąjungos am- menės yra panaši,” atsakė [nuo e Ok>‘ 
basadorius drg. Trojanovs
kis turėjo pasikalbėjimą su 
Amerikos laikraščių kores
pondentais. Jis atsakinėjo 
į pastatytus klausimus ir rankose, o čionai— 
aiškino Sovietų Sąjungos džiai nusijuokęs — “čionai'Diegė .bažnyčios zakristijo 
nusistatymą. Vėl ypatin
gai kietai drg. Trojanovskis
pabrėžė, kad Sovietų Sąjun- Rooseveltas Peržiūrės Karo signalą, pradėdamas var
gą deda visas pastangas pa- į • Rpn{r:aC PrL Pais skambinti. Tuojaus su
laikymui pasaulyje taikos. I r ften8las rne ! sirinko didelė minia 
.Jis plačiai kalbėjo apie pre- • Naujo Karo -nių ii- griebė tuo du
kybos santikius tarpe Ame
rikos ir Sovietų Sąjungos.' 
Pareiškė, kad tas priklau
sys nuo sąlygų, kokiomis 
Amerika * sutiks prekybą 
vesti. Sovietai esą pasiren
gę duoti didelius užsaky
mus, jeigu bus duota pro
duktai an^ kredito. Paga- 

z liaus Trojanovskis pasakė, 
kad Sovietų Sąjunga visuo
met pasirengus pasirašyti 
su Amerika nepuolimo su
tartį.

Paskui, buržuazinių laik- i Neleido Parduot Farmą 
raščių korespondentai pra- , LEETONIA; O.- Penki 
4* * 1 * klausimus apie , §jmįaj farmėFių ' 'susirinko i 

kaip ^°jan?YkllZ,^:il sausio 3 d. ir neleido šeri- 
fui parduoti farmą George 
Sprague. Farmerių’s suor
ganizavo ir jiems vadovavo 
Ohio Farmerių Lyga. Far- 
merys buvo skalnas ban-

jimą su Laikraščiu Reportėriais

Trojanovskis, ‘‘bet formos j 
yra pusėtinai skirtingos — 
pusėtinai skirtingos'. Mūsų! 
industrija yra valstybės 

gar-

GAUJA NULINČIAVO 
DU ŽMONES

MEXICO,: D. F.-t- . .San

padėtis pusėtinai kitokja.”-įnas pamatė, kad du vyrai
---------------- įėjo bažnyčion. Paleido

WASHINGTON.— Karo 
laivyno departmentas pa
skelbė, kad birželio mėnesį 
karinis laivynas bus atvežu 
tas į New Yorką ir Hudson 

i upėje bus. sustatytas. Atva- 
; žinos prezidentas Roosevel
tas laivyną peržiūrėti. Tai' 
bus pirmas atsitikimas nuo Į 
1918 metų.' O tas tik paro
do, kad Jungtinių Valstijų 
imperialistai riktuoja kari- 

įneš spėkas būsimam karui.

mušti ir primušė iki 
ties.

F Chase 
National Bank galva ponas 
Aldrich pripažino, kad Roo- 
sevelto valdžia supirko to 
banko serų už penkiasde
šimts piilionų dolerių ($50,- 

; 000,000) ir tuo būdu išgel- 
j bėjo bankierių-šėrininkų ka
pitalą ir pelnus. Šitie pini
gai tai kaip ir dovana ban- 
kieriams. Roosevelto valdžia 
tuos pinigus susrkolektuos iš 
žmonių pagelba taksų ir pa
keltu’ kainu ir/muitu. >. v t- *.

i Visoj Amerikoj Mitingai 
Prieš Karą

zmo- 
vyru 
mir- j

Illiriojaus Bedarbiai 
Organizuojasi

VIENA, Austrija.— Na
zių teroras pradėjo siausti,! iįnę yra labai 
kaip'kokia epidemija.
gy paskutinių kelių dienų tikrą*ekonominę padėtį. 
įvairiose šalies dalyse eks-
plodavo virš septyni šimtai'
bombų. Visam krašte Įves-' žmogžudys Policistas

karo stovis. ' Pafelas po JI,500

. lerio valdžios spauda pripa-. delegatais. Lewisas ir visa 
žįsta, kad per gruodžio mė- reakcinė mašina išsigandus 

mesį Vokietijoje bedarbių eilinių nąrių judėjimo. Nu- 
:armija paaugo 350,000. matoma, Kad gana didelė* 
Šiandien- Vokietija turinti grupė bus konvencijoj revo- 
4,050,000 bedarbių. Bet spė- bucinių delegatų.

■jama, kad valdžia šią skait-

5,000 Agrikultūros Dar
bininkų Streikuoja

United Mine Workers 
v . į sumažinus,: konstitucijoje aiškiai paša- 

B® j kad paslėpus nuo pasaulio ! kyta (Section 14, Article 
12), kad delegatai turi būt 
renkami oficialiuose lokalų • 
susirinkimuose, kad apie 
tai turi būt išanksto pra
nešta visiems nariams, kad 
delegatas turi gauti daugu- 

! mą balsų, dalyvaujančių su
sirinkime ir tt. Bet LewL 
so mašinos agentai tos kon
stitucijos nepaiso. Jie vie
tomis skiria delegatus, o ki
tur susišaukia tiktai savo 

i ištikimus pasekėjus ir iš- 
' renka savo šalininkus į kon- • 
I ve nei ją.

Eiliniai mainieriai turi 
budėti. Lietuviai mainie- 

! riai turi nemiegoti. Lanky
kite lokalų susirinkimus, 

• rinkite delegatais tuos mai- 
nierius, kurie yra priešingi

HACKENSACK, N. J.— 
Policistas Wilde, kuris 
gruodžio 10 d. nušovė 18 
metų jaunuolį Robert Ap- 

EL CENTRO, Cal.— Vėl plegate, paleistas po $1,500 
išėjo į kovą Imperial Vai- kaucija. Nušovė tą jaunuo- 
ley laukų darbininkai.1 lį visai nekaltai. 
Jiems vadovauja Agrikul-j 
tūros Darbininkų Industrinė i 
Unija. Daugelyje vietų jau i 
įvestas faktinas karo stovis. [ 
Policija neleidžia daugiau1 
kaip trim darbininkams sy-1 
kiu vaikštinėti. Dvidešimts i 
streiko vadų> jau suareštuo- Į

Hindenburgas Išbaręs 
Vyskupą Mueller j

BERLYNAS. — Rapor-
Streikas tikrai sekmin- kad P^^dentas Lewjso mašinos politikai.

tai, kaip Trojanovskis žiūri 
į Roosęvelto, pastangas iš
tempti kapitalizmą iš kri- 
zio. Vienas klausimas -bu
vo apie tikslus Roosevelto 
industrinės programos ir 
Sovietų industrinės progra- 
mos. •-

• “Ar jūs manote, kad tik
slai yra tie patys, bet būdai 
atsiekimui yra skirtingi?” 
klausė reporteriai.

“Jokiu būdu ne,” atsake 
Trojanovskis.

panašumą tarpe to, ] 
Rooseveltas daro del indus 
trijos ir to, ką jūs darote buvo nusmerktas mirtin1 kė
dei Sovietų pramonės?” to- lios dienos tam atgal/pri- 
liau klausinėjo reporteriai.Įmetant jam peršovimą poli--

DECATUR, Ill.— Nese
nai čionai įvyko bedarbių 
reikalais darbinink. konvėn- 

, Nutarta tuoj aus pra
dėti smarkiausį- bedarbių 
organizavimą į bedarbių ta-1 
rybas, o tuos darbininkus, 
kurie ’dirba prie valdžios 
darbų, traukti p.Civil 'and 
Public’ *Workd tJniją;1 • Iš
rinktas valstijos bedarbių 
komitetas laikė posėdį 1 ir: 
hutarė pasiųsti iš Illinojaus 
net šimtą delegatų į bedar
bių nacionalę konvenciją, 
Jiuri įvyks Washingtone va- - 

i sari o 3 dieną.

KRUVINOJI HITLERIO VALDŽIA NUKIRTO 
GALVĄ KOMUNISTUI DARBININKUI

HAMBURG, Vokietija.— 
Čionai kruvinoji Hitlerio 

Ar jūs matote kokį nors valdžia nukirto galvą drau- 
ką'gui Emst Lindau, darbi- 
„j- ninkui ir komunistui. . Jis

NEW YORK. — Sausio 
29 d. darbininkų ir intelek
tualų delegacija yyks Wash- 
ingtonan ir protestuos prieš 
skyrimą bilionų dolerių ar
mijos ir laivyno reikalams.. 
Reikalaus, kad tie pinigai 
būtų atiduoti bedarbiams. 
Ryšyje su tuo, kad masiniai 
parėmus delegacijos reika
lavimus, Amerikos Lyga 
Kovai Prieš' Karą ir Fašiz
mą sausio 29 d. rengs visuo
se miestuose masinius mi
tingus. Tuose mitinguose 
bus pakeltas Amerikos dar
bininkų masinis balsas prieš 
naujo karo pavojų. > ■ ' '

į Lietuviai darbininkai ir. 
mūsų Organizacijos privalo 
prisidėti, prie . šių mitingų 
-surengimo. Reikia stengtis 
sutraukti ku o<d a u įgijusia 
darbininkų į ■ protestą: prięš 
karo pavojų. . ■ »; ■ (

ta.
gas, nes' labai mažai darbi
ninkų pasiliko prie* darbo.

Rooseveltas Pratęsė 
Algą Nukapoįimą

Roo-WASHINGTON. — 
įseveltas prisakė, kad 15 
nuoš. nukapojimas valdžios 
tarnautojams algų turi pa
silikti galio je dar iki birže- . Lapijomis, 
lio 30 *d. O kuomet paskel- Į 
be algų jiukapojimą, tai sa- i 
ke, kad tik tęsis iki pabai-■ 
gos 1933 metų/

Hindenburgas smarkiai iš
barė Hitlerio valdžios pa- 

[ skirtą protestonų bažnyčiai Praikino Automobilių Darbi- 
diktatonų vyskupą Mueller, nįnkams Darbo Valandas 
už susikčlimą prieš save ke-!  
lių tūkstančių kunigų. Jis 
reikalauja, kad Mueller eitų 
•atsargiau, nes jo atviri žy
giai del sufašizavirrio pro
testonų bažnyčios tik erzi
na ne fik kunigus, -bet ir pa-

ŽUVO KETURI ŽMONĖS!
.. muštynėse

MIRĖ SENAS IR ŽYMUS 
SOVIETŲ RAŠYTOJAS

WASHINGTON.— Roose- 
įvelto NRA administracija 
i išpildė automobilių pramo- 
, nes savininkų rekalavimus 
prailginti valandas. Auto-

• mobilių pramonės kodekse
• nusakoma 35 valandų darbo 
[savaitė, o dabar bus įvesta 
'40 valandų.

Pasibaigė Philadelphijos :
Diraiveriy Streikas > i , :

4 /

MASKVA.— Sausio 10 d. I 
f mirė Andrei Belyi, sulau-j 
'kęs seno amžiaus.

MEXICO, D. F.—Iš kai-i 
mo Buenaventura praneša- ’ 
ma, kad ten politinėse muš
tynėse beturi žmonės- krito 
negyvi, o > dvyliką sunkiai 
šužeistų. U Tarpe '; žuvusių 
esąs ir! policijos pirminin- 
:kas.,-Yi- . .

---------- -- --------------- . ..................-n.------------- - ------------------------------------------------------- - ........

KUBOJE DUOSIĄ BEŽE
MIAMS ŽEMĖS

HAVANA.— Kubos val- 
i nutarus duoti ", „ „ , . Y1 a Pa" džia. esanti nutarus duoti '

i lasęs 47 veikalus n padaięs ])ežemiams valstiečiams že- ■ 
Ididelės jtakos i naujovinę mgs po 30 aknj Taip p» ,
Sovietų Sąjungos literatūrą. 
Jis buvo poetas ir novelis- 
tas. s Jaunesnį autoriai, 
kaip Pilniak ir Zesely, yra 
to seno literato-veterano 
mokiniai

pradžiai duosianti po vierną 
karve, porą jaučių ir sėk
lų. Tam tikslui pavedama 
valdžios žemė ir žemė, ku
ria valdžia konfiskavo iš •

i Machado pasekėjų.

cisto dar 1930 metais susi
kirtime tarpe komunistų ir 
fašistų. Fašistams nereikė
jo įrodymų prieš tą drau
gą. Užteko to, kad jis yra 
komunistas, o dabar hitle
rininkai keršija < koriiunis- __ ___
jtams. 1; ‘ I dovavo.

PHILADELPHIA, Pa.
Valdžios Darbo. Taryba ir, 
Amerikos Darbo Federaci
jos biurokratai draiverių: 
streiką sulaužė. Kompanija 
sako, kad tik 400 draiverių 
bus priimta atgal į darbą,! o 
kiti 500 turės laukti. Be to, 
Philadelphia < Rapid Transit 
kompaniją pasiliekanti teisę 
visai neįriimti į darbą • tų 
draiverių, kurie streikui va-

PONAS LINDBERGAS ĮVELTAS J VALDININKŲ 
GRAFTĄ GAVĖS DOVANŲ NET $250,000

, WASHINGTON;
paštos orlaivių -skyriuje 
skandalas įtraukia ir lakū
ną Lindberghą.. ; Pasirodo, 
kad Trans-Continental Air 
Transport kompanija pado
vanojo Lindbergui už $250,- 
000 Šerų ir prižadėjo meti
nę 'algą iš $10,000. Tai bu- 
,vo daroma graftb tikslams.

Kilęs Orlaivių kompanijos papir-
kinėjo pastos viršininkus ir 
kitus buržuazijos vadus, 
kad laiškų ir kitų tavorų 
gabenimas būtų pavestas 
toms kompanijoms. Už ky
šius valdžios šulai davė rie
bius kontraktus toms kom
panijoms.

Didžiausia Laikraščio 
Cirkuliacija

LONDON.— “Daily He- 
raid,” kuris vadinasi dar- 
biečių laikraščiu, sako, kad 
jis turi 2,030,000 apmoka
mų kasdieninių prenumera
tų. Joks . kitas Anglijos 
laikraštis neturįs tokios 
cirkuliacijos.

■>

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyje

v,

• r‘«. YlO ' <•. : ■ .j.1 .V.!'.-’“,.- • •'
' V. j;,'- Ą,-;'.'' ;
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spauda skelbia, kad visas Kaunas žinąs, 
kas balsavo prieš. Tai esąs “žymus žrųo- 
gus” iš lietuvių frakcijos. Neįstabu, kad 
tiek žydai, tiek lenkai balsavo už p. Mer
kį. Dalykas tame, Kauno miesto taryboj 
išrinkta visi buržuazinio plauko elemen
tai, todėl jie moka susiuostyti.

IŠ LIETUVOS MONTELLO; MASS.

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879

National Shoe
Association, Shoe Workers’

Čeverykų Darbininkai Padarė 
Gerą Pradžią

Viduryj gruodžio mėnesio, 1933, Bosto
ne laikyta nepaprasta čeverykų dar
bininkų unijų delegatų konvencija, ku
rioje buvo įkurta suvienyta unija, pa
vadinta United Shoe and •Leather Work
ers’ Union. Minėto j konvencijoj buvo
atstovauta 60,000 organizuotų darbinin
kų, priklausančių įvairiom unijom, kurių 
dalyvavo sekančios: 
Workers’
Protective Union, Independent Shoe 
Workers’ Union of Salem, Shoe and Lea
ther Workers’ Industrial Union (revoliu
cinė), ir Brotherhood of Greater New 
York. Delegatų viso buvo 184.

Kaip matome, net penkios atskiros, 
veikusios toj pačioj pramonėj darbinin
kų organizacijos pavyko suvienyti į vie
ną? Jau tik tas vienas faktas reiškia di
delį laimėjimą apavo ir odos išdirbystėse 
dirbantiems darbininkams.

Konvencijoj dalyvavo visokių politinių 
krypčių delegatų, kurių kiekvienas nor
ėjo savaip padaryti, vienok keletas darbi
ninkų pasiryžimas už vienybę privertė ir 
didžiausius vienybės priešininkus sutikti.

Konstitucijos, kuri buvo priimta kon
vencijoj, mums dar neteko matyti, ta- 
čiaus iš spaudos duodasi suprasti, kad 
naujoj unijoj bus suteikta plati autono
mija distriktams ir lokalams. Generalė 
Veik. Taryba susidės iš 21 nario. Taip
gi bus renkami generalis organizatorius 
ir sekretorius-iždininkas. Tai vyriausi 
unijos viršininkai.

Naujoji unija bus nepriklausoma, t. y., 
nebus dalimi nei ADF, neigi revoliuci
nės TUUL.

Su 15 d. sausio mėn., einant konvenci
jos nutarimu, senųjų unijų viršininkai 
liaujasi ėję savo pareigas, kurias užima 
suvienytos unijos laikinasis komitetas, 
susidedąs iš 15-kos asmenų. Balandžio 
gi mėnesį bus išrinkta nauja suvienytos 
unijos valdyba, kuri pradės eiti parei- 

z gas.
Šiuo tarpu matosi, kad daugelyj vietų, 

ypačiai aplink Bostoną, senieji unijų va- 
dai-biurokratai, priešingi vienybei, deda 
didelių pastangų sutrukdyti vienijimosi 
darbą.

Šiaučiai darbininkai turi kovoti prieš 
tuos biurokratus, atsisakančius vieny
ti darbininkus į bendrą kovos organiza
ciją, vieną Uniją. Tiesa, naujoji unija nė
ra dalimi Darbo Unijų Vienybės Lygos; 
ji jiėra revoliucinė unija pilna to žodžio 
prasme, bet/mes ją remiame, nes tai dide

lis žingsnis pirmyn prie vienijimo darbi
ninkų; tai bus didelė šiaučiams atspirtis 
jų kovoje Su samdytojais ir išnaudoto
jų valdžia su josios NRA!

Dar Apie “Sovietų 
Sąjungos Draugus ”

Jau ne kartą buvom rašę apie organi
zaciją, vadinamą “Sov. Sąjungos Drau
gai” (Friends of Soviet Union), kuri 
šiuo tarpu šaukia plačią, nacionale pa
pėde konvenciją, įvykstančią sausio mėn. 
26-27-28 dd.,’New Yorke (New Star Gą-i 
sino Svetainėje, 107-ta gatvė • ir Park 
Ave.).

Šitą organizaciją sudaro įvairių politi- • 
nių pažiūrų ir įsitikipimų darbininkai, 
intelektualai, farmeriai, profesionalai ir 
smulkieji biznieriai, kurie visi, nepaisant 
tam tikrų skirtumų įvairiais klausimais, 
yra Sovietų Sąjungos pritarėjai, stoja už 
ją, rūpinasi paskleisti apie ją Amerikos 
darbininkams teisingų žinių, ir t. t.

Sovietų Sąjungos Draugai ruošia pa
skaitas, prelekcijas, įvairias konferenci
jas ir kt. pramogas, per kurias dedamos 
pastangos pasiekti plačiausias mases su 
teisybės žodžiu apie Sovietų Sąjungą, 
kad atmušus tą propagandą, kurią kapi
talistinė spauda ir josios agenfar bando 
skleisti. Be to, ši įstaiga yra pasiuntu
si į Sovietų Sąjungą eil^Amerikos dar
bininkų delegacijų, kurios, sugrįžę atgal, 
atliko didelių darbd, pranešdamos ki
tiems darbininkams, juos rinkusfems, ką 
matė ir girdėjo naujam pasaulyj.

Ateityje Sovietų Sąjungos Draugus 
laukia ne mažesni darbai. Nepaisant, 
kad ši šalis pripažino Sovietus, Wall gat
vės valdytojai, podraug su kitų buržua
zinių kraštų valdytojais, ruošiasi prie 
imperialistinio karo ir sunaikinimo So
vietų: Ši organizacija,todėl cĮeda dide- 
liausių pastangų pasiekti platesnes Ame
rikos žmonių mases, kad' jas nustačius 
už Sovietų Sąjungą.

Visos darbininkų organizacijos, prita
riančios Sovietų Sąjungai, raginamos iš
rinkti savo, delegatus ir pasiųsti 4 šią 
konvenci j ą-kongresą.

Nubaudė už Platinima Kom. •

Literatūros

Kaunas.— Kariuomenės tei
smas nusmerkė J. Klimavičių 
13 mėnesių kalėjimo už dali
nimų komunistinių atsišauki
mų.

Uždarė Antisemitinius 
Laikraščius

Kauno komendantas už kir- 
šinimą gyventojų antisemiti
nius laikraščius “Tautos žodį” 
ir “Lietuvių žodį”. uždarė vi
sam karo būties metui, be to, 
“Lietuvos žodžio” ats. redak
torių M. Vabuolą už kiršin. 
straipsnius, įdėtus jo 1 nume
rį, nubaudė dar 1,000 lit. pi
nigine pabauda arba 1 mėn. 
kalėjimo.

Malūne ir Lentpjūvėj Gaisras 
Padarė 50,000 lit. Nuostolių

Pivašiūnų bažnytkaimy,, Bu
trimonių valsčiuj smarkiai ap
degė šapyro ir šūmacherio 
malūnas su lentpjūve. Nuos
tolių gaisras padarė 50,000 li
tų. Turtas buvo neapdraustas.

Žaliakalny Trūksta Vandens

šulinys prie Kauno M. So
dininkystės ilgą laiką stovėjo 
sugedęs; paskum jį, matyti, 
kažin kas .sutaisė, bet taip, jog 
per Į4 dienos visas vanduo iš
bėgo, ir dabar artimųjų apy
linkių gyventojai vėl kelinta

Lenino Kampelis

diena negali niekur gauti van
dens.

Sugavo Tarptautinį KišenVagį

Kaunas. — Lietuvos banke,' 
buvo suimtas tarptautinis ki
šenvagis. Kokia jo tikra pa
vardė, tikrai! nežinoma. Jis 
pats save vadina Aronu šulma- 
nu.
vęs greičiausiai iš 
Buvo, suimtas, kai norėjo 
vogti vieną interesantą.

, energija. Nereikia užgaulio
ti vieni kitus. Reikia lavin
tis lankstumo, draugiškumo ir 
organizacinio 
veikdami mes
kės ir darbininkai—išauklėsi- 
me mūsų ALDLD į didelę or
ganizaciją.

E. Beniulienė.

darbo. 
visi

Taip 
darbinin-

LOWELL, MASS

Sausio 4 d. čia įvyko ALDLD 
ir LDSA kuopų vienybės susi
rinkimas. Reikia pasakyti, 
kad susirinkimas buvo labai 
geras ir nariais skaitlingas. 
Nutarta daug svarbių dalykų. 
Vienas iš jų, tai nutarta lai
kyti “vestuvių vakarą.”

Vakaro surengimui išrinktai 
iš 22 kuopos net penkios drau-i
gės, o iš 6 kuopos trys drau-' t f

Į Kauną jis buvo atvažia- gai. Vakaras įvyks vasario j aunuo _ i mgas r onevr 
Varšuvos. 18 d. Visi darbininkai ir dar-! ’ tin® Pro&rama

ap-įbininkės turite dalyvauti šia-; Pereitą penktadienį, sau- 
bus kas -šio 5 d., 1934 m. susirinko 20 

'jaunų vaikinų ir merginų ir 
•susirašė į Jaunuolių ĮGiubą. 
Geriau sakant suorganizavo 
Lowellio Jaunuolių Kliubą— 
Lowell Youth Club.

Nery Palindo po Ledų

Vendžiogalos v«, Dariūnų 
gyv. J. Šidlauskas, eidamas 
per Nėrį, įlūžo ir palindo po 
ledu. Jis ėjb per tokią vie
tą, kun per ledą nebuvo tako.

k.

Neįstengė Nusižudyti ir Gavo 
1 Metus Kalėjimo

Šiaulių A py g. Teismo sesija 
šiomis dienomis nagrinėjo 
bu v. Telšių kalėjimo prižiūrė
tojo Budrio bylą. Jis buvo 
kaltinamas už nužudymą pa
leistos iš kalėjimo kalinės Ka- 
zlaukaitės. Besėdint tai kalė
jime, Budrys ją įsimylėjo. Įsi
mylėjo ir ta, tačiau, paleista 
iš kalėjimo, neturėjo kur dė
tis. Tada abu nutarė nusižu
dyti. Budrys pirma ją peršo
vė, o paskiau šovė iš revolve
rio ir į save, bet revolveris tuo 
tarpu sugedo. Tada jis pasi
ryžo nusižudyti nedideliu pei
liuku ir prasirėžė sau gyslas, 
bet apalpęs miške buvo už
tiktas kitų ir išgelbėtas. Teis
mas, atsižvelgdamas į nepa
prastą situaciją, jį nubaudė 1 
metam kalėjimo.

valdyba
O r gan i-

me parengime, nes 
naujo.

I

Paskiąus išrinkta 
sekantiems metams.
zatorium —■ E. Beniulienė, raš
tininku—[S. Brevaitė, finansų 
raštininku—Šimaitis, iždinin
kas — T. Bartkus,/knygiai— 
S. Gutauskaitė ir Ambrozas.

Linkėtina naujai valdybai 
gerai ir sėkmingai veikti ir 

i darbuotis. Dabar svarbiausias 
mūsų visų darbas, tai gavimas 
naujų narių. Taip pat reikia 
pakalbinti tuos ^narius, kurie 
pasilikę su moxesciais. Pas 
kitus reikia nueiti ir išrinkti 
jų duokles. Tokius darbinin
kus reikia kalbinti ir raginti 
ateiti į susirinkimus.

Rodos, kad visgi galima 
ateiti kartą į susirinkimą. Pra
dėkime šiuos metus su pasi
ryžimu, su geru noru ir ūpu 
lankytis į susirinkimus, tai ma
tysime, kad mūsų organizacija 
kils ir bujos. Tad aš raginu 
visas drauges ir draugus veik
ti su pasišventimu ir didesne

Kliubas suorganizuotas tarp
tautiniai. Padaryta graži pra
džia. Senesnieji draugai ir 
draugės turi visais galimais 
būdais gelbėti jaunuoliams jų 
organizatyviam darbe. Kaipo 
pirmas žingsnis, Jaunuolių 
Kliubas rengia mitirigą su 
koncertine programa ateinan
čio penktadienio vakare, sau
sio 12 d., 7:30 vai., Lowellio 
Darb. Centro Kliubo svetainė
je, 338 Central

i Mass.
čia bus geras 

ba kalbėtoja ir
liška programėlė, 
siems veltui.

St., Lowell,

kalbėtojas ar- 
graži niuzika-

Įžanga vi-

Taigi visi ir visos dalyvauki
te, o ypatingai yra kviečiama 
jaunimas sykiu dalyvauti.

Jaunuolių Draugas.

Naujas Kauno Burmistras
Naujuoju Kauno miesto burftiistru yra 

išrinktas p. Merkys, buvęs Klaipėdos 
krašto gubernatorium. Tai tas pats 
Merkys, kuris savu laiku grąsino mūsų 
dienraščiui valdišku teismu už tai, kad 
mes įdėjome žinią apie jo kyšiškus dar
bus.

Rinkimai praėjo tikrai fašistiškai: nei 
vienas kitas asmuo miesto taryboj neiš
drįso prieš Merkį kandidatuoti. Net kle
rikalų “Rytas” prideda, kad “išanksto 
buvo susitarta.” Iš 34 miesto tarybos 
narių. 31 balsavę už Merkį, du susiląikė, ir' 
1 prieš. Nors balsavimas buvo slaptas, bet

Marinas Van der Lubbe
Nužudytas

Tai Marinus van der Lubbe jau netu
rės progos išduoti fašistų sekretus apie 
padegimą reichstago budinko; jis nužu
dytas Hitlerio budelių., Galva nukirsta 
sausio mėn. 10 d. Nužudymas padary
tas ūmai, be iš anksto pranešimo. Sako
ma, Hitlerio budeliai tai padarę tiksliai, 
kad nelėidus jam išsiplepėti.’

Į<as buvo yąn der Lubbe? Teisingai 
atsakė d. Dimitrovas Leipzigo teisme:

Van der Lubbe ne komunistas, ne4anar
chistas, jis—(fašistų) įrankis, kuriuo pasi
naudojo piktui. Su šiuomi žmogum, su 
šiuomi įrankiu, kurį išnaudojo piktui, kurį 
panaudojo komunizmo nenaudai, su juomi 
negalėjo turėt? nieko bendro nei reichstago 
komunistų frakcijos pirmininkąs Torgleris, 
nei Bulgarijos komunistai ... • •

Van der Lubbe nužudytas—-jis buvo 
įveltas į tą kriminalybę, suruoštą fašis
tų, kad pasigrobti; politinę šalies galią. 
O keturi komuništai, kurie pripažinti ne
kaltais—tebesėdi Kalėjime! Matomai, fa- 

laipsniškai 
turi reika-

šistai budeliai bandys juos 
nužudyti. Darbininkų klase 
lauti jiems laisvės!

skandalas.Vėl Lietuvos diplomatijoj
Girdi, Sidzikauskas, Lietuvos ministęris 
Vokietijoje; varęs šmugelius valstybi
niais pinigais. ■ Kitais žodžias, dėjosi 
juos į savo kišęnių. Sakoma, del to jam 
bus iškelta Kaūne byla. • t

Mūsų skaitytojai, dirbą SWA (Civil 
.Works Administration) darbuose, pra
šomi rašyti laikraščiui apie darbo sąly
gas ir kitus reikalus. Pastaruoju laiku 
daugely j CWA darbaviečių darbininkais 
pradėjo smarkiai bruzdėti.

Leninas rąokino, kad —
Proletariato diktat ūra

Rūkino Lašinius ir Sudegino 
, Naipus

I ' , į
Biržuos, Kęstučio g., V. Šim- 

j kevięia.us'name, pik Dagys tu
ri įsitaisęs rūkyklą. Vieną 
dieną jis paliko rūkti lašinius 
vienus, be jokios priežiūros. 
Nuo rūkinamų lašinių užside
gė namai ir visai supleškėjo. 
Sudegė ne tik jo namelis su vi
sais lašiniais, bet taip pat Se- 
galio mūrukas. Be to, įvyko 
dar viena nelaimė: vienas kai
mynas, 
pametė

begesindamas 
600 litų.

ugnį,

Kiek

Marijampolės cukraus fab- 
yra panaši į diktatūrą kitų'rikas per. 1931-1932 m. sezo

ną apdirbo apie 45,000 cukr. 
runkelių tonų ir padarė 65,- 
520 c. maišų, 1932-1933 m. 
apdirbo 120,000 tonų ir paga
mino 161,149 maišus, o šiemet 
tik 51,000 c. runk, tonų ir ga
vo tik 81,000 cukraus maišų.

Pagaminta Cukraus

DR. J. J. KAŠKIAUČHJS
371 Lake St., Newark, N.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

klasių tuo žvilgsniu, kad ji
nai, kaip bet-kokia kitokia 
diktatūra, kyla iš reikalo jė
ga nuslopinti priešinimąsi 
tos klasės, kuri netenka savo 
politinės valdžios. Pamati
nis skirtumas tarp proleta
riato diktatūros ir kitų kla
sių diktatūros — stambiųjų 
viduramžio dvarininkų, bur
žuazijos Visose civilizuotose 
kapitalistinėse šalyse — yra 
tas, kad stambiųjų dvari
ninkų ir buržuazijos dikta
tūra buvo brutaliu slopini
mų daugumos , gyveųtojų 
prięšinimos, bųterif č dąrbb 
žmonių priešinimo^ tuo; tar
pu kai, priešingai tam, pro
letariato diktatūra yra bru
taliu slopinimu eksploatato
rių priešinimus, t. y. aiškios 
gyventojų mažumos—stam
biųjų dvarininkų ir kapita
listų.

Iš čia vėl gį 5 seka, kad 
proletariato diktatūra turi 
neišvengiamai iššaukt, aps
kritai kalbant, ne taiktai 
formų-pakeitimą ir demok
ratijos nustatymą, bet ir to
kį jū pakeitimą, kurs pri
vestų prie nematyto dar pa
saulyj demokratizmo tikro 
išnaudojimo išplėtimo . ant 
kapitalizmo pavergtųjų dar
bo žmonių.

Vaiguvos v. (Šiaulių apskr.) 
sudegė Pr. Musteikio daržinė 
su javais ir ūkio padargais. 
Nuostolių padaryta už 18,0001 
lit. Turtas buvo apdraustas už 
13,000 lt.

NUOMARAS

Malonėkite mums patarti 
per mūsų “Laisvę”. Mūsų duk
tė arti 15 metų jau per du 
suvirs metu kaip turi nuoma
rą. Iki šiol dar netaip skau
džiai, bet vėlesniai tai jau blo
giau. Netenka sąmonės, pu
tos—seilės atsiranda ant lūpų 
dantų, ir lyg ką kramto. Taip 
tęsiasi nuo minutės iki 3 mi
nučių. Iš pradžių taip jai 
užeidavo kartą, porą kartų į 
savaitę, vėlesniai apie tiek 
kas dieną. Kartą ji neatsiga
vo per valandą. Vienas gy
dytojas nuskyrė jai dijetą ir 
gyduoles, bet mažai ką gel
bėjo. Šiaip ji būtų sveika, 
valgo nemažai. Vienas gydy
tojas patarė mažiau valgyti, 
o kitas kaip tik priešingai, nes 
ji sverianti permažai. 
mėnesinių dar neturi.

ATSAKYMAS

Duktė

Kaip matyt iš Jūsų trumpo,
Kaimynas Užmušė. Kaimyną bet sklandaus aprašymo, Jūsų 

I J 1 «j • *1 • • " n _ __
Kely, Salantai — Gaigališ- 

kiai buvo rastas užmuštas Sa
lantų v., Gaigališkįų ;k. gyv. J. 
Bęneljs. Vėdant policijai kvo
tą, paaiškėjo, kad jį užmušė! 
kaipiynas Baužys, kuris kaltu 
prisipažino.

Naujas Graftas Washingtono 
Valdžioje

WASHINGTON. — Sena
to komisija pradėjo tyrinėti 
skandalą valdžios paštos de- 
partmente. Pasirodo, kad 
buvęs paštos sekretorius po
nas Brown sudegino visus 
oficialius rekordus, kurie lie
čia paštos orlaivių skyrių. 
Tatai padaryta su tikslu pa
slėpti graftą, surištą su paš
tą. Toliau paaiški, kad į ši
tą skandalą yra įveltas Hoo- 
verio sūnus.

=r"i''"'"1' !l.....■""'•TT-TTrs-T-aarT.-T-a.wa n .iKiym.
prieš valgymą ir ant nakties, 
per kokį mėnesį. Jei pagerė
jimas netaip žymus, tai per' po
rą savaičių duokite tų table- 
tukių dvigubai: po dvi 4 kar
tus kas diena. Be to, vaka
rais, ant nakties duokite dar 
gi po vieną bromo “pilukę 
“Triple bromides, grs. 15, 
tablets No. 100.” Vieną tab- 
letukę ir pusę šaukštelio “bak
ing soda” ištarpinkite stikle 
vandens ir duokite mergaitei 
išgert, prieš gult eisiant.

Būtinai duokite ir iodo tink
tūros, po lašą į vandenį, kar
tą arba dukart kas savaitė.*

Kadangi Jums mergaitė 
lengvutė, nedapenėta, veikiau
siai ir mažakraujinga, tai ke
letą mėnesių duokite jai ir’ 
geležies toniko. Gaukite vais
tinėje “Iron ammonibm citrate, 
1/i Ib.” Ištarpinkite tatai pus- 
kvortėj vandens ir duokite 
mergaitei po šaukštuką po 
valgio. Nebijokite, jei lau
kan eis juosvai: tai taip gele
žis nudažo vidurių turinį.

Neapsigaukite, Drauge. Ne
laukite visai gerų pasėkų, ne- 
gydę mergaitės kokią porą 
metų. Kolei jos organizmas 
neatsigaus ir nesusitvarkys 
pilnai, kaip jam išpuola, tolei 
jai gali pasikartoti tie prie
puoliai, nors ir nebetaip daž
nai.

Kai dėl maisto^ tai duokite 
jai pakankamai viso ko: kiau
šinių, pieniškų, daržovių, vai
sių, saldžių daiktų, šviežios

I mėsos, žuvų. Tegul ji geria 
į dažniau, paprasto vandens 
arba, da geriau, linionado. 
Tegul po gerą valandą pasi
vaikščioja kas diena. Tegul 

i būna ilgiau ore ir tegul ilgiau 
pamiega, dažniau pasilsi. Ta-

dukraitei veikiausia nėra sun
kioji nuomaro rūšis, kuri daž
niausia prasideda iš pat ma
žų dienų. Jūsų, dukraitei už- 

. eidinėja sąmonės netekimo 
šuoliai, be konvulsijų, be tam
pymų, ir tęsiasi tik minutę-ki- 
tą. šitokie pyipuoliai dažnai 
pasitaiko dėl įvairių organi
nių bei Laukinių trūkumų. O 
Jūsų mergaitė kaip tik ir yra! 
'tokia: lengvutė, plonutė, ne. 
dapenėta., Ir liaukos jai, ma
tyt, nėra jau taip smarkios 
jei lig šiolei da neturi mėne
sinių. Ištikrųjų, apie tą lai
kotarpį, kaip mergaitėms turi j 
atsirasti mėnesinės, visuomet . ijoms įvyksta liaukų nevarku- į 
mai. Ir dažnai pasitaiko, kad 
atatinkami liaukų preparatai 
dapildo tuos trūkumus, ir ta-! , .
da lengviau atsiranda ir mg-da vlsa nervi? 8,stema »er,aH' 
nešinės, ir pranyksta tie nėr- iels savo ParelSas- , .
vingi išsiveržimai..

Gaukite vaistinėje “Thyroid 
tablets, gr. l/>, No. 100.” Duo
kite jų mergaitei po vieną

Kai ant galo mergaitei atsi
ras ir susireguliuos mėnesinės, 
tai jai veikiausiai tie priepuo
liai ir visai pranyks.



Trečias Puslapis

PITTSBURGH!) IR APIELINKES ŽINIOS

PenktacL Sausio 12, 1934

Mūšy Parengimai ir 
Susirinkimai

Subatoj, sausio 13, north-i 
sidieČiai jaunuoliai rengia sa-| 
vo parengimą. Liet. Darb. i 
Kliube, 1335 Medley St. Pra- \ 
džia 7:30 vai. vakare. Grieš I 
šokiams jaunuoliu orkestrą—' 
Three A’s. Paremkime jau-į 
nuolius dalyvaudami šiame pa-, 
rengime.

Nedėlioj, sausio 14, Liet.: 
Darb. Kliube bus svarbus AL. 
DLD 87 kuopos ir LDSA 60 į 
kuopos bendras susirinkimas 
abiejų kuopų suvienijimui ir 
išrinkimui bendros valdybo 
Pradžia 2 vai. po pietų, 
šių dviejų draugijų 
kviečiami dalyvauti ir 
atsivesti naujų narių.

Visi 
nariai 
taipg:

Nedėlios vakare, sausio 14, j 
Jaunųjų Komunistų Lyga ren-j 
gia paminėjimą mirties dar-, 
bininkų vadų—Lenino, Liebk-1 
nechto, Luksemburg. Pradžia i 
7:30 vai. vakare. Lietuviai , 
jaunuoliai dalyvaus programe. j 
Paminėjimas bus Liet. Moks-’ 
lo Draugijos svetainėj, 
Orr St., Soho teritorijoj, 
kviečiami dalyvauti.

išaiškino, kaip Vokietijos fa-j Jisai išmestas h 
šistai tvirtino savo veikimą1 tis pačiame kliube turės persi- 
per keletą metų prieš paėmi-' mainyti.

imą galios į savo rankas, kaip j Taipgi gelbėjo ir mūsų pra- 
[ didžiausi Vokietijos ir kitų ša-■ dėtas darbas South Sidėj nu- 
llių turčiai finansiniai ir visaip į maskuoti tokius,, kurie atvirai 
kitaip rėmė Hitlerį ir jo šai-1 eina prieš darbininkus. To- 

[ką, kaip socialdemokratai pra-j del mūsų pareiga dar 
[skynė kelią Hitleriui paimti i giau darbuotis tvirtinimui dar- 
I galią. j bininkų judėjimo South Sidėj.

Schultz taipgi pląčiai aiški-i Darbuokimės gavimui daugiau 
Ino apie Komunistų Partijos j naujų narių Į ALDLD 111 kuo- 
; veikimą, kaipo vienatinį veiki-1 pą.
• mą prieš fašizmą. Partijos 
'įtaka kas kart didėjo darbi
ninkų masėse, organizacijos 
tvirtėjo, o tuo pačiu sykiu Vo
kietijoj, kaip ir. visam kapita
listiniam pasaulyj, krizis nuo- jiinkų reikalams valdyba, 
latos didėjo. Kapitalistai at
sidūrė labai keblioj padėtyj. 
Jie bijojo tokio pat atsitiki-

). kaip Rusijoj. Ex-kaizeris 
.su visa savo šaika pasisakė už 
i Hitlerį.

Jeigu socialdemokratai

To
da u-

Soho Mokslo Draugijoj irgi 
i gerų pamainų yra. Reakcin- 
1 gesnis elementas pastumtas ša
lin nuo vadovybės. Išrinkta 
daugiau simpatingesnė darbi

Tas pats matosi ir daugely 
i kitų draugijų. Kur tiktai su- 
isipratę darbininkai pradeda 
i nors kiek veikti, tuojaus turi 
i ir pasekmių. Darbininkai, juk, 
i negali visada ant savo spran- 

Jeigu socialdemokratai ne- ' nešti ponus. Jie pradeda 
būtų sabotažavę darbininkų j juos nuo savo pečių kratytis ir 
judėjimo, tai aišku, kad Hit-1 drimba pirmiausia tie, kurie 

[lens nebūtų galėjęs paimti ij mažesni ir netaip tvirtai įsiki- 
' galios į savo rankas. Kuomet bę laikosi.
; Komunistų Partija paskelbei Mūsų pareiga pagelbėti dar- 
j generalį streiką prieš fašistus, j Liniukams nusikratyti ponus, 
i tai socialdemokratai per savo ' Daugiau darbuokimės.142 . . .. ..y. . i reformistmes unijas organiza
vo streiklaužius ir tuomi pa- 

i gelbėjo fašistams Įsigalėti.
Hitleris tačiaus negali duoti 

[duonos Vokietijos darbo žmo- 
Jam paėmus galią Ša

S. Sidietis.

les, meksikietis pianistas.
Tai pirmu sykiu Pittsburghe 

pasirodys tokie svarbūs ir gar
sūs dainininkai. Įžanga 50 
centų. Pradžia 8:30 vai. va
kare. 1 Komitetas.

Pittsburghe Prakalbos Apie 
Leniną ir Leninizmą

PITTSBURGH, Pa. — Ko- 
munistų Partijos Penkto Dis- 
trikto Lietuvių Biuras rengia 
prakalbas sekamose vietose:

Sausio 15, APLA 8 Kuopos 
Kliube, ant 21 gatvės ir Sarah 
St., South Side. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Sausio 
j Draugijos 
'St., Soho, 
vakare.

Sausio 17, Sūnų 
Draugijos svetainėj 
mont St. 
vakare.

Kalbės 
kalbėtojai,
gyvenimą ir jo mokslą—mark
sizmą-leninizmą. Svarbu kiek
vienam darbininkui 
klausimu -susipažinti. 
Sąjunga, Leninui ir jo 

(vadovaujant pasiekė i 
I negirdėtų laimėjimų, 
[visas kapitalistinis
i lis pergyvena didelį krizį, be-. lyje

niai! svetainėj, 1835 Center 
Ave., įvyksta svarbi konferen
cija kovai prieš karą ir faj 
šizmą. Prasidės 8 vai. vaka
re.

Visos organizacijos kviečia
mos prisiųsti delegatus—bent 
po porą nuo organizacijos. Jei
gu kurių organizacijų nebus 
susirinkimų, 
pasiųsti

Karo 
daugiau 
šizmas. 
pasiųsti

Priešfašistinis Komitetas.

tai valdybos gali 
atstovus.
p a vo j u s k a sk art v i s 
didėja. Taipgi ir fa- 
Todel reikia stengtis 

delegatus.

16. Liet 
svetainei, 
Pradžia

Mokslo j
142 Orrj 

7:30 vai.

LOWELL, MASS.

Pradžia

Lietuvos | 
818 

7 :30
Bei 
vai

J. Gasiunas 
Aiškins

ir kiti 
Lenino

Lietuvos Sūnų ir Dukterų , 
Draugystės Svarbus Vi

suotinas Susirinkimas

Po Miestą Pasidairius
Wm. McNair jau užėmė ' nėms.

Pittsburgho miesto majoro vie- Į lyj dalykai nepagerėjo, bet ei
tą. Jisai prieš rinkimus visko na į blogąją pusę. Dirbtuvė- 
žadėjo, bet kai užėmė vietą, se mažiau dirba, miestai ban- 
tąi viską “užmiršo.” Jisai net krutuoja. Bedarbių padėtis 
su republikonais susivienijo j blogėja. Kiek pasipriešinu- 
paskirdamas tris republikonų sius grūda į kalėjimus, darbi- 
vadus į svarbias miesto vai- ninku vadams galvas kapoja, 
džios vietas. Dabar visaip ji-. Bet tas irgi .neišgelbės Hille- 
sai nori įtikti Melionui ir ki
tiems Pittsburgho turčiams.

Kurie tikėjosi iš demokratų 
kokios nors gerovės, būdami 
darbinįnkais ir nekovodami, 

’ dabar tiems teks smarkiai nu
sivilti. Tiktai organizuotai 
kovodami gali ką nors išsiko
voti.

Pėt-

Sovietų Dainininkai 
Pittsburghe

PITTSBURGH, Pa. — 
nyčioje, sausio 19, Carnegie
Lecture Auditorijoj, Schenley 
Park, bus didelis koncertas, 
kurį išpildys Sovietų Sąjungos 
dainininkai Sergei Radamsky 
ir Mary Radamsky. Jie dai
nuos naujausias Sovietų dai
nas. Pianistas bus R- Gonza-

) rio. Jisai susmuks.
Tačiaus jisai negalės savai- ' 

i me susmukti. Reikia visur or
ganizuoti kova prieš fašizmą. : 
Leipzig© teismas išteisino ko- į j 

■munistus todėl, kad visam pa- j 
į šauly kilo didžiausi protestai, j 
Jeigu mes visur organizuotai j 
kovosime prieš fašizmą, aišku,, 

; laimėsime. ■
Priimta dvi rezoliucijos— i 

viena prieš fašizmą, kita prieš ,
• negrų persekiojimą. Rinkta i 
Į aukos kovai prieš fašizmą. Į 
Parduota nemažai literatūros, j

: Pirmu sykiu puikiai pasirodė i 
jaunuoliai Norkiukas. Bogu- ' 
Žiūkas ir Tamulioniutč ęarda-1 
vinėdami literatūrą ir J. K. L. 
parengimo tikietus. Bravo, į

svetainėj, kaip ir paprastai, I LIETUVIŠKOS VAKARUŠKOS 
antrą nedėldienį kiękvieno me
nesio. Visi nariai įsitėmykite I .
ir atminkite laiką ir vietą su- 1 
sirinkimų. Visuomet visi da
lyvaukite susirinkimuose.

L. S. ir D. Draugystė šiais 
metais finansiniai 'tvirtesnė, 
negu ji buvo pirmiau. Tas liu
dija, kad yra palaikoma geroj 
tvarkoj, nariai gerai prižiūri į 
ir rūpinasi draugijos reikalais, i programą patenkinti ne 
Tą patį galima linkėti ir delei j jaunuolius, bet ir suaugusius, 
šių naujųjų metų. Draugystė jie ištaisys svetai nę taip, kaip 
ir šinis metais Atsinaujino sa- 1 
vo o. ganą dienraštį “Laisvę,’’;

i kuris per visus šiuos i____ _
l prielankiai tarnaus 
: draugystės reikalams.
Tais metais per korespondento 
1 (mano paties) apsileidimą, 
i per mažai buvo rašyta į “Lais
vę,” bet šiemet pasižadu dau
giau žinių parašyti į organą iš 
draugystės gyvenimo, jos vei
kimo.. iš klasių kovos lauko ir 
šiaip įvairių žinučių iš mūsų 

i miesto darbininkiško judėjimo 
'bei darbo žmonių gyvenimo.

Todėl visi nariai yra ra gi n a-

PHILA.. Pa. — Lyros Cho
ras rengia lietuviškas vaka- 

, ruškas sausio 13 d., 8 vai. va- 
! kare, 995 N. 5th St.
I y • r •Lyros jaunuoliai gana ru- 
' pestingai rengia šias- vakaruš- 
į kas. Jie turi sudarę specialę 

tik

,i dar niekada nėra buvę. Kas 
metus ateis, tas pamatys, kad jis ar

ji randasi gražiame sode. Bet 
jei kas bandys ką nors pasi
imti iš sodo, tas bus savotiškai 
baudžiamas. Iš to turės jau
nuoliai ir suaugę daug juokų.

Bus Gera Orkestrą Šokiams

Lyros Choras visuose darbi
ninkų parengimuose dalyvau
ja ir duoda programą. Jie 
linksmina darbininkus revoliu
cinėmis dainomis ir lt. Ne tik 
jie dalyvauja lietuvių paren- 

Laisvę.” j gjmuose, jr tarptautiniai, 
•"'ą ii* i Tad kiekvieno lietuvio darbi- 

darbo | ninko pareiga yra paremti Ly
ginau-i ros Chorą, atsilankant į jų pa- 
“Lais- rengjmą. Tad visi ir visos į 

vakaruškas. Įžanga tik 20c.
Jis Bus.

mūsų 
Perei-

Liet. Sūnų ir Dukterų pa- 
Ipinė draugystė savo reika

luose turi vieną labai svarbų 
: pamatinį reikalą, kuris turi 
[ būt diskusuojamas—tariamas j 
l visuotinam narių susirinkime ir 
gali būti pakeistas del draugi
jos labo,

s a

su tuo
Sovietu 
partijai 
istorijoj 
Kuomet 

pasau-

! darb^, Sovietų Sąjunga, Ko
munistų Partijai vadovaujant, 
geriausia bujoja, Socializmą 
budavoja. Todėl turime visi 
plačiau susipažinti su tuo mo
kslu, kuriuo vaduojantis pa- 

1 naikinama bedarbe, skurdas, 
karai ir tt.

Konferencija Prieš Karą

PITTSBURGH, Pa. — Ket
verge, sausio 18, Irene Kauf-

nubalsuojant dviem mj skaityti ir sekti 
trečdaliais susirinkime, daly-į ]<ajpo draugystės

' vaujančių narių. Todėl visi 
nariai turi dalyvauti.

nariai, gyvenanti LoweL 
ir artimoje apielinkėje, 
baudžiami po 25c baus- 
už nedalyvavimą susirin-

bus 
mes 
kime be svarbios priežasties.

Susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 14 d., 1934 m., 2 vai. 

; po pietų. Lowellio Darbininkų 
j Centro Kliubo svetainėje, 338 
[Central St., Low.ell, Mass.

Kadangi Lietuvos Sūnų
Dukterų draugija iki šiol netu
rėjo pastovios vietos susirinki
mams laikyti, tad pravartu pa
žymėti, kad nuo dabar^ drau
gystė laikys savo mėnesinius 
susirinkimus L.D.C. Kliubo

organą 
kaipo darbininkišką 
žmonių klasės reikalus 

:tį laikraštį. Dienraštis 
i ve” tik $5 metams.

J. M. Karsonas.

ii

i, SEOUL, Korėja. — Čio
nai brutališkas japonų val
džios teismas teisė 216 ko
rėjiečių už dalyvavimą 1931 
mėtų sukilime. Dvidešimts 
du darbininkai ir valstie
čiai nuteisti mirtin, dvide
šimt nuteista i amžiną kalė
jimą, penki gavo 15 metų 
kalėjimo, o 67—dešimtį me
tu.

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į‘ kelias minutes skausrpas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirš 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu ’ 
naminiu vaistu greitam, skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

tauriniai labai tun/uikiaurią

yra naudojama Luckies

Draugijose

Z.š Metropolitan Opera 
House, tiesiog ii 

Diamond Horse-Shoe

to Metropolitan Opera Company 
ištisoje operoje perstatomoje ta 
popietį.

Kiekvieną šeštadienį, 2 vai. po 
piet Eastern Standard Laiku per 
Kaudoną ir Mėlyną radio tinklus

kadangi anie yra žemesnės kokybės. 
Mes naudojame tik vidurinius lapus 
—kadangi jie yra lengviausi ir pilnai 
išnokę tobulam rūkymui. Štai kodėl 
Luckies visuomet traukiasi lengvai, 
dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 
ir švelnūs. Taigi rūkyk Lucky, 
pilnai prikimštą cigaretą. Ir atsi
mink, “It’s toasted”—dėl gerklės 
apsaugos—dėl puikesnio skonio.

Pirmutinį dalyką žmones mato ir 
mėgsta apie Luckies yra tai kaip 
apvalūs ir kieti jie yra. 'Tabakas 
nebyra lauk ir ten nėra liuosų galų 
prilipti prie lūpų. 'Tai yra dėl to, kad 
mes prikemšame kiekvieną Lucky 
pilną iki krašto ilgais, lygiais pluoš
tais puikiausio turkiško ir naminio 
tabako—tik vidurinius lapus. Ne 
Viršutinius lapus—-kadangi tie yry.

•F-

Bedarbiai dabar rengia de
monstracijas ir siunčia delega
cijas pas naują majorą reika
laudami išpildyti savo priža
dėjimus bedarbiams’ padėti 
pagerinti, apdraudą įvesti. Bet 
jis nelabai nori ir klausyti.

Vienas bedarbis, pavienis, 
atsilankė pas majorą nusis- 
kųsdamas, kad jis neturi an-,, 
glies savo stubai pašildyti. jaunuo“ai- 
Jisai sakėsi balsavęs už demo- J. G. .
kratus, tikėdamasis ką nors e ~ , v J
geresnio. Bet majoras jam at- Darbininku Priešai Prakiši' 
sakė: “Jeigu neturi anglių, tai 
prisikask, mes neturime.’’ Da-> 
bar jis stoja į bedarbių tary- į 
bą ir sakosi kovosiąs organi
zuotai.

štai kodėl tik viduriniai lapai r M Bl ' i
''. ;

Pittsburgh Press įdėjo pa
veikslą vienos bedarbio lūšne
lės ant upės kranto. Lūšnelė 
'netinkama ir šuniui laikyti, 1 t 
tokiose lūšnelėse turi darbi
ninkai gyventi. Ir ve, smar-i 
kiau palijo* upė pakilo ir van-1 
duo.ją apsėmė. ’ 
listinis laikraštis tyčiojasi iš | 
bedarbio sakydamas, kad tas 
bedarbis visai nepaisąs, kad jo 
namas apsemtas vandeniu. ,

Bedarbių tarybos veda ko
vas suteikimą bedarbiams 

^mų namų. O Pittsburghe 
jų ^galybės tuščių. Padėkime 
bedarbiams vesti kovas, nes 
jų kovos yra visos darbininkų 
klasės kovos.

Reporteris.

Priešfašistiniam Protesto 
Mitinge Numaskuota

Hitlerininkai
N. S. PITTSBURGH, Pa.— 

Sausio 6 Čia7 įvyko priešfašis- 
tinis protesto mitingas, kuria
me kalbėjo Anna Schultz, iš
trukusi is Hitlerio nagų Vo
kietijos darbininkų vadovė. 
Tai smarki kalbėtoja. Jinai

PITTSBURGH, Pa. — S S. 
Lietuviu Piliečių Kliubo valdy
bos rinkimuose reakcinis ele
mentas prakišo. Kliubo gas- 
padorius. kuris pereitais me
tais su policijos pagelba neįsi
leido bedarbių laikyti susirin
kimus, nežiūrint to, kad svsi- 

, rinkimas buvo nutaręs duoti 
‘teise bedarbiams laikyti snsi- 

Tasai kapita- rinkimus veltui, šiuose rinki- 
jmuose prakišo. Nauias gas- 
padorius daug maž simnatin*- 
ras darbininkams. Taipgi 
Kliubo sekretorius • pralaimėio 
ir išrinkta simpatingas darbi
ninkas. Susirinkę kliubiečiai, 
vadinasi, didžiumoj pasisakė i 
prieš reakcinę politiką.

Atsimename gerai, kuomet 
Čia buvo SLA seimas ir dar
bininkų komitetas šaukė masi- 

' nį mitingą aiškinti savo pozi- 
i ciją, tai kliubo gaspadorius ir 
pirmininkas, su kitais reakcio- 

j nieriais, uždare svetainės du- i 
! ris ir neleido laikyti susirin-i 
ikimą. Taip jis elgdavosi * vi
sada. O jei kuris jam pasi
priešina, tai parodo ir kumštį.

Jam buvo kelis sykius pas
tebėta, kad tokis jo elgėsis jį 
patį sumuš. Taipgi pastebė
ta, kad kliubiečiai darbinin
kai nepakęs tokios reakcinės 
politikos. Taip ir atsitiko.

. i I "f

Visuomet Puikiausias Tabakas I
, 1934, The American Tobacco Company.

ir tiktai Viduriniai Lapai
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Labdarybės Globoje
.................... ■ . ------- Rašo SIMANOKS .......... —.... ...........

“Parše!... Dievo užkeiktas durniau!” 
kumčias sugniaužęs straksi Jobas ir re-

(Tąsa)■*>
Nuvažiavus a m b u 1 a n s u , mes 

visi kalbėjomės ir juokavom, iki “strio- 
kai” nepradėjo imti. ... Toliau, broliuk, 
nenubėgsi, kaip kelias pėdas, o tiek nu
bėgęs, tai tik ant kito vietos, tai jau ver
čiau ant savo... Kaip aš gyvas, mano 
ndsis tokio poko nebuvo ragavus.

Ha, ha, ha, ha. Taip. Nuplepėjau, 
kas visai neturi jokios vertės... Atleisk 
už tai.”

“Ne, mano mielas. Viskas, ką tu man 
pasakojai, turi didelę vertę. Tai yra gy
vybės palaikymo reikalas,” pertikrinan
čiai kalbėjo Pilypas. “Bet, kol man ant 
minties, jūs sakėte, kad jūs buvote at
skirtas nuo šeimynos; aš norėčiau dau
giau ką nors išgirsti apie jūsų praeitį.”

“O, kaip aš troškau, kad kas nors pa
klausytų, ką aš turiu ant minties! Vis
kas, tai aš vienas sau apmąstydavau ir 
apsiverkdavau. Niekas mano skausmais 
nenorėjo pasidalinti. Pats girdėjai, kaip 
jie čia garbstė. Tai teisybę jie man pri
minė, o norėk jiem pasakyti, tai tave iš- 
kolios, išvanos... Oh, aš tau pasakysiu, 
kad ne tik turčiai ir valdonai tave 
skriaudžia ir persekioja, bet ir tau ly
gūs, kaip įmanydami tave žnaibioja, bile 
tik atranda esant silpnesniu.”

“Gal būt toks pasielgimas priklauso 
darbininkų nesusipratimui, o gal ir neno
romis, susipratęs darbininkas, priverstas 
ignoruot, nes jam bergždūs plepalai yra 
dasiėdę iki kaului,” pareiškė Pilypas.

“Dabar aš suprantu...” nusiminusiai 
pratarė' Jobas. “Aš buvau saumylys, di
delis saumylys. Apgailestavau pirmiau
siai save, o paskiau savo artimuosius. Da
bar aš žinau, kodėl nuo manęs šalinosi 
ir kodėl negalėjau susiraski draugo... 
Ne, mano mielas. Saumylystė nėra iš 
manęs atimama—perdaug ja esu permir
kęs,” ašarodamas kreipėsi šalin nuo Pily
po.

“Kasgi ant jūs plaučių, senas Jobai, 
nejaugi pats save dabar raudate?” juo-/ 
kaudamas užklausė Pilypas.” “Vyrai, 
žiūrėkite. Mes klausėm su dideliu žingei-. 
durnu jo prietikių ir jis vėl dūdas pra
dėjo pūsti... Tėvuk, ašarojimu dalykų 
stovio nepataisysite,” tuzikuodamas už 
rankovės kalbėjo Pilypas. “Papasakoki
te, kas jus kankina, o užtikrinu, kad mes 
visi vienbalsiai išduosime mirties dekretą 
visiems jūsų kankinimams.”

“Neapsimoka. Be vertės... Niekam 
nebus jokios naudos. Tai mano privati
nis dalykas, niekam neapeinantis ir ne- 
žingeidus... Saumylys, saumylys aš esu, 
už tai ir kankinuos.”

“Taigi, taigi. Štai ko mes ir norime. 
Niekas geriau nežino apie jūsų privatinį 
gyvenimą, kaip jūs patys. Juk žinote, 
kad visuomenė susideda iš vienučių: jū
sų, manęs ir taip toliau. Privatinis mū
sų gyvenimdą sudaro visos klasės gyve
nimą. Užtai privatybė—privatiškas gy
venimas ir apeina visus. Tik žinodami 
ir gerai pažindami mūsų būvio padėtį, 
galėsime gvildenti, kaip jį pagerinti. Ma
tote, yra svarbus klausimas prieš mus. 
Klausimas ar žūt, ar būt!? Už tai mes 
turime ir rikiuotis—sužinoti tarp savęs 
kokybę ir kiekybę. Tai sužinojus, mes 
galėsime dėti ant šalkų mūsų spėką.”

“Mano galva yra silpna. Pilnai nesu
pratau, ką kalbėjai, bet, rodos, ar tik 
nesi bolševikas. Vartoji tokius išsitari
mus, kad visai kvepia revoliucija... Sau
gok dieve nuo revoliucijos!”

“Kodėl jūs bijote revoliucijos?... A 
ha! Dabar žinau, ką jis norėjo pasa
kyti su savo ‘saumylys’.” Pilypas serio- 
ziškai, rodydamas pirštu į Jobą, kalbėjo 
būriui.

* “Šis senas vėplys verčiau badu dvėštų 
ant mėšlyno, negu eitų kovoti už gyvastį. 
Tai yra niekšas. Bjauresnis už žiurkę. 
Tai bailys-geltonpilvis. Jis verčiau pa
geidautų karo, nes kare jo seniem kau
lam jau nėra pavojaus.”

kia, kiek tik kakarinė neša. “Aš tau pa
rodysiu ‘geltonpilvis’, tu... Statau savo 
gyvastį apginti mano narsų vardą! O 
kad aš nenoriu revoliucijos, tai tas ne- 

>> reiškia, kad aš savo kailį vaktuoju! Aš 
galiu mirti nors ir šiandien, bet mano 
sūnūs, mano dukters! Jie dar jauni ir 

Į už juos, už jų gyvastį ir gyvenimą aš 
1 stoviu!”

“Ar girdėjai kur nors žioplesnį išsi- ! 
reiškimą? Matote, tas senas kelmas, 
net savo trumpą amžių paaukotų, kad 
jo vaikai per ilgą amžių badmiriautų, šal
tų, skurstų, kentėtų ir nuo nedatekliaus 
net ir dvėstu.”

i c

“Pilypai, jis turi tiesą. Mes jau pagy
venę. Jau į dirbtuves netinkame—per- 
seni. Turime tik kantriai laukti galo. 
Jauniesiems priklauso šis pasaulis ir lai 
jie juom rūpinaSP Dar keletas ar desėt- 

’ kas metų ir mes užmerksime akis,” išlė
to, filozofavo storas senbernis.

“Matote, kokia jūs netikus nuomonė. 
Suaugome, pasenome ir protauti neiš
mokome. Viskas, ką žinome, tai kunigo 
ir kapitalisto klapčiuko pamokslus. 
‘Kantriai laukti galo’—bergždžios pabai
gos... Ar girdėjot, kad senas kapitalis
tas liautųsi veikti savo klasės naudai? 
Ar žinote nors vieną seną kunigą, kad 
būtų liovęsis mulkinti ir protauti už jau
nuolius? Priešingai. Juo senesnis, juo 
stropiau darbuojasi. Už tai, turčių jau
nuomenė yra klasiniai susipratus. Ne
boja jie nė dangaus, nė peklos gynime 
kapitalizmo, o mūsų—darbininkų jau
nuomenė:—Mūs pačių atmesta-atstumta,'' 
kaipo ne mums lygi; pavesta juodajai 
gaujai mokyti, geriau sakant, protą jiem 
sumaišyti. Jiems skiepijama prietarai. 
Jiems vaizduojama stebuklai. Jiems nu
rodoma pasisekimai, laimės; brukama 
ištikimybė valdonams. Laisvas protavi
mas, o ypatingai išsireiškimas kalba ar 
raštu—griežtai uždrausta... Ar su
prantate?! Darbininkišką jaunimą pa
liekate pražūčiai atsitraukdami nuo jų, 
neduodami jiems pagelbos savo patyri
mais. Juos turime šaukti į kovą, o mes 
patys, su patyrimais, turime būti kovos I 
priešakyje. Mūsų ir mūsų tėvų klaidos 
turi būt žinomos, o tai jie tik tegali su
žinoti per mūs pačių nuoširdų prisipa
žinimą prie jų. į

“Štai senas Jobas. Jis turi sūnus ir 
dukteris. • Jis trokšta jiems laimės. Jis 
savo gyvybę paaukotų, bi tik jo vaikai 
būtų laimingi. Girdėjote jo paties išsi
reiškimą : ‘už jų gyvastį ir gyvenimą aš 
stoviu’. Bet koks jų gyvenimas—nepa
sako! Jei jie gyvena pertekliuje, tai ko
kių paralių jis badauja? O gal jis visai 
nei nežino, kaip jo vaikai gyvena? Gal 
badauja, kaip ir jis; gal vagia ar parsi
davė ir papildinėja legališkas niekšys- 
tes, o gal ir prostitutauja už pragyve
nimą?...” *

“Palauk..*.” ranka stabdydamas Pily
pą išdžiuvusiu liežuviu, pratarė Jobas. 
“Aš noriu papasakoti apie mano vaikus. 
Tos progos senai laukiau, bet man ne
buvo prieinama. ' Raudojau apie juos at-. 
siminęs—raudojau pats save. Iki šiol ne
supratau, kad esu vertas didelius škar- 
bus.” Rankas' išskėtęs, sukinosi, žiūrinė-' 
damas į visus aplink susirinkusius. “Vy
rai ! ■ Klausykite, vyrai! Sarmatinimasis 
savo paties gyvenimu prapuolė... staiga 
prapuolė. Aš1 dabar galiu bile kam pa
pasakoti. Kankinimai saumylystės din
go.. .. ”

“Hurei! Hu-r-r-ei!” įsilaminęs per tvo
ros skylę, rėkia jaunuolis. Visi sužiuro, 
kas gi, velnias, jam darosi.

“Kas tau, pekloj, darosi?” užklausė ke
li balsai ant sykio.

“Karas pasibaigė!” augštyn iškėlęs 
geltonlapį “Daily News”, užgvergždė, 
kad net skersai upės—-Brooklyne; aidas 
nuriedėjo.

(Daugiau bus)
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SAULE ir miglos tam 
PAČIAM MIESTE

LONDONAS. — Sausio 9 
d. čia buvo kaistas oras: pa
čiame didmiesčio centre 
švietė saulė, tuo tarpu pri- 
miesčiuose aplinkui buvo 
tokios tirštos miglos, jog au
tomobiliai negalėjo judintis. 
Daug nelaimių ištiko.

8-tą vai. vakare, Lietuvių svetainėje, 
29 Endicott St.

Malonėkite visi dalyvauti, nes 
daug svarbių reikalų aptarti ir rei- 
kęs nauja valdyba del šių metų iš
rinkt.

Org. J. J. B.
(10-11)

NEWARK, N. J.
Pasirandavoja

Parsirandavoja tfomišiuoti kamba
riai lietuvių1 šeimynoje; padarom ir 
valgius, kas tik koreikalauja.

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

da parengia nepaprastus šokiu. Grieš 
puiki muzika. Bus ir pamarginimų. 
Įžanga 15 centų.

Kviečia Komisija.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WILKES BARRE, PA.
APLA 51 kuopa rengia balių 13 

dieną sausio, Darbininkų Centro sve
tainėje, 325 E. Market St. 7:30 vai. 
vakare.

Bus gero alaus ir degtinės, taipgi 
bus ir skanių užkandžių. Bus gefa 
orkestrą del šokių. Kviečiame visus, 
jaunus ir senus.

Parengimo Komisja.

ELIZABETH, N. J.
Liet. Darbipinkių Susiv. 4 kuopa, 

rengia pasilinksminimo vakarėlį sekt 
madienį, 14 d. sausio (Jan.) 1934 
m. LDP Kliube, 408 Court St., Pra
džia 7:30 vai. vak. Draugai ir sim- 
patizatoriai kaip vietiniai, taip ir 
iš apielinkės atsilankykite ant šio 
linksmaus vakaro, nes moterys visa

SCRANTON, „PA.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 

82 kuopos susirinkimas įvyks ne
dėlioję, 14 d. sausio, 1934 metų, 2 
vai. po pietų, pas draugą K. Kubilių, 
po numeriu 2126 Durkan Ave.

Visi draugai dalyvaukite susirinki
me, nes turime daug dalykų aptarti. 
Taip pat reikia prisirengti prie va
jaus, kuris jau prasidėjo.

Sekr. J. Norkus.
(9-10)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo susirinkimas Įvyks pir
madienį, 15 d. sausio, 995 N. 5th St. 
Pradžia 7 vai. vakare.

Susirinkimas bus gana svarbus ir 
tuom, kad kuopos viršininkai per
duodami knygas naujai valdybai iš
duos ir metinį raportą iš pereitų 
metų kuopos darbuotes.

Bus diskusuojama naujų narių 
verbavimo klausimas.

Nepamirškime savo prižado “gau
ti po vieną naują narį.”

Kp. Sekr. A. Ramanauskas.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopa rengia prakal

bas del draugo J. P. Millerio, kuris 
yra nesenai sugrįžęs iš Sovietų Są
jungos ir iš Lietuvos. Kalbėtojas 
darys palyginimą tarpe tų dviejų ša
lių. Bus labai žingeidžios prakalbos.

Visi draugai dalyvaukite prakal
bose, atsiveskite savo draugus ir 
drauges, išgirskite daug svarbių da
lykų.

Sekr. Mažutis.
(10-11)

NANTICOKE, PA.
ALDLD 135 kp. susirinkimas}.,įvyks 

nedėlioj, sausio 14 d. 2-rą vai. po 
pietų pas E. Cibulskienę. Draugai, 
visi į šį susirinkimą turit ateiti, nes 
bus delegatai renkami į konferenciją, 
ir jau laikas duokles užsimokėt.

Sekr. E. C.

EASTON, PA.
LDS 51 kuopa rengia balių, šeš

tadienį, 13 sausio, Easton Baking 
Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 7:30 vai. 
vakare.

Visus širdingai kviečia rengėjai, 
nes bus namie gamintų valgių, bus 
įvairių gėrimų, ir bus gera orkestrą 
šokiams. Ateikite visi, seni ir jauni. 
Tikimės, kad visi būsite užganėdinti. 
Įžanga tik 15 centų.

Kviečia Rengėjai.

BINGHAMTON, N- Y.
ALDLD 20 kp. rengia prakalbas 

del draugo J. P. Millerio, iš Chica- 
gos. Jis yra nesenai sugrįžęs iš So
vietų Sąjungos, tad daug svarbių da
lykų . turės mums pasakyt. Kartu 
ir kalbės apie Fašistinę Lietuvą.

Prakalbos prasidės 7 vai. vakare, 
Lietuvių svetainėj, 315 Clinton St.

Nesivčluokite, draugai, nes pralei
site daug svarbių reikalų.

Komisija.
(10-11)

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kuopos moterų sky

rius rengia pasilinksminimo vakarėlį, 
kuris įvyks šeštadienį, 13-tą sausio, 
Draugijų svetainėje.

Bus lošimas “Bingo ir Bonco” ir 
kitokių pamarginimų, taipgi bus ir 
gardžių užkandžių ir gėrimų. Kvie
čiame visus ir visas dalyvauti ir ne- 
vien tik paremt kuopą, bet ir links
mą vakarą praleisti.

Rengimo Komitetas.

WORCESTER. MASS.
Priešfašistinio komiteto mėnesinis 

susirinkimas įvyks 16 dieną sausio,

JOJUS STOKES
FOTOGRAFAS

Šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

STOKES
kampas Broadway

JONAS
512 Marion St 

BROOKLYN, N. Y.
Te!.: Glenmore 5-9467

HARTFORD, CONN.
LDSA 18 kp. ir ALDLD 68 kp. 

rengia susivienijimo vakarėlį, bus 
šokiai ir bus gėrimų ir užkandžių. 
Atsibus Laisvės Choro svetainėje, 57 
Park St. 7:30 vai. vakare.

Visi dalyvaukite, sykiu praleiskite 
smagų vakarėlį ir paremsikite dar
bininkišką organizaciją.

Kviečia Rengėjai.

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kuopos metinis susi- 

sinkimas įvyks nedėlioję, 14 dieną 
Sausio, 9 vai. iš ryto, 61 Harvard
Ave., Hillside, N. J.

Draugai ir draugės, neužmirškite 
ateiti laiku, nes turim daug svarbių 
reikalų aptarti.

A. žalis.
(9-10)

NEWARK, N. J.
L.D.S.A. 10-tos kuopos susirinki

mas įvyks Sausio 12 d., 7:30 vai. 
vakare, 346 Lafayette St. pas draugę 
Ražanskienę.

Draugės, malonėkite visos atsilan
kyti, nes bus paskutinis susirinkimas i 
mūsų organizacijos. Ypatingai vai- j 
dyba, nes turim sutvarkyti bilas ir 
knygas ir išduoti raportą mūsų vei
kimo ALDLD susirinkime.

Org. K. Stelmokiene.
(9-10)

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 Kp. Mokykla

Vaikų įr suaugusių mokyklėlė 
įvyksta šeštadieniais po pietų, Lietu
vių Piliečių Kliube, 315 Clinton St., 
Mokinama lietuvių kalbos, skaitymo 
ir rašymo Vaikų skyrių mokina i 
P. Mačiukas.' Pamokos prasideda 
pirmą valandą po pietų.

Suaugusių skyrių mokina S. Jasi- 
lionis, vienas iš geriausių mokytojų. 
Mokyklėlės komisija atsišaukia į tė- j 
vus, turinčius vaikų, leisti juos į Į 

i mokyklą. Taipgi kviečiame ir su 
I augusius . Suaugusių pamokos pra
sideda 2:30 po pietų.

s Komisija.
(9-10)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kuopos mėnesinis susirin

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

Visi pariai dalyvaukite, nes yra 
labai svarbių reikalų aptarti.

Fin. Sekr., D. Lukienė.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuviu Valgykla

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

• Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dienų.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

.j..—-ui: — MII— lu<

Telephone, Evergreen 6-5310
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la. ir laidoja numirusius I

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
laidotuvių direktorius

I Išbalzamuoji
| ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas Veselijoms 
I krikštynom^ ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.
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LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnhs svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

TRU-EMBER coal co.
Kampas Unįon Avė. ir/Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialistį. Phone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

Dr. Theodore Conklin

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

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

iš ryto iki 9 vai. vakaro. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

GREIČIAUSIAI I LIETUVĄ

_ BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINIS šalę laivo Bre
merhaven© patogus keliavimas i Lietuvą.

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

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akinių 

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

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

Ofiso valandos; nuo 9 vai.

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Alba Keliaukite Populiariu Ekpresiviu Laivu:

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
Į ABI PUSES TREČIA KLESA LAIVAKOR- $170-50 
TĖS iš NEW YORKO į KLAIPĖDĄ ir atgal aURŠČ~ 

Taipgi reguliariški išplaukimai 
gerai žinomais cabin laivais

Patogūs gelžkelių susisieki
mai iš'’Bremen ar Hamburg NORTH 

GERMAN 

LLOYD

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba-

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

BROADWAY, NEW YORK

LINE
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NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043
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MATHEW P. BALLAS
(BIELAUSKAS) 
G R A g O R l U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PARVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASlUNČlAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ. AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI V LIGONINĘ IR 
PARVEŽTU TURIM MOTEKį MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETĄ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS į MUS, O MES 
kuogeriausiai PATARNAUSIM.

Mūsų RAŠTINE atdara dieną ir naktį, musu 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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ALDLD ir LDSA Kuopų Susirinkimai 
Prakalbos ir Kiti Parengimai

Šeši Kariniai Orlaiviai 
Skrenda į Honolulu

nuo bado. Paskutines ke-ikeli^ i Indiją, verčiama vesti Don 
v ., ~ , .. v ; Pedro. Šis bando įtikinti ją, joglias Savaites Swoboda VaiKS-fDa Gama žuvo vandenyne. Tai pa- 
tineio visai alkanas. ! neigiama, kuomet Vasco pasirodo,

į kaipo vieninteliu asmuo nežuvęs eks- 
---------------------- pedicijoj ir parsiveža vergus iš jo

FARMERIAI PASIDAVĘ liką. Jis prašo tarybos naujo laivo, 
bet Don Pedro įtaka jo prašymus 
atmetama. Jam įpykus, jis įmeta
mas į kalėjimą. Don Pedro atradęs 
keliauninko-tyrinčtojo žemlapius nu
taria pats juos naudoti.

II AKTAS. — Užmigus Vasco ka
lėjime Nelusko bando jį nužudyti, 
bet Selika jį apgina. Duete Selika 
apsako kelią į savo namus. Inezė 
atvykus su Don Petdro pareiškia Da 
Gamos paliuosavim, 
Don Pedro. 
Inezei, kaipo vedybų dovaną, 
kirtas 
Pedro 
lusko.

III
Don Pedro perspėti apie vergą 
lusko, bet jis jąm netiki. Išgirdęs jų ; 
pasikalbėjimą, iš'elusko išreiškia sa
vo džiaugsmą dainoje/ Vasco sekda
mas Don Pedro antrame laive pri
siartinęs prie jo mažome laivelyje 
bando jį perspėti apie indusus. Don 
Pedro pagriebęs jį apkala geležimis. 
Neužilgo laivas užpuolamas ir visi 
ant jo išžudomi arba nelaisvėn pa
imami išskiriant Vasco, kurį išgelbs- 
ti Selika, užpuolikų karalienė.

IV AKTAS, —r šis aktas atsidaro 
, su indusų iškilmėmis ir baletu. Vy- 
' riausio Brahmos kunigo įsakymu Se- 
i lika turi prisiekti -tfisus svetimuo- 
i sius išžudyti. Bet ji išgelbsti Vasco 
' pareikšdama, jog jis yra jos vyras. 

AM Ė R T C A N I Neatsižvelgiant Selikos užsispyrimo, 
j kad jis slaptai apleistų šią šalį, Vas

co nutaria pasilikti su Selika, bet 
permaino savo mintį išgirdęs, jog 
Inezė gabenama nužudyti.

V AKTAS. — Selika paliuosuoja
Vaąco ir Inezę ir palitepia Nelusko Manznillo medžio gelių, ištikimo Ne- 
pąlydėti juos iki Įaivo, kuriuo jie iš- ‘
plaukia namo. Jiems laimingai iš-

keliavus, Selika suvalgius nuodingų

lūsko prižiūrima, miršta šalę jo.
(Apgar.)

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Sausio 10 d. iš čia išskri
do šeši Amerikos karinio 
laivyno orlaiviai. Jie ban
dys be sustojimo nuskristi 
j Honolulu, padarant 2,400 
mylių.

LAWRENCE, Mass.— Gruo- viskas, ką ūkininkai parduoda 
džio 29 d. įvyko abiejų kuopų Į—yra labai pigu. 
—ALDLD ir LDSA—bendras 
susirinkimas. Reikia pasakyti, 
kad nedaug, narių atsilankė. Gal 
todėl, kad buvo labai šaltas 
oras. Tačiaus mes neturėtume 
susilaikyti nuo susirinkimų del 
šalčio. Reikia daugiau pasiry- 
žimo, o pas bolševikus to turi 
būt.

Todėl reikia pabarti narius, ■ vičienė ir R. čiuladienė—po 25 į August Heckscber patra.U- 
kurie nelanko susirinkimus, centus. Varde ALDLD, LDSA i kė teisman Roekpfpllori ir

Tačiaus tai, 
i ką jie turi pirkti, tai labai 
i brangu. Kaip tai, geležis, ang
lis, druska, žibalas ir kiti rei
kalingi dalykai. Todėl jos ūki- . 
ninkai labai skursta.

Paskiaus buvo renkamos au
kos lėšų padengimui. Surink
ta $3.11. J. Milvydas aukavo į 
50c. J. Norbučius, J. Jurgele-

ROCKEFELLERS TRAU
KIAMAS TEISMAN

Varde ALDLD, LDSA i he teisman Rockefellerį ir 
Vieną kartą į mėnesį ateiti į ir Liaudies Choro tariu ačiū au- < 
susirinkimą, tai labai mažas 1 kotojams, 
darbas. Pradėkime lankyti sa- __ _ . .

reikalauja iš jo dešimts mi- 
lionų dolerių už kokią ten

vo organizacijų susirinkimus Sklokininkai Netiesą Rašo Ibiznišką skriaudą.
Reikia atsakyti sklokininkų ’

Kuopų susirinkimas nutarė j "raštininkams,” kurie netaip. 
laikyti susirinkimus kiekvieno ! fas?> kalP ™kas 
mėnesio pirma ketvirtadienį kad, mes “^griebem Maple 
(ketvergais). Tad, draugai ir i Parki> n’ išr.nkom valdybą 
draugės, tėmykite dienraštyje j 1 metams. Veckys me uo-

labiau.
BEDARBIS NUMIRĖ

BADU

pranešimus, kur bus pranešta iJa jokios gėdos. Ju jisai
gerai žino, kad ir jisai pats 
apsiėmė palaikyti kandidatū
rą į. protokolų sekretorius. Bet 
kuomet neišrinko, tai paskiaus 
jau kalba, kad mes “užgrie7 
bėm.”

apie kitą susirinkimą, ’ jo vietą 
ir laiką.
Susirinkimas Užgyrč Vie

nybės Klausimą
Susirinkimas abiejų kuopų

nutarė ir užgyrė vienybę. Tai j Niekas iš jų nieko neėmė 
geras žingsnis padaryta mūsųjų jokiu <<šturmu>; bet kuo-i 
judėjime. Kuopos galės geriau me|. darbįnįnbai jUOs nebal-1 
veikti, bus mažiau veikimui i^-’suoja> faį paskiaus jie šmei-

*r dau£*au ^esHne nu- mus. Mat, (JarbinL.kai ge- 
veiRtl‘ irai žino, kaip jūs užlaikėte

Tik tai bendrai veikdami, ne-' pirmiaus tą daržą. Buvote 
sitikėkime, tad, ant vieni kitų,'leidę ir nesirūpinote, kad 
kad tie atliks darbus. Reikia i taisyti, bet norėjote visai 
veikti visiems šių organizacijų • gyventi bendrovę, 
nariams ir traukti naujus vei- ( 
kėjus į mūsų judėjimą.

Draugų Millerio ir C. Stri- 
žausko Prakalbos r

Sausio 3 dieną < 
draugai Milleris ir jaunuolis 
Strižauskas, kuris lankėsi Pa
ryžiuje, kur buvo laikoma 
prieškarinis kongresas. Jau- 
nuolis iš to kongreso išdavė ra
portą ir gerai kalbėjd, nurodi
nėdamas, kaip imperialistai 
ruošiasi karui. O jei tas karas 
kils, tai jaunuoliai daugiausia 
turės nukentėti.

ap- 
pa- 
n li

Iš Chicagos pranešama, 
kad tos apielinkės f armė
nai užbaigė streiką. Pieno 
kainos nustatymą pavedė 
trims arbitratoriams.

Let Uncle SamMake
Your Deposits

BUSHWICK
SAVINGS BANKf'm
GRANO ST. at GRAHAM AVE., BROOKLYN

METROPOLITAN TRANSLIUOS 
“L’AFRICANA”

jai ištekant už 
Vasco1 atiduoda Seliką 

Pas- 
Don 
Ne-

naujos ekspedicijos galva 
paveda vairininkavimą

AKTAS. — Don Aivaro nori 
Ne- |

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE UŽ $2-50
Per vieną mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų < sutaisy- 

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

Phone STagg 2-6497

BURLINGAME, Calif.— 
Po ilgo vaikštinėjimo ir pa
stangų, bedarbis A. M. 
Swoboda pagaliaus laimėjo 
iš miesto valdžios maisto, 
bet jau buvo per vėlu. Ten

Ponselle ir Martinelli Loš Vyriausias 
Roles Operoje, Duotoje Sausio 13 d.

“L’Africana,” populiariška opera, 
parašyta 1860 m. vokiečių kompozi
toriaus Giacomo Meyerbeer bus lei
džiama oru pirmą kartą nuo Met- i 
ropolitan Opera House estrados New I 
Yorke, per sujungtus NBC WEAF- 1 
WJZ radio tinklus, šeštadienį, sau- j 
šio 13 d., pradedant 1:55 vai. po pietį 
(ĖST), kurią patiekia

pat store krito ir numirė • Tobacco company.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 2-ras LDSA 1-mas 
kritys bendrai laik/s savo posėdi se- į 
kantį penktadienį, “Laisvės” svotai- l 
nėję, 46 Ten Eyck St. 8-tą vai. v.

Abiejų apskričių komitetai daly- j 
vaukite šiame susirinkime.

Apskr. Sek r. Lideikienė.

BROOKLYN, N. Y.v
Parsiduoda “Sandwich Shop,” 

490į Summer St, arti Fulton St. 
Brooklyn, N. Y. Kaina žema, gali
ma padaryt tinkamą pragyvenimą 
Gera biznio vieta.

(10-12)

Bet kuomet pereitais metais 
. “bimbiniai” paėmė valdyti, 
tai gale metų dar liko kasoje 
$281. Na,-o mes dar turėjome 

i apmokėti net 1930 metų sko- 
cia kalbėjo i ]as, 0 dargas buvo apleistas.

Del savo kreivos politikos, 
i tie žmones kalba, kaip koki 
' durneliai. Večkys rašo Prū- 
seikos gazietoje, kad jisai pa
stebėjęs, kad reikia rinkti val
dyba metiniame susirinkime. 
Rodos, kad tas žmogus dar i 
nežino, ‘ jog gruodžio mėnesį 
renkama sekančių metų vai-' 
dybos. Jisai jau tiek nežino, 
kad sausio mėnesio susi
rinkimuose jau nauja valdyba PARSIDUODA^ grosernė-bučernė ge- 
turi užimti vietą. Bet tie žmo
nės aklai tiki savo tėvui me
lagiui Butkui ir Prūseikai, tad 
jie ir nepaiso jokių faktų. Jie 
mano, kad kitame susirinkime 
gal jie būtų galėję daugiau 
savo suklaidintų sekėjų ture-1 parsiduoda 4 
ti, tai ir susirinkimas jiems 
turėtų būti laikomas tada. Bet 
mūsų organizacijų susirinki
mai laikomi ne tuo laiku, kada 
sklokai patinka, bet tada, ka-

Nepaprasti dviejų Metropolitan 
: pasauliniai žinomu artistu, Rosa 

I j Ponselle ir Giovani Martinelli balsai 
1 bus girdima vyriausiose “L’Africa- 
' na” rolėse. Taipgi bus girdima ir 
! artistai: Leon Rothier, Henriette 

aps- j Wakefield ir Armando Borgioli.
Vedėju bus Tullio Serafin.

svotai- j opera bus transliuojama pilnai 
i ir ims apie tris valandas laiko. Mil- 
Į ton J. Gross pertraukose patieks sce- 
į nerijų ir operos veikimo aprašymus, 
j Gi NB'C radio pranešėjų tūzas J. 
i Kennedy patieks įvairių paaiškinimų 
1 apie veikiančius programoje artistus 
ir jų amat^Į, lygiai kaip ir apsaky- 
jnėliu liečiančiu seną Metropolitan 
Opera House, jos istoriją ir praėju
sių laikų žvaigždes.

Pilnas veikėjų sąrašas seka:
Don Pedro _______Virgilio Lazzari
Don Diego _______ Paolo Apanian
Ineze_____ —_____  Nina Morgana
Vasco Da Gama,—Giovanni Martinelli 
Don Alvaro ------------ Alfio
Nelusko ______ Armando

Rosa

NEW YORK CITY, N. Y.
ALDLD 23 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, 12 dieną sausio, 
7 valandą vakare, pas draugą C. j Selika 
Matthews, 410 W. 33rd Street, Now! Vyriausias Inkvizitorius) 
York City.

Visi nariai 
svarbių dalykų aptarimui.

Valdyba.
(9-10)

Tedesco
Borgioli
Ponselle

________ •____ __ __ t Leon Rothier 
dalyvaukite, nes yra j Vyriausias Brahmos kunigas)

1 Anna ------------Henriette Wakefield
j Tarpas_______ George Cehanovsky
Karininkas ________ Max Altglass

Kalbėtojas ragino jaunuolius 
stoti į organizacijas ir jose 
veikti. Tokiomis organizacijo
mis yra LDS Jaunuolių kuopos, 
Jaunuolių Darbininkų Kliubai, 
Jaunų Komunistų Lyga ir tt.

Kitas kalbėjo, tai d. Milleris. 
Jisai kalbėjo apie Sovietų Są
jungą ir Lietuvą. Draugas 
Milleris buvo Sovietų Sąjungoj 
ir Lietuvoj tik pereitą vasarą, 
tai jisai visa matė savo aki
mis. Todėl jisai kalbėjo apie 
tai, kaip Sovietų Sąjungos dar- 
bininkai budavoja socializmą. 1^77 taisyklės’ir Tarimai nu- 
Jie stato savo šalies fabrikus įstat0 
ir pramonę socialistiniais pama-! 
tais.

Taip pat draugas Milleris 
kalbėjo ir apie Lietuvą, kurioj 
dabar viešpatauja Smetonos fa
šizmas. Jisai labai gerai nuro
dinėjo, kad dabartinėj Lietuvoj

PARDAVIMAI
! roj biznio vietoj, Apgyventoje lie
tuvių ir kitų tautų. Biznis geras, 
kas turi galimybių dirbti jame. Pla
čiau apie 
Kreipkitės 
Ten Eyck

tai sužinosite 
į “Laisvės”
St., Brooklyn,

(8-11)

ant vietos, 
raštinę, 46

Don

WATERBURY, CONN.
"Laisvės” Naudai

ne- 
kad

jūs 
jūs

PARSIDUODA 
kambarių forni- 

šius, labai pigiai. Turiu labai greit 
parduoti, nes turiu greit apleisti 
miestą. Galima matyt nuo 6 iki 10 
vai. vakare. Kreipkitės: 426 Graham 
Ave., Brooklyn, N. Y. 

(9-11)

“L’A FRIC A N OS” T U RIN10 
SANTRAUKA

(Penkių Aktų Grand Opera, Parašyta 
Meyerbeero 1860 m.)

VEIKĖJAI
Pedro, Portugalijos karaliaus 

patarėjas
Don Diego, admirolas
Ineze, «ąjo duktė
Vasco da Gama, karininkas
Don Aivaro t
Vyriausias inkvizitorius
Nelusko
Selika
Vyriausias Brahmos Kunigas.

I AKTAS.—Inezė
i Vasco da Gamą, kuris randasi ant
I vandenyno bandydamas atrasti Inaują

įsimylėjus j

VAKARIENE
Draugai Waterburie<?iai pra
nešė, kad 10 vasario rengia 
“Laisvės” naudai vakarienę 
su gražia koncertine'programa

Vakarienėje 
dainuos 

. Menkeliuniutė 
žymioji 

mezzo-soprano

Kitas dalykas, ką tas asmuo 
įmeluoja, tai sakydamas, kad 
mes “tik savo simpatikus su
šaukėme.” Čia jisai vėl me
luoja. Na, pasakyk, Večki, 
ar negavai atvirutės? Jei 
gavai, kaip tu žinojai, 
tas susirinkimas įvyksta?

Ne, priežastis, kodėl 
neišrinko, tai yra ta, kad
gerai “nuganėte” bendrovę 
1932 metais. Jos nariai apie 
tai gerai žino.

Nebūtų jie sklokininkai, jei 
jie nemeluotų. Bet darbininkai 
juos jau gerai pradeda pa
žinti. Darbininkai dar labiau 
atmes tuos, kurie draską. ir 
ardo darbininkų vienybę.
Draugai Aleksoriiai Susilau

kė Svečią
Draugai Aleksoniai, 

yra geri ALDLD nariai 
ri veikėjai, susilaukė
svečio — mažiuko. Draugas 
Aleksoms yra nariu ALDLD, 
o draugė Aleksonienė yra na
rė Liaudies Choro.

Linkėtina jiems gerai ir 
sveikai auklėtį naujai sulauk
tą ateivį, kurio jie viltingai 
laukė: Taip pat mes linkime 
draugams ir vėl veikti su mu
mis taip greitai, kaip bus gali
ma ir leis jų sveikata ir laikas.

L. K. Biuras.;

cocooooc

“LAISVES” ŠĖRININKŲ SUVAŽIAVIMAS
IR VAKARIENĖ, GRAND PARADISE BALLROOMS 

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Nedėlioję, 4 d. Vasario (February), 1934 -

DRAUGAI:— Iš visur rengkitės dalyvauti savo 
dienraščio dalininkų suvažiavime. Lai jis būna taip 
skaitlingas, kaip buvo praeitais trejais metais: Pa
rodykime savo bolševikišką rūpestingumą palaikyme 
ir gerinime darbininkiškos spaudos. ’

Taipgi svarbu turėti masinę vakarienę.' Pereitais 
porą metų mūsų obalsis buvo: Tūkstantis Ypatų i 
ant Vakarienės! Ir tas obalsis buvo teisingas. To < 
paties obalsio laikysimės ir šįmet. , •

Tikietai jau gatavi. Visų darbininkų judėjimo 
rėmėjų prašome iš anksto įsigyti tikietus. Visų veik
liųjų draugų ir draugių prašome tuojau stoti į dar
bą pardavinėjimui tikietų.

kurie 
ir gė
liau j o

Apart Menkeliuniutės, bus 
Brooklyn© Vyrų Oktetas, 
Hartfordo ir Newv Haveno 
Chorai ir solo dainuos B. Ra- 
moškiutė, Hartfordo Choro 
mokytoja. Gi iš Brooklyniečių 
drg. Pakalniškis sudainuos so
lo.

Greit programa bus tech
nikiniai sutvarkyta ir paskelb
ta dienraštyje.

ĮŽANGA VAKARIENEIIR ŠOKIAMS 85 CENTAI 
VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI 

Iš Aukšto Perkant Vakarienei ir Šokiams 75c

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

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

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

Vakarienes Komisija.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

ryto

O

< l>

O

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI< >

o

< >

< *>

20 St. James St. Ea$t
Tel. IIĄrbour 3424

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Pirmu kartu šioje šalyj turime progos savo namuose 
pasikabinti sieninį Kalendorių si/ Raudona Vėliava.

/
Ant Raudonos Vėliavos yra Balti-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD |
ADVOKATAS |

Kalba Lietuviškai H

Ryte
Sekmadieniais nuo 11 lyto iki 12 dieną

Telefonas Lackawanna 4-2180

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th StJ Room 302 

New York, N. Y.
-Valandos Priėmimo:

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe;

252 Beny St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 6-3959

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
dr: filurin

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpo Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir 5Ž6'>OO 
-nHI egzaminavimas

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 14)7

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

Sergančiu' Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio žar
nų ir Mėšlažar- 
nšs Ligos, Nervų

įdegimas bei Reuniatiški Nesveiku
mai. i j

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

PR. Z INS
110 Fast 16 ST. N.Y.

*• Tarp 4th Ave. ir Irving Place
. Įsisteigęs 25 metai 

Valandos—9 A. Mi. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 Al M. iki 4 P. M

RAUDONA VĖLIAVA

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

cialistinės kūrybos.
KALENDORIAUS KAINA 20 CENTŲ

Mokestį galima prisiųsti pašto ženklais (stampomis). 
Persi u ntim as a prno k etas.

a

427 Lorimer St Brooklyn, N. Y«

Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 
duodame penkių rūšių, po 10 keliukų 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
Penktad., Sausio 12,^ 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Rinkite Aukas Del Bedarbiu
Delegatą Reikalu

Ši visa savaitė yra aukų 
rinkimo savaitė del bedarbių 
reikalų. Visos šalies bedarbių 
konferencija įvyksta Washing
tone 3-5 dienomis vasario. 
New Yorkas siunčia labai I 
daug delegatų. Reikia būtinai I 
sukelti visiems kelionė ir pini- j 
gų pragyvenimui. Rinkimai at-; 

'liekami į dėžutes. Lietuviai 
darbininkai gali gauti dėžučių 
Bedarbių Centre. 61 Graham 1

* Ave., Brooklyn, N. Y.

vartoju lanksčią taktiką pasi 
gauti savo. . . naudai daugės 
narių į ratelninkų eiles, o vis
gi ateityj ratelis turės būti so- 
cialistiškas, nes progresas ant 
vietos negi stovi, viskas kei
čiasi, keisis ir ratelio vardas 
ir jo programa. “Bepartyvis” 
ratelpinkas šaukia :—-Tu pabė-

RADIO-5IANDIEN

j 9:00—Variety Musicale
į 10:30—Milban String Trio
j 1 1 :(>2—Moonbeams Trio
i 11:30—Nelson Orch.
| 12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc
1:45 P. M.—Merrie Men Quartet 
2:00—Dick Teela, Tenor; Mary 

Steele, Soprano; Wendell Hall, Songs 
6:00—King Orch.

i 6:30—Three X Sisters, Songs 
6:45—News—Lowell Thomas 

10:30—Mario Cozzi, Baritone
I 11:00—(Three Scamps, Songs

11:15—Our Neighbor Procyon—Dr. 
Robert H. Baker

11:30—Maytin Orch.
WNYC—810 Kc

12:30 P. M.—Sheldon Smith, Tenor 
12:45—Love, Trio

i 1:00—Frank Jennings, Songs
4:30-—New York College of Music 

Concert •
WABC—860 Kc

2:00 P. M.—Warnow Orch.
2:30—^Philadelphia Orch., Leopold 

Stokowski. Conductor
5:15— Li gh t O rch.
5:45—.Dell Campo, Songs
9:30—Melodic Strings

10:45—Mary Eastman, Soprano;
Concert Orch. „

'11:15—Boswell Sisters, Songs 
11:30—Jones Orch.
12:00—Redman Orch.

WMCA-570 Kc 
10:45 A. M.—Cotterill *t)ręh. 
11:00—Seventh Regiment Band 

Concert
11:30—-Italian Program

Parodykime darbu, 
priduota į j kad kritikos buvo' neteisingos. 

’. Tai i Čia nėra ko užsigauti. Klaidų

Tokius epitetus ta draugė pa- 3. Rašiau, kad gruodžio mė-jtys save.
Bet ar jinai pati atsa- nėšio mokesčiai j 

parašė? Su-i centrą tik sausio mėnesį.
atsakyti i reiškia, kad labai daug suvė-j kiekvienas gali padaryti.

Reporteris.

leido, 
ko už ‘tai, ka 7 V
prantama, ne. Jai ; 
reikėtų trumpiausia, tai pri-Į linta. Ar tai netiesa? Drau-: 
menant posakį :j “Pasižiūrėk į ges nei viena neužginčino. 
veidrodį ir pamatysi, keno 
kreivas veidas.”

Tačiaus reikia kaip 
paaiškinti, kaip nereikia 
ryti įsišokimus jdraugėms 
draugams, ši draugė ve kaip' 
“argumentuoja,” girdi, “aš jį

4. Kad Andziulis skundėsi! 
pirmininkui del blankų ' nega-1 

kas i vimo, taip pat nei viena drau-1 
da- gių neužginčino. 
bei

Kas Naujo Tarp 
Lietuviu 
/ •

gai iš veikimo, kuomet ratel- i2*:oo—Baring; Orch.
ninku mitinge delegato nomi-i 12:15 P. M.—Chuck Richards 
nacijoj gavai tik kelis balsus, j

, —Well, aš netoks žioplas;, 
darbuotis tjen, kur mane igno-* 
ruoja, nestoja už tuos princi-j

5:45—Marion Rich, Soprano;
Joseph Wohlman, Piano

■ 6:00—Dance Orch.
I ' 6:15—Adler Ensemble

6:45—Fajlon Orch.
7:15—Zinaida Nicolina, Songs

I pus, už kuriuos aš noriu... Ta- ■11:00— Į2ance Music
K j v ____ ___ į M :45—Gene Matvey and Jerry

Lester, Songs
WE A F—660 Kc

■ 10:00 A. M>r—Breen and do Rose, 
Songs

' 10:15—Home Circle 
1 10:30—Story Singer

“Bepartyvis”—aš žinau, ko- 12:00—Commodore Quartet 
del tu vėl. pradedi darbuotis? 12:L5 p. M.—Johnny Marvin, Tenor 
čia tavo tą politiką n manoj <j.go—Lee wiley, Songs; Young 
vaikas gali suprasti. Tu ban-' Orch. 
dei net prie lygiečių prigige-i11:15—Dance Orch.
nnt, kad tik gavus uz delega-! 12:oo—^RalPh 
tą. . Į • ■ • i : i

Socialistas atšau ja :—Aš pas 
garsiau, IJygiečius nebandžiau gauti pa

ramos, nes žinau, kad jie ma
ne nestatys į delegatus. Ly- 
giečiai .yra disciplinuoti,i o aš 

[šioj šalyj disciplinos nepripa- 
I žįstu, ir jeigu jie taip darytų, 
kaip aš noriu, tai būtų O. K.,| 
bet aš žinau, kad jie taip ne
darys, tai kp aš pas juos eisiu 
ir gerinsiuoš. 

i

• “Bepartyvis” ratel ninkas 
(sako: aš esu tikras ratelnin- 
i kas, nepaisant, kad marle ra- 
| telninkai ir nenominavo į dele
gatus, vienok aš nenuleidau 
ranku, darbuojuos už ratelį. 
Jis toliau pridėjo: Tu ir dar 
>poya tokių socialistų, tai esa- 

ite “Jobseekeriai”^ laižotės tai 
I prie vienų, tai prie kitų, netu
rėdami jokio nusistatymo. So
cialistas atšauja—na. kad ir 
tu. “Bepartyvis”!

Aš tikras ratelninkas, mane 
negalit pritraukt nei jūs. so
cialistai. nei komunistai; aš 
žiūriu tik kriaučių reikalus, o 

’tu stoji už kpmunistus. Aš ne
stoji! už. komunistus, bet reikia 
duoti kreditas komunistams 
už tai, kąd ką jie sako, tą ir 
daro, o jūs, socialistai, vienaip 

j sakot, kitaip darot—esat veid
mainiai! Tylėk, tylėk !—sūri-( 

, ko socialistas,—jei jau tu taip i j<a(j jjs įurj pilną komedijai!- Į K 
kalbi, tai aš galėčiau ta\o pa- var(]a jr užtenka. ’ if* i ? Y UT) { I

čiaųs, kad ir buvau pasitrau-, 
kęs iš aktyvo, vienok faktinai; 
iš ratelio neišstojau ir vėl bąn-! 
dysiu darbuotis ratelio labui p- 
kiek galint.

5. Rašiau, kad susirinkime 
nedalyvavo abu iždininkai ir 

i ... . , i'finansų sekretorė ir nedavė(Reporteri) pavadinsiu plet-iv. . . ,, . . . .i? . ,, „ . , , m . i žinios kuopos valdybai, taipikorium.” Bet kodėl? Todėl,; H
(kad “jis ignoravo visus susirin-; 
kimo tarimus ir darbuotę.”' 

; Todėl, kad-“paslepia tai, kas | 
pasidarbavo gavime tų 'draugų 
ir jaunuolių.”

Tai kur čia gali būt “plet
kai,” jei nieko nepasakyta. 
Pletkai gali būt tiktai tenais, 
kur perdaug pasakyta ir ne-' 

:tiesa pasakyta. ja?”
Gerai, gal būt kaltinamas Į linga tokia- kritika. 

Reporteris, kad jis neviską pa- draugai neatlieka 
sakė, kas susirinkime buvo darbus*? Mano manymu, kad 

Tai negerai. Bet ir čia kritika reikalinga. Mes visi tu- 
Ko- kuopa turi išrinkus savo ko- rime vengti tokių dalykų.

Taip pat draugė kalba ne 
savo vietoje, kuomet ji sako, 
kad protokolų sekretorės “ra
portas buvo už visą kuopos 
valdybą.” Aš nesakysiu šios 
pačios draugės terminu, kad 
jinai niekus “plepa.” Bet rei
kia pasakyti, kad protokolų 
sekretorė neišdavė raportą nei 
už. pirmininką, iždininką o dar 
mažiau už sekretorę. Paga- 
liaus, jei jinai , būtų Išdavus 
raportą “už visą ’kuopos valdy
bą.’- tai kam paskiaus šiai 
pačiai draugei reikėtų parašy
ti, kad .tų draugų raportas i kas, nestovi už ratelio princi- 
bus išduotas “ąnt sekančio i pus, o tik tyko ji, kad ratelnin- 
susirinkimo ?”

Todėl, draugės ir draugai, 
nereikia pykti, kad mus kas 
pastato prie tiesaus veidro
džio. Geriau pataisykime pa-

Darbininkų Priešai Niaujasi

ares-

Minia Užpuolė 
Kaltinamuosius

Septyni asmenys yra 
tuoti ir kaltinami nužudyme
archivyskūpo Leon Tourian 
armėno. Tie asmenys yra iš 
baltagvardiečių organizacijos 
narių tarpo. Trečiadienį jie tarta, 
buvo pašaukti į teismą. 7" 
kiu tai būdu sužinojusi minia respondentu d. A. Visockienę. 
susigrūdo aplinkui (teismabutį Jei korespond. negali dalyvau- 
ir gaivališkai užpuolė kaltina
muosius, kada jie buvo veda
mi teisman. Paleista darban 
pagaliai, lietsargiai, 
kumščiai. Virš 30 
turėjo daug darbo, 
apgynė.
mųjų drabužiai suplėšyti ir jie I žia 
apmušti.

plytos, 
policistų 
kol juos■

ti susirinkime, tai paprašo, kad 
kitas kas parašytų. Taip da
bar padarė d. Buvusi Susirin
kime. Bet tai dėlto dar nėra 
“pletkai.”

Kitoje vietoje ši draugė vėl 
“apšmei- 

nebuvimą 
iždininkas 

Tai reiš-

Kaip kurių kaltina-1 sako, kad Reporteris 
iždininką už 

susirinkime. Bet 
i susirinkime nebuvo. I *kia, kad ne šmeižtas, bet teisy
bė. Sako, kad apie sekretorę 
“seka špalta melų”, bet ši 

; draugė “melais” vadina tik 
nei žodelio nėra 

stoties I įdėta” apie tarimus. Tai kur
13 d. tie melai? 

vakare. Ji I Jei draugė Visockienė dir- 
“Cavalleria • bo, jei iždininkas buvo išva-

Sukatoje Menkeliuniutė 
Dainuos Per Radio

Konstancija • Menkeliuniutė j todėl, kad 
dainuos per radio iš 
W.L.T.H., Šeštadienį, 
sausio, 6:15 vai. 
dainuos iš operos 
Rusticana.’ 
gai, kurie 
namuose, 
progos.

Visi mūsų drau-' žiavęs ir jei apie tai vienas- ar 
turite 
nepraleiskite

radio

Del LD.S. 1 Kuopos 
Ginčijaipiiju Klausimu

savo i ir ’daugiau draugų žinojo, tai 
tos ; ne Report, dalykas. Be to, jei 

: draugai galėjo kaip kam as
meniškai pranešti, tai kodėl 
jie negalėjo pranešti kuopos 

- valdybai ? Man pačiam pirmi- 
1 ninkas sakė, kad dar laukia 
valdybos narių, todėl nepra

šo-'deda susirinkimą. Tik tuo 
šaukiama 

draugė 
paaiškino, kad

Pabrėžus kelis kritikos 
džius del LDS 1 kuopos vai- laiku, kada buvo 
dybos apsileidimo, pasipylė raportuoti, tai viena 
gana aštrios kritikos. Turiu t atsiliepė ir 
pasakyti, kad tai dariau ge- draugė Visockienė dirba, o iž- 
riausiais 
ir visai 
mas jau 
draugų 
veiklumas.
bo kartais visai nubaigia or- nešė ten, kur reikia—kuopos 
ganizacijas. Nemaniau nei už-1 pirmininkui arba sekretorei ? 
gauti draugus bei drauges ta Tai atleistina, kada Įvyksta 
kritika. Viskas, ką maniau, i paprastas susirinkimas. Bet šis 
tai paakstinti, padilginti ge- j susirinkimas buvo metinis, ypa-' 
riau atlikti pareigas, kurias; tingai finansų sekretorius ja-' 
mums organizacija uždeda. i me lošia svarbią rolę.

Bet ’kai kurios draugės už- i Tokiame atsitikime, jei ne-1 
sigavo. Net dvi draugės jau galima dalyvauti, tai valdy- 
atsiliepė. Rodos, kad būtų— bos nario yra pareiga apie tai 
“vagie, kepurė dega.” Bet ką oficialiai kuopai pranešti. Ga
tos draugės pasakė? Ar jos Įima priduoti raportai raštiš- 
užginčino tai, kas buvo Re- .; kai. 
porterio pasakyta? Ne.

.Draugė Visockienė primeta 
Reporteriui, kad jisai sakęs, 
būk jinai “nekompetentiškai 
vedė knygas.” Tad paskiau 
klausia: “Ar Reporteris gali 
prirodyti nekompetentiškumą 
vedime knygų ?”

Ne, drauge, Reporteris visai Į dvi draugės gerokai 
jums neprimetė “nekompeten
tiškumą.”, Priešingai, pasakė, 
kad esate lavinta raštinės dar
bininkė ir gerai tą darbą ži
note. Visas primetimas buvo, 
tai už darbo neatlikimų. O 
jei tas primetimas neteisingas, 
tai savo rašinėlyje ir reikėjo 
tai įrodyti. Jei tiesa—nereį- 
kia pykti.

Dar daugiau “barasi”, tai 
’ drąugė Buvusi Susirinkime. Ji 

sako, kad Reporteris “pletko- 
rius,” “nepamatuotai šmei
žia/' “visa špalta melų” ir tt.

norais mūsų kuopai dininkag yra išvažiavęs. Taip 
organizacijai. Veiki- pat, jei d. Visockienė pataikė, 
gana turi faktų, kad kaip ji sakosi. Reporteriui pa- 
bei draugių ne- sakyti, kad negalės dalyvauti 

apleidimas dar- susirinkime, tai kodėl nepra-

I pat. tiesa. Jei sekretorė dir
ibo, tai ją negali už tai kaltin- 
įti. ■ Tąčiaus faktas pažymėta 
i teisingai.

6. Kad tokiąme atsitikime 
nepasielgta (negalint dalyvau
ti susirinkime) tinkamai, kaip 
organizacijos tvarka .ir taisyk
lės reikalaują, taip pat tiesa.

Tai kas dabar “pletkavo- 
Kitas dalykas, ar reika- 

kuomet 
tinkamai

Kadangi pas kriaučiųs šiuo 
tarpu siaučia bedarbė, tai 
kriaučių unijos, svetainė be- 

į veik kas rytas pilna bedarbių, 
o ypatingai lietuvių daugiau
sia. Turėdami kriaučjai laiko 
užveda įvairias diskusijas. Vie
ną rytą užėjau į svetainę— 
klausau, kad kas tai l 
negu paprastai kalba. Prislen
ku arčiau, žiūriu, kad žymios 
ypatos veda tokią 
kad vos nekimba vieni kitiems 
į krūtis. Tai buvo M . . •, vie
nas iš lietuviškų socialistų va
dukų, kuris visuomet save skai
to stovinčiu ant “sargybos” 
už socialistinius principus. An- 

jtras visokiu buvęs, dabar nei 
' pats nežinąs kuo esąs, na tik 
jau vyručiai, aš žinau, kad 

j bimbiniu jis negali būti. Iš 
I vienos pusės jis tikras ratel- 
! ninkas, iš antros pusės “be- 
; partyvis”, kad jau riejasi apie 
(ratelninkų praeitą susirinki- 
1 mą , tai net seilės tiška;

Tikras 
i tyvis” 
| sako:

Orch.
Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
12:30. P. M.—Organ Recital 

55—Bartlett Orch.
2:15—Sally and Sue, Songs 
3:15—Ernest Charles, Tenor 
4:15-7-Mildred Cole, Songs

12

kritiką;

ratelninkas-“|į>epar-
socialistą-ratelninką

Tu ne tikras ratelnin-

i kai už tave balsuotų rinki
muose į lokalo valdybą'bei de
legatus — Socialistinis vadu
kas atšauja : ’ Esu tikras ra

kei ninkas ir kaipo socialistas

SUSIVIENIJIMO VAKARIENE
-I  ———---- r-

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

Sekmadienį, 14 Sausio (January), 1934
“LAISVĖS” SVETAINĖJE,

46 T«n Eyck St.

Bus Suvaidintas Veikalas “Už1 Apvogė Drg. V. Janušką 
Pinigus Vesta Pati”

Drg. V. Januška, mūsų nuo
latinis rėmėjas, ilgus metus 

Tai trijų veiksmų juokinga daug, dirbęs Aido Chore* ir ki- 
ir graži komedija, kurią vai- [ose darbininkų organizacijo-
dins Aido Choro Dramos Gru
pė, sekmadienį. 28 sausio, Uk
rainą svetainėje, 101 
St., Brooklyn, N. Y.

Apie komedijos gerą 
autoriaus gabumus jos ___  ,
syme, kurięje yra sveiko juo- 
ko, romanso ir tragedijos,— 
nėra reikalo daug kalbėti, nes' 
pati komedija pilnai už save! 
atsako, 
šokiai.

stilių 
šutai

se, dabar užlaiko laikrodėlių, 
žiedų ir kitų brangakmenių 
krautuvę, Richmond Hill mies
to dalyje. Naktį iš trečiadie
nio į ketvirtadienį piktadariai 
išlaužė langą ir apie $150.00 

dalykų pasigrobė.
Brooklyne ir New Yorke pla
čiai plečiasi vagystės, apipi

lsimai ir visokios piktadarystės.
Po vaidinimui bus ir ITai kapitalistinės tvarkos iš- 

j davai. Labai apgailestauja- 
i me, kad ši nelaimė patiko 

rolę vaidina J. Jud- mūsų draugą Janušką.
Rep.

rolę vaidina J. Jud-! 
Ar pažįstate jį? Jei-

Tarno
Žentas.
gu jau pamiršote, tai mes pa
sakome, kad jis yra tas pats 
Judžentas, ką operetėje “Gri- 
gutis” tinkamai dirigavo kai-l 
miečių chorą ir juokino žmo-1 
nes. Jo vaidinimo gabumus I 
jau žino visa Brooklyno apie-1 apeigOmis 
linkę. O kaip jis dabar. 1 

irai lošia? Turime pasakyti, Į

ir

MIRTYS—LAIDOTUVĖS .
Joseph Toto, (į 2 m. amžiaus, 

186 Chauncey St., mirė sau- 
] šio 5 d. Palaidotas sausio 9 

.Jono kapinėse. Laidotuvių 
__ 7s rūpinasi graborius 

O kaip jis dabai\ Matthew P. Ballas (Bielaus- 
'kas).

Toki pranešimai, kaip 
I kad buvo girdėti iš draugįų 
'apie valdybos narių nedalyva- 
Ivimą susirinkime, negali pa- 
i tenkinti susirinkimą. Buvo ir 
itaip, kad Reporteriui asmeniš- | 
ikai duota visai kitokios infor-'

■ ‘ .1

jmacijos apie draugų nedaly-, 
vavimą.

Dabar prie pabaigos. Abi- i 
“išsiba- į 

rė.” Bet ar jos užginčijo tai, j 
kas buvo sakyta mano perei
tame rašinėlyje? Būtent, kad

1. Sakiau, jog raporto. už 
gruodžio mėnesį nebuvo, nė
ra. Draugės neprirodė, ar tai 
buvo melas?

2. Rašiau, kad metinio ra
porto nebuvo. Jisai galėjo 
būti ir sekretorei nedalyvau
jant. Dažniausia taip ir da
roma, priduoda raštiškai. Ąr 
čia tiesą sakiau ? Neužginčija 
nei viena draugė. Tai reiškia 
tiesa.

Brooklyn, N. Y.

- . .eį

Aido Choro Merginų Sekstetas

DALYVAUS PROGRAMOJE
MERGINŲ SEKSTETAS IR a' KLlftilUTĖ

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

STIRNIENOS VAKARIENE
Tai naujienybė, todėl kiekvienas pasirūpinkite tos 
naujienybės paragauti. Iš anksto įsigykite tikietus

ŠOKIAI PRIEŠ IR PO VAKARIENEI 
VIEN TIK ŠOKIAMS ĮŽANGA 25c 

DURYS ATDAROS. 6 V AL. VAKARE
• A . ;»» '( * .. * ' r. 1 •' i V 4 '[

VAKARIENĖ BUS 7 V AL. VAKARE

FREE INFORMATION 
Iinmiirration. Naturalization, Traveling 
Citizen Papera. Aliena Not Legally 
In Cnnntrv. or Deported, Legalized 

AT L K*T’ONS FXrPANGF 
207 East 84th Street. New York City 

Tel. Regent 4-7145S Open 9 A.M.-9 P.M.

Bepartyvis”—slaptis išpešt 
kokias tu .paslaptis iš manes 

i vali išpešti ?
i taip teisingai,- kaip aš geriau
siai suprantu.

Atidarė burną ir. . . Na, vy
rai, nebūkit ‘‘beibės”! Juk ma
tot, kokig elementas aplinkui 
mus apsupęs 
turim skaityt 
kąrykščio m!

i. Apie kitus komedijds vai- 
dylas, parašysime kitą sykį. 
Dabar primename, joir tikietai 
jau parsiduoda—po 50 centų 

; ypatai, prie durų bus 60 centų.
i Todėl kviečiame atsilankyti į 
komediįos vaidinima. nusiper- 

. .. kant tikieta iš anksto, kas su-; kam mes jiems , * , .. _ ... .,... .. i taupys jums keliones išlaidas,nrotokolą iš va-;
tin-ro.

Kriaučius. D. ,

Aš dirbu lokalui

_T

Mfe* Parengimai j 
Ir Susirinkimai

Lietuvių Komf rakei jos Susi 
rinkimas 17 d. Sausio

Lietuvių Komunistų Frakci
jos susirinkimas įvyks serędoj, 
sausio 17 d., “Laiąvės” 'svetai
nėj, 8 vai. vakare. Visi na
riai būkite susirinkime.

Frakcijos Sekretorius*

Pirkite Tikietus Iš Kalno j 
Būsimą Vakarienę

ALDLD ir LDSĄ kuopų va
karienė įvyks sekmadienį, 14 
d. sausio, 7 vai. vakare, “Lai
svės” svetainėje. Vakarienė 
bus puiki visais5' atžvilgiais. 
Valgio . bus visokio ir stirnie
nos mėsos, (koncertinė prog
rama turtingą. Publiką gerai 
pajuokins d. 1 Joseph Rąchun 
su savo magiškais triksais. 
Tikietus perkant iš kalno, jų 
kaiųa tik 65 centai 
Prie durų bus 
kietus galite 
vės” raštinėje.

ypatai.
75 centai. TL 

gauti ir “Lais->

CLEMENT VOKETA1TIS i

Tikietus galima rauti “Lai 
svės” ofise. Marcinkų restora
ne ir nas aidiečius.

Aido Choro Dramos Grupe

į K. Liebknechto ir R. Luksem- 
burg Paminėjimui Prakalbos I

susirinkimas pami- 
žuvusių darbininkų

Liebknechto ir R.

Nedėlio'je, 14 d. sausio. 7 
vai. vakare; Star Casino sve
tainėje, 107th St. New Yorke, 
rengiama 
liejimui 
vadų K.
Luxemburg.’- Susirinkimą ren
gia 'Jaunųjų Komunistų Lyga. 
Visi darbininkai kviečiami. 
Bus geri kalbėtojai ir progra
ma. ;

LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Į Valandos: nuo 1—G po pietų

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSTT
* /

Pa bandykite!
SAVININKAI MARČIUKAI

I

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
_ Brooklyn, N. Y.




