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KRISLAI
Talkoj pas Scciajfašistus.
Atgyveno Savo Dienas.
Nesitrauks iš Kelio

Geruoju.
Toronto Komunistai.

Rašo KOMUNISTAS

Trockio pasekėjai, kurie te 
bedrįsta vadintis “komunis
tais”, nudardėjo talkon pas so- 
cialfašistus. Belgijoje -jie už
gynė Socialistų Partijos planą. 
Ispanijoj, Madrido mieste, už- 
gyrę Socialistų Partijos kandi
datus. čechoslovakijoje pasira
šė sutartį, kad jie visais būdais 
rems Socialistų Partiją ir jos 
vadovaujamas darbo unijas. Tai 
esanti “nauja politika” prieiti 
prie masių.

“Nauja politika,” bet seni ke
liai ir tikslai. Eis prie masių 
ir temps jas į socialfašizmo lio-1 
gėrį. O tai kelias, kuris veda 
prie fašizmo ir fašistinės dikta-. 
tūros. Pavyzdžiui, Ispanijoj 
socialistų vadai valdžioje krau
juose skandino revoliucinį judė
jimą, o trockistai rfemia tuos va
dus rinkimuose! Darbininku • * 
sukilimas numalšintas, konser-. 
vatoriai paėmė visą valdžios 
vairą į savo rankas, fašizmas 
ateina. Tai kelio galas trockis- • 
tų renegatų ir socialdemokratų Į 
vadų.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko

N c p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Rooseveltas Užkorė 
Kompaničnas Unijas

Nacionalės Industrinės , 
Konferencijos Taryba su- , 
teikia svarbių žinių apie 
unijų padėtį. Jos rapor
tas parodo, kad nuo įvedi
mo N RA valdžia ir kapi
talistai užkorė darbinin
kams kompaničnas unijas. 
Sako, kad iš 3,314 firmų, 
kuriose dirba 2,585,740 
darbininkų, kompanič- 
noms unijoms priklauso 
1,013,016 darbininku. To- 
liau: 653 kompanijų 1,- 
164,294 darbininkai pri
klauso prie kompanionų 
unijų, o tik 416 kompani
jų 240,886 darbininkų — 
prie reguliarių darbo uni
jų-

i .Valdžios ir Unijos Vady Pastangos
Neprieis Mainieriy Prie Streiko

iso mašina. ,
Bet mainieriai eina į 

streiką, gina savo . teises. 
■Naujos unijos vadai Malo
ney ir Cappelini irgi visais 
būdais stengėsi išvengti 
streiko ir šaukimą streiko 
atidėliojo. Bet ir jiems ne
pavyko. Mainieriai nepasi-

Roosevelto valdžios Dar- 
i bo Taryba grūmoja Penn- 
sylvanijos kietosios anglies I 

į mainieriams, kad jie nedrį's- 
I tų eiti i streiką. Jeigu nau
doji unija Anthracite Miners 
i paskelbsianti streiką, tai 
| valdžia vokuosianti jį nele- 
I galiu ir sulaužymu sutar-' pavyko.
ties, kuri esanti padaryta su ■ duoda NRA uždėtai naštai 
United Mine Workers Lew- j ir prieš ją žada sukilti.

HITLERIO VALDŽIA NEIŠLEIDŽIA LUBBE 
LAVONO IŠ VOKIETIJOS, BIJO PASEKMIŲ

Atidengė Naujas 
Erdvių Slaptybes

PASADENA, Calif. — 
Carnegie Institution’s 
Mount Wilson Observato
rijos astronomai tvirtina, 
kad nauju padalytu šim
to colių teleskopu atiden
giamos'- • naujos erdvių 
slaptybės. Galima esą ma
tyti net 75,000,000 nebulų, 
tai yra, žvaigždžių siste
mų bei atskirų pasaulių. 
Viena nebula pastebėta 
taip toli, kad sako imtų 
tris milionus metu, kol 
šviesa nuo mūsų žemės ją 
pasiektų. Kitas nebulas 
šviesai ‘ pasiekti užtektų 
apie 650,000 metų.

DARBININKŲ KŪDIKIAI DAUGIAUSIA 
NUKENČIA NUO DABARTINIO KRIZIŲ
WASHINGTON. — Fede-1 dikiai turi panešti skau- 

i ralio šelpimo administrate- džiausiąs smūgius ir kentė- 
■ rius ponas Hopkins liudija, ! ti daug daugiau ir aštriau, 
i kad iš mizernos pašalpos tu- negu bile kuri 
; ri gyventi 5,500,000 darbi- tojų dalis.” 
į ninku vaikų, kurių 35 nuo- Kapitalizmas 
Išimčiai yra dar priešmoky- ninkų*vaikus.

kita gyven-

žudo darbi- 
Kuomet So- 

! klinio amžiaus. Hopkins vietų Sąjungoje vaikų ger- 
i pripažįsta, kad krizis skau-; būvis statomas pirmon vie- 
džiausią smūgį uždavė tiems ton, tai kapitalistinėj Ame- 
kūdikiąms. Jis sako: “Tai" rikoje milionai ir milionai 
toks dalykas, apie kurį ver- vaikų paaukota alkiui ir 
ta pagalvoti, kad būtent kū- kentėjimui.

Orlaiviu Kelionė Buvo 
Atlikta Ikariškiems 
Tikslams

Laike paskutinių New Yor
ko miesto majoro rinkimų di
delis Amerikos Socialistu šulas 
ponas Paul Blashard nuėjo 
su LaGuardia. Jis už tai gavo 
valdžioje riebų džiabą. Dabar
tas ponas pasirinko kitus ke-( unVATT’TTT n •• • 
turius vadovaujančius sociali s- HONOLULU,.Hawaii.-—
tus ir suteikė jiems miesto džia-' Pribuvimas čionai šešių 
bus. “The New Leader” bėda-J Amerikos karo laivyno or- 
voja, kad visi penki “draugai” ilaivių be sustojimo, pada- 
išmaršavo iš partijos, kuomet: rant 2>400 mylių kelionę, 
gavo valdžios darbus. Socializ
mą išmainė ant dolerio, 
tereiškia visų socialistų 
socializmas.

Sovietų Sąjungo je Puikiai Praveda 
Programą Kasyklose ir Dirbtuvėseto visą fašistų provokaciją 

ryšyje su reichstago uždegi
mu. Lubbe buvo apnuody
tas kokiu nors opiumu. Fa-i 
šistai bijo, kad jo lavonas ■ 
gali būt perskriostas, ištir
tas ir surasta, kad jis buvo 
apnuodintas, apsvaigintas. 
Tai būtų naujas smūgis tai 
kruvinai provokacijai, kurią 
Hitlerio gaujos suruošė 
prieš Vokietijos Komunistų 
Partiją ir patys reichstagą 
padegė.

BERLYNAS. — Marinus 
Van der Lubbe šeimyna pa
reikalavo, kad Hitlerio val- 

I džia atiduotų jai Lubbe la-
■ voną del palaidojimo Ho- 
' landi j o j. Bet Hitlerio val-

■ džia atsisako išduoti lavoną. 
Tas labai nustebino daug 
žmonių. Stebisi, kad fašis-u 7

tai nenori atsiskirti su nu
žudyto svetimšalio lavonu.

Bet dalykas gana aiškus 
tiems, kurie sekė ir supra-

DEVYNIOLIKA MILIONŲ 
DOLERIŲ Už DEGTINĘ

WASHINGTON. — Gruo
džio mėnesį federalė val
džia surinko $19,047,000 tak
sų už degtinę.

Nuodingi Gazai Išnuodijo 
Paukščius; Jais bus 
Nuodijami Žmonės

“Pravda” rašo, kad su 1i kalavo.
diena sausio pereitų metų “Raudonasis Putilovec,” 
darbų programą tinkamai Leningrade, gaminantis ele- 
pravedė daugelio industri-1 ktros stotims turbinas ir 
jų fabrikai: motorus kombainams, pra-

Donbase 104 kasyklos iš- lenkė pasibrėžtą planą.
I pildė planą su kaupu. Jos Iš visų Sovietų Sąjungos 
pasižadėjo duoti į dieną 90,- kampų ateina žinios, kad 
000 tonų anglies ir išpildė, pereitų metų planas ne vien 

Bereznikų chemijos kom- i įvykintas, bet ir pralenktas 
i binatas davė 
produkcijos, 
ant 103 nuoš.

Leningrade 
šinų (tajerų) 
brikas pagamino 24,000 ši- i Komunistų Partijos planus 
nų daugiau, khip planas rei- Ibudavojime socializmo.

produkcijoje. Iš to matyti, 
su kokia didele energija So
vietų Sąjungos darbininkai, 
kolchozninkai ir visi dir-

150,000 tonų
Planą išpildė. i skaitomas dideliu kariniu 

vadų i zy^iu- Tas jrode, kąd Am- 
‘ j erikos orlaiviai gali pasiek

ia jų 
iški-ponas“Tėvynės” redaktorius 

Vitaitis dar ne visai miręs. Jis 
irgi “galvoja”. Sykiais atrodo, 
jog net eina razumnyn. Sau
sio 12 d. editoriale jis iškelia 
augštyn rankas ir ant viso svie
to pareiškia:

“Kiekvienas blaivai protau
jantis Amerikos gyvenimo va-, 
das neabejotinai mato ir jau
čia, kad mūsų ekonominė ir so- 
cialė santvarka jau galutinai 
atgyveno savo dienas, 
išvengiamai ir
reikia* jieškoti naujų kelių, nau
jų metodų tai santvarkai refor
muoti.”

Jti svetimus kraštus 
miestus bombarduoti, 
lūs karui.

Policija Išardė 
Mitingą Bažnyčioje

Jau ne- 
neatidėliotinai

Kas atgyveno savo dienas, 
kas paseno, tai miršta, ponas 
Vitaiti. Reformos neišgelbės. 
Gali, tiesa, pratęsti gyvybę, bet 
su baisiais skausmais, bėdo
mis ir nelaimėmis. Tūli ban
dė reformomis gydyti vergiją, 
negelbėjo. Bandė sulopyti feo
dalizmą, niekas iš to neišėjo.; 
Dabar visoki politiniai dakta-' 
rai su visokiais ‘/smegenų trus-| 
tais” bando reformuoti kapita
lizmą, tačiaus nesiseka.

FAIRFIELD, Ala. — Bu
vo sušauktas bedarbių susi
rinkimas negrų Thirgood 
Memorial bažnyčioje, kad 
išrinkus delegatus į Nacio- 
nalę Bedarbių Konvenciją, 
kuri įvyks Washingtone va
sario 3 d. Pribuvo keli ve
žimai policistų, įsiveržė baž
nyčion, išvaikė darbininkus. 
Neleido net gatvėje 
bažnyčios pasilikti.

Skurdas Gimdo
Krinrinalizmą

prie

Šiemet įvyks Pasaulinis 
Komunistu Internacio

nalo Kongresas

Pagal nutarimą Komunis
tų Internacionalo Pildomojo 
Komiteto, pasaulinis 7-tas 
komunistų kongresas turės 
įvykti antroj pusėj 1934 me
tų. Apie birželio 1-mą die
ną bus paskelbtas kongreso 
dknotvarkis., Nutarta įsa
kyti visoms Komunistų Par
tijoms, kad x jos apdisku- 
suotų ir pasiųstų savo pa
siūlymus prieš birželio 1 d. 
Visoms partijoms įsakoma 
rengtis prie kongreso.

Liejyklų Darbininkams 
I Algos Nukapotos 

i . f .

“D. W.” Išvilko Aikštėn 
Graftą ir Supuvimą 

Darbo Unijose
Komunistų Partijos ang

liškas organas “Daily Wor
ker” pradėjo plačiai tyrinėti 
ir iškėlė aikštėn baisiausias 
vagystes, suktybes ir rake- 
tizma New Yorko Darbo c

Federacijos unijose. Vadai, 
vadukai ir požeminio pasau-

...WASHINGTON. — Bio
loginio Tyrinėjimo Biuro 
galva ponas Redington sa
ko, kad dešimt metų atgal 
karo laivyno manevrai prie 
Chesapeake Bay, kurijose 
buvo bandoma karo reika
lams padaryti gazai, išnuo
dijo tūkstančius laukinių 
paukščių. tTas duoda supra
sti, kaip pavojingi tie ga
zai gali būti žmogaus .gy
vybei, bombarduojant jais 
miestus laike naujo karo.

automobilių
gaminimo fa- bantieji praveda valdžios ir

Nužudė Tris Negrus W. Virginijos Mainieriai 
Sukilime Prieš Unijos

Reakcinę Mašiną
PITTSBURGH, Pa. —Į *

i Pranešama, kad West Vir- 
•f 2«“metų, Jo- Sinij°s Scotts Run distrik‘

Jaunuolius

lio gengsteriai darbuojasi Ča.iL;™ Armiin« PflM 
išvien,' terorizuoja eilinius HUlUIVb I IlCb

Streikierius

WILLIAMSTOWN, Mass J —
—Advokatas Darrow parei-; WASHINGTON, 
škė, kad krimirialižmą gim- sevelto valdžioj Darbo De-1 pasidalina, 
do skurdas ir kad vienatį- partmento raportas parodo, i ___

Bet vis tiek pas Vitaitį ma-1 nis kelias prašalinimui kri- kad liejyklų ( darbininkai j 
tosi progreso.
nai jisai garbino “piūsų sočia- skurdo, 
lę ir ekonominę santvarką’ ’. Da- 

narius, ima iš jų kyšius, pa-1 
šalina iš darbo ir t. t. 1

Pavyzdžiui, prie statymo į 
darbų taip vadinamam Roc- 
kefellerio Centre unijų va
dai ir kontraktoriai buvo 
susitarę, kad darbininkai 
sugrąžintų darbdaviam nuo 
25 iki 50 nuoš. savo 'algų.

WASHINGTON. — Sau-1 
šio 12 d. elektros kedėje su- 

, degė trys jauni negrai —- Ir
ving Murray, 
seph H. Jackson, 20 metųj 
ir Ralph E. Holmes, 25 me-1 
tų. Jie buvo kaltinami ir' 
nuteisti mirtin neva už nu-'

BRAWLEY, Calif. — Im
perial Valley šerifas pasiun
tė reikalavimą Cąlifornijos

\ gubernatoriui Rolph, kad 
tuoj aus prisiųsti kariuome
nę sutriuškinimui' agrikul
tūros darbininkų streiko. |

te United Mine Workers lo- 
kalai išėjo prieš Lewiso ma

lšiną ir jos politiką. Iš tri- 
ijų dešimtų išrinktų išrinktų 

žudymą 'pokšto' Kennedy. ?^legatųį į unijos nacionalę

Bet policistas buvo užmuš
tas laike muštynių, kuriose 
dalyvavo daug jaunuolių.

konvenciją, dvidešimts pen
ki yra progresyviai, Lewiso 
mašinos priešai. Beveik vi-

Tas' policistas buvo labai sūose lokaluose priimtos re- 
žiaurus ir keliais atvejais pučuos uz paliuosavimą 

i buvo primušęs lazda daug : Scottsboi o jaunuolių.
Tuos , sugrąžintus pinigus, “buržuazine “spauda jaunuolių.

I iHVtiiit .’fynrloY ,v i • » j* i ' .• K 51saukia • fasistus orgamzuo- 
Jtis ir1 vartoti terorą prieš 
streikierius. ■ Streike daly
vauja apie benki tūkstan
čiai darbininkų.

Ro,o(-1 žinoma, unijų vadai ir bosai
Nebuvo iro- I Dagirdl?s apie tai Lewisas .. 

! pranešė delegatams, kad 
jiems nebus apmokėta kelio
nė į konvenciją. O unijos 
konstitucija sako, kad kelio
ne turi būt delegatams ap

mokėta. .

dymų, w kad tie trys jau-! 
nuoliai jį užmušė. Visos 
apeliacijos tapo atmestos. 
Prezidentas Rooseveltas at
sisakė įsimaišyti ir mirties 
bausmę panaikinti. Balt-

Išvijo Iš KlębonijosjDar taip nese- minalizmo yra prašalinimas 1933 metais teuždirbo po
G1 ion1 Atidarę Žmogui Akis

bar jau prijažįata, kad ji atgy-1 jAPONIJA SIUNČIA KA- 
veno savo dienas! ! T . ,

Bet kaip su tos “santvarkos” 
palaikytojais ir apaštalais? Jie 
laikos įsikibę, kaip kokios er- 
k&s. Nesitrauks geruoju. Rei
kės prieš juos kovoti. Reikės 
iš jų išplėšti galią ir privilegi
jas. Tą padarys revoliucinis 
proletariatas.

RO LAIVUS
TOKYO. Japonijos 

valdžia siunčia du kariniu 
laivu į Chinijos Fukien pro
vinciją apgynimui savo im
perialistinių užmačių.

$14.25 savaitėje, 
metais uždirbdavo po $20.- 
06, vadinasi, 1933 metais už
dirbo 20 nuoš. mažiau, 1929 
metais išeidavo .po $30.06 
savaitėje.

Naujas Susmukimas 
Plieno Pramonėje

Vitaitis anoj pusėj barikadų. 
Jis su atgyvenusia savo dienas 
santvarka. Jis padeda ją palai
kyti. . Jam 
Maižiešius.

Rooseveltas naujas

draugė *Alice Buck, žmona ko-' 
munisto Buck, kuris nusmerk- 
tas ilgiems metams kalėjiman,, 
gavo 9,767 balsus. O prieš ko
munistus Kanadoje verda bru
tal iškas teroras. v Partija yra 
rielegališka. Akivaizdoje to, šie 
balsai yra geras mūsų draugui 
pasirodymas.

Toronto 
Komunistų

miesto rinkimuose
Partijos kandidatė

Amerikos Geležies ir 
no Institutas paskelbė skait- 
menas apie tos pramonės 
stovį lapkričio mėnesį. Pasi
rodo, kad per tą mėnesį ga
myba sumažėjo 27 nuoš., o_ 
darbai ant 4.1 nuoš.

CENTERVILLE,
Čionai bedarbių vadas yfa 
katalikas ir leido parapiji- 
nėn svetainėj, savo vaikus. 
Šventos Marijos^; bažnyčios 
kunigas Wolf e sužinojo apie 
tai ir išvijo vaikus iš mo
kyklos. Tėvas pasiuntė vy
riausią dukterį, 19 metų, 

Plie- pasikalbėt su. kunigu apie 
tai. Kunigas išvijo merg
šę iš klebonijos ir dar koja 
užpakalin įspyrė; * Tas be
darbiu <dabar ?sako/ < kad j is 
pabaigė rvispkį v biznį su baž
nyčia. ’ >

la.
Didžiausias Argentinos 
Istorijoj Potvinis
. BUENOS AIRES, Argen- 
tina. — Mendoza upės p.a- 
tvinimas buvo didžiausias 
visoj Argentinos jstorijoj. 
Medžiaginių nuostolių pada
ryta už penkis milionus do
lerių. Žuvę yra 231 žmonės. 
Upė patvino taip staiga, 
taip netikėtai, jog i žmonės 
buvo .sučiupti nepasirengę 
nelaimei. Net mokslininkai 
negali išaiškinti, kc 
taip staiga patvino 
staiga atslūgo.

del upė 
ir taip

V"

veidžių valdančioji klasė dar evs^ 1ini° 1 ® an( 
kartą gavo progos atkeršy
ti pavergtiems negrams, 
pasiųsdama mirtin tris jau-
nuollus- ROOSEVELTAS PASIRA

ŠĖ DEGTINĖS TAKSŲ •'
BILIŲ

Į WASHINGTON. — Kon- 
gresas be didelių ceremoni- 

: jų priėmė ir prezidentas 
Rooseveltas tuojau pasira
šė svaigalų taksų bilių. Per 
metus valdžia pasidarysian
ti $627,000,000 taksais.

Pa., išrinkta dar penki de
legatai, kur priešingi Lew- 
isui.

DU TŪKSTANČIAI NO
RĖJO {EITI Į TEISMĄ

CHICAGO, ILL. — čio
nai prasidėjo teismas dak
tarės Wynekoop, kuri yra 
kaltinama nužudyme jos 
marčios. Sausio 11 d. apie 
du tūkstančiai žmonių su
sirinko ir norėjo įeiti į teis- 
mabutį, bet policija neįleido.

—g=i ?.n g ■■■■■■ j m-i'j j'i ■?uu..Į,UUįg Bi.^.munuagmamgam'igi

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)



Mano Drauge Audruže!
Iš Karolio Liebknechto

dalinai rio (copper) druskos graną;
Imkite šito toniko

ir tos tabletėlės galima var- 
I toti ir dvigubai: po dvi prieš 

’ i valgį, vietoj po vieną.
Jūs esate mažakraujinga.

j Todėl dar gi gaukite, vaistinė- 
pri-|Je geležinės druskos ir trupu- 
(vi-

pa-

nors da-

į/

vadinasi,

ti faktai,

t

dar
lie-

man pra- 
ės po de-

įrirmesnio 
tų nuturi

r

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

of March 3, 1879
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Minint Liebknechtą ir Luxemburg
Penkiolika metų atgal, sausio 15 d., 

Vokietijoj buvo brutališkai nužudyti du 
Vokietijos proletariato vadai— Karolis 
Liebknechtas ir Rožė Luxemburg. Bu
deliai, kurie juos žudė, tai .darė vardan 
“socializmo” ir “Vokietijos liaudies lais
vės.” Liebknechtas ir Luxemburg, mat, 
buvo spartakiečių (šių dienų komunistų) 
vadai, stovėję priešakyje kovojančių Vo
kietijos proletariato būrių už nuvertimą 
buržuazijos ir paėmimą galios į darbi
ninku rankas, v

Social-demokratija (menševikai), ku
rie tuomet valdė Vokietiją, skelbė, būk 
Liebknechtas su Luxemburg ir kiti kovo
tojai yra niekas daugiau, kaip “Maskvos 
agentai,”, “fanatikai”, kenkia jai, social
demokratijai—Ebertams, šeidemanams, 
kruviniems Noskėms ir kt.—“vykinti so
cializmą.” Pasaulio menševikija, įskai
tant ir lietuviškąją, taipjau bjauriojo 
Liebknechtą su Luxemburg ir visus spar- 
takiečius, sakydami, kad jie kliudą Vo
kietijos Ebertams-Noskėms pravesti gy- 
veniman socializmą; girdi, Vokietijoj 
prasidėjusi socialė revoliucija ir dabar 
ten bus steigiamas socializmas.

Tiktai bolševikai-komunistai suprato 
ir rodė masėms, kad menševikai bjauriai 
meluoja, skelbdami tokias nesąmones; 
kad Vokietijos Noskės ir Ebertai ne so
cializmą vykdo, bet deda didžiausių pa
stangų išsaugoti buržuazijos viešpatavi
mą ir apginti šalį nuo spartakiečių-revo- 
liucionierių, kurių pusėn vis labiau ir la
biau krypo menševikų įtakoj esąs prole
tariatas. Ebertai ir Noskės, et ai, bruta
liškai persekiodami komunistus-sparta- 
kiečius, žudydami jų vadus tiktai vykdė 
Vokietijos fabrikantų ir dvarponių no
rus ir siekimus, tiktai bandė užtikrinti 
buržuazijai ilgesnį viešpatavimą.

Ir tai buvo komunistų tiesa! Šiandien 
gali matyti kiekvienas, kuris turi akis!

Ką gi mes matome po 15-kos metų? So
cialdemokratija, atlikusi savo rolę, šian
dien paspirta laukan, kaip nusenęs šuny
tis. Fašizmas atvira, teroristinė reak- 
cingiausios, šovinistingiausios ir imperia- 
listingiausios finansinio kapitalo elemen
tų dalies diktatūra rūsčiai smaugia visą 
darbininkų klasę, o labiausiai josios ko
vinguosius būrius—komunistus—vykin
tojus Liebknechto ir Luxemburg pradė
tų darbų.* Ta pati buržuazija tęsia žu
dymą komunistų ir kitų revoliucinių dar
bininkų visu atkaklumu. Pilni kalėji
mai^ pilnos’ koncentracijos stovyklos po
litinių kalinių. Pasmaugta darbininkų 
organizacijos, panaikinta visokios įstai
gos. Jeigu spauda leidžiama, jeigu ju
dėjimas palaikomas, tai tiktai dėka Vo
kietijos Komunistų Partijai, kuri palė- 
pyj Veikdama, aukodama savo geriausius 
darbuotojus, neatlaidžiai organizuoja 
darbininkus ir juos šviečia, skindama ke
lią nuvertimui kruvinojo Hitlerio reži
mo ir įkūrimui proletariato diktatūros!

Nereikia nei sakyti, kad šiandien milio- 
nai darbininkų, kurie 1919 metais buvo 
įtakoj social-demokratijos ir nekreipė do
mės į Liebknechto ir Luxemburg moky
mus, jau kitaip mąsto; šiandien jie žino, 
kad tiėdu kovotojai-vadai buvo teisingi; 
kad social-demokratija buvo ir tebėra 
pardavikiška.

Minėdami mirtį šitų dviejų kovotojų, 
Vokietijos ir viso pasaulio • darbininkai, 
todėl, privalo pasisemti daugiau pamo
kų iš praeities. Svarbiausia: jie priva-

Le
nino partiją—del kurio mirė Liebknech
tas ir Luxemburg, ir del kurio šiandien 
žūsta tūkstančiai kovotojų-komunistų.

Revoliucinių vadų žudytojai — Eber
tai, Noskės, Zoergebeliai, Goeringai, Hit
leriui— kankinimais ir žudymais komu
nistų neišgelbės pūvančio kapitalizmo. 
Komunistų lavonais jie neužtvenks prole
tariato revoliucinio judėjimo. Laimėto
jais bus Liebknechtai, Luxemburg, Tha- 
elmanai, Torgleriai ir Dimitrovai!

Amerikos darbininkai! Minėdami Lieb
knechto ir Luxemburg 15-kametines mir
ties sukaktuves, kelkim augštyn tą ko
vos vėliavą, po kuria jiedu žuvo. Pa- 
stiprinkim kovą prieš kruvinąjį fašizmą! 
Drūtinkim savo klasės partiją—Jungti
nių Valstijų Komunistų Partiją!

Gavome š. m. No. 1-mą “Amerikos” 
(eilinis numeris 4-tas), kurį leidžia 
Brooklyno lietuviai kunigai, su savo pa- 
rapijonimis. “Amerika” sakosi eisianti 
kas savaitė. Formatas labai panašus į 
ėjusios “Darbininkės”, tiktai techniškai 
prastai apdirbtas. Turiniu “Amerika” 
yra kopija kitų lietuviškų kunigų laik
raščių, kaip pav. “Darbininkas”: daugiau 
domesio kreipiama į bažnyčias, kleboni
jas ir zakristijas, o ne į visuomeniškus 
gyvenimo klausimus. Tai klerikalų įran
kis tamsinimui darbininkų ir palaikymui 
katalikų darb. savo įtakoj.

Taigi, čia vietoj susilaukėme keturių 
laikraščių, kurių visų tikslas kovoti prieš 
“Laisvę” ir tą idėją, kurią “Laisvė” at
stovauja—komunizmą: “Tėvynė,” “Vie
nybė”, “Naujoji Gadynė” ir “Amerika”. 
Visi tie laikraščiai gali karts nuo kar
to pasakyti žodį viens prieš kitą, bet jie 
pilniausiai susitaiko bendru klausimu, 
būtent, kuomet reikia kovoti su komu
nizmu ir mūsų dienraščiu.

Tas viskas deda didesnę ant sąmo
ningų lietuvių darbininkų didesnio budė
jimo ir aktyviškumo pareigą. Privalo
me uoliau plėsti savo dienraštį, atsidavu
siai! stiprinti visą revoliucinį darbininkų. 
judėjimą ir pasiekti tuos 'darbininkus, 
kurie yra mūsų priėšų įtakoje.
• Ateitis, draugai, mums priklauso, tik 
reikalinga veikti!

Paverte į Dūmus
Įdomių dalykų pradeda .iškilti apie 

Hooverio administraciją, štai J. V. se
nato komisija pradėjo nagrinėti orlaivių 
kompanijų kontraktus, padarytus su J. 
V.‘paštu del gabenimo laiškų. Eigoj ty
rinėjimų susekta, kad buvusis Hooverio 
laikais pašto reikalų vedėjas (Postmas
ter General), Walter ,F. Brown, sudegi
nęs didžiumą viešų dokumentų, keliom 
dienom prieš pasitraukimą iš šitos vie
tos !

Taip paliudijo pašto darbininkas, 
James Maher, kuris pats buvo tuo degin
toju. Kodėl p.’ Brown panašius šposus 
krėtė? Todėl, matomai, kad yra privir
ta nemažai šmugeliškos košes, tad slėpė . 
ją nuo savo oponentų. Nesudeginsi re
kordų, jie pasiliks archyvuose; ateis nau
ji bosai, pasižiūrės ir suras, o tada galė
tų prisieiti turėti nemalonumų, panašiai, 
kaip Hardingo tūliems ministeriams 
teko.

Tūli liudytojai jau kelia aikštėn vieną 
p. Browno darbelį, būtent, kontraktų su 
orlaivių kompanijomis priėmimą ir pasi
rašymą. Net 5,000 mylių oro kelių kon
traktus buvusis paštų viršininkas pada
rė su įvairiomis kompanijomis tokiomis 
sąlygomis, kokias jos yra išstatę. Tai 
reiškia riebų-kąsnį kompanijom ir nema- 

’ žą naudelę pačiam paštų viršininkui-sek- 
retoriui. Kad apsisaugoti nuo galimų 
nemalonumų, p. Brown įsakė sudeginti 
visus pėdsakus. •

Buržuazinėj tvarkoj pas valdininkus 
kyšiai yra ne priepuolis, bet nuolatine 
nedalomoji sistema. Be kyšių ir šmuge- 
lysčių buržuazinė tvarka nebuvo ir ne
bus!

Karolis Liebknechtas

JONAS KAŠKAITIS
Mano drauge audruže galybių didžių 
Tavo šūki karingą girdžiu!

Aš veržiuos, visas pilnas ugnies, 
‘Bet retežiai neleidžia manęs!

Audružėl, aš dalele tavęs, 
ir kovoj

Ašei tau panašus, oi-oi-oi!
Ir išmuš valanda—tikrumoj, 

ne sapne
Kad retežiai nebvargins mane:

Juos sutraukęs, mesiuos į beribes dausų, 
Suriaumosiu virš kalnų, miškų,

Viršum žemių, virš jūrų šaunių, 
Suriaumosiu aš masėj žmonių, 

širdyse, galvose paneigtų,— 
Aš audruže, audringas, kaip tu!. . .

Daugelis jau bus girdėję; Paėmęs poilsio, jokio 
paskalas, kuriuos “Laisvės” i “džiabo” pas politinius 
priešai, — pradedant nuo j priešininkus nejieškojau ir 
Brooklyno ir baigiant Chi- nejieškau. Nė vieno žodžio 
caga,—skleidžia per savo jiems nerašiau. Į 
spaudą ir gyvu žodžiu del| išskyrus tris! savaites,
mano pasitraukimo, iš kas- i kurias daugiau i lovoj pra-1 
dieninio darbo šio dienraš-, leidau, visu šiuo j laiku bėru 
čio redakcijoj, bandydamij dradarbiavau vien tik A. 
pakenkt revoliuciniam jude-! Liet Darb> Literatūros

| Draugijos žurnalui “Švie- 
Bendroji tų šnekų gaida,

tai kad Tauras nebegalėjęs 
sugyventi su komunistine 
lietuvių darbininkų vadovy
be, kad jis susirgęs V.Pauk- 
ščio ar kitokia politine liga, 
kad jieškąs darbo priešin
guose laikraščiuose ir pana- 

. šiai.
Iš pradžios nemačiau 

reikalo del tų gandų aiškin
tis, manydamas, kad mūsų 
judėjimo nariai ir rėmėjai 
nekreips į ,tai rimto dėme
sio, ir užteks drg. R. Ąliza- 
ros pirmiau padaryto pra
nešimo “Laisvėje.” Bet kad 
dabar net iš kolonijų drau
gai pradeda klausinėti: 
“Kas Taurui' darosi?” del 
to privalau faktišką žodį 
viešai tarti. ;

Taigi, visųpirm, iš “Lais
vės” nepabėgau, bet su va
dovaujančios’ mūsų įstaigos 
leidimu pasiliuosavau dviem 
trim mėnęsiąm, ■ pasitaisyti 
sveikatai,' ypač i Sustiprinti 
akims, kurias blogai pavei
kė 23-ji \ metai nuolataus 
laikraštinio ir šiaip raštiško 
darbo.

Darb.
| Draugijos žurnalui
i sai” ir “Laisvei”;, kuriomis 
pateikiau vertimų, origina- 
linių raštų ir populiarizavi- 
mų bent 100 mašinuotų pus
lapių ir apie tiel^- pat kitų 
bendradarbių raštų patai
siau. O draugai iš “Lai
svės” ir “Šviesos’’ man už 
bendradarbiavimą iki šiol 
mokėjo reguliarę redakcijos 
darbininko algą, 
bartinėje padėtyje kur kas 
mažiau tegalėjau darbo pa
daryti, negu jie.

Kadangi sveikatos sume
timais dar turiu darbą siau
rinti, tai sulig f 
“Laisvės” direktori 
mo ir kitiems draugams pri
tariant, laisviečiai 
gyventi toliau mok 
šimtinę per sąvait$.

Draugiškesnio, 
iš jų pusės elgesid nė būti 
negalėtų.

Visa tai yra kie 
ne tuščios šnekos.

Pirmadienis, Sausio 15, 1934

tai karpety audinyčia. Joje 
taip pat dirba tik po keletą 
valandų i savaitę. Užėjus 
NRA agitacijai, darbininkai 
daug ko tikėjosi, bet mažai 
laimėjo. Karpety audinyčios 
darbininkai susitvėrė uniją ir 
manė eiti i streiką, bet unija 
nauja ir silpna.

Darbininkai, per keletą me-

juk per septynias savaites 
jam būtų užtekę laiko bent 
koją į jų spaudą įkelt,—ir 
tai būtų nepaslepiamas žin
gsnis, ypač po šitokio 
reiškimėlio.

Dabar gi, baigdamas, 
pranešu draugams, kad
tuvių kalbon verčiu įdomią, 
drg. M. J,. Olgino vaizdin-! tų dirbdami vos po keletą va
gai parašyta, gyvenamam ' i savaitę, visi būdami 
momentui labai tikslia knv-|keblioj® ':ko"qm"^e P*^’ 
gėlę Why Communism. laimėti ir susitaikė be streiko 
kurią trumpu laiku išleis j ant gana menkų išlygų. 
“Laisvės” bendrovė. | _____

V. Tauras į
Čia gyvavo ALDLD kuopa, 

(bet nežinau ar dabar gyvuo- 
įja. Nieko apie ją negirdėti ir 
visuomeniniam veikime neda
lyvauja virš metai laiko. Lie- einai . v . ....tuvių pasalpinė organizacija, 
Lietuvių Amerikos Piliečių 

i Neprigulmingas Kliubas, gy
vuoja gana gerai. Turi arti 

išimto narių ir arti trijų tūks- 
jtančių dolerių turto. Surengė 

pramonė, tai i pereitais metais keletą balių 
Ūkininkai dau- ir piknikų ir vienas diskusijas.

veikalą 
pirmu 

lošiama 
Ligšiol

tai dar

Darbai ir pramonė 
silpnai; yra keletas siuvimo 
dirbtuvėlių, bet dirba ne pil
ną laiką? Darbas daugiausia 
gengvėmis, nuo šmotų, uždir
ba mažai.

Stambiausia 
ūkininkystė.
giausia užsiima auginimu bul- Dabar mokinasi lošti 
vių. šiemet New Jersey vals- “Bedarbiai, 
tijoje bulvės geriau užderėjo, i kartu Freeholde bus 
negu kitose valstijose, ūkiniu- lietuviškas veikalas,
kams nebuvo didelės kompetici- niekas nebuvo lošiama. Nors 
jos ir turėjo pelno daugiau, ne
gu pereitais metais. Bet darbi
ninkams už bulvių rinkimą ir 
kitus darbus mokėjo daug 
mažiau ir darbas sunku buvo 
gauti pas ūkininkus, kad ir už 
mažą užmokestį.

Mieste didžiausia dirbtuvė,

tai pirmu kartu, bet išanksto 
galima spręst, kad veikalas 
bus gražiai suvaidintas, nes 
lošėjai gana rūpestingai mo
kinasi. Dauguma iš jų yra 
lošę kitose kolonijose ir pasi- 

; žymėję savo gabumais.
Kliubo Korespondentas.

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

dažnai panašiais, kaip ir Jūsų, 
Drauge, atsitikimais naudos 
teikia atatinkami liaukų pre
paratai. Gaukite vaistinėje 
dvejokių tokių preparatų: 
“Mfenocrin (narrower), sani- 
tablets No. 100” ir “Chalomen 
(narrower), sanitablets No. 
100.”

Menocrin’o tabletėles imki
te tarpe mėnesinių, o Chalo- 
men’o tabletėles—per mėnesi
nes ir keletą dienų prieš ir 
po mėnesinių. Vadinas šitaip. 
Už poros-trejeto dienų prieš 
kiekvienas mėnesines pradėki- 

KRAUJINGOS, SKAUDŽIOS 
MĖNESINĖS

Kai man buvo 12 metu, at
sirado mėnesinės. Daugiau 
metų jaučiausi gerai. Vėliau 
pradžioje užeidavo apie pusę 
valandos viduriuose skaus
mas. O kada persikėliau gy
venti į naują vietą, kur yra 
augštų kalnų klimatas, tai tas 
iššaukė kraujo plūdimą per 
nosį, po kelis kartus į. dieną. 
Prie klimato jau pripratau, 
kraujo plūdimas apstojo, bet

Į likau išblyškusi, ir prieš mė
nesines veidas be galo spuo
guoja. Jau dabar pradžioje!te imti po vieną Chalomen’o 
mėnesinių turiu išgulėti visą tabletėlę, prieš valgį, ir imki- 
dieną lovoje. Kankina d i- te taip per dvi savaiti: per 
džiausi skausmai, tąso vemti, pačias mėnesines ir da keletą 
valgyti nieko negaliu, nes vi-1 dienų paskui. Tada jų nebe- 
duriai sustoja virškinę. Ser-1 imkite, o imkite Menocrin’o 
gu septynias dienas. Kraujo ! tabletėles, po vieną prieš val- 
plūdimas nemažas. |gį, per dvi savaiti. O paskui

Gydytojas davė vaistų, bet ir vėl, apsigrįžę, imkite Cha- 
nieko negelbėjo. Mano mamy- i lomen’ą. •
tė pradėjo dėti ant vidurių 
šaltus kompresus, ir tai man 
daug padeda. Aš dabar jau

Taip darykite keletą mėne
sių, kol Jūsų pačios liaukos 

. , . . . spės gerokai susitvarkj'ti. No-esu 17 metu, mokausi, ir, ka-i . , .. . J .
. • t -i- i • rint greitesnių pasėkų, ir tosdaugi del ligos reikia praleis-1 v
ti pamokas, tai yra labai ne- i 
smagu. Patarkite per mūsų!
“Laisvės” dienraštį.

ATSAKYMAS
Mėnesinių apsireiškimai 

klauso nuo endokrininių 
dujinių, aklųjų, betakių) liau-

čiuką vario druskos:
“Iron ammonium citrate, 

ir
"Copper sulphate, 1 grain.” 

’ — Ištarpinkite geležinę (iron)
liaukos prieki-* druską puskvortėje virinto ’ 

Į mėnesines in-! vandens, ir, kai ji ištirpo, įmes- 
ir viršinkstinės— i kite į bonką ir tą mėlinos va- 
liaukos,

ir tt. (suplakite.
endokrininių liau- po šaukštuką po valgio, per 

įvyksta kokių keletą mėnesių.
ir mėnesinės Bę to. imkite po vieną lašą

i van-
I dens, du kartu kas savaitė.

Vartokite gerą maistą. Pa
kas

ky: nuo ovary, pailgosios kak- • D lb.” i 
lo liaukos—skydinės arba ti- į (,c- - 
reidinės ir posmcgcninės 
—pituitarinės 1 
nes dalies, 
takos daro 
a d renalinės 
paratiroidai

Jeigu šių 
kų grandinyj 
iškrypimų, tai 
pradeda tada išeiti iš norma- iodo tinktūros, į stiklą 
lių vėžių. •

Nors nesimačius, be ištyri- Į 
mo, nėra galima tikrai nu- kvėpuokite giliai pilvu
statyti dalykų būklės, tačiau diena po kelioliką kartų. Eiki-
galima daleisti, kad ir Jums 
veikiausiai yra įvykę ' kokių 
trūkumų liaukų tarpe. Labai

te ir pavaikščioti, šalti kom
presai per mėnesines, ant pil
vo apačios, galima daryti.
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KLARA ZETKINDarbininke ■ REVOLIUCIJOS KOVOTOJAI
metai suka-'draugiškos pakantos link užmu-

M

PYRAGAIČIAI PRIE SRIU- 
S BOS No. 1.

Trečias PuslapisŠEIMININKIŲ
S eimininkeKaip Žuvo Rože Luxemburg

Nepai
lstą vieno ka-1 sant griežtų valdžios prie- 
,i Jinį Sovietą j monį^^ kariuomenė buvo su 

‘ i kanuolėmis pastatyta ant 
ir aikščių v

... Dabar paduosime pa-Į draugų laidotuvės.
rodymą, pris 
reivio į Cen 
Berlyno darbininku, 
15 d, sausio, vakare, buvo
viešbutyj “Eden” ir matė,; 
kaip Rožę Luxemburg vedė.: Fridrichsfieldo kapų, 
(Tuom laiku baltagvardie
čiai jau žinojo, kad Karo- Berlyno kvartalų susirinko [ 
lis Liebknechtas užmuštas.) biednuomenė, sudariusi ap- ■ 
Prieš viešbutį nebuvo nei j linkui trisdešimts tris gra- [ 
vieno civilio. Aplinkui au- bus garbės sargybą: 
tomobilių susigrūdo apie 15 
karinių žmonių, daugiau- driskę ir suvargę; kareiviai 
šiai oficierių ir junkerių, j sugrįžusieji iš Rusijos ka- 
Vos Rožė suspėjo peržengti Įėjimų; apsiverkusios mo- 
slenkstį, kaip prie durų terys ir merginos gėdulin- 
stovintis Sargas pakėlė sau- gai apsirengę; darbininkų, 

_ tuvą ir jo kambliu drožė karevių ir jūreivių
jai smūgį, nuo kurio Rožė I vai iš visų Vokietijos kam- 
kniupšjčia parpuolė. Sargas pų; socialistinis jaunimas; 
davė antrą smūgį ir dar už- raudonos vėliavos ir plaka- 
simojo trečiu kartu,-bet ki- tai su vienatiniu žodžiu: 
ti karininkai jau bejausmį “ŽMOGŽUDŽIAI!” Trisde- 
jos kūną įkėlė į automobi-1 šimts trys spartakiečiai nu
lių, kuris greitai pradėjo lesti į bendrus kapus kartū 
važiuoti.
įšoko vienas kareivis, pasi- i šauksmo. Tik sujudimas 
lenkė prie gulinčios Rožės 
ir smogė jai kokiu tai daik
tu, kaip vėliau paaiškėjo, 
revolverio kambliu. Kada 
automobilius jau buvo atsi
tolinęs apie 100 metrų, pa
sigirdo šūvis...

Subatoje, 25 d. sausio, 
įvyko K. Liebknechto ir jo

■ tik plauke minios.

jau
’■uoliai skarmaluoti, ap

j Išėjau iš gatvekario ir pra- 
j dėjau atsargiai artintis linkui 
I namo, kuriame mes gyvenome.
i Dar su didesne atsarga lipau
j laiptais augštyn; Mes gyvenome 
pat __ augštutiniuose kambariuo
se. Ant kiekvieno augšto gy
veno piktų priešų, kurie dabojo,

linkui , ar nepareis mano tėvas, ar ne- 
vis ■ ateis kas nors pas mus, ar-ne 

Te vianigalima k4 nors aPie mUS Pra" i 
nesti valdžiai.

Nuo savo motinos sužinojau ; 
'baisius įvykius paskutinių die-i 
Inu. Naktis buvo lietinga. Vė-' 
Ijas neišpasakyta jėga kaukė ir 
aš nusprendžiau pasilikti pas 

i motiną ir pernakvoti. Mes gy- 
Ivenome apsupti priešų, kurie 
[baisiai neapkentė mano tėvą.
Ir todėl nestebėtina, kad tai bu
vo naktis pilna sujudimo ir bai
mės.

atsto Mes dar nežinojome, kad tą 
pačią naktį mano tėvas—Karo
lis Liebknechtas jau buvo negy
vas, Had negyvėlių name, netoli 
Tirgarteno, gulėjo lavonas “ne- 

Į žinomo”, kuris užmuštas “kada 
bandė pabėgti.” Mes nežinojo-: 
me, kad Tirgarteno kanale jau 
plaukę kūnas mielos ir n^dide- 
' is drauges Rožės Luxemburg.

Tą naktį, dar mes nežinojo- [ 
■ visų gilumoje širdžių ir pa- me> kafl Per viešpataujančią;

Į automobilių su savo vadais—nei vieno lė « • • • ' w rr^ • t • -1 •

įsiryžimas išklausyti pasku- klasę. su pagelba ^social-demo-1
tinius K. Liebknechto žo
džius, parašytus prieš jo-i 

i mirti... “Rote Fahne” ’ i ;
! spartakiečiu organe— “Ne- ! 
■paisant nieko mes pergale-; 
isim!” ' ' į
i Romain Rolland.

kratijos, vienas iš baisiausių 
prasižengimų jau buvo atlik
tas.

Vertė D. M. š.PRANEŠIMAS DETROITO
DRAUGĖMS

G. Liebknechtas.Paskutinė Diena
A tsiminimai K.

Sūnaus.
Liebknechto

1919 metais 
iš kalėjimo

Organizacijos Reikalai
kas Remia finansiniai

CENTRĄ
ALDLD Cent-ro Komitetas * • ? *atsikreipė į visas, kuopas, kad 

paaukotų centro reikalamš po 
$1.00. Jau kelios moterų dar
bininkių kuopos atsiliepė.

Drg. A. Apšeiyienė iš 'Au
burn, Me., prisiuntė $1.00 ir 
rašo, kad kuopa neturi pini
gų, bet draugės suaukavo po 
kiek galėjo.

Drg. L. Dėkis iš Rochester, 
N. Y., prisiuntė kuopos auką 
$2.00.

Drg. O. Vertelie-nė iš Lin
den, N. J., prisiuntė kuopos 
auką $3.00 ir rašo, kad jų 
kuopa jau antru kartu parė
mė centrą.

Drg. K. Cibulskienė iš Nan
ticoke, Pa., prisiuntė už na
res, 1934 metų duoklių $7.60. 
Jų tarpe yra viena nauja na
rė, kuri pasimokėjo pilną 
ALDLD duoklę. \

širdingai dėkui draugėms, 
kurios teikia finansinę para
ma ir atlieka savo užduotis.

, riais, oficieriais ir Noskės 
įsamdinias, pagriebusiais mies
tą į savo rankas!

Karininkų valdžia pasirūpi- 
, no duoti įsakymą būtinai mane 
'areštuoti, jeigu aš būsiu 
Įliuosuotas iš kalėjimo. Jie 
įtiek buvo “malonūs,” kad 
norėjo mane paimti į 
rinę globą.”

Tam, kad pasiekti 
; vennamį, aš turėjau

LDSA 17 kuopos narės vien- j 
balsiai nubalsavo vienytis su ; 
vietos ALDLD kuopa. Pirma-1 

idienį, 22 d. sausio, vakare, Lie
tuvių Draugijų Svetainėj įvyks
ta ALDLD kuopos susirinkimas 

[ir į jį yra kviečiamos visos 
j draugės, 17-tos kuopos narės, 
i Tai bus vienybės susirinkimas. 
| Dalyvaukime visos,, kad būtų 
[skaitlingas susirinkimas, nes

ant kuo daugiau narių susirinkime, 
sumanymų 

Darsa vo
pa- i tuo yra geresnių sum

Į darbininkų klasės labui.
I kartą kviečiu visas dalyvauti ir
; ats i v esti n a u j ų n ar i ų.

Kuopos Korespondentė.

ka

Kaip Mokėti Duokles
Kelios d raugės klausia, 

kaip mokėti duokles? štai 
vienas klausimas: Mes dvi 
—aš ir mano mergaitė pri
gulėjome prie LDSA kuopos, 
tai kaip dabar mes privalo
me mokėti duokles, abi pch 
$1.00, ar kitaip?

Kita draugė klausia: Kaip * 
mums mokėti duokles, nes po 
vienybei, prie ALDLD prigu
liu aš, mano vyras ir mūsų 
sūnus?

ALDLD taisyklės yra to
kios: Jeigu vienas iš šeimy
nos moka pilną duoklę—$1.50 
į metus, tai kiti šeimynos na
riai priguli mokant tik po 10 
centų metams. Visi turi ly
gias teises. Bet knygas ir 
“šviesą” gauna tik tas, kas 
pilnai moka, nes vienoje šei
mynoje nėra reikalo turėti 
kelis numerius “Šviesos”. Bet 
jeigu 
anglų 
pilnai.

jaunuoliai nori gauti 
knygas, tai jie moka

15 sausio lygiai
ko nuo to laiko, kaip nepriete-i sėjų ir savo slapto jiems prita- 
lių ranka išrovė is mūsų tarpo [rimo; pasiturintieji visuomenės 
Rožę Luxemburg

į Liebknechtą, kuriuodu savo gy-i 
I vastį palydėjo, ištikimai tar ' 
. naudami revoliucijai 
| cializmui. Jie žuvo 
į kuri užpildė visą jų gyvenimą 
i bet žūti jiem prisiėjo ne atvi-{n-|ės—visa tai yra regiami ženk 
rame mūšyj, ne. atviram susi
kirtime su ricieriškai-teisingais 
priešais, rizikuojančiais savo

I locna gyvybe.

ir Karolių i sjU()]<snjai jr bagotyriai aiškiai;
; rodo savo džiaugsmą del revo-■ 

n- so_iliucijbs karžygių nužudymo: pa-' 
- idėja, i galiau, teisėjų pozicija, paliuo-; 

savusių užmušėjus nuo

Padaryk tešlą su mielėmis, 
| kaip pyragams, tik kietesnę. 
■Kaip pakils, išdek ant lentos ir 

, | iškočiok gana plonai. Paimk
baus-1 mėsą, kuri virė sriuboje (bul

jone), sukapok ją, įdėk kapotą 
lai politinio, dorinio ir teisinio j cibuli, biskutį pipirų, šaukštą- 
supuvimo tos visuomenės tvar-įkiti.1 buljono ir viską paspirgink 
kos, kurios saugumu taip susi- ■ svieste. Tegul praaušta. Tada 

, Scheidemanai, !dėk to kemšalo ant tešlos po . 
ir Davidai ir jųjų ide- ! šaukštuką, uždengk viršų tešla 

iv___  ____ ______ ..........f išpjaustyk stikline. Apspau-
Ir reikia pasakyti, kad mo-j į ^L1?nesajt jejgU jje dyk kraštus ir padėk šiltoje vie- 

baisios įžmogžudybės nesidrovi tokiu

Ji j, beginkliai, rQpjnę Ebertai, 
; patekę į oficierių gaujos nagus, į taueriai i 
Ibuvo nužudyti slapta, iš pasa-jV^ įbraf Erzbergeriai? Del 
: lų. ’ 1 ’ ' ’ '
I tyvu tos
Ibuvo ne tik fanatiška neapy-

_______ ___j priemonių ko-i toje, lai pakyla. Kepk karšta- 
vos, priemonių ciniškiausių ir me pečiuje ir paduok šiltus prie 

kauta budeliais yiytušių oficie-; šlykščiausių ir tai tik todėl, kad j sriubos. Į kemšalą galima dėti 
uų, bet n piaktikinis iši okavi- | išvengti atviro susirėmimo su ! kapotų virtų kiaušinių, taipgi 

5 mas, jog bus galima gauti do-; aĮVjru ■ priešu, tai jų atstovai!- j galima kepti vienas didelis py- 
; vana, pažadėta už kankinių gal- , jamo ji buržuazinė visuomenė , ragas vieton pyragaičių, iško- 
i vos pi Įstatymą, šią nuomonę a^ sau nerja kilpą ant spran-! čiojus tešlą, apdėjus ją kemša- 
, patvii tina jau tasaĮ vienas iak-1 cj() jj subrendo del savo pra-du ir gražiai suviniojus į ilgą 
į tas, kad žudikų gauja, kini tu-; Nuties. Jos panaikinimas yra I pyraga. Iškepus pjaustyti rie- 
; rėjo įvalias drąsos pavo juodam [ reikal ingas ir iš atžvilgio visuo-, kūtėmis ir paduoti prie sriubos, 
[darbui atlikti, o po nužudymo menjngS (joros> ne tiktai iš at-j Tokį pyragą galima kepti ne 
[revoliucijos karžygių . turėjo | žvilgio visuomeninio ūkio. [tik iš mėsos, bet kemšala gali- 
j įvalias narsumo iškelti girta I ..... ,
| puotą, neturėjo betgi užtenka- Savo judošišku darbu užmu-1 (1 11 jak-
I mai drąsumo, kad paimti ant seJai ooiejo vienu ypu puxeisti . 1 .. . .
I / , . ivL . . : n.,4 .-u: T nvnmhnr.r nlL 1S VlStldlOS SU 1’yZiaiS 11' IŠi savęs atsakomybę uz tai, ka pa- nutnu Rožę Luxembuig, Kaio-; ‘ . Tz • j
ii - rn- 1 1 1 I- ! • ' dili Tipbknpchfa ir visus kitus1 saldžių kopūstų. Kunos drauges[dare. Tie skandalai, kurių cen- 1111 ineoKnecnia n visus Kims
t re buvo Runge-Voegelis ir
Mario, skandalai, kurie nebuvo sius minias stoti ugnies kovon, 
perkratinėti teisme! ir vėl dar i Bet idėja, kuriai tokia prakil- 

; ta Sklerečo avantiūra—aiškiai I ištikimybe tarnavo žuvusie- 
[ sako, kad idėjiniai fanatikų mo- i F’ nesiliauja gyvavusi.

.... '1 ............. smūgis jai suteikė daugiau pa-! 
jėgų. Gi užmušėjai mūsų ne-. 
užmirštinų draugų, nors gyve- [ 
na sau ištekliuje ir linksmybė
je, parsidavė tokiai tvarkai, ku
ri savyje nešioja mirties sėklą, [ 
kuri pražūčiai nuskirta. Isto
rijos Nemėzis moka rūsčiai [ 
bausti. Ji nepasivelija juoktis 
iš jos. Tai nei valandėlei netu- [ 
ri paleisti iš savo akies revo- i 
liucinis avangardas vokiečių 
protariato. Jo darbuos, jo re- i 
voliuciniam veikime turi —•’ 
reikšti užmuštųjų gyvenimas, 
kol nebus laimėta mūsų tikslas, 
jungiantis mus ryšiais, drūtes- 
niais negu pati mirtis; gi tiks
las tas—komunistinė tvarka; 
tam idealui darbavosi, už jį sa
vo gaivas paguldė kontr-revo- 
liucijos aukos.

[ tyvai buvo surišti su piniginiais 
1 apsirokavimais ir tątai charak
terizuoja visą tą nuodingąją at- 

i mosferą, kurioj kontr-revoliuci- 
1 ja kėlė savo orgijas, nužudyda- 
i ma Rožę Luxembuj-g, Karolių 
; Liebknechtą, Leoną I Jogihesą ir 
Į visą eilę karžygių [revoliucijos 
I avangardo.

Ta aplinkybė, kad reakcio- 
[ nieriam rūpėjo ir pinigai ir tam 
[ tikros rūšies idėjiškumas turi 
savotiškos reikšmės. Tai rodo, 
kokio laipsnio supuvimo pasiekė 
buržuazinė visuomenė. Judo- 
šiškas užmušimas, užmušimas iš 
pasalų, atliktas pasamdytais 
agentais, virsta| legalizuo
tu metodu politinės ko
vos; valdžia tik žiūri, išskėtus 
rankas; ji negali paslėpti savo

[ lių Liebknechtą ir visus kitus;
revoliucijos kovotojus, šanku- 1ioi’otų sužinoti, kaip tie faršai 

gaminami, rašykite į “šeiminin
kių Skyrių” klausimus. Ir abel- 
nai mes kviečiame drauges 

yas' klausti įvairių patarimų. Jeigu 
įmes neturėsimejums atsakymų 
ant rankų, tai prašysime kitų 

i draugių pagelbos.
žodžiu, padarykime šį skyrių 

lyg ir “Working Women’s Ex- 
i change’ ’. Apsimainykime mūsų 
žinojimu, kad visoms iš to būtų 

I nauda.

PYRAGAIČIAI PRIE SRIU
BOS No. 2.

šie pyragaičiai yra lengviau 
.aPS1" | pagaminami ir galima, kad jie

LDSA 1-mo Apskričio Konferencijos Protokolas
LDSA. I-mo Apskričio Konf^- ta S. Petkienė, A. yjablackie- 
rencija Įvyko Gruodžio 17 d., nė. ir S. Sasna. Skaityta pro-
1933 m., 180 New York Avė.. ' ’ “ '

Newark, N. J-

Konferenciją atidarė org. O. 
Depsienė 11 vai. ryto. Man
datų komisija paskirta iš šių 
draugių: V. Pranaitienė, Stel- 
mokienė ir Žukauskienė. Kol

. Skaityta pro
tokolas iš pereitos konferen
cijos ir priimtas.

Apskričio komiteto 
tas. Org. Depsienė 
vo, jog per pastarus 
sius pasireiškė kai 
kuopose neveiklumo, 
laike taip toli ėjo, kad

netaip jau sunkūs delei skilvio. 
Mėsą taip jau reikia smulkiai 
sukapoti su cibuliu, porą šaukš
tų trinto pyrago, ir paspirginti 
ant sviesto. Tada įplak kokį 
kiaušinį, šaukštą-kitą Smetonos, 
druskos, pipirų ir apdėk surai
kytą seną' pyragą. Apiberk 
tarkuotų sūriu ir padžiovink 
šiltame pečiuje, kad sūris pa
rusiu. Paduok karštus. • c

GEFILTE FISH (ŽUVIS 
ŽYDIŠKAI)

Daugelis mūsų yra ragavę 
“Gefilte Fish” ir mums patiko 
jos skonis, bet kaip ją pagamin
ti, mes neturėjome supratimo, 
štai lengvas ir pigus būdas ga
minimui vieną skaniausių žy
diškų valgių:

Nupirk didelę šviežią žuvį, 
išdavė (gyvą, jeigu galima). Geriau-

iš veikimo,!šiai tinka “white fish”, “carp”, 
kad kuopos arba “pike”. Kaip jau žuvis

papor- 
raporta- 
5 mėne- 
kuriose 
vasaros 
net su-gy mandatai peržiūrėta, pakvie-Į sirinkimų nelaikė.

i Rože Luxemburg

mylėtojai, už savaitės ga- 
niamniuoti tą sveiką ir

gatvekario bėgių, 
mūsų pažįstami, pas 
slapstėsi mano tėvas 
Luxemburg. Aš ne- 

kad kaip tik apie tą

re- 
už-' 
su
bū

rė ūsų 
pasiimti

D. M. šolomskas, 
ALDLD C. K. Sekretorius.

sta pakalbėti S. Petkienė, M 
Ražanskienė. * Maku 
Sasna. Kalbėjo tru

Laisvės” piknikuose.

_ . - -ii Draugė sekretorė temene irJ , , .. Kplatesni raportą mpai vie- 7 v , - '.pažymėdama,

Sausio 15 diena, 
aš buvau paleistas 
Neturėjau supratimo apie tai, 
kas atsitiko Berlyne po užgro
bimo “Forvardo.” Mane kan
kino sunkios mintys ir pirmoje 
vietoje interesavo du klausi
mai : keno rankose yra Berly
nas, kur mano tėvas ir kas su 
juomi atsitiko?

Pagaliaus, aš buvau ant lais- į gatvekarį ant Senos Maiebite
I I

vės. Žiūrėjau į milžiniškus na-j gatvės, kuris aplinkiniais ke-j 
mus, kurie buvo gretimai su.liais ėjo į mūsų rajoną. Neku-I 
kalėjimu. Tas, ką aš pama- rį laiką prisiėjo laukti gatve-1 
Čidu, iškarto pripildė sielą bai-1 kario. Nerimavau. Turėjau [ 

viltį, kad motina pajėgs suteik-. 
ti žinių apie tai, kur yra te- , 
vas. Gatvėmis vaikštinėjo ka- I 
reivių būriai—patruliai. Tam- Į 
su ir mieste sujudimas augo ! 
su didėjimu tarhsos. Ilgai pa- i 
silikti ant gatvės laukiant gat- į 
vekario buvo pavojus, prie to 
ir šalta, lijo smulkus lietus. 
Gatvekaris, pagaliaus, atėjo ir [ 
prasidėjo ilga kelionė, kuri tęsė-; 
si apie valandą laiko. Ar pri- [ 
važiuosiu mūsų kvartalą? Ka- I 
reiviai jau vieną kartą buvo 
sulaikę, bet nieko nesurado ir 
manęs nelietė. Tas atsitiko 
Wilmersdorfe.

■ Kaip vėliau sužinojau, visai 
netoli nuo 
gyveno 
kuriuos 
ir Rožė 
žinojau,
laiką darbininkų priešai atiden
gė jų apsigyvenimo vietą ir bal
tųjų oficierių bandos išsivežė 
mano tėvą ir Rožę Luxemburg 
į “Eden” viešbutį.

me; Prieš namą, kuriame bu
vo valdžios įstaigos, stovėjo ir 
važinėjo trokai pilnutėliai ka
reivių su kulkosvaidžiais, ranki
nėmis granatomis, šautuvais, 
tai buvo—baltagvardiečiai ir jų 
samdiniai pilnai apsirengę k.. -i- 
niais drabužiais ir su. plieno 
Šalmais ant jų galvų. Jų vei
duose iš karto buvo galima1 pa
žinti buvusius oficierius, dvar
ponius ir kitokius elementus.

—Kur yra mano tėvas?—už
klausiau seno kareivio, kų/is 
mane vedė iš kalėjimo.

—Tavo tėvas kol kas nėra 
mūsų rankose, bet mes nežino
me, kur jis yra.

Šie žodžiai nušvietė padėtį 
to, kas įvyko paskutiniu laiku, 
jie į mane paveikė kaip per
kūno trenksmas. Pajutau di
delį skausmą, kokį niekados 
pirmiau nejaučiau. Išeiti iš ka
lėjimo su pasitikėjimu, kad 
voliuciniai darbininkah jau 
kariavo miestą, ir vieton to 
sitikau su social-demokratų

©

?• •'

nybės klausime tarpe LDSA. ’ ““T .’r Al DID (smarkiai pazenge pirmyn, da-[yra nuvalyta, supjaustyk ją į
,,u . . .1 ilyvaudamosMandatų komisijos rapor-1 ; , . . , . . . r> i i i darbininkųtas. 1-ma kp. Brooklyn, N. [ ?

Y., delegatės: S. Sasna, L. 
Malinauskienė. Levapienė. Bi- 
termanienė, V. Pranaitienė; 
4-tos kp., Elizabeth,; N. J. —| 
Makutėnienė, nepriljuvo čir- 
vinskienė; 10-ta kp. Newark, 
N. J.—O. Jenušonięnė, Stel- 
mokienė, U. žiikiene. K. žu- 
kauskienė; 64-tos kp., Great; 
Neck, N. Y.,—S. Petkienė; 91 
kp., Maspeth, N. Y.-+-A. Zab- 
lackienė; 125 kp., Kearny, N.1 
J.,— Atkočaitienė, ijiepribuvo 
Girgelienė. 129 kp., Linden, 
N. J.—Vei-tielienė, ir Bartkie
nė. Neprįsiuntė delegačių 45 
kp., Bayonne, N. J. į 38 kp., 
Paterson, N. J.; Ill kp., East 
New York ir 132 kf^., įBrook-

tarptautiniame gabalus skersai ir atsargiai iš- 
veikime. kaip tai im*k mėsą, žiūrėdama, kad ne- 

q’ j demonstracijose, masiniuose
’! mitinguose, konferencijose. K.
. I P. vedamuose vajuose ir rįn-

! kimų kampanijose. Kuonos
i daug pasidarbavo del Jau
nuolių Mokyklos Brooklyne. 
verbavime studentus ir sukė
lime finansinės paramos.

I pastarus 5 mėnesius buvo iš-; ir pridėk į žuvies skūras.

Delegačių dalyvavo 16 nuo 
7 kuopų, įskaitant ąpsk. ko
miteto 5 narės, - sprendžiamu 
balsu konferencijoj dalyvavo 
21. Konferencijos pirminin
ke išrinkta K. Žukauskienė. 
Į rezoliucijų komisiją išrink- 

t •

sudraskius skūros. Išimk kau
lus ir. kapok žuvies mėsą, kplis 
cibulius, druską ir pipirus, kokį 
pusvalandį, pakol mėsa visai 
bus sumalta, dadėk kiaušinį ir 
džiovinto pyrago, galima imt 
“cracker meal”. Viską gerai 

Per perkapok, • suminkyk, sumaišyk 
Išvi- 

siųsta kuopoms keturi skirtim i rjnk buljoną iš kelių cibulių, 
gos rūšies laiškai: I-mas kon-'kelių morkvų, druskos ir kve- 
ferencijos tarimai; 2-ras—jau- penčių pipirų ir į jį suleisk žu- 
nuolių mokyklos klausime; vį. Lai verda po valiai 3 va- 
3-čias laiškas ir blankos prieš-1 landas, šis valgis daugiausiai 
fašistinio komiteto del aukų Į paduodamas šaltas.
L.K.P. ir prieš-fašistiniam dar-Į Sekančiame numeryje teks 
bui; ketyirtas — T 
kuopas į konferenciją.

Daug daugiau būtų buvę' 
galima nuveikti, bet nebuvo! 
galima gauti tinkamą koope
raciją iš kuopų. 

. Finansų t sekretorė raporta
vo, jog smulkmeniškai nepri
rengė raporto kiek buvo į- 
plaukų ir 'išlaidų. Ižde yra

(Tąsa 4-tam Pusi.)
< *

Sekančiame iiuinv.jjv 
kviečiantis i pakalbėti, kaip gaminti namuo

se tą garsų kaukaziečių valgį 
“šašlik”, kurio mums tenka ra
gauti
Biskį kantrybės, draugai, “šaš
likų” 
lėsite
stiprų maistą. Kasžin kaip d. 
Dr. Kaškiaučius žiūri į “šašli
kus”? Ką sakote, drauge dak
tare?. ..



ketvirtas Puslapis Pirmadienis, Sausio 1054
W

r’!
’'

Labdary bes Globoje
— ■ — Rašo SIMANOKS ------
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PHILADELPHIA, PA.

(Tąsa) 9
“Ačiū už atvirumą,. vaikine,” prakal

bėjo Pilypas. “Tarpe darbininkų, nuošir
džių, susipratusių darbininkų, išmoksi 
teisingo kovos būdo. Vaginėjimas yra 
pažeminantis būdas... Nusiramink. Įsi
karščiavai, kaip tikras advokatas. Tu 
čia nebuvai. Štai Jobas papasakos iš sa
vo gyvenimo... Jobai, atvirumas drau
go... draugo...”

“Robertas... Robertas Puputis?’
“Ačiū, drauge Puputi... Matote, Ro

berto atvirumas suteikė gana didelės 
naudos mums ir jam’ pačiam.”

“Nematau, vaikai, kad jam išeitų ant 
naudos,” susirūpinusiai kalbėjo Jobas. 
“Jis jaunas. Gyvenimas jam atrodo tik

• žaislas. Aš ir, kaip buvau jautru, nebo
jau nieko. Bet dabar dalykai pasikeitę...

“Galima sakyt, kaip tik nuo apsivedi- 
mo mano visas charakteris apsimainė. 
Gyvenau ir dirbau naudai savo vaikų. 
Kad savo vaikus išauklėti, mes, tėvai, da- 
sileidžiame bjauriausių darbų. Girdėjo
te, Roberto tėvas apsivogė, bile tik Ro
bertą išleidus į mokslą... t Tiesa, aš ne
vogiau. Aš buvau skirtingos rūšies sau- 
mylys... Mano darbai ir mano pasiel
gimai, mano ir mano vaikų naudai buvo 
daug bjauresni už vagystę.”

Bedarbių vėidai blizgėjo prieš žėruo- į 
jančią ugnį. Visų akys atkreiptos į Jo
bą. Jobas pažvelgė ant veidų ir jo akys i 
apsipylė ašaromis.

“Seni! Jau tu vėl žliumbi... Ot, neda
rytų barščių plėvė! Nepabus, kaip vy
ras, nei per minutę... Kibą tu žmogų 
užmušei?”

Jobas krūptelėjo iš visų jėgų, išgirdęs 
tokį Roberto užmetimą. “Aha! Ve ka
me šuniukas pakastas.., Jis yra žmog
žudys,” perėjo mintis per galvas aplink 
susirinkusių. Bailesni subėgo vienan 
būrin ir tarėsi, kaip greičiau pasišalinus, 
kad išvengus arešto, klausinėjimo ir na
grinėjimo nesmagumų. Robertas, kaipo 
nedakeptas advokatas, jautėsi, kaip na
mie. Nuramino pasikėlusius apleisti ir 
tildė Jobo sielvartavimus. Po kelių mė- ' 
ginimų kalbėti, Jobas prabilo:

“...šlykščiuosi... Gėdinuosi... Bi
jausi... Atleiskite man.”

“Iš mūs pusės... nekarsime. Atrodo, 
kad jus sąžinė kankina. Ar ne taip?”

“Taip, Pilypai, sąžinė. Mano visas gy
venimas buvo viena bjaurybė. Jaunu 
būdamas, pasitraukiau nuo tėvų ir pasi
daviau kariuomenėn. Per ištikimybę da- 
sigavau vyresniuoju. Pirmi mano blogi 
žingsniai buvo skriausti mažesnius. Per 
mano nelemtą pasidarbavimą daug jau
nuolių skaudžiai nukentėjo, ar tai buvo 
kaltas ar nekaltas.

“Sugrįžau iš kariuomenės su atsižy- 
mėjimo ženklais ant krūtinės ir 
bingu paliuosavimu. Industrijos 
tai tais laikais jieškojo žmonių 
Šų, beširdžių eiti pareigas užveizdų. Ųen- 
gvai aš gavau tokį darbą. Per visą gy
venimą buvau darbdavio skaliku. Dar
bininkų organizavimąsi sekiau, kaip kir
minas ir juos išdavinėjau. Tokiu būdu 
daug darbininkų esu pastūmėjęs į nelai
mės nasrus. Kad sutaupius darbdaviui 
kiek pinigų, už paglostymą statydavau 
darbihinkus į sužeidimo ir mirties pavo
jų... O, kiek gyvaščių yra žuvę! Nei 
už vieną nesu liudijęs teisingai.

“Streiklaužiavimas buvo mano specialy
bė. Darbdaviai samdė kaipo patyrusį 
streiklaužių vadą ir, už mano paties ge
resnį pragyvenimą, stūmiau darbininkus 
į pražūtį, marinau jų kūdikius badu...

“Per atkakles, niekšiškas pastangas 
susitaupiau turto, nusipirkau namus ir 
vaikus leidau mokyklon. Bet sąžinė ne
davė man ramumo. Kaip budelis ar dvė- 
susių arklių engėjas—draugų neturėjau. 
Turčiai su manim kalbėdavo tik tuomet, 
kuomet būdavau reikaMngas jų intere
sams. Vienas man l$ivo suraminimas,

su gar- 
magna- 
akiplč-

/

tai bažnyčia ir klebonas. Eidavau baž
nyčion, tėmydavau’ savo vaikus, tarnau
jančius prie mišių, klausydavau pamoks
lų. Suraminimą rasdavau tik tuomlaiki- 
nį. Šmėkla nuskriaustųjų manęs neap- 
leisdavo. Klebonas per išpažintį ramin- i 
davo. Tankiai atsilankydavo į mano na- j 
mus, sumaniai ir su pastangomis bandy- ; 
davo išplėšt iš minties bjaurius darbus, 
bet nepajėgė. Vien tik alkoholyje laiki- 

Į nai galėdavau paskandinti sąžinės kan- 
j čias. ,

“Laikui bėgant, suaugo ir vaikai. Vy
resnysis, Jonas, buvo ruošiamas kolegi- - 
jon. Jaunesnysis, Juozas, baigė augštes- 

. niąją mokyklą. Zosė pabaigusi vertel- 
j gystės mokslą. Tik viena Birutė dar tik 
i priauganti. Visi geri, dievobaimingi vai- 
| kai. Gražiam, gerai įrengtam name, vai

kai buvo patenkinti, nors ir suprato, del- 
ko jie yra darbininkų vaikų šnairuojami.

“Užėjus bedarbei, likausi iš darbo pa- 
: lįuosuotas. Laksčiau nuo vieno darbda

vio) prie kito. Priminiau, net, kiek gero 
; jitim esu padaręs, bet nuo visų gavau at- I 

sakymą, ar tiesioginį, ar tik supranta
mą, kad ‘tavo tarnystė ant toliau nebus 
pageidaujama, nes esi persenas’. Išsi
sukimui nuo pražūties, Jonas buvo sulai
kytas nuo mokslo ir užėmė vietą vienoj 
dirbtuvėj. Algas kapojant, darbininkai 
išėjo streikam Darbdavys reikalavo Jo
no, kad jis sulaužytų streiką ir jam iš- , 
pasakojo, kaip aš, jo tėvas, laužydavau 
streikus. Jonas išklausė tą viską ir, vie
ton laužyti streiką, sulaužė darbdavio no
sį ir išėjo. Nuo tokio pasielgimo dirbtu
vių durys prieš jį kietai užsidarė.

“Šeimyna didelė, o įeigų nėra jokių, 
tai permatydama, Zosė griebėsi pagel- 
bos. Ji apsivedė už vertelgos, manydama 
šiaip taip sušelpsianti saviškius. Teisy
bė, .pagelbą gavome, bet neilgam. Žen
to krautuvė bankrutavo. Del stokos pi
nigų, prisiėjo ištraukti ir Juozas iš mo- 
myklos. Jaunas, gražus, kaip lėlė, 18 me
tų Juozukas, bandė bent kokį darbą gau
ti, bet niekur negavo. Dar kiek pagyve
nus, atsidūrėme ant kranto bedugnės.

f Pinigai, kiek Jjuvau sutaupinęs, pasibai
gė, neišmokėtą namą užgriebė bankas, 
rakandus išpardavėm, kad tuom, syk pa
valgius, ir taip likome be pastogės. Ma
no moteris, nepakęsdama likimo—supai- 
kėjo. Papuolė į bepročių namą. Jonas 
nežinau, kur .dingo. Juozas, .girdėjau, 
kur nors apie Chicagą. Zosė su žentu 
nei neatsisveikino, sėsdami ant traukinio. 
Birutė pateko į jaunamečių prieglaudą... 
Ir dabar mano ausyse skamba jos šauks
mas:‘Tėvuk! Tėvuk! Neleisk jiems ma
ne vežti!’

“Dabar matote, kam aš tarnavau ir ko 
susilaukiau. Be galo bjaurų* gyvenimą 
vedžiau. Susipratau, bet jau perkėlų.”

“Klausiau išsižiojęs, ir nieko nepapa
sakojai. Ištikro, maniau, kad žmogų už
mušei, o čia, niekam nežingeidūs jo pa
prasti nuotikiai,” šilkelį maudamas, ne
užganėdintai niurnėjo Robertas.

“Niekam neverta jo.pašąka ir niekam 
nevertas jis pats. Ar didesnio niekšo 
reikia jieškoti už šį, dievo prakeiktą, se
nį? Jo visas gyvenimas yra tik viena 
bjaurybė. ’Už 'geresnį p’ragyvenimą jis 
tokius pat darbininkus, kaip jis pats, iš
davinėjo, streiklaužiavo. Pats prisipa
žįsta, kad ant jo sąžinės guli keli lavonai, 
nužudytų per jo pasidarbavimą. Dar ir 
dabar varytų savo niekšišką darbą, jei 
tik gautų prieiti... Mat, paseno, vižlą, 
tai nei už pakaliką darbo negauna. Net 
jo paties vaikai jį neatsisveikino... Jo 
ir vaikai toki pasiutę, kaip ir jis... Gir
dėjote, jo duktė apsivedė už krautuvnin- 
ko, visai ne del meilės, o kad pasinaudo
jus jo turtu. Birute, dar tik mergiščia: 
ištvirkaut pradėjo ii; už tai papuolė prie
glaudom .. ‘Dievobaimingi’, kad jį per
kūnai!.. Leiskite mane su juom arčiau 
pasikalbėt...”

• (Bus daugiau)

Chicagos LDSA kuopos dide
lė didžiuma išsireiškė už pilną 
vienybę su ALDLD. Tačiaus 
visur steigiama komitetai, ku
rie rūpinsis vien moterų reika
lais. Tikimės, kad darbas eis 
sėkmingai, jei visos nuoširdžiai 
dirbsime. Chicagos apielinkėje 
farmeriai paskelbė pieno strei
ką. Mat, pieno trustai nori 
daugiau pasipinigauti, farmerių 
ir miestų darbininkų lėšomis. 
Farmeriam siūlo taip mažai už 
pieną, kad neapsimoka jo parū- 
pinimas. Tuo pačiu sykiu nori 
numušti pieno išvežiotojams $10 
į savaitę. Antrą dieną ęhicagie- 
čiai neturi pieno. Farmeriai 
kovoja vieningai, apstatė visus 
kelius 100 mylių atstume nuo 
Chicagos pikietuotojais. Vėliau
sios žinios sako, kad nori užves
ti derybas. Kapitalistinė spau
da verkia krokodilio ašaromis, 
kad gyventojai neturi pieno, 
kad kūdikiai badauja. Talpina 
paveikslus, • kuriuose nupiešta 
motina su kūdikiu žiūri, kaip 
farmeriai verčia pieną į griovį, 
žinoma, nori sukelti publiką 
prieš farmerius. Kokie jie jau
trūs ir atjaučianti pasidarė,

viskas paremta ant išnaudoji
mo ir 
smarkiau, kalbinkime darbinin
kes moteris į mūsų organizaci
jas, aiškinkirri šios sistemos blo
gumus ir rengkimės prie atei
nančių kovų.

DARBAI MAŽĖJA
Saldainių i^dirbystes kompa

nija Curtis paleido iš darbo du 
trečdaliu darbininkių. Norma
liu laiku dirbą suvirs tūkstan
tis merginų, 
tam laikui.
krautuvių darbininkus ir gi at
leidžia. Prieš 
ninkai tikėjos 
buvo priėmę 
Pirko dovanas 
tiems. Bet ka 
tai tikėto bizni 
davėjai paleist: 
to gatvėmis, kuriems daug ko 
reikia, bet netąri pinigų pirki
mui. Daugel 
kad NRA, tai 
toj bedarbei mažėti, ji didėja. 
Į desperaciją įpuolę žmonės ei
na plėšti ir už 
puola, 
vas.

Todėl dirbkime

Paleistos neribo- 
Departmentinių

šventes krautuv- 
i didelio biznio, 
daug pardavėjų.
turčiai vieni ki- 

d jų nedaug yra, 
io neturėjo. Par- 
i iš darbo vaikš-

s jau įsitikino, 
tik blofas. Vie-

Kildinėti kas pa- 
Tai kapitalizmo ižda

is pačios policijos raportų
kuomet palietė jų kišenius. Ka- matome,-, kad plėšimus ir pįkta- 
da Rooseveltas naikina netik I darystes papilcįo didžiuma jau- 
pieną, bet karves, ir kitą mais- j nuoliai nuo 15 iki 20 metų am- 
tą, kad pakelti kainas, tai ta | žiaus. Visi juk jie turi motinas 
spauda užgiria tą žygį, nes tas | ir motinos norėjo, kad jų vai- 
didina jų pelnus. Kuomet mi-j bučiai būtų geri ir pavyzdingi.
lionai bed. pusbadžiai gyvena ir j Tuos jaunuolius blogais padarė 
net badauja. Sulig raportų iš ! ši netikusi sistema. - -
mokyklų, kad septynias-dešim- j žiūrėkime savo 
tas nuošimtis vaikučių badauja, rašykime juos ;
negali mokintis. Tai tuom lai- organizacijas, 
ku pieninyčioše ir kitokiuose pažins su darb 
sandėliuos maisto perdaug, ka- į lais, dirbs naudingą darbą 
pitalistai jį naikina. Prie ka- mum motinom nereikės rūpintis 
pitalistinės sistemos nieko ge- virš minėtomis piktadarystėmis, 
resnio ir negalima laūkti. Nes

. Todėl pri- 
jaunuolius, pri- 
darbin britiškas 

.Jaunuolis susi- 
o klasės reika- 

ir

Pabiržietė.

Komunistų Partijos 3-čias distrįklas 
rengia masines prakalbas 10 metų 
sukaktuvių Lenino, Liebknechto ir 
Luxemburg , mirties paminėjimo; 
įvyks 19 sausio, 1934 m. Pradžia 
8 vai. vakare; Broad Wood Hotel, 
Broad and Wood St .

Pragramų išpildys darbininkiškas 
choras iš 200 balsų, John Reed kliu- 
bas atvaizdins Lenino gyvenimų ir 
darbus. Bus keli geri kalbėtojai.

isi darbininkai ir darbininkės kvie
čiami dalyvauti.

kavąlkų, Vienoj knygoj už $3.00. lie
tuviški rekordai 8 už $2.00. Knyga 
išsilavinimui uotų aĄa muzikos be 
mokytoje,'& lekcijos $1.00. *

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

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

(12-14)

P. Puodis.
(12-13)

HAMTRAMCK, mich.
LDSA 130 kp. ir ALDLD 188 

susivienijimui abiejų kuopų susirin- 
mas atsibus penktadienį, 19 sausio, 
Darbininkų svetainėje. So. 14 
mens St., 7:30 vai. vakare. Bus 
dybos ir komisijų rinkimas.

Abiejų kuopų nariai privalo 
iyvauti, nes bus svarbių reikalų 
tarti.

kp.

val-

da- į 

ap- Į

Sekr. Elenor I).
(12-13)

BINGHAMTON, N. Y.
Priimsiu į bijnį kaipo 
saliūnų ir 

kas, tai
42 Grand St. šalę Kent Ave. Brook
lyn, N. Y.

i
bizn; kaipo partnerį 

kabaretą arba jei nori 
parduosiu. Kreipkitės:

(11-16)

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

OOOOOOO

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

Iš Aukšto Perkant Vakarienei ir šokiams 75c

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nue 1—6 po pietųWARREN, MICH.
Lietuviška muzika ir šokiai. Parsi- ■ 

duoda 12 knygų visai orkestrai, 16i

i

"LAISVĖS” ŠERININKŲ 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 obaisis buvo: Tūkstantis Ypatų 
ant Vakarienes! Ir tas obaisis 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.

Laisvės”
Vilniai”; $3 
” ir $2 vie-

tęsimo darbo; $3.00 
bazarui; $3.00 “ 
“Daily Workeriui 
tinei bedarbių tarybai.

Ant vietos pąrinko aukų del 
“Laisvės 
$1.40. .

Nutarė perduoti Apskričio 
vėliavą del AfyDLD. Apskri
čio.

Išrinko Apskričio valdyba 
veikimas vidutinis. Visos kuo-,iš žių draUgių: | A. Zablackie- 
pos 
man” 
vau j a 
remia 
pagal 
sisakę už vienybę tarpe L.D.

LDSA 1-mo Apskričio 
Konf. Protokolas
(Tąsa iš, 3-čio pusi.)

$75.15. Iždininke sutiko 
tikrindama.

Visi Apskričio komiteto
portai priimti. Kuopų rapor
tai. Abelnai imant kuopose

ro. Surinkta

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

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

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

Vakarienės Komisija.

ra-

platina “Working Wo- 
ir “Darbininkę,” daly- 
tarptautiniame veikime, 

darbininkiškas kovas 
išgalę. Abelnai esą pa-

Plačiai buvo diskusuoįa or
ganizacinis vajus Apskričio 
ribose, del gavimo naujų na
rių ir skaitytojų žurnalui 
“Šviesa” Tarimas. Vajus 
turi prasidėti 1 d. sausio ir 
■baigtis 1 d. balandžio.

8 kovo—tarptautinė darbi
ninkių diena, visos suvienytos 
kuopos su ALDLD. privalo ap
vaikščioti .tarptautiniai darbi
ninkių dieną ten, kur galima, 
kur nėra galimybės, apvaikš- 
čiot tarptautiniai, ten turi būt 
surengtos prakalbos lietuvių 
kalboj, arba šiaip pramoga su 
agitatyvįska programa.

Apskričio valdyba turi pa
ruošti kalbėtojų listą ir pa
siųsti kuopoms, kad kuopos 
galėtų ^pasiskirti tokį kalbėto
ją. Kury nebus moterų kuo
pos valdyboj, ten turi būt spe
cial ė išrinkta komisija iš mo
terų, kurių bus užduotis dar
buotis, kad nei viena buvusi 
LDSA. narė nepasiliktų neat
vėsta į bendrą ’organizacija.

Nutarė, kad 
kurios dar nėra 
narines duokles
trumpoj atėityj -turi pasimo- 
kėti.

T. Vasikoniutė kalbėjo klau
sime Industrinės Adatos Dar
bininkų* Unijos, kadahgi tos 
Unijos 28 vadai yrą po “in- 
daiktmentu” už vadovavimą 
darbininkų kovose. Konfe
rencija nutarė paaukoti $5.00 
vediniui koyp^ prieš • iūūaikt- 
mentą. Nutarė paaukoti $40 
del L.D.S.A. Centro; $5.00 
prieš-kariniąm komitetui del

tos kuopos, 
pasimokė j ę 
į apskritį,

nė, O. Depsiene, M. Ražans- 
kienė, S. Petkienė ir V. Pra
naitienė.

Priimta šios [rezoliucijos ir 
telegramos:

1. Vienybės ir veikimo klau
sime rezoliucija.

2. Prieš linča—protesto re
zoliucija. .

3. Nutarė pasiųsti telegramą 
guberatoriui B. Miller 
moję, prieš ruošiamą 
nuosprendį Scottsboro jaunuo
liams.-

4. Pasiųsti telegramą del Wil
helm Buenger, Lcipzigan, reika
laujant paliuosu 
komunistų vadus, 
tinimai padegimč Reichstago.

Išrinko delegatu 
tienę, į “Laisvės” 
važiavimą. Aps 
peržiūrėti išrinko:
A. Zablackienę ir 
nę.

Konferencija b 
valandą po pietų, dainuojant 
“Internacionalą”.

Pirihininkė, K.
Sekretorė, T.

, Alaba-
linčo

oti Vokietijos 
kurie yra kal-

ę, V. Pranai- 
dalininkų su- 

kričio knygas
S. Sasną, 

Malinauskie-

aigesi penktą

Žukauslcienč
Vasikoniutč.

PRANEšiAI iš kitur !
BINGHAMTON, n. y.

Lietuvių Darb. Sus 
teigė vaikų mokyklėlę. Mokinami 
lietuvių kalbos, skaitymo ir rašto, 
Mokytojai St. Jasilionis ir P. Ma
čiukas.

Tėvai, kuriems rūpi, kad jūs galė
tumėt susikalbėti su 
lietuviškai/ naudokitės 
Mokykla susidaro iš 
pirmam mokinami m 
ram paaugę jaunu 
antrų skyrių gali ir 
ir draugės lahkyti.

Pamokos įvyksta kiekvienų šeš
tadienį nuo pirnųos valap^os po pie
tų, Lietuvių Name, Įkliubo kamba
riuose.

iv, 6 kuopa įs-

savo vaikais 
šia proga.

dviejų skyrių, 
tiži vaikai, ant- 
uliai-les, taipgi 
suaugę draugai

Mažutis.
j(12-13)

<♦>

<♦>

<t>

RAUDONA VĖLIAVA<♦>

<♦>

<♦>

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI
<♦>

o

< >

<■>

< >

427 Lorimer St.,
< > 
O

Pirmu kartu šioje šalyj turime progos savo namuose 
pasikabinti sieninį Kindurių su Raudona Vėliava. 

Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

ĮSIGYKITE KALENDORIŲ
— SU --

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

cialistinės kūrybos.
KALENDORIAUS KAINA 20 CENTŲ

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

Brooklyn, N. Y-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y, 
Near Manhattan Avenue
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Kelios Pastabos Mūsų Korespondentams
Darbininkų laikraštyje la-[ daugiau pasitikėti mūsų orga- 

bai svarbią rolę vaidina ko-j nizacijoms ir patys sau. 
respondentai, ypatingai, kuo- i 
met jie rašo iš dirbtuvių, or-Įga kritika, bet 
ganizacijų ir lietuvių darbinin
kų gyvenimo abelnai. Su ko
rė s p o n dencijomis laikraštis 
darosi pilnesnis, įdomesnis ir 
įvairesnis skaitytojams.

Tačiaus mūsų koresponden
cijos reikia dar gerinti. Reikia 
vengti prętokolinių korespon
dencijų. Tai yra, kad kores
pondencijose nespindėtų dau
giausia tik tai, kad buvo susi- 
rinkimas, kur buvo, kada bu-1 
vo, kurią valandą prasidėjo ir 
pasibaigė. Korespondencijos; 
turi imti daugiau socialius ta- i 
rimus, veikimą. diskusijas,, 
klaidas, darbininkų veikimą iri 
judėjimą kitose organizacijo-! 
se. t, .

Labiausia svarbu rašinėti iš 
’ dirbtuvių apie darbininkų iš

naudojimą. Tačiaus negana 
pasakyti tik tiek, kad “išnau
dojimas didesnis, darbai ma
žėja” ir jau užbaigta. Reikia i 
duoti tikrų faktų, tikrų vaiz- į 
dėlių, kas veikiama dirbtuvė
je, kaip joje darbininkai iš
naudojami. Reikia duoti tik
rus faktus.

Dar vienas blogas korespon-! 
dentų paprotys, tai tendenci-i 
ja ką nors “užpulti,’’’ gerai 
“kailį išvanoti.” Tokios kores
pondencijos dažnai padaro ne. 
naudos, bet blėdies. Nepama
tuotų užpuolimų reikia labai 
vengti.

Paskutiniu laiku buvo mū
sų korespondentų rašyta laik-Į vargą ir badą, 
raštyje, kad Conn, valstijoj V.! Tie du pasauliai 
Visockis organizuoja naują ! narni. Drg. Millerio 
sklokai chorą ir tt. Paskiaus 
pasirodė, kad tai buvo netiesa. 
Gal buvo tiktai išsitarta, kal
bėta, o draugai jau paima už 
gryną pinigą ir rašo į laikraš
tį. Paskiaus tokios korespon- 

’ denpijos dar labiau suerzi
na draugus ir pasilieka netei
singomis. Jos atstumia mūsų 
simpatikus.

Pastaruoju 
respondencija 
Pasirodo, kad 
taip dalyką perstatė, kaip tik- ’ zauskas, G. Vaitkus, J. Macė- 
rai tenais yra. 
mes turime tokių išsišokimų 
labai vengti. Perdėjimai, per- 
sakymai, atakos mums nau
dos neduoda. Labai ir labai 
reikia pagalvoti apie tai, kada 
reikia ' daryti puolimas.

Kitas dalykas, kuomet mes 
turime reikalą su atvirais, tie
siai veikiančiais priešais. Kaip 
męs galime žiūrėti į darbinin
kus, kurie dar pilnai ir nesu
tinka su mumis? Mūsų parei
ga juos -įtraukti į darbininkų 
judėjimą.

Kaip kur (Conn, valstijoj ir 
kitur) mūsų draugai labai bi
jo, kad nepaskęstų miniose. 
Bijoma, kad kas nors nenusi- 

* vestų mūsų organizacijas ir tt. 
Ta baimė labai dažnai kenkia 
mūsų judėjimui. Mes turime

laiku tilpo ko- 
iš Rochesterio.
draugai ir ne

kai. Tad ir ateiviams jo kal
ba buvo suprąjįtama. Darbi
ninkai turėtų gerai įsitėmyti 
jo kalbą.

Konferencijoj buvo priimta 
kelios rezoliucijos, kurios jau 
tilpo “Daily Workeryj.” Gerai 
būtų, kad ir mūsų laikraščiai 
jas perspausdintų.

Konferencija išrinko 5

Iš Aido Choro Veikimo K AIDO CHORO Skoboms Šalims Uždės____ _ J__

Korespondencijose reikalin- 
k riti k a turi 

būt draugiška, taisanti mūsų 
judėjimą, o ne erzinanti, daly
ką bloginanti. Toks ūmus kai 
kurių darbuotojų skyrimas į į legatus į bedarbių konferenci- 
priešų eiles, jų pasmerkimas, j ją, kuri įvyks vasario 3-< 
dažniausia dalyką dar pablo-| dienomis, Washingtone, 
gina. Kuomet matoma, kad! - - • •
draugai daro klaidas, tai rei- rį ejįį labai rimtai ir smarkiai, į 
kia rimtos, <’ 
kos, iš kurios jie g 
tyti savo klaidas ir iš jų per-inė.
sitikrinti, o ne vienu pasimo-: nįnkai turi 
jimu juos pasmerkti.

“Laisvės” Redakcija.

DETROIT, Mich. — Gruo- 7 r 
džio 29 dieną, mūsų choras 
turėjo metinį susirinkimą. Ta
čiaus reikia paminėti, kad pir
ma, negu susirinkimas prasi
dėjo, draugas Urbonas kalbė-

de- J° i choro narius apie darbi
ninkų judėjimą. Jisai sakė, 

4-5 kad mūsų choras neturi būti 
i tik operetiškas dainavimo cho- 

Bedarbių organizavimas tu-įras- Choras turi dalyvauti ir 
......................... ' ■ • į darbininkų judėjime, kuriam 

! vadovauta Komunistu Partija.
Vėliaus prasidėjo susirinki

mas. Nausėdas užėmė •
I . w

pirmininko. Valdybos narių
Pas-

draugiškos kriti-’nes darbininkų padėtis vis la- 
j“ galėtų pama-1 j->jau įr labiau darosi bloges- 

Todel ir lietuviai 
dalyvauti 

konferencijose ir veikti 
ninku organizavime.

S. P. S.
Pasekmingos Prakalbos

PHILADELPHIA, PA.
Gruodį buvo prakalbos, su

rengtos ALDLD drg. J. P. Mil- 
leriui iš Chicagos. Jis buvo 
Sovietų Sąjungoj patirti, kaip 
ten darbininkai gyvena ir bu- 
davoja naują draugiją ir kaip 
Lietuvos darbininkai * gyvena 
po fašizmo letena. Drg. Mil- 
leris labai gerai išaiškino So
vietų Sąjungos ir Lietuvos dar
bininkų būvį. Lietuvoj darbi
ninkai ir valstiečiai badauja, 
skursta, o Sovietų Sąjungoj 
nėra bado, nėra bedarbės. So
vietų Sąjungoj yra keliama 
kultūra, o Lietuvoj puola, puo
la visose kapitalistinėse, fašis
tinėse šąlyse. Sovietų Sąjun
gos darbininkų būvis gerėja 
kas metai, o kapitalistinėse ša
lyse eina į didesnį skurdą,

nesulygi- 
prakalba 

labai patiko darbininkam. Rei
kia pasakyti, kad d. Milleris 
yra geras kalbėtojas. Jis netik 
nuosekliai aiškina dalykus, bet 
ik daug juokų pridaro, o tas 
lapai sveika klausytojams. 
Kas tik buvo jo prakalbose, 
yra pilnai patenkintas.

Aukų surinkta del lėšų pa
dengimo sekamai: A. Pepe- 
liucka, R. Kiršauskas, J. Rai
nys ir M. Macinskas po $£00. 
Poška 50c. Po 25c: J. Gru-

Tad, draugai, i nas, K. Buinauckas. Smulkiais 
!$4.91. Viso surinkta $10.41c.
Visiems aukotojams tariame 
širdingai ačiū.

Programą pildė Lyros Cho
ras ir kalbėjo jaunuolis drg. 
A. Griciunas. Jis kalbėjo labai 
gerai. Jis aiškino svarbumą 
ir būtinumą jaunuoliams orga
nizuotis ir kovoti prieš badą, 
prieš naują imperialistinį ka
rą.

Sausio 28 dieną bus prakal
bos pietinėj dalyje ir kitur. 
Tai bus du masiniai mitingai 
paminėjimui Lenino mirties. 
Juose bus aiškinama leniniz
mas. Lenino mokinimas yra 
labai didelis ir svarbus kiek
vienam darbininkui, 
mitinguose kalbės 
Bimba. Draugo A.
senai pageidauja philadelphie- 
čiai. Dabar turėsime progą 
išgirsti. Tad visi būkite.

Bolševikas.

Šiuose 
drg. A. 
Bimbos

PARENGIMO Taksus Ant Degtinės
džia pa-

darbi-
šiose

darbi-! raportai buvo išduoti.

Vergija Prie Civiliy
Darby

MINERSVILLE, PA.
Kelios grupės bedarbių dir

ba mieste. Viena grupė apie 
iš 15 bedarbių buvo pradėjus 
dirbti ant vieškelio, už gele-, 
žinkelio stoties, einant į Selt
zer City, čionais vietoj 50c. 
į valandą duoti, kaip yra pri
žadėta Roosevelto, moka tik 
40c į adyną. Vietoj 6 valan
dų į dieną,, kaip yra daroma 
mieste, čionais turime dirbti 
9 adynas į dieną, nors mėlyna 
višta (N. R. A.) karkė už 
sutrumpinimą darbo valandų, 
—gi čia pailgino. Iš ryto pra
dedam dirbti 7:30, o ant 5 
vakare baigiam. Mieste, tik 
skersai geležinkelį, baigia sa
vo darbą ant 2:30 po pietų, 
o mes dirbam ir dirbam iki 
po' 3, paskui po 4, rodosi, ta 
valanda visą savaitę išsitęsė... 
Ant galo jau sutemsta, tik ta
da paleidžia mus namo.

Nors akmenų malimui yra 
mašinos, bet jos uždrausta 
vartoti, kad darbo daugiau 
užtektų. Akmenis renkam ir 
kasam iš kalnų, paskui vežam 
juos vienračiais ant gatvės ir 
kūjais mušame. Tie akmenys 
tyška, kelines drasko, kiškas 
sužeidžia, 
si, būk tai
“paselenčikais”

Sakau, reikės 
retežį nusipinti, 
bolę gauti,
jos C.W.A. ir prisirišus 
kojos, akmenis mušti, 
liaudis tyčiojasi iš kapitalisti
nės sistemos, kam ji darbo ne
duoda.

Mieste bedarbiai dirba po 
5 dienas į savaitę ir užtai gau
na $15.00, o mum patvarkyta 
po 3 dienas į savaitę dirbti ir 
mokestis $10.80. Bosas mums 
aiškiną, kad čia valstijos, 
Pinchot’o, darbas esąs, o mies- 
te Federalės Washington’© 
valdžios. Bet ant čekių vie
nų ir kitų rašoma “Civil Work 
Administration” ir tas pats 
pašalpos ofisas visus registravo 
ir darbus paskirstė.

Kas nors iš politikierių turi 
ilgus kišenius?

Kada vėl pradėsime dirbti, 
ar nebūt gerai turėti susirin
kimą, išsirinkti komitetą ir 
atjieškoti tuos dešimtukus, 
nes jie mums priklauso.

Dvi dienas padirbom—už
snigo. Dabar liepė laukti pa
kol sniegas sutirps. O laikraš
čiuose rašo, kad visi bedarbiai 
darbus turi.

Draugai, rengkimės prie 
masinio bedarbių susirinkimo. 
reikalavimui darbo arba dau
giau duonos!

K. Arminas.

o praeiviai juokia- 
“chain gang”— 

esame. . .
nors popierinį 
guminę didelę 
užrašyti ant 

prie 
Tegul

WATERBURY, CONN.

“Laisves” Naudai

VAKARIENE SCRANTON, PA.

■ WASHINGTON.— Jung- 
su- tinių Valstijų senatas nuta- 

nkvizicija”. uždeti specialius taksus 
suvaidinimą an^_ įgabenamos degtinės iš | 

lokio veiKaio, Kuriame aivai- , v .. . . v •
zduota politikių kalinių kan- tli sahlL. kurlos neuzsimo-,

Ai-WORCESTER, Mass. — 
do Choras gruodžio 31 d. 
vaidino veikalą “ii ’ 
Aido Choras už suvaidinimą 
tokio veikalo, kuriame atvai-

FARRELL, Pa. — Palei
do iš darbo septynis šimtus 
darbininkų, dirbusių prie 
CWA.
reiškė, kad nebeturi pinigų. 
Tad darbininkai ir jų šei
mynos tegul badauja. To
kia Roosevelto valdžios po
litika.

kinimai, užsitarnauja garbės Amerikai karo skolų.! 
tarpe darbininkų kjasės.tarpe darbininkų kjasės. Tokiu būdu Amerika atsi-

Vaidinimas išėję gerai, kai imsianti nors dalį karo sko- į 
kuriose vietose ir ^abai gerai. |ų.
Galima pasakyti, ( kad dau-j 
giausia vaidino | jaunuoliai.!

vietą Ypatingai girtų fašistų rolėse! 
1 jie vaidino labai gerai.

Kalėjimo viršininkai galėjo 
rinkta nauja vaidyba j ^(įįį smarkesni, žiaures- 

— ’ ni. Be to, reikia! pastebėti, 
se" kad mūsų publika dar vis ne- 

žilinskas, prįpranta prie rimtų veikalų. 
^.oe Kuomet buvo vaidinama kali- 

1 nių kankinimas, tai pasigirdo 
nusikvatojimas. Paskiaus, per
traukoje, vienas sejias žmogus 
net pradėjo publiką barti už 
tokį netinkamą užsilaikymą. ■ 
Kur yra reikalas verkti, 
čia juokiasi. . .

•kiaus i 
šiems metams. Pirmininku iš
rinkta Izabelė Legmalis, 
k reto r i u m—Ann a 
finansų sekretorium — 
Adomaitis, iždininku — Lilija 
Litviniutė, biznio komisijon— 
Demskienė, Edith Butkus, Nel- 

jlie Seder ir Anna Žilinskas, 
muzikos komisija—Lilian Lit-' 
viniutė, Walter Gugas ir John 
Smith. V

Aš čia reiškiu šiidingiausius 
linkėjimus naujai 
choro viršininkams. Bandyki
me kooperuoti su nauja valdy
ba, kad mūsų choras galėtų 
būti didesnis ir geresnis šiais Rimai, 
metais.

Kas Ateina
“Pepita”—linksma i

koniška operetė, smagios dai
nos, gražios scenos; Mėgėjai 
daro repeticijas. Vaidinime 
dalyvauja: J 
Litviniutė, Ilepwotho—J. J. 
Butkus, Karlos—W. C 
Jone—A. Petrulis, Wilson— 
Smith, 'Felipa—A. Žilinskas, 
Romero- 
—Chas. Karpus 
sias. bet ne menkiaiisias yra J. 
Greblickas—tai 
botoj as.

Prie veikalo 
darbo—mokintis

MINKŠTOSIOS ANGLIES
KODEKSAS JAU PRIE 

SUSMUKIMO

išrinktiems reikia 
sausio

Kitas dalykas, kuris 
pastebėti, tai įvykęs,

Priešfašistinio 
a as ir rin-

Pasirodė, kad į taip 
svarbų darbą niekąs nenorėjo 
apsiimti.

Apsiėmė

WASHINGTON. — 
nas Johnson staiga pasišau- j 
kė konferencijon minkšto- j 
sios anglies savininkus. Jis ; 
jiems sako, kad tarpe jų i 
lenktynės neišnyko, kad 

tai!pramonės kodeksas faktinai 
. susmuko, kad reikia laukti 
dar didesnio krizio ir suiru
tės anglies pramonėje.

Po

Lenino Paveikslai

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

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St

antrą dieną, 
Komiteto susirinkir

draugas Bakšys 
kandidatūrą. Bet 

kuomet niekas neapsiėmė, tai 
ir draugas Bakšys ištraukė sa
vo kandidatūrą, p

meksi- palaikyti

abardamas
Pepitoš rolėje, L. ųįtus draugus, kurie neapsiima

prie to taip svarbaus darbo.
Gdgas, paklaus apsiėmė ę. Mickevi- 
;on J. "cne įr jar viena ypata, ku-

rios vardo nežinai!. Kiti du.
—J. Adomaitis, Pedro palikta išrinkti kitame susirin- 
. Karpus ir paskiau- Kįmė. . i • • -r

Tai labai negerai
operetės glo- darbui reikia dirbti

yra galybės 
dainas, mo

kintis roles, solistų principi
nes dainas. Bet jei kiekvie
nas choro narys įsidės tai į 
galvą ir gelbės, tai “Pepita” 
bus sėkmingai suvaidinta.

Tokiam 
visiems, 
darbas 

Jisai gali
kurie tik gali. Tąs 
yra labai svarbus.
būti išbandytas ir ant Ameri
kos nugaros, tai tuomet jau, 
bus vėlu veikti.

s jau busDraugas Dovidon 
keli mėnesiai kaip s^rga. Kaip 

i pasirodo, tai mažai
aplanko. Tai labai negerai.

draugų jį
Vasario 11 dieną mūsų cho

ras dalyvauja labai svarbiame Reikia būti draugiškiems. Pa- 
chorų konteste, kuris įvyks sistengkime mes tą c.raugą ap- 
Orchestra Hali svetainėje. Šį lankti.

REIKALAUKITE SOVIETU ŽUVŲ!
Krautuvininkai, laikykite Sovietų žuvų. Pradžiai 

duodame penkių rūšių, po 10 kenukų kiekvienos 
rūšies

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

išanksto turi užsimokėti “Amtorgui” už žuvis.
GREIT PAKILS KAINOS ANT ŽUVŲ

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

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

Draugai Waterburieciai pra-' 
nešė, kad 10 vasario rengia! 
“Laisvės” 
su gražia koncertine programa

Vakarienėje 
dainuos

K. Menkeliunįute ■QHH.
žymioji 

mezzo-soprano HMM

la^i-Gruodžio 31 dieną čia 
naudai vakarienę | kVta bedarbių konferencija.

Apart Menkeliuniutės, bus 
Brooklyno Vyrų Oktetas, 
Hartfordo ir New Haveno 
Chorai ir solo dainuos B. Ra- 
moškiutė, Hartfordo Choro 
mokytoja. Gi iŠ Brooklyniečių 
lirg. Pakalniškis sudainuos so-
b.

Greit programa bus techi 
bikiniai sutvarkyta ir paskelb
ia dienraštyje.

Konferencijoje dalyvavo 45 
delegatai nuo įvairių tautų, ti
kėjimų ir organizacijų. Reikia 
pasakyti tai, kad buvo net ir 
katalikų darbininkų šioje kon
ferencijoje. Atstovauta 12 or
ganizacijų.

Paskiaus išrinkta mandatų 
komisija ir kitos komisijos. 
Pakviesta kalbėti d. Amteris, 
kuris buvo pakviestas iš New 
Yorko. Draugas Amteris la
bai gerai nušvietė konferenci
jos tikslą ir dabartinę padėtį. 
Jisai išaiškino apie Roosevelto 
valdžios planus ir dabartinę 
NRA. x

Galima pasakyti, tat, 
draugas Amteris

parengi mą ruošia Detroito 
chorų 
Choras 
dainuos 
teste
tautų chorai, savo kostiumuo
se, kurie dainuos įvairias liau
dies dainas savo kalbose.

Tikietai del šio parengimo 
jau parsiduoda. Juos galima 
gauti pas chorų narius. Už
tikrinkite sau vietą iš anksto. 
Koncertas bus labai geras. 
Svetainė bus nilna, tad pirkh 
tės tikietus dabar.

Pelnas šio parengimo yra 
skiriamas mūsų darbininkiškai 
spaudai. Todėl reikia šį pa
rengimą remti k i e k v i enam 
darbininkui. Taip pat 
parengimšs yra pirmas 
pobūdžio Detroite.

Federacija. Laisvės 
iš Hamtramko taipgi 
šiame konteste. Kon- 
dalyvauja ir kitų

šitas 
tokio

ligoninėj.Jisai guli Balmet 
Nepamirškime aplankyti savo 
draugą.

HAVERHILL, MASS.
ių gelbė-
fronto—

yra

protestai.
protestai,

DARĖ KRATAS PAS NE
PRIELANKIUS KUNIGUS

BERLYNAS.— Prūsijos 
fašistinė policija darė kra
tas namuose tų kunigų, ku- 

kad rie sukilo prieš Hitler.io pa
latai skirtų vyskupą Mueller 

gerai ir aiškiai kalba angliš- protestonų bažnyčiai

Sausio 20 įvyksta Lenino 
paminėjimas, šiame parengi
me Aido Choras ir Laisvės 
Choras dainuos. Tai įvyks 
Lietuvių Svetainėje, 25th ir 
Vernor Highway. Pradžia 
7:80 vai. vakare. Kalbės “ViL 
nies” redaktorius, d. V. An
drulis.

Sausio 21 Lenino paminėji
mas įvyks Aren'a Gardens sve
tainėje, Woodward ir Hend- 
rie, 2 vai. po pietų, šiame pa
rengime abu chorai taip pat 
dainuos.

Man labai smagu matyti, 
kad Aido Choro kai kurie na
riai, kaip tai Serve G. ir Al
bert L.
U
kite ir 
nai?

les Hali, 
• pradžia 

Bus 
ei Blank

tai abu

Mueller

platina “Daily Wprke- 
po choro praktikų. Tęs- 

toliau tą darbą; vaiki-

Edith Butkus,
Choro. Korespondentas..

Scottsboro - jaunuo 
jimui didelės bendro 
juodų ir baltų—mašinės pra
kalbos. Jau dauguma
girdėję apie devynis negrus 
jaunuolius, kurių gyvastis iš
gelbėjo darbininkų 
Jei ne didžiuliai 
tai valdančioji klasfe juodus,
nekaltus jaunuolius tūtų senai 
nužudžiusi, šiuomi tarpu eina j 
labai platus judėjimas, kad 
nekaltus jaunuolis paliuosuo- 
ti. Todėl ir čionai susiorgani- 

i zavo negrai ir balti žmonės 
bendrai, kad kiek galint pa
gelbėjus jaunuolių paliuosavi- 
mui. Tam tikslui yra rengia
mos didelės prakalbos seredo- 
je, 17 d. sausio, Eag 
139 Merrimack St.
kaip 7:30 vai. vakare, 
geri kalbėtojai, Manu 
iš Bostono ir Williap'i A. J. 
Davis, vietinis.

Kiek teko patirti,
geri kalbėtojai ir y;a gerai 
prisirengę pasakyti geras pra
kalbas. Todėl kam t ktai lai
kas pavėlina, ^ai> visiems ^pa
tartina ateiti ant prakalbų, o 
sužinosite daug naujo 
patiem ant naudos, 
pamiršti, kad šiandie 
nežudyti juodos spalvos* dar
bininkus, o'-ryt-po-ryt 
ti tas' pats iu baltien|i darbi
ninkam. Todėl kas ki 
damas, gelbėkite šiom 
bom.

kalbų, o 
tai bus 

bereikia 
i bando

gali bū-

ek galė- 
prakaL

Darb ininke.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
.^Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
25? Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959 ♦

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

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 Waiving & Finger Waning 25c

Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 
ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE UŽ $2-50

Per vieną menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 
mus už $2.50 Panedčliais, Utarninkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6<97

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose♦

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai t Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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SKAITYK LAISVE

NEW YORKO IR AP1ELINKES ŽINIOS IR KITI E.MS.J PRAŠYK

REIKALAVIMAI

ĮVAIRIOS ŽINIOS
==r nes neduoda pakankamai lai-į 

i ko pietum, kad galėtų 
J pavalgyti, o mokykloje

—J i mina netikusį ir brangų

kitur 
paga- ■ 
mais-

Kapitalistinės Sistemos Są’y 
gos Privertė Vogti

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

NEW YORK CITY
** Reikalinga patyrusios moteries ar- 

i i ba merginos dirbti
Amerikos Darbo ■ atrinkimo ir mier;

išrin- 1 sekamai: Internatio 
Greenwich St.,

;Bus Lietuvią Prakalbos Apie1 stD"u|’®11i^ Avę- New Yorke
Leniną “Laisvės” Name Federacijos lokalų yra 

kę delegatus. Jeigu dar kurįos į °
L-a_ i lietuvių darbininkų brganiza-'

10 metu i cijos nesate išrinkę delegatų, i 
vado tai padarykite tą ir praneški

te sekamu antrašu: Friends

prie avių žarnų 
ivimo. Kreipkitės j 
lai Trading Corp. ;

N. Y. C. I

ALDLD 1 kuopa rengia pr 
kalbas paminėjimui 1 
pasaulinio darbininkų

.Lenino mirties sukaktuvių'.
Prakalbos įvyks nedėlioję, 21 i°f the Soviet Unįon, 80 E. llth 
dieną sausio, 2 vai. po pietų, j St 
“Laisvės” svetainėje.

Kalbės d. D. M. Šolomskas, I 
ALDLD Centro Komiteto Sek-'

! pe ant 63rd St. ir vijosi jį ke- j retorius ir J. Ormanas, Jau-
jlis blokus. Tula mergina M.Įnuolis, Nacionalis Sekretorius 

metų amžiaus, j Lietuvių Jaunuolių Komiteto, 
meilužiui, kad i šios prakalbos bus vienos iš

Jos ! svarbiausių. Kiekvienam yra

Linčiuotoje Gauja Užpuolė 
Negrą Darbininką

IŠRANDAVOJIMAI

New York. N. Y.

Gauja linčiuotoji] užpuolė 
i negrą darbininką Henri Arto- Turi Kuomi Pasigirti

New Yorko “Timese 
1 žinia,'

BROOKLYN, N. Y.
foinišiuotas kamba- 

šeimynai, su visais pa-
> William bsburgho apie- 

galima ir 
Mokestis žema, 

vai. vakare šeš-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
* »

417 Lorimer Street, /‘Laisvės” Name
Brooklyn, N. Y.

Pasirandavoja 
rys mažai 
togumais.

I linkėję, atskiras iė.imas;
i valgis pasigaminti.

Galima matyt; 7 ovo
į tadienį ir sekmadienį pe!4 visą die 
na. Apt. 16 1^6 McKibben St. <kam 
pas Graham Ave Bi

» t

Rcumatiškų Skausmu
Reumatiškų skausmų kentėjimai yra

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue)
! BROOKLYN, N. Y.

tilpo 
kAd Brooklyn Catholic 

Big Sisters, Inc. pereitais me
tais pagelbėjo del 8,626 bedar
bių moterų ir merginų. Poniu- j 
tės giriasi, kad jos suteikė 23,- i 
455 pietus del bedarbių ir bena
mių moterų. Jos sako, kad pas 
jas buvo atsikreipę 2,408 mote-

Komunis-: rys, kurios yra benamės ir ne- l 
Į metus 

viso pasaulio darbininkus prie !laiko 500 merginų, turėjo reikh-

II. Boyele. 19 metų jaunuo
lis, areštuotas. Gyvena 657 
MacDonough St. Jis nuo 12 
metų amžiaus labai interesa
vosi chemija. Mokydamasis 
mokykloje gerai savo darbą
atlikdavo irjrakarais skaityda- 'Durian. 17 
vo chemijos knygas. Kiek tik j pranešė savo 
jų buvo viešame knygyne—jis į ant jos kėsinosi negras, 
visas perskaitė. Pinigų pirktis j vaikinas išbėgo ant gatvės ir ■ interesinga žinoti Lenino gy- 
neturėjo. Kada gavo darbą ' pirmutinį negrą jaunuolį pa-ivenimąs, darbai ir mokslas.

Leninas buvo organizatorius 
RusijosX Komunistų Partijos, 
kuri laimėjo revoliuciją. Leni- 
ninas suorganizavo 
tų Internacionalą, kuris vedai turi kur pernakvoti.

neturėjo. Kada gavo
Girls High School mokykloje. . matęs pradėjo jį mušti, spar
tai jis pavogė kelis dalykus, dyti ir šaukti pagelbos* Susi- 
ir nunešęs į senų daiktų krau- rinko apie 40 baltųjų elemen- 
tuvę pardavė juos, o už gau-tų, visi jie puolė ant negro, 
tus pinigus nusipirko chemi- Artope išsigelbėjo atbėg’ęs 
jos knygų ir laboratorijai įran- prje policisto, kuris jį arešta- 
kių. Kada jį 
jąunuolis visą istoriją išpasa- Qaujaj policistas nieko nedą-

areštavo, tai;v0 jr kaltina betvarkės kėlime.

rooklvn, 
(.11-13)

FREE INFORMATION 
Immigration, Naturalization, Traveling 

Aliens Not Legally 
ortcrl, Legalized 

EXCHANGE 
New York City 

en 9 A.M.-9 P.M.

Citizen Papers. 
In Country, or Dedi 

ALL NATIONS 
207 East 81th Street, 

Tel. Regent 4-71C6 Op,

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expclleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu Vaistu, tuo- 
jaus jausite maloniu šiluma, kas liudys, 
kad Pain^iixpelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

Obpeller

kojo. Jo žygis yra blogas, { 
bet kaitra kapitalistinė siste- i 
ma, kurioje žmonės, ypatingai 
jaunuoliai, turinti didelį tąlen-1 
tą prie mokinimosi, bet jiems; 
sąlygos neleidžia. Šio jaunuo
lio prasikaltimas rodo, kad jis 
siekė mokytis, lavintis, bet ne
turėdamas ištekliaus priėjo 
prie vagystės. Tai kapitalisti
nės sistemos vaisiai.

re.

Tai Keistas Dalykas

revoliucijos. Ateikite visi ir 
visos. Atsiveskite ir savo, pa
žįstamus.

Protestas Prieš Karą-Kovo- 
kiroe už Savo Teises

vienos kapitalistinės
įstaigos raportas 

Yorko ir Brooklyno 
šis raportas toli gra-

STEPHEN BREDES, JR JONAS STOKES
Lietuvis Ad vokalas

197 HAVEMEYER STREET

Nustato Laivų Krovėją 
Darbininką Algas

N.R.A. ponai ir reakciniai 
vadai iš Internacional Long
shoremans Ass. nustatė laivų 
krovėjų algas. Vietomis yra 
pridedama 5 centai į valandą. 
Bet vietomis.bus mokamą a]- 
gos tik 30 centų į valandą. 
Prie tokios algos negalės dar
bininkai 
krovėjai 
bo.

pragyventi, nes laivų 
neturi nuolatos dar-

Jau šeštadienio “Laisvėje” 
buvo rašyta, kad Lucianų šei
myna atgavo savo mergaitę, 
24 dienu amžiaus, nuo tūlos 
moters Stackhouse vardu. Da- 

! bar policija areštavo Marga- 
,'retą Stackhouse ir jos vyrą. 
Į Už juos reikalauja $10.000 
' kaucijos. Iš karto Stackhouse 
į sakėsi, kad jos mergaitė, pas
kui, kad pirko parke. Kada 
jos vyras parėjo iš darbo, tai 
būk ir vyrui pasakius, kad gi
męs jos kūdikis. Policijos 
viršininkas klausė nas jog vy
rą :—Ar tu pažiūrėjai į kūdi
kį ?—“Yes. sir.”—atsakė jis.

—Ar tu manai, kad Brook- 
lyne vaikai gema su šiūšėmis 

i apsiavę?
—O. ne, atsakė jis.

i —Ar ta mergaitė yra į tave
v panaši ? (Stackhouse yra neg

ras, o mergaitė italų šeimy
nos.) *

—No, sir.—atsakė jis.
Tik ir keistų dalykų dedasi 

j toje kapitalistinėje sistemoje, 
i Rodosi, kad ta pora priguli 
! prie “kidnaperių,” tai tokius

Buvę Kareiviai Iškovojo 
Daugiau Teisią

Delegacija iš 35 asmenų 
buviusių kareivių organizuotų 
į Buvusių Kareivių Darbinin
kų Lygą nuvyko pas komisio-: parodymus ir duoda, arba gal 
nieriu Hodson ir privertė jį, Margaretai neviskas dirba, 
suteikti jiems darbą ir pinigi-įkaip reikia, tai ir buvo pasivo- 
nės paramos. Komisionierius' gUSj kūdikį.
nuskyrė komitetą, kuris ben-1 . ■ , .
drai su buvusiti kareivių komi- MitCIT CITC1D1NIHMAI
tetų teiks darbus arba pašalpą IWUijU jUMKilllUlVlAl
tiems, kas neturi darbo. IR PARĖMIMAI

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Sovietą Sąjungos Šokikės Tarptautiniai Mitinęaj Pami- 
Gerai Atsižymėjo Dėjimui Lenino Mirties

Penktadienį vakare. Carne
gie Hall svetainėje, davė de
biutą dvi Sovietų Sąjungos šo
kikės Tatiana Večeslava ir V. 
Čabukani. Jos yra įš Lenin
grado Marinski Teatro. Atliko 
ddbiiitą oficialiai pagal Jung
tinių Valstijų valdžios leidi
mą. kas reiškia, kad kultūros 
ryšiai tarpe Jungt. Valstijų tr 
Sčvietų Sąjungos atsteigti. Jos 
šoko visą eilę revoliucinių šo
kiu. Net kapitalistų spauda 
sako, kad labai gerai*pasiro
dė. a

FOTOGRAFASBOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

šiuomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

lo su Šia įstaiga.
Tai tik 

labdarybės 
apie New 
bedarbes,
žu yra .nepilnas. Daugelis tų 
merginų atsiduria baltų vergių j 
padėtyje. į

Štai trečiadienį “Daily Wor- 
keryje” tilpo šiurpulinga žinia. 
Brooklyno dalyje, 141 Trout
man St./gyvenamyje atrasta iš- 

q badėjusi pusgyvė motina S. 
j Cooper, kuri buvo tik pagim- 
I džius kūdikį. Kada kapitalistų 

» vaikus, tai prie 
jų yra geriausi daktarai/ slau-1 
ges ir gėriausis patarnavimas. 
Darbininkė, našlė, moteris pa
gimdė šaltame ir dvokiančiame 
kambaryje, neturėdama jokios 
pagelbos. Cooperienės vyras 
mirė apie 4 rhėnesiai laiko at-

Imperialistai galvoktrutčiais 
rengiasi karan. Washingtono 
ponai rengiasi paskirti karo 
reikalams dar vieną miliardą 
dolerių. Jau dabar budavoja 
arti pusės šimto naujų karo 
laivų. Tuom kartu kongresas 
svarsto dar bilių, 
turės būdavot i 101 
laivu.

šalyje bedarbė 
baisus. Darbininkijos sveika
ta pavojuje. Džiovą ir kitos 
ligos labai plečiasi. Vaikučiai 
serga, grūmoja darbininkų 
klasei didelis pavojus.

Bedarbės klausimu darbi- 
ninku konferencija bus laiko-j 
ma Washingtone, vasario 3, 
4 ir 5 dienomis. Bus išdirbti 
planai kovai už darbus arba 
tuojautinę pašalpą. Bus mobi
lizuojamos masės kovai už 
darbininku klasės draudimą.

New Yorkas rengiasi pa
siusti į tą bedarbių konferen
ciją net 150 delegatų. Mūsų 
pareiga sukelti lėšų, kad at
stovybė būtų Washingtone. 
New Yorke revoliuciniai dar
bininkai ruošia prieškarinį su
sirinkimą. prakalbas, kurios 
ivyks 29 d. sausio. St.. Nicho
las Arena. 69 W. 66th St. New Į 
Yorke. ■>' |

Mūsų pareiga darbuotis, kad VTet.uv,^ka1’
Visi planai butų pravesti gy- pjrniam mokinami maži vaikai, ant- 
veniman. Organizaciios ori- ram paaugę jaunuoliai-lės, taipgi 
valo nadėti parinkti auku. Pa-;antrą skyrių gali ir suaug? draugai 
Vieniai draugai ll drauges tu- Pamokos įvyksta kiekčvieną šeš- 
ri Stoti darban. Darbininkų ; tadienį nuo pirmos valandos pd pie-
susirinkimus padarykime ma-1 Vb Lietuvių Name, kiiubo kamba- 

. . '. ' riuose.
Simais.

I VOClO r I *■

pagal kurį pačios gimdo 
naujų karo

ir krizis

Kitoje lovoje atrasta pusgy
viai jos .vaikučiai, Anna 7 me
tų, Joseph—5 metų ir Edward 
18-kos menesių. Vaikučiai, ma
tydami sergančią motiną, patys 
sugulė j lovą ir susiglaudę, išba
dėję, laukė mirties, štai kokia 
ši kapitalo tvarka. Vieni skęs
ta turtuose, o darbo žmonės, 
kurie viską padaro—badauja.

Dilgė.

Mokinami 
ir rašto.

BROOKLYN, i N. Y.
Lietuvių Darb. Susiv. 6 kuopa įs

teigė vaikų mokyklėlę, 
lietuvių kalboj, skaitymo
Mokytojai St. Jasilionis ir P. Ma
čiukas.

’ Tėvai, kuriems rūpi, kad jūs galė
tumėt susikalbėt su savo vaikais 

naudokitės šia proga. 
Mokykla susidaro iš dviejų skyrių^

veniman. jaunuoliai-lės, taipgi

BROOKLYN.

Telephone Stagg 2-7057

MONTREAL CANADA

N FELDJ. M. ROSE
A DVOK Al

Kalba Lietuviškai
JONAS STOKES

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

512 Marion St., krttpipas Broadway 
BROOKLYN, N. ¥. 

Tel.: Glenmore 5-9467

St. East20 St. James
Tel. HArboulr 3424

meDikalis patarnavimas 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio aaistanti) Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir 
organų. Beskausmis gy 
čiuotų kraujagyslių. Pa> 
Specialistų visose ligose. 
Valandos: nuo 10 ryto 
Nedaliomis: nuo 10 ryto 
113 W. 42nd ST.

tarpe Broadway ir

Xn*V Pasitarimai 
-II AI egzaminavimas

lytlcB«ilapĮnimoni 
dyina.i garankš- 
arlmai Daktarų-

iki 10 vakare 
iki 2 po pietų 

NEW YORK 
6*.h Avenue
ir StfjoO

Telephone, Evergreen^ 6-5310

UETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudčkitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefoliuokite: Evergreen 7-1661 TRTT YTMRTi’R

Arba užeikite pasikalbėti 1
Kampas Union Ave. ir Grand St.485 Grandest.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y.

3

R
I s
I
I

I n

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAUKTUVIŲ DIRE

i a i 1 n i zl a i n

t

KTORIU8 [

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniu

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupomo 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj viet,.j

Mei- 
jhin^

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

’ i
! Išbalzamuoja ir laidoja numirusius» 
| ant visokių, kapinių; parsamdo au-, 
| tomobilius ir karieta 
I krikštynoms ir pasiv 
I 3

C

1 BROOKLYN,

,s veseli.joms,| 
ažinėjimams |

231 Bedford Avenue

'<♦>
4

: <V

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

Mažuti 
(11-12) ryto iki 9 vai. vakarOfiso valandos: nuu 9 vai.

Penktadithį iki 5
iš 
valandai vakare.

i

Komunistų Partijos II Dis- 
triktas rengia tris x i 
mus minėjimui 10 metų Leni
no mirties sukaktuvių. Jie 
įvyks šeštadienį, 20 d. sausio, 
1934 metais.

Vienas masinis susirinkimas 
bus St. Nicholas Arena,' 69 
W. 66th St. Kitas bus laiko
mas Bronx Coliseum svetainė
je, ant 177th St. ir trečias ma
sinis susirinkimas 
dia Hall, 918 
Brooklyne. Visi 
įvyks 7:30' vai. 
lyvaus darbininkų chorai. Bus j Teises ir tt. 
ir darbininkiškų 
bei Raudonojo Fronto Jt> e n as

Komunistų Partijos Antras! —
Distrikta, rengia šiuos mitin- Įgfl Pę|egahl Išrinko j SSSR 
gus trijose vietose, kad kiek-: °
vienas darbininkas ir darbi-j 
ninkė galėtų dalyvauti. Visur; 
bus geri kalbėtojai. Kalbės K. | 
P. Centro Komiteto 
sekretorius drg. E,
Robert Minor, Ben- (told, Ja-idatus nuo 160 delegatų, kurie 
mes Ford, J. S. Poyntz ir visa yra išrinkti į Sovietų Sąjun- 
eilė kitų geriausių, kalbėtojų, gos Draugų konferęnciją,. kuri 
Visų darbininkų pareiga da? įvyks sausio 26, 27į ir 28 die- 
lyvauti. nomis, New Star Casino, 107th

susirinki- BroolilyMe Šaukia Konferen-j
ciją Prieš. Lincą

Bendro Fronto Laikinasis 
Komitetas išleido atsišaukimą 
del kovos už Scottsboro neg
rus jaunuolius. Konferencija 
įvyks 24 d. sausio, Elks Audi
torium. 1068 Fulton St. Prie 

[šios konferencijos i___ __ _
St. j prisideda kelios unijos, Tarp-I^-

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

BROOKLYN, N. Y.
Priimsiu į biznį kaipo partnerį į 

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

------ ------- --- .. -A-------- -—J ----------  
PARiSlDUODA 4 kambarių fornišius,

- --- .labai pigiai. Turiu labai greit par- 
Šaukimo duoti, nes turiu greit apleisti mies- 

. Galima matyt nuo 6 iki 10 vai. 
vakare. Kreipkitės: 426 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Sergančią 
Chroniškos

Vyrą 
Ligos

ir Moterą 
Gydomos 

Šiandien ateiki 
ei savo svei 

ištyrimo, < 
bus išaiškin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INC

Serumų be

nomis, New Star Casino, 107th O

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043 ’ ’

s Nušašėji 
Nervų Ligos 
I nas Silpnu 
Skilvio Žar- 

:Y Mėšlažar 
igos, Nervų

{degimas beit Reumatiški Nesveiku 
mai.

ir Kitos Ii- 
lomos naujo 
lais.

8 P. M.
iki 4 P. M,

ma
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarim is Veltui 
KALBAM LIETUVIŠKAI

UO Fast 16 SI. N. L
Tarp 4th Ave. ir Irving Place

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 

Sekmadieniais 9 A. M.

te de 
katou 
jums 
ta, kf.ip jūs fiziši
kai stovite.

Ode; 
mai, 
A b e 
mas, 
nų 
nes L

;o generalis organizacijos centras praneša, 
. Browder; kad jie jau yra atlaikę man-

BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda “Sandwich ^hop,” 

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

' ' . (10-12)

Draugą Konferenciją t _
Sovietų Sąjungos. Draugų

/ •»

Moksleiviai Sukilo Prieš 
Nepakenčiamas Sąlygas
New Utrecht High ■ School 

250 mokinių sustreikavo prieš 
prastą maistą ir labai blogas 
sąlygas. Jie šaukė susirinki
mą /mt 56įh St. ir 16th Avė. 
Jų susirinkimą užpuolė polici
ja ir' išvaikė. Mokiniai reni 
giasi turėti kitoje vietoje su
sirinkimą. ir kovoti už tinka
mesnį maistą ir tt. Kaltina, 
kad, mpkytojds ir. jų perdėti- 
•' pi 1 't , » • :'■ * ■

įvyks Arca-
Halsey I
susirinkimai i tautinis Darbininkų Apsigy- 

vakare. Da-jnimas; Lyga Kovai už Negrų
Visų darbininkų 

vaidinimų i organizacijų pareiga išrinkti 
! delegatus ir dalyvauti.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau Dmiaw ir chroniškas vyrų ir 1 

motorų ligas kraujo ir odos
Padarau ifity rimus kraujo ir šlapumo

: Į DR. MEER ■
156 W, 44thųSt. Room 302

’ . :Ne^mrk, N. yč 
, — Valandos Priėmimo: i

Ryte nuo 10 iki 1, Po pietų nuo '4 
Iki 8 Valandai vakare

■ Sekmadieniais nuo IĮ ryto iki 12 dienų 
Telefonas Lackawanna 4-2180 

ra-™.':*',1, .ugaagfeaafar.ri rįi it ■ assaįasaasaamĮsaMMM

Kvėpuojamųjų Kanalų 
gos yra seknlingai gyd 
viškais, moksliškais bud

X-Spinduliai, Kraujo'ii tyrimai, oa 
boratoriniai Tyrimai, 
čiepų Išmirkštimai.

Prieinama Kai

MATHEW P. BALLAS 
( 3 I f L h U S K A S ) 
GRA B O K i U S 

i UNDERTAKERS ALD EMBALMERS 
660 GRAMD ST. BROOKLYN. N. Y.

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM L KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. duodam'GRAŽIA vietą, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

. VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUSIAI PATARNAUSIM. ,

MUSU RAŠTINE ATDARA t DIENĄ, IR NAKTL MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




