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Rooseveltas Reikalau
siąs $623,000,000 iš 
^Sovietų ^jungos

WASHINGTON. — Ofi- 
cialis valdžios pareiškimas 
sako, kad Sovietų Sąjunga 
esanti iš seniau skalna Ame
rikai ant $623,000,000. Prie 
to priskaitoma yra ir Ke
renskio valdžiai paskolinti 
$187,000,000, kurie buvo iš
leisti karui prieš Sovietų 
Sąjungą. Roosevelto val
džia dabar reikalauja, kad 
Sovietu valdžia šitas skolas 
atmokėtų. Tik klausimas, 
ar gaus.

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a Ja i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

Telephone STagg 2-3878

50,000 Mainieriy Streikuoja
Darbo 10,000

reika- mių ir vandenų. kad šitas

20 DarbininkuStreikierius

dešimts penki darbininkai.t ai o.'

Komunistas
po Specialė Karo Mokykla

AQSTA, Italija. — Mus-
WilLpQ-RarrP Pa • so^n^° valdžia čionai įsteigė YY Inco ai I c, Id. (specialę mokyklą lavinimui

iš

Gelžke-

šizmą Austrijoje.

■f

VIENA, Austrija. — Po
licija suareštavo 60 hitleri-

Hitlerio valdžią paliuosuoti 
tuos draugus.

NAUJAS KARAS 
CHINIJOJ

(Daugiau Pasauliniu žinhj 
5-tam puslapyi)

Išina jau prisakė mainie- 
bendras riams, nariams United Mine

rinkimus lai- del tolimesnės dolerio infli- 
Jis pareiškė, kad

darė užpuolimą ant industrinės ; 
buveinės, kur buvo laikomas i 
darbininkų susirinkimas.
vartota prieš darbininkus 
žės ir gazinės bombos, 
žeista 75 streikieriai.

kurį suorganizavo Lyga Ko-’ darbių apdiau ,bs _ 
vai prieš Karą ir Fašizmą, | mui. , ■ !g n

2. Tu o j aus turi būt panai-1

tus kovoti prieš A: 
imperialistus ir prieš 
buržuaziją.

shanghai. — Chiang i Bedarbiams 
Kai-sheko armija paėmė Fu- • 
kien provincijos sostinę;

• -Sa 5"! kelias iš prapulties.
‘ j laikraštis turįs

. /skaitytoju.
Pi- į ‘ __________________

ir i

Darbininku in intelektua-į lams, mes i v • • • *: lų bendro fronto komitetas, ; tie ;
i kurį suorganizavo Lyga- -

Pra-; galią paimti į savo rankas 
i- visą pinigų aukŠą, vertės

Surinkta vai- Mes raginame lietuvius 
ir laukia ko- mainierius neatsilikti nuo 
į streiko sri- kitų savo brolių mainierių. 

Kovą laimėsite, jeigu suda- 
ngresas Planuojama indžiokšinairysite bendrą frontą!

havana, Kuba. - Pra- Policija Sužeidė 75 ' Reikalauja Mirties del 
glijos valdžia tada siuto del Ridėjo Kubos Nacionalės 

Į Darbo Federacijos kongre
sas. Kongreso atidarymo 
masiniam susirinkime daly-

Še- j griuvo, subyrėję sienos nuo 
eksplozijos. Eksp|pzija bu
vo tokia smarki, kad sudre- 

Iš sužeistųjų bėjo visas miestelis. Tuo • 1 • '1*1 1 • 1 1 •• • 1 1 •

(sudarė sekamus reikalavi-; _ ___ _
mus ir priduos prezidentui * į visi karo ! kontraktai 

armijos budavojimo karinių lai- Japonija Mato Pavojų
Iš Jungtinių Valstijų 
Karinių Manevrų

TOKIO. — Pranešama 
Mandžūrijos, kad Manchu
kuo (Mandžūrijos valdžia) 
nutarė paleisti iš galėjimo 
šešis Rytinio Chinų
lio viršininkus. Tie Viršinin
kai yra Sovietų Sąjungos 
piliečiai. Sovietai griežtai 
reikalavo jų paliuosavimo.

i ----- --- ------- ----- n— reiKaiavimus pinigu
1 Dimitrov, Popov ir Tanev, reikalams

JEANETTE, Pa. • 
nai buvo laikoma Westmo- į 

i reland pavieto

— Čio-1

bedarbių ’ 
ri išrinko i 

pinigai"būtuįaskii'ti be- 14 delegatų i naeionalę be-] 
bin audraudos palaiky- darbių konvenciją, kuri 

I įvyk Washington

Valdžia įsakė Išmest iŠ Reikalauja įsteigimo 
Fašizmo Anglijoje

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžios įsakyta pa
leisti iš CWA dešimt tūks
tančių darbininkų Kentuc
ky valstijoje.
mą davė CWA administra-; 
torius ponas Hopkins. Fe- Į 
deralė valdžia neturinti 
nigų apmokėjimuį algų 
tęsimui viešų darbų.

LONDONAS. — Viscount ' 
Rothemere, leidėjas “The 
Daily Mail”, atvirai išėjo už 1 
steigimą fašizmo Anglijoje. 
Tai vienatinis esąs Anglijos

, Tas jo : 
1,500,000

išrinko 14 Delegatų į 
Bedarbių KonvencijųDARBININKU IR INTELEKTUALŲ REl

KALAVIMAI PRIEŠ KARINIUS PRI 
SIRENGIMUS JUNGTINIU VALSTIJŲ

•eikalaujame, kad konferencija,

ROOSEVELTO VALDŽIA, BOSAI IR
SENOSIOS UNIJOS BIUROKRATIJA

SUSIVIENIJO PRIEŠ MA1NIERIUS

Hitleris Nutarė Neišleist Rooseveitui ir
Draugų Dimitrov, Popov ir laivyno sekretoriams:Tanev L Daugiau jokių pinigų i

neturi būt skiriama karo . 
reikalams. Mes reikalauja-• 

BERLYNAS. Nežiu-;me vįe§ų darbų, o ne karo i 
i lint to, kad pačios valdžios darbu. Griežtai atmest ar 

BERLYNAS. — Vokieti- j teismas rado„_nekaltais bul- 
joj darbo unijos panaikin- ■ garus komunistus draugus reikalavimus 
tos. Fašistai paskelbė nau
jus “įstatymus,” 1 
galią atiduoda darbdaviams 
ant darbininkų. Darbiniu-, Įėjime.
kai neturės jokių organiza-. darbininkų protestai privers 
cijų ir jokių teisių. Aiškiai 
pasakoma, kad nuo dabar 
“darbdavis bus ponas savo 
namuose.” Jis ves darbi
ninkų išnaudojimą taip, 
kaip jis nori.

“Darbdavis Viešpats Savo 
Namuose,” Sako Fašistų 
Programa

vu ir t. t.
3. Tuoj aus turi būt paleis- 

: tos militariškos organizaci-' 
: jos, kaip Citizens Military 
J Training Camps ir t. t.

mijos ir laivyno ministerijų i 4- Reikalaujame, kad tuoj
i pinigų karo j būtų ištrauktos visos kari-

, . _____________________  Vietoj bilionus nės spėkos iš svetimų že-
kurie visą fašistai nutarė jų neišleisti; dolerių išleisti karo reika- mių ir vandenų.

’ 1 * j j iš Vokietijos, bet laikyti ka- ‘ 
Tiktai milžiniški

WILKESBARRE, Pa.— 'prieš streikierius, idant už- 
71 Sausio 15.—šiandien išėjo į davus smūgi pikietavimui 

!11 streiką pirmo distrikto mai- kasyklų.
c,c nieriai. Juos iššaukė strei- Mainieriai kovą laimės, 

jkan United Anthracite Mi- jeigu jie suvienys savo spė- 
i ners of Pennsylvania. Ap
skaitoma, kad kovon stojo 
: apie penkiosdešimt tūks
tančiu mainierių;

Roosevelto valdžia lūpo
mis Darbo Tarybos jau pa-: 
smerkė streiką, dar streikai 
nepaskelbus. Senoji unija, ■ 
United Mine Workers of I ted Anthracite Miners na- 
America, tai yra, jos lydė-, riai, taip nariai United'Mi
niai su Boylanu priešakyje,, ne Workers turi paduoti 
padavė ranką kasyklų savi- vieni kitiems rankas šioje

kas ir. patys paims streiko 
reikalus i savo rankas. Ma
loney ir Cappelini neves 
streiko prie laimėjimo. Jie 
mainierių. priversti šitą 
streiką paskelbti.

Visi mainieriai turi susi-

Komunistai Laimėjo 
Rinkimus 5 Miesteliuose

Naujas Roosevelto Už
simojimas ant Dolerio
WASHINGTON. — Pre- 

i zidentas Rooseveltas pas.i- 
i šaukė į konferenciją demo 

BARCELONA, Ispanija. > kratų ir republikonų vadus 
—Katalonijos miestuose ir i ir išdėstė jiems savo planus 
miesteliuose 
mėjo “kairiosios” partijos acijos.
—monarchistai ir konservą- kongresas turi suteikti jam 
toriai tapo supliekti. F ‘ ' ...
nešama iš Lerida provinci
jos, kad ten penkiuose mie- - $3,600,000,000. Tada jis ga- 
steliuose rinkimus pilnai les toliau nupuldyti popieri- 
laimėjo komunistai. nio dolerio vertę ir pakelti į

' -------------------- , produktų kainas.

Užėmė Fukien Sostinę - - - - - - - -

SOVIETŲ SĄJUNGOJ SUIMTA DEVYNI i 
UŽSIENIO KAPITALISTU ŠNIPAI

I ■■

TOKIO, Japonija.—Jung
tinių Valstijų imperialistų 
žygis su šešiais orlaiviais į 
Honolulu sujudino Japoni
jos imperialistus. Japonijos 
valdininkai sako 

j Amerikos žygis “sudaro vi-i cinkams ir valdžiai prieš į'kovoje. Vadai bandys mai- 
| sai naują padėtį 
■ vandenyse.” šeši

Pacifiko 
,i orlaiviu u v

Luuskridiinas be šdstojimo į 
' Hawaii už 2,400 mylių pa- 

j u Hvcinnin j rodo, kad Amerikos orlai-mo darbo naudai užsienio; . . ’ . \
iviai gah Pasiektll Japoniją 

ši Controll kompanija tu>e už kelilJ d’eniI- bet už ko" 
i^i^vvUc. Sown J klos vienos dienos, ri rysius su keliomis šapo- j H

mis ir jų naudai jos agen-Į 
tai varė šnipinėjimą. Tūlas 
laikas Sovietų valdžia su-įJlUDOS 
čiupo ir išdraskė panašų! -

Associated Press žinių 
agentūra praneša iš Mask
vos, kad susektas naujas 
bjaurus šnipų ir sabotažnin- 
ku suokalbis. Sovietu val
džia suareštavo užsienio

i Control! kompanijos gaspa- 
dorių ir aštuonis agentus.
Taip pat suareštavo dvide-1 šnipų lizdą, kuris buvo pri-' 
šimt -rusų, kurie dirbo toje! sidengęs Metropolitan-Vick-, 
kompanijoje ir padėjo kom- ers kompanijos vardu. An-j 
pan. agentams varyti šuo- g „
kalbi. Visi šitie.sutvėrimai suėmimo ir teisimo tos kom-į 
kaltinami varyme šnipinėj i- panijos agentų.

ros Darbininkų 
Generalis Kong

kovą stojančius mainierius. i nierių eiles padalinti ir su- 
Tuo būdų susidaro darbda-, demoralizuoti. Boylano ma- 
viu, valdžios ir senosios uni U z
jos biurokratų
frontas, kad streiką sulau- Workers, eiti į darbą. Bet 
žyti. 'Vmainieriai neturi eiti į dar-

Valdžia turi sumobiliza- bą, kuomet milžiniška kova 
vus ginkluotas spėkas strei- verda už jų klasės reikalus. 

| ko laužymui.
i stijos kazokai 
mandos leistis

’ tis.

HARTFORD, N. C. —; Tie šeši darbininkai, ku- 
i Easter Cotton Oil kompani- i rie žuvo ant vietos, tapo iš- 
j jos dirbtuvėje sausio 13 d. j virti gare, kuomet juos ap- 

i “Nauja Dalyba” reiškia Badų įvyko baisi eksplozija. : 
ši darbininkai tapo ant vie- 

_____  Į tos užmušti, o septyni sun- 
. DETROIT, Mich. — Tik'kiai sužeisti, i ‘

miestą Foochow. Bando pa-į vieną paskutinę savaitę keli randasi ant mirties pa-(laiku dirbtuvėje buvo dvi-
P^kti sukilėlių vadus, o su- va]džia atėmė pašalpą trim 
knušinti 19-tą armiją, kini tūkstančiam bedarbių šei- 
faktinai buvo sudarius., lai-; mynų. Tai Roosevelto vai
kiną Fukien valdžią. Chiang. jžios dovana bedarbiams! 
Kai-shekas reikalauja, kad ;____________
armija būtų pakrikdyta, o
jos kareiviai išbarstyti po > Speciale Karo Mokykla 
kitas armijas. 1 --------

. .. oficierių, kurie galėtų vado-
Komunistų Partijos sek- vauį armijai, kilus karui, 

cija rengia Lenino mirties! į-arpe augštųjų Alpų kalnų, 
paminėjimo masinį susirin-j ____________
kimą šį sekmadienį, sdusio
21 d. Įvyks Darbininkų Suemc 60 NaziŲ
Centre, 325 East Market 
St. Kalbėtojai bus nuo Ko
munistų Partijos ir Jaunų-

♦ jų Komunistų Lygos. Ra- ninku (nazių) ir kaltina 
giname lietuvius darbiniu- juos, suokalbyje įsteigti fa- 
kus skaitlingai dalyvauti.

......      BRAWLEY, Cal. — impe- j SOFIA, Bulgarija. — čia 
EKSPLOZIJOJE ŽUVO ŠEŠI DARBININKAI I vavo dešimt tūkstahčių dar-, [‘n^'Tarbininku tišįjoani!!eisiami 7? darbininkai- 

bininkų. Kongrese du tūks- (streiką. Streikas sėkmingas, komunistai. Fasistmes val- 
tančiai delegatų, kurie at-1 nes sustabdė daržovių išvežimą j džios prokuroras reikalau- 
stovauja 300,000 unijistų. | bei nuėmimą nuo laukų. ‘ ' ~

I _________ ___ ______ x--------------------

Nuo Jungtinių Valstijų | gimto ginkluotų policistų pa- 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos dalyvauja draugas 
James W. Fordas, (pereituo
se prezidento rinkimuose; 
buvęs Komunistų Partijos 
kandidatas į vice-preziden- 
tus. Varde Jungtinių Vals
tijų revoliucinių darbininkų 
jisai sveikino Kubos unijų 
kongresą ir ragino' delega- 

merikos; 
savo

• bei nuėmimą nuo lauku. ja mirties bausmės del dvi- 
Sausio 1.3 d čionai pusantro ' dešimt, o kitiems ilgų metų 

(kalėjimo. Darbininkai kal
dinami varyme prieškarinės 

pa_ agitacijos armijoje ir laivy- 
buo- ne.

Su-!_______________

Hitlerio Valdžia Teisią ' Mirė Veiklus ir Senas 
Draugą Renn i Komunistas

BERLYNAS. — Leipzigo 
mieste kruvinoji Hitlerio 
valdžia vėl pradėjo naują 
terorą prieš revoliucinį dar
bininkų judėjimą, Čia pra
dėtas teismas prieš draugą 
Ludwig Renn, komunistą ir 
priešą karo ir fašizmo. Jis 
kaltinamas “tėvynės išdavy
stėje”. Jam primetama la
vinimas darbininkų vartoti 
ginklą kovai prieš fašizmą. 
Drg. Renn yra parašęs ke
lias knygas karo reikalais. 
Viena knyga yra “Karas,” 
kita “Po Karo

LOS ANGELES, Calif. — 
Čionai mirė draugas Isad- 
ore Brooks, Komunistų Par
tijos narys ir darbuotojas 
nuo 1919 metų. Tai buvo 
nenuilstantis draugas ir ko
votojas. Iki pat mirties bu
vo ištikimas komunizmo 
idėjai.

Žuvo 15 Žmonių j
GEORGETOWN, British 

Guiana. — Patvinę kelios 
upės, padarė nuostolių ant 
poros milionų dolerių ir žu
vo penkiolika žmonių.

Japonijos Militaristai Prieš 
Sovietų Sąjungą

“Istorija Sovietų
Valdžios Lietuvoje”

Manchukuo Paliuosuos 
Sovietų Viršininkus

T .. * Amerikos Lietuvių Darbi-
TOKIO, Japonija. — Ar- Literatūros Draugijos 

nujos ir laivyno sulai laike sek,,.etorius drg. šoiomskas 
special? konferenciją nu-, kabl ,am nuo drg. 
kreiptą pries Sovietų Sąjun-(R suko jg MaskvoS) kad 
ga Tarimai laikomi slap- jig - rag ti k 
tybeje.

SHANGHAI. — Praneša
ma, kad Ninghsia provinci
joj tūlas generolas Sun pa
skelbė karą Nankingo val
džiai. Jis turi 50,000 vyrų 
armiją. Jau užėmęs kelis 
miestus.

“Istorija Sovietų Valdžios 
Lietuvoje.” Rankraštis jau 
išsiųstas ir neužilgo bus 
gautas Amerikoje. Tai bus 
ALDLD leidinys šiems me
tams. Visi draugijęs na
riai gaus veltui. Reikia pa
sidarbuoti, kad gavus nau
jų narių.
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Ruoškitės “Laisves” Šerininkų 
Suvažiaviman!

Metinis “Laisvės” b-vės šerininkų su
važiavimas įvyks vasario 4 dieną, 1934, 
Brooklyne. Visi mūsų šėrininkai ir or
ganizacijos, turinčios serus, kviečiami 
rūpestingai ruoštis.

Kiekvienais rųetais bnūsų šerininkų su
važiavimai esti visaidesni ir svarbesni 
todėl, kad juose mes giliau ir visapusiai! - 
padarome atatinkamą apžvalgą savo 
dienraščio ir nustatome gaires sekan
tiems metams plėtimui revoliucinės dar
bininkiškos apšvietos.

Su kiekvienais metais mūsų dienraštis 
vaidina vis svarbesnę ir didesnę rolę, kai
po švietėjas ir organizatorius plačiųjų 
lietuvių darbininkų masių; kaipo kelro
dis ir įrankis darbininkų rankose jų ko
vose su išnaudotojų kla^e.

Mūsų suvažiavimų pasekmingumas, ta- 
čiaus, priguli nuo to, kiek patys šėrinin
kai pasiruošia prie jo, kiek jie įdeda pa
stangų padaryti jį pasekmingu.

Ypačiai šiemet, po keturių metų neiš
pasakytai gilaus ir plataus kapitalizmo 
križio, bedarbės, laikotarpyj Amerikos 
buržuazijos žygiavimo linkui fašizmo ir 
imperialistinio karo komunistinės spau
dos ir viso judėjimo vaidmuo darosi daug 
svarbesnis ir .į jį privalome kreipti juo 
datigiau susidomėjimo.

Atvažiuokite, draugai šėrininkai, į su
važiavimą būriais. Tolydžio, pakartoja
me,’ atsivežkite naujų sumanymu pageri
nimui mūsų dienraščio turinio ir nuro
dymų, kaip pasekmingiau “Laisvę” pra
platinus tarpe darbininkų, dar neskai
tančių mūsų spaudos.

Organizacijos, turinčios mūsų bendro
vės serų, raginamos išrinkti savo atsto
vus ir prisiųsti; apsvarstykite savo susi
rinkimuose mūsų spaudos reikalus ir įtei
kite sumanymus savo delegatams.

Kurie draugai arba draugijos dar ne
turi “Laisvės” Šerų, o gali nusipirkti, 
prašome tai padaryti prieš šį suvažiavi- 
mąjbr dalyvauti jame, kaipo šėrininkai.

Mūsų organizacijos ir pavieniai drau
gai, negalį dalyvauti šiame suvažiavime, 
raginami siųsti savo pasveikinimus ir su
manymus laiškais; kurie arba kurios iš
gali prie pasveikinimų pridėti kelis dole
rius .dienraščio paramai—būsime didžiai 
dėkingi.

Turime prisipažinti, draugai šėrinin
kai; kad mūsų dienraštis, kaip ir visa re
voliucinė darbininkų spauda, šiuo tarpu 
neša, sunkų ekonominį krizį, kadangi 
tūkstančiai darbininkų del bedarbės ne
begali užsimokėti savo prenumeratų. To
dėl jtie draugės ir draugai, kurie dirba ir 
išgilf, aišku, privalo pasiimti ant savęs 
’dal| atsakomybės, padėti pergyventi tąjį 
krizį. /

Suvažiavimui pasveikinimus ir suma
nymus siųskite ’“Laisvės” bendrovės di
rektorių tarybos sekretoriaus vardu: J. 
Nalivaika, 46 Ten Eyck St., Brooklyn,

K. P. Gugis....... .. . . ............
Lopatto ............................ .
P. Mažeika ..........................

Į Iždo Globėjus:
Januškevičia, Jr. ............. ..
Mockus ...............................
Šlikas ........... . . ....................

Į. Dr. Kvotėjus
Dr. Stanislovaitis .........
Dr. I. Bronušas.............
Dr. S. Vitkus .. . ............
Dr. Klimas ....................
Dr. A. L. Graičiūnas. . _

2,489
1,371

362

1,211
2,810

898

2,348
774
343*
159
236
Mi-
yra
Ko-

J. Gataveckas, V. Šmulkštys, J. 
liauskas, P. Mažeika ir Dr. Vitkus 
pažangiųjų SLA Narių Darbininkų 
miteto statomi kandidatai. Atsižiūrint
į tai, kad už juos buvo mažai vesta pro
pagandos, nebuvo pasiekta visbs SLA 
kuopos, o mūsų priešai vedė didelę pro
pagandą už savo kandidatus, tai reikia 
skaityti, jog mūsiškiai gavo nemažai bal
sų. Pav. J. Gataveckas gavo visai arti 
to skaičiaus, kaip ir Gegužis. O. šfriulkš- 
tys—daugiau negu Gegužis.

Kadangi į prezidento ir vice preziden
to urėdus įeina net po keturis kandida
tus, o rinkimų sąraše dedama tiktai trys, 
tai, galimas daiktas, kad pažangiųjų kan
didatai iš ten bus pašalinti, nes jie ga
vo mažiau balsų. Tačiaus gali būti, kad 
ir ten bus permainų, ypačiai prezidento 

‘urėde. Tada J. Gataveckas galėtų kan
didatuoti.

Į sekretoriaus ir iždininko, ir daktaro- 
kvotėjo -vietas, aišku, pažangieji turės 
savo kandidatus antruose balsavimuose. 
Todėl reikalinga jau dabar ruoštis, aiš
kinti SLA nariams darbininkams, kodėl 
jie turi balsuoti už darbininkų komiteto 
statomus kandidatus. ‘ •

Išrodo, kad Gegužis bene ištrauks iš 
kandidatų sąrašo savo vardą. Fašistai 
tuomet dės visas pastangas už išrinkimą 
Strumskio, o menševikai—Bagočiaus. Pa
našiai bus ir su iždininko vieta. Fašis
tų kandidatas—Lopatto, o menševikų 
Gugis. Tad mūsų pareiga aiškinti, jog 
tarpe tų kandidatų nėra esiminio skirtu
mo ; kad SLA nariai turi balsuoti už tuos 
kandidatus, kurie gintų jų reikalus, ku
rie žiūrėtų, kad SLA tarnautų ne fašiz
mo stiprinimui, bet kovai prieš jį; kad 
SLA remtų visas darbininkų klasės ko
vas su išnaudotojais.

Įvyksiančiame 17-tajam Sovietų Sąjun
gos Kompartijos suvažiavime projektuo
jama padaryti žymių pakeitimų pačioj 
Partijos valdymosi tvarkoj. Drg. Kaga- 
novičius patiekė Politiniam Partijos 
Biurui naujos konstitucijos projektą, ku
ris buvo užgirtas ir bus pasiūlytas kon
gresui. Mes “Laisvėje” įtalpinsime tuo 

\kl£usimu straipsnį, kuriame bus paduo
da to projekto sutrauka.

Nominacijoms į SLA Pasibaigus
• Pasak fašistinės spaudos paskelbimų, 

nominacijos į SLA pild. tarybą pasibai
gė ir daugiausiąi gavusieji balsų kandi
datai yra sekami:

{ Į Prezidentus
F. J. Bagočius gavo balsų..
X. 4Stfumskis ......................

Angliškai skaitą draugai, būtinai įsi
gykite Kompartijos teoretinį organą 
“The Communist” už sausio mėnesį. Ja
me telpa išsamių straipsnių apie Leniną 
ir jo mokslą. Pavienio num. kaina tik
tai 20c.

.. 1,880

.. 1,056

Dabar mūsų jaunimas galvas suka apie 
tai, kurie bus laimingi važiuoti į Spar- 
takijadą, sekančią vasarą. Aišku, turės 
ten važiuoti patys geriaušieji draugai 
bei draugės. Dar yra progų ir laiko 
kiekvienam jaunuoliui pasirodyti, ką jis 
gali sporte ir organizaciniam darbe.

Buožė Suvedžiojo ir Nušovė 
Merginą

Šiomis dienomis Zarasų ap
skrityje, Antazavės valsčiuje, 
Vedarių kaime įvyko skaudi ne
laimė pareikalavusi jaunos 
merginos gyvybes. Juozas Mic
kus, Petravčiznos vienkiemio 
buože nušovė Eleną Ragauskai
tę. šios tragedijos istorija pra
sidėjo prieš keletą metų. Juoo 
zas Mickus turėdamas žmoną 
ir vaikučių savo ūkio nelabai 
dabojo. Visą laiką girtavo, ve
dė palaidą gyvenimą. Paga
liau teismas priteisė ūkį vai
kams ir paskyrė globėjus. Dar 
prieš tai Mickus buvo Susipa-

Lenino Kampelis

Leninas mokino, kad —
Pirmasai Internacionalas 

. (1864-1872) padėjo pagrin
dą tarptautinei darbininkų 
organizacijai jų revoliuci
niam puolimui ant kapitalo 
priruošt. Antrasai interna
cionalas (1889-1914) buvo 
tarptautinė o r g a n i z acija 
proletarų judėjimo, kurs au
go, plėsdamasis platyn, kas 
neapsiėjo' be laikino revo
liucinio augščio puolimo, be 
laikino oportunizmo sustip
rėjimo, privedusio galų ga
le prie nelemčiausio to In
ternacionalo nušibankrūtiji- 
mo.

Trečiasai Internacionalas 
faktiškai įsikūrė 1918 me
tais, kai procesas ilgų metų 
kovos su oportunizmu ir so- 
cial-šovinizmu, ypač karo 
laiku, privedė prie komunis
tų partijų įkūrimo eilėje 
tautų. Formaliai III Inter
nacionalas įkurta jo pirma
jam suvažiavime 1919 m. 
kovo mėnesį Maskvoj. Ir 
charakteringiausia to Inter
nacionalo savybė, jo pašau
kimas įvykdyt, įkūnyt gy
venime marksizmo įsaky
mus ir įgyvendint amžini- 
nius socializmo ir darbinin
kų judėjimo idealus, — ta 
charakteringiausia III In
ternacionalo savybė iš kąrto 
pasifeiške tuom, kad nau
ja, trečioji “Tarptautinė 
Draugija” ėmė jau dabar 
Siipult žinomam laipsnyj su 
Sovietų Socialistinių Respu
blikų Sąjunga.

Pirmasai Internacionalas 
padėjo pagrindą proletarų 
tarptautinei kovai del socia
lizmo.

Antrasai Internacionalas 
buvo gadyne ruošimo dirvos 
plačiam, masiniam judėjimo 
išplatinimui eilėje šalių.

Trečiasai Internacionalas 
nuėmė Antrojo Internacio
nalo veikimo vaisius, nukir
to jo o.portunis’tinę, social- 
šovinistinę, buržuazinę ir 
smulkiaburžuazinę nedory
bę ir ėmė yykint proletaria
to diktatūrą.

te. Jiedužinęs su Ragauskai 
plačiai gyvendavo, važinėdavo. 
Buvo gyvenę juodu 
Latvijoj, buvo ir K 
galiau Ragauskaitei 
su Mickum, matyt, ątsibodo ir 
ji po trupučiuką ar 
karuškas ar šiaip khr su jau
nesniais už Mickų flirtuodavo, 
šitai, matyt, Mickui nepatiko. 
Jis kelis kartus Ragauskaitę 
prašė kad su juo vėl kur išva
žiuotų, žadėdamas nupirkti nau
ją paltą, atnešdamas) į jos na-

Bet ši jam 
girdi, 

po svie 
maty d a 
meilė j)am gęsta, 
ir sugalvojo šią I I

kurį laiką 
aune. Pa
gyvenimas

ai per va-

užteksią 
:ą tranky
mas, kad

mus miltų ir tt. 
atsakydavusi, 
jau mudviem 
tis. Mickus 
Ragauskaitės 
matyt del to 
žmogžudystę.

Lapkričio 18 d. Mickus paė
męs pusmaišį nudrožė į Ragau
skus. Ragauskaitė pamačiusi, 
kad Mickus ateina, nuėjo į kluo
ną, matyt čia jie visada susitik
davo. Tai buvo maždaug 1 vai. 
dieną. Kambariuose liĮco tik Ra
gauskaitės vyresnioji ^esuo. Tė
vai buvo kaž kur išėję. Praėjo 
keletas valandų, grįžo ir tėvai, 
bet Ragauskaitė iš kluono ne
grįžta. Tėvai susirūpino. Eina 
į kluoną. Ir čia didieliaūsiam 
jų išgąsčiui randa netoli durų 
savo dukrą šešiais šūvais. nužu
dytą. Velionės rankos buvo 
gražiai ant krūtinės sudėtos.

■

Apie žmogžudystę tuoj buvo 
pranešta policijai, kuri netru
kus nuvykusi pas Mickų. Mic
kus lyg iš tikro nekantriai jų 
laukdamas pasakęs, girdi, aš se
nai jau jūsų laukiau, mat, pri
trūkau šovinių, būčiau) ir save 
nusišovęs.. ■

Mickaus atneštame į Ragaus
kus maiše buvo rastą tik gniu- 
žulis šiaudų. Matyt, jis norėda
mas suklaidinti Ragauskaitę, 
neva ką nešdamas jai, norėjo, 

| kad ši nieko blogo neįtartų.

žmoneliai Rūgoja |ir ant 
Amerikonų

SALAKAS.— Iš šioš apylin
kės gyventojų yra daug prieš 
did. karą išvykusių į “laimės 
šalį”—Ameriką. Del to gimi
nės dažnai gaudavo net dideles 

lyg “sapne,
Doleris 

“besiėdos
būdavo links- 

' būdavo

ne 
ir

pat
Ko-

sau-
Lie-

nino. Tame susirinkim^* bus 
aiškinami apie Lenino gyveni
mą ir jo mokslą. Taip 
bus laikoma paskaita iš 
munizmo 'ABC.

šis susirinkimas įvyks 
šio 28 d., 2 vai. po pietų,
tuvių Svetainėje, 110 State St.

Taip pat išrinkta du dele
gatai į ALDLD 4 Apskričio 
konferenciją, kuri įvyks vasa
rio 4 d.

Paskiaus prisiminta apie be- 
konferenciją, kuri 

Washingtone, D. C. ir

Iš ALDLD 180 Kuopos 
Susirinkimo

Šiame ' susirinkime buvo iš
duotas kuopos valdybos rapor
tas už pereitų metų veikimą. 
Iš raporto paaiškėjo, kad kuo
pa veikė vidutiniai.

Kuopa per metus surengė 
4 prakalbas, j kurias vietiniai! 
darbininkai lankėsi gana skai- j
tlingai. Išaukauta darbiniu- darbių 
kų klasės reikalams $19.49. lyV^s 
Tačiaus į Centrą narinių mo-'siuntimą delegatų. Nors drau- 
kesčių pereitais metais pasiųs-'^a’ ^ra bedarbiai, tačiaus šu
tą veik per pus mažiaus, negu|me^® ^am darbui $1.15.
1932 metais. |' Paskiaus išrinkta 1934 me

tams valdyba iš šių draugų: 
.. Priežastis to yra tame, kad į org Vilkas, finansų sek- 
dirbtuvės_ darbininkus ne tik, I retorius—Geo. ‘Urbonas, pro- 
kad nepaėmė, į darbą, bet dar j toJ<o]y sekretorius—K. Levine, 
labiau sumažino. Tai reiškia, i iždininkas—A. šviežiauskas,
kad peieitais metais buvo di-jknygįum — jvi. Zaperiackas. 
desnė bedarbė, negu 1932 me-! -visi draugai 
tais. Tai labai atsiliepė ant)į vajdybą yra’ 
darbininkų, kurie yra nariais j - " m , 
mūsų organizacijų. ! kad jie atliks

Tokioje padėtyje, tai tie gerai Jic jnsis 
draugai, kurie tikrai įvertina ,ALDLD reikaIais. bct 
savo organizaciją ir jos darbą, į darbininku kIasgs. 
švietimą lietuvių darbininkų, i ‘ Geo ulonas-
tai jie paskutinius centus su-! _______ *
sikrapšto ir užsimoka duokles, j v. , , _
Kartais net vieni nuo kitų sko- i rasistų Planai ir Teroras 
linasi ir užsimoka. Bet yra j KvaŠtC 
draugų, kurie- kitiems daly-1 
kams išleidžia kartais ir ,ne-| 
reikalingai, o į organizaciją ; PARYŽIUS. — Tautu Ly- 
neužsimoka. Tokie draugai • gos Taryba neužilgo pa
turi po kelis centus del “skys-: skirstanti dieną, kada turės 
timėlio, ’ bet “neturi” del or-, įVykt plebiscitas (balsavi- 
ganizacijos.

Tai reikia skaityti, kad tai 
didelis draugų apsileidimas.

naujai išrinkti 
seni ir patyrę 
galima tikėtis, 
savo pareigas 

ne tik 
ir vos

mas) Saar krašte, kurį lai
ke karo Francija atėmė iš 

Reikia savo organizaciją pa-1 Vokietijos. Balsavimai tu- 
laikyti, o ypatingai dabar, į rėš įvykt 1935 metais. Vo- 
kuomet taip labai svarbu. . kieti jos Hitlerio valdžia su- 

Iš kuopos tarimų yra svar-i mobilizavo mašiną laimčji- 
biausia, tai nutarta sušaukti1 .... ■> ,„ • i - • , • • ; mui rinkimu. Pradėtas te-apielinkes darbininkų ir vieti-i . *• . .
nių susirinkimas paminėjimui' ^oras, pasiųsta agentai agl- 
darbininkų klasės vado. d. Le-|taciją varyti už Vokietiją.

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

MAŽAKRAUJINGA, NER
VINGA MERGAITĖ

maisto, žuvų, daržovių, vai
sių, pieniškų.

Be gero maisto, kraujui at
sigauti padeda ir geležies pre
paratai, nemažomis dozėmis. 
Reikia truputėlio ir vario. Par
sineškite iš vaistinės “Iron am
monium citrate, ’41b.” ir 
“Copper sulphate, 1 grain.” 
Ištarpinkite geležies druską 
puskvortėje virusio vandens ir 
paskui da ten įberkite ir va
rio drauskos—tą truputį, vie
ną graną. Imkite to skystimo 
po arbatinį šaukštelį po val
gio, per keletą mėnesių.

Be to, būtinai imkite, jei

Aš esu mergaitė 20 metų 
amžiaus. Jau kokie trys mė
nesiai, kaip man iš nosių iš
pjaustė naujiką—polipą. Mė
nuo atgal aš turėjau lengvą 
nervų sukrėtimą. Man kaii’ė 
ranka lyg apmirė, apniemo, ir 
man akys pasidarė silpnos; 
tvinksėjo ir skaudėjo per akių 
obolius, ir aš net turėjau nu- 
sivemti du kartu. Pastarai- 

merikoj krizis glamonėja dar-;s’a’s laikais man nusmelkia, 
bininkus. j nudiegia per kojas, kaip tat

I esti augant, ir galvą man su
spaudžia; manau, tai nervai.
Ir man gerklėje nuolat atsi-jtik galėtute priprasti, papras- 

KAUNAS.— Vetinės fašisti- randa flegmos, nuo ko tenai ’ to žuvies aliejaus, “cod Liver 
nes spaudos paskelbimu, Kau- lyg peršti ir paskauda. Patar- oil,” po gerą gurkšnį, po porą 
ne šiuo tarpu randasi 3,500 be-, kite ką man per 
darbių, kurių daugelio- padėtis 
yra tiesiog katastrofiška. Be
darbiai dažnai siunčia delegaci
jas pas miesto tarybą reika
laujant pašalpų arba darbų.

sumas pinigų, 
anot salakiečių.
naujiena, tai čia 
šventės visuomet

ir “pažįstamų
O. dabar sako jau taip
“užpykę amerikonai.-” 
“besiedoms,” bet ir ka- 
ir Velykoms laukia, lau-

mos 
daug, 
nėra: 
Ne tik 
ledoms
kia nuo giminaičių iš Ameri
kos šio to, bet vis nesulaukia.
Kartais ne tik doleris, bet ir 
laiškas jau svečias. Mat, ir A-

Kaune 3,500 Bedarbių

Plėšikus
kiek laiko 
apskrity) 
eilė plėsi

Susekė Žiežmarių
KAUNAS — Prieš 

Žiežmariuose (Trakų 
buvo padaryta visa
mų. Buvo apiplėštas žydų ban
kelis, valsčiaus valdyba, pora 
krautuvių etc. Dabar policija 
plėšikus jau išaiškino. Pasiro
dė, kad tai būta vieno žydo, 
vieno pasiturinčio buožės ir 2 
fašistų organizacijos narių.

Užmušė Darbininką
BAYONNE, N. J. — Tide 

Water Oil kompanijos dirb
tuvėje Constable Hook įvy
ko eksplozija, kurioje tapo 
užmuštas darbininkas Tho
mas Meap, 39 metų amžiaus.

Gal būt, man reikėtų kokios 
dijetos. Kai kada man suima 
skaudėti per vidų krūtinės.

ATSAKYMAS

Laisvę”, šaukštų po valgio, iki pat va
sarai. Bus geriau ir Jūsų ger
klei ir nosiai ir visa kam. Jei 
to aliejaus širdis neužleidžia, 
tai imkite kokio tolygaus pre
parato : “Vitamin Concentrate 

’ arba “Hali- 
arba Halibut

liver oil 250 D. šių imama 
po 5—10 lašų po valgio. Ga
lima ir kitokių žuvies aliejaus 
preparatų, maišyti, emulsijos

Iš Jūsų, Drauge, aprašymo of cod liver oil, 
negalima tikrai permatyti, ko- ver oil 250 D,“ 
kie Jums būtent yra trūkumai. 
Veikiausia Jums yra mažoka 

!kraujo. Taip dažnai esti jau
noms mergaitėms, dėl įvairių 
priežasčių. Mažakraujingumo 1 pavidale, 
nuotaikiais pasitaiko skausmų j Jokiu būdu 
ir dieglių tai šian, tai ten, j vartoti po 1 lašą 
ir dėl mažakraujingumo sme-1 lodinę,” į stiklą 
genyse įvyksta tokių pat a p-1 kar kas savaitė, 
mirimų, kaip kad ir Jums. Gerklę plaukite, gargaliuo-

Taip, Jums reikėtų dijetos. kit druskos ir sodės skiediniu: 
Nieko tokio ypatingo. Būtų la- šaukštukas druskos ir šauks- 
bai didelė klaida, jei Jūs im- tukas kepamosios sodės (ba- 
tumėt ir perdaug jau siaurai J king soda”) į stiklą šilto van- 
apsiribotumėt dijetą, nevarto- dens. Būtų visai neprošalį, jei 
tumėt daugelio Jums būtinai gerklę teptumėt po kartą kas 
reikalingų valgių. Vartokite J* 1 i . -•*»-
visokių valgių, jei tik jie nė
ra perdaug sugadinti. Daugiau 
kiaušinių, ypač trynių, kartais 
kepenų, inkstų, pupų, žirnių, 
rupesnio (čielo grūdo) javinio

neužmirškite 
“Tincture of , 
vandens, du

dieną, per keletą savaičių 
iodo ir glicerinos mišiniu. Su
maišykite bonkutėje pusę iodo 
tinktūros ir pusę glicerinos, 
dažykite pagaliuką, medvilne 
palei galą apvyniotą.
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Arkliai ir Kerpamos Avelės

reisinius”

sakyt, kad čia ne Megė.
Atėjus lenktynių' valandai, 

tad išveda nudarytąją Rožę, 
kaipo Mėgę,—ir didieji savinin
ko ir manadžerių “betai” būk 
tai ant ‘‘Megės’”, tampa leng
vai laimėti.

HAVERHILL, MASS. apie du šimtai ir visi gerai už-1 
silaikė, nežiūrint, kad prakal-j 
bos užsitęsė lig vėlam vaka-1 
rui.

ant baloto nepriimtus; kandi
datus,, bet kad balotai jau,, bu
vo padaryti, tai susirinkimas 
suprato, kad ; 
balsavimus ant 
vaitės, taip ir 
korespondentas 
kavoja man už 
savimų.) Beje, 
kime buvo Įnešta nuimti išda
viko vardas nuo J. Levicko, 
susirinkimas jį vienbalsiai nu
mazgojo, net ir koresponden
tas kėlė ranką.

Ant galo, pasakymas, kad 
suvienijau progresyvius, 
_js ir katalikus prieš ko- 

yra daugiau niekas, 
kaip tikslus primetimas man 

kuriem neužsitarnautos “garbės.” Nie- 
užduoda kada nieko nevienijau prieš 

silpninančių komunistus.
vaistų, kaip kad ladano ir kitų;; 
apie jų kojų riešus po banda
žais privynioja sunkios švino 
“popieros”; per J 
uodegą arba įgrūdžia į šnerves ! 
kempinę, kuri neleidžia 1 

Į gaut gana oro.
Yra dar ilga eilė kitų 

su,” kuriais lenktynių biznie- 
... I riai apskuta negudrius žmone- savo pažįstamam >,. . v. , . . . ,., • „ 1 liūs, norinčius lengvai pralobti,tai yra zmo-1 ’ l

ir surašinėja! Visas Buržuazinis Sportas 
Supuvęs

Bet arklių lenktynių sportas I ’ I
j paveiksluoja visus kapitalizuo- 
jtus sportus ir paties kapitaliz- 
I mo “teisingumą” apskritai. Tik 
Į daugtima paprastų piliečių dar 
to nesupranta ir lengvatikiškai 

1 eikvoja laiką ir 
klastingiems sportams. Nuo to 
Knes turime stengtis juos ati- 

j traukti, o daugiau juos sudo
minti tikrais jų reikalais, kaipo 

turi dai’t>ininkų. Vienas gi iš pir- 
'mųjų žingsnių tąja kryptim, 
ypač prie amerikoniško jauni
mo, tai yra darbininkiško spor
to išvystymas, veikiant bend
rai su Labor Sports Union 
(Darbininkiško .Sporto Sąjun-

Štai bus lenktyniojama pen
ki arkliai. Laižybų komisio- 
nierius arba raketierius pasi-1 
šaukia keturis profesionališkus i 
jojikus; sako, jūs turėsite pri- 
laikyt savo kumeles, o leist 
anam penktam žirgui išlošt 
lenktynes. *“ 
po kelis šimtus dolerių kyšio ir

Vaistai Laimėjimui 
Pralaimėjimui

bei

Pradeda ir lietuviai eiti į lai- Arklių Lenktynių Žulikyste 
žybas, arba “betyti” už lenktyn 
leidžiamus arklius. Anksti ar 
vėlai, pav., rasi tūlose Brook
lyn© kafeterijose po keletą lietu
vių besišnekant apie
arklius. Jie paprastai užgulę 
studijuoja kokį arklių lenktynių 
laikraštuką, už kurį moka de
šimtuką : jeigu vienam perbran- 
gu, tai susidėję nusiperka, žiū-, ., , , , ,
rinSja aprašymus apie arklius, I P?s><i«o<la: bet, sakysime,. ket- 
skaito jų istorijas, tėmija jų lai-'Vlrtasis non P«sll'kti teisingu, 
mojimus praeityje, pasižymi jųi^a’ Pel ai ii taip. Tegul tei- 
vardus ir dažniausia apie juos, singasis jojikas stengiasi, kiek 
garsiai diskusuoja bei giriasi, |’sman0i parsidaiėliai mokes jo 
kad ant to ir to arklio aš tik la, kii subraklint tarp trijų sa- 

penkis ar kiek vo ai’khų arba užbėgt jam už 
<»arsios kalbos a^’b užtikrint laimėjimą 
į_ sukelt kitų penktajam, išanksto paskirtam

pergalėtojui.”

Skiriamiems laimėti 
liams įšmirkščia po oda

ark- 
kokai-

Trys jojikai gauna !noS) užduoda degtinės bei šiaip
pasmarkinancių vaistų. Tokių 
arklių jojikai kartais panaudo
ja ir mažytę paslėptą elektri-

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sausio 2 d. atsibuvo Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 85-tos 
kuopos surengtos prakalbos 
L.P. G.; 
River St. 
h’ gera muzikai ė 
kurią išpildė vietiniai jaunuo
liai: Jonas Kancevičius graji- 
no ant smuiko ir Juozas Po- 
vilauskas akompanavo pianu. 
Sugrajino porą kavalkų, pa
vyko gerai. Elena Benkiutė 
šoko “tap dance”, o Elena 
Akstiniūtė akompanavo pianu. 
Pavyko gerai. Elena Sasnaus- 
kiutė skambino pianu—pavy
ko gerai.

Užtai programos 
J. Bullis. Įverti pagyrimo, o 

r motinomis verta tarti ačiū. Į ROMA. — Fašistinė val-
Pirmas kalbėjo d. J. P. Mil-Į džia paskelbė, kad pereitos

geriau atidėti 
sekančios sa- 
nutarė. (Čia 

be reikalo dė- 
atidėjimą bal
tame susirin-

Drau gijos 
surengtos

K. svetainėje, 324 
Buvo du kalbėtojai 

programa,

28 d. lapkričio atsibuvo 
ALDLD 85 kp. ir Laisvės Cho- 
ro bendrai surengtos prakal-1 
bos L.P.G.K. svetainėje. 324 Į 
River St. Kalbėjo d. J. Or- I W Ą IT A R I F N P
man; pasakė gerą prakąlbą, v MlYrilV llulil-i 
o taipgi buvo gera muzikalė Draugai Waterburieciai pra- 

nešė, kad 10 vasario rengia 
naudai vakarienę

WATERBURY, CONN.
“Laisvės” Naudai

programa. Tiktai bėda tame, 
kad rengimo komisija nepasi- “Laisvės 
stengė apie tai patašyti spau-1su gražia koncertine programa

Vakarienėje 
dainuos

Menkeliuniute 
žymioji 

mezzo-soprano

d o j.' as i 
nę mašinėlę, vadinamą “buzze- fašistu 
rį,” nuo kurio arklys bėga, munistus, 
kaip pasiutęs.

Kitiem gi arkliam, 
nustatyta pralošti, 
stabdančių bei

Darbininkė.

ką laimėjau tris, 
ten dolerių 
neretai tui 
žingeidumą bei norą lengvai pa- 
sipinigaut. 
jie ne vien “betina”, ale nori 
pritraukt daugiau žmonių, ku
rie dėtų pinigus už to ar kito 
arklio laimėjimą. Už naujus 
“kostumerius” jiem atsilygina 
lenktynių biznieriai^ o atsily
ginti gali arba grynais pinigais, vininkas atsiunčia kelis tūkst 
atiduodami tiem savo agentam ančius •'dol.
tam tikrą “beto” nuošimtį arba 1 “bukmeikeriui,” 
tikrai pasakydami: tu eik į lai-lgui, kuris ima 
žybas už šį arklį, kuriam mes “betus.” “Bukmeikeris” biliar-Į 
paskyrėme laimėti, ir jis laimės.1 dų žaidimo vietoje avba šiaip, | 

. kur susirenka daugiau panašios i 
, publikos, parodo kelių tūkstan- i 
įčių dolerių čekį, kad ponas Į 
Į Winner deda didelius pinigus,; 
būdamas tikras, kad jo Bėris l 
laimės. Bet sykiu Mr. Winner Į 
slapta pranešė savo tarpinin- 
kui-bukmeikeriui, kad tą kelių 
tūkstančių dolerių čekį jis iš- 
tikro nedėtų į laižybas, o t._ 

“reisų” palaikytų 
bukmeikeris

Taip besikalbėdami, netiesiogi- Į skleisti “žinią,” kad Mr. Win- 
niai ir adresus pasako. Tokiu •ner deda už savo žirgo laimė- 
būdu lytiškos biznierės gauna tarP 15 ir 20 tūkstančių 
naujų kostumerių, o jų agentai! dolerių. Toks pranešimas, kai- 
—nuošimtį. ;Po “sekretas,” yra telegrafu iš-

• siuntinėjamas į tam tikrus 
punktus po visą šalį; ir iš visų 
kampų pinigai šimtais ir tūks
tančiais dolerių tik pilasi už 
Bėrio laimėjimą. O Bėrio sa- 

I vininkas ir “reisų” vedėjai yra 
! nutarę, kad šis arklys praloštų; 
j ir slapta jie deda “betus” visai 
Į už kitą arklį. Bėrio jojikas jau 
papirktas. Prasidėjus lenkty- 

Inėms, jis, rodos, stengiasi, kiek 
Į galėdamas. Lenktynės smar
kios, kad net dulkės debesiais 
rūksta; jojikas Bėrį dar papla
ka. Bet tam tikru tarpu jis ty- j pildančiosios tarybos susirin- 
čia atliuosuoja vadeles; o kad1 kime, aš užsipuolęs, (nepasa- 
žmonės to nepastebėtų, sukiša į hytn ant ko) sakydamas, “gir- 
pirštus į arklio karčius. Šitaip i dėjau, kad apsiėmei L.D.S. 
Bėris praranda kelis mastus, o;H kuopos protokolų raštinin- 
kitas arklys ir laimi kokiu vie- Į ku, tai negalėsi eiti į Joint į 
nu mastu arba tik “galvos ii-! Boardą.” 
giu>” , Ištikrųjų gi buvo taip: ka-

!da drg. Sereika sutiko kandi- 
A rk Ii lŲPa keiti mas Į

Galima “betytojus” apgauti; pasakiau, štai ką: “Kadangi 
ir pakeičiant arklius. Ponas [ draugas esi raštininku L.D.!

tiksli

Is to suprasite, kad j Qero arklio savininkas su ma-
nadžeriais paprastai daugiau 
pasipelno, nustatydami, 
tas arklys pralaimėtų.

Šis ve Bėris yra iš pirmiau 
žinomas, kaip labai greitas. Sa-

Šičia prisimena kita pan 
gudrybė, kaip tūli vyrukai agen-1 
tauja merginoms bei moterims, | 
uždarbiaujančioms iš lyties par-! 
davinėjimo. Įeini naktį į kafe- 
teriją ant ratų (lonč vagon) 
arba į šiaip valgyklėlę kur ra
miame, “šventablyvarne” prie
miestyje. Du trys vaikėzai pra
deda pilna burna šnekėtis, pas 
kokias mergas jie buvę pereitą Pas save iki 
naktį ir kaip smagios jos buvo. ^uo tarpu

kad

MUSSOLINIO ORLAIVIŲ
• keliones išlaidos

dalyviai •
tėvams iri

K

Apart Menkeliuniutės, buš 
Į Brooklyn© Vyrų Oktetas, 
i Hartfordo ir New Haveno 
i Chorai ir solo dainuos B. Ra- 

, Hartfordo Choro 
orlaivių atlėkimas ’ mokytoja. Gi iš Brooklyniečių 

drg. Pakalniškis sudainuos so-

kietai supina PATERSON, N. J. leris » <?hicagos. Kalbėjo apie; vasaros ]talijos dvidešimt i mojkiutė) 
______ ' ta! ( K"'betojas' keturių orlaivių atlėkimas!mokytoja 

leidžia arkliui_____________________________nurodė, apie Sovietų Sąjungos! A ., . .v. PoV.
Ponas Frank šveitzeris, A- darbininkų gyvenimą ir apie! Ameilkon 11 SUglįzimas at-Į^ '

lė kitų “trik- merikos Darbo Federaciios ten gyvuojančias buržuazijos ! atsiėjo net $625,000. Bet i ‘merikos Darbo 
organizatorius, pagarsėjo šilko 
darbininkų streike, kaipo par- 
davikas. Todėl už tą “gerą” 
darbą jisai likosi bosų ir val
džios apdovanotas šilta vieta! 
—NRA “advaizeriu.” Jisai te-, 
nais gaus riebią algą, 
tikimas bosų tarnas

Ką dabar pasakys “Naujo-1 
ji Gadynė” apie tą elementą? 
Per 12 savaičių šilko darbiniu- 

IX 1^11^ Y CV UXIX 1 or\c*x

:■ pinigus tokiems!141' s??,koJie agitav0 UŽ ADP

Federacijos ten gyvuojančias buržuazijos į Greit programa bus tech-
liekanas.) Aiškiai faktais nu-1 užtai Italijos fašistai tuiejo «— sutvarkyta jy paskelb-

Todėl, suprantama, yra labai Į 
lengva susipažinti su tais vyru
kais—jie yra “draugiški” ir pa
prasti, kaip saviškiai. Mąn pa
čiam teko matyt kelis lietuvius 
teisingus darbininkus, siuvėjus Į 
ir kitokius, susipažįstant su ark
lių lenktynių agentėliais. Ar jie 
ką iš “reisų” laimėjo?—kam 
dar ir klausti? Aptuštino sau 
kišenius, ir tik tuom turėjo ap
sidžiaugt.

Amerikonai ir čigimiai lietu
viai, kaip žinoma, daug pla
čiau įsitraukę į šį ir kitus gemb- 
leriškus sportus, negu ateiviai; 
bet ir ateivių dalis jau šitaip 
“amerikonizuojasi.’ ’

Milžiniškas šmugelis
Arklių lenktynėmis ištraukia

ma iš žmonių daugiau pinigų, 
negu bet kuriuo kitu sportu.

Kumštynės, futbolas, taip ir 
kiti kapitalizuoti sportai, apart 
didelių įžangos įplaukų, prisi- Į Clever, sakysime, laiko tuziną j kuopos, o susirinkimai kuopos 
kuopia eibes pinigų iš laižybų. Ilenktyniuojamų arklių; tarp jųĮir Joint Boardo yra laikomi 
" ' ‘ ‘ yra dvi kumelės, viena vardu i ketvergais ir tankiai pasitaiko

“Rožė,” kita “Megė.” Abidvi 1 toj pačioj dienoj, tai ar galėsi 
turi po baltą lopą ant kaktos ir 
mažesnius baltumo lapukus že-

. Panašumo tarp

ir tokius Šveitzerius. Net Be
ndro Fronto prakalbose Leo
nas Pruseika, galvą kratyda
mas. smerkė Nacionalę Uniją, 
kad ji esanti “mažiukė,” “du
alinė” ir tt. Jisai gyrė Ame
rikos Darbo Federaciją, kaipo 
“didelę” ir galingą. Net vie
tinis Dulkis jam tUravojo. Da
bar tie žmones g&H gauti at
lyginimą nuo bosų už savo pa- 
sitarnavimą kapitalistams.

Dabar vėl “N. G.” “pisoriai” 
rašo apie darbininkus. Jie pa
ima d. Millerio prakalbas ir sa- 

1 ko, kad buvę žmonių nedaug, 
“prakalba netikus, nėra jokios 
naudos”, nereikia tokius kal
bėtojus siuntinėti; Mat, jiem 
nepatiko d. Millerio kalba. 
Vienas jų statė klausimą, bet 
atsakymas d. Millerio parodė, 
kad tas klausėjas nesupranta 
pats savęs.

Bet jiems labai naudingas 
Butkus su savo prakalbom, ku
ris drasko darbininkų judėji
mą. Po prakalbų Butkus ge
rai jiems padeda ir kitais rei
kalais—prie “tųštinimo.”

Taip jie daro ir su “Vilniai” 
paskirtais pinigais. Jie žuli- 
kišku būdu sušmugeliavo tą 

j datuoti į. Joint Boardą, tai aš $31.00, o nepasiuntė “Vilniai.” 
F1! Tie pinigai buvo renkami ant 
*• blankų. Jiems reikia dar pa-

ROCHESTER, N. Y
! “Laisvės” No. 6, korespon

dencijoj iš Rochester!©, yra sto 
rai pasakyta, kad aš einąs su 
fašistais prieš komunistus. 
Kaipo įrodymui paduota štai 
kokie neva faktai: kad gruo
džio 13 d., kriaučių lokalo

Kiekvienas toks sportas turi sa
vo “gudrybių maišelį,” kaip 
“betais” apkirst žiopliukus, ku
rie tiki, kad du čampioniški 
kumštininkai teisingai, kiek pa- maį an£ ąojQ. 
45cra Va/i du jųdviejų yra, bet visai lengva baigė.

atskirti vieną nuo kitos. Rožė Į tarybos narių jau 
yra augščiausios rūšies bėgikė, 
o Megė' tik ketvirtos rūšies 
“klumpakojė.” Savininkas pa
skelbia, kad leidžia lenktynėn 
Mėgę. Pašaliniai lenktynių tė- 

pa-jmytojai arba “betininkai” tik 
vyzdžiui, Dem psy pirmu ' kvatoja iš tos kumelės. Laižy- 
kartu turėjo kumščinotis bose jie deda 20 dolerių už ki
šu Tunney’u, Dempsienė ėjo į tą arklį prieš vieną dolerį, de-

jėgs, kumščiuosis; kad du beis
bolo jauktai (tymai) visais sa
vo gabumais teisingai rungsis; 
kad iš dviejų lenktyn leidžiamų 
arklių turės išlošti “geresnis,” 
ir t. t. O tikrumoje būna iŠ- 
anksto nustatoma, kam laimėt, 
kam pralaimėt. Kada,

laižybas, kad jos vyras bus nu
galėtas. Jinai žinojo, kad bok
so kapitalistai taip paskyrė; to
dėl ji drąsiai dėjo didelę sumą 
pinigų, ir išlošė virš šimtą tūk
stančių dolerių. .

Arklinėmis laižybomis “apšu- 
kuot” žmones, taciaus, reikia 
daugiau ir įvairesnių meklerys- 
čių, negu “betais” del kumšti
ninkų, ristikų, futbolininkų ir 
kt. Arkliui juk nepasakysi, kad 
šį kartą tu pasiduok už tiek bei 
tiek pinigų, o kad ne, tai dau
giau negausi progos. Todėl ši
čia prisieina naudot eilę kito
kių priemonių.

damą už Mėgę. Bet Megės sa
vininkas ir manadžeriai patys 
ir per savo skaitlingus agentus 
labai stambiai “betina” už Mė
gę-

Rytoj jau bus lenktynės; ir 
naktį prieš jąsias bus padaryta 
gabus kumelių pakeitimas. Abi
dvi jas suveda krūvon į saugų 
tvartą, ir tam tikri specialistai 
perdirbinėja greitąją Rožę į lė
tąją Mėgę. Visokiais chemika
lais ir maliavomis jie ištaiso 
Rožei lygiai tokius baltus lopus 
ant kaktos ir ant kojų, kaip 
kad tup Megė, taip kad ir per 
žiūroną tėmydamas negalėsi pa

• lankyti susirinkimus?” Jis at
sakė : Taip, galėsiu. Tuomi 
mano “užsipuolimas” ir užsi- 

Bet kadangi didžiuma 
i nuo. seniau 

neturėjo, taip sakant, geros 
akies ant drg. Sereikos, nes 
dar tik keli mėnesiai atgal jie 
stengėsi Sereiką 
Joint Boardo, tai 
didžiuma balsų (6 
nutarė atmesti drg 
kandidatūrą, 
nio agentas, 
suoti.) Taipgi buvo nepriimta 
kandidatūra J. Levicko, kuris 
yra žinomas kaipo drg. M. 
Duseikos išdavikas.’

Gruodžio 20 d. lokalo su
sirinkimas norėjo žinoti, delko 
pildančioji taryba nepriėmė tų 
dviejų narių kandidatūros; 
tada man priėjo paaiškinti, 
kad J. Levickas už išdavys
tę, o drg:-Sereika už tai, kad 
neatlankė apie 14 įvairių uni
jos susirinkimų, (čia kores
pondentas dar nuo savęs da- 
dėjo 4 susirinkimus.)

Lokalo susirinkimas nupei
kė ir atmetė pildančios tary
bos nutarimą ir privertė dėti

išišmesti
;dabar jie 

prieš 3)
, Sereikos

(Aš, kaipo “biz- 
negalėjau bal-

sakyti, kad buletinas buvo lei
džiamas tik 1930. metais, o už 

1931 
dar-

rodė, kąd Sovietų Sąjungoj! iš to žygio nemažai propa 
darbininkų gyvenimas su kiek- gandos" 
viena diena eina geryn. Kai-1 
bėtojas ęakė, nėra ko stebėtis, 
kad viso! pasaulio dykaduoniai 

, kaipo iš-j rėkia per spaudą ir žodžiu, į 
Įsakydami, kad Sovietų $ąjun- 
j goj visiems negerai gyventi, Į 
Ines viskas labai brangu, o| 
daug dalykų ir už pinigus ne-! 
galima nusipirkti. O ve, kaip ■ 
kalbėtojas tą, taip įdomią! 
slaptybę Į išaiškino: Sovietų 
Sąjungą valdo darbininkai, 
jie nustato savo uždarbį ir 
prekes ajit sau reikalingų nau
dojimui dalykų, kaip tai, val
gio brangumą, drabužio ir | 
tam panašiai, pagal visų dar
bininkų ir darbo našumo iš
teklių. Sovietų darbininkų įs
taigos nustato kainas ir tiems, 
kurie nedirba: yra atvykę sve
čiuotis arba bando gyventi be 

) darbo — išnaudojimu. šios 
kainos yra augštesnės. Todėl 
tai ir yra Sovietų Sąjungoj 
kainų skirtumas.

Mat, kodėl Sovietu Sąjungą 
ponai taip neapkenčia ir kei
kia, o darbininkai ponams at
sako : eikite, ponuliai, ir dirb
kite visuomenei naudingą dar
bą, o tuomet jum bus tos pa
čios kainos ant jums reikalin- 
vu daiktų, kaip ir kitiem dar-i 
bininkam.

Drg. Milleris pasakė ir dau- • 
giau gerų faktų, tiktai visus 
surašyti, tai užimtų labai daug 

klaiko.
Antras kalbėjo d. C. Strauss 

(Strižauskas), kuris nesenai 
buvo prieškariniame kongrese, 
Paryžiuj. Kalbėjo angliškai 
ir nurodė svarbą atsibuvusio 
kongreso i ir aiškino, kaip 
smarkiai kapitalistinės šalys 
rengiasi prie pasaulinio karo, 
daug didesnio ir žiauresnio, 
kaip praeitas kad buvo.

Kalbėtojas ragino • jaunuo
lius organizuotis ir kovoti i 
prieš būsiantį karą, kuris yra 
rengiamas, kad išžudyti ne
kaltus darbo klasės žmones. 
Jaunuolis kalbėjo gerai ir aiš
kiai.

Antroj temoj d. Milleris 
kalbėjo apie Lietuvą, nurodė, 
kokis ten yra sunkus 
nimas, darbininkų ir 
kių. ūkininkų, Lietuvos 
tai stumia Lietuvą prie bank
roto slenksčio, o darbo žmonių 
padėtis eina vis prastyn ir 
prastyn. Ponai, Lietuvos val
donai, ne tik kad dideles al
gas sau yra pasiskyrę, o dau
gelis iš jųjų užsiima spekulia
cija ir vagystėmis.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos. Aukavo: J. Valatka ir 
V. Račkauskas po 50 centų. | 
A. Dambrauskas 30 centų. S. 
Benkus, B. Gumauskas, P. 
Galinis,, J. Saulenas, C. Rasiu- 
lis, A. Majauskas, J. Kazlaus
kas ir J. Smith po 25 centus. 
Smulkiais surinkta $3.96. Viso 
kartu $7.26. Visiems aukau
tojam tariu širdingą ačiū.

Publikos prakalbose buvo

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

i ta dienraštyje.

šią savaitę nupiginta kaina 50c. 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
jsitemyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 T P T T RMRFR

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

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISH0N> Aptiekorius Savininkas 

8701 JOS CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.
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lapelius jie užmokėję 
metais, kuomet buvo šilko 
bininkų streikas.

f \

Dulkis bando kalbėti, 
mes sutikome aukautus 
gus paskirti buletinui. 
nieko panašaus nebuvo, 
reikalaujame, kad mūsų
gai būtų pasiųsti “Vilniai.’

Jie rašo ‘‘Naujojoj Gady
nėj”, kad jie svetimų •pinigų 
neima. Tai (tie žmonės labai 
apgavikiškai rašo. \Jau minė
jome, kad jie pasilaikė “Vilj- 
nies” ^pinigus. O ką jūs padar 
rėte su Priešfašistinio Komite
to pinigais? Ką jūs padarėte 
su choro $35.00 ? O ką darėte 
su ALDLD 84 kuopa? Archy
vą dar ir dabar laikote.

Jei jūs reikalaujate Šerų iš 
“Laisvės”, tai kodėl nepareika
laujate iš Matulevičiaus (Ma
tulio), kuris, būdamas sekre
torium, užgrobė II Apskričio 
iždą? Tai dabar gali skaityto
jas suprasti, kaip sklokininkai 
yra teisūs ir “negrobia” pini
gų. Jie yra pirmutiniai gro
bikai ir darbininkų suvedžioto- 
jhi.

Ji Matačiunas, 
F. Buslevičius.

g-yve- 
smul- 
fašis-

■LAISVES’ KHYCUIŠPARDAVIMAS
. Ar nori žinoti 
( ) ). Jie yra ne 

Jeigu nori 
Jos kaina buvo

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

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

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS, 
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus, 
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

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

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

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

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

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

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

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ
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Knygelė apie susirin- J 
Gerai apdaryta. Pa- |

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

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

šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

i

i . _____ . .
I . Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra.
į ant pusės iki 5 centų.
i MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ. Parašė A.
| N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų, 

daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

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

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

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. ...........
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų 
roję yra <41 darbininkų revoliucinės dainos. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. KaS- 
kiančius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

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

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija
Yra

f

I

R
Tiktai iš spaudos.

Sąjungoje. Brošiū- 
Turi 50 puslapių.
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Ketvirtas Puslapis
V - J į \

a

Bedarbiai, Lietuvišką Buržuazija ir Majoras

Labdarybės Globoje
;----  —..  ......... Rašo SIMANOKS .....................   -... .

(Tąsa)
Jurgis, miklindamas pagaikštį, žirglio

ja prie Jobo.
Iš patamsio, liesas, augštas, pusamžis

vyriškis, pribėgęs prie Jurgio, išplėšė 
lazdą iš jo rankų ir skubiai pribėgęs prie 
Jobo drebančiu-užkimusųi balsu užklau
sė:

“Pasakyk, kokiame mieste ir kuriam 
darbdaviui tarnavai?”

Jobas gal būt negirdėjo ar ignoravo 
klausimą; jis sau, atsisėdęs, alkūnes ant 
kelių, o galvą į delnus įsidėjęs ir gunkso, s

Vyriškis, nesulaukdamas atsakymo, 
taip įkaito, kad kiek tik gali užsimojo 
senį spirti. Buvo manyta, kad važiuos 
tiesiog burnon ir jis pats taip manė, bet 
ant greitųjų apmainė nuomonę ir nema- 
loningai paleido Čeveryką į Jobo koją. 
Jobas nusivertė nuo blekinės, taip, kad 
rodos būt elektros nukrėstas. Išpradžių 
neištarė nei žodžio, o vėliau, kad pra
pliupo su tokiais baisiais keiksmais ir 
užkeikimais, jog, rodos, žemė prasivers 
ir prarys.

Suaugesnieji matė, kad tai nėra štu- 
ka, kuomet vyriškis dantimis griežda
mas gatavai laiko lazdą, kad nusomijus . 
Jobą. Jie telkėsi aplinkui, jei kokios, tai 
kad sugriebus ranką. Jaunuoliai tikrai 
turėjo gardaus prisijuokimo iš Jobo mik
lumo ir taip labai gausaus keiksmo. 
Skausmui kiek apsistojus, glosto užgautą 
kojos kaulą ir pakėlęs akis žiūri. “Nu
gi, kas Čia?” rodos klausia minčia. “Ne
jaugi giltinė čia man galanda dalgį?” 
Pamatęs nepaprastai surauktą veidą ir 
išgirdęs sutratant dantis, Jobas krūpte
lia. Nei akių nuo jo neatitraukdamas, 
susigrabinėja blekinę, pasitraukia ir at
sisėda.

tokios pozos, pradėjo greitai ir šarpiai 
žvalgytis.

“Ką?... Jūs?... Aš... Jis... Jį...
Norėjo pasiteisinti, pasiskusti, Jobo 

niekšystes išduoti, bet jokiu būdu neįsten
gė žodį su žodžiu suvesti; susiėmė už 
galvos, vikriai apsisuko ir nuėjo nuoša
liu. Visos akys aplink stovinčių jį nuly
dėjo. Jam išnykus tamsumoje, visos 
akys, apžvelgę aplink stovinčius, kreipė
si į Jobą. Tuom laiku Jobo viena koja 
pasirietė. “Atgijo,” pasigirdo prašvokš- 
timas keleto vyrų. Keletas jaunuolių 
taip greitai smuko šalin, kad net žemė 
sudundėjo. Kiti pasisuko skersai, bet 
nebėgo. / >

Pora vyrų priėjo prie Jobo ir jį paso
dino. Mažu, pamažu Jobas iš tumlaiki- 
nio apmirimo pilnai atsipeikėjo. Atsi
peikėjęs čiupihėjosi viršugalvį, pakaušį, 
o kur tikrai buvo susižeidęs bepuldamas, 
visai nejautė.

Pilypas, suvilgęs skudurą, šluostė Jobo 
sukruvintas lūpas ir į žemę nubrozdintą 
veidą.

“Senuk, na, o kaip jautiesi naujame 
pasaulyje?” juokaudamas užklausė Pily
pas.

Jobas žvalgėsi po visus^atydžiai į kiek
vieną pažiūrėdamas;
to žmogaus, kuris buvo! užsimojęs jį už
mušti, užklausė: “Kur jis?.. Kur jis din
go?.. Kur jūs jį padėjot!?” Norėjo at
sistoti, bet neįstengė.

“Kas? Ko tu jieškai, seni? Kol kas, 
čia nieko neatsitiko. Tu apsisapnavai 
ir...”

n

^matydamas to

tės savo “vaisiais,” tai anaip
tol iš to nesidžiaugia suvargę 
ir išbadėję bedarbiai: tie, ką 
pritrukdami kantrybės išmušė 
darbo biuro langą, ir tie, ką 
slankioja ant Penu. Avenės 
prie Salavęišių namų, kad 
gavus kelis binztis ir vietą kur 
pernakvoti, nei kiek nesidžiau
gia laimėjimais.

Korespondentas.

Geriau Pasiruoškim Darbui

PHILADELPHIA, PA.

Komunistų Partijos 3-čias distriktas 
rengia masines prakalbas 10 metų 
sukaktuvių Lenino, 
Luxemburg mirties 
įvyks 19 sausio, 1934 
8 vai. vakare; Broad 
Broad and Wood St .

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

isi darbininkai ir darbininkės kvie
čiami dalyvauti.

Liebknechto ir 
paminėjimo;

m. Pradžia
Wood Hotel,

P. Puodis.
(12-13)

Antradienis, Sausio 1/

kavalkų, vienoj knygoj už $3.00. Lie
tuviški rekordai 8 už $2.00. Knyga 
išsilavinimui notų arba muzikos be 
mokytojo, & lekcijos $1.00.

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

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

(12-14)

BINGHAMTON, N. Y.
Priimsiu į biznį kaipo partnerį 

į saliūną ir kabaretą arba jei nori 
kas, tai parduosiu. Kreipkitės: 
42 Grand St. šalę Kent Ave. Brook
lyn, N. Y.

(11-16)

įf.

I

*

“Aš esu sudėjęs prisieką... supranti ... 
prisieką... Nežiūrint 'kur sutiksiu, nepai
sant kokiose aplinkybėse... Pasiųsiu 
peklon tą, kuris mano šeimą išmarino. 
Tą, kuris mane amžinai sužeidė, ginda
mas turčiaus pragarišką lobį-pelną lai
ke streikų/’ dar labiau žmogaus mina iš
reiškė piktumą, dantys susikando ir, ei
damas dar arčiau Jobo, kalbėjo per su
kietintas lūpas:

“Šėtone! Paskutiniu laiku kvėpuoji... 
Daugiau netiesi nurodantį pirštą...”

Tragiškai, pamažėli, mojosi, abiem 
rankom laikydamas lazdą. Jaunuoliai 
bėgo slėptis nuo žiauraus reginio. Jobo 
galvą į šalis traukė išsigandimo nervai, 
bet prašytis susimylėjimo-pasigailėjimo 
jam atrodė veltui.

Staiga pasigirdo žaktelėjimas. Tuom 
tarpu Jobas krito, kaip negyvas. Vyriš
kis žaktelejo, kuomet jam, visa jėga trau
kiant lazdą mieriu užmušti Jobą, užpa-* 
kalyje stovinti vyrai sulaikė. Po to sto
vi lyg apsvaigęs, tankiai kvėpuoja ir dai
rosi į visus, it pagautas.

Per kelias minu tas tūnojo absoliute ty
la. ^usirinko ir jaunuoliai. Veidai vi
sų išblyškę. Tie, kurie paslėpė tik pa
sturgalius už tvoros ar už sienos, bet ma
tė atsitikimą, tie jautėsi gana gerai, o 
tie, ką visai pasislėpė ir dar rankomis 
akis užsidengė ir ausis užsikišo,—mane, 
kad tragedija yra įvykęs faktas ir jie 
jautėsi, kaip zuikiai: ant menkiausio pa- 
baidymo, buvo gatavi bėgti, kur kojos ne
ša. Žingeidumo apgalėti, tarytum stir- 
nukai, žiūri tai į niūrius veidus aplink 
stovinčių vyrų, tai į tysantį Jobą, tai į, 
jų nuomone, žmogžudį.

> “Žmogžudys” tikrai atrodė atlikęs ką 
tai pasibaisėtino. Jo veidas ištysęs, iš
balęs, akys nemirkcioja, burna išdžiū
vus taip, kad jam tankiai ir sunkiai' al
suojant net gerklė žviegia. Po ilgokos

“Apsistok šposavęs tu, kiški. Susišauk 
ir kitus savo draugus, it tuos žvirblius iš 
žagarų... Narsuoliai, matai... Del jūs, 
advokateliai, darbo žmones galėtų viens 
kitų išsiskersti, o likusį tvirčiausį—įkiš
tume! į kalėjimą ir tada jau būtų pa
baigta.”

Robertas susisarmatijo nuo tokios pa
stabos, nurijo sausą seilę. Jame kas to
kio užsiartavojo.

“Jobai, nepaisykite tų jaunų vaikinų. 
Jie dar tik pradžioj gyvenimo. Dar jie 
nėra ragavę gyvenimo kartybės. Dar net 
ir žiaurioj tragedijoj jie jieško ir suran
da juokų... Kaip jaučiatės?” spausda
mas ranką, klausė Pilypas.

“Visiškai ne savo vietoj,” greitai atkir
to Jobas. x

“Nesirūpinkite, manau, jūsų gąsdinto
jas surimtėjo ir daugiau nesitaikstys ant 
jūsų gyvybės.” Į .

“Nekaltinu jo. Man buvo tik gaila jo, 
kad jis bus baudžiamas.”

“Nejaugi jūs nepaisėte mirti?”
“Nesvietiškai buvau išsigandęs. Per 

tą trumpą valandėlę perbėgo per mano 
mintį to žmogaus gyvenimo kančios. Ant 
savo dūšios buvau priėmęs jo nusidėji
mą žmogžudystėj ir buvau gatavas eiti 
pas augščiausįjį ant rokundos... Ir tuom 
tarpu apjakau ir apkurtau ir pajutau 
baisiai skaudantį smūgį per galvą... Dar 
ir dabar vos pakenčiamai skauda.”

Jaunuoliai visi nu6 viens kito pasipa
sakoję, kad Jobas nebuvo užgautas, turė
jo gardaus juoko iš senio įsivaizdinimo.

“Girdėjote šposus! Senis svetimus 
griekus būtų nuniogęs dievui,” pusbal
siai, pajuokdamas troškė Robertas. 
“Klausyk, tu, senas krepšelninke. Aš 
ėjau^ mokslus; už tai ir žinau, kas su tavo 
smegenine atsitiko. Būsiu atviras, ne
trukdydamas laiko,, pasakysiu, k&d tau 
niekas per galvą neuždavė.” f ,

Jobas vėl čiupinėja galvą ir žiūrėda
mas į Robertą šypsosi, lyg nenorėdamas 
tikėti.

(Bus daugiau)

Negavę darbo 
vela eina 

apie 3 vai.

MONTREAL, Canada. — 
Gruodžio 31 d. Tarptautinio 
Apsigynimo Lygos, lietuviui 
skyriaus iniciatyva, surengta 
koncertas. Parengimas buvo 
surengtas paminėjimui Lietu
vos 4 Komunistų Partijos va
dų, kurie perversmo laike li
kosi Lietuvos fašistinės val
džios sušaudyti.

žmonių buvo pilna svetainė. 
Tai parodo, kad lietuviai dar
bininkai pradeda suprasti sa
vo klasės reikalus.

Programa buvo tinkama 
tai dienai, bet biskelį per- 
trumpą. Tai pastebėta ir iš 
publikos, kuri dar nenorėjo 
nei skirstytis.

Be to, mano manymu, pa-1 
daryta klaida, kad nebuvo ai-i 
škinta apie dabartinę Lietu-į 
vos padėtį ir nerinkta aukų I 
Lietuvos Komunistų Partijai. 
Ypatingai reikėjo kalbėti, kuo
met programa buvo neilga.

Kyopos Korespond.

HAMTRAMCK, MICH-
LDSA 130 kp. ir ALDLD 188 

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

Abiejų kuopų nariai privalo da
lyvauti, nes bus svarbių reikalų ap
tarti.

kp.

Sekr. Elenor D.
(12-13)

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

SCRANTON, PA.
Sausio 10 dieną Scrantono 

didlapis “Times” praneša dvi 
žinias, kurios abi telpa ant to 
paties puslapio. Viena iš jų 
yra ta, kad šio miesto bedar
biai, kurių šimtai kiekvieną 
dieną apstoja darbo biurą, ti
kisi, kad jiems gal teks kiek 
padirbėti. Pagalios, pritrūkę 
kantrybės, sukėlė triukšmą, iš
mušdami langą, tuomi padary
dami kiek nesmagumo tos įs
taigos prižiūrėtojams. Reikia 
pažymėti, kad kaip ir visur, 
taip ir šiame mieste bedarbiai 
yra laikomi šunies vietoje. Ar 
tai prie kasyklų, arba prie 
kokios nors dirbtuvės, prie 
darbo biuro, bedarbiams vi
suomet prižada, kad gal bus 
proga gauti darbas, žmonės 
eina kožną dieną, tikėdamiesi 
gauti darbą, bet daugiausiai 
per kelis mėnesius netenka 
gauti nei vieną dieną darbo. 
Ypatingai prie kasyklų, žmo
nės eina apie 7 vai. ryte ant 
pirmo “šifto.
ant pirmo “šifto,” 
ant antro “šifto” 
vakare. Kaip kurios kasyklos 
dirba ant naktų, tai ir tuo
met bedarbiai dūlina, tikėda
miesi, kad gal galima bus 
gauti darbas, kad galima būtų 
nusipirkti kiek maisto. Tai yra 
labai sunkus vaikščiojimas, 
nes nėra pailsio ir kaip sako
ma, bedarbis būna “nei pakar
tas, nei paleistas.”

Antroji žinia, ąpie kurią 
anksčiau minėjau, tai praneši
mas apie tai, kiek daug sma
gumo turėjo Scrantono lietu
viai politikieriai, kurie perei
tą naktį surengė pasveikini-, 
mo vakarienę naujai išrink
tam Šio miesto majorui. Bu- ! Prince-Arthur St. E. 
vo daug prišnekėta, daug pri-j Kviečiame visus dalyvauti, nes yra 
nlnnpfn n iii! “nno'vru I (laug sVarbi4 reikalų aptarti, apartplepėta, O jau pagytų oais to j3US «r Lenjno paminėjimo diena, 
Čių” ponui majorui, tai net tad kartu bus ir kalbėtojas ir kitų 
statinės, išlieta. Lietuviai biz- pamarginimų. Visi dalyvaukite ir 

_  • . atsiveskite savo draugus ir drauges, menai gyre poną majorą ir! s Valdyba,
jo visą štabą,' o tie jau gyrė, (13-14)

MONTREAL, CANADA
ALDLD 47 kuopos susirinkimas 

įvyks sekmadienį, 21 sausio, 1934, 63

NEW YORK. N. Y.
Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietųWARREN, MICH.
Lietuviška muzika ir Šokiai. Parsi-' 

duoda 12 knygų visai orkestrai, 16i

OOOOOOC

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

Iš Aukšto Perkant Vakarienei tir Šokiams 75c

"LAISVĖS” ŠERININKU SUVAŽIAVIMAS
IR VAKARIENĖ, GRAND PARADISE BALLROOMS 

318 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Nedėlioję, 4 d. Vasario (February), 1934

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

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

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

41

jo visą štabą, o tie jau gyrė, 
apsivartydami,’ lietuvius biz-

i nierius. Prižadų buvo irgi ei
bės. Rodėsi, kad ponas ma
joras bala žino, ką padarys 
del šio miesto lietuvių, bet 
ant pabaigos,1 tai nekurie iš
sireiškė, jog "nereikia stebėtis, 
kad po keturių metų lietuvis 
bus miesto valdvietėj. Tik ne- 
'pasakė, ar tai gaus Ipolicmano 
vieta, ar kokia kitą. Tai ir 
viskas.

Pasigilinus į šį dalyką, išro
do juokinga ir net kvaila. Lie-|408 Court St. Visi nariai dalyvauki- 

! te šiame susirinkime, nes bus ren
kama delegatai j “Friends of Soviet 
Union Convention”, kuris įvyks New 
Yorke 26-27-28 sausio, taipgi bus 
renkami delegatai į TDA distrikto 
suvažiavimą.

NEWARK, N. J.
’ TDA lietuvių kuopos mėnesinis su
sirinkimas įvyks 19 dieną sausio, Lie
tuvių salėje, 180 New York Avė. Vi
si nariai būtinai dalyvaukite, nes tu
rime daug svarbių reikalų aptarti. 
Mes perdaug atidedam ant kito įtar
to, reikia ant sykio visi dalyvai iš
spręst ir išpildyt, todėl draugai nesi- 
vėluokite ir dalyvaukite visi.

Sekr. K. J.
(13-14)

ELIZABETH, N. J.
TDA 25 kuopos susirinkimas įvyks 

18 dieną sausio, 1934, 8 vai. vakare,

<{>

<Į>

tuviai biznieriai suorganizavo 
kliubą, kuris darbavosi, kad 
išrinkus naują majorą. Kiek 
alaso ir kiek darbo. Dabar 
majoras prižada vieną, kitą 
vietą del lietuvių į miesto val-
dvietę. Tai kad laimėjimas! S 
Bet tai laimėjimas biznierių, j 
kurių ir taip kvarabos neima. 
O kiek naudos iš to bus su
vargusioms bedarbiams ir jų 
šeimynoms? Tegul darbinin
kai įsitėmina į šį lietuvių biz
nierių džiauginantį šūkavimą. 
Tegul įsitėminą į majoro pri
žadus, o tuomi pačiu laiku te
gul įsitėmina,, kad suvargu- 
siems ir bedarbiams tas ponas 
nieko neprižadėjo. .

Pirmininkas to kliubo pasa
kojo : Mes, gir^i, darbavomės, 
kad išgauti Lietuvai nepri
klausomybę. Mums tas pasi
sekė. Dabar Lietuva “nepri-’ 
klausoma.” Mūs darbas už
baigtas. Dabar mes turim čia 
darbuotis, kad ką iškovoti. O 
mūs pasekmės dabar geros. 
Mes turime dabar savo darbo 
vaisius. Ve kur mūs darbo 
vaisius—sakė jis, rodydamas į 
poną majorą.

Taigi, taigi. Jūs iškovojote 
Lietuvos “nepriklausomybę”, 
užtupdėte kruviną Smetoną, 
kuris riogso, kaip kerplėša, 
čiulpdamas iš biednuomenės 
paskutinius gyvybės syvus ir 
kasdien stumia gilyn visą 
kraštą į didesnį skurdą. Jeigu 
jūs darbas yra užbaigtas, tai 
jūs esate budelio pagelbinin- 
kai. O kuomet jūs džiaugia-

Sekr. A. S.
(13-14)

6 ELIZABETHAN. J.
Rengia Lenino, Luxemburg, Lieb

knecht mirties paminėjimo koncerti
nę programą su prakalboms, kuri 
įvyks 21 dieną sausio, 1934, 7:30 vai. 
vakare, Rusų name, 408 Court St. 
Draugai ir draugės, dalyvaukite visi 
šiame paminėjime. Bus geras kalbėr 
tojas, bus muzikališka programa, ku
rią išpildys Vokiečių choras, taipgi 
bus solistų ir paveikslų piešėjas. 
Įžanga 15 centu. Komisija.

(13-14)

speciali
LDS 81

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kuopa šaukia 

susirinkimą, taipgi šaukia ir 
kuopą dalyvauti kartu, atsibus susi
rinkimas 21 dieną sausio, 2 vai. po 
piet, Lietuvių Kliube, 339 E. 4th St. 
Visi malonėkite dalyvauti, nes tai 
bus klausimas apie suvienijimą šių 
dviejų kuopų. Labai svarbus klausi
mas, tad dalyvaukite laiku ir visi.

Sekr. P. Kasarauskas.
(13-14) j

BINGHAMTON, N. Y.
Lietuvių Dari). Susiv. 6 kuopa įs

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 savo vaikais 
lietuviškai, naudokitės šia proga. 
Mokykla susidaro iš dviejų skyrių, 
pirmam mokinami maži vaikai, ant
ram paaugę jaunuoliai-lės, taipgi 
•antrą, skyrių gali,.ir suaugę draugai 
ir draugės lankyti.

Pąmokos įvyksta kiekvieną šeš
tadienį nuo pirmos valandos po pie- 

kliubo kamba-tų, Lietuvių Name, 
riuose. I

Mažutis.
(12-18)
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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.

'coo<xx>ooooooooo<>o<xxxx>ooooc

ĮSIGYKITE KALENDORIŲ
— su —

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

Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI
Kalendorius yra tokio pavidalo: marguoja 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.
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427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y« <l>

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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Antradienis; Sausio 16,1934 Penktas Puslapis

Baltimorės Lietuvių Katalikų Kunigai 
Rengia Generalį Parapijonų “Valymą”

Kas gi iš metinio draugijos 
raporto pasirodo ? Ogi kad 
draugija randasi labai pras

ytoj padėtyje. Dabar drau
giją valdo “koalicija”: fašis- 

itiniai sandariečiai, keleiviniai 
| ir pruseikiniai socialfašistai.

Skaityta du laiškai nuo dvie- 
bažnyčios. I našlaičiams vaikams švenčių; jų narių advokatų. Vienas na- 
parapijo-{laike.” Bet ant paveikslo m a- rys K. Stukas, reikalauja jam

Baltimorės lietuvių kunigai | gas sako, kad jis “jau keliu- 
prilaikyti! tas metas, kaip duoda pietus ijokiu būdu negali 

parapijomis prie 
Kunigai mato, kad 
nai vienas po kitam apleisdi- tosi tik 4 mergaitės, atkišę to-1 priklausomos 
nėja bažnyčią. ~ 
si už darbo.
nigą Bruziką, misionierių.

Kunigas Bruzikas, dar 
damas Wilkes Barduose, 
siuntė tūkstančius atviručių, 
užkviesdamas Baltimorės lie
tuvius, kad atsilankytų į jo mi
sijas. Matomai katalikai jau 
“velnių” nebijo, tad kunigai 
pasikvietė misionierių, kad dar 
su 
pijonus..

Nekurtose bažnyčiose 
ir katalikų kunigai, sakydami kunigas apeliavo prie 
pamokslus apsišvietusiai bur- land College for Women, kad 
žuazijai, jau nemini

-ar peklos. Tokiems kalba apie betų surinkti pereitų “švenčių 
“dievo” gerumą, 
meilę, o vargšams 
kams pamokslus 
“licipieriais,” “šėtonais, 
la,” “velniais” ir tt.

Parapijonai, įbauginti tais'Kunigai išleidžia kelis doleriu 
baubais, verkia, krapšto 
seniuose paskutinius centus ir 
aukoja “dievui,” kad tik iš- 

* vengus “peklos”, to baisaus 
“amžino dantų griežimo” ir 
“spirgėjimo smaloje.”

Kada parapijonai jau apsi
pranta su tais baubais, neduo
da daugiau pinigų “dievui,” 
tada kunigai surengia genęra- 
lį parapijonų “apvalymą,” 
taip vadinamas “misijas”, ku
rios tęsis per 2 savaites. Nuo 
sausio 8 iki 14—moterims, o 
nuo 15 iki 21—vyrams. Taip 
bus po šitų, kaip ir po kiekvie
nų misijų: parapijonų akys 
raudonos, o kišieniai tušti.

Kaip “dievas” taip ir “vel
niai” yra padaras paties žmo
gaus. Kitaip sakant,—atsaky
mas tamsaus žmogus j nesu- 

‘prantamus gamtoj apsireiški
mus. Kas gero, malonaus, nau
dingo, tą priskaitė “dievui.” 
Kas blogo, nenaudingo, kenks
mingo,—tai darbas
dvasios, velnio.”

Anglų kalboj 
(dievas), paeina 
“good” (geras), 
“evil” (blogas), 
padaryta “devil 
Panašiai ir kitose 
žmogus, tikintis į “piktas dva
sias,” nors gyvena dvidešim
tam šimtmetyje, bet jis pro-; kastis : 
tauja kaip tūkstaflčiai metų berniukas, sveikas ir auga, o 
atgal protavo mūsų protėviai, motina jau kapuose. 
Kunigai žino, kad kol darbi
ninkas tiki į “dievą” ir “vel
nią”, tai jis apie tuos baubus gulėjo prie Darbininkų

parapijo-laike.

WATERBURY, CONK
Parengimai ir Susirinkimai

LENINO MIRTIES MINĖ
JIMAS

Sausio 21 d. sueina 10 me
tų, kaip darbininkų ktasė ne
teko didžiausio vado ir revo-

ligos pašalpos I ''^.onienaus Lpnino. ( I - , f\/I , X z4 VA-i , zJ , ,
Todėl griebia- i rielkas, laukia nuo kunigo ma-, už 17-ką savaičių. O kitas ■ 

Parsikvietė ku- lonės, kad įmestų į jų torielką i narys, P. Valentukevičius, rei- 
kauluką. Skalauja savo dėdės pomirti-

Bet kad jis ir davė biednų; nes. Draugija nutarė eiti į 
tėvų vaikams pietus, tai ar ii-: teismą, bet gerumu neišmokė- 
gai tie vaikučiai gali būt pa-lti. 
valgę. O ką gi jie valgys ki- ■ 
tą dieną, kitą savaitę ir 
mėnesį? Čia jau matyt,

■ kunigas jieško sau garbės 
' parapijonų ir apielinkės.

bū-
pa-

kitą 
kad
nuo 
Ku-

velniais” pagąsdinus para- nigas, pasakęs parapijonams, 
kad jie jo neužmirštų už jo 

net ;“mielaširdingumą.” T a i pogi 
Mary-

vadą, 
drū-

dalyvaus. Tik jau kiti pradė
jo baimintis, kad Venta Sve
tainės langai gal išbyrėti nuo 
galingų, ąrmoningai skambių 
balsų. B. Ramoškiutė, Lais
vės Choro mokytoja, iš Hart
ford, Conh., dainuos. Reikia 
pasakyti, kad turi malonų, mu- 
zikalį gražų balsą, kuri veik 
visuomet Hartforde augštųjų 
mokyklų surengtuose koncer
tuose gavo pirmą prizą už dai
navimus ir lošimus. Merginų 
Sekstetas iš Hartford, Laisvės 
Choras ir gi prisižadėjo dai
nuot.

Taipgi reikia priminti drau
gams, “Laisvės” skaitytojams 
ir rėmėjams, kad šie proletme- 
nininkai dalyvaus, nepadary
dami išlaidų. Reiškia, jie pasi-

Lais-

Amerikos Kariniai LaivaiIšmeta iš Darbo
LANCASTER, Pa. —. Po FoodlOWe. 

trijų savaičių darbo prie 
CWA, aštuoniasdešimt dar
bininkų atleista iš darbo, i buvo į Fukien provincijos
Roosevelto valdžiai nerūpi, i sostinę kariniai laivai Jung- 
ką tie bedarbiai darys, kaip'ltinių Valstijų, Japonijos ir 
gyvens ir ką valgys.

FOOCHOW, Chinija. Pri-

: Anglijos. Šių šalių impe
rialistai padės Chiang Kai- 
sheko armijai palaikyti už
grobtą miestą.

Lenino PaveikslaiMinėdami mūs didįjį 
privalome koncentruoti, 
tinti savo spėkas prieš fašisti
nę šmėklą, prieš badą, prieš 
persekiojimus darbininkų ir 
žudymus geriausių revoliuci
nių karžygių. Waterbury Le
nino minėjimas įvyks sausio 21 
d., sekmadienį, Garden Hall, 
168 East Main St., 2:30 vai. 
po pietų. aukoja del dienraščio

Programa bus iš prakalbų, | vės” naudos.
dainų ir muzikos. Dainuos | Yra užkviesti visi Conn, vals- 

Solistai: Tho- tijos chorai, bet kol kas dar |
Tikimasi,

Veikiausia, kad 
New Haveno, Dainos Choro

. „ „_ pro-
grame. Kalbės drg. A. Bim- Į 
ba trumpai, bet storai.

Vakarienė įvyks vasario 10 I 
d., subatos vakare, 7 vai. va
kare, Venta svetainėje, 103 
Green St. Tai tiek šiuo kart 
apie tą parengimą. Dabar vi
si privalo griebtis už darbo 
platinti t.ikietų. Tikieto kaina 
pigi, kas žino, kad gražioje 
svetainėje tas bus.

Įžanga $1.25. Valgiai bus 
pirmos rūšies. Visi “Laisvės” 
skaitytojai privalo gerai pasi
darbuoti. Kiekvienas įsigyki
te tikietų. į Reporteris.

Kad prailginti draugijos am
žius, tai draugija nusitarė už 
pirmą savaitę ligoj nemokėti 
pašalpos. Ar tas daug ką pa-

1 gelbės, tai klausimas. Gal ir 
pratęs kokius metus, bet aiš
ku, ne išgelbės draugijos ant į Vilijos Choras, 
visados. Tas pats ir visoms i mas Collela, Ed. Foy, Orches- atsakymai ■ negauti, 
lokalinėms draugijoms; ateina, tra ir t.t. 'i kad jie bus.
Tik nacionalės organįz. tu-1 Bus gerų kalbėtojų, ir vie-velniu” tos kolegijos mokiniai page!- . —n v^- -y—, -

h»f„ ol»-inbti nnrnit.1 “Sv»n?in” rl pl'ogl-' augtl 11 «yvuotl> nesInas iš geriausių kalbėtojų, tai Vyrų Oktetas dalyvaus
“Marijos” išlaidas, kurias kunigas išleido 
darbiniu- del supirkimo reikmenų del 

išmargina j biednų vaikų pietų.
pek-! Toki kunigų darbai, tai pa- 

I sinaudojimas iš parapijonų.

turi visai kitokias galimybes
savo organizacijos budavoji-

I m ui.
L.L.R. Choro Valdybai ir Vi

siems Choro Nariams

ki-

piktos

“gO(V 
žodžio 
žodžio

žodis
nuo
Prie
pridėta “d”

(velnias) 
kalbose

Amerikos Lietuviu 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:

SKAITYKIT IR PLATIN
KI T “LAISVĘ”

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

t

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.J. Milton. Turbūt waterbu- 

riečiams tik mažai daleliai jis 
girdėtas, o verta jį girdėti. 
Tai nepaprastai gabus ir en
ergingas kalbėtojas. 1933 m. 
rugpjūčio (Aug.) 1 d., kada 
buvo surengta masinis mitin
gas protestui prieš karą ant 
West 
namo 
vylą, 
apie

D. M. šolomskas
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.
241 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.

Draugai ir draugės, jau pra
ėjo gana pakankamai laiko, 

1 kaip L.L.R. Choras nesusiren- 
i ka ir niekas tuo klausimu ne
sirūpina. Kur dingo choro val
dyba? Kodėl 
susirinkimo ?

1 mui, tai nors 
. . ... . „ . _.. . | dujinių choroLenino Mirties Paminėjimui 1, .. v ~... .1 iba: P. Yesukenas, A. Galgaus- Masines Prakalbos ir Muzika- . m v. . • w.i Iįkaite, Ch. Trečiokas ir D. Vai-1 

rograma Ima. Visi, kaipo L.L.R. 1 Choro ; tai ir minia darbininkų,
Sausio 21 d., Norwoodo' valdyba, tuojaus imkitės už

darbininkų organizacijos ren-1 darbo, sušaukimui choro susi- 
gia masinį parengimą paminė
jimui proletariato vadui ir mo
kytojui. Įvyks sekmadienį, 
21 d. sausio, Lietuvių svetainė
je, 7 vai. vakare.

Visi darbininkai ateikim ir 
dar kartą išgirskim Lenino mo
kymus, kuriuos kalbėtojai iš
dėstys visiem aškiai, r 
tarnai. Norwoodo darbininkai, 
jungkimės po Lenino 
ma į leninistinę 
Partiją. Jungkim 
tarines jėgas del 
darbininkų klasės 
už pasiliuosavimą 
talizmo.

Mirė Anna C. Naveckiene

del biednų vaikų, o “surenka” 
keletą šimtų dolerių. Kunigai 
gudriai išnaudoja parapijomis.

Norwood, Mass., Žinios
nešaukiat choro 
Jei ne j veiki- 
sutvarkymui vi- 
reikalų. Valdy-

rinkimo. Juk dabar yra kaip 
tik veikimo sezonas, o jūs, 
draugai, miegate sau ramiai. 
Pabuskit ir apsidairykit, o pa
matysite, kad dabar yra veiki
mo laikas, o ne miegojimo.

Darbininkas.

•minkai, ! SO. BOSTON, MASS, 
progra-! ---------

Komunistų I - . . c., Milleno ir Strauss savo prole- ~ D ,. . 1 Gerai Pavykopagerinimo
būklės ir j Sausio 7 d. įvyko prakalbos, 

iš po kapi-; kurias surengė ALDLD 2-ra ir 
jLDSA 13 kp. Kalbėjo drau- 

l gai Milleris ir Strauss. Abu
du • gerai kalbėjo’ Pertraukoj

Main St., prie taip vadi- 
Green, pas kareivių sto
jam užteko kalbėti tik 
5 minutes, kaip ponas 
Scoville ir kiti fabrikų

savininkai ir miesto valdonai, 
užgirdė kalbą, tuoj užsiundė 
savo “sargus” jį suimti. Bet 
leninistinės mokyklos studen

tu ri 
buvo gana skaitlinga, drūčiai 
sugniaužtom kumšti m, apgy
nė nuo policijos tą draugą. Ta
da policija nedrįso užpykinti 
minią, buvo priversta 
traukti šalin.

Tad kviečiame visus 
vės” skaitytojus, visus 
vius darbininkus ne vien

pasi-

MIRTINGUMAS 
PADIDĖJO

ALBANY. —New Yorko 
valstijoj lapkričio mėnesį 
buvo daugiau mirimų; negu 
bile kada 1933 metais. Be
darbės pagimdytas skurdas 
pradėjo varyt žmones į ka
pus be laiko.

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

ORLAIVIŲ STOTYS 
' NEW YORK. — Valdžios 
komercijos^ depą r tmentas 
sako, kad sausio 1 d., 1934 
metų, Jungtinėse Valstijo
se Jbuvo 2,188 orlaivių sto

jos ypatingai naudin- 
kilus karui.I

REIKALAUKITE SOVIETŲ ŽUVŲ!

“L.ais- 
lietu- 

pa-
I tiem dalyvauti, bet kvieskit,
I draugai,, ir visus kitus darbi
ninkus, nepaisant tautybės, ti
kėjimo ir rasės. Visi ateikit

Prakalbos ant Lenino mirties minėjimo 
sausio 21 d.

Išgirsime kalbėtojus, kurie 
mums nurodys leninįstinį ke
lią, kuriuo mes eidami, panai
kinsime priespaudą, badą, be
darbę, vargą ant visados. . .

Įžanga tik 10c. Bedarbiai ar 
šiaip nubiednėję darbininkai, 
kurie ir to 
veltui.
Kalbės A.

Lie-I sas
Pra- 

ge-

gos

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.
z 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.

Gruodžio 30 d., 1933, Nor- Laisvės Choras padainavo ke- 
: woodo ligoninėj, mirė A. C.- lėtą darbininkiškų dainų. Po 
■Naveckienė, žinomo Antano K. prakalbų buvo 
;Navecko moteris. Mirties prie-, kuriuos draugas 

gimdymas. Kūdikis-j mai atsakinėjo.
žmonių buvo 

tuvių didžioji svetainė, 
kalbos visais atžvilgiais 
rai pavyko.

Buvo renkamos aukos 
padengimui ir jaunimo organi
zavimo reikalams. Aukavo 
sekančiai: Ig. Kubiliūnas, K. 
Barčienė, P. Kubiliūnas po 50 
centų. Stakauskas, J. Gave- 
navičius, K. Kazlauskienė, J. 
Šūkis, S. Vinckevičius, M. Be- 
leskevičius, A. Barčius, P. Sa
dauskas, J. Sugar, K. Sadaus
kas po 25c. 
kiais surinkta 

Aukotojams

Likosi palaidoti 1 d. sausio, 
1934. Kadangi Naveckai pri-

* . * — v.. j ******** U L-lSI—

faktinai dar nieko nežino. To- vienijimo, tai Susivienijimo na- 
ki galima bauginti “dievais” rjaį nupirko gražų gėlių vai- 
ir “velniais.” ir tuom pačiu sy- niką ir suteikė draugišką pas- 
kiu jam kišenius apkraustyt Rūtinį patarnavimą. Į kapus 
ir palaikyti darbininkus ver-j lydėjo skaitlinga minia žmo
nijoj naudai turčių klasės. Ka- nįy apįe 59 automobilių. Pa- 
talikų kunigams, o tai ir kitų 1 
religijų, “velnias” daug dau
giau reikalingas, negu 
pats “dieVas.”

Jeigu parapijonai duosniai 
•perka mišias ir kitaip aukoja 
“'d/evui,” tai tik ačiū “velniui.” 
Jeigu kunigas nusipirko naują. į kavoja Darbininkų Susivieniji- 
brangų automobilių, namą, tai; m0 nariam ir narėm už gėlęs 
tik del to, kad yra “velnias” ii’: ir draugišką patarnavimą lai

ke laidotuvių.
Iš L. D. K. Keistučio Draugijos 

Metinio Susirinkimo

kad

; laidota be jokių religinių prie
tarų, nes kaip patys Naveckai, 

'taip ir josios tėvai, broliai ir 
1 visi giminės yra pirmeiviški ir 
susipratę žmonės. A, K. Na- 

Į veckas ir velionės tėvai La- 
■ zauskai ir jų visa šeimyna, dė- gą ačiū.

Vienas

Po 
klausimų, į 

Milleris tinka-

apypilnė

lėšų

Viso su smul- 
$12.36.
tariame širdin-

iš Komisijos.

neišgalės, bus leisti

Bimba ir Klemen- 
Strižauskas

ŠUO PRIGIRDĖ 3 
ŽMONES

East Liverpool, Ohio. — 
Žuvo trys nariai Clutterių 
šeimynos, kuomet plaukiant 
Ohio upe laivelyje šuo pra
dėjo nerimauti ir laivelis 
del to apsivertė.

tik del to, kad yra “velnias 
“pekla.” Jeigu, pagaliaus, 
kunigas išsiuntė savo gaspadi- 
nę “J šiltus vandenis,” tai ir 
“velnio” pasidarbavimu.

Iš to visko aišku, kaip kata
liku religijoj “velnias” lošia 
vadovaujama rolę. Para pilo
nai, taigi, neverta “velnio”

Keistučio Draugija yra se
niausia draugija Norwoode. 
Susiorganizavus 18 d. liepos, 

, 1905 m. Draugija per tą dau- 
bijotis. bet arčiaus reikia susi- gelį metų yra nuveikus daug 
pažinti su pačia religija. Tuo- ‘ įr svarbių darbų, ne tik savo 
met jūs pamatysite, kad nieko narių sušelpime ligoj ar nelai- 
panašaus nėra, kaip kunigai mėj , bet 
skelbia, 
naudojimą.

Čia vėl kitas kunigas 
būklingai” pavalgydino virš 
pusę šimto vaikų su viena viš
ta. Kunigas episcopalu baž
nyčios, Coskeyville, Md., pa- 

* talpino paveikslą į vietinį bur
žuazinį laikraštį, “The Balti- 1933 m. tik 
more News.” Minėtas kuni- nas jaunas narys išsibraukė,

ir visuomeniniai. 
Tikėjimas palaiko iš Draugija yra turėjus narių iki 

1200. Turto, tai rodos, nėra 
ste-j daugiaus turėjus, kaip iki 

$3,000. Dabargi iš metinio ra
porto pasirodė, kad narių yra 
154, turto $1,200. Per 1933 
m. finansai nupuolė ant 600 
dolerių. Narių neteko per 

2 mirė ir vie-

ATSAKYMAI KORESPON
DENTAMS

! Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
! literatūros, politikos ir visuome

nes mokslų mėnesinį žurnalą 

“PRIEKALAS”
[ 1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
[ rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
[ proletarines literatūros kėlimu, 
; SSRS socialistinės statybos, kapi- 
I talistinių šalių gyvenimo ir re- 
! vohucinės darbininkų ir darbo 
! valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj; 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles,; 
apysakas, vaizdelius, lietuvių sce-| 
nos aprūpinimui duos savo skil-J 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-l 
timų, originalių ir verstinių see-! 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,; 
kreips domės į SSRS sovietinės 
literatūros ir kultūrinės revoliuci-l 
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų raštų talpinimą.

\1934 m. “PRIEKALAS” eis 4! 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals-; 
tybėse metams tiktai 1 doleris,; 
pusei metų — 50 cėncų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”l 

redakcijos adresu: ;
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo; 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.!
/ “PRIEKALAS”

L , ,
Galima taip pat* išsirašyti per 

“Laisvę”

Į 
i I 
į

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Vasario 11 d., Venta svetai
nėje, Waterburio Lietuvių 
Prog. Draugijų Sąryšis rengia 
prakalbas. A. Bimba kalbės 
apie pašelpines draugijas. 
Koks likimas jas laukia ir 
kokia išeitis gali būt. Bus iš
aiškinta Soc. Apdr. reikšmė^ir 
kiti šių dienų svarbiausi klau
simai. C. Strauss (Strižaus- 
kas) kalbės angliškai. Todėl 
jaunuoliai privalo susirinkti į 
šias prakalbas. Jis duos ra
portą iš prieškarinio kongre-

• įso, kuris įvyko Paryžiuje.
Taipgi kalbės apie Jungtinių 
Valstijų miestus ir miestelius, 
kuriuos jis aplankė Jungtinė
se Valstijose, keliaudamas 'su 
prakalbomis'. Tėvai privalo 
savo jaunuolius paraginti atei
ti į šias prakalbas. Jie jose 
daug ko pasimokins.
“Laisves’’ Naudai Vakarienė, 

Koncertas ir Šokiai

Tūlas laikas Atgal buvo mi
nėta “Laisvėje,” kad bus'ren
giama puiki vakarienė del 
“Laisvės” naudos. Dabar jau 
galima pranešti, kada ji įvyks 
ir kaip įvyks. Tai bus vaka
rienė ir koncertas. Jau lig 
šiol apsiėmė muzikos progra
moj dalyvauti- šios draugės ir 
draugai proletmęnininkai: K. 
Menkeliuniutė jau b apsiėmė. 
Tikim, kad visi norės Conn, 
valstijos draugai girdėti ją 
dainuojant po‘ sugrįžimui iš 
Italijos. Aido Choro Vyrų 
Oktetas iš Brooklyn, N. Y.,

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

ir 
re- 
ko-

draugų Millcrio 
prakalbas kartais 
gauna net po dvi

Apie 
Strauss 
dakcija 
respondencijas iš vieno mies
to (kaip kad So. Bostono). 
Tačiaus tos korespondencijos 
iš kiekvienos kolonijos ateina 
labai vienodos, nes kalbėtojai 
kalba tais pačiais klausimais 
kiekvienoje kolonijoje. Tad 
jose pasidaro daug pakartoji
mų.

Todėl atsiprašome draugų 
korespondentų; jei kurių 
fespondencijos bus
trumpinamos, o kaip kurios ir 
visai netilps. Bet del to nerei
kia manyti, kad jūsų kores
pondencijos negeros.

ko- 
žymiai

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Wawing 2dc 
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

. ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE 
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO

PERMANENT WAVE Už $250
Per vieną mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

Phone ŠTagg 2-6497
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L RAD1O-ŠIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS
i Darbininkai Išdirbo Reikaia- itai šoko ,* kiemą nuo antr0 InncFQrn nor Inno*')

vinius Prez. Rooseveltui
Linkėtina jai dažniau dai-l 

nuoti per’radio. Iš lietuvių! 
lygios,'

Pa«i« SiMli 4,000 “D.C
Workerio” Prsnumeraty mitetas, kuris rūpinasi pasiun- 

 itimu delegatų į bedarbės klau-
51 delegatas nuo Komunistų i ^mu konferenciją jau išdirbo 

Partijos vienetų ir 11 organi-darbininkų reikalavimus, kurie 
zacijų laikė konferenciją finų i bus įteikti prezidentui Roose- 
darbininkų kliube ir pasižadė- veltui.
jo sukelti 4,000 “Daily Work- pinigai, skiriami karo
eriui” naujų skaitytojų begėje
vajaus, nuo sausio 22 dienos
iki gegužės 3 dienos. Tai la-, traktai, tai yra budavojimasi ' 
bai gražus pasižadėjimas. Lie- naujų karo laivų ir kitų pabūk 
tuvių darbininkų organizacijos hi tuojaus panaikinti.
privalo savo susirinkimuose nu
sitarti. kiek jos sukels naujų 
skaitytojų ir tą pravesti gyve- 
niman.

i augšto per langą.
Nusilaužė dešinę ranką. Pas j kitos dainininkės, jai 

i ją atrasta $400.00 pinigais ir i čia nėra.
pusėtinai auksų ir kitų brang-! 
akmenių. Jos tėvas sako, kad , 
ji jau pas jį būdama užsiimdi-l 
nėjo vagyste.

Klausęsis*

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Ginkime Kovingus Darbinin
kus, Streiko Vadus

Areštavo šešis apsiavų strei
ko vadus ir išgalvojo prieš ( 
juos neteisingus apkaltinimus.1 
Jie buvo pašaukti teisman. ■ 
Nors prieš juos neturėjo jokių 
kaltinimo liudijimų, 
kapitalistinis teisėjas 
paleido tik po $1.000 užstačius | 
kaucijų. Gi šeštą darbininką i 
—Sol Goldbundą laiko depor-: 
tacijai,- kaipo nepilietį. Svar
biausią prieš juos apkaltinimą 
iškelia, tai kad darbininkai pi-'

veltui. Reikalauja, kad visi 
reika

lams, būtų perduoti del bedar
bių reikalų ir visi karo kon- i

Reakciniai Vadai Rengiasi 
Darbininkus Apskusti

KAS NAUJO TARP 
LETUVIU Tarptautiniai Mitingai Pami 

nėjimui Lenino Mirties
Puikiai Pavyko ALDLD 1 Kp. i 

Vakarienė

Teko patirti “Daily Work-j 
erio” reporteriui, kad Interna- į 
tional Ladies Garment Work-: 
ers unijos 32-ro lokalp vadai I 
su lovestoniečių renegatu C. I 
Zimmerman priešakyje yra | q 
susitarę su bosais panaikinti 
minimum algas prie darbb, nu
statyti mažiausią atlyginimą 
darbininkiems ir darbininkams 

tačiaus nuo darbo. Darbinin-
penkiS|kaj jr darbininkės turi apsižiū- 
. . . H rėti, kol dar nėra vėlu.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsaipdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

WMCA--570 Kc
6:0b P. M.—Black Orch.
6:45—Fallon Orch.
7:45—Dance Orch.
8:30—Maxine Lash, Songs
8:4.?—New York Orch., Nikolai 

Sokoloff, Conductor; Harriet 
Cohen, Piano; From Carnegie 
Hall

WEAF—ė6O Kc
30 P. M.—Midweek Hymn Sin; 

—Cheerio Musicale
7:004—Mountaineers į Music
7:30-!—Trappers Music
8:004— Reisman Orch.; Phil Duey, 

Baritone
8:30-—Wayne King ’t)rch.
9:00-—Bernie Orch. į

10:15- - R o b e r t Simmons, 
Sėars Orch. I

IT: 1.5-4-Lucas Orch.
11:30—Whiteman Orch.
12:00-!-Vallee Orch. j

WOR—71 p Kc
5:15 P, M.—Kay Codtello, Songs

6 
6:4,0-

Tenor;

11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Lane Orch. 
12:00—Robbins Orch.

WJZ—760 Kc
9:30 P. M.—Duchin Orch. Į

10:00—Joy Orch.; Sid Gary, Songs; I
Sydney Mann, Soprane 

11:00—Treaders Trio 
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Madriguera Orch. 
12:00—Sissle Orch. I

WNYC—810 Kc
3:30 P. M.—W. Chosnyk, Violin , 
4:45—D. Lombardi, Songs
5:00—Stiegei and His Glass—H.

Elliott
I 5:15—Kitty Conroy, Songs
' WABC—860 Kc !
I 7:30 P. M.—Serenaders Orch.

7:45—-News — Boake Carter 
8:00—Studio Orch.
9:00—Philadelphia Orch.
9:15—Alexander Woollcott—• The 

Town Crier
9:30—George Jessel, Comedian;

Edith Murray, Songs; Rich Orch. : 
10:00—Gray Orch.; Irene Taylor,

Songs; Trio
10:30—News Bulletins
10:45—Harlem Serenade
11:15—Dell Campo, Songs 
11:30—Nelson Orch.
12:00—-Lopez Orch.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET I
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057
Komunistu Partijos II Dis- 

į triktas rengia tris susirinki
mus minėjimui 10 metų Leni
no mirties sukaktuvių. Jie 

“įvyks šeštadienį, 20 d. sausio, 
1934 metais. Į

Vienas masinis susirinkimas j 
bus St. Nicholas Arena, 69 , 
W. 66th St. Kitas bus laiko
mas Bronx Coliseum svetainė
je, ant 177th St. ir trečias ma
sinis susirinkimas įvyks Arca
dia Hall, ’ 918 

į Brooklyne. Visi 
įvyks 7:30 vai.
lyvaus darbininkų chorai. Bus 
ir darbininkiškų vaidinimų 
bei Raudonojo Fronto benas.

Komunistų Partijos Antras 
Distriktas rengia šiuos mitin
gus trijose vietose, kad 'kiek
vienas darbininkas ir darbi- 

ininkė galėtų dalyvauti. Visur 
i bus geri kalbėtojai. Kalbės K. 

. - - - - 0 1 P. Centro Komiteto genėralis
klasių kovoje, kviesdamas dar-i sokretol,ius (h.g. E Browder;

i Robert Minor, Ben Gold, Ja-
■ mes Ford, J. S. Poyntz ir visa 

Trečias ant progi-amos buvo J. Į eivg ki|i; geri.lusių kalbėtojų. 
Rachunas, magikas. kuris Pa-iv,sll darbininkų pareiga da- 
rodė kelis pavyzdžius savo iš-1 jyVa"uti 
silavinimo. Tas dar geriau bū-1 

ant reguliario steičiaus. “Lais-' ^ICtllVlŲ KoiHUIlisįy FrelkcijoS 
vės” steičius peržemas ir kada ! Susirinkimas AtHštaS 
publika nėra susodyta, tai ne- j  
pergeriausiai matosi.

Abelnai visą vakarą 
giai linksminosi susirinkę sve- komunistų frakcijos 
čiai. ,Drg. Balčiunuko orkes- mas< 

Itra sugabiai griežė lietuviškus 
ir amerikoniukus šokius.

Man rodosi, kad mūsų orga
nizacijos turėtų rečiau rengti 
paprastus vakarėlius, o tan
kiau vakarienes su programo-1 
mis. Kiek jau pastebėjau iš 
žieminių parengimų, tai publi-

Sekmadienį, vakare, 
vės” svetainėje buvo surengtą 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 

į Literatūros Draugijos ir buvu
sios LDSA kuopų vakarienė, 

i Tai buvo nepaprastai puiki va- 
jkarienė. Gaspadinės sunkiai 
padirbėjo, bet labai gerai ir 

į nebrangiai pamaitino visus 
svečius. Publikos buvo dau
giau negu tikėtasi. Pirmajame į 
stale valgė virš 130 žmonių, o 
antru kartu apie pusė šimto.

Po vakarienei buvo progra
ma. Aido Choro Merginų 
Sekstetas sudainavo kėlės dai
neles ir gausingais aplodis
mentais lydimas baigė. Po to 

j kelis žodžius tarė d. D. M. šo-

“Lais-

Halsey St. 
susirinkimai 

vakare. Da-

n L I • o *1 I lomskas apie atlikta organiz
Daro. Laimėjo Streikus i ei jų vienybę ir ALDLD ro

Darbi- bininkus stoti į tą organizaciją , 
kietavo William Strauss dirb-. ninku unija laimėjo streiką pas ir remti ją bei jos parengimus

Industrinė Skalbėjų

tuvę. Unija ruošia teatrą, ku- Somac Laundry. Darbininkai 
rio pelnas bus skiriamas apgy- • iškovojo trumpesnes darbo va- 
nimui tų darbininkų.
visų darbininkų pareiga remti pažinimą unijos.
Tarptautinį Darbininkų Apsi- sesi 5 dienas. I 
gynimą, kuris gina kovingus ba 150 baltų ir negrų darbi- 
vadus. ninku.

 ' Oak Laundry dirbtuvėje po 
... 1? »•!«.- i n r v 1 !ISDU vadovybe streikavo 130 Iškelia Aikštėn A-D.r. darbininkų ir privertė kapita- 

llistą išpildyti darbininkų rei
kalavimus.

Taipgi landas, pakėlimą algų ir pri-
Streikas te-  ............. . ............ „_____ _- I ” !

Skalbykloj dir-ltų išėję, jeigu tą būtų daręs:

Raketierišką “Bizni”
tilpo 
kuris 

ar-

“Dailv Workeryje’ 
straipsnis A. S. Pascul, kU- — 
iškelia aikštėn Amerikos Dar 
bo Federacijos vadų valgyklų 
darbininku tarpe raketierišką 
bizni. Jis nurodo, kad 1932 j gons jnc 5Q2 Broadway. 'Per
inėtais tie vadai turėjo gaujas e||.a penktadienį policija 
nusamdytu agentų, kurie tero- į 
rizavo valgyklų • darbininkus , 
priversdami priimti tokias dar
bo sąlygas, kokias bosai ir uni-' 
jos vadai nadiktuodavo. Taip- 
jri vadai lupdavosi kyšius j kui t7ištaigai 
darbininku už darbus net iki " 
8300.00. Lokalo No. 1 veite- 
riai už darbus pamokėjo nuo 
850.00 iki 8300.00. Sakoma, 
kad’ 180 veiteriu sumokėjo po 
$300.00. Gruodžio 22 dieną, 
1932 metais Lokalo No. 1 su
sirinkime 
dėjai M. 
kaipo to 
pasekmė.

Amerikos Darbo Federaci
jos vadai visokių piktadarys
čių yra atlikę prieš eilinius na-i Į New Yorką grįžta rusų 
rius. Dabartiniu laiku eiliniai operų lošimas. Su 1 diena 
nariai organizuojasi į kairįjį ; vasario teatras Earl Carroll 
soarna ir kovoia už savo tei-!bus pavadintas “Casino” ir ten 
sės ADF įvairiose industrijos vaidins rusų kalboje operas:

“Boris Gudonov.” “Kovačina”, 
I “Snigirovka,” “Mazepa,” “Ru- 
isalka” ir kitas Čaikovskio, 
Rimskio-Korsakovo ir kitų.

M. Pantelev bus vedėjas. E. 
' Plotnikov vadovaus iš 42 mu-; . 
į zikantų orkestrą ir bus 60 bal-1 
sų rusų choras. _______  ....

jlyvių, matyti, kad dalyvaujantį 
! nuo seniau buvę Amerikoje
' asrnenys. 
prielanki 
negalima 
gali būti

Areštavo Darbininkus
Jau dvi savaitės laiko strei

kas tęsiasi pas Blechman and

Buvo pranešta, kad trečia- 
sma- ■ dieni, 17 d. sausio, įius lietuvių 

; susirinki- 
Iš priežasties to, kad tą 

vakarą įvyksią visos eilės kitų 
organizacijų' * susirinkimai ir 
daug komunistų ten turi daly
vauti, tai frakcijos susirinki
mas nukeliamas ant toliaus.

Sek r. J. S.

uz-
i puolė ' ]
I ninkus ir areštavo 26 streikie- 
rius. Vienok tas darbininkų i 
nenugązdino, kiekvieną 
nikietavimas nesiliauja

pikietuojančius darbį-j]<a geriausiai myli vakarienes

Areštavo 2 vaikučius 
kytoją, kada jie 
Sherenshecky Bakery 

; duonos brangumą. 
1 yra ant 182-ro St.
ventojai paskelbė streiką 

i prie jo prisidėjo vaikučiai 
i mokytoja. ’

Nuo šio parengimo rengė- 
.........’įjams liks pelno. Reikia, nes 
dieną , organizacijos iždas buvo ištuš- 
aplin-1 tėjęs. ALDLD 1 kuopos susi

rinkimai įvyksta “Laisvės” sve
tainėje kas antras ir ketvirtas 
ketvirtadienis, vakarais. Dar
bininkai kviečiami atsilankyti jūsų 
ir

ir mo- 
pikietavo 

prieš 
Kepykla

Vietos gy- 
ir

su I

SURADIMAI
Pereitą sekmadienį, laike 

j ALDLD 1-mos kuopos vakarie- 
j nes, kažin kas per klaidą pa- 
jsiėmė mano “overcoat” ir pa- 
i liko savo. Prašau tos ypatos 
greit atnešti mano overkotą į 
“Laisvės” raštinę, o aš atnešiu

Chas. Rudinckas.

lakose.

buvo peršauta jo ve- 
Turkel ir J. Lasher, 
raketieriško biznio

Kovingos Unijos Šaukia 
Darbininkus Budėti

Įstoti į savo organizaciją.
Buvęs.

Draugė K. Menkeliuniutė 
Dainavo per Radio

Atsidarys Rūsy Opera

s IŠRANDAVOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja fornišiuotas kamba
rys mažai šeimynai, 'su visais pa-[ 

į tognmais. Williambsburgho apie-1 
į linkėję, atskiras Įėjimas; galima ir 
i valgis pasigaminti. Mokestis žema.

Amerikos Darbo Federaci 
jos vadai susitarė su NRA ve-• 
dėjais ir nustatė mezgėjams! 
vergiškas darbo sąlygas ir uba
giškas algas. Industrinė Mez
gimo Darbininkų unija išvien 
su Industrine Adatos Darbi
ninkų unija iškėlė prieš tai 
protestą ir pasiuntė savo rei
kalavimus generolui Johnson, 
kuris yra galva NRA plano. 
Kartu revoliucinės darbininkų 
unijos atsišaukia j mezgimo ir 
adatos darbininkus ir darbi
ninkes ruoštis kovai už geres
nes darbo sąlygas ir žmoniš
kas algas.

Pereitą šeštadienį draugė K.. 
Menkeliuniutė dainavo per ra
dio. -Netikėtai man teko sus
pėti didesnė dalis jos progra
mos girdėti. Tad ir rašau 
šiuos žodžius ne pagyrimui 
dainininkės, bet atžymėjimui, 
kad jos dainąvimas išėjo labai 
gerai.

Kai kąs pradėjo1 kalbėti, 
|kad Menkeliuniutės balsas ne- 
: bus labai tobulas radio daina- 
ivimui. Tačiaus paširodė, kaip 

Iš "surašo Priešin*ai—J°s balsas labai
. Man rodos, kad dar 

geresnis, negu kad ji dainuo
ja ant scenos į publiką svetai
nėje.

Kuomet tik pasigirdo Men
keliuniutės dainavimas, tai 
tuojaus ji savo balsu pasigrie- 

I be radio klausytojaus atydą.

Ar ši įstaiga bus 
Sovietams, kol kas 
žinoti. Atrodo, kad 
priešingai.

wg • wr • 0 • 1— I xcXUJLU MdUo.y LUJdUS cttyUcJe

Mergina—Vagis Susižeidė | Girdi jos baisa ne kaipo pa-

Augustina Abruzzio, 20 me
tų amžiaus mergina, kuri apie 
mėnuo laiko pabėgo nuo tėvų 
susižeidė. Kada detektyvas 
atėjo į jos gyvenami,; Š16 Eu
clid Ave., Brooklyne, areštuot,

prastą, bet kaipo pirmaeilės 
operos dainininkės. Kiek lai
ko atgal teko girdėti į operą 
“Aidą” per radio, o dabar 
Menkeliuniutę. Tai reikia »pa- 
sakyti, kad Menkeliuniutė dai
nuoja tikrai operos balsu.

JONAS STOKESDe Marco Girls; Erank
?rry, Tenor
Ralph Grosvenor, Tenor
Borrah Minevitch Harmonica

Band
(Eddy Brown, Violin; Concert

OrJh. I

8:00—
Siu

8:30—

10:30-

REIKALAVIMAI
NEW YORK CITY

Reikalinga patyrusios moteries ar
ba mer 
atrinkimo 
sekamai 
625

MONTREAL - CANADA

FOTOGRAFAS

ginos dirbti pi 
ir mieravirho.

: International
Grdenwich St., N.

i e avių žarnų 
Kreipkitės 

Trading Corp.

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Ši uomi pranešu savo kostume- 
riams, kad perkėliau savo studiją 

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

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

JONAS STOKES
INFORM

Immifrrhtion. Naturalizath 
Citizen Papers. Aliens 
In Co'untry, or Deported.

ALL NATIONS EXCHANGE 
207 Enįt 81th Street, N< 

Tel. Re

„-•htion, Ni 
zen Papers. 
Co'initry, 

NATIONS
cnt 4-7166 Open

ATI o N 
on, Traveling 
Not Legally

Legalized
w York City 
9 A.M.-9 P.M.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

512 Marion St., kampas Broadway 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-9467

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau

inoi
Padarau

- . • 1- Z’minas ir chromu <as 
erų ligas kraujo ir 
ištyrimus kraujo ir 

DR. MEER 
156 W. 41 th St. I Room

! New York, N. jY.
Valandos Priėmijmo: 

Ryte nuo 10* iki 1. Po 
L.. „ .„L----1..1 ..

Sekmadieniais nuo 11 ryto

vyrų ir 
odos

šlapumo

302

pietų
iki 8 valandai vikare

nuo 4
iki 12 dienq 

Telefonas I^ackawanha 4-2180

MEDIKALJS PATAR
DIENĄ IR NA-..
DR. FILURIN

NAVIMAS 
KTĮ

(Buvusio asistantų Hamburrii 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyt( 
organų. Beskausmis 
čiuotų kraujagyslių. 
Specialistų visose ligose. 
Valandos: nuo 10 <

o universiteto
es-šlapininiosi 

gydyiias garankš- 
Patarimai Duktarų-

cyto iii 10 vakare 
Nedžliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

~ r. NĘW YORK 
Avenue 
sooo

113 W. 42nd ST. Nlt 
tarpe Broadway ir 6‘.'n

XTAY Pasitarimai ir
“BAI egzaminavimai

•nu—— •m—— uu-

.Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Gr altorius (Undertaker)

I LAUK TUVIU DIREKTORIUS
į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 

samdo au-Į 
veselijoms, J

| ant visokių kapinių; par 
Į tomobilius ir karietas

į Galima matyt 7 vai. vakare šeš- Į 
tadienj ir sekmadienį per visą die
ną.

' pas Graham Ave Brooklyn, N. Y.
(11-13)

I krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Apt. 16 136 McKibben St. kam-------------

Sergančią Vyry ir Motery

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PARSIDUODA hotelis ir resta.urąn- 
tas. Išdirbtas per 30 metų, priežas
tis partneriai nesutinka. Nereikia 
mokėt randą. Kreipkitės sekamu 
antrašu: 19 Wallabout Market, 

' Brooklyn, N. Y.
(13-15)

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

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

(12-17)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų. Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
liq alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

, , ? t< t . ■

i Tėl., Stagg 8847

Sergančiu vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Šiand 
te delei

't katos ištyrimo, o
I jums bus išaiskin- | 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

f O4os
/ mai» Ne 

Abel nąs Silpnu 1 
mas, Sąnvlo žar- 
hų ir 
nes Ligbs, Nervu 

įdegimas bei Reumatiški į Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliįi, Kraujo ištyrimai, La 
boratoriniai ; Tyrimai, Senumų be1 
čiepų ĮšmirKštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas i ir Patarimas Veltui 
KALBAI0 LIETUVIŠKA!

D R. ZINS
U0 Fašt 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ąve. ir Irving! Place 

Įsisteigęs 25 metai 
Valandos—-9 A. M. iki 8 

tais 9. A. M. iki 4 P. ML.

en ateiki- 
savo svei-

jūs fiziši-

Nu ša Sėji 
rvų Ligos,

Mėšlažar

<b

O. Sekmadieni
P. M.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūsiy Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI »
417 Lot inier Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

5 *

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akiniu

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupoma 
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vien.;

Mes 
jiirnii

PATARNAUJA
DAKTARAI:

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

Ofiso valandos: nuo 9 vai.,iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadieni iki 5 valandai vakare.

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

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

MATHEW F. SALLAS i
( B t £ L 6 U S K A S )
G R A 3 O R i U S

UNDERTAKERS AND EMBALMERS 
'į 66-0 GRAND ST. BROOKLYN, N.Y. Ę

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PABVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PASIUNČIAM (. KUR KAM REIKIA. TURIM PR1VATIŠKĄ. 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINį AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINĘ IR ' 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA VIETZ\ SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS MUS, O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

. MUSU RAŠTINE ATDARA DIENZy IR NAKT(. MŪSŲ, 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

(NC




