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Darbininkai Visu Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasaulį!

KRISLAI
Daugiau Ginkluojasi.
5,500,000 Vaikų Badauja.
Molotovo Kalba.
Naujas Tiltas.

Rašo Valstiečio Sūnus
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
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Washingtonas paskelbė, kad 
vasario 10-tą dieną stos i karo 
laivyno eiles naujas šarvuotas 
kreiseris “San Francisco”, 10,- 
000 tonų įtalpos. Tai jau tre
čias laivas tos rūšies po Londo
no sutarties. Tuom pat kartu 
praneša, kad baigta moderni
zuoti šarvuočiai “Mississippi” 
ir “New Mexico”. Dabar Jung
tinių Valstijų karo laivynas pa
ruoštas karui. Tik vienas šar
vuotis “Idaho” yra dar moder
nizuojamas.

Dolerio Infliacija 
Lengvai Praeis Kongrese

“New York Journal” parašė 
editorialą, kuriame iškelia se
nus ginčus tarp Jungtinių Val
stijų ir Japonijos Ramiajame 
vandenyne. Rašo, kad anksčiau 
ar vėliau prisieis Amerikai su 
Japonija kariaut. Tas gali įvykt 
apie 1936 metus, nes tada Ja
ponija pareikalaus lygaus karo 
laivyno su Jungtinėmis Valsti
jomis.

Japonijos karo laivyno ko-j 
mandierius Nobumasa Suetsugu 
rašo ilgą straipsnį viename ja- ( 
ponų žurnale. Jis sako: “Kai-i 
bant atvirai, šalis, kaip Jungti-: 
nės Valstijos, nereikalauja tu-■ 
rėti didžiausį karo laivyną pa
saulyje, kaip jos dabar turi. Tas 
yra grūmojimas kitoms šalims.” 
Jis turi mintyje, kad tai yra 
grūmojimas Japonijai.

WASHINGTON. — Ro
osevelto nauji planai del 
paėmimo į valdžios ran
kas piniginio aukso ir po
pierinio dolerio vertės nu- 
mušimo iki 50 centu be 
vargo praeis kongrese. 
Valstybės p r o k u r o r as 
Cummings patvarkė, kad 
toks įstatymas nėra prie
šingas Jungtinių Valstijų 
konstitucijai. Dirva to
kiam žygiui pilnai pri- į 
rengta. Kongresas ištiki- i 
mai šoka pagal Roosevel- ’ 
to muzika, v

“APLEIDŽIAME PARDAVĘ PARTIJA,” 
PAREIŠKĖ darbininkai socialistai I

PRAGA, Čechoslovakija. i Konferencija susidėjo iš' 
—Vakarinės Bohemijos So-|S6 revoliucinių narių social-1 
cialdemokratinė Opozicija ! demokratų part., 18 nar. re- i 
laikė konferenciją ir nutarė 
prisidėti prie Čechoslovaki-1 
jos Komunistų Partijos. De

legatai pareiškė: “Mes ant niekur nepriklausančių. Šis | 
I visados apleidžiame parda- revoliucinių socialistų žygis | 
vikų partiją,” tai yra, social- yra didelis komunistų lai-1 
demokratų partiją. ! mojimas.

! demokratų part., 18 nar. re- | 
Į formistinių darbo unijų, vie-I 
! no nuo Jaunųjįi Socialistų Į 
i Lygos ir 25 buvusių social-1 
demokratų, bet šiuo tarpu •

“KOVOKITE UŽ SOVIETINĘ VOKIETIJĄ 
ŠAUKIA DRAUGAS KAGANOVIČIUS

n

Dar 6 Darbininkam 
Reikalauja Mirties

HAMBURG, Vokietija. 
—Hitlerio valdžios proku
roras reikalauja mirties 
šešiems darbininkams, ku
riems primetamas dalyva
vimas suokalbyje nužudy
ti tūla, fašistą keli metai 
atgal. Keliems desetkam 
kitu darbininku siūloma 
ilgų metų kalėjimo baus
mė. Nėra abejonės, kad 
tie šeši draugai ir bus nu- 
smerkti mirtim Fašisti
nių budelių apetitai ne
prisotinami.

MAINIERIU STREIKAS PLEČIASI, BET 
MASINIS PIKIETAVIMAS IR STREIKO 
KOVINGUMAS TURI TUOJAU PADIDET

Nauji šimtai mainieriu sto
ja į kovą prieš kasyklų ba
ronus.

Bet reikia pripažinti, kad 
streike nesimato pakanka
mai masinio kovingumo, tai 
yra, nepravedamas platus 
masinis pikietavimas. Tas 
dalykas turi būt pataisytas.

sulaužyme in-' Jau pradėjo prie mainie-

Į WILKES-BARRE, Pa. - 
Kasyklų savininkai ir seno
sios United Mine Workers 
unijos biurokrktai stengiasi 

i teismų pagelba sulaužyti 
I streiką. Jau aštuoniasde- 
| šimts dviem United Anthra
cite Miners of Pa. unijos 3 J r viršininkams įteikta įsaky- . 
mas pasirodyti teisme. Jie ‘ 
kaltinami
džionkšino prieš pikietavi- rių lysti kunigas Curran su 
mą.

Streikas
NEW YORK. Čionai pri- jgiau kasyklli

buvo chinietis jaunuolis |
Ming, atkeliavęs iš Shang-į AMERIKOS IMPERIALISTU KUMŠTIS KUBAI 
hajaus. Padare kelionę 20,-1 •__

i Roosevelto valdžia pasiun- nas streikas prieš reakciją, 
laip pat ultimatumą Kubai, kad i Streiką skelbia Kubos Ko-

I nebūtų judinami Amerikos i munistų Partija ir revoliu- 
: imperialistų turtai ir kapi-icinės unijos.
talas Kuboje. Jeigu liau-, Kubos militaristai išsi

lies bruzdėjimas atsikreip- gando liaudies sukilimo ir 
tų prieš Amerikos kapitalis-1 vietoj atviro reakcionieriaus

1 GENEVA_ Tautu LyO“i i tU 3nteresus, Roosevelto vai-i Hevia, išrinko prezidentu
aplaikč- daug ’protestų "iš!tU°jaUS iŠ kal'° laivų!tūl:! Menuetą, kuris skaito- 
Saar krašto prieš vedamą i atidarytų ugnį ir pradėtų įsi neva kainuoju Bet 
Vokietijos/Hitlerio valdžios I set?z ant.k,s1 salos- . i P^eka ta pati nnhtaristų 
agentų terorą. Tie agentai į Kubo^ Padeda visuoti-1 saika galioje.
darbuojasi dieną ir naktį, ■
kad būsimais balsavimais jie į sjįį|0 Areštuot ir Bausti i Metai Kalėjimo už 30 
laimėtų Saar krašto prisi-1 ! J

PĖKščIAS 20,000 MYLIŲ plečiasi.
‘savo planais streiką sulau- 

Dau- žyti. Mainieriai neprivalo 
uždaroma, i kibti ant kunigo meškerės.

grupe

WASHINGTON. — Sena-

Bedarbius Genty Vertės Anglįdėjimą prie Vokietijos.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

i»»»«“ wt f**
Nušvilpė MacDonaMą

215,000 Politinių

20

run
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pripažįs- 
Hopkins,

Gorkio mieste per Volgos upę 
Sovietai išbudavojo naują tiltą

158 metrų ilgio. Caro valdžia 
25 metus planavo ten budavoti 
tiltą, bet ir pasiliko tik planais. 
Sovietų Sąjungos valdžia pra
vedė gyvenimam To tilto sėk
mėje iš šiaurių europinės dalięs 
į Sibirą sutrumpinamas kelias 
ant 300 kilometrų, nes nereikia 
aplinkui sukti.

New York. — Nusišovė 
policistas Lawrence Powers, 
38 metu amžiaus.

WASHINGTON. — Gy
dytojai ir kitokį gimdymo 
kontrolės šalininkai ponios 
Sanger vadovybėj laikė kon
ferenciją ir nutarė prašyti

Valdžios prokuroras sako 
kad jis t____ _______
mirties bausmes Jose Aure-

jose.
Visu bažnyčių kunigija 

■piestu stoja prieš gimdymo 
kontrolę.

važiavo dviračiu. ' 
žada grįžti Chinijon.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius.

lo Jimenezui ir M. Trejo WASHINGTON. Už- VaLioIiiaL 
sienio Politikos Susivieniji- Kalimu Vokietijoj-

Tas pa-1 šildymui savo stubos. Bu
vo prisirinkęs anglies už 
tris dešimts centų. Už tai 
turės kankintis metus kalė
jime!

Washington. — Valdžia 
praneša, kad 1933 metais 
buvo dvidešimts žmonių, ku
rie turėjo metinių įplaukų 
po milioną dolerių.

Laivu Alamyth 
turčių buvo išvykę į jūres į 
pašumyti. Užtiko juos aud-i

. toriepartmente ryšyje su or
laivių skyrium. New York 

i City National Bank prezi
dentas Rentschler 1929 me- 

| tais įvedė į orlaivių kompa-

i — • ---------~ ---- C ------- 1 • • • • •
pasiekti priešas. Japonijoje su- i rįze” jūrininkus. Jiem įteik- to bankine komisija atiden-

IŠGELBĖJO 14 TURČIŲ 
Iš JŪRŲ

kelta prieš tai didelis gvoltas ir tos ,^vi ralfdonosios v§Havos gia daugiau supuvimo ir 
reikalauja daugiau ginkluotis.

mi. Laike carų viešpatavi
mo mūsų liaudis taip pat!
buvo plakama. Bet mes ko- qqq mylių. Ėjo pėkščias bei i

!nuo Amerikos darbininkų, baisaus grafto valdžios paš- 
Susirinkimą sušaukė Sovie-

vojome ir laimėjome. Lai
mėsite ir jūs, draugai. Ko
vokite pasiryžusiai už So-
vietinę Vokietiją.” i Protestuoja prieš Naziu

reporte- i Gera Parama ALDLD
pavasari fI niJP Šerus tik $253, o šian-teniro Komiienu cperi jau turį 159,604 serus, 

--------  I kurių vertė siekia net $9,- 
ALDLD antras apskritis 1514,000. Tai bent biznis!

*

1 būtų atsidūrę jūrų dugne 
' Šiaip taip tapo išgelbėti.

Jungtinių Valstijų šeši karo 1 ----------------------
orlaiviai nuskrido be apsistoji- . p v> • n 
mo iš San Francisco į Honolu-1 braZIDl I aSltlKO 
lu ant salos Hawaii, 2,400 my-; Sovietu Jūrininkus 
lių. Buvo vienas nuo kito pa-! ______
statyti 6 karo laivai lygioje at-į gATTIjg Wash. _ Arti, 
stumoje, tame ruožte, kunuomi ’ v, . ;
skrido orlaiviai. Suprantama,1 pusantro tūkstančio darbi-( 
kad tai karo žygis. Tas paro-1 ninku susirinko ir karštai ( 
do, kaip orlaivių pagelba galima i sveikino Sovietų laivo “Ka- •

, MASKVA. — Vokietijos | Mes irgi buvome areštuoja- 
Komunistų Partija atsiuntė 
pasveikinimą Sovietų Sąjun-

i gos Komunistų Partijai. 
. . i Atsakydamas į vokiečių

rajr mažai reikėjo, kad visi j draUgų sveikinimą, drg. Ka- 
; ganovičius, narys Politinio 
I Biuro, pareiškė: “Mes irgi 
; kovojome ilgą laiką slaptai.

Imperialistinė Japonija pro
vokuoja karą prieš Sovietų Są- tų Sąjungos Draugai, 
jungą. Sovietų atstovas Jung- i 
tinėse Valstijose drg. Trojanov-1 
skis pasikalbėjime su i 
riais išsireiškė, kad šį pavasarį I 
Japonija gali užpulti Sovietųi 
Sąjungą. Japonijos imperiali- • 
štai šaukia, kad jie 1934 metais j 
turi apsidirbti su Sovietų Są- į 
junga, o 1936 metais 
tinėmis. Valstijomis.

Washingtono ponai 
ta, jų tarpe ir H. L. 
pašalpų skyriaus vedėjas, kad 
Jungtinėse Valstijose 1933 me
tais buvo 5,500,000 vaikų ant 
pašalpos, Spalių mėnesi buvo 
12,500,000 žmonių, gaunančių 
pašalpą, žinoma, kokia yra ta 
pašalpa. Kaip suaugę, taip ir 
vaikai baduja. Neveltui baisiai 
greitai plečiasi visokios ligos.

Drg. V. M.:Molotovas, kalbė
damas apie Sovietų Sąjungos 
atsiekimųs tarptautinėje politi- ! 
koje, 1933 metais, ; 
kad tai buvo SSSR pasisekimų 
metai. >Su ištisa eile valstybių 
sudaryta gana pastovūs ryšiai. 
Su Anglija nutraukti—vėl at- 
steigti. Su Vokietija ryšiai pa
blogėjo del fašistinių provokaci
jų prieš Sovietų Sąjungą. Kas Į 
liečia Japoniją, tai atžymėjo, 
kad ji gali išprovokuot karą bi
le kada. Bet Sovietų Sąjungos 
darbo liaudis ir Raudon.Armija 
pasirengę atremti priešą. Jis 
sakė: “Kada darbininkai ir val
stiečiai žino, už ką jie kovoja, 
kada jie žino, del ko reikalingos 
jų pastangos ir aukos, tada jo
kios kliūtys jiems nebaisios, ta
da jie—nenugalima jėga.” Su
prantama, viso pasaulio revoliu
ciniai darbininkai visada bus su 

š Sovietų Sąjunga.

su Jpng-^per d. O. Depsienę pridavė 
i $3.00 auką. Drg. M. Pot- 
sus iš Brockton, Mass., pri
siuntė nuo buvusios LDSA 
22 kuopos $10.00 aukų. 
Drg. B. Ramanauskienė, iš 
Philadelphijos, prisiuntė L- 
DSA V-to Apskričio $18.22 
auką. Tai graži parama! 
Dabartiniu laiku yra reika
lingi pinigai padengimui 
LDSA centro skolų ir pasi
dariusių lėšų išleidžiant žur
nalą “Šviesa”. Prašome ki
tas kuopas ir apskričius pa-

i Valdžioje Graftas, Mi- 
lionieriams Rugiapjūtė

Socialistas Nuėjo Tar
nauti Valdžiai

Neduos Paskolos, Kurie 
Nesutiks Su Valdžia

WASHINGTON. — Agri
cultural Adjustment Admi
nistration pareiškė farme- 
riams, kad negaus federa- 
lės paskolos tie, kurie nesu
tiks sumažinti ariamos že
mės plotus. Roosevelto val
džia yra pasiryžus pažeboti 
farmerius.

WASHINGTON. — Gar
susis Chicagos socialistų ly
deris ir buvęs socialistų val
domos Bedarbiu Piliečių Ly
gos sekretorius ponas Carl 
Borders jau atsidūrė pas 
Roosevelto valdžią talkoj. 
O tas nachalas bjauriai ko
vojo prieš komunistus, prieš 
bendrą frontą ir prieš be
darbių tarybas. Valdžia 
tatai pastebėjo ir apdovano
jo tą socialfašistų šmotą 
riebiai apmokamu darbu, 
Federalės Pašalpos Depart- 
mente. Tai šitokie sutvėri
mai griauna darbininkų ju
dėjimą, ardo darbininkų 
vienybę, ugnim spjaudo 
prieš komunistus.
t------------ ------------------------- -—,

Chester, Pa.— Moteriškė 
vairiu Czarnokolienė pagim
dė mergaitę, kuri sveria 18 
ir ’pusę svaro. Paprastai, 
normalis kūdikis sveria tiek 
sulaukęs 6 mėnesių amžiaus.

BOSTON, Mass. — Bos-i LYNCHBURG, Pa.—Ta- 
tono policijos komisionierius • po nuteistas vieniem me- 
Hultman siūlo valstijos sei-i tam kalėjimo negras bedar- 
meliui priimti įstatymą; bis Bernard Rose už tai, 
“prieš nužiūrimus asmenis.” , kad jis prie Southern gele- 
Siūloma juos bausti trim , žinkelio rankiojo anglį pasi- 
metais kalėjimo.
liestu visus žmones, “kurie v 7
neturi iš ko pragyventi, ar
ba neturi darbo.”

Socialistų Organas prieš 
Sovietų Sąjungos Draugus

Viena.—Vokiečiai naziai 
(fašistai) surengė demonst
raciją prieš atvykimą Itali
jos užsienio reikalų sekreto
riaus pagelbininko Suvich. 
Policija demonstraciją išvai
kė ir 1,100 nazių suarešta
vo.

Žemės Drebėjime Žuvę 
du Tūkstančiai Žmoniy Reikalauja Įvedimo

Gimdymo Kontrolės

LONDON. — Pardavikas 
Ramsay MacDonaldas buvo 
nuvykęs aplankyti savo tė
viškę ir pasakyti prakalbą 
tiems, kurie jį buvo išrinkę 
į parlamentą ant Darbo 

Ir gavo
jis tinkamai pavaišint. Su
sirinkę darbininkai švilpė ir 
kojomis trypė. Metė jam į 
akis p.ardaviko vardą.

Trys Naujos Jaunųjų 
Komunistų Kuopos

BUFFALO, N. Y. — Bė- 
gyje šio paskutinio mėnesio 
tapo suorganizuotos naujos 
Jaunųjų Komunistų Lygos: Partijos tikieto. 
kuopos Jamestowne, Roche- 
steryje ir Syracuse.

Mark, III. — Prairie State 
kasyklos mainieriai nubal
savo atsimesti nuo United 
Mine Workers unijos ir pri
sidėti prie progressive Min
ers of America.

Socialistų Partijos vadai 
uždraudė savo nariams bei 
kuopoms dalyvauti Sovietų 
Sąjungos Draugų naciona- 
lėje konvencijoj, kuri įvyks 
New Yorke sausio 26-28 dd. 
O partijos organas “The 
New Leader” panaudoja
mas apmelavimui ir išnieki
nimui tos svarbios organiza
cijos.

Draugo Stalino Prakalba 
“Kalną Aras”

Šį šeštadienį, sausio 
d., komunistų organe “Daily 
Workeryj” tilps drg. Stalino 
prakalba apie Leniną, už
vardinta “Kalnų Aras.” Jis 
tą prakalbą pasakė milita- 
rinių studentų susirinkime 
sausio 28, 1924 metais, tuo- 
jaus po Lenino mirties.

CALCUTTA, Indija. — 
Nuo didžiojo žemės drebėji
mo, kuris įvyko Indijoj ke
lios dienos atgal, esą žuvę 
apie du tūkstančiai žmonių. 
Sužeistų skaičius pasieks 
dešimt tūkstančių. Bet ga- Roosevelto, kad jis patartų 
lutinų apskaitliavimų dar kongresui priimti įstatymą, 
nėra. Spėjama, kad bus žu- leidžiantį skelbti gimdymo 
vę virš penkių tūkstančių kontrolę Jungtinėse Valsti- 
žmonių.

< ' Meksika- Japonijos Imperializmo 
teisme reikalaus' Tikslai Tolimuose RytllOSe

Moralesui, kaipo “dvasiniam 
kaltininkams” n u ž u d y me 
1928 metais prezidento Ob- 
regono. Jų agitacija prive- 
dus prie pasikėsinimo ^ant 
prezidento gyvybės.

Royun, Kanada. — Arnt- 
field aukso kasykloj įvyko 
ekspložija ir užmušė du 
mainieriu.

mas paskelbė raportą apie Apskaitoma, kad šiandien 
padėtį Ramiajame vandeny- Vokietijos kalėjimuose ir 
ne ir apie Japonijos tikslus, koncentracijos stovyklose 
Japonijos imperialistai esą | randasi sugrūsta apie 215,- 
pasiryžę paimti savo pilnon 
vadovybėn Chiniją ir uždė
ti savo leteną ant visų To
limųjų Rytų. Tas reiškia, 
kad jie siekia taip pat už
grobti Sovietų Sibirą.

000 politinių kalinių. Jų pa
dėtis labai sunki, nes jie 
verčiami pusbadžiai gyven
ti ir sunkiai dirbti. Fašis
tai kalinius terorizuoja. 
Daug yra nužudę.
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Dešimt Metų po Lenino Mirties
Komunistų Partijos Centralinio 

Komitęto Manifestas
Dešimt metų prabėgo nuo mirties Vla

dimir Iljič Lenino, didžiausio teorinio 
vado ir praktiško organizatoriaus pasau
linio proletariato revoliucinio judėjimo.

Penkiolika metų prabėgo nuo nužudy
mo Rožės Luxemburg ir Karoliaus Lieb- 
knechto, drąsių kovotojų ir vadų Vokie
tijos didvyriškos proletarinės revoliuci
jos, kurių vardai tapo neištrinamai įra
šyti į pasaulio proletariato kovos vėliavą.

Leninistinė revoliucinė teorija ir prakti
ka yra veikimo programa viso pasaulio 
proletariatui — tarptautinės darbininkų 
klasės kelrodys ir galingas įrankis kovo
je prieš išnaudojimą ir priespaudą. Spa
lių revoliucija buvo tik pirmas žingsnis 
pasaulinės proletarinės revoliucijos.

Tie dešimts metų, kurie prabėgo po Le
nino mirties, puikiai įrodė jo mokymo 
teisingumą, šimet Lenino mirties pami
nėjimo kampanija įvyksta audroje di
džiausio ekonominio krizio kapitalizmo 
istorijoje—krizio, kuris parodo priren
giamąsias objektyves sąlygas pasauli- 
liniam revoliuciniam krizini. Ši kampa
nija įvyksta atmosferoje įkaitusių impe
rialistinių karinių prisirengimų—prisi
rengimų karui, kuris jau yra tikrenybė
je prasidėjęs, prisirengimų ginkluotam 
užpuolimui ant Sovietų Sąjungos; atmos
feroje organizuoto ofensyvo prieš Chini- 
jos Sovietus.

Sukaktuvių Paminėjimo Nepaprastas 
Svarbumas

Jungtinių Valstijų darbo masėms pra
monėje ir laukuose ši Lenino mirties pa
minėjimo kampanija yra ypatingai dide
lės svarbos dar todėl, kad Roosevelto 
“Naujoji Dalyba” vis aiškiau pasirodo 
kąipo įdūkęs maršavimas prie padidinto 
valdžios fašizavimo ir prie imperialisti
nio karo.

Susidūręs su trunijimu visos sistemos, 
su revoliuciniu darbo masių judėjimu, su 
augančiu streikų judėjimu prieš norą 
reakcinių Amer. Darbo Federacijos vadų, 
su bedarbių masiniu judėjimu už bedar
bių apdraudą, su masiniu vidutinių ir 
vargingųjų farnierių kovingumu, su au
gančiu revoliuciniu klasiniu susipratimu 
negrų masių—susidūręs su tuo augančiu 
masių radikalėj imu, kapitalizmas pade
da į šalį buržuazinę diktatūrą demokra- . 
tinese formose ir griebiasi atviros, tero
ristinėj, fašistinės diktatūros, kad sulai
kys proletariatą nuo revoliucinio kelio iš 
šio krizib. Tas aiškiai matosi visoje Roo
sevelto administracijos “atstatymo” pro
gramoje.

Kaip teisingas yra leninistinis apkal
tinimas imperializmo, kaipo pūvančio, ka
pitalizmo, ir kaip teisinga yra leninistinė 
išeitis per proletarinę revoliuciją ir pro
letariato diktatūrą, šiandien matome 
apeiname kapitalizmo krizyje ir perga- 
lirigam socializmo maršavime Sovietų Są
jungoje.

Įsteigta Lenino partijos vadovybėje, 
sustiprinta*'vadovybėje draugo Stalino 
proletarinė valstybė .Sovietų Sąjungoje 
didvyriškai nugalėjo baisiausius sunku
mus, pradedant su sukriušinimu nuvers
tų išnaudotojų pasipriešinimo ir priei
nant prie smarkaus budavojimo socializ
mo.
Leninistiniai Laimėjimai Penkių Metų
.** Planuose
Išpildymas Pįrmojo Penkių Metų Pla-

no ir puikus progresas Antrojo Penkių 
Metų Plano yra laimėjimas leninistinės 
programos būdavojimui socializmo. Di
deli Sovietų Sąjungos atsiekimai ir jų 
svarba pasaulio darbininkams yra laimė
jimai leninistinės taikos politikos, kurią 
veda Sovietų Sąjungos Komunistų Parti
ja vadovybėje žymiausio leninisto, drg. 
Stalino.

Sovietinės revoliucijos pasiekimai Chi- 
nijoje yra laimėjimas leninizmo, istori
nės svarbos laimėjimas viso pasaulio dar
bininkams.

Didvyriška kova Liebknechto, Luxem
burg ir Thaelmann partijos, nelegalės 
Vokietijos Komunistų Partijos, kurios 
drąsa yra įkvėpimas viso pasaulio pa
vergtosioms masėms, yra pasisekimas 
bolševizacijos, leninistinės išeities —lai
mėjimas Sovietinės Vokietijos.

Penkiolikos metų kova Komunistų In
ternacionalo, Lenino įsteigto, suvienytos 
pasaulinės darbininkų diktatūros ir bol
ševizmo partijos, laimėjo prie savęs darbo 
mases visuose kraštuose. Komunistų In
ternacionalas šiandien visur pripažintas 
vadas kovos prieš išnaudojimą ir prie

spaudą, kaipo avangardas kovos už pa
saulinę proletariato diktatūrą, už pasau
linį socializmą. Tuo tarpu šitie penkioli
ka metų matė dar didesnį sutrunijimą ir 
išdavingumą Antrojo Internacionalo ir 
jojo išsigimimą į nešėją social-fašizmo.

Sovietų Sąjungos socialistinė sistema 
yra ta nenugalima spėka, kuri daužo ka
pitalistinį pasaulį. Imperialistų kova iš
gelbėti pasaulį del kapitalizmo yra jų ko
va už sunaikinimą Sovietų Sąjungos.

Imperia lizinas Ruošia Puolimą ant 
Sovietų Sąjungos

Imperialistiniai kariniai prisirengimai 
yra prisirengimai įsiveržimui Sovietų Są
jungom' Paaštrinti užpuolimai ant dar
bo masių kapitalistinėse šalyse ir koloni
jose yra tuo pat laiku užpuolimai ant 
prispaustųjų masių, kad sulaikius jas nuo 
ėjimo iš krizio sovietiniu keliu.

Kuriuo keliu iš krizio? Tai yra isto
rinis klausimas, kuris turi būt išrištas. 
Ar keliu bedarbės, masinio bado,/ fašiz
mo ir karo—ar proletarinės revoliucijos, 
darbininkų viešpatavimo, planuotos, ra
cionalizuotos gamybos, taikos ir socializ
mo !

Rusijos darbininkų klasė buvo prisi
rengus nuversti seną sistemą, kadangi ji 
mokėjo suprasti revoliucinio judėjimo 
tiesas ir turėjo už vadą revoliucinę leni- 
nistinę partiją.

Lenino mirties sukaktuvių paminėji
mas turi būt panaudotas sustiprinimui 
Jungtinių Valstijų leninistinės partijos-v- 
Komunistų Partijos. Mūsų pareiga pa- i 
siekti šios šalies darbininkus ir farme- 
rius, baltveidžius ir negrus, su bolševiz
mo reikšme Amerikos darbininkams. 

’Mūsų pareiga taip pat pačioje partijoj 
pagilinti bolševistinį supratimą.

Mūsų Lenino mirties paminėjimo 
kampanija yra augščiaūsias mūsų pa
stangų punktas laimėti Amerikos darbi
ninkų klasės daugumą visų darbo žmonių 
revoliucinei kovai.

Padidinkime Veikimą Visose Srityse
Paminėjimas mūsų didžiojo vado mir

ties turi virsti kampanija sustiprinimui 
mūsų veikimo visose darbininkų klasės 
kovos srityse. Laike šios kampanijos 
Komunistų Partija, Lenino Partija, turi 
pasiekti galimai plačiausias Amerikos 
darbininkų mases su svarba leninizmo, 
su jojo teorija ir praktika kovai prieš 
Roosevelto programą, atkreiptą prieš 
darbo mases. Ši kampanija tūri būt iš
naudota kuoaiškiausiam išdėstymui ir pa- 
briežimui marksistinių- leninistinių mo
kymų, apie revoliuciją ir proletariato dik-^ 
tatūrą, apie proletariato talkininkus, 
ypatingai farmerius ir juodveidžių (neg
rų) liaudį ir apie darbininkų klases va
dovybę toje sąjungoje. Ši kampanija tu
ri būt išnaudota kovai prieš NRA kari
nius užsimojimus ir prisirengimus ir 
prieš NRA fašizacijos politiką.

Lenino mirties paminėjimo kampani
jos eigoje mes turime aiškiai parodyti, 
kaip Sovietų Sąjungos darbininkai ir val
stiečiai atsiekė tuos laimėjimus tvirtai

laikydamies leninistinių principų, kuriuos 
atstovauja Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partija, pirmiau buvus Lenino vadovy
bėj, o po Lenino mirties vadovybėje drau
go Stalino, kuris toliau išvystė leniniz
mo mokymus socialistinės kūrybos laiko
tarpyje.

Kova prieš Socialfašistus
Ypatingai dabar po pripažinimo Sovie

tų Sąjungos per Jungtines Valstijas, ku
rias Sovietus pripažint privertė Sovietų 
Sąjungos laimėjimai ir pasaulinio kapita
lizmo krizis, mes turime iškelti darbinin
kų tėvynės gynimo obalsį. Mes turime 
aiškiai parodyt, kad pripažinimas yra 
Amerikos imperialistų ofensyvas (puo
limas) ant Sovietų Sąjungos naujais bū
dais. Santikyje su tuo mes turime nu
šviesti darbininkams reikalą būtinos ko
vos prieš anti-leninistinius elementus 
darbininkų klasės eilėse. Mes turime aiš
kiai išdėstyti darbininkams svarbą Leni
no ir Stalino pareiškimų, kad socialde
mokratija, visokios rūšies socialfašistai 
yra vyriausias buržuazijos ramstis, ir 
kad mūsų kova prieš fašizmą, mūsų ko
va už nuvertimą kapitalizmo, reikalauja 
paaštrintos kovos prieš šių buržuazijos 
agentų įtaką darbininkų eilėse.

Mes turime supažindint Amerikos dar
bininkus su role Lenino kaipo įsteigėjo 
Komunistų Internacionalo, pasaulinės 
proletariato partijos. Mes turime išaiš
kinti darbininkams svarbą mūsų partijos 
vestos ir reikalingos vesti kovos prieš re
negatus, reformistus ir “Du ir Pusė In
ternacionalo” pasekėjus, mustejiečius.

i

Budavokime Partiją ir Daily Workerj
Lenino mirties paminėjimo kampanija 

turi būt išnaudota budavojiniui Komu
nistu Partijos ir jos centralinio organo 
“Daily Worker”. '

Mūsų obalsiai turi būt:
Ginkime Sovietų Sąjungą ir Chinijos 

revoliuciją. Prieš reakcines Kuomin- 
tango ir pasaulio imperialistų suvienytas 
spėkas.

Remkime Vokietijos darbininkus ir 
didvyrišką Vokietijos Komunistų Par
tiją kovoje prieš fašizmą.

Kovokime prieš imperialistinį karą 
taip, kaip kovojo Leninas ir Liebknech- 
tas.

Kovokime už bedarbių ir socialę ap
draudą bosų ir valdžios kaštais.

Suleiskime šaknis į dirbtuves—kiekvie-
•na dirbtuvė turi būt leninistinė tvirtovė.

Budavokime Darbo Unijų Vienybės
Lygos revoliucines unijas kartu su būda- 
vojimu kovingo eilinių narių judėjimo 
Amerikos Darbo Federacijos 
reformistinėse unijose.

Numaskuokime ir išvykime 
darbininkų eilių socialfašistus 
plauko renegatus.

Eikime prie atsiekime leninistinio rei
kalavimo negrų masėms: Apsisprendimo 
teisė Juodajam Ruožtui.

Socialistai darbininkai, stokite su mu
mis į vienas eiles ir apvaikščiokite so
cialistinės kūrybos laimėjimus Sovietų 
Sąjungoje.

Kelias panaikinimui bedarbės, vargo, 
alkio, fašizmo ir karų yra leninistinis ke- i”’ ' J • 
lias—sovietinis kelias. . Policijantas—Atleiskite, ger-

Pirmyn po Lenino, Stalino ir Komu- ibiamoji, bet čia užginta mau- 
nistų Internacionalo vėliava! idytis.

Mergina—Tai kodėl man ne 
. . — - 7 (pranešei pirma nusirengiant?ALDLD 33 Ko. Rengiasi |joms tą dieną nieko nerengti, . Policijantas—Nusirengti nė- 

i r | nes.. . . ra užginta.

ŠYPSENOS

Kaimynai Nukenčia
Muzikantas (po ilgo prašy- 

imo)—Na, gerai, kad taip labai 
i prašote, bet ką norėtumėt, kad 
aš pagriebčiau?

Šeini i n i nkas—Nedaro sk i rtu- 
mo, aš tik kaimynus noriu pa- 

i erzinti.

ir kitose

laukan iš 
ir visokio

“Šventos” Mokyklos Mokslas
Mažytė Rutė, gerų pa rap i jo

nų dukrelė, sugrįžo iš pirmų 
pamokų bažnytinėje mokykloje.

Tėvas — Ką mano dukrelė 
išmoko šį rytą?

—Kad esu šėtono vaikas— 
triumfuojančiai. atsakė mergai- •

I te.

Restauranto Savininkas (sam- 
I dydamas naują virėją ir ra
gaudamas jo virtą sriubą) — 
'Tai sakai, kad buvai Franci joj?

Virėjas—Taip, tamista. Aš 
buvau oficierių'virėju per du 
metus ir tapau sužeistas du kar
tu.

Rest. Savininkas—Tu esi lai
mingas žmogus. Stebuklai, kad 
jie tavęs visai neužmušė.

Lenino Kampelis i prie Parengimo

Leninas mokino, kad—
Visi socialistai, aiškinda

mi klasinį 'charakterį bur
žuazinės demokratijos ir 
buržuazinio parlamentariz
mo, reiškė mintį, kurią ka
daise su didžiausiu moksli
niu pilnumu pareiškė Mark
sas ir Engelsas, sakydami, 
jog vjsų demokratiškiausia 
buržuazinių respublikų yra 
ne kas kita, kaip mašina, 
kuria buržuazija slegia dar
bininkų klesą, saujalė kapi
talistų—darbo žmones. Nė
ra kad ir nors vieno tokio 
marksisto šauksmu šaukian
čių dabar prieš diktatūrą ir 
už demokratiją, kurs nebū
tų dievagojęsis visais šven
taisiais prieš darbininkus, 
jog jis pripažįsta tą pama
tinę socializmo tiesą; dabar 
gi, kuomet tarp revojiiicinio 
proletariato prasidėjo bruz
dėjimas ir judėjimas del to 
priespaudos aparato panai
kinimo ir del proletariato 
diktatūros užkariavimo, tie 
socializmo išdavikai- piešia 
dalyką, taip, tarytum bur
žuazija būtų dovanojus dar
bo žmonėms gryną “demo
kratiją,” tarytum buržuazi
ja būtų atsisakius priešin
tis ir yra veiki pasiduot 
daugumai darbo žmonių, ta
rytum demokratinėj respub
likoj nebūtų'ir nėra valsty-

j Jau senokai ALDLD 33 k p. 
|yra išrinkta skaitlinga komisi
ja del surengimo kokios pra-į 
mogos kp. naudai. Per ilgą I 
laiką komisija kaip ir neveikė 
—tylėjo. Bet dabar pasirodo. I 
kad komisija tylomis dirbo iki Į 
surinko visą geriausią medžia
gą del parengimo. Dabar, sy
kiu, lyg eksplodavo ir atiden
gė tas tylos paslaptis,—pasiro
do, kad jie turi paėmę L. M. 
D. didžiulę svetainę ant sau
sio 28 d., 1934 metų, ir žada 
duoti puikų vakarą—koncertą 
ir teatrą. Komisiją raporta
vo kp. susirinkime, sausio 14 
d., kokios spėkos jau užkvies
tos tame parengime dalyvauti. 
Iš dainininkų ir muzikų pusės, 
galima spręsti, kad tai tikrai 
geriausios spėkos surinktos iš 
šios apielinkės, kokias galima , sulnhate 1 grain,. itiesti, bet tai gal nebus gali-1 i giam.

; m a.
Taip pat raportavo, kad su-! ». ,
... v -ii a i ' Atsakymasvaidins nemaža veikalą “Ant J4- 

Rytojaus.” Veikalo (koniedi-j Kaip ir kiekvienas žmogus 
jos) praktika įvyksta tą patį 
vakarą. Todėl Išdykęs Vaikas, 
taip sakant ir “užsnykino” pa
žiūrėti praktikos, kad vėliau 
galėtų tikrai teisingai praneš
ti Pittsburgho lietuvių visuo
menei, ar tikrai ji bus paten
kinta, kuri atsilankys į mini
mą pai engimą. 'daryti. Bet spėlioti galima.

Taigi dabar, pamatęs veika-; Jums veikiausia posmegeninė 
i lo praktiką, Išdykęs Vaikas, liauka (pituitarinė) šlubčioja. į 
pilnai užtikrina, kad 1 

(tikrai visus1 patenkins, nes yralguliuoti mechanizmas, — jis Jums padėtų. Tik bėda, kad

DR. J. J. KAŠK1AUČ1US
371 Lake St., Newark, N. I

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

,tas, grietinė, kiaušinių tryniai, 
. , ! kepenys, inkstai. kopūstai,duokite;. _ , .....jbananes, geltonieji kukurūzai, 

ės, morkvos ir 
U* da^po truputį tūlos daržovės. 

Vat šitokių valgių Jūs, Drau- 
Ige, ir pavarykite daugiau. Bet 
reikia ir kitokių valgių: viso Ą 
ko, kas tik yra gamtiška, nesu
gadinta perdaug.

Jūs mažutė, liesutė, tai vei- 
| kiausia ir mažakraujinga esa- 
Ite. Parsineškite “Iron Ammo-' 
j nium citrate, ’ i lb.” ir “Cop-

Pus-
I kvortėj virusio vandens ištar- 
! pinkite pirma tą geležies drus- 
i ką, o paskui įberkite ir tą va
rio druskos trupučiuką. Su- 

, maišykite ir imkite po šaukštu
ką po valgio, per keletą mė
nesių. Galite tą šaukštuką 
įmaišyti į vandenį su vaisių 
sunka ir pasaldytą kuo.

Imkite žuvų aliej'aus, po ge
rą burnelę po valgio, iki pat 
vasarai. Rudeniop ir vėl pra
dėkite. Ir visą gyvenimą im
kite iodo tinktūros, po lašą du
kart kas savaitė.

Liaukų preparatų? Taip 
teatras Priekinėj jos daly yra ūgiui re-, liaukų praparatai labai daug 

, , ------ r----- Tik bėda, kad
iš Lietuvos šių dienų valdiniu- Jums ir yra neveiklus. O ryšy • jų Jums priskirti, be apžiūrė
ki} gyvenimo; pilnas humoro, ’ su posmegeninės liaukos trūku-i jimo, nėra taip tikras daiktas, 
juokų ir teisybės. Todėl tin-|mu stovi ir skydinės kaklo j Nebent tik kaklinės liaukos, 
ka visų pakraipų žmonėms ir, liaukos, tiroidinės trūkumas, ši “_ jos galėtute gauti, sakysim

“Thyroid tablets, gr. 1, No. 
100.” Iš pirmo imkite tik po 
vieną tabletėlę kas diena, per 
keletą savaičių. Paskui, vėl 
per keletą savaičių, imkite po 
vieną du kartu ant dienos, o 
tada galima ir po tris kas die
na, po vieną prieš valgymą, 
Kitų liaukų preparatai Jums 
reikėtų leisti su adata.

Nuo tokio gydymo daug kas 
Jums gali pasikeisti gerojon 
pusėn: ir ūgis, ir svoris, ir mė
nesinės, ir abelnas mergišku-- 
mas.

Neužaugusi Aštuoniolikinė

Drauge gydytojau, 
man kokį patarima apie mano i, Av ‘ \o j saldžiosios bulve nesveikatą. As esu 18, metų \ 
amžiaus mergina, visai mažu-1 
tė ir menkutė: ūgio 4 pėdų 10 į 
colių, o svorio 79 svarų, šiaip 
aš nesijaučiu taip blogai, tik 
man galvą dažnai skauda, ir, 
kas visų svarbiausia, tai aš da 
neturiu visai mėnesiniu. Man

, • . . irodos, jos man jau senai tu
rėjo atsirasti. Aš labai uorė-! 
čiau bent keletą colių prasi-1

taip ir Jūs, Drauge, esate Jūsų 
liaukų padaras. Nuo endokrini
nių liaukų veiklumo ar neveik
lumo priklauso žmogaus fizi
nės ir dvasinės savybės.

žinoma, taip, už akių, nesi
mačius, nėra galima visa kas 

laiškiai išpažinti, dijagnozė pa- 
* daryti.

visus patenkins.
Išdykęs Vaikas.

P. S.—Pastaba visoms drau- ( 
gijoms ir grupėms. Kadangi j® 
sohiečiai visuomet moka pa
tenkinti savo parengimais pub
liką, o prie to pasirodo, kad i 
ir tikietų yra dikčiai iškalno 
parduota į minimą parengimą, 
tai patartina kitoms draugi-

bes aparato, kuriuo darbinin
kai yra pavergiami kapita
lui.

; pastaroji ir gi daug ką nusako 
'apie ūgį ir lytinį brendimą. O 
!nuo šių dviejų liaukų priklau
so ir ©varinių liaukų savybės, 

į mėnesinių perijodingumas ir 
i lytinio gyvenimo plotmė, pa- 
|čių lyties organų išsivystymas.

Jums norėtųsi da kiek pa
augėti, gražiau subręsti. Ver
ta mėginti. Maistas. Mais
tas daug reiškia visame kame. 
Maiste, tarp kitų dėsnių, yra 
ir augimo vitaminas—^vitami
nas A. To vitamino turi žuvų 
aliejus (“cod liver oil”), svies-

*
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Kontruoliuojant Žmo- “S’'
gaus Sunkumą Valgiu kalau^ ,m5peraiu

namini' •

-“It's toasted” — del gerkles apsa

pilnai išnokę tobulam rūkymui.
abakas naudojama išdirbti Luckies-

yra nedasivystę. ' Ne apatini
yra žemesnės kokybės. Mes

kia kūnui riebumynų ir rei-

Padėka Draugams
BOSTON LUNCH

Vakarienėje Buvęs.

Malonėkite Persitikrinti.

302156

Tai Lietuvių Valgykla

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

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y,

į atžvilgiais.
Klune, ' ka pasitenkino

'e . ■Kvaščiavi- > karienė.
visiems

įkas—grosernės maisto. i Tai bus vakarienė, kurią’
I ' Gerai aukavo ir kiti draugai rengia “Laisvės” naudai. Apie ■ 

; programą parašys pati komisi
nei dirbo iš Wilkes-Barriu Ku-lja, bet aš galiu pasakyti, kadį 
klienė ir Petro vski, iš Ply- bus labai geras ir smagus pa- I 
mouth—Miliauskienė. Račienėj rengimas.
Raguskienė. Prie barčekių 
dirbo Navickas ir Kazlauskas.

'Dirbo ir kiti draugai.
Vakarienė buvo gera visais 

Susirinkusi publi- 
ir klausinėja, ;

M. j kada ir vėl bus tokia gera va- i 
Tai tokiems žingei- j 

Įduoliams galiu pasakyti, kad | 
į laidotuves kitą tokią arba dar geresnę į 
S. Pietario, vakarienę turėsime vasario 18 j

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ittnias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir slapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telefonas Ixickawanna 4-2180

Kad duoti kūnui kiek rei- 
į ir vitami- ■ 

’ nu, reikia valgyti vaisių ir : 
daržovių, ypatingai tomą- ! 
čių ir apelsinų. Lai riebus j 

i žmogus nevartoja jokių ska- į 
numų ir sviesto su daržovė-

1 mis, ir kuomažiausia varto- ' 
į ti sviesto, grietinės, visokių i 
; skanumų, dažalų ir pyragų, I 
į ir alyvų ir avocada grūšių. 
,_____ ; visose formose nu-
tukina žmogų, ir kadangi 
pirkti dezertai pilni cuk- 

' raus, patartina jų vietoje 
ar tai I vartoti vien tik vaisių ir ap- 

kūdiems turi I sieiti be kitu dezertu.
I ** v I 

Mėsa, žuvis, naminiai i

Dieta yra svarbiausias| 
faktorius žmogaus 'svarumo 
permainoje. Suv. Valstijų 
Namų Ekonomijos biuro j 
maisto žinovai priešingi vi-1 
šokioms naujoms valgio Į 
“madoms” ir pataria kreip- 
tis prie gero gydytojo, jei- i 
gu tik nori mažiaus arba 
daugiaus sverti, ir ne ban
dyti visokių naujų išmislų

Kiekviena dieta 
riebiems ar 
prisilaikyti prie nekuriu kū- ; 
no reikalavimų, jeigu gerai i 
sveikata bus užlaikyta. Vai- ■ 
gis turi susidėti i 
riebumų, mineralų ir vita
minų, ir reikia pridėti ko
kių nors energiją duodan-' 
čių valgių, kurie šilumos 
pristato kūnui ir be kurių ' 
kūnas negali sveikai apsiei- 
ti.

i. - . j paukščiai ir kiaušiniai tei-
,v- . kia kūnui riebumynų ir rei- 
iš tin amų aįsargįaj pasirink-

ti. Kurie nori pamesti sva
rų, tegul vartoja kudos mė- 

; sos arba žuvies, ir be jokių i 
dažalų ir skanumų. Kurie I 

įnori patukti, tegul vartoja j 
> riebios mėsos. Pietūs žmo- * 
j gui, kuris nori pamesti kiek j 

tegul susideda iš Į 
grapefruit”, vienos keptos j

Jeigu tik žmogus nori pa- nors, 
mesti kiek nors svarų, tai “i 
suprantama, kad turi ma- kudos mėsos, vienos keptos1 
žiaus valgyti; jeigu nutukti, • bulvės, vienos žalios daržo- į 
tai pridėti riebesnių valgių, vės ir vienos kitos daržovės, ■ 
Žinovai šiandien sako, kad mažai sviesto paskoninti 
kiekvienas maistas turi kiek daržoves, salotų ir vaisių, 
nors taip vadinamų “calo-; Kurie nori patukti, gali 
ries” (kaitinimo arba šilu-1 gerti vieną stiklelį “grape-; 
mos priduodančios medžią-: fruit” sulčių, gerą šmotą i 
gos) ir idant kūnas gautų i mėsos, keptą bulvę su svie- j 
tinkamą dali šilumos duo- ■ stu, žalią ir kitą daržovę, į 
dančio maisto, žmogus turi i kiek tik nori pavalgyti duo- 
skaityti vartojamo maisto' nos, saloti] su mayonaise, i 
“calories.” Bet kuris neno-1 dezertui valgyti šaltakošės . 
ri kreipti atydos į “calo- i ir pyragaičių, bei riešutų, 
ries”, vistiek turi apsipa-1 
žinti su maistu, kuris pri- j 
stato šilumos kūnui. Visi j p 
žino, kad riebūs, saldūs ir 
krakmoliniai maistai—ir 'f- 
tų pagaminti valgiai — žy- jtar(mai 
miai 
“calories”, i 
žmogus jų valgo, prie vai- ■ 
gio, kaipo užkandžius arba .
tik po biskuti paragaunant, gauna, bet daugelis jų '

Red. Pastaba.—Tas vis-i 
•zas neblogai skamba tiems, i 
. urie turi ko valgyti ir iš' 

ls' ko pasirinkti. Bet šitie pa- Į 
. - - ivmuuai lieka be- vertės į
i padidinai skaitlių tų , įįems milionams darbininkų,' 

, nepaisant kada, kurįe neturi darbo, neturi1 
i pastogės, neturi maisto. Jie | 
gatavi suvalgyti bile ką, jei j

jie tuoj pridės svarų, prie pusbadžiai 
sunkumo. Todėl dabok ne 
tik ką valgai, bet kada ir 
kiek valgai.

Vyrui suplonėti reikia tik • pašalpas bedarbėje ir socia- 
nuo 1,700 iki 2,200 “calo
ries, kuomet moterei nuo 
1,300 iki 1.700 “calories”; 
vyrui nutukti reikia nuo 
3,600 iki 4,200 “calories.” 
moterei nuo 2.500 iki 3.500. 
Vyras, paprasto didumo, 
dirbdamas prie nesunkaus 
darbo, reikalauja apie 3.000 
“calories” i dieną, moteris 
apie 2,400 “calories”.

Šiandien nekurie restora
nai ant valgio surašo pažy
mi. kiek “calories” visi mai-;tvarkė ir. perdavė savo pava- 
stai turi.

Pienas lošia svarbią rolę|eina tvarkiai ir draugiškai, tai 
dietoj. Negalime be pieno j 
apsieiti, nes pilnas kalkių ir

gyvena, 
jiems šie patarimai bever-: 

j čiai. Jiems reikia patarti ■ £’e* Pa -

Trečias Puslapis

TABAKAS

NEBYRA LAUK

švelni

Metropolitan Opera
Per NBC Raudoną ir Mėlyną ratilo 
tinklus, šeštadienį, 2 vai. po pj<t 
Eastern Standard Laiku, LUCKY 
STRIKE perstatų Metropolitan 

, Opera Company pilnoje operoje •—
“Don Giovanni

Todėlivieno1 Tariant centro sekreto-i 
i riaus žodžiais: 12 kp., Ambrid- 

nešasi šių metų vajaus
' organizuotis ir kovoti už ' garbės vainiką. Tas tiesa, bet j 

1 7-ta kp. neturėtų pasilikti pas- ! 
j kutinę. Jeigu įsijudintų į dar- 
' bą tokie darbštūs ir sumanūs 
7-tos kuopos darbuotojai kaip 
Leliušis, žvirblis, Ambrozaitis, 
Mikeška, Vičinas ir kiti drau
gai, kurių čia visų negaliu su
minėti, tai ši kuopa pakiltų. Tad I 
į darbą, draugai, nors paskuti- j 
nėmis vajaus dienomis! Laiko 
dar yra gražaus iki bal. 1 die
nai.

lę apdraudą. Dirba darbi
ninkai privalo jiems padėti.

Iš APLA 7-tos Kuopos 
Susirinkimo

7 d. sausio, 1934 metais, at
sibuvo APLA 7 kp. mėnesinis 
susirinkimas. Narių dalyvavo 
vidutiniai; nauji komiteto na
riai užėmė savo vietas; senieji, 
pasitraukdami, viską gražiai su-

iduotojams. Taip sakant, viskas 
'eina tvarkiai ir drantriškai. tai 

•' geras reiškinys.
Knygų peržiūrėjimo komisi

ja raportavo, kad knygas fi-
vitaminų. Nutukimui gali- nansų sekretoriaus rado tvar-
ma vartoti pieną su grieti
ne, grietinės ir sviesto, bet 
jau suplonėjimui reikia var
toti tik nugraibyto pieno ar- i 
ba pasukos, mažai grietinės 
ir sviesto.

Sunku apsieiti be duonos, 
jeigu žmogus nori pamesti 
kiek nors svaru, bet galima 
vartoti kelias plonas riekes 
su mažai sviesto. Bet rei
kia tas kelias riekes pada
linti tame trijų valgių. Ne
vartok šiltos duonos, mes su 
šilta duona yra palinkimas 
vartoti daug sviesto. Bet 
jeigu žmogus nori daugiaus 
sverti, tai turi pridėti d au

koj, raportas priimtas. Ligonių 
šiuo tarpu nesirado kuopoje.

Vajus už gavimą naujų narių 
| eina po senovei, tai yra labai 
palengva, dirba vis tik tas vie- 

i nas draugas, kuris ir šiame su- 
I sirinkime perstatė 1 naują narį, 
| būtent, Petrą Neurą, kuris ir 
tapo priimtas į APLA narius. 
Taigi, kad ir nedaug, bet visgi 
galima gauti naujų narių da
bar, kuomet įstojimas toks ma
žas. Tik gaila, kad daugiau 
7-tos kuopos narių visai nesi
stengia gauti naujų narių ir pa
didinti mūsų kuopą skaičiumi 
narių. Kap būtų smagu rašyti 
į laikraštį ir kaip būtų linksma 
žiūrėti į bent kelius naujus na
rius ant syk perstatytus kp. 
susirinkime, vietoje 1 arba nei

Perskaičius centro komiteto 
buletiną, 7-ta kp. atranda rei
kalingumą padaryti šias pasta
bas Centro Komitetui: Iš bule- 
tine ir organe “Laisvėje” skel
biamų raportų apie APLA va
jaus pasekmes, aiškiai pasirodo, 
kad kaip pavieniai Centro Ko
miteto nariai, taip ir jų kuo
pos, į kurias jie priklauso, nieko 
neveikia tame svarbiame darbe. 
Vietoje būti pirmose eilėse, — 
vadovauti visai organizacijai, 
jie stovi paskiausia. Kodėl tajp?

2 Kodėl Centro Komitetas 
nesistengia surengti kokią nors 
pramogą — parengimą APLA 
naudai ? M

3) Kas ten yra su APLA 8 
kuopos čarteriu? Ar Centras 
girdėjo ką nors apie jį? Jeigu 
ne, patartina, kad sužiūrėtų ir 
viešai padalytų pareiškimą tuo- 
mi klausimu, kad uždaryt bur
ną tiems, kurie skleidžia viso
kias kalbas apie 8-tą kp. ir 
abelnai APLA, kas kenkia visai 
organizacijai.

APLA 7-tos kp. vajininkas ir 
korespondentas,

J. D. Sliekas.

. . 'net iš kitų kolonijų. Vakarie- 
„Draugė S. Pietarienė ir jos^

; šeimyna dėkavoja visiems 
į draugams ir draugėms už sim
patiją mūsų didžiausiam nuliū
dime. Tariame ačiū Lillian 
Mileski, Nancy Denis ir Jenny 
Carr, ką taip gražiai padaina
vo antkapinių.

Ačiū grabnešiam, draugam : 
j J. Joesepaitis, John

i • Poška, F. Kuklią 
Bendintskas ir S. 
čius. Širdingai ačiū 
kurie pribuvo 
draugo velionio 
Ačiū draugui J. V. Stankevi
čiui už jo prakalbą ir drau
gui Singeriui. Labai ačiū vi
siems draugatns už puikias 
raudonas gėles.

Draugiškai,
S. Pietariene.

d., 325 E. Market St., Wilkes- 
Barre. Pa.

MM

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną

MMMM M M M M M M i

WILKES BARRE, PA.
KONCERTAS IR ŠOKIAI

Iš Komunistų Partijos 
Parengimo

Vietinė Komunistų Partijos 
kuopelė surengė vakarienę, 
kuri labai gerai pasisekė. Del 
šios vakarienės labai gerai pa
sidarbavo draugas Kazlauskas 
ir kiti. Paskiaus draugai ge
rai duosniai aukavo.

Sekamai draugai aukavo del 
vakarienės:

Viena draugė aukavo gerą 
keiką, V. Raguskienė—5 sva
rus naminių dešrų, R. Jermienė 
—5 sv. dešrų, O. Miliauskie
nė—1 kumpį, Krutulienė—1 
keiką, Ručienė—1 keiką, Sta- 
skevičia—1 gal. vyno.' J. Zda- 
nis—1 bonką vyno; J. Ražans- 
kas—kavalką mėsos, Stravins-

ATIDARYMUI NAUJOS SVETAINES
RENGIA LIETUVIŲ DARBININKŲ SUSIVIENIJIMO 50 KUOPA

Nedėliojo, 21 i Sausm-Jamry, 1934
INTERNATIONAL WORKERS’ CLUB,

(Įėjimas iš 23rd Street) 723-5th AVENUE SO. BROOKLYN, N. Y.
PRADŽIA 4:30 VALANDĄ PO PIETŲ D ŪDYS BUS ATDAROS 3-čią VALANDĄ 

Programos išpildyme dalyvaus sekanti:
Aido Choras ir .Aido Choro Vyrų Oktetas; A. Klimiūtč ir P. Pakalniškis, solistai. 

WM. NORRIS ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS NUO 7-V A LANDOS VAKARE
BUS VISOKIŲ GĖRIMŲ IR UŽKANDŽIŲ



Ketvirtas Puslapis
—Ml-----

fl'K f • V I
j » • i * ’ f L'*L

Penktadien., Sausio 16, 1934

Labdarybės Globoje
..... -.......-........... Rašo SIMANOKS — -_—_____ __ —

(Tąsa)
“Nuskriausti nėra jokio noro. Yra no

ras išgelbėti gyvybę, suteikiant gyvybės 
palaikymo reikmenis. Pats žinai, kad be 
maisto, drabužio ir pastogės, tai gyveni
mėlis neilgam. Už tai geresnės širdies 
žmonės—susipratę darbininkai, reika
lauja: kad nė vieno nebūt badaujančio, 
kuomet sankrovos skečiasi užverstos 
maistu; kad nė vieno nebūt be pastogės, 

► kuomet namas prie namo riogso tušti;
kad nė vienas nebūt be tinkamų drabu
žių, kuomet drabužių sandėliai užversti. 
Tai yra sveikas, išmintingas reikalavi
mas. Be minėtų reikmenų žmogus turi 
žūti.

“Dabar jūs, kurie užsistojate už namų 
savininkus. Jūs tuomi prisidedate prie 
žudymo. Kaip ir namų savininkai, — 
užsimerkia ir ausis užsikemša, kad ne
girdėtų vaitojančių balso ir žvėriškai, bu
deliškai, jei patys neapveikia, pasišau
kia budelius iš valdžios ir su tų pagelba, 
žiauriai suguja šeimynas j pražūties nas
rus. Kokios simpatijos jie gali reikalau
ti iš darbininkų, nedirbančių arba kad ir 
dirbančių? Kaip greit neteksi darbo, 
taip greit jis tau pristatys išsinešdinimo 
reikalavimą. Kad jiem organizuotis ir, 
reikalui prisiėjus, išreikalauti randą už 
nedirbantį darbininką iš valdžios, tai jie 
skaito nepatriotiška.

“Matote. Namų savininkų yra daug ir 
jie yra labai galingi. Valdžia su jais— 
jie su valdžia. Yra klasiniai susipratu
sių, bet tai tik mažas skaičius. Į namų 
savininkus įeina abi klasės: ir turčių ir 
darbininkų. Kova su namų savininkais 
pasibaigs, kuomet klasių kova pasibaigs. 
Už tai, eime!.. Aplamcįysime ragus bu
deliams ir išgelbėsime kūdikius.”

‘ “Kas jis tokis yra?” klausia vienas 
jaunuolis kito. “Jis savo kalba mane už
žavėjo. . Norisi, nors ir dabar, eiti ir pa
tiesti kelis namu savininkus.”

“Sėsk ant ledo... atvėsk. Jis nesako, 
kad juos reikia išžudyti.”

“Tai kam jie žudo?”
“Jie ir nežudo tiesioginiai. Jie turi 

tiesas savo rankose. Turi, taip sakant, 
leidimą, išduotą teisėjo išmėtymo pareiš
kimą ir tuom remdamiesi išmėto... Nuo
gas, basas, alkanas ar sergi—vis viena. 
Jis, reiškia, paėmęs peiliu nepapjovė, bet 
jei vienas ar kitas, ar visa šeimyna gat
vėje išmirė, jis tame nėra kaltas.”

“Aš jų ir nekaltinu. Tik... Va, ši
tuo”, nutvėręs parankų pagalį krato ir 
šaukia: “Jurgi!.. Visi jūs...” Veide ma
tėsi pasiryžimas kovai, kovai iki perga
lės. Judėjimai jo buvo ant maršo tem
po. Jam norėjosi uždainuoti koks nors 
revoliucinis maršas, bet jokį žodį negali 
niekaip prisiminti, nors girdėtų dainų 
gaida sukasi ant galo liežuvio. Galų ga
le, smarkiai iškėlė lazdą augštyn ir su
šuko žodžius iš “Internacionalo”:. .“Tai 
jau bus paskutinė mūs kova prieš skriau
das?..” Daugiau žodžių neatmindamas, 
tuos pačius kartojo po kelis sykius taip, 
kad didžiuma susirinkusių pradėjo pa
sekti, o 
pradžių 
rimti.

ypatingai jaunuoliai. Kurie iš 
zibitavo ii4 šaipėsi, jau dabar

su mumis?” užklausė jaunuolis.
Tie, kurie su mu-

“Kas
“Kas prieš mus?...
mis,'eikite į šitą pusę, o tie, kurie prieš 
mus, pasilikite tenai.”

Žiūri jaunuolis ir į vieną ir kitą, o tie, 
kaip kuolai sukalti į žemę, nei vienas ne
sijudina. Antru kartu jaunuolis reika
lavo:

“Tie, kurie su mumis, eikite čion; ne- 
riogsokite, kaip stulpai, o... ”

“Mes jau senai čia.”
Tie keli trumpi žodžiai sukratė jaunuo

lį, šiurpuliai perėjo nuo galvos iki kojų 
pirštų. “Čia tai tik ne draugas kalba,

nes balsas ir kalbos tonas, tarytum, iš 
vilko koserės išsprūdo.”

Vikriai atsisuko, su aštria mina pažiū
ri, ogi netoli jo stovi du vyrai. Vienas 
milžiniško didumo, o kitas truputį dides
nis už vidutinį. Jaunuolis į juos žiūri, 
kaipo į du vyriškiu, lygiu jam pačiam.

“Taip. Judu čia. Gal švelnesne gai
da ir tą pačią dainelę dainuotumėte, jei 
ne tuose parėduose. Geros, šiltos gelum
bės švarkas, misinginiai guzikai, žibanti 
blekė ant krūtinės ir ant kaktos—padaro 
judu skirtingais.Dar, ve, drūtmedžio buo
žė su šikšnine kilpa, skūra apsiūta; kita 
švininė buože ir revolveris, padaro judu 
drąsiais, išmintingais ir galingais... Pro
to judviem nereikia vartot. Kur reikia 
protas pavartoti, jūs pavartoj ate abi buo
žes ir revolverį ir dar nubėgate į kapita
listų velnišką kuknią, pasiimate troški
nančių, ašaras varančių gazų ir—viętoj 
proto—vartojate juos... Aš manau, kad 
jūs čia esate taip reikalingi, kaip blakė 
ant kalnieriaus... Už tai, aplink! Ir 
marš, nekviesti ponai!” Komanduojan
čiai, pirštu rodydams gatvėn, pareiškė 
jaunuolis.

“Kaip tavo vardas ir pavardė?” už
klausė jaunuolį vienas iš policistų.

Jaunuolis tik per nosį nušnypštė ir 
sarkastiškai nusišypsojo.

“Supratai mano klausimą, ar ne?”
“Supratau. Ir dar kaip!.. Parodyk į 

šunį pirštu, tai jis tau dantis parodys...
“Vyrai! Iltys jų jau lauke. Draskyti 

prisirengę. Šis bereikalingas teiravima
sis mano vardo ir pavardės, o vėliau, po 
kelių žioplų klausimų, reiškia areštą. Tai 
jų sumanymas užkarti ką nors ant manęs 
ir kotavoti-kankinti... Nuo jūs priklau
so-1—jei jūs pavesite mane į jų nagus. 
Šiandie išskirs mane, rytoj kitą, ir taip 
iki paskutinio, jei mes jiem duosimės. Ši 
vieta yra mūsų nuosavybė, paskolinta 
mums tos, ve, kompanijos ir policija ne
turi teisūs mus čia persekioti... Šalin 
nuo šio pleciaus!”

Policistas įnėrė ranką į šikšninę kilpą, 
drūčiau apsigniaužė buožės rankeną ir 
prašniokštė:

“Eime į policijos stotį... mes ten pa
sikalbėsime.”

“Neturim jokio patraukimo su jumis 
kalbėtis... Kas link tos tavo buožės, 
tai gali nusiraminti. Jei bent žingsnį pa
žengsi arčiau manęs, tai šis knipelis su-x 
skambės ant tavo galvos,” rodydamas 
lazdą, įkaitusiai kalbėjo jaunuolis.

Mažesnysis policistas, matyt nebuvęs 
susirėmime, bandė . pagązdinti; griebėsi 
revolverio ir judėjimu parodė, kad šau
siąs. Iš stovinčių vyrų vieni stovėjo pa- 
dėbę akis ant policistų ir nesijudino, o 
toliau stovinti, tai viens, tai kits vis pri
silenkia prie žemės ir vėl atsitiesia, bet, 
kuomet atsitiesia, rankoje jau turi tai 
akmenį ar plytą, tai pagalį ar geležgalį.

Didysis policistas įlanka davė ženklą 
savo draugui, kad nusiramintų ir balsiai, 
lyg,šypsodamasis, prabilo: “Mes tik ne
norime nesmagumo padaryt del jūs, vy
rai, kurie esate nekalti, kitaip mes paro
dytume, kaip priešintis ir kaip atakuoti 
policiją lazdomis ir plytomis. Žinokite, 
kad jūs laukia keli metai kalėjimo už to
kį laužymą teisių.”

“Mes žinome jūsų gerą širdį. Jūs ne
paisytumėte keletą iš mūs nužudyti, bet, 
kad ir jūs galit prarasti gyvastį, už tai 
darote nusileidimų.” Plonai kalbantis 
vyras pareiškė. “Bandykite vykinti sa
vo purviną darbą—revolveriu daryti 
‘tvarką’; nei dešimties, ką daugiausiai 
galite, neiššaudysite iki patys padvėsite. 
Mes esame prisirengę neduoti nė vieno 
iš mūsų tarpo į jūsų nagus... Prakeikti 
kotai! Traukitės nuo šios vietos ir leis
kite mums sugriautas šunbūdes pasitai
syti !”

(Bus daugiau)

Pirmo Apskričio Konferencijos Įspūdžiai
-*'■ Gruodžio 17 d., 1933 m., vaišindamos delegates su gar- 
įvyko LDSA I Apskričio kon- džiais užkandžiais ir šiltą ka- 
ferencija, New Jersey mieste. 
Apie 10 vai. ryte pradėjo rink- 

. tis iš tolimų ir artimų koloni
jų delegatės, sveikindamos vie
na kitą ir klausdamos viena 
kitos: “Na, drauge, ką mes 
šiandien nutarsime mūsų or
ganizacijos pagerinimui.?” O 
kitos sako, kad mes šiandien 
jau turim paskutinę LDSA. 

OUVWlVj l/VV Alt t/Vll kJV., O Vili.

Apskričio konferenciją, tad ir : vak. Ant šio susirinkimo visi nariai 
svarbu, kad padarytume gerų i dalyvaukite, nes yra svarbių reika- 
tarimų ateities veikimui. | lų‘ Sekr’ A* J’ S*

I
11 vai. draugė Dcpsienė ; 

Apskričio pirmininkė atidaro 
konferenciją, paskirdama man
datų komisiją. Pakol peržiū
rėjo mandatus, buvo pakvies
tos iš kolonijų draugės pakal
bėti. Pirma kalbėjo draugė 
M. Ražanskienė, paskiaus B. 
Makutėnienė, S. Sasna ir S. 
Petkienė. Visos draugės nu
rodė svarbą šių dviejų organi
zacijų ir reikalingumą nenuil
stančiai darbuotis ir ant to- 
liaus. Nors ir bus suvienyta 
su ALDLD šios dvi organiza
cijos, bet abidvi buvo apŠvie- 
tos organizacijos. Tik tame 
buvo tarpe jų skirtumas, kad 
ši organizacija vien tik moterų 
buvo ir jos turėjo savo laik-| nėjo, 
raštj, “Darbininkę,” o antroji, 
tai leidžia knygas ir taipgi už
siima apšvietos darbu.

Paskui sekė Apskričio val
dybos raportai; draugė T. Va-! 
sikoniutė, Apskričio sekretorė, 
labai plačiai išdėstė Apskri
čio darbuotę 1933 metais. Bu
vo dėta visos pastangos, kad 
pagelbėti toms kuopoms, kur : 
buvo reikalinga ir abelnai Ap-Į 
skričio Komiteto raportas bu
vo labai geras. Gerai draugės 
darbavosi. Užtai delegatės 
davė didelį pagyrimą Apskri
čio Komitetui.

Taip pat buvo ir nusiskun
dimų Apskričio sekretorės, kad 
kuopų sekretorės labai suvė
luodavo arba visai neduodavo 
jokių atsakymų i Apskričio 
sekretorės laiškus. Tas darė 
labai didelį trukdymą veiki-i 
mui. Tai draugės su 1934 me- j 
tais, visos kuopų sekretorės, i 
būkim atsargesnės su Apskri-:

va. Už tad jums, draugės, 
priklauso padėka.

Darbininkė S.

. WILKES BARRE, PA.
. R.N.M.Ą.S. , ir Darbininkų centras 

rengia bendrai vakarienę ir šokius, 
20-tą dieną sausio, Darbininkų cent
re, 325 E. Market St. Pelnas bus 
pusiau skiriamas: Centrui ir Daily 
Workeriui. Dalyvaukite draugai ir 
draugės, sykiu paremsite darbinin
kiškas organizacijas ir praleisite 
linskmai vakarą.

Kviečia Komitetas.
(15-16)

b

p

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) B

PRANEŠIMAI IS KITUR

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. susirinkimas įvyks 

22 <1. sausio, 995 N. 5th St., 8 vai.

(16-17)

HARTFORD, CONN.
Lenino mirties paminėjimo susirin

kimas ir prakalbos su koncertine 
programa įvyks 21 dieną sausio, 7:30 
vai. vakare, L.W.C.A. svetainėje, 
262 Ann St. Hartfordo darbininkai | 
ir darbininkes turime paminėt 10 j 
metų sukaktuvės, nes jis už visus į 
darbininkus kovojo ir savo gyvastį ■ 
paaukojo. Prakalbą sakys draugas I 
J. Amter, taipgi ir kiti kalbėtojai ■ 
sakys prakalbas. Bus programa iš- Į 
pildyta rusų kalboj, rusų duetas ir : 
Symphony orkestrą, taipgi ir mūsų 
lietuviai dalyvaus programe, Laisvės 
Choras ir solistai. Tad visi dalyvau- ' 
kite

Tad visi dalyvau- I 
kuo skaitlingiausiai.

Rengėjai. i
(16-17) i

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kuopos ir LDSA. 36 į 

kuopos susirinkimas Įvyks sekmadie
nį, 21 d. sausio, Darbininkų svetai-

7 vai. vakare. Abiejų kuopų

nes yra daug svarbių reikalų aptarti, 
bus ir valdybos rinkimai.

Sek r. j
(16-17) l

į llCJC, i Vtll. VcLKdlU. rlLHCjU KUOptį

I nariai privalo dalyvauti susirinkime, j

taipgi

EASTON, PA.
Komunistų Partija rengia masinį!, . r-> r

susirinkimą su prakalbomis paminė- j
jimui .10 metinių mirties sukaktuvių i 
to didžiojo revoliucijos vado—Lėni-! 
no. Bus geri kalbėtojai, kurie aiš
kins leninizmo pagrindus ir nurodys 
kelią kokiu Leninas liepė darbo kla- j 
sei žengti, kad amžinai pasiliuosa- 
vus iš vergijos ir priespaudos. Lai 
ne vienas darbininkas bei darbininke 
neapleidžia šio mitingo, 
kalbėtojai bus' draugas F. 
kapp—žymus savo iškalbumu ir 
buote revoliuciniam judėjime, 
ir muzikališka programa.

Lietuviai darbininkai, Leninas 
bet leninizmas gyvuoja.

Žymiausi
Bieden- 

dar- 
Bus

mi
rė, bet leninizmas gyvuoja. Bend
rai apvaikščiokime mirties sukaktu
ves pasaulio proletariato vado ir mo
kytojaus, tuo pačiu kartu sužinokim 
plačiau, kas tai yra leninizmas. Visus 
kviečia 
veltui.

Komunistų Partija. Įžanga 
Rengėjai.

(16-17)

EASTON, PA.
Tarptautinio Darb. Apsigynimo 

i Tom Mooney kuopos metinis susi- CIO ar Centro laiškais. Centro 11.inkimas jvyJks 21 '(lieną sansio> 2:30 
ar Apskričio sekretoriams 1a- i vai. po pietų, Easton Baking Co. 
bai sunku 
negauna iš 
Tas trukdo 
nizacijų.

Paskui 
pranešė, kiek kuopų prisiuntė j Nariai dalyvaukite patys i 
_____ JI - 1   1  J  . ... 1 , •  • v

darbuotis, kuomet svetainėje. Visi nariai malonėkite 
kuopų susisiekimu, i dalyvauti. Daugelis narių esate sko- 

, f " | lingi, duoklių neuzsimoekjime, atsi-
darbą musų orga- , teiskite. Šiame susirinkime mes tu- 

! rime išdirbti planus kaip aktyvi- 
mandatu komisija | k?°Pį’ kaiP. itrauktĮ (,U,G- 

_ Į lę daų darbininkų į šią organizaciją, 
ir atsives- 

savo delegates į metinę ir pas- j kite savo draugus ir prirašykite juos, 
kutinę konferencija. Pasirodė, I arba jšaįškinkim jiem apie sios or- 

kad delegačių dalyvavo giazuS|Va]0 dalyvauti ir prigulėt. Sekr. 
Ll-JL. Visos delegatės inte- (16-17)būrelis. Visos delegatės inte
resavosi darbininkių reikalais 
ir ėmė balsą apkalbėjime vie
nokių. ar 
klausimų
lais. Net malonu ir klausytis, 
kad mūsų LDSA organizacija 
pajėgė išlavinti darbininkes 
suprasti savo reikalus. Man 
prisimena tie laikai, kuomet 
buvo darbas tik pradėtas tar
pe moterų ir kuomet aš daly
vaudavau konferencijose, tai 
labai mažas skaičius darbinin
kių moterų imdavo balsą kal
bėti. Tad ir dabar, brangios 
draugės, darbininkės, nepa
meskime dirbusios tarpe mūsų 
sesučių. Kuomet priėjom prie 
suvienijimo šių dviejų organi
zacijų, į vieną, žiūrėkime, kad 
nepasiliktų nei viena mūsų 
draugė už darbininkiškų orga
nizacijų sienų. Tas nuo mūs, 
draugės, priklausys, kad iš
auklėti ir įtraukti naujų dar
bininkių moterų į ALDLD. Tad 
ir Apskričio suvažiavimas už 
tai pasisakė. Visos draugės į 
darba!

Taipgi mūsų draugės newar- 
kietės daug pasidarbavo, pa-

kitokių, iškilusių
darbininkių reika-

koncertas rengiamas 
paminėjimui, 21 die-

George svetainėje, 
Avė., pradžia 8 vai. 
išpildys vietiniai jau-

Prakalbą sa-

BRIDGEPORT, CONN.
Prakalbos ir 

Lenino mirties 
ną sausio, St. 
396 Stratford, 
vak. Programą
nuoliai ir dainininkai, 
kys draugas M. J. Olgin, redakto
rius komunistinio dienraščio, drg. Ol
gin yra ne tik kalbėtojas bet ir rašy
tojas, ir (odei visi išgirsim daug 
svarbių dalykų, kurių mes dar ne
girdėję. Draugai ir draugės dalyvau
kite kuoskaitlingiausiai, išklausykim 
pamokinančias prakalbas. Komisija.

(15-16)

PATERSON, N. J.
kuopos susirinkamas atsibus 2084

d. sausio, 3 vai. po piet, 62 Lafayette 
St. Draugai ir draugės, malonėkite 
dalyvaut, nes turime daug svarbių 
dalyku aptarti. Org. P. Malinauskas.

(15-16)

•> CLEVELAND, OHIO
ALDLD 22 kp. ir LDSA 24 kp. 

rengia vienybės vakarėlį, kuris atsi
bus 20 sausio, Lietuvių Darb svetai
nėje, 920 Ę. 79 St., ir prasidės 7 vai. 
vakare. Bus gėrimų, valgių ir šo
kiai prie geros orkestros. Įžanga tik 
15c ypatai. Rengėjai.

(15-16)

^AM^Bank by Mail
BRmhmHL ■ l/our check, or

lu *____n'j.. t__ '•!
KEEP

F Your Money

bushwick
lb - BANK

Grand Shal GrahamAvc.B'klyn )

READING, PA.
ALDLD 143 kuopa rengia balių 

20-tą d. sausio, 7:30 vai. vakare, Ca
tholic Literary Society Hall, 126 N. 
10th St. ant antrų lubų. Bus gerų 
valgių, gėrimų ir giyeš farmerių or
kestrą iš Orwigsburg, Pa. Taipgi 
bus ir mainieių kvartetas iš Shenan
doah, Pa. Malonėkite draugai ir 
draugės dalyvauti, nes ne tik links
mai vakarą praleisite, bet ir sykiu 
darbininkišką organizaciją paremsite.

Kviečia Komisija.
(15-16)

SHENANDOAH, PA.
ALDLD kuopos susirinkimas įvyks 

21 d. sausio, 2 vai. po piet, Sweet’s 
svetainėje ant trečių lubų. Draugai 
ir draugės malonėkite dalyvauti, nes 
reikia duokles užsimokėt ir taipgi 
turim daug svarbių dalygu aptarti.

(15-16)

I lauktuvių direktoriui į 
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
1 ant\isokių kapinių; parsamdo au-| 
į tomobilius ir karietas veselijoms, | 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams J 

l

■

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
•4

| LIETUVIU ANGLIŲ
3 KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!
8

a
Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų j: 

tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit į jūsų 
įsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 T?MRI?I?

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

namus. Prašome Į-

COAL CO
H

Brooklyn, N. Y.

GREIČIAUSIAI Į LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINIS šalę laivo Bre- 
merhavene patogus keliavimas Į Lietuvą.

Alba Keliaukite Populiariu Ekprcsiniu Laivu:

HAMBURG - NEW YORK
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
I ABI PUSES TREČIA KLESA LAIVAKOR-JljIjQ.SO 
TĖS iš NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ ir atgal T. aUošį:~

Taipgi reguliariški išplaukimai 
gerai žinomais cabin laivais

Patogūs gelžkelių susisieki
mai iš Bremen ar Hamburg

Alės

Dr. Theodore Conklin

Mūši, Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akų Pritaikymui Akiniy 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš iyto iki 9 vai. vakare 
Penktadienį iki 5 valandai vakare,

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

Del Injormaciju Kreipkitės i Vietini Agentą arba-

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD 
--------------57 BROADWAY, NEW YORK

t .t.
t

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NOTARY
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. SALLAS 
(BIEL6USKAS) 
G R A B O R i U S 

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

MŪSŲ. (STAIGA ATLiEKA SEKANČIUS DARBUS: 
mirusius' PAFVEŽAM IŠ VISU ŠALiLĮ, IR IŠ ČIA 
PASIUNČlAM Į KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKA 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANSINĮ AUTOMOBILIU, 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI Į LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA^ VIETA SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOKI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOGER1AUSIA1 PATARNAUSIM.

MUSU RAŠTINE ATDARA diena ir NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.
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LAISVĖ Penktas Puslapis

American Woolen Kompanija Paleidžia 
Savo Darbininkus

vota, tad mes turime teisę ir 
rūpintis bei tvarkyti tą šalį, ku
rią mes išbudavojome. Tie dy
kūnai, kurie dabar valdo, nieko 
naudingo nesubudavojo, nepa
gamino, bet išnaudojimu pasi
vogę viską valdo ir teršia.

J. J. Butkus.

dar keli ponai. Jie ragino dė-j pinigus, o ji nuėjusi prie baro, 
tis į Amerikos Darbo Federa-| nuperka alų ar degtinę. Kožna 
ciją. Tie ponai gyrėsi, kad j turi tikietą su numeriais ir ..už 
jie bus geri valdininkai ir ne
sielgs taip, kaip kad caras 
elgdavosi su darbininkais. Bet 
dar tik pradžia, klausimas, 
kaip jie pildys savo pasižadė
jimus, kuomet iškiltų darbi
ninkų streikai ir kovos. Tuo-įsi gėrimų.

kiek ji perka, už tiek jai būna 
“išpunčiuota” jos korta. Na, 
ir pabaigoj savaites karčiamos 
savininkas peržiūri šių nelai
mingų moterų tikietus, surokuo- 
ja už kiek dolerių ji yra pirku- 

. Tuomet nuo dolerio 
tam tikra komisija, kuri gale-j met nereikia abejoti, kad tie į ji gauna dešimtą procentą.

ponai gins kapitalistų klasės j 
reikalus ir siųs policiją prieš 
darbininkus.

Arlington dirbtuvė, kur yra ■ * #
karšiama vilna, veik visus , . . . . .., , . . . . ., , Darbininkai negalidarbininkus paleido. Tik ke- . , ....14. j u- • i . u vi i ! kad tie ponai gintu iu lėtas darbininkų tebeliko dar- . „ . -A,, . . ... . j. .. Jus. Ponai geri tikbe ir dirba tik po 1 dieną į sa- < 
vaitę.

Tai darbininkai negali pra
gyventi už tą darbą. Ir čia 
parodo, kad darbininkams rei
kia organizuotis ir veikti dau
giau.

kiaus neišpildo. Sakoma, kad 
kiti nežinojo, kaip surasti sve
tainę. j Jei taip, tai ir gi ne
gerai. Reikėtų ateityje turėti

Daily Workerio Parengimas 
Gerai Pasisekė. 10 Metų 
Sukaktuvės Gerai Paminėta. 
Daugiau Reikia Kovoti už 
Bedarbių Apdraudą
LAWRENCE. Mass. — Ayer 

Mill dirbtuvės paleido datlg 
darbininkų iš visų skyrių. Taip 
pat darbininkams nepasako, 
kada jie vėl bus paimti, dar
ban. Reiškia, darbininkai turi 
laukti ir tylėti nevalgę.

Kai kurie darbininkai, kurie 
yra su šeimynomis, tai veik prie J 
desperacijos eina. Teko susi
tikti tokį darbininką ant tilto, 
kuris labai nusiskundė. Jisai 
jau keli metai nedirba, šeimy
nos turi apie 9 asmenis. Turė
jo kelis centus sutaupęs, tai 
sudėjo gyvenimo reikalam. 
Pirmiaus tas darbininkas dar; 
dirbo po 2-3 dienas, tai galėjo; 
bent vaikams parnešti pieno 
ir duonos, o dabar jau ir to 
nėra.

Tas bedarbis darbininkas' 
.• klausė mane kokios fragelbos. 

patarimų. Aš jam sakiau, kad 
jisai eitų į Bedarbių Tarybos 
raštinę, po numeriu 189 Elm^ 
St., tai darbininkai padės jam i 
nueiti į miesto raštinę ir pa-į 
dės išreikalauti pašalpą. Ta-1 
da tas darbininkas pasakė,; 
kad jisai jau dvi savaitės at
gal buvęs miesto raštinėj ir 
nieko negavęs. Ponai 1 
tai pasižiūrėję ir liepę eiti lau
kan.

Tai tokia padėtis darbiniu-1 
kų, kurie neturi darbo, kurie i 
gyvena su šeimynoms. Darbi-; kilusios 
ninkai turi reikalauti bedar-'f 
biams apdraudos. Reikia or- beribio šventablyvumo, kurį 
ganizuotis į Bedarbių Tarybas ( dangaus agentai šalyje sklei- 
ir kitas organizacijas. džia, šalyje juo tolyn, juo bai-

syn pasireiškia žmogžudystės, 
Gerai Pavyko “Daily Worke- vagystės, paleistuvystės ir, pa- 

rio” Parengimas galios, baisus žmonių darbiniu-
Paminėjimas buvo rengia-lkų išnaudoJimas- 

mas tarptautiniai, tai žmonės 
susirinko įvairių tautų. Rei
kia pasakyti, kad parengimas; 
gerai pasisekė. Parengimą; }
rengė Komunistu Partijos sek-;pristeigta karčiamų, alaus dar-iues o i. .
cija, paminėjimui 10 metų-su- želių. Taip paprastai čia tuos j ”?se; tai taip kaip ir kiti darbu

Daily Worke-! urvus vadina. Tos karčiamos 1 užsiimanti žmones, yra didele- 
yra išpuoštos įvairiais papuoša-!mis eilėmis bedarbių tarpe, jie 

buvo ia*s» kad tuom kostumerių aty- Patys ateina pasisiūlyti į šias 
Kai-1 dą atkreipti. Ant sienų iš lau- vietas.

tų tuos dalykus tvarkyti ir oi 
ganizuoti chorą dalyvauti.

* *>

♦ *
Sausio 7 dieną čia kalbėjo 

naujai išrinktas aldermonas ir

Šitokiom sąlygom tos varg
šės moterys bei merginos gir
tauja per savaitę, nuodija savo 
sveikatą. Per naktis vargsta 
su prisigėrusiais patvirkusiais 
vyriškiais, palaidūnais. Tąso 
jas, gniaužo girti, apsvaigę gir
tuokliai.

būdu teismas vis tęsiasi tolyn 
ir tolyn. Pagaliaus greičiausia 
visiškai išdils be jokio rezulta
to.

Tačiaus kaip ten nebūtų, ši- 
tokis įvykis aiškiai parodo, kas 
darosi tuose alaus darželiuose.

Tai dar vienas faktorius, 
kaip šita kapitalistinė sistema 
yra netikus, kaip didesnis supu
vimas pasireiškia valdančiosios 
klasės vaire.

Darbo Žmonės Turime Prieš 
Tai Kovoti

darbo žmonių,
pareiga prieš
išnaudojimus

bei moterų. kovoti. O

Anglija Ginkluojasi

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

yra di- 
tokius 
jaunų

tikėti, 
reika-

tuomet, 
kai jie nori būti išrinktais į
miesto valdybas. Paskiaus jie 
gina reikalus tų milionierių,

i kurių klasei ji priklauso.
i Darbininkų reikalus gins tik
1 Komunistų Partijos atstovai.
Darbininkai turi <
didesniai kovai ir laimėjimui.!ko matyti: staiga atūžė polici-

Tuose šokiuose Pasitaiko Ir 
Tragedijų

Kartą nakčia, bevažiuojant iš 
darbo man namo, belaukiant

SINGAPORE. — Angli
jos laivyno admirolai, ku
riems pavesta saugoti Ang
lijos imperializmo interesus 
Chinijoj ir Indijoj, čionai 
laiko konferenciją. Panaši 
konferencija įvyko tik 30 

(metų tam atgal. Konferen
cija sušaukta tam tikslui,

MONTREAL - CANADA

organizuotis i gatvekario, štai kokį reginį te-
1 * bn • cinifra ciLiirzrS

L. K. Biuras.

kai.” Tai šitaip karčiamos šių 
dienų savo biznį garsina.
Kaip Gi Tie šokiai Atsibūva, 

Karčiamose?.

DETROIT, Mich.— Visapu-
• šiai įrant šioj šaly ponų išnau
dotojų tvarkai-sįstemai. visoj 
šalyj pasireiškia tokių dalykų, 
tokių baisių įvykių, kad, ro
dos, tokioj augštai pakilusioj 
civilizacijoj, kaip

' Amerika perstato
■ neturėtų būti. Tokioj kultū-
'ringoj draugijoj, kaip kad ka- 

tik pik-! Pitalista-i šios šalies save vadi
na, jokiu būdu neturėtų būti

I leistina toki supuvę, toki smerk
tini šalyje bizniai toleruoti. Vie
nok, nepaisant tos augštai iš- alaus, nei degtinės, tai,

‘j “civilizacijos,” to di-|kad gers, tai gers! Tat su ma- 
delio kultūringumo, taipgi ir to žu\kambariu nėra ką pradėti.

kad save 
pasauliui,

Privisus tūkstančiams tų va
dinamų karčiamų kas antras ar 
trečias blokas,—tai alaus dar
želis. Didžiausi erdviniai kam
bariai. Juose daugybės stalų, I 
stalelių, trikampių, dvikampių, : 
apvalių, ir pailgų. Mat, tikė
tasi pasiutusio biznio. Juk žmo
nės per 13 metų “neragavę” 

vyreli,

Ir todėl įtaisyta dideli kam
bariai. Tačiaus kuomet ‘jau 
bandyta keletas mėnesių tas biz
nis, pasirodė, kad per augštai 
pasišokėta. Tie erdviniai alaus 
darželiai per dienas stovi sau 
tušti, niekas į juos ir neužeina. 
Kas daryt? Tai vot, kad išgel- 

šių Dienu Karčiamos Ir Alaus visišką susmukimą, įvesta 
Darželiai šokiai. Pasamdonia orkestrą,

Detroite šimtai ir tūkstančiai j Kuri šiose dienose nereikia eiti 
Muzikantai šiose die-

kaktuvių nuo 
rio” įsikūrimo.

Programa buvo gera— 
dainininku ir kalbėtojų. Kai- dą atkreipti, 
bėjo draugas Michael Gold, į ko pusės nupiešta įvairių pa- 
kuris rašinėja “Daily Worke-I veikslų ir prie to, žinoma, dide- 
ryj” kiekvieną dieną. Jo kai- lis, pripiltas stiklas alaus su 
ba gerai publikai patiko. Kvie- drimbančiomis putomis. Kitur 
tė veikti, skaityti ir rašyti į šį į vėl nupiešta moteris i * 11 Ir n i i i I” Irdarbininkų klasės organą.

šiame parengime turėjo dai
nuoti ir Liaudies Choras, bet 
negalėjo dainuoti tik todėl, 
kad ne visi susirinko. Tai ver
ta geros kritikos. Negerai, 
kuomet choras apsiima, o paš

Mūsų, 
deliausia 
bjaurius 
merginų 
kad sėkmingai kovoti prieš tokį j 
elgesį ir kitus visus darbo žmo- j 
nių kankinimus, tai vienintelis 
kelias organizuotis į darbiniu- kad sudarius planus del di- 
kiškas organizacijas, kurios yra dėsnio apginklavimo Singa-
vadovaujamos Komunistų Par
tijos ir kovoti prieš tokį surė
dymą. Mūsų yra užduotis su
vienyti darbo spėkas. Tada pa- RegistrUOja AllStl US 

1 nes, kurie laukėme gatvekario, i naikinti šią visą netikusią siste- ______
| žingeidumo delei, priėjom ar- 
jčiau tos vietos, kad sužinoti, 
; kas tenais atsitiko. Bestovint 
.'mums, žiūrime, išveda du vy- 
I rus, baisiai prisigėrusius ir abu- 
; du kruvini. Taipgi už kiek lai- 
: ko atvažiavo ir ligoninės am- 
: bulansas, į kurį įnešė vieną mo- 
l teriškę, vos pusgyvę, visą su
kruvintą, o tuos du vyrus nusi
vežė policijos patrolka. Vėliaus 
kapitalistiniuose laikraščiuose 

i buvo pažymėta, kad ta moteris 
I numirus nuo žaizdų, padarytų 
jos galvoje per užvydėjimą jos 
pačios vyro.

Ji dirbo viename alaus darže
lyje. Gi jos vyras, kuris bu
teliais suskaldė savo moteriai 
galvą, laukia dabar teismo.

Tai šitokį pasireiškimai įvyk
sta tuose naujuose alaus darže
liuose.

jos patrolka ir subėgo į ten bu
vusį vieną alaus darželį, žmo-

Paleistuvystė A tv i ra 
Kareiamose

Iki šiolei paleistuvytė šioj ša
lyj buvo lyg kad slaptai, tam 
tikrose įstaigose ir privačiuose 
namuose.
pono Roosevelto

pore.

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

CLEMENT VOKETAITIS
iną su jos visokiais nešvariais 
bizniais.

Lai mes, darbo žmonės, pa
tys valdome šalies reikalus ir 
tvarkome. Mūsų viskas, kas 
yra šalyje pagaminta, subuda-

FREEHOLD, N. J.

BEDARBIAI
Dviejų veiksmų drama
Rengia L.U.N. Kliubas,

Freehold, N. J.
bus vaidinama

Šeštadienį, 10 Vasario, 1934'
WEMROCK SVETAINĖJE

vakare, lošimas - prasi-

Na,.o į karčiamas šiose die
nose visiems galima eiti. Mo
terys ir vyrai. Karčiamos sa
vininkai turi tam tikrus susita- 

i rimus su ^merginomis bei mote- 
sekamai:. merginos 

taikintis prie
kostumerių. Ir tuom, žinomą, 
kostumeris ves šokti ir užfun- 
dys kaipo savo šokikei. Ir ka
da šitai šokikei kostumeris nori 

i ką užfundyti, tai jai turi duoti

> ir vyras 
šoka susikibę orkestrai grie- į rimis 
žiant. Apačioje tokių piešinių ; ir moterys turi 
yra pažymėta: “Come in, pick 
up the dancer lady one you like, 
dance free”. Lietuviškai išeina 
taip: “Eik čia į vidurį, išsirink 
panaitę sau patinkamą, šok dy- i

WIAM

“LAISVES" SUVAŽIAVIMAS ir VAKARIENE
Bus puiki muzikalė Programa, dalyvaus vietiniai ir iš toliau 

dainininkai ir artistai

TUOJ ĮSIGYKITE JŽ ANGOS TIKIETUS
Q r ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI IT
X *1P VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI į "l P
**UU Jš Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai * U O

Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

GRAND PARADISE BALLROOM
Ten yra patalpos ant 2,000 ypatų

Antrašas: 318 Grand St., Brooklyn, N. Y.
šokiai prasidės 6:30 vai. ir tęsis iki 11:30 vai. vakare

Vien tik šokiams įžanga 35 centai ypatai
GRIEŠ LIETUVIŲ MUZIKANTŲ UNIJOS ORKESTRĄ

Prašome išanksto įsigyti bilietus ir atsilankyti į šį mūsų dienraščio pokilį, 
kuris įvyks

Sekmadienį, 4 Dieną Vasario-February, 1934
W WW W WWWWWW WW WWW W WW W WW W WW W WWW WWW ww

Viena mailė nuo Freehold©, 
Menalapin Rd.

Kviečiame visus vietinius 
lietuvius, jaunus ir senus, ma
žus ir didelius, atsilankyti ant 
šio mūsų parengimo. Taipgi 
kviečiame iš apielinkės mies-

Bet jau dabartiniu, tų ir miestelių, matyti šį per- 
gerlaikiu”, statymą, kur bus rodoma Ame- 

taip įsidrąsino, kad šimtais irjrikos bedarbių gyvenimą, 
tūkstančiais tokių alaus darže-j Įžanga 50c ir 35c, vaikam šu
lių priveista, kur per naktis pil- yirš 12 metų įžanga 15c. Švė
na jaunų merginų ir pusamžių, tainės durys bus atdaros 6 va- 
vedusių moterų, kurios, neras- landą
damos kitokio darbo, pardavi- dės 7:30 vai. vakare. Po per
lieja ne tik alų, bet kartu ir sa- statymui bus šokiai iki vėlu- 
vo kūną, kad tuom ..palaikyti I mos nakties, šokiams orkes- 
save ir savo suvargusią, pusiau tra iš Elizabeth, N. J., po va- 
badaujaučią šeimyną:

Labai tankiai tenka girdėti 
kalbančius jaunus vaikėzus, kad 
esą geriausia susirasti “geram 
laikui” merginą, tai alaus dar
želiuose.

Esą, nuėjai, atsisėdai prie 
stalo, išsigėrei stiklą-kitą alaus, 
tuom pačiu laiku išsirenki iš ten 
dirbančių merginų vieną, kuri 
tau patinka. Pamerkei akia, ji 
atėjo pas tave, susiderėjai su 
ja pigia kaina ir veda į viršų.

O kad šitokios kalbos jaunųjų 
vyrų yra netuščios, tai- parodo 
ir šitoks nuotikis, kuris įvyko 
šiomis dienomis Detroite. Viena 
tėvų duktė, bej'ieškodama diena 

'iš dienos darbo, kurio ji nie- 
akur negalėjo surasti, vėliaus su- 

i sipažinusi su viena mergina, 
kuri dirbusi tokiuose darželiuo-. 
se. Per tą naują savo pažin-, 

Į ties draugę, gavusi ir ji darbą 
tame alaus darželyje. Ir ka
dangi merginos būta pusėtinai 
gražios, tai! jai kostumerių ne
trūko, kurie pirko iš jos alų ir 
kitką... Gi savo tėvams pasi
sakius, kad ji gavo darbą alaus 
darželyje, kur įvyksta naktiniai 
šokiai. Motina pradėjo nužiū
rėti savo dukrelę, kad ji per
daug uždirbanti kai kada. Mo
tina suprato, kokiu būdu jos 
dukrelė tiek daug uždirba. Pri
spyrė savo dukterį prisipažin
ti, kaip ji uždirba tiek daug pi
nigų. Duktė prisipažino. Moti
na iš apmaudos patraukė alaus 
darželio sayininką į teismą už 
jos dukters tokį išnaudojimą ir 
paniekinimą. Teismas, kuris 
susideda iš “teisingų gerų žmo
nių,” žinoma, šį dalyką 
kol kas nepajėgė išrišti. Ii

dovyste Anthony Gurski.

■■M
WATERBURY, CONN.

‘‘Laisves’’ Naudai

VAKARIENE
pra- 

kad 10 vasario rengia 
naudai vakarienę 

gražia koncertine programa

dar 
tuo

Draugai Waterburieciai 
nešė, 
“Laisvės 
su

K.

Vakarienėje 
dainuos

Menkeliuniutė 
žymioji 

mezzo-soprano
Apart Menkeliuniutės, bus 

Brooklyno Vyrų Oktetas, 
Hartfordo ir New Haveno 
Chorai ir solo dainuos B. Ra- 
moškiute, Hartfordo Choro 
mokytoja. Gi iš Brooklyniečių 
drg. Pakalniškis sudainuos so
lo.

Greit programa bus tech
nikiniai sutvarkyta ir paskelb
ta dienraštyje.

Nuo Sustingusių Sąnariu
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

st; sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. Įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expel)erio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PSIN-EXPELLER

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia įsakė tuojaus ateiti 
į policijos stotis ir užsiregis
truoti visiems Austrijos pi
liečiams, gyvenantiems Vo
kietijoje. Šis prisakymas 
paliečia 140,000 austrų.

LI ETŲ VIS A DVOK ATA S

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

JUOZAS KAVALIAUSKASr

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe;

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

Telefonas Evergreen 6-3959
. Ofiso valandos nuo 1 

nuo 6

NEDĖL1OMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki 4 kasdien, Seredotnis ir Sukatomis 
iki 7:30 vai. vakarais.

ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

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

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Waving & Finger Wawing 25c

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

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $250

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

, Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Ikriaučiaus pereiga- dalyvauti 
į šiame susirinkime.

I WO Balius ir Koncertas

i” .. ......................................    =-|

RADIO-SIANDIEN
L ■■ -------- ..... ................... .... —»l

Visi j Lenino Paminėjimo Milingus
New Yorke ir Brooklyne Bronx miesto dalyje bus 

įvyksta keturi susirinkimai pa-1 rengiamos prakalbos didžiulė- 
lOjje Bronx Coliseum svetainėje, 

pa-jl77th St.- Kalbės Komunistų
minėjimui Lenino mirties 
metų sukaktuvių. Trys 
rengimai įvyksta šeštadieni,‘20 Į Partijos sekretorius drg. Brow-i 
d. sausio. Juos rengia Komu- der ir kiti. Visur bus darbi-1 
nistų Partijos Antras distrik-j ninku chorai ir teatralės gru-j 
tas. Jie bus tarptautiniai. Vi-' pės. ;
si prasidės 7 :30 vai. vakare.

Brook 1 yne, bus laikomos , 
prakalbos Arcadia Hall, 918 
Halsey, St. Kalbės ~ 
Minor, R. B. Moore,

Lietuviu Prakalbos

Lietuviai darbininkai privalo
Robert dalyvauti bent viename iš virš i nę :

Fred suminėtų trijų tarptautinių mi- dabai- bus blogai.
Biedenkapp, Sidle Van Veen tingų.
ir Nell Carrol. Dainuos keli jums yra parankiau. Bet sek- pinkais ir nusitarė Jave lupti, 
darbininkų chorai bendrai, i madien 
Bus Raudonasis Benas ir kito
kių koncertinių pridėčkų.

Manhattan dalyje, bus ren
giama prakalbos St. Nicholas 
Arena svetainėje, 69 W- 66th 
St. Kalbės drg. Krombain, 
distrikto organizatorius ir visti 
eilė kitų kalbėtojų.

i IWO paminėjimui keturių 
■ metų įsisteigimo ir gavimo, 
10,000 naujų narių į tą masi
nę , darbininkų savišalpos or- 

iganizaciją rengia balių ir kon
certą. Jis atsibus sausio 27 d..

WMCA-570 Kc
6:00 P. M.—Dance Music 
7:15—Zinaida Nicolina, Songs 
7:45—Dance Orch.
9:00—Al Shayne, Baritone; !

Miller, Soprano; William 
nedy, Tenor

9:30—Boxing Bouts 
11:00—Dance Music

WEAF—660 Kc
6:00 P. M.—Cugat Orch.
6:30—Irene Beasley, Songs
6:45—Macy and Smaile, Songs;

Wirges Orch.
7:00—Morton Bowe, Tenor
9:00—Lyman Orch.; Prank

Tenor 
11:15—Dance 
11:30—-Denny 
12:00—Ralph

miršk, kada Prusėiką “Lais- negali prirodyti jos tėvams, 
vėje” rašė ir visus socialistus kad ji taip daro.
su jų sąjunga į žalmargės pa-'l 2. Dauderio pačios rolę lo- 
uodegį sudėjo, o dabar išsi- šia atsižymėjusi lošimuose ir 
traukė ir pasibučiavo!” (gabi aktorka M. Vaicekaus- vakare, 69th Regiment Armo- 

Kitas, šalę manęs stovintis: kiutė. Jos augštos kilmės tė- ry, 26th St. ir Lexington Ave.,1 
“Prusėiką žino kur pasidėti at-1 vai-—nusibankrutinę dvarpo-,New Yorke. Bus dvi orkes- 
sargą. nes ten visgi šilumos niai apvesdina ją. kaipo pa-jtros. Įžanga tik 35 centai.
yra, o socialistai šiltu, vietų su naitę su prastu mužiku, ūki-i .-----------------------
sklokininkais ir .įieško.” Įninku, tik todėl, kad jis turi LDS III Apskričio Valdybos į 

B. Jokubonis tik dėptelėjo pinigų. Paskui gi ji jo nemy- Nariams
eidamas pro šalį, bet nesustojo,1 Ii, bet myli ponaiti. ■
nes jau turbūt ištolo nujautė! 3. (Ponaičio rolę lošia gerai j 

į apie ką čia eina kalba.
M. Rickevičius pamatęs 

“Na. jau tau, Jonai,
Vakar a p- si prie jos.

4. Radzvilo, Dauderienės tė
vo rolę lošia mums visiems jau 
gerai žinomas ir talentingas 
aktorius J. Nalivaika. Jam 
Dauderis nori prirodyti, kad 
jo pati jam neištikima ir su-j 
eidinėja su ponaičiu, bet Dau-j REIKALAVIMAI 
derienė vis išsigina ir Radzvi-. REIKALINGAS virėjas, kukori

a P

jtinkantis tipu ir geras
ma- rius J. Visockis. Jis ateidinė
tai ja pas Dauderienę ir meilina-

Dalyvaukite ten. kur c,įvedė skldkininkai su ratel

21 d. sausio, 2 vai. “Gerai, nes yra ir į ka...Bet 
PO pietų “Laisvės” svetainėje, kas jau ten šliubą davą?” 
rengiamos Lenino paminėjimo! “Michelsonas.” tarė J. Juo- 
prakalbos lietuviu kalboje. Jas■ dzevičius (pxosininkas). 
rengia ALDLD 1 kuona. Kai-į “Oh ja, mat jis buvo bam
bės drg. D. M. Šolomskas ir d.kunigu, tai moka tas ce- 
J. Orman. Ateikite visi ir vi- į remonijas atlikti.” pridūrė vie
šos. Atsiveskite ir savo 
žįsta mus!

Pa“ i nas kriaučius iš būrio.
“Matytai kokios puikios ce-

bedarbiu demonstracijos. Prieš 
jį jau kelintu kartu sudaro vi
sokius neteisingus apkaltini- 
m us.

Tyčiojasi ir Muša Bedarbius —. . . . - - - - - - = i

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Darbininkus
buvoVirš 500 darbininkų 

pasiųsta iš CWA raštinės su 
darbo kortomis prie 139-to St. 
City College, kur jiems turėjo 
suteikti darbą, kada jie išsto
vėjo kelias valandas blogame 
ore šaldami ir drebėdami, tai 
ponai įteikė jiems raštelius, 
kad negali suteikti darbo, kad 
jie kitą kartą turi ateiti, f 
darbininkus kilo didelis pasi- i 
piktinimas, nes daugelis 
jau kelintu kartu taip apgau-į 
narni. Jie pradėjo protestuo
ti. Tada pribuvo pilnas tre
kas policiios ir pradėio bedar
bius mušti. Kelis areštavo.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

Dviejų Dienų Naujienos 
Kriaučių Ofiso

Sausio 16 ir 17 tikslingai 
ėjau pasižiūrėti į Arion Pl. 
tuvių kriaučių, 
grūstuvu pilna 

Pas i kriaučių, o jau tų 
: mų ! Galima būtų 

JŲ kumpį išrūkyti.

Ken-

Munn

Baritone

šiuomi pranešama, jog Lie- 
akto- tuvių Darbininkų Susivienijimo 

III Apskričio valdybos posėdis 
įvyks sekantį sekmadienį, 21 j 
d. sausio, 11 vai., dieną, “Lais
vės” raštinėje. Būtinumas yrą 
dalyvauti visiems nariams ir 
nesivėlinant.

Sekr. P. Paranauskas.

las vis bara Dauderį už 
šmeižimą jo dukters.

5. Radzvilienės rolę lošia

Orch.
Orch.

Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
7:30 P. M.—Jack Arthur, Songs;

Audrey Marsh, Songs
8:00—Detectives Black and Blue— 

Mystery Drama
8:15—Billy Jones and Ernie

Songs
10:30—Mil ban String Trio
10:45—Jim and Don, Songs
11:0O—Moonbeam.s Trio

Hare

iu :30—Nelson Orch.
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kct
j 8:00 P. M.—Walter O’Keefe, Com

edian; Ethel Shutts, Songs; Bes
to r Orch.

I 10:30—Cario Cozzi
|ll:00—Three Scamps, Songs
U : 15—Orion

Robert H. Baker
11:30—Martin Orch.
12:00—-Lucenford Orch.

WNYC—810 Kc
3:30 P. M.—Jahoda Orch.
4:15—Jean Buchanan, Clavichord
4:30—New York College of Music 

Concert
5:45—Beader Jedal, Violin

WABC—860 Kc
5:45 P. M.— Dell Campo, Songs 
6

! 8:30—March of Time
9:00-—Philadelphia Orch.

; 10:30—News Reports
10:45'—Mary Eastman, Soprano;

I Concert Orch.
Boswell Sisters, Songs 

Orch.

and H is Dogs—Dr.

30—Edith Murray, Songs

11:15
11:30—Jone
12:00—Redman Orch.

Ii Commendatore ... Emanuel List, į į J 
basas j 

Titto Schipa,; 
tenoras .

Donna Elvira ......... Maria Mueller, !
sopranas,

Editha Fleischer, Į 
sopranas j 

Leporello . . Virgilio Lazzari, basas 
Masetto ........... Louis D’Angelo,

baritonas.

___ _________  virėjas, kukorius.
'Puri būt patyręs tame darbe. 

Tąipgi turiu kambarį, jeigu norėtų 
del gyvenimo. Kreipkitės: 63 York 
St. kampas Adam St., Central Brook
lyn, N.’ Y. (15-21)

Don Octavio .
Telephone Stagg 2-4409

A.‘ RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

Įremonijos atsibuvo! Michelso-1daug veikalu lošusi ir gera ak- 
nas perskaitė užsidėjęs stulą torka L. Kavaliauskaitė. Ji! 
ant kaklo 
pus, o B. . 
manas. O. 
Kaulinienė 
čiu. Kada 
re: “Amen!” tada Jonaitis už
traukė su keliais frontais vin- 
čevonių maršą, o Jurgis Pet
raška parūkino su kodylais, 
kad visos piktosios dvasios iš 

j eretikų išgaruotų. Po, to visi 
I suriko: “Bravo! Bravo!” 
I B e j u o k aujant prisiartino ! 
j keletas toliau stovėjusių kriau-;
Ičiu ir pridūrė: “Dabar vestu-1torka A.

SU |Vės atsibuvo, vinčevonės atlik-j Padeda Dauderienei sueidinėti 
!tos. tik lauksime kokis kūdi- 
kis gims. O kad turės pagim
dyti, tai ne naujiena, nes bu
vę bevaisiai bolševikai apsi-

ratelninkų princi- 
Jokubonis, J. Ilar- 
Cibulskienė ir O. 
atkalbėjo papunk- 

, Michelsonas išta-

IS

nu-

Tartum :
prigrūsta 

dūmų, d Ci
ne vieną

Kavaliauskaitė. Ji, 
barasi ir barasi ant savo žen
to Dauderio, kad jis nemoka 
gerbti jų kaipo ponų ir. jų duk
ters.

6. Tarno, kuris tarnauja pas 
ponaitį, rolę lošia mums gerai 
žinomas komedijantas J. Ju- 
džentas. Jis nešioja žinias 
nuo ponaičio pas ponaitę Dau
derienę ir įsimyli Dauderių 
tarnaitę, kurios prašo su juo 
apsivesti.

i ,
7. Dauderių tarnaitės rolę 

lošia tinkanti rolėj ir gera ak-
Pakalniškienė. Ji

su ponaičiu.
8. Dauderio tarno ’rolę lo

šia taipgi’tinkamas aktorius P. 
Pakalniškis. Jis visad mieguis-

Zerlina
NEW YORK CITY

Reikalinga patyrusios moteries ar
ba merginos dirbti prie avių žarnų 
atrinkimo ir mieravimo. Kreipkitės 
sekamai: International Trading Corp. 
625 Greenwich St., N. Y. C. “DON GIOVANNI” TURINIO 

TRAUKA

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

BROOKLYN, N. Y.
Priimsiu į biznį kaipo partnerį 

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

(12-17)

i

IŠRANDA VOJIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Pasirandavoja fomišiuoti kamba
riai, reikalui prisiėjus, galima ir pa- 
gamiti valgį, kaina prieinama. Pa
togus privažiavimas su subway, ele- 
vateiriu arba gatyekariu. Kreipki
tės pas L. U 
bocker St.,' Brooklyn, N/Y.

kartą

FOTOGRAFAS
jos sužade-

Don Gio- 
kurią jis • 
Nebepažin-

JONAS STOKES
familijų, ves- į 

, kitokių grupių ir pavienių. į 
Iš senų padarau 1 
naujus paveiks- | 
lūs ir krajavus ’ 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis , 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Traukiu paveikslus 
tuvių,

Parašyt-a Mozarto. Pirmą 
perstatyta Pragoję 1787 m.

I AKTAS—Don Giovanrti, nudūręs j 
gubernatorių. Donna Annos tėvą ; 
ir pabėga nepastebėtas, po bandy- j 
mui nepasekmingai išvesti iš kelio ! 
Donną Anną. Octavio, 
tinis prisiekia kerštą.

(Vaizdas pasikeičia), 
vanni susitinka Elvirą, 
anksčiau išvedė iš kelio,
damas jos, jis bando sueiti su ja į 
pažinti. Pervėlai pastebėjęs savo 
klaidą, pastumia savo tarną Lepo
rello prieš save ir pranyksta. Elvira 
irgi prisiekia keršinti.

Trumpu laiku po to, vestuvių pro- 
Urbanavicz, 547 Knicker- cesija praeina. Jaunajai maldaujant, 

. . Y. Don Giovanni nutaria prašalinti jau
nąjį pavydų Masetto. Esant Don 
Giovanni ir jaunavedei Zerlinai vie- 

j niems, jis gundo ją. Elvira, Anna ir 
i Octavio juos užtinka. Anna nužiūri 
i Don Giovanni savo tėvo žudytoju. ' 

id * -r, r>, a i»iu* a ‘ • Vestuvių pokily Don Giovanni ir!DIDELIS ATI BARIMAS naujai ištai- , J , .. ... . . i i 'ei gundo Zerlina, bet užtiktas, kal-. sytos biznio vietos šeštadieni vaka-' . __ . < * t h t-. , -Ji . : tę sumeta ant Leporello. Jiems jamre, 20 sausio, bus gera muzika, kun i JL.,-. • x r J r >.’ , T, L, 'netikint, savo kardu jis prasimuša.visus palinksmins. įžanga ir užkan-1 ... . _ . Lai
džiai veltui. Visus maloniai kviečia į TT‘ a^t a •. . ... t T . I II AKTAS—Don Giovanni roman-atsilankyt savininkas, Jonas Jurevu i . , . v. . ,, ..Sus, 148 Grattan St. kampa-s Varle ?UOJant.Elvira, jį užklumpa Masetto 
Are, Itrooklyn, N. Y. , ir J° ";brJ}' . Bet 5,9 9PKalW9 Ma‘

Telephone: STapg 2-7311. ’ ; Set‘°. 1Struk9ta- .
, 16 Octavio, Anna, Masetto ir Zerlina
' z' I atranda Leporello Elviros kambary 

Į persirėdžius) Don Giovanni rūbais.
• Leporello aiškinasi, jog jis buvo pri- 

and verstas persirengti ir Don Giovanni
i nužu

512

Kaip tik spėjau koją įkelti, vedė su vaisingais socialistais, bet Daudeiis jį varinėja 
kriaučįai kurie kokį gemalą turės pa- Pašaukt Radzvilus. kada su- 

- - - - But- Įgauna ponaitį su jo pačia besi-
” , ■ meiluojąnt. .
šąli,: bš ąugščiau paduoto aprašy

mo ka šiandien,11710 visiems gal bus aišku, kad 
komedija yra graži ir kad ak
toriai visi surinkti juokdariai, 
kurie juokins jus sausio 28 d., 
101 Grand St... Brooklyn, N.

pašaukt Radęvilus. kadatuojaus Atkočaičio 1
i pasitikę klausia: ar aš neži
nau, ar jie gaus* Futtles firmos Į kuni į priemijas paprašyti, 

atėmė
aš da
tai ne-

gimdyti, b Prusėiką 'su

i darbą, kurį Fe*dariko 
Atsakiau, kad 

bar P. T. nepriklausau,
'žinau, ką jie ten veikia. Tuo- 
įjaus vienas pridūrė: “Mes bu
vome ir komisija nuvažiavu-

'si į Joint Boardą, bet viršinin
kai visos komisijos neįsileido.”

“Gerai,” sakau jiems. “Jei- 
. gu komisijos neįsileido, tai 
dar neviskas, nes niekas kitas 
jūsų reikalų neišriš, kaip tik 

Į jūs patys, siųskite komisiją, į 
' Board direktorius.”)

“Gerai.” sako
■darbininkai, “mes negalėsime |
i tylėti, kad iš mūsų darbą at- Į ti per dvi dienas kas 
. imtų ir nuvežtų kitiems.”

Nueinu į raštinę, žiūriu A. 
Bubfiys kuždasi per telefoną.

“Na,” sakau, “kas naujo?”
“Nieko tokio, keli kontrak- 

toriai jaū pradės šią savaitę 
dirbti, o kiti po nedėliai,” pri
dūrė A. Bubnys.

mezgėjų narių IUTW į “O kas daugiau?” 
pasižadėjo, kad jie ko- ' “Daugiau, vedame 
laikysis su industrinės su Joint Boardu už 
nariais už 35 valandų firmą, kurią atėmė iš 
savaitę.

1W0 Šaukia Darbininkus 
Kovon prieš Bedarbę

International Workers ’Or- 
♦dęr organizacija atsišaukė į 
visus savo narius ir taip dar
bininkus, kad padėtų sukelti 
aukų del pasiuntimo iš New 
Yorko 150 delegatų į Wash- 
ingtoną, kur 3, 4 ir 5 vasario 
įvyks bedarbės klausimu kon
ferencija. Kiekvieno delega
to pasiuntimas ir pragyveni
mas atsieina $12.00. Tuos pi
nigus niekas kitas neduos, kaip 
tik darbininkai turi sukelti. 
Organizacijos ir pavieniai pri
valo paaukoti ir parinkt aukų 
tarpe simpatikų.

300 
unijos 
vingai 
unijos 
darbo

Žinios iš Darbininkų Kovų

•iš jų.

Atkočaičio

' Eina- delegatas pro’ 
“Ua.° sakau, 
naujo turi ?”

“Šiandien jau turiu. Ratel
ninkai apsivfedė su sklokinin
kais.”

“Apie tą jau turiu pilnų in
formacijų, bet ■ kaip kriaučių 
darbai?”

“Darbai jau prasideda, šią 
savaitę pradės dirbti: Atkočai
čio, šalaviejaus. Auguno, Ver- 
neckio. Karvelio ir Petrovskio, 
o po nedėliai pradės daugiau 
dirbtuvių stoti į darbą.”

Tai tiek ką galėjau sužino- 
įvyko 

naujo pas kriaučius.
J. Buivydas.'

Užuojauta Lazauskams ir 
Naviackams Liūdesyje

tai 
k e,

Išsikirpkite šitą straipsnelį, 
i žinosite kas ką veikia lai- 
lošimo. ♦

Vienas iš Grupės.

Brooklyno ir Apielinkės 
Organizacijų Atydai

Šiuomi Lietuvių Darbininkų ;

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

C. BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA valgykla, Bar

II AKTAS—Don Giovanni roman-

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
ligos Gydomos

k x a/v v Av n » riiįj j iv a c*, uai . • * <’

Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb- apkaltinamas gubernatoriaus
tuvių. Biznis išdirbtas per daug me-' 
tų ir gerą gyvenimą galima pada- 

sužinosite 
York St. 
Brooklyn,

ryti. Pardavimo priežastį 
ant vietos, kreipkitės: 63 
kampas Adam St., Central 
N. Y.

(15-21)

“faitą” 
Ęu tiles 

Atkočai- 
į čio ir atidavė Federikui.”
į • Pasikalbėta su vienu su ki- 

’Prie pašalpos biuro, 150 tu kriaučium apie visokius die- 
Public School, policija užpuo-« 
lė ir sumušė bedarbių delega
ciją, kada ji reikalavo pašal
pos kelioms badaujančioms 
šeimynoms.

nos nuotikius. Didžiuma nu-1 
siskundė, kad lyg per ilgai 
stovima šiemet be darbo. Kiti 
priminė, kad ratelninkai su 
sklokininkais turės ženybas, 
nes vestuvės įvyksiančios šian
dien vakare. Patariau nuei
ti keliems ir pažiūrėti kas jau

600 laivų krovėjų darbinin
kų, prie United Fruit Docks, 
Pier No. 2, paskelbė kovą | tą šliubą duos, 
prieš bosų persekiojimus ir Į „ .. . . „ . . . . 
diskriminacijas. t

Reiškiame užuojautą drau
gams Ig. Lazauskui ir A. Na- 
viackui (Norwoode), netekus 
jiems, pirmam vienintelės duk
ters, antram, mylimos žmonos 
ir daugumai mumsj brangios 
darbininkų draugės—Annos.

Reikia įsakyti, kad miru
sios Annos Šeimynos, kaip ir 
Naviackų, taip ir Ig. Lazauskų, 
yra laisvų pažiūrų žmonės ir 
savo pavyzdingu gyvenimu 
patraukė į gerąją pusę ne Viė- 
ną darbininką. f

J. S. Lazauskas.

|Susivienijimo III Apskričio ko- 
^mitelas praneša, kad šio aps
kričio yra rengiama metinis

; parengimas, kuris įvyks South 
jBrooklynė, nedėlioję, 11 die- 
Įną vasario.

Bus perstatoma nauja ir i 
juokinga komedija, i________
ti iš trijų veiksmų. Pasibai
gus lošimui bus šokiai.

j Todėl, kaip Brooklyno, tąi$ 
ir artimesnių kolonijų kitos 
organizacijos yra prašomos tą 
dieną nerengti jokių pokilių, 
nes tai būtų pakenkimas vie
nių antriems.

Sekr. P. Baranauskas.

beer
du biz-

Atsi-

suPARSIDUODA restauranta.4 
garden. Savininkas turi > 

niu, tad nori vieną parduot, 
šaukite: 446 Tenth Avenue, kampas 
W.

u. Šiandien ateiki- 
te delei savo svei-

1 katos ištyrimo, o 
I jums bus išaiškin- 

ta, kaip jūs fiziši- 
kai stovite.

' Į Odos NuŠaftėji- 
I mai? Nervų Ligos, 

'J Abel nas Silpnu- 
" mas, Skilvio Žar

nų ir Mėšlažar- 
nės Ligos, Nervą 

Reumatiški Nesveiku'

35th Str., New York City.
(15-20)

nauja ir BROOKLYN, N. Y.
susideda!!- I PARSIDUODA 4 kambarių forni-

šius. Parduosiu labai pigiai. Prio- 
žastis pardavimo—turiu apleist mies
tą. Galima matyt del informacijų 
nuo 7—& vakare. Kreipkitės: 426 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

♦ (15-20)

PARSIDUODA1 gropernė ir idelekate- 
sinas. Žema kaina'. t Del daugiau 

informacijų kreipkitės sekamu antra
šu! 181 Lbonar St. kampas Ten Eyck 
St.į Brooklyn, N. Y.'

šiandie nueinu jau anskčiau,130 apsiavų streikuojančių 
darbininkų pas Kirchik ir Be- ^nes visgi norisi žinoti kas per 
ckerman, 323 Berry St., Brook
lyne, pasisakė, kad jie tvirtai 
laikysis streiko lauke, kol iš
naudotojai neišpildys jų 
lavimus.

reika-

Kapitalistinis teismas 
nai nori įkalinti drg. . 

’-Powers, kurį areštavo laike

būti- 
Gęo.

vestuvės ratelninkų su skloki
ninkais buvo. Kaip tik įėjau 
į svetainę, tai vienas kriau- 
čius pribėgęs klausia: “Ar 
skaitei šios dienos “Laisvę?

“Ne!” atsakiau jam.
“Oh! broleli, J.

Masinis Kriaučių Mitingas
(14-16)

MOŠŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Kas ir Kokias Roles Lošia
I

Komedijoje "Už Pinigus Vesta 
Pati?”

1. Dauderio, ūkininko rolę 
, lošia ątsižymėjęs. komedijantas 

Pauliuko- J. Juška. < /
nis p. Prusėiką su-sočiaiistais pati mylėdama jponąįtį. 
prausia! Ale tu man ir nepa- patš ją sugauna, bet'niekaip<

JĮ'Apgaudinėja po
, Jis

šeštadienį, 20 d. sausio, 12
30 vai. po pietų, Irving Plaza 
svetainėje, Irving PI. ir E. 15th 
St., New Yorke, įvyksta kriau
čių susirinkimas, L. Weinstock, 
sekretorius ADF eilinių narių 
kalbės apie reikalingumą ben
dros kovos už darbininkų drau
dimą. Sol Hertz ir Sam 
zen kalbės temose: kokios 
pektyvos yra kriaušiams 
majame. sezo^ie. ir kokiu bildu 
turėtų būt jmskirstyta bedar
biams pašalpa. Ęus diskusuo- 
jama apie viršipinkų užkrauna
mus $12.0Q' Uksų ir yisa eilė 
Įeitų klausimoj K i e’kv i e n jo

Lipt- 
pe/’S- 
būsi-

METROPOLITAN TRANSLIUOS 
“DON GIOVANNI” SAUSIO 20 D.

“Don, Giovanni,” populiapiška ita
lų opera, parašyta -Mozarto,* bus 
transliuojama pilnai tiesiog nuo Me
tropolitan Opera House estrados šeš
tadienį sausio 20 d., 1:55 vai. po pie
tų (ĖST) per sujungtus NBC WE- 
AF-WJZ radio tinklus.1 Vyriausiose 
rolese dainuos Rosa Ponsella, Tito 
Schipa, Ezio Pinza ir Maria Muel
ler. '

Opera, kuri apims orą nuo 1:55 
vai. iki apie 5:15 vai. po piet bus 
perduodama klausytojams dėka Ame
rican Tobacco Company. Tullio Se- 
rafin bus orkestro vedėju, o Mil ton 

i Cross ir John B. Kennedy bus kal
bėtojais pertraukų laiku.

“Don Giovanni” veikėjais bus se
kanti asmens:
Don Giovanni ... Ezio Pinza, basas . 
Donna Anna ....... Rosa Ponsella, 1

' sopranas I

dyme.
Kapuose Leporello papasakoja Don 

Giovanni kas atsitiko. Netolima už- 
mušto gubernatoriaus stovyla palie- <
pia Don Giovanni užsilaikyti ramiai, 
Don Giovanni drąsiai pakviečia gu- 
bematoriaus stovylą su juo pietauti 
ir jo kvietimas priimama. Octavio 
kaltina Anna žiaurumu už atidėlioji- I 
mą jų apsjvedimo. j

Don Giovannio kambarys. Elvira | jdeg'imas bei
įeina ir bando Don Giovanni pajų- Į mai. 
dinti prie pasitaisymo, bet nesiseka.
Stovyla prisiartina ir maldauja nu- gos yra sėkmingai gydomos- nuujo- 
sidėjėlį prie atgailos, bet nesiseka ir viškais, moksliškais būdais, 
jai, ir ji sudrimba ant žemės.

(Apg.)

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li-

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

/Buvusio saistanti; Hamburgo universiteto 
kllnike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-llaplnimoal 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistq visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 4Žnd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S*)OO
"OH I egzaminavimas

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Išmirkštirnai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
HO Fact 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Bekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKJ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.




