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Jau dabar, nelaukiant at
leidimo, darbo valandos su- 

. trumpinamos ir algos pro- 
; porcionaliai nukapojamos.
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Ben Goldą ŽUDYMU LIEBKNECHTO-LUXEMBURG

Drg. Goldo nuteisime dau-

SUSIRINKIM AS-PASITARIM AS VASARIO 3
{Visus Lietuvius Komunistus, Į Visas Frakcijasjai biznį, muša Anglijos pro-

J*m duktus iš pasaulinio marke-!
to.

Elizabeth© Žinios

Kapitalizmai? trūnija

Komunistų pareiga bandyt 
juos suprasti ir jiems padėti 
pasiliuosuoti iš po to jungo. To
kia yra taktika Komunistų Par
tijos. Kurie artinasi prie dar
bininkų, tuos reikia pasitikti ir 
jiems pagelbėt ateiti.

• mių maršuotojų eilių ir už- 
j dėjo gėlių .bukietus ant sa- 
: vo vadų kapo. Kruvinieji 
| fašistai stovėjo būriais, bet

mo visuomenės, j
sukčiai, yra tie pilioriai, ant ku
rių pasiremia visa augštojo 
mokslo sistema!

Calcutta, Indija. — Jau

Harris savo knygoje iškelia 
aikštėn daug įdomiu dalykų'apie 
augštojo mokslo mokyklų (kole
gijų ir i 
Tas plačiai praktikuojamas mo
kyklose sportas yra milžiniškas 
graftas. Footbolininkų grupių 
vadai gauna po $17,000 metinės, 
alfcos, o svietui skelbia, Tad ‘ 
sportininkai negauną jokio ap-j 
mokėjimo. Jis nurodo, kadi 
footbolės tymo užlaikymas uni- l 
versitetui atsieina apie pusė mi-! 
liono dolerių į metus!

gavimą naujų
‘‘Daily Workeriui”

bus taip pat lietuvių komunistų i judėjimą. 
veikime. ‘Mes pradėjome smar- su jajs, 
kiai organizuoti lietuvius jau- lankstumo. :

WASHINGTON. — At
stovų buto komisija svarsto

Reed Harris, buvęs Columbi- 
jos universiteto studentas ir 
studentų laikraščio “Spectator” 
redaktorius parašė knygą 
“King Football”. l’ž tai, kad 
Harris pakritikavo mokyklos ; 
administraciją ir užtarė tais į 
laikais ėjusį Kentucky mainie- I 
rių streiką, jis buvo prašalintas 
iš universiteto. Studentai bu
vo paskelbę streiką, bet tikslo 
neatsiekė.
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LONDONAS. — Anglijos 
dinti kapitalistinėse- korporaci-1 karo laivyno galva admiro- 
jose, valganti duoną iš apiplėši- į las Monsell kabineto susi- 

grafteriai ir rinkime siūlė tuojaus atnau-1
IRYTINIU VALSTIJŲ LIETUVIŲ KOMUNISTU

» Tai tokį vaizdą duoda Harris atsakymas Jungtinėms Val- 
savo knygoje “King Football’’, stijoms, kurios su savo dole
ri jis nėra komunistas. Jis dar rio infliacija gadina Angli- 
nėra pilnai pasiliuosavęs nuo 
buržuazinės ideologijos, 
tebesisapnuoja “liberališki ste
buklai”, kad footbolė yra prie
žastis viso to akademiško Ame
rikos gyvenimo supuvimo, 
supranta jis, kad tai yra pada
ras paties kapitalizmo, kuris vi
sas šiandien sukirmijęs ir dvo
kia visomis pusėmis.

„o kuomet šiame mieste Go ( 11 £jais darbininkai maršavo į sugniaužtais, pareiškė savo 
h. -kiti marsavimo vadai nivo p-apUS įr atidavė savo I galingą protestą prieš bude-!

suareštuoti. ■ vacĮams pagarpą. Daug mo-
^i^literų darbininkių išėjo iš ra-

KRISLAI
Spurtas ir Mokyklos.
Buržuazinis Supuvimas.
Kapitalo Muzika.
Burna Kietai Uždaryta.
Profesionalai ir

Komunistai.
Rašo KOMVNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

Darbininkai Visų Šalių,, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Metai XXIV, Dienraščio XVI

Nuteisė Kalėjiman DrS. i BERLYNE DARBININKAI MINĖJO NU- Fašistai Išdeportucja NUO VASARIO 15 DIENOS PRASIDĖS 
" n ’ • tda Advokato _

.WILMINGTON, Del. - BERLYNAS. - JoTTŪP 
Čionai burzuazmis teismas . .
nuteisė 40 dienu kalėjiman lennmkų teroras negalėjo 
Ben Gold, sekretorių kovin-į sulaikyti Berlyno darbimn- 
gos Adatos Amatų Darbi- kų nuo paminėjimo, nužudy- 
ninkų Industrinės Unijos, mo jų vadų Rožės Luxem- 

( Nuteisė už dalyvavimą 1932lplll.g jr Karaliaus Liebkne- 
universitetų) sistema. metais alkanųjų mafšavime.J chto. Saugio u d;tūkstan.

Ben Gold

... y:-" . v.' BERLYNAS. — Čionai nedrįso pulti marsuoiancius .. .., i. . ■ \ ’ yra pribuvęs amerikonasdarbininkus. j , T n u t-Iv., . , , (advokatas Leo Gallagher. Jį iŠita pusiau legale demon-1 ± . 2_ rn . r. .4 . TZ atsiuntė 1 arptautmis Dar-stracija buvo surengta Ko-1 1
munistų Partijos. Nebuvo Į 
iškabų, nebuvo garsinimo, j 
bet tūkstančiai proletaru,!^ Yr.J1 . , lv.- v. . ..... ?TTanev. Hitlerio valdžiarūsčiais veidais ir kumščiais ... . .(tuojau jį suareštavo, paskui 

( paleido, bet įsakė- į tris die-; 
jnas išsinešdinti iš Vokieti 
jos.

ATLEIDINĖJIMAS CWA DARBININKŲ, 
KETURI MILIONAIĮ BEDARBIU EILES

WASHINGTON. — Civic
; bininkų Apsigynimas ban-1 Work Administracijos vedė-' gegužės 1 d.
’ dymui iškovot paliuosavima į jas, Roosevelto valdžios . 
i draugų Dimitrov, Popov ir agentas, ponas Harry L.

Hopkins praneša, kad su va-1
sario 15-ta diena prasidės į Miestuose, kurie turi virš 

į atleidinėjimas iš darbo CW- 120,000 gyventojų nuo šio 
Į A. darbininkų, kurių esą iki; laiko bus dirbama tik po 24 
; keturių milionų. Bus at- i valandas į savaitę, o mažes- 
I leidžiama po viena miliona i niuose miesteliuose tik po 15 ĮVAIRIOS ŽINIOS i kas savaitė, tuo būdu už ke- i valandų.

____ _____turiu savaičių visi CWA i CWA darbininkai turi or- 
San Francisco, Calif. _  darbai bus uždaryti ii’ tie | ganizuotis į revoliucines

! Amerikos valdžia užgrobė keturi milionai darbininkų: unijas ir kovoti prieš atlei- 
1 šimtą japoniškų knygų, ku- j vėl atsidurs bedarbių eilėse . dimą iš darbo. Turi kovoti 
rios buvę gabenamos šion 

į šalin, ir kuriose atakuojama 
' Amerikos karo laivynas.

Su Lenino mirties pami- pjūčio 1 d. “Daily Worke- i 
nėjimu prasidėjo vajus už riui” gauta apie dešimt tūk-1 naskivt'a ankarūna-

skaitytojų stančių naujų skaitytojų 
Komu-! kasdieninės laidos ir virš 

nistų Partijos angliškam or- penkiolika tūkstančių šešta- 
ganui. Laikraščio adminis
tracija pastate už tikslą 
gauti 10,000 naujų skaity- tų 
tojų. • •

Komunistų Partijos Cent- ____________
ralinis Komitetas ragina vi-1 KONFiskuOJA SAVASTĮ 
sus partijos narius ir sim- parėgUSHJ KOVOTOJŲ 
patikus pravesti šitą vajų su ' 
tikru bolševikišku pasiryži-1 Bcriynas. Hitlerio val- 
mu. Jis sako, kad tikslas džia Prad^° konfiskuoti 
bus lengvai galima atsiekti, I nuosavybę visų,, kurie yra 
jeigu dvidešimt tūkstančių | Pa^ėgę į užsienį nuo fašis- 
partijos narių ir tūkstan-' tmi0' teroro.
čiai artimų, simpatikų rim-1 Chicago, Ill. — Steve La- 
tai stos prie darbo. gona, 10 metų berniukas, le- 

Partijos paraginimas to- sindamas karvelius, nukrito 
liau nurodo, kad nuo rug-nuo stogo ir užsimušė.

liška Hitlerio valdžia.
Vokietijos komunistų va 

dus Luxemburg ir Lieb 
knecht 1919 metais, sausio I 
15 d., nužudė socialdemokra- Į 
tų valdžia.

I DEŠIMTS TŪKSTANČIU NAUJU SKAI 
TUOJU “DAILY WORKERIUI”

Footbo] in inkai gauna kredi- ' 
tus ir diplomus neužsitarnavę, i 
Nereikalaujama iš jų mokslo. ! 
Mokyklų viršininkai turi šokti 
taip, kaip griežia kapitalistai, 
kurie savo doleriais tuos univer- ; 
sitetus maitina. Mokslas pa- 1 
verstas į graftą ir apgavystę, i 
Profesoriai nešiojasi veidmainių j 
maskas. O kurie atsisako pri-! giausia pasidarbavo darbi- 
siclėti prie grafto ir apgaudinė-; ninku pardavikas tūlas Ed- 
jimo, kurie drįsta prasižioti ward McGrady, Amerikos 
prieš bosus, tie pasijunta už ko-! Darbo Federacijos vadas h. 
leg,jos S1enu_ , Roosevelto valdžios darbo

Harris sako, kad yra nemažai sekretoriaus pagelbininkas. 
tokių mokytojų, kurie asmenis-'Jis prisiuntė teismui specia- 
kam pasikalbėjime keikia visą įlį laiška ir reikalavo nubau- 
sistemą, bet laiko liežuvi už dan- į gti Golda> kaipo’ komunistą 
tu mokykloje. Bijo netekti revo]įuciniu darbininku 
duonos. Bijo bedarbes eilių. Į .į vada.------------ i .

Universitetų prezidentai yra: 
bosų beždžionės. Jie. neturi nei Į 
savo proto, nei savo valios. | 
Jiem komandavoja taip vadina-1 
mi “alumnai”—turčiai, kurie j 
baigė mokslus tose mokyklose.' 
Kiekvienas universitetas turi sa-' 
vo armiją “alumnų”. Tie su-j 
rambėję, supuvę buržujai, sė-1

Anglija gal Atnaujins 
Sutartį su Japonija

. Turi kovoti 
ir alkio nasruose. Tas pa- prieš Roosevelto valdžią, ku- 
rodo, kad CWA darbai pa-; ri pasiryžus kelis milionus 

į sibaigs dar pirmiau, negu 1 darbininkų sublokšti į be- 
i pirmiau buvo Roosevelto darbių eiles.
i__________________________________ ______________________

Tokio, Japonija. — Kovo i
. „ D v. „ ! Kataliku Bažnyčia prieš i Toronto Sukniu Siuvėjaivojimui Henry Pu-Yi Man-! f ~ r I « ..

džūrijos karalium. Į Gimdymo Kontrolę
dienio laidos. !

Lietuviai komunistai ture- . , . , . .. .. I Paskaitoma dvidešimts tuk-į smai Kiai pasidai Duoti j v. v . v . .
šiame “Daily Workerio” va-1 s^anciP- zrpomU žuvusių bu-į siūlomą gimdymo kontrolės I (suknių siuvėjai) paskelbė

i ke paskutinio baisaus žemės j įųĮjų. Pribuvo didelė gru- ■ generalį streiką. Jiems va-
i drebėjimo. katalikų bažnyčios kuni-, dovauja revoliucinė Adatos

--------  j gų ir davatkų ir sudarė di- Amatų Darbininkų Indust- 
New York. Po nume- bataliją prieš gimdymo • rinė Unija.

riu 408—5th Avė. gaisre žu- i
vo vienas žmogus, o du sun-1 reįkalauja, kad darbininkų kų ir darbininkių.
kiai sužeisti. i

TORONTO, Kanada. 
$io miesto dressmeikeriai

Ne- Į
Kviečių Sėja Padidėjo 
23 Nuošimčiais

WASHINGTON. — Vai-i 
džios farmų administracija 
raportifoja, kad šiemet žie
miniais kviečiais apsėta 23 
nuoš. didesnis žemes plotas,' 
negu buvo 1933 m. O val
džia gvoltu šaukia, kad I 
kviečių auginimas būtų su-1 
mažintas.

Kapitalizmas tpunija.^ . Jis 
stovi antakėlio progresui. - Jo 
mokyklos tikslas ne auklėti 
žmones, galvočius, proto milži
nus, kūrėjus, nešėjuš progreso, 
bet aklus įrankius šios pūvan
čios sistemos, štai ko dar ne
supranta Harris ir jam pana
šūs jauni amerikonai, kurie ban
do pasiliuosuoti iš po buržuazi- į 
nes ideologijos jungo, bet ne- Į 
pajėgia. . nuoiiuS< Daugelis jų yra .stu

dentai. Yra baigiančių profesi
jas. Su jais mes susieiname. 
Jie tebėra prisitraukę buržuazi
nės ideologijos. Jų galvos pil
nos visokių iliuzijų ir svajonių. 
Jie tik jaučia, bet dar nesupran
ta tų nelaimių, kurias atnešė

I kapitalizmas. Mes turime mo- 
< . įket pasitikt tuos jaunuolius ir

šis klausimas yra labai svar-1 padėt jiems ateiti į revoliucinį 
Reikia pakantrumo 

su jais. Reikia bolševikiško

Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro Biu
ras nutarė sušaukti platų susirinkimą—pasitarimą 
rytinių valstijų lietuvių komunistų vasario 3 d., šeš
tadienį, 4-tą valandą po pietų, Brooklyne. Kadangi 
vis tiek labai daug draugų dalyvaus “Laisvės” šėri- 
ninkų suvažiavime, kuris įvyks vasario 4 d., tai Cen
tro Biupas mano, jog būtinai reikalinga turėti drau
gų pasitarimas svarbiais mūsų judėjimo reikalais. 
Visi draugai parti j iečiai raginami dalyvauti šioje 
konferencijoje. Dėkite visas pastangas pasiekti 
Brooklyną.

Visos frakcijos turi laikyti savo susirinkimus ir 
aptarti vietos judėjimo reikalus, idant draugai kon
ferencijoje galėtų raportuoti ir duoti pasiūlymus 
sustiprinimui mūsų revoliucinio judėjimo.

Konferencijos dienotvarkis bus toks: ■
1. Centro Biuro raportas.
2. Raportai frakcijų.
3. Frakcijų budavojimas ir stiprinimas, gavimas 

partijai naujų narių ir t. t.
4. Auklėjimas revoliuciniu kadrų, steigimas lavi

nimo mokyklų.
5. Jaunimo organizavimo problemos.
6 kova už bendrą lietuvių darbininkų frontą prieš 

bedarbę, karą ir fašizmą.
Draugės ir draugai, dar kartą šaukiame visus 

rengtis skaitlingai dalyvauti šioje svarbioje rytinių 
valstijų bolševikų konferencijoje.

Centro Biuras.

_ Y____ L__________ J______  __ v.., Kovos lauke 
kontrolę. Tos tamsios jėgos ; randasi- virš 1,500 darbinin- 

. Stfei- 
' šeimynos būtų laikomos am- j kas 100 nuošimčių organi- 
' žinoję tamsybėje tuo di-; zuotas.

Visi streikieriai labai en- 
: tuziastiški ir pasiryžę ko- 
’voti iki laimės pastatytus 
bosams reikalavimus. Dar
bininkai reikalauja:

1. Pakėlimo algų visiems 
darbininkams.

2. Įvedimo 40 valandų ir 
5 dienų darbo savaitės.

3. Panaikinimo Kontrak-

Havana, Kuba. — Naujai i džiausios svarbos reikalu, 
paskirtas Kubos preziden- i-------------------

“Vaikę Demonstracija už 
slijos pripažinsiančios jojo | ScOtlsboTO JaUMlollUS 
valdžią. Mat, jis tapo pa- • 
skirtas su pritarimu Ame-■ CHICAGO, Ill. — Sausio 
rikos imperialistų. i 27 d. yra rengiama vaikų

demonstracija už paliuosa
vima Scottsboro jaunuolių, i 
Prasidės 1 vai. po pietų, nuo ' tinęs sistemos, 
kampo 50th St. ir Wabash ■ 
Ave. Lietuviai tėvai ir mo
tinos turi savo vaikus atves-, 
ti į šią demonstraciją ir pa 
tys dalyvauti.

St. Paul, Minn. — Dar ne
suranda bankieriaus Bre
mer, kuris tapo pavogtas 
kelios dienos atgal ir už ku
rio paliuosavima reikalauja 
$200,000.

Užsidarė Bankas su 
$3,900,000

Šiomis dienomis užsidarė 
vienas iš didžiųjų bankų, 
Elizabeth Trust Company, 
su virš trijų milionų dolerių 
depozitų. Visi vietiniai gy
ventojai tvirtino, kad šis 
bankas negalįs užsidaryti, 
nes yra po federate kontro
le. •

Savo paaiškinime Eliza
beth Trust Co. bankas pra
neša depozitoriams, kad pri
verstas buvo užsidaryti to
dėl, kad negalėjo gauti fe- 
deralio inšiūrinso nuo val
džios. Toliaus prižada ap
mokėti pilnai visiems savo 
depozitoriams visus pinigus, 
bet tai ateities klausimas, 
nes ir kiti bankai, kurie už
sidarė, tą patį žadėjo...

Minnesota Siunčia 20 Bed. 
Konvencijon Delegatu

MINNEAPOLIS, Minn.

4. Pilno pripažinimo uni
jos- y .

Taip pat šiame mieste į 
streiką išėjo “klokmeikerių” 

: apie du tūkstančiai. Jiems 
I vadovauja reformistine In- 
< ternational Ladies Garment 
'Workers Unija.

Draugą Konvencija
NEW YORK. — Sovietų

į nacionalę bedarbių kon
venciją, kuri įvyks vasario' 
3 d. Washingtone. i

Pranešama taip pat, kad i Sąjungos Draugų veikiantis 
kitų valstijų ruošiasi sekretorius draugas Gold- 

pri- frank praneša, kad centre 
rei-ijau gauta virš trys šimtai 
kad mandatų delegatų, kurie iš- 
ap- rinkti ir dalyvaus naciona- 

lėj konvencijoj. Atstovų 
bus nuo įvairiausių organi
zacijų ir draugijų, štai 
New Yorko mieste net vie
nas demokratų kliubas iš
rinko tris delegatus. Mano
ma, kad konvencijoj bus 
virš penkių šimtų delegatų.

S.S.D. konvencija įvyks 
New Yorke sausio 26, 27 ir 
28 dd.

iš 
skaitlingos delegacijos 
būti į konvenciją, kuri 
kalaus nuo kongreso, 
būtų priimtas bedarbių 
draudos įstatymas.

GAISRE ŽUVO KETURI 
ŽMONĖS

LADONIA, Mo. — Sausio 
19 d. čionai gaisre žuvo pas
tos viršininkas Garner, jo 
žmona ir du kūdikiai. Spė
jama, jog tai buvo saužudy- 
stes žygis, nes vieno kūdi
kio galvoje rasta kulka.
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Septintasis Komunistų 
Internacionalo Kongresas

Tryliktas Komunistų Internacionalo 
Centro Veikiančiojo Komiteto Plenumas, 
įvykęs prieš keletą savaičių, nutarė :—

1. Sušaukti Septintąjį Komunistų In
ternacionalo Kongresą antrame pusme
tyje 1934 metų.

2. Įsakyti CVK. Prezidiumui paskelbti 
kongreso dienotvarkį ne vėliau 1 d. birže
lio menesio, paskirti kalbėtojus-pranešė- 
jus tais klausimais, kurie bus dienotvar- 
kyje, ir nustatyti kvotas atstovybių kiek
vienai Kominterno sekcijai, t. y. Komu
nistų Partijai.

3. Paakstinti komunistines partijas 
(Kominterno sekcijas) ruoštis Septinta
jam Kongresui taip greitai, kaip greitai 
bus paskelbta agenda.

4. Paraginti visų komunistinių partijų 
centro komitetus įteikti pirm 1 d. birže
lio menesio prezidiumui savo pasiūlymus, 
kokius jie turi kongreso dienotvarkiui.

Nereikia nei sakyti, kad šis Komunistų 
Internacionalo Kongresas — Septintasis , 
Kongresas—bus labai svarbus visais at
žvilgiais. šeštas kongresas įvyko 1928 
metais.

‘ Revoliucinio judėjimo priešai dar- 
biųiųHų eilėse (pas lietuvius prūseiki- 
ni4i)? kad pateisinti sayo kontr-revoliu- 
cinaus darbus, šaukia prieš Komunistų 
Intjernacionalą, kodėl jis, girdi, nešaukia 
Septintojo kongreso. Nuduoda, kad 
jiepis tas kongresas labai svarbus. Da
bar kongresas įvyks. .Jie, be abejojimo, 
surąs naujas priekabes puolimui ir nieki
nimui organizuoto revoliucinio darbinin
kų judėjimo.

Revoliuciniai darbininkai, žinoma, to 
neprivalo paisyti. Jie patys privalo, ta- 
čiaus, ruoštis; o kad pasekmingiau pri- 
siruošus, reikia studijuoti nutarimai per
eitų .Komunistų Internacionalo Kongresų 
ir Plenumų. Tas padės geriau suprasti 
Septintojo Kongreso nutarimus ir rezo
liucijas.

Neblogas Skymas
CIevelando “Dirva” rašo:

Jš Brooklyn© ateinančios žinios skelbia, 
kad “Vienybė”, po tiubankrutijimo ir pate
kimo j kitas rankas, vėl eis du kartu į sa
vaitę. Bet iš kur gaus pinigų nauji leidė
jai laikraščio leidimui?...

“Pirmiausia, mums jau ^aišku, kad “Vie
nybės” leidimu labai susirūpinę Strumskis, 
kuris kandidatuoja į SLA. prezidentus, Vi- 
taitis {dabartinis /‘Tėvynės” redaktorius) ir 
Vinikas (dabartinis SLA. sekretorius). Jie 
trys trokštą būti SLA. • valdovais. Taigi, 
reikia laikraščio, kuris jų politiką varytų.

•Toliau’, pinigų yra Susivienijime, tik rei
kią prie jų,prieiti.

Todėl, kaip žinios skelbia, jie būdą gata
vai ir surado: rdifcia tik paskelbti, kad “Tė
vynės” spaustuvė sena, netikus, jos atnau
jinti neapsimoka, na ir “Tėvynę” spausdin
ti pavesti “Vienybės” spaustuvei. Pavedus 
jai “Tėvynės” darbą be atsiklausimo kitų 
spaustuvių del kainų (bid), galima būtų 
mokėti S.L.A. pinigais tiek, kad apsimokė
tų kartu ir “Vienybės” išleidimas...

’ O' -1 •

Tai, ištikrųjų gudrus SLA “demokra
tų” skymas. Bet ką į tai pasakys na
riai? “Vienybei”, kaip žinoma, jau yra 
sukata SLA virš $25,000. Kuomet toji 
paskola buvo duodama, mes tuomet nu
rodome, kad tai daroma grynai politi
niais. sumetimais. Dabar fašistai eina 
da^ioliau. Laike riąkimų pild. tarybos 
SInariai turėtų pasakyti tiems po- 
natns: gana!

Caca, Ponas Prūseika!
“Naujienų” reporteris iš Rockfordo ši

taip garbina p. Prūseika:
Rašant apie p. Prūseika, norįs biskutį 

apsistoti. Pasiklausius jo trumpos kalbos 
ir trumpai su juo pasišnekėjus, gauni ne
prastą įspūdį, palyginus su trejetą metų 
tam atgal. Jau jis pripažįsta, kad šioj šalyj 
komunistiška revoliucija neįmanoma, kad 
šiuo laiku darbininkai turi organizuotis prie 
Amerikos Darbo Federacijos (A. F. of L.) 
ir t. t. ir t.t.

(“Nauj.” už sausio 16 d.)
Ar tai stebuklai, kad menševikas rašy

tojas, pasiklausęs tokių Prūseikos “filo- 
zofijų”, “įgauna neprastą įspūdį”? Ki
tur tasai žmogus dar geriau patenkina 
savo naujus sėbrus. Pietiniam Illinojuj 
jis važinėja ir skelbia, būk Partijoj jis 
negalėjęs būti todėl, kad “Bimba mane 
skundęs žydeliams...” Regit! Jei dar 
skųstų “broliams lietuviams”, ne taip bū
tų pikta, Dabar gi—žydeliams!

Kitais žodžiais, p. Prūseika bando pa
tenkinti visus balamūtus, visus anti-se- 
metus, visus,kurie įtūžę prieš komunistinį, 
judėjimą. Na, o prisilaižęs prie dar ar
timai Komunistų Partijos stovinčio žmo
gaus, Prūseika žino, kaip jam kalbėti. 
Apie tai, kad “revoliucija neįmanoma,” 
tokiam nieko nesako, bet skelbia, kad jis, 
Prūseika, esąs tikras revoliucionierius, o 
tie, ką pasiliko Partijoj ir Komunistų In
ternacionale—niekas daugiau, kaip “ščy- 
rieji bimbiniai.” Dar kitur jis siratos 
balsu verkia, kad būvant jam Partijoj, 
bolševikai varžę jį, nedavę net fašistinio 
kumpio valgyti.

Šitokiais ’makliavojimais, tokiom poli
tinėm šelmystėm tasai žmogus ginkluoja
si, cirkuliuodamas, kaip tas negeras pi
nigas ! 
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Amerikos Doleriai 
Lietuvoj Mažėja

Vienas Kauno laikraštis* rašo:
Amerikos lietuviai seniau savo giminėms 

gana daug pinigų atsiųsdavo, bet didėjant 
kriziui, vis mažiau pradėjo pinigų besiųsti. 
Tas mažėjimas ir iki šiol dar nesustojo. Vis 
dėlto apie Amerikos lietuvių taurumą ir da
bar negalima pakeisti geros nuomonės, nes 
ir šiemet iki spalių 1 d. jie Lietuvon at
siuntė 3,954,100 litų. Pernai per tą patį 
laiką jie atsiuntė 6,054,100 lt.

Vadinasi, Amerikos dolerių suma Lie
tuvoj traukiasi. Ir tai ne be priežasties: 
lietuviai darbininkai Jungtinėse Valsti
jose vis labiau ir labiau biednėja; bedar
bė ištraukia iš jų paskutinius centus, taip 
kad jie neturi iš ko nei pavalgyti, ne tik 
pasiųsti Lietuvon. Toliau tas pats laik
raštis nurodo:

Po Amerikos perlaidomis daugiausia pini
gų per tą patį laiką atėjo iš Vokietijos— 
946,700 lt. Trečią vietą šiuo atžvilgiu už
ima Olandija—118,400 lt. Toliau Anglija 
99,000 lt., ir paskutinę vietą—Estija, iš kur 
gauta perlaidų 500 litų.

Bendrai, iš visų valstybių per šių 9 mėn. 
perlaidų gauta 5,222,300 lt. sumai, o per tą 
laiką iš Lietuvos išsiųsta 6,436,800 lt. Va
dinasi, pašto perlaidų judėjimas Lietuvai 
buvo neplankius.
Taigi dalykai Kaune smarkiai prastė

ja.

Aukos Kontr-revoliucijai Remti
Lietuvoje, Kaune, i kunigai įsteigė spe

ciali komitetą neva rinkimui aukų “varg
stantiems Sovietų Rusijoj,” bet ištikrųjų 
—kontr-revoliucijai remti. Pastaruoju 
laiku Vatikano agentai zuja po pasaulį 
organizuodami komitetus ir rinkdami 
aukas, kurias slaptais keliais siunčia sa
vo agentams Sovietų Sąjungoj.

Vienu tokių agentų yra vyskupas (ge
nerolas!) Bučys, dabar, girdėjome, vėl 
atsibeldęs į Jungtines Valstijas. Mato
mai, jis čia dės pastangų įsteigti panašų 
komitetą ir rinkti aukas “gelbėjimui Ru
sijoj badaujančiųjų,” bet ištikrųjų savo 
politikos reikalams. Darbininkai katali
kai neturi duoti jiems nei cento.

Sovietų Sąjungoj kiekvienas žmogus, 
norįs dirbti, yra maistu ir viskuo aprū
pintas. Ten vargas tik -dykūnams, tingi
niams ir visokiems nenaudėliams, para
zitams. Tokiems darbininkai neturi au
koti nei cento! /

Kodėl Reikia Organizuoti Vaikus į LOS 
ir Steigti Mokyklėlės?

Vaikų organizavimo ir la
vinimo darbas lietuviu dar
bininkų judėjime iki šiol bu
vo labai apleistas. Ateities 
Žiedo Vaikų Draugijėlės, 
kurios išauklėjo mūsų judė
jimui nemažai jaunuolių, vi
sai pranyko. Gal būt tik 
vienoj kitoj kolonijoj galė
tume surasti palaidas vaikų 
draugijėles bei vaikų chore
lius.

Per pastaruosius kelis 
metus mes visai nieko neda
rėme kas liečia darbininkų 
vaikų organizavimą ir lavi
nimą darbininkiškoj dva
sioj. Vienur kitur lietuvių 
darbininkų vaikai priklauso 
prie pionierių organizacijos, 
bet mažas skaičius.

Kad labai svarbu turėti 
vaikučių organizacijas ir la
vinti darbininkų vaikus dar
bininkiško supratimo, tai su 
tuo sutiks kiekvienas mūsų 
judėjimo budavotojas ir rė
mėjas, kiekvienas klasiniai 
sąmoningas darbininkas.

Kaip mes geriausia gali
me subudavoti tvirtą, pa
stovią darbininkų vaikų or
ganizaciją?

Organizavimas palaidų 
vaikų draugijėlių, kokios 
buvo Ateities Žiedo Vaikų 
Draugijėlės, negali mums 
nešti pageidaujamų vaisių.

Nacionalė Vaikų 
Organizacija

Geriausias pasekmes gali
me turėti, tai suorganizavę 
nacionalę vaikų organizaci
ją, su nacionaliu centru, iš 
kur būtų galima duoti pa
tarimus, kaip vaikučius or
ganizuoti, mokinti ir auklė
ti darbininkiškoj dvasioj.

Šiuo tarpu tam geriausia 
atsako Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo įvedamas vai
kų apdraudos skyrius. Pra
džioj įvedant tą skyrių, 
LDS nemanė atskirai vai
kus organizuoti į vaikų kuo
peles ir steigti mokyklėles. 
Buvo dedamos pastangos 
tik įrašyti vaikus į LDS vai
kų apdraudos skyrių, tai 
viskas.

Bet pagalios LDS Centro 
Valdyba priėjo prie išvedi
mo, kad to neužtenka. Įra
šius vaikus į LDS vaikų 
skyrių, reikia juos lavinti.

Todėl LDS Centro Valdy
ba nutarė, kad reikia orga
nizuoti vaikų kuopeles ir 
mokyklėles. Tam tikslui su
darė LDS Vaikų Organiza
vimo Komisiją.

Ir dabar vaikų organiza
vimo darbas varomas pir
myn. Tai nėra lengvas dar
bas. Per pastaruosius kelis 
metus mūsų veikiantieji 
draugai “užmiršo,”
svarbu yra turėti vaikų or
ganizaciją, ir todėl, nežiū
rint raginimų, nesiima rim
tai už darbo. Tokiuo būdu <
prisieina atkartotinai tą 
klausimą kelti, raginti drau
gus ir drauges darbuotis.
Taigi čia vėl prisieina, ap
art kitų dalykų, pabrėžti 
draugams, kad mes būtinai, 
tuoj aus turime dėti visas 
pastangas organizavimui 
vaikučių ir steigimui mo-

ŠYPSENOS

kyklėlių, ypatingai didesnė-1 narius LDS Pionieriais, 
se kolonijose.

Tėvai, Įrašykite Savo 
Vaikus į LDS

Mes raginame tėvus tuo- 
jaus įrašyti savo vaikus 
(nuo 2 iki 16 metų amžiaus) 
į LDS Vaikų Skyrių. Mes 
prašome “Laisvės” skaity- tautų darbininkų vaikų

Tokiuo būdu mes suorga-! 
nizuojame vaikučius į tvir
tą, pastovią organizaciją, į 
nacionalę organizaciją. Taip 
suorganizavę, galime geriau 

į juos lavinti.
Susirišę tarptautiniai, su

Kozyros Svarbiau
Draugė (koziruojant)—Ir ko

dėl tu vis rūpinies apie savo 
vaikus?

Draugės draugė—Nieko ne
padarysi, tokis mano būdas.

Draugė—Bet mano brangi, tu 
kenki savo kozyrų lošiui, mis- 
lydama apie menkniekius.

tojus raginti kitus darbinin
kus, kurie turi to amžiaus

organizacijomis, mes įvai
riose kolonijose lavinsime

valkas, Irašyll juos į mūsų dl.llUB„s ir dr,ug<!S 
organizaciją. Mokestis labai gUsįus . - 
maža. Del pavyzdžio, jeigu vadovauti vaikų kuopė-
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organizaciją. Mokestis labai

vaikas yra 10 metų am
žiaus, tai viso išeina mokė
ti (ant pirmo laipsnio — 
$100.00 apdraudos) tik 4.5 
centai už tris mėnesius. Jei
gu vaikas žemesnio am
žiaus, dar mažiau reikia 
mokėti.

Kurioj kolonijoj, kurioj 
LDS kuopoj jau turime ma-

gusius arba jaunuolius),

Pažino Geografiją
Naujai praturtėjęs buržujus 

(keliaudamas savo naujam au
tomobilyje) — Kur mes dabar 
esame?

Šoferis—Puškelyje tarpe Pa
ryžiaus ir Marseiliaus, pone.

Naujai praturtėjęs buržujus 
—Aš neklausiu smulkmenų, bet 
kokioj šalyj mes dabar esa
me? *

les ir mokyklėles. Laikui 
bėgant tam tikslui bus įs
teigta įvairiose kolonijose 
mokyklos pralavinimui vadų 
ir mokytojų vaikams.

Galime būt tikri, kad taip 
pastatytas vaikų organiza-1 
vimo ir lavinimo darbas | 
duos geras pasekmes. Tie 1 ko nėra prastesnio aktoriui kaip

nuolat girdi

Blogiau Kada Išeina
Garsus aktorius (duoda pre- 

| lekcijas apie lošimus) :—Ir nie-

žiausia septynis vaikus LDS vaikai, kuriuos aabar orga-. kada losiant jis 
nizuojame į vaikų kuopė- i įeinančią publiką.
les, už metu kitu jau bus ■ Balsas iš Klausovų—O kaip 

t . / .v i su išeinančia publika?jaunuoliai, ir is vaikų or- ■ 
ganizacijos galės pereiti į 
jaunuolių judėjimą, galės 
patapti pilnais LDS nariais; 
daugelis jų galės užimti va
dovaujančias vietas jaunuo
lių judėjime. Tai štai del 
ko mūsų dabartiniai jau
nuoliai privalo darbuotis 
vaikučių organizavime, pri-

(Tąsa 4-tam pusi.)

Vaikų Skyriuj, nemažiau 
septynių metų amžiaus, tuo- 
jaus organizuojame vaikų 
kuopelę ir steigiame mokyk
lėlę. Dedame pastangas į 
mokyklėles gauti kuodau- 
giausia pašalinių vaikų, ku
rie dar nepriklauso prie 
LDS Vaikų Skyriaus. Pa- 

i vyzdžiuj, Brooklyne LDS 1 
kuopa turi apie 12 vaikų 
LDS Vaikų Skyriuj, o mo
kyklėlėj suvirš 20. Ten de
damos pastangos įrašyti į 
LDS vaikų skyrių kaip dau
giausia galima mokyklėlės 
narių, kurie dar nepriklau
so prie LDS. Žinoma, ne 
visus vaikus, lankančius 
mokyklėlę, galima įrašyti į 
LDS Vaikų Skyrių;yra įvai
rių priežasčių, del kurių tė
vai nenori arba negali įra
šyti savo vaikus į LDS Vai- 

j kų Skyrių, bet sutinka leisti 
į mokyklėlę. Tačiaus dide
lę didžiumą galima įrašyti.

Nežiūrint kiek vaikučių, 
nepriklausančių prie LDS 
Vaikų Skyriaus lankytų 
mokyklėlę, visas mokyklė
lės vadovavimas priklauso 
LDS vaikų kuopelei, kurią 
prižiūri ir* tvarko parinkti 
draugai bei draugės iš LDS 
suaugusių ir jaunuolių kuo
pų.

Nenariams reikia kas me
nesį į mokyklėlę mokėti 10 
centų. Į tris mėnesius su- 
*sidaro)30 centų. Dar pri
dėjus 10 ar 15 centų, gali
ma vaiką įrašyti į LDS Vai
kų Skyrių ir turėti $100.00 
apdraudos. LDS Vaikų Sky
riaus nariai nemoka mokes
čių į mokyklėlę. -
L.D.S. Vaikai Gauna žur
nalą “The New Pioneer”
Prie to visi LDS Vaikų 

kaip Skyriaus nariai, kurie yra 
nemažiau 7 metų amžiaus, | 
velttui gauna puikų mėnesi
nį vaikų žurnalą “The New 
Pioneer”. Tuo būdu vaiku
čiai galina puikios darbinin
kiškos apšvietos.

Suorganizavus vaikučių

MUŠTYNĖS
PARLAMENTE

PARYŽIUS. — Vėl kilo 
diskusijos parlamente del 
Bayonnės banko skandalo. 
Jos pasibaigė kumščių kova, 
kuomet apšvietos ministeris 
apsidaužė su vienu parla
mento nariu.

kuopeles ir mokyklėles, pies 
galime susirišti tarptauti
niai ir veikti bendrai su ki
tu tautu darbininkų vaiku 
organizacijomis4. Mes galime 
vadinti LDS vaikų kuopų

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., * Newark, N. 1

Telephone: Humboldt 2-7964

Sutingę Viduriai sieruotu siropu. Vartokite vi
sokių valgių, ypač daugiau vai
sių ir daržovių. Visa ką gerai 
kramtykite ir nerykite nesu
kramtytos rupienos. Per die
na da kitą kvorta limonado 
išgerkite. Vartokite ir šiaip 
vaisių ir daržovių sunkos.

Pradžiai, kol viduriai išsiju
dins, galite tūlą laiką vartoti 
sėmenų (“flax seed”), po 3—1 
šaukštus j stiklą šilto vandens. 
Išgerkite čielus, nekramtykite. 
Galima ir dažniau imti sėme
nų : jie padeda išvalyti žar
nas, o jau paskiau bus galima 

i ir be jų apseiti. Gerai yra pa- 
. , jsivartyti, pasilankstyti. kūliu kad . ;. & . . , .n , 1 apsiversti: “ai irgi padeda vi

li tas 1 .dunams.
Kai viduriai pasidarys tvar

kingesni, tai veikiausia ir ner
vai Jums surimtės. Bet labai 
dažnai nervingumas paeina 
nuo mažakraujingumo. Krau
jui atsigauti padės geras mais
tas, bet bus visai neprošalį. pa- 

Nemanau Drauge, kad Jums i vartoti ir geležies toniko. Gau- 
galėtų būti vėžys, vien iš Jūsų:kite vaistinėje “Iron ammo- 
aprašymo. Jei Jums būtų vė-Įnium citrate, % 1b” ir “Copper 
žys, tai Jūs eitumėt menkyn,! sulphate, 1 grain.” Ištarpin- 
pasidarytumėt išblyškusi, kaip; kite geležies druską puskvor- 

ivaškas. Kitas daktaras Jumslteje virinto vandens ir paskui 
Įsakė, kad Jums taisosi gyveni- da įberkite ir tą mėlyną va- 

Tai gali būti, rio druską, tą kruopelę—vie- 
ir na graną. Suplakite. Imkite 

po šaukštuką po valgio, per 
keletą mėnesių. Galima imti 
su pasaldytu vandeniu, į kurį 
įspauskite kiek vaisių rūkšties.

Bus naudos ir viduriams ir

Aš esu moteris 39 metų ir 
labai 
man valos, kaip akmenukais; 
nėra skirtumo, du ar tris sy
kius į dieną maistas mainos. 
Aš turiu vargo su viduriais per 
16 metų. Jau 4 metai, kaip 
man išpjovė akląją žarną ir 
hemorojus, ir prisakė, kokį 
maistą vartoti. Aš taip ir pil
džiau, bet vis viduriai nedir
ba. Jau du metai giliai žar
ną skauda, tai sykiais diegia 
ir
jo, sako—skauduliai 
įleido gyduolių su adata, o ant i 
kortos ligoninėj parašė, 
man vėžys (“cancer”), 
daktaras, kurs darė operaciją, 
sako, kad man permaina gy
venimo.

Jei vėžį turiu, ar galiu eiti 
riebyn? Aš einu riebyn. Ir dr 
gali šeimynai prilipti ? ,

Atsakymas

nervuota. Ir viduriai

niežti. Daktaras apžiūrė- 
žarnoj,

mo permaina.
Tuomęt paprastai moteris 
pradeda eiti riebyn, kaip kad 
ir Jūs dabar.

Aklosios žarnos ir hemoro- 
jų išpjovimas vidurių veikimo 
nepakeičia.

Bandykite šitaip daryti, tai 
Jums ilgainiui viduriai susi
tvarkys. Kas rytas išgerkite 
kvortą namie pasigaminto li
monado: citrinos sunkos į van
denį ir užsaldykite medum ar
ba ruduoju cukrūm arba ne-

visa kam. jeigu dar gi imsite 
ir iodo tinktūros, po lašą du 
kartu kas savaite, į vandenį.

Jeigu tiktai Jums širdis už
leidžia, tai vartokite ir žuvies 
aliejaus, po gerą gurkšnį po 
valgio. Bent per žiemą. #
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D arbininke$

Seimininke
kalba, įtikinėja, ne žodžiais, o 
darbais ir faktais. Fak 
taip aiškūs, taip Įtikinai 

į kad darbininkai su jais su 
| pažindami, jau patys d a To 
i vadas. Brošiūros Manas 
gi gerai apgalvotas, jis 
p u s i a i a p i m a k 1 a u s i m ą. 
nas tokis: 1) kas tokios 
mės; 2) kaip pirmiau

ai 
ti.

Avė. Prašome visas nares at
eiti į šį bendrą susirinkimą, nes 
turėsime daug svarbių reikalų. 
Atsiveskite ir savo drauges pri- 

I rašyti prie organizacijos.
Sek r. O. w.

visa- i
HAMTRAMCK, MICH.
Sausio mėnesį susirinkimas 

užde-j buvo skaitlingas. Pereitame
l .... _ — .

baus- į

davo bausmes ir kas iššaukė susirinkime LDSA 130 kuopos į 
1 naujus įstatymus apie baus-'narės nutarė susivienyti su i 
įmes; 3) už ką fabrikantai ga- ! ALDLD 188 kuopa. Mūsų i 
iii uždėti bausmes; 4) kaip d i-į draugės nutarė prisidėti prie!

5) i Tarptautinio Darbininkų Apsi-' 
gynimo, darbuotis del bazaro

V. I. LENIN

Darbas Tarp Motera

Paaiškinimas Duoklių 
Reikale

Daugelis draugių klau
sia, kokios dabar bus duo
klės. ALDLD taisyklės 
nusako, kad jeigu vienas 
iš šeimynos moka $1.50 
duoklių, tai kiti šeimynos 
nariai moka tik po 10 cen
tų į metus.

LDSA narės, kurios ne
buvo ALDLD narėmis, po 
vienybei nemoka jokio įs
tojimo į ALDLD, nes or
ganizacijos susijungė. Jei
gu kurių vyrai priguli 
prie ALDLD, tai jos mo
kos tik 10 centų, nes vy
ras mokėdamas $1.50 
gaus knygas ir “šviesą,” 
tai nėra reikalo gauti 
abiems po “Šviesos” nu
merį ir todėl moteris mo
ka tik 10c.

Moterys, kurios yra pa
vienės, našlės, merginos, 
arba tos, kurių vyrai ne
priguli prie ALDLD—jos 
mokės į metus, kaip ir 
mokėjo $1.00 ir gaus vie
ton “Darbininkės” žurna
lą “šviesą.” Bet jeigu 
kurios iš jų nori gauti ir 
ALDLD leidžiamas kny
gas, tai tada moka pilnai 
$1.50, bet tai jų valia. Nie
kas neprivalo versti tas 
moteris mokėti $1.50 ir 
imti knygas, kurios to ne
nori.

“Šviesa” nebus siunčia
ma i namus, bet bus siun- 4. Z
čiama tik ALDLD kuopų 
sekretoriams, ten kur jau 
susivienijo LDSA ir AL
DLD kuopos. Kur buvu
si LDSA kuopa palaiko 
atskirą ALDLD moterų 
kuopą, ten bus siunčiama 
ir tokiai moterų kuopai.

D. M. šolomskas.
ALDLD CK. Sekr.

dėlės gali būti bausmės;
kokia tvarka bausmių uždėj
mo; 6) kur turi eiti pagal is- sėkmingumo ir greitai turėti ko- 
tatymus bausmių pinigai; 7) |kį nors parengimą. Buvo paves
ti visus darbininkus paliečiai ta LDSA kuopos valdybai susi- 
bausmių įstatymai; 8) užbai-1 tarti su ALDLD del bendro su
pa. Įsirinkimo.

išvengiamas faktas 
Del darbo tarpe 
mums reikalingi specialiai or
ganai, special ės metodos agi
tacijos. Tai ne moters eman
cipacija, o praktikiniai revo
liuciniai žygiai.

Vertė Dilgė.

skirti komunisčių organiza
cijų. Komunistė tokis jau na
rys, kaip ir komunistas, su to
mis pat pareigomis ir teisėmis, 
šiame klausime negali būti 
skirtumo minčių. Vienok par
tija privalo turėti organus, į 
darbininkių grupes, komisijas, j 
komitetus, vienetas ir tt., ku-.ft. k. Krupskaja 
rių specialė užduotis turi bu

rti, tame, kad žadinti moterų 
mases, surišti jas su partija ir 
laikyti partijos įtakoje. Tam 
reikalinga, "kad mes sistema- 
tiškai dirbtume tarpe tų mo- 

jterų. Susiprantančias moterų

(Iš Lenino pasikalbėjimo su K. 
Zetkina, Kremliuje, 1920 m.).

Komunistinis moterų judėji
mas privalo būti masinis judė
jimas, dalimi bendro judėjimo, 
ir ne tiktai proletarių, o išnau-' 
dojamųjų ir spaudžiamųjų vi
sų, visų kapitalizmo ar kito-' 
kio viešpatavimo aukų. Tame 
ir yra svarba komunistinio mo-! 
terų judėjimo.

Ištiesti, mes galime pasige- mases mes privalome mokyti, 
rėti tuom. kad jau turime par- Įtraukti ir paruošti del prole- 
tijoje. Komunistiniame Inte • minės klasių kovos po Komu- 
nacionale revoliucinių moterų. nistų Partijos vadovybe. Aš 
Bet to dar nepakanka. Mes turiu mintyje ne vienas prole- 
turime su verbuoti del jsavęs 
milionus dirbančiųjų moterų fabrikuose arba ir prie namų 
kaip mieste, taip ir sodžiuje ruošos. 
del mūsų kovos, del komunis- terįs 
tinio perversmo. Be moterų miesčionių įvairių sluogsnių.. 
negali būti tikro masinio ju- jos taipgi aukos kapitalisti-
dėjimo.

Iš mūsų ideologinio suprati- imperialistinio 
mo 
klausimai.

tares. , bet moterys dirbančias

Aš turiu mintyje mo- 
smulkių valstiečių * ir 

sluogsnių..

i nio surėdymo, o ypatingai po 
karo. Dvasi- 

išplaukia organizaciniai nis atsilikimas tarp moterų 
Neprivalo būti at-; masių, jų permatymas yra ne-

DU LAIŠKAI—DU PAVEIKSLAI
Laiškas. Pirmas

Naujas savaitinis žurna
las “New Masses” paduoda 
keletą j

Floridoj, ir plantaciją ir me- 
! džioklei vietą netoli Char-' 
lestono... o vasarą mes

keletą laiškų, iš kurių du P* aleidžiame
vpatingai turi didelės reikš- •^ewPorte>

darbinin- ^a‘^a nevažiuojame į Euro-!
kėms. Vienas jų rašytas
Barbaros Hutton, kuri per-|

siauresnis, i labai gerai atsiliepė apie Le- 
motevų nino brošiūrą. Tame pat laiš- 

l’kc Leninas toliau rašė: “Jūsų 
ir Plechanovo atsiliepimai 
apie mano iiteratinius bandy
mus (del darbininkų) rašinė
li daug mane paakslino.” 
! Jauniems rašytojams, noriu-i 
!tiems išmokti rašyti, kad juos! 
suprastų plačios 
masės, reikia ; 

jdijuoti tie Lenino raštai.
Jeigu mes pažvelgsime į nas ^vadas- 

brošiūrą apie bausmes, tai pa-f 
nieko taip nenorėčiau J matysime, kad ji parašyta ia-' 

bai paprasta kalba, bet kar-1 
tu mes rasime, kad ji labai 
toli nuo paviršutinės agitaci
nės, .kurios taip apsčiai išlei
džiama ir dabartiniu laiku. 
Brošiūroje visai nėra agitaci
nių frazių ir šaukimų. Bet 
patsai pasirinkimas temos la-K 
bai charakteringas. Tai tema, 
kuri labai judino darbininkus 
tais laikais, labai buvo arti
ma. Brošiūra yra apie kon
krečius, gerai žinomus darbi
ninkams faktus ir visa pasire
mia ant medžiagos, atydžiai 
surinktos iš gausybės šaltinių 
ir aiškiai nušviestu. Brošiūra

Kaip Reikia Rašyti?
apie nieką taip daug neinąs-' 
tau, kaip apie galimybę rašyti 
del darbininkų.” — Taip Le
ninas rašė savo laiške iš Sibi
ro, kur jis buvo ištremtas, 
1897 metais, P. B. Akselrod ui 
Į užsienį. Ir jau pirm 1897 
metų Leninas buvo rašęs dar
bininkams. 1895 metais Le
ninas parašė brošiūrą : “Paaiš
kinimai drausmių Įstatymo ir 
bausmės 'darbininkų dirbtuvė
se ir fabrikuose.” Tą brošiūrą 
slaptai atspausdino, 1896 me
tais, Lachtinskio spaustuvė-

Akselrodas ir Plechanovas

Wanamakers, Gimbels ar 
Marshall Field, užvardytus 
“handmade,” žinotų, kad tie 
drabužiai yra pasiūti San 
Antonio, Texas, moterų ir 
merginų su drebančiais pir- 

daugiausiai ■ gtais ir sulaužytais nagais.”
Rhode Island,

Toliau jis nurodo ir kru
vinus faktus. Štai Catali
na Rodriguez. Ji 24 metų, 

eitaiT* metais^ansiverlf^n'vas man nuPirktų privatinį bet atrodo du kart senesnė.
., . y . [vagona (traukini) nes aš J$ baigia naikinti džiova,nusibankrutavusiu ir pro-; 4 (uauKiių;, nes do

letarinės revoliucijos nu-: 
šluotu nuo sosto Armėnijos' 
kunigaikščiu, Mdivani. Bar- . . m v. ..
bara Hutton, milionierkaitė.; kalP $120,000, o jo uzlaiky- 
Jai palikta turtas siekiantis 
$18,472,290.00 (apie 18 ir 
pusę milionų): Turtą^ pali
ko senis Woolworth, savi- v x .
ninkas ir 5-10 centinių krau- i s^na^ur^ias ypatai 
tuvių. Turtas paliktas se- i 
nio anūkei, kada ji buvo tik; 
6 metų amžiaus, 1918 me- ! 
tais. Jos tėvas turtą valdė■ 
iki šių dienų ir jis dabar ', 
siekia iki suvirš 42 milionų. 
'Kada Barbara buvo tik 6 
metų, jos metinis užlaiky
mas siekė “tik” $6,000.00 
(Ar randasi kur darbinin
kas, kuris uždirbtų 6 tūks
tančius į metus?). Paau
gus Barbarai iki 9 metų, jos 
metinės išlaidos siekė jau 
12 tūkstančių dolerių, o su
laukus 16 metų, jos merirds 
užlaikymas ir išlaidos buvo 
60 tūkstančių dolerių! Ir to 
jai nepakako. Ji rašė peti
ciją teisman Suffolk pavie
te, paduodama savo reika
lavimus ir prašymus, kad 
būtų jai suteikta dar dides
nė suma pinigų išlaidoms, 
nes ji “galo su galu sudurti 
nebegali.”

Čia paduodu nekurias iš
traukas iš jos laiško:

“Pabaigiau mokyklą pa
vasarį ir tėvas rengia man 
balių Ritz-Carlton Hotelyj. 
Apart apartmento ant 5-tos 
Avė., mano tėvas užlaiko na
mus (palocių) Palm Beach, |

mes moterims

Aš noriu, kad mano tč-

manau daug važinėti atei- i Ji dirba nuo 6 vai. ryte iki 
! nančiais metais... tas va- pusnakčio. Ji sako, kad ji 
gonas atsieis nedaugiau, | niekuomet nėra daugiau už- 

I dirbus kaip $3.00 savaitėj. 
Catalina Torres turi 4 kū-| 
dikius ir jos vyras lupinėja | 
riešutus 30 centu už šimtą;v v I

svarų. Jis uždirba apie 2' 
dolierius savaitei. Jai mo-1 
ka 30 centų už tuziną suk-1 
nelių ir ji daugiau negali 
padaryti kaip 3 tuzinus į Į 
sakaitę, nes turi prižiūrėti1 
vaikučius. Maria Vasquez 
padaro po tris tuzinus suk
nelių į dieną po 15 centų 
už tuziną. Bet dirba nuo 
aušros iki tamsos. Ambro- 
sa Espinoza dirba prie tų 
suknelių jau 7 metai. Ji 
pridavė savo uždarbio kon- 
vertukus. Vieną savaitę 
$3.00; kitą — $2.55, o trečią 
tik 70 centų. Su tais pini
gais ji turi užmokėti rendą 
už laužą, kuriame gyvena, 
prasimaitinti, užmokėti ap- 
draudą ir duoti ant bažny
čios užlaikymo.

Dar daugiau laiškas to
kių pavyzdžių paduoda, 
kad ir skaudu ir graudu da
rosi skaitant jį. Ibarro sa
ko: “Argi stebėtina, kad 
prie tokių sąlygų mūsų mie
stelyj iš 250,000 gyventojų 
yra užsiregistravusių profe
sionalių prostitučių net 800? 
Prie to dar priskaitoma 
apie 2,000 “linksmų mote
rų,” kurios nesuregistruotos 
ir kurios parduoda save net 
už 5 centus.”

|mas nedaugiau, kaip $36,- 
000 į metus.” “Tas vago
nas man duos tiek smagu- 

1 mo, kad tai nebus jokis pra- 
i mano 

i stovyje ir su mano turtu.” 
“Aš prašau, kad mano te- 

i vui būtų sugrąžinta $10,000, 
tai išlaidos mano rengiamo 

[baliaus, debiuto.”
Trys metai vėliau, prieš 

savo apsivedimą su kuni
gaikščiu Mdivani ji vėl pa
davė prašymą, kad jai būtų 
pridėta dar $100,000 į me
tus delei “smulkių išlaidų.”

Laiškas Antras
Šį laišką rašo Felipe Iba

rra iš San Antonio, Texas. 
Jame jis nupiešia darbinin
kių moterų padėtį, tų mote
rų ir merginų, kurios dir
ba prie išsiuvinėjimo mer
gaičių dresiukių, kurios 
New Yorke gana brangiai 
parsiduoda. Mes tankiai per
kame drabužius savo vaiku
čiams, marškinius bei kitus 
dalykus ranka išsiuvinėtus, 
bet kur juos siuva, bei prie 
kokių sąlygų, mes nežino
me.

Ir štai laiškas gana vaiz
džiai mums pasako:

“Aš noriu, kad moterys 
New Yorke, Chicago j, bei 
Bostone, kurios perka vai
kams drabužius pas Macys,’

Užbaiga trumpai formuluo
ja tas išvadas, kurias darbi
ninkas jau. galėjo pasidaryt!
skaitydamas tuos faktus. I.il-

( darbininku Į r,lsius pirmesniuose skyriuose, 
atydžiai išsiu-Hr pagelbėja tik juos geriau

! įsitėmyti ir formuluoti galuti-
Išvados papras

tos, lengvos, bet didelės reikš-1 posėdi
i mės del darbininkų judėjimo. Shenandoah,
; Nuo Red. čionai mes pada- pranešė, kad

: vėmė vieną pavyzdėlį iš drau-i visos kuopos,

Iš ALDLD 9-to Ir LDSA 
6-to Apskričių Posėdžio

ges Krupskaja apie tai, ką.p 
Leninas rašė ir kitus mokino 
rašyti, kad kiekvienas darbi
ninkas ir darbininkė supras
iu. Sekamuose skyriuose mes 
po trupučiuką paduosime dau
giau.

Kraujas ir ašaros. Pa
vargę akys, išblyškę veidai, 
pasenę be laiko, drebančio-; 
mis rankomis moterys. Ne- i 
davalgę, alkani kūdikiai. Su-' 
vargę, nuo siuvimo sulaužy-1 
tais nagais, priverstos par- j 
sidavinėti už 5 centus! Už
darbis jų daugiausia $3.00 
savaitę, $150.00* i______

Sulyginkime šiuos du lai- 
!skus! Viename jų, 18 metų 
! mergina nusiskundžia, kad 
i negalinti “pragyventi” su 
i $300,000 į metus. Kitas vaiz- 
! džiai perstatų darbininkių 
! moterų kruviną darbą su 
' uždarbiu, kuris nesiekia 
apie $150.00 į metus.

Ar neskauda, draugės 
širdies, skaitant tas baisias 
skriaudas vargstančiųjų? 
Ar neapima baisi neapykan
ta prieš skriaudėjus ir para
zitus, kurie tunka iš darbo 
klasės prakaito ir kraujo? 
Ar neapima noras nušluoti 
tokias Huttoniutes, tokius 
Woolworth’us, tokius “kuni
gaikščius” Mdivani nuo 
mės paviršiaus? O tatai 
Įima padaryti tik kiečiau 
spaudus mūs eiles, tik 
atlaidžiau kovojant prieš 
išnaudojimą ir skriaudas, 
tik organizuotai, tik ben
drai dirbant, po vadovybe 
Komunistų Partijos praša
linsime šią netikusią tvar- 
,ką ir joj egzistuojantį var
gą, skurdą ir badą.

Draugės moterys darbi
ninkės! Stokite j eiles orga
nizuotų darbininkų, būkite 
narėmis Amerikos Lietuvių 
Darbininkų L i t e r a t ūros 
Draugijos! Stokite į Komu
nistų Partiją ir darbuokitės 
joj! Lai čia nupieštos 
skriaudos iš vienos pusės, 
o neapsakomas perteklius iš 
kitos paakstina mus prie di
desnio darbo, didesnio vei
kimo naudai visų pavergtų 
ir išnaudojamų.

B. E. Senkevičienė.

Minėtų Apskričių bendras 
įvyko sausio 13 d., | 

Pa. Sekretorė! 
buvo aplankytos 
kurios dar nėra 
centrą. Kuomet!užsimokėję į 

asmeni'ai kalbiesi su draugais, j 
tai jie pasižada kuopų reika-| 
lūs sutvarkyti, bet .jpaskiaus ■ 
praeina keli mėnesiai laiko iri 
neišpildo savo prižadus. Ne-

i atlieka savo pareigas tinkamai. | 
Port Carbon kuopa sumokė-1 

GRAND RAPIDS, MICH, i jo savo duokles dar spalio me- i
LDSA 37-tos kuopos narių 

Įvyks bendras susirinkimas su 
ALDLD 66 kp. nariais pirma
dienį, 29 sausio, 7 :30 vai. vaka
re, Sūnų ir Dukterų Draugys
tės svetainėje, 1057 Hamilton

nesį, bet dar. nėra pasiųsta įI 
centrą. Į

Del kelių narių rezignacijos Į 
iš komiteto, tapo išrinkta nuo į 
17 kuopos .A. žemaitis ir nuo j

(Tasa’ 4-tam Pusi.)

ŠEIMININKIŲ

Šašlik” Kaukazietiškai.

Gaminant “šašlikus
metams! gurėti ant raRhų tam

reikia 
tikrus 
virba-

tokius valgius. Rašykite į I 
“Šeimininkių Skyrių.” Patari-! 
mai bus suteikti kiekvienai; 
draugei šeimininkei.

ze- 
ga- 
su- 
ne-

metalinius bei medinius 
lūs, vadinamus “skewers”, ant 

j kurių suvarstoma mėsa. Me
ntaliniai yra geresni, nes gali
ama juos švariau užlaikyti ir 
taip greitai nesudega. Gali
ma gauti krautuvėse, kur par
duodama virtuvės įrankiai.

Iš vakaro paimk geros avie
nos nuo šlaunies, išimk kaulą 
ir supjaustyk į keturkampius 
•gabalėlius, skaitant po 8 bei 
9 šmočiukus ant žmogaus. Su
maišyk su druska, pipirais ir 
kapotais cibuliais, užpilk bis- 
kį citrinos sunkos (galima bis- 
kutį ir “sherry” vyno, bet tai 
jau perteklius) ir palik ant 
nakties. Aant rytojaus su var
styk mėsą ir griežiniukus ne
labai prinokusių, tomaičių (ga
lima ir vienas kitas grybas) 
ant virbalų, užkurk pečių va

idinamą “broiler” ir kada įkais, 
1 sudėk virbalus po liepsna. Rei
kia tankiai prižiūrėti, kad ne
sudegtų ir vartyti, kad iš vi
sų pusių būtų gerai apkepin-1 
ta.

Kada bus gatavi, padėk po 
vieną (su visu virbalu) ant to- 
rielkos, aplinkui apdėk salo
tomis, žaliais agurkais, rau
gintais burokėliais, kopūstų sa
lotomis ar kokiais nors žalė
siais, kurie randasi ant rankų. 
Valgyk karštus. Tai ir visa 
“paslaptis.” Valgis yra tuomi 
geras, kad mėsa nėra spirgin
ta ant taukų, bet apspraginta 
po liepsna ir tuomi ji pasida
ro sultinga ir lengvai suvirški
nama. Abelnai, mūsų šeimi
ninkės turėtų pratytis vartoti 
daugiau “broilerj”, kuris ran
dasi veik kiekvienam gesinia- 
me pečiuje. Labai tankiai 
“broileris” ; , „ __ ___
toja, o mėsą geriau spirgina ir!ir pigiau yra, 
kepina taukuose ir tt.
dykite “broilytą” steiką, visai dens 

ir
Broilyti”,

Smulkios Šeimininkėms Žinutės
‘Kartais nusikraustant nau-, 

ion vienton randama langai la-j 
bai purvini. Kad greitai nu-i 
valius nemazgok vandeniu, bet 
sušlapink skudurą kerosinu, 
apvilgyk stiklą ir lai pastovi 
pusvalandį. Nušluostyk šva
riu skuduru ir nupalyšiuok su 
“semi.”

šokolado bei kakao plėtmos 
išimt iš staltiesės galima už
barsiant plėtmas su smulkiu 
boraksu ir pilant verdantį van
denį ant to.

Vieton aliejuotų skudurų 
dulkėms šluostyti vartokite 
naujos rūšies popierą vadina
mą “Dusting and Polishing 
Paper” arba “Wonder Paper”. 
Ateina roliukuose, kaip vaš
kinis popieras, nėra brangus 
ir labai sanitariškas, nes su
vartojus šmotuką, galima nu
mesti ir nesimėto nešvarūs 
skudurai. Kartu nuima dulkes 
ir nupalyšiuoja.

Kornų miltai ir uksusas su
maišyti nuims vaisių ir daržo
vių plėtmus nuo rankų.

žalias krakmolas yra geras 
vaistas įsipjovus, jeigu įsipjo- 
vimas nėra perdaug gilus. Su
vilgykite krakmolą ir c____
storai ant žaizdos.

Jeigu jūsų oda 
yra labai aliejuota, 
te prausdamos, nors 
dieną, vartoti sunką 
citrinos į tyrą šaltą
Padarys jūsų odą daug gra
žesnę.

dėkite !

veidoant 
bandyki-
kartą Į 

iš vienos 
vandenį.

i

Lšmazgojus plaukus yra ge-; 
rai juos perplauti su tyru van-| 
deniu į kurį yra išspausta sun

yra, bet jo nevar-ika iš kelių citrinų. Galima, 
, vartoti pusę 

Paban- I puoduko uksuso į bliūdą van- 
i vieton citrinos. Plau- 

skilviui kams tas priduoda minkštumo 
galima ir žvilgėjimo. Nepamirškite 

steiką, žuvį, maltą mėsą ir ki-lvartoti šepetį kas diena!

kitokis skonis o 
lengviau!

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Suknelės forma (pattern) nume
ris 1749 yra gaunama 14, 16, 18, 20, 
32, 34, 36, 38 ir 40 dydžio ( size). 
Del 16-kos dydžio reikia trijų ir pu
sės yardų 39 colių pločio audeklo ir 
pusę yardo skirtingos varsos-apva- 
dams. Prie formos yra įdėtas pa
veiksluotas pamokinimas, kaip siu-

į ti (angių kalboj).
j Atsiųskite penkiolikę centų (15c) 
j pinigais ar stampomis (pageidauja

ma pinigais), už Šių Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New Yorko City. 
(Rašykite angliškai, o negalintieji 
angliškai rašyti siųskite į “Laisvę,** 
mes perduosime.)
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Labdarybės Globoje
———   Rašo SIMANOKS ———-  --- —

(Tąsa)
Visas būrys bedarbių, neišskiriant nei 

vieno, glaudė eiles vis standžiau ir stan
džiau, mažu judėjimu vis sliuokė arčiau 
policistų. Policistai matė veiduose pasi
ryžimą kovoti už draugą, kuri jie buvo 
nusprendę paimti kotavojimui; policistai 
apmainė savo nuomonę ir, rodos, visai pa
miršo apie jį. Pasižiūrėję į viens kitą, 
abudu sykiu galvom linkterėjo ir lūpom 
pačiaupė, sutikdami vienokiu ar kitokiu 
būdu kuo greičiausiai prasišalinti. Jie 
matė, kad bile provokacija iš jų pusės 
gali išsivystyti į skerdynę, kurioj abejo
tina ar juodu išliktų.

“Būkite ramūs,” kriokė didysis policis- 
tas. “Jus niekas nekliudys, jei jūs elgsi
tės sulig teisių. Mes matome, kad jūs 
esate geri piliečiai ir tokiais būsite ra
portuoti.”

Kilsterėjo ranką atsisveikinimo ženk
lu. ^Likite sveiki... Ligi pasimatymo,” 
lyg draugiškai atsisveikinę j o mažesnysis 
policistas ir abudu žirgliojo šaligatviu 
miesto link, vis atsigręždami kas keli 
žingsniai.

Stovinti bedarbiai juos lydėjo akimis. 
Kiekvieno pulsas smarkiau mušė, tempe
ratūra pakilus. Policistams išnykus iš 
akių, prasidėjo pasikalbėjimas, apkalbė
jimas, kritikavimasis. Pasirodė vienas, 
taip vadinamas, minkštakošis. Daug 
laiko praėjo bandant jį apgesinti, bet bu
vo veltui. Jo nuomonė pasiliko tokia 
pat, būtent,—greitas veiksmas, kaip tai: 
griovimas valdiškų budinkų, naikinimas 
turčių įstaigų, draskymas visuomeninių 
įstaigų ir ant galo—puolimas pavienius 
turčius bei pavienius valdonus.

Viena Naktis Miesto Benamių 
Prieglaudoj

Diskusijoms dar vis besitęsiant, Pily
pas su Jurgiu pasižiūri į viens kitą—» 
abiejų mintys Supuola į vieną tašką. 
“Valgyt,” bet ką?

“Klausyk, Jurgi”, glausdamasis arčiau, 
prakalba Pilypas.

“Nei neklausydamas girdžiu, kaip ta
vo pilvas ūžia, staugia, braška ir gurgu
liuoja.”

“Brolau, atminei. Atrodo, kad viena 
žarna surys visas kitas.. Ar nežinai bū
do, kaip galima būtų gauti pavalgyt?”

“Žinai, Pilypai I Aš esu tiek privargęs, 
kad apsiimčiau kelis rimbus per nugarą 
atkentėti, už šiltą vietą pernakvojimui.”

“Aš žinau vietą, bet negalima įeiti. 
Kelis sykius brioviausi ir vis buvau at
stumtas.”

“Nepasielgei pagal patvarkymą, užtai 
ir neįėjai... Manau, jau arti penktos... 
Paskubinkime, aš tave įsivesiu.”

Neaikvodami laiko, Jurgis ir Pilypas 
leidosi linkui New Yorko Miesto Bena
mių Prieglaudos. Prieina paupiu prie 
25-tos gatvės.

“Matai,” pasakoja Jurgis, “ligi šioliai 
miestas neleisdavo benamiui daugiau, 
kaip penkias naktis per mėnesį pernak
voti, bet dabar, kuomet darbai visai su
mažėjo, tai privilegijuoti gali Čionai net 
ir kelis mėnesius pragyventi.”

“‘Privilegijuoti/ kas tai, per žmonės?”
“Nugi tie, kurie užsiregistruoja Cent- 

ralinėj Bedarbių šelpimo raštinėj. Jei 
kurie yra ant tiek laimingi, kad juos čia 
atsiunčia, tai jų rūpestis yra apraminta... 
Žinau, žinau, ką nori pasakyti. Regist- 
ravaisi ir nieko nepešei. Gali prisiskai- 
tyti save prie tų, kurie neturi draugų 
raštinėj, neturi brolių ar genčių policijos 
tarnyboj ir neturi dėdžių miesto valdy
boj,..”

“Žiūrėk,” Pilypas, rodydamas pirštu į 
bėgančius vyrus ir moteris, užklausė: 
“Kur ta taip bjauriai sužiaurota minia 
bėga?”

“Bėgkim ir mudu, nes neįeisim,” mes- 
damasis į riščią prakalbėjo Jurgis.

Didžiausia govėda apdriskusių, apše

pusių žmonių susigrūdusi gatvėje prie
šais prieglaudos duris. • Neužilgo išėjo 
pora uniformuotų tvarkdarių. Jų pasi

rodymas staiga sujudino visą minią. Vy
rai pradėjo rikiuotis į dvi skirtingas ei
les. Viena dubeltava eilė veidu linkui di
džiulio mūrinio namo durų, kita dubel
tava eilė veidu linkui didelės medinės 
prieplaukos (Dock) durų. ^Ap'ie porą 
šimtų moterų, daugiausiai senų, susiri
kiavo prie pirmų didžiojo namo durų. Pi
lypas su Jurgiu pristojo prie eilės didžio
jo namo. Praslinkus porai adynų ir juo
du jau buvo įleisti į vidų. Įėjus, prie
kinėje nereikia jieškoti, kur eiti. Tvark- 

. darys.pastūmė Pilypą prie vieno iš trijų 
langelių, o Jurgį prie kito. Tuo, rodos, 

| mažu patvarkymu Pilypas su Jurgiu li- 
j kos perskirti iki rytojaus, kol susitiks 
| gatvėje.

Prie langelio stovintį Pilypą klausinėjo 
jaunas vyras. Mandagumo jis tiek turėjo, 
kaip lietuviška čiunkė. Klausimai pana
šiai toki pat, kaip centralinėj raštinėj, tik 
pora jų daugiau, kaip tai: “Kiek pinigų 

i turi su savim ir kiek banke?” Pilypas pi- 
I nigų banke neturėjo, su savim turėjo pen

kis centus—ta ir užrašė. Viską išklausi- V tz
nėjus, išdavė rundiną blekę apie vieną co
lį dydžio su numeriu, jei atmintis gerai 

! diktuoja, 3999. Mūriniame penkių augš- 
I tų budinke ir toj medinėj prieplaukos šė

troj, įtalpinta 4,000 lovų. Numeris iš
duotas reiškia numerį, kuris randasi ant 
lovos.

Pilypas, paėmęs cedelį, dairėsi su klau
simu galvoj, kur dabar eiti. Staiga pa
juto nepriimną niukterėjimą iš užpakalio 
su nemaloniu raginimu: “Slinkis... Eik. 
Tu čia ne vienas. Eik ton eilėn.” Pily
pas pristojo prie eilės ir vos krutamai 
slenka pirmyn. Neužilgo prislinko prie 
durų ir per duris valgytuvėn. . Ant dide
lio stalo sudėta blekinės lėkštės, puodu
kai, taip pat blekiniai ir šaukštai. Vyrai 
pasiima po vieną iš jų ir slenka prie ga
ruojančių puodų. Pilypas seilę rijo, žiū
rėdamas, kaip į blekines pila viralą.

Jam betėmijant nepasijuto, kad ir jo 
kaleina jau čia. Į lėkštą t blekinę įpylė 
samtį viralo, užvardinto mėsiena (stew). 
Antras patarnautojas pripylė blekinį 
puoduką juodos kavos. Trečias patar
nautojas. uždėjo tris riekutes baltos duo
nos. Pilypas dairėsi, kas jam duos svies
to, cukraus ir pieno.

“Tai viskas,” maloniu tonu pareiškė 
duonos dalintojas. “Eik prie stalo, atsi
sėsk ir valgyk.” Pilypas, nuėjęs prie 
stalo, nusiėmė kepurę ir taikstosi srėbti.

“Čia kepurės nereikia nusimti. Patar
čiau užsidėti, nes greitai tau pavogs,” pa
sakojo šalę jo valgantis vyrks.

Pilypas, ištaręs “ačiū”, užsimaukšlino 
savo, visaip išsimėčiusį skriblių. Pažiū
rėjęs į sandraugus, kaip didžiuma jų lau
žo duoną ir merkia į menkai garuojantį 
viralą ir jis griebėsi atlikinėti panašų 
aktą. Įmetęs porą šmočiukų duonos į 
blekinę^ paėmęs šaukštą varto ir žiūri. 
Šaukštas blekinis—padarytas iš stiprios 
stoginės pilkos blekės, be jokio apdavadi- 
nimo; kraštai rupūs-dreskianti taip, kad 
net baisu prie lūpų prinešti.'

“Nėr ko gaišuoti,' lūpas pavaduoda
mas iš šaukšto kabinsiu su dantimi,” sau 
pagalvojęs, kišo šaukštą viralam Pir
miau jam rūpėjo surasti tirštimų. Mai
šo, nabagas, ir nieko daugiau nesimato, 
kaip tik tie pora šmočiukų duonos. Para
gavus net susiraukė. Žandus kokis tai 
keistas smokas patraukė. Bet nieko ne
padarysi. Nevalgysi—gali apalpti nuo 
alkio. Užtai priverstas buvo valgyti, 
nors ir nuo td valgio apsirgtų. Vyrai, 
kurie dar gali šposauti, nenustygsta ne
išgavę kokį nors nepaprastą atradimą.

“Ką reikia daryt, kuomet randi zupė- 
je tokį dalyką, kaip šis?” Laiky
damas šaukšte mazgą gyvulio gyslų, klau" 
šia juokaudamas vienas.

Bus daugiau)

i

Kodėl Reikia Organizuoti Vai
kus j LDS Vaiky Skyrių ir 

Steigti Mokyklėles
(Tasa iš 2-ro pusi.)

valo visur suaugusiems 
draugams pagelbėti organi
zuoti LDS vaikų kuopeles ir 
mokyklėles, privalo iš savo 
tarpo parinkti draugus bei 
drauges, kurie lavintųsi, 
kaip vaikučius mokinti, va
dovauti ir t.
ALDLD Kuopos Turėtų Pri

sidėti Prie To Darbo
Kur del tam tikrų prie

žasčių negalima organizuoti 
vaikučius į LDS Vaikų Sky
rių (kaip, pavyzdžiui, Mass- 
ashusetts, kur LDS dar nė
ra įregistruotas), ten ALD
LD kuopos turėtų organi
zuoti vaikų draugijėles, ir Į 
kas liečia vaikučių mokini
mą, tai LDS Vaikų Organi
zavimo Komisija galės su
teikti patarimus. Prie to, 
ALDLD kuopos visur turė
tų bendrai darbuotis su 
LDS kuopomis mokyklėlių 
įsteigime ir tvarkyme.

Taigi, draugai ir draugės, 
visi kreipkime rimtą domę 
į vaikučių organizavimu ir 
lavinimą darbininkiško su
pratimo. Kurie turite vai
kus nuo 2 iki 16 metų am
žiaus, 
LDS Vaikų Skyrių.

Vaikų organizavimo ir la
vinimo darbas, tai nėra vien 
tik LDS organizacijos dar
bas.
kalas viso mūsų judėjimo.

Todėl mes prašome visų 
draugų ir draugių, ' kurie 
priklauso ir kurie nepri
klauso prie LDS organizaci
jos, remti vaikų organizavi
mo darbą, visur kiek galint 
darbuotis organizavime vai
kų kuopelių ir mokyklėli 
visur, kur tik yra proga, ra
ginti darbininkus įrašyti 
savo vaikus į LDS Vaikų 
Skyrių, leisti į mokyklėles 
ir 11. '

Mes lengvai galime per 
visą šalį suorganizuoti ma
žiausia 1000 vaikų. Suor
ganizavus tiek vaikų į pas
tovią, tvirtą organizaciją, 
būtų didelė nauda mūsų ju
dėjimui. Tinkamai juos mo
kinant galėtume išauklėti 
didelį .skaičių gerų veikėjų 
darbininkų revoliuciniam 
judėjimui.

Todėl, draugai ir draugės, 
be jokio atidėliojimo dirbki
me vaikučių organizavimo 
darbą, kuris yra labai svar
bus.

Visur, visose kolonijose, 
visų mūsų organizacijų 
draugai ir draugės privalo 
bendrai veikti, kooperuoti 
su draugais ir draugėmis, 
kurie įrašinėja vaikus į 
LDS Vaikų Skyrių, kurie 
organizuoja vaikų mokyklė
les.

kad jį galėtų suprasti ne tik 
vienas autorius, bet ir skaity
tojai. žinoma, tuomet draugas 
mano, kad jo rašinėlis “iškrai
pytas,” tačiaus jei jisai tilptų 
taip, kaip parašytas, tai būtų 
visai nesuprantamas.

Taip padaryta ir su draugo 
rašinėliu. Sunaudota tiek, kiek 
jo buvo galima laikraštyje su
naudoti ir pertaisant suprasti. 
Del to draugui nereikia _ pykti 
ant redakcijos, bet bandyti la
vintis ir rašinėti dažniau. Taip 
jūs galėsite išsilavinti geriau 
rašyti. Nereikia kaltinti sunkų 
darbą, kad del to negalima ge
rai rašyti. Yra daugelis darbi
ninkų, kurie sunkius darbus 
dirbdami, prasilavina ir lieka 
redaktoriais. Tik reikia lavin
tis. Tada jūsų rašinėliai 
taip, kaip jie parašyti.

Komitetas visuomet pasiren
gęs teikti draugišką koopera
ciją kuopoms ir nariams.

Apskričio Sekretorė,
K. Rušinskienė,
112 Middle St., 
Minersville, Pa.

rinkimas perkeltas iš priežasties Le
nino paminėjimo prakalbų. Malonė
kite visi nariai ateiti ant susirinki
mo, nes yra daug svarbių rekalų ap
tarti.

Sekr. N. Astraskiene.
(17-18)

tilps

Mirė Veiklus Komunistas
BOSTON, Mass. — čionai 

mirė draugas Motel Boxer, ■ 
40 metų amžiaus. Komuni-į 
stų Partijos veiklus narys ir i 
kovingas vadas namų staty
tojų darbininkų unijos. Mi
rė po ilgos ir sunkios ligos.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

HUDSON, MASS, 
i
! Ixmino mirties paminėjimo pra- t 

IŠ ALDLD 9-TO IR LDSA kalbos su koncertine programa įvyks ? 
6-TO APSKRIČIO POSĖDŽIO 21 dieną sausio, 7:30 vai. vakare,

1 Y.W.C.A. svetainėje kampas Ann ir!
1 Church St. Prakalbą sakys drau-.

1 gas I. Amter ir del programos dai- ■ 
j nuos Laisvės Choas.
i kai

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
14 kuopos A. Kazakevičius da- 
pildymui Apskričio Komite
to.

LDSA Apskričio valdyba ra- Į 
portavo, kad kuopos 36 ir 75 ' 
vienysis su ALDLD kuopa. 62 
kuopa palaikys ALDLD mote-, vakare, 
rų kuopą.

Nutarta dar kaitą lankytis į 
kuopų susirinkimus. Tam tik
slui reikia sušaukti susirinki-

Umai, o juose dalyvaus drau
gai A. žemaitis ir J. Rušins- 
kas.

Plačiai diskusuota žurnalo 
“šviesoj” vajus. Draugai išsi-

Tai yra svarbus rei- Carbon,

tuojaus įrašykite į i reiškė, kada gausime laikraš- 
j tj, tai tuojaus pradėsime dar- 
i bą. Bus stengtasi padaryti 
žurnalo vajų sėkmingu.

Nutarta Apskričių konferen
ciją šaukti kovo 25 d., Port 

Pa. Apskričių Ko
mitetas pasiskyrė asmeniškai 
aplankyti neveiklias kuopas ir 
paraginti jas dalyvauti kon
ferencijoj.

Draugas žemaitis apsiėmė 
eiti Apskričio organizatoriaus 
pareigas. LDSA 6-tas Apskri
tys paskyrė 
Centrą.

pskričio 
u draugių 

radios. Draugai, 
deda pastangų, kad sudrutin- 
ti ALDLD organizacijos vei
kimą. Bet be tinkamos para
mos iš kuopų pusės tas nebus 
galima sėkmingai padaryti. 
Todėl Apskričio Komitetas ir 
prašo šios paramos, kad visi 
nariai veiktų gerai ir draugiš
kai atlikimui šių darbų, kurie 
jau suminėti.

$3.00 į ALDLD

E

Komitetas prašo 
ir draugų koope- 

Komitetas

J. Siurba. 
----------- _ ?

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
DRG. ŽILINSKUI. — Pasta

bą redakcijai gavome. Tačiaus 
redakcija visuomet pasilaiko 
teisę raštus taisyti ir trumpin
ti. Dažniausia raštus - reikia 
daug taisyti tuos, kurie netai- 
sykliškai parašyti. Draugų, 
kurie visai silpnai rašo, raštai 
reikia perrašyti. Kartais tokių 
raštų būna ir mintys neišlaiky
tai parašytos, neįskaitomos. Tad 
visą rašinėlį reikia perdirbti,

MINERSVILLE, PA.
Lenino Paminėjimas ir Sovietiniai 

Paveikslai
Komunistų Partija rodys krutamus 

paveikslus iš Sovietų “ROAD TO 
LIFE,” kuris atsibus 25 dieną sau
sio, 7 vai. vakare.

šis^krutamas paveikslas atvaizduo
ja karo našlaičių benamių gyvenimą, 
paskui rodo kaip Sovietų valdžia 
moksliškai sutvarkė gyvenimo aplin
kybes, ir iš jaunų valkatų padarė pa
vyzdingus piliečius. O čionais, kaip

i tik priešingai: gyvenimo aplinkybės 
' geriausius jaunuolius valkatomis pa-
■ verčia.

Drg. Steve Nelson ką tik nesenai 
: sugrįžęs iš Sovietų Sąjungos aiškins 
I paveikslą ir kalbės apie Lenino mir- 
į ties atsiminimus. Jaunuoliai dainuos 
revoliucines dainas.

Neužmirškitę draugai ir draugės,
■ kad tai labai svarbus ir naudingas 
i veikalas nevien tik del suaugusių, bet
ir del jaunuolių. Įžanga labai žema: 
seniems 20c; jaunuoliams 10 centų.

Kviečia Komunistų Partija.
(17-18)

HUDSON, MASS.
ALDLD 103 kp.'susirinkimas įvyks 

Į su moterų kuopa, 24 dieną sausio, 7 
I vai. vakare, LPK svetainėje, 17 
i School St. Draugai ir draugės, ma- 
i lonckite visi dalyvauti, nes moterys 
j nejuokais rengiasi mus sumušti ir 

ALDLD 52 kp. susirinkimas įvyks nugalėt, nes bus valdybos rinkimai, 
pirmadienį, sausio. 22 <1., 7:30 vai. i Org. S. Kukauskas.

Draugijų svetainėje. Susi-j (17-18)

Visi, darbinin- 
dalyvaukite skaitlingai.

Komitetas.
(17-18) 1

DETROIT, MICH.
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Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 
Naudokitės proga!

K

LIETUVIU ANGOŲ
KOMPANIJA

•» '
Pirmos klasės^anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 

tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitčmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-lGf61 npOTiArba užeikite pasikalbėti IKU-LivlBLK

Kampas Union Avė. ir Grand St.485 Grand St.,

namus. Prašome

COAL CO
Brooklyn, N. Y

dincAamc ciliv vhjvvjo, llAUllli lllvo bUldUi

<J> -mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vieloj.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akmių

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

visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jump

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:
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Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred £. Burnham 
Dr. Theodore Conklin

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

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Ifiviston Ave., Brooklyn. N.
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LAISVES" VAKARIENE Į 

Įvyks po “Laisvės” Bendrovės Dalininkų Suvažiavimo | 
Dainuos K. Menkeliuniute, A. Višniauskas, J. L. Kavaliauskaitė, trys c 

žymūs Italai Solistai, Aido Choro Merginų Sekstetas ir Vyrų Oktetas U

■)

■*

Y
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TUOJ ĮSIGYKITE JZANGOS TIKIETUS
A f- ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI
R d Ii vien tik šokiams 35 CENTAI ypataiV U iš Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai 15e Hi

H!
■y JI

Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

GRAND PARADISE BALLROOM
Ten yra patalpos ant 2,000 ypatų 

318 Grand StAntrašas: 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 Orkestrą9.
Prašome išanksto įsigyti bilietus ir atsilankyti į šį mūsų dienraščio pokilį.

Sekmadienį, 4 Dieną Vasario-February, 1934
mi Im ini jai iAi yu vy
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Pirmadien., Sausio, 22, 1934 Penktas Puslapis

SCRANTON, PA lienė ir P. Šlekaitis. Komisi-} 
jon peržiūrėjimui knygų ' 
rinkta: F. M. Indriulis, A. Pro-j 

lliekaitė ir J. Norkus. Į komi-, 
siją organizavimui moterų į A! 
LDLD išrinkta: J. Elinskis, P.!

Proliekaitė.' 
delegatai į ■ 

Apskričio konferenciją,'
A. Petruškevi- kuri Įvyks sausio 28 d., Wil-!
Klikūnas 55c. kės Barrių mieste. Delega-j

tais yra: J. Klikūnas, J. Taniu-Į kalų.
lionienė, P. Šlekaitis ir F. M. Į tai kaip darbininkų klasė ga-1 
Indriulis.

Linkėtina gerų 
; naujai valdybai, o 
'jaunai organizatorei, 
Į kaitei. Padalykime,

Aukos Surinktos Kaškiaučiaus 
Prakalbose

Daktaro Kaškiaučiaus pra
kalbose, kurios Įvyko gruodžio ! Indriulienė ir A. 
16 dieną, aukavo sekami drau- Į Taipgi išrinkta 
gai: XII

G. Liepa ir 
čius po $4.00.
B. Tuškevičius ir P. Kručas po| 
50c. St. šonas, J. Pangonis, J. 
Karaneckas, F. Mankauskas, 
L. Mizgiras. G. Stanionis ir J. 
Norkus—po 25c. Viso aukų su-; 
rinkta $6.90.

Iš ALDLD ir LDSA Kuopų į 
Susirinkimo

Finansinė padėtis mūsų kUo- 
iš-jpos dabartiniu laiku yra blo

ga. Sunku užsimokėti irĮ

ROCHESTER, N. Y
LDSA 26 kuopa nutarė 

duoklės ($5.00) į Tarptautini nytis su ALDLD kuopa, 
Darbininkų Apsigynimą.

Kitas dalykas labai negeras, 
tai yra tas, kad draugai neno
ri nieko apsiimti veikti del or
ganizacijos ir visuomenės re i-j

Jei taip draugai daro, i

pasekmių ! listinės tvarkos, 
ypatingai 
d. Prolie- 
kad šiais 

metais mūsų organizacija pa
kiltų nariais ir veikimu.

Vienas Iš Keturių Koresp-ALDLD ir LDSA kuopų su-: 
sirinkimas įvyko sausio 7 d.' 
Susirinko draugai ir drau
gės. Tiktai gaila, kad ne visi 
nariai lanko susirinkimus. Bet į 
tie, kurie lanko susirinkimus1 
ir dalyvavo šiame susirinkime, | kuopa surengė parengimą nau- 
svarstė organizacijos reikalus i dai “Daily Workerio.” Pa- 

, rimtai ir gyvai. Įrengimas davė pelno $9.77.
Susirinkimas padarė daug Paskiaus dar draugas Deltuva 

gerų tarimų. Kuomet LDSA; paaukavo 50c, tai pasidarė 
kuopa pranešė, kad moterys $10.27. Pinigai likosi perduo- 
nutarė prisidėti prie ALDLD;ta skirtam tikslui.
39 kuopos, tai likosi pilnai už-1 
girta jų tarimas ir priimta ALDLD 
draugės su dideliu pasitenkini- sausio 8 d 

v mu.
Valdyba 1934 metams 

rinkta iš šių draugų : Organ. Į Tą darbą atlikti apsiėmė ta pa- 
Adelė Proliekaitė, susinėsimų , ti komisija. Kuomet bus pra- 
sekretorium—Klevinskas, fin. Į nešta apie tą parengimą, tai 
sekretorium—P. Šlekaitis, ižd. visi draugai tėmykite ir atsi- 
—R. Jenuškaitis. 'lankykite, kad turėtume geres-

Korespondentais: F. M. In- nes pasekmes, negu kad tu- 
driulis, G. Stanionis, P. Indriu-J rėjomc gruodžio 16 d.

BALTIMORE, MD
Gruodžio 16 d. ALDLD 25

vie
tai 

dabar susirinkimai įvyks ben
drai.

Del to, kad įvyko d. Mille- 
rio prakalbos tą dieną, kuomet 
turėjo būti susirinkimas, tai 

į susirinkimas atidėtas iki sau- 
!sio (Jan.) 23 dienai. Todėl 
j visi žinokite, kad susirinkimas 
i įvyks sausio 23 d., po nurne- 

i lės pasiliuosuoti iš šios kapita- riu 575 joseph a ve., 7:30 v. 
I • i vakare. Visi ir visos dalyvau-

Buvo sumanymas, kad rei-Įkite.
1 kia užsimokėti 5 dol. ir prisi-i 
I • IĮ dėti prie lietuvių knygyno. į 
'Man rodos, kad tai labai svar-j 
I I

j bu. Tuomet reikalinga fenais 
partraukti “Laisvę.” Tačiaus 
draugai atmetė. Gal aš nemo
kėjau įtikinti susirinkimo na
rius. Bet man rodos, kad mes 
mažai galėsime nuveikti, kuo
met laikomės užsiskyrę siau
ra m e rate 1 y j e. M es tu ri m e
išeiti į platesnį svietą, 

'nais yra kliubas, fenais 
vių svetainė ir suėjimo 
ras.

reikaluose 
tuomi ru- i

bandys ir šį streiką parduoti? 
O jie tą darys. Nežiūrint ko
kiai politinei sektai Vilkelis 
priklauso, bet jis yra mainierys 
ir jis turėtų suprasti, kad 
tik patys mainieriai galės strei
kus išlaimėti, susiorganizavę i 
“Rank and File” komietus, kaip 
lokaluose, taip ir konferencijose.

V. Gl-aubičius.

rėčkas. Jaunas vaikinas, bet 
smuiką valdo labai puikiai. 
Laike vakarienės sugriežė ke
letą kavalkų, kurie išėjo labai 
puikiai. Mūsų apielinkės or
ganizacijos turėtų 
vaikiną pasikviesti i 
rengimus.

Sietyniečiai moka 
ir daug publikos, 
turėtų

šį jauną 
savo pa

sutraukti

nuo jų pasimokinti.

A. Puitin.

WILKES BARRE, PA.

pasakė 
Nurodė,

la-
ko- Elizabeth® Žinios

da ir angliškai būna kalbama.
Reikia žodis tarti kas link mo

terų, kad jos atsilieka nuo vy
rų. Kaip matyti, tai mūsų pa
žangioji publika da vis tebeseka 
pasenusias ir netikusias buržua
zijos tradicijas, kad moteriai 
nėra reikalo ką žinoti politiniuo
se ir ekonominiuose 
tik vieni vyrai turi 
pintis.

J

Draugas Milleris 
bai gerą prakalbą,
kiose sąlygose gyvena moterys 

! ir kaip yra prižiūrimi jų kūdi
kiai. Taipgi aiškioj formoj 
nurodė visą ekonominę padėtį, 

i kaip žmonės sėkmingai vykdo 
; socializmą Sovietų Sąjungoj.

Kalbėjo ir apie Lietuvą. Kiek
vienam buvo lengva suprasti, 
kokioj padėtyj dabar turi gy
venti Lietuvos valstiečiai. Pa
vyzdžiui, ūkininkas, kuris turė
jo 30 hektarų žemės, užaugino

Iš Draugo Milerio Prakalbų
Sausio 14 d. čionai kalbėjo d.

J. P. Milleris. Publikos buvo 
susirinkę vidutiniškai, bet pagal Į keturjs sflnug h. dvi dukteri 
svarbumą šių prakalbų, tai per-j . .. ................ „ ..
mažai. Stebėtina, kad publika

j susidarė veik tik iš vienų vyrų. 
Moterų buvo tik apie tuzinas. 
Buvo apie desėtkas jaunuolių, 
bet jaunuoliai prakalbos neklau
sė, nors šie jaunuoliai gerai su
pranta lietuviškai.

Laike prakalbos jaunuoliai ir 
jaunuoles krykštavo kitam gale

Redakcija visai ven-' svetaines, tai laukan bėgo, tai 
. Nekurie iš jų 

kurie liečia tik kelis draugus'esą virš 20 metų, bet elgėsi, 
vienoje kolonijoje. Tain nat kaip kūdikiai. Reikia už tai 
tuos ginčus negalima 
per laikraštį. Tad, 
eikite ir riškite tuos 
organizacijose.)

lietu- 
cent-

(Nuo Redakcijos. — Kores-
Kitas geras dalykas nutarta pondencijos vietą, kuri ginči- 

kuopos susirinkime, na vietinius dalykus ir kelia 
tai taip pat pa-' ginčus su draugais,—aplei-

| rengti pramogą del Tarptauti-j džiame. 1-------------------
iš-į nio Darbininkų Apsigynimo. Į gia įsileisti ginčus į laikraštį,! atgal į svetainę.

Taip pat kaip kūdikiai.
išrišti kaltinti jų tėvus, nes ten pat 

draugai,1 būna jų tėvai ir nebando pamo- 
dalykus kinti savo vaikus, kad jie negra-

• žiai elgiasi. Tą patį daro daug
Aš. mūsų jaunuolių prakalbose, ka-

DIENRAŠČIO “LAISVES
KONCERTAS, VAKARIENE IR ŠOKIAI

Subatoje, 10 d. Vasario-Feb., 1934
“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST, WATERBURY, CONN.

SVETAINE ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.25
Vakarienė bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

KONCERTINĖJ PROGRAMOJ DALYVIAI:

K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn,
N. Y., dar pirmu kartu mus apielinkėj.

B. RAMOŠKIUTĖ iš Hartford, Conn, 
pirmu kart- Waterburyj, laimėjus pir
mus prizus lošime bei dainavime augš- 
tesnėse mokyklose Hartforde.

AIDO CHORO VYRŲ OKTETAS, 
iš Brooklyn, N. Y.

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart
ford, Conn.

CHORAS DAINA, iš •New Haven, 
Conn., vadovaujamas J. Latvio, pusėti
nai išlavintas ir turi gražaus jaunimo, 
didelis mišrus choras.

Drg. A. BIMBA pasakys trumpą,
K. MENKELIUNIUTĖ ^et storą prakalbėlę. F PAKALNIŠKIS

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūte

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS
— 7----------------------

Tikietus Reikia Įsigyti Iš Kalno, juos galima gauti pas ALDLD, Choro ir Kitų Org. Narius 
ir “Laisvės” skaitytojus. Pas Duris gal Nebus. Visus lietuvius darbininkus, profesionalus ir 
biznierius kviečiame dalyvauti.

, I

Užkviečia visus: Darb. Org. nariai, “Laisves” skaitytojai ir rėmėjai.

i ir tą žemę visi lygiai išsidalino. 
O tą jie turi daryti, nes Lietu- 

. voj industrijos kaip nėra. Na, 
I o fašistinei Smetonos valdžiai 
nerūpi biednuomenės reikalai.-

Prakalbą užbaigus buvo dis
kusijos kas link tik ką iššauk
to mainierių streiko. Diskusi
jose dalyvavo visokių pažiūrų 
darbininkai ir visi pripažino, 
kad dabartiniai mainierių vadai, 
Cappellini ir Maloney, nėra 
daugiau niekas, kaip tik apga
vikai, kurie jau pardavė pir
miau kelis mainierių streikus.

Daug mainierių išsireiškė, 
kad mainieriai turi remti strei
ką ir kartu organizuoti loka
luose bendrus komitetus iš pa
čių mainierių, “Rank and File 
Committee”. Bet tam priešino
si Vilkelis. Nežinia, ar tas 
žmogus yra toks didelis neišma
nėlis, ar jis tiksliai eina rene
gatų keliu? Jis pats gerai žino, 
kad minėti vadai yra pardavi- 
kai, ir kas reikės daryti, jei jie

NEPRA
LEISKI

TE JO!

SEK. ŠEŠTADIENĮ
Pradžia 8-tą Vai. Vak.

KOSTIUMŲ

KONCERTAS
APVAIKščIOJIMUI

SUKAKTUVES

PUIKI PROGRAMA 
Dovanos! Dovanos! Dovanos! 

Už GERIAUSIUS KOSTIUMUS

Ether-Wave instrument 
tai muzika iš oro

Sol Bravermano dvi negrų 
ir baltų orkestros 

< *
IWO Symfonijos Orkestrą

I. Koreman, direktorius
>’c

Masinis veikimas per IWO
Jaunuolių ir vaikų sekcijas

69th REGIMENT 
ARMORY

25th St. ir Lexington Ave-

Įžanga 35 centai
Tikietai parsiduoda: 

Workers Bookshop, 50 
E. 13th St., I. W. O. 30

Fifth Ave. ir prie durų

Tai 
i gės L.
j ko į Sovietų Sąjungą, pas sa-

Taigi, taigi, Garwood o “ma-■ vo draugę gyventi. Mūsų vi- 
joras” ir didelis republikonas' sos organizacijos surengė jai 
Gradeckas-Gradaitis ir dar 
Gradis išėjo iš kalėjimo 26 d. 
gruodžio, kuriame jis tupėjo 
už girtą važiavimą. Apie tai 
savo laiku buvo rašyta “Lais
vėj.” Priežodis sako, nespjauk 
į vandenį, nes turėsi gerti. Tai 
taip atsitiko ir su Gradecku.

Kadaise šis asmuo, 1 
karštas pruseikinis, parašė Į'mesnio veikimo. 
“Laisvę,” kad su driskiais pro-1 paskutinis žod 
letarais nereikia nieko bend-j kaipo 
ro turėti, 
karštai ir

ir netekom mūsų drau- 
Civinskienės, kuri išvy-

draugišką išleistuvių vakarė
lį, kuris pavyko gana puikiai. 
Kadangi ji priklausė Partijai 
ir prie kitų organizacijų, tai 
buvo susirinkę visų tautų dar
bininkai su ja atsisveikinti. 
Laike išleistuvių surinkta kele
tas dolerių vietinei Komunis- 

kaipoitų Partijos vienetai del toli- 
Civinskienės 

draugams, 
atsisveikinimas, buvo, 

Karštai spjovė, tai j tai kvietimas susirinkusių dar- 
ryja atgal.

šiuomi laiku išvarytas iš stu-!munistų Partijos eiles, 
bos tik golfo kelinėse ir tri-jsavęs linkiu 
juose marškiniuose, vaikščio-, nes ir dar goresnio pasidarba- 
ja po Front gatvę, kur dau-jvimo del darbo klasės.
giausiai “dirskiai” proletarai, | 
arba, geriau pasakius, lumpen 
proletarai, “gyvena.” Tai , 
mat, kur “republikonai” Gar-' 
woodo “majorą” nusivedė, į į 
tikrą klampynę.

Nes j Liniukų, kad visi stotų į Ko- 
. Nuo 

laimingos kelio-

Žinių Rinkėjas.

LINDEN, N. J
Kiek laiko atgal “Laisvėje” 

i tilpo korespondencija apie Lie- 
Aną sykį teko man pirmą j tuvių Saulės pašelpinę draugi- 

kartą dalyvauti Newarko Šie- ją. Toje korespondencijoj su- 
tyijo Choro bankiete ir turiu l minėta, kad draugija paskyrė 
prisipažinti, kad newarkieciai ■ kaipo auką “Laisvei” $5.00. 
moka rengti geras vakarienes j Tai klaidingai pažymėta.
ir gerą programą. Man labai; Minėtos draugijos “Laisvė” 
patiko Sietyno choro dainavi-iyra organas, tai draugija už 

tai ir užsimokėjo $5.00. Tai 
reiškia, kad Lietuvių Saulės 
Draugija atsinaujino “Laisvę,” 
kaipo organą, kuri per metus

Sietyno Choras turi labai ma-i laiko patarnauja mūsų draugi- 
lonių soprano balsų. i jai. skelbdama susirinkimus ir

Sietyno chore priklauso la-j valdybos antrašus.
bai sugabus smuikininkas Dva- j O. V.

mas. Dainavo kelias dainas, 
kurios išėjo tiesiog artistiškai. 
Ypač soprano balsai labai su
tartinai dainavo. “Yes, yes,”

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

iki
iki

4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
7:30 vai. vakarais.

rytu

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 prieinam# kainą sutaiso automobi
lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.

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

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y. 
Near Manhattan Avenue
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SUMAžeJO bankų 

ĮDĖLIAI
j nj1.

ĮVAIRIOS žinios
Išpildykime Šimtą Nuošimčiu
ALDLD 2-ro Apskričio Kuo

poms ir Visiems Nariams

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Jfalba Lietuviškai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

New Yorko valstijoj 
, pomųjų bankų įdėliai 
j sumažėję $252,775,000.
■ tuose bankuose šiandien yra1 
$5,064,000,000 Įdėlių.

tau-' 
yra > 

Viso i

ves- 
grupių ir pavienių. 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u ,su ;
amerikoniškais. Į 

Reikalui esant | 
ir padidinu to
kio dydžio, ko-1 
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom, i 
Kainos prieina- i 
mos.

JONAS STOKES
Marion St.,

Chauncey St. 
BROOKLYN.

Tel.: Glenniore

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

512

jai pasikvietė razbaininkus į i ne ; atpenč, jie visuomet ir vi-1 mes kovosime prieš jus ir kvie 
padėjo ir bendrai dirbo sime kriaučius, kuriems 

labo 54 lokalo.” Tai koks darbininkų vienybė, ka 
čia bendras darbas, kad kilis nesektų, 
assesmentų reikale Joint j Kaip 1925 metais “G< 

atakuoja j “Vienybė,” “Keleivis” ir “Nau
jienos” mus atakavo, kad mes 
Maskvos įsakymu užgriebėme 
Amalgameitų Unijos lietuviš
kus lokalus, kad mes lendame j tų ir 
į pašaipiuos draugijas, kliu-■ ryti- 
bus ir visus tempiame į Mąsk-; st„ ( „ntra|
vą, o dabar Pruseika ir Butkus n. Y. 
per “Naująją Gadynę” duduo- 
ja nauja giesmę, bet tom pa- j PARSIDU0DA ,.estau,.antaS 

kad “bimbizmas garden. Savininkas turi 
Kaip tada buvo niu, tad nori vieną parduot, 
melagių batalija 
dabar pruseiki-!

susirinkimą ir sumušė 7 
vingus darbininkus.

Meta Laukan CWA 
Darbininkus

Viešų darbu ponai išvijo
Pabaigoje pereitų metų mū-, darbininkus iš darbo, kaltin

au paskelbtas vajus gavimui ■ darni, būk jie nebuvo išėję į 
darbininkiškai spaudai naujų 1 darbą ir gavo mokėti. Tai jau 
skaitytojų ir naujų narių į A ; nepirmas tokis ponų pasielgi- 
LDLD išpildytas tik dalinai:

“Laisvei

rūpi 
to-

ko-: su r 
del 
jau 
net 
Boardo susirinkime 
vienas kitą?

Kodėl lygiečiai statė i Pran- 
ckevičiaus vietą J. Aleksyną, 
o ne Pranckevičių ? Dalykas 
buvo taip. Per Lygos susi
rinkimą, darant sleitą į loka
lo vietas, apsiėmė: Jackus, 
Aleksynas ir Pranckevičius, 
pirmutiniai du gavo daugiau 
balsų Lygos susirinkime, tad 
palei organizacijos papročius 
ir taisykles, lygiečiai turėjo 
stovėti lokalo susirinkime už 
Jackų ir Aleksyną. Jie taip .
ir stovėjo, bet Pranckevičius j čiuoti su savo priešais ir visokiu 
kandidatavo ir tapo išrinktu.^ demagogišku būdu pjudyti ma- j PARSIDUODA 4 kambariu 
tai čia. rodos, nieko naujo, bet i sės žmonių prieš komunistus, j 
sklokininkams skandalas ir tie prieš jų simpatikus. Bet kaip i

Vaitu- tada tas muilo burbulas truko, 
norėję- išmesti, j taip jis 
Iš kur jūs tuos eidamas veidmainiškai kalbėjo !

PARDAVIMAI

2

I mas. Kuriuos tik nužiuro, ar- 
naujų skaitytojų i ba kurie darbininkai priešina- 

savo apskričio ribose gavome si. tai bando gauti priekabį ir 
daugiau negu bent kada pir-1 pavaryti laukan. Prieš tokį 
miau. Ypač gerai tuom atžvil-į viršininkų elgėsi užprotestavo 
giu pasirodė New Jersey vals-Į 500 darbininkų, dirbančių pr 
tija. Bet naujų narių į ALDL CWA Beai' Mountaine. 
D tai labai skrumnai tegavo-, 
me.

Mūsų apskrity j vienybė tar-: 
pe ALDLD ir LDSA jau veik . 
pilnai atlikta. Apskritys paki-i 
lo narių skaičium ale bendrai į 
mūsų judėjimas tuomi nepa-1 
kilo, nes naujų spėkų nedasi- 
dėjo.

ALDLD Centras paskelbė ^avo pelnų $1,380,007. 
savo vajų nuo sausio 15 d. iki no Mills Co. turi $46.900 

Paraffine Co. į šešis 
Šviesai” naujų skaityto- nesiūs laiko gavo pelnų 

“ " Klein.
Tai matote,

Kapitalistų Turtai Au«a

ie

čiom gaidom, 
surys visus.” 
veidmainių ir 
keliama, taip 
ninku, kurie nesidrovi p-asibu-

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

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

Grill. Labai geroj Vietoj, prie dirb- ' 
tuvių. Biznis išdirbtas per daug me- , 

gerą gyvenimą 
Pardavimo priežastį 

, kreipkitės: 63

and

'galima pada- , 
sužinosite 
York St.
Brooklyn, į

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vynj ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
158 W. 4lth SI. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

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

Ryte

kam p. Broadway
Stotis

5-9467

su beer 
du biz- 1 

Atsi
šaukite: 446 Tenth Avenue, kampas 

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

garden.

CLEMENT VOKETAITIS
LI ETŲ VIS A D V O K A TA S

.Warner Bros. Pictures Inc. 
(judžių kompanija) praneša, 
kad į tris mėnesius pasidarė 

! gryno pelno $105,752.
i Cord Corp, pereitais metais 

Cor- 
pel- 
mė- 
$1,- 
Co.

BROOKLYN. N. Y.
forni- 

: .sius. Parduosiu labai pigiai. Prie- 
! žastis pardavimo—turiu apleist mies- 
tą. Galima matyt del informacijų 

Į nuo 7—9 vakare. Kreipkitės: 426 
truks ir dabar. Kas Grand St., Brooklyn, N. Y.

(15-20)

113 WEST 42ND ST.
NEW

Phone

Valandos:

YORK, N. Y.

Bryant 9-7763 

nuo 1—6 po pietų

.................  ‘ *...............  Į 
Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS i
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinam.'} kainą 
Parsamdau automobilius vesta- I 

včm, parėm, krikštynom ir kito- 1 
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue' 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

15 d. kovo mėn. rinkimui žur- aų. 
nalui
jų. “šviesos” kaina $1.00 me- 028.939. D. Emil 
tams, išeis kas trys mėnesiai, pelnijo $212.654.

pozicija

“už” darbininkus, o jiems tai- Į • 
k ė į užpakali nerti ]
niubo ; sukniubs ir butkinė-pru- i * 
seikinė avantiūra.

* J. Buivydas. (

penj-suk- Į BROOKLYN LABOR LYCEUM i
utkine-nru- I

Visos 2-ro Apskričio kuopos, kad krizis yra ne visiems, ka- 
New Yorke 1,500,000 be- 

naujų skaity- darbių vargsta, daugelis ba
tai kiti kraunasi turtus 
skaitomi “lygiais pilie- 
Baisi ta “lygybe”!

BOSTON LUNCH Telephone, Evergreen 6-5310
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ran
kiotų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

J. GARŠVATai Lietuvių Valgykla

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

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

Graborius (Undertaker)

visi nariai stokime į darbą rin
kime “šviesai 
tojų. Tuom pat žygiu verbuo
kime naujus narius į ALDLD.

Spaudos vajuje savo perei
gą atlikome gerai. Jei “švie
sos” vajuje pasirodysime pui
kiai ir gausime tuom laiku 
nors 50 naujų narių į savo ap
skričio kuopas, tai pasibrėžtus 
darbus būsime atlikę šimtą 
nuošimčių.

Daugiau domės kreipkime Į į šeimynų, kuriose buvo 21,105 
kuopų susirinkimus. Reikia 
daryti juos įdomiais taip, kad 
užinteresuoti narius juos lan
kyti. Po susirinkimų 
turėti diskusijos 
svarbiais dienos 
Kur galime, rengti paskaitas 
Marksizmo-Leninizmo klausi
mais arba iš kitų mokslo sri
čių bendros apšvietos klausi
mais kaip tai: dailės, sveika
tos, gamtos mokslo, sporto ir 
kitais klausimais.

Tačiaus, vedant diskusijas < 
reikia prisilaikyti tvarkos, rei
kia vengti, kad jos neišsivys- į 
tytų į asmeniškas peštynes ar
ba, kad fašistiniai elementai 
nepanaudotų mūsų diskusijas 
niekinimui revoliucinio darbi
ninkų judėjimo. Rengiant pre-: 
lekcijas būkime atsargūs, kad ! 
kartais buržuazinės ideologijos 
prelegentai n e į š m u geliuotų 
darbininkų vienybę ardan
čios nuomonės: tautinės ar ra
sinės neapykantos, kaip pada
rė Chicagoje Dr. Naikelis. Mū
sų apšvietos susirinkimai turi 
būti dirva rekrutavimui naujų 
narių į Komunistų Partiją.

Apskričiui kainavo pasiunti
mas delegato į Prieš Linčaus IIKAS NAUJO TARPU ir žino ką reiškia darbininkų 
Konferenciją, kuri įvyko Bal- • 
timore, Md. Dabar kaštuos 
pasiųsti delegatą į Washingto-

reikia 
kylančiais 

klausimais.

dauja. 
ir visi v • • ♦ yciais.

Turi Kuomi Pasigirti
deOrganizacija St. Vincent 

Paul sakosi, kad 1933 metais, 
pagelbėjo 4,462 badaujančių

žmonės. 55 žmones pasiuntė 
į kitus miestus, kurie neturėjo 
už ką parvažiuoti ir išdalino 
20.000 tikietų del bedarbių. 
Tie ponai giriasi savo gerašir- 
dingumu. Užmiršta, kad pir- 
miaus išnaudotojai apiplėšė 
darbininkus, kada jie dirbo, o 
dabar pasirodo geraširdžiais.

i Darbininkų pareiga kovoti už 
darbo 
dą.

žmonių socialę apdrau-

įvairios Žinutės
Busas, kuriuomi vežė 20 

kūčių, daugiausiai fiziniai 
sveikų. į mokyklą, 
Vaikučiai išsigelbėjo, tik 

■sunkiai sužeisti.

vai- 
ne- 

apsi vertė.
keli

pa-Du darbininkai buvo 
'šaukti teisman ir kaltinami, 
kad jie kėlė betvarkę prie Co
lonial Laundry, Brooklyne, bet 
kapitalistų teisėjas buvo pri
verstas juos paleisti. Tie dar
bininkai bandė organizuoti ki-

I tu s 
' uniją.

darbininkus į revoliucinę rjn]<irne'? ^e.

dar-
Uni-

Komedija “Už Pinigus Vesta 
Pati” ir Užtikrinimas

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

I lauk tuvių direktorius į 
i . i4 Išbalzamuoja ir laidoja numirusiusj 
| ant visokių kapinių; parsamdo au-l 
| tomobilius ir karietas veselijomsj 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams į

231 Bedford Avenue
BROOKLY?< N. Y.

Gerbiamieji Brooklyno ir 
apielinkės lietuviai! Kaip jau 
yra visiems žinpma, sek an-1 
čioj nedčlioj, 28 d. sausio, 101 | 
Grand St., Brooklyne/bus lo-'I 
šiama juokingiausia 3-jų veik
smų komedija “Už Pinigus 
Vesta Pati.”

Mes mokindamiesi šią ko
mediją įdėjome į ją labai daug 
gardaus ir sveiko juoko, žino
ma. tą galėjom padaryti, kad 
turim gerus komedijantus ir 
komedijantes. Taipgi komedi
ja yra nepolitiška ir neužgau
na jokių sriovių. Taigi visi 

vkaip vienas atsilankykite pa
žiūrėt ir gardžiai pasijuokt! 

atėjo i Aš kaipo komedijos režisierius 
! užtikrinu jums, kad žiūrėdami 
ii lošėjus juoku netrivosite.

Tikietai tik 50c ypatai iš- 
l anksto perkant, prie duru gi 

kadl^)c' Tai labai pigu! Kitos 
rp jnekurios draugijos įžangą pa

daro po 50c tik ant šokių, o 
čia komediją pamatysit ir pri- 

• sišoksit už tą patį tikietą.
Komedijos Režisierius.

J. Juška*

STEPHEN BREDES, JR.
241 BEDFORD AVE.

Brooklyn, N. Y.
But- Lietuvis Advokatas

kelia gvoltą. kad net 
kaitį lygiečiai 
kaipo fašistą.
“argumentus” ištraukėt? Vai
tukaičio nebuvo- rinkimai ir 
apie kokius metimus Lygos su
sirinkimą nebuvo nei kalbos, 
nes Lygos visuomet
buvo ir yra, kad ką didžiuma 
kriaučių išrinko, tai ir baigta. 
Per rinkimus yra leista vi-j 
siems demonstruoti savo liniją Į 
ir statyti kandidatus, o kas 
tampa išrinktu, reikia dirbti 
vienas ir bendras darbas loka
le, tai ginti nuo išnaudojimo 
darbininkų reikalus ir stovėti 
už lygias teises lietuviams 
bininkams Amalgameitų 
joje.

Bet čia p. Pruseikai ir
kui tas nesvarbu; jiems svar
bu bile sudaryti savęs pasitei
sinimui, kad vot mes tapome 
priversti net vienytis su ratel- 
ninkais, kad išsilaikyti . prieš 
Buivydo-Bimbos rėžimą lokale, 
kūne mėto, bracia, tokius na
rius iš lokalo vairo, kaip so
cialistas Michelsonas, Pranc- 
kevičius ir Vaitukaitis. Ne
verkite gailiom ašarom, nes jų 
pritruksite!

Štai tam pačiam kriaučių 
susirinkime, kur atsibuvo loka
lo valdybos rinkimai, u.j. 

: čeverykų streikieriai, kurie per 
į 16 savaičių streikuoja, prašyti j 
1 pagelbos. Nagi Michelsonas' 
f ir Vaitukaitis išėjo prieš, kad 
streiko jokio ten nėra, • 
paramos nereikia duoti, 
čiaus susirinkimas neklausė, 
aukojo 20 dolerių. Kada pil
domoji taryba išrinko pati 
Michelsoną, Kundrotą ir Linkų 
patirti, tai pats Michelsonas 
sugrįžęs pranešė, kad apie 20 
dirbtuvių streikuoja, o ] 
dirbtuves išimtas bjaurus i- . 
džionkšinas. Tai ar gražiai el
gėsi tie garbinami Butkaus ir 
Pruseikos žmonės lokalo susi- 
_______ __  Mūsų lokalas

, visuomet paremia streikierius, 
nes jie patys pergyveno kovas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienas skubus būdas sulaužymui per

šalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
su ANCHOR Pain-Expellcriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję, visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite Pain- 
Expelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

IN-EXPELLER

prieš 9 ; Delegatai į FSU Konferenciją
US in- , _ . ’ _

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykit?!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

< Brooklyn, N. Y.

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waving 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 mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 
mus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTl
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

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

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

XOAV Pasitarimai ir $4)00
—nH I egzaminavimas

Sovietų Sąjungos Draugų 
konvencija įvyks 26, 27 ir 28 
dienomis sausio, New Star 
Casino, New Yorke. Centro 
raštinė praneša, kad jau yra 
išrinkta apie 1,000 delegatų, 
kurių gauta mandatai.

Kaip yra su lietuvių darbi
ninkų organizacijomis, ar jau 
turite delegatus? Jeigu įle, tai 
greitai, išrinkite.

Sergančią Vyry ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomosj streikas.

Tame susirinkime atsišaukė i 
Needle Trade Industrial Uni- 

ku- 
28 

skaičiuje, apkaltinti, po teis- 
i mu. Organizacija jauna, fi- 

maršruto “Garsas,” “Vienybė,” “K^iei-i nansiniai biedna, rodos, kas 
Už tad iž- vis” ir “Naujienos” 1925 m«, čia tokio, kad dolerį kitą pa- 

Todel o 1934 Gavo Naujus Taikiniu- aukauti, kur futrų fabrikantai 
~ ’ "" ■ ■ • - .............. val

džia užpuolė tą kovingą futrų 
jsiuvėjų Uniją sutaškyti. z Bet 
Vaitukaitis ir Michelsonas 
bjauriausiai niekino tą organi- i 
zaciją ir kvietė kriaučius ne
duoti nei cento. Bet ir čia 
kriaučiai paaukojo 10 dolerių. 
Na, ir bara p. Pruseika mus 
lygiečius, kodėl mes neremia
me Michelsono ir Vaitukaičio’ 
politikos kriaučių lokale. Tai 
del kb mes ją turėtume remti, 
ar kad jie eina prieš kiekvie
ną darbininkų kovą? Mes to 
nedarysime! Tai darbas jūsų, 
jūs ir remkite vienas kitą, o

LIETUVIŲ
ną į Bedarbių Konferenciją. , Reiškia Sklokblinku Vic-H?’ prašydama pagelbos, 
Užimta parkas Apskričio pik- i - ' n ■ i • i • n r’os geriausi kovotojai, 
nikui ant birželio 17, 1934, ir Dy06 SU RatCulillkcHS? 
duota $25.00 rankpinigių. Prie 1 
drg. J. P. Millerio 
pridėjome $13.38. 
das smarkiai ištuštėjo. ' 
apskritys siunčia kuopom bi-i kus, Tai “Naująją Gadynę” Į ir visokie raketieriai su 

, i i • v • i p I i——
(Pabaiga)

Bet vot žiūrėkite, kaip But
kaus ir Pruseikos “Naujoji Ga
dynė” užgieda, kad mes ly- 

tgiečiai per lokalo susirinkimus 
statėme į Joint Boardą atsto
vu bepartyvi kataliką S. Jac
kų, o ne V. Michelsoną, tad 
ir prasikaltome. “Naujoji Ga
dynė” seko:

“Ar tie trys žmonės (Mi
chelsonas, Pranckevičius ir 
Vaitukaitis,—J. B.) trukdė 
bent kokį veikimą, kas lietė

lietukų knygeles ir prašo jas ■ 
greit platinti ir surinktus pini
gus tuojau siųskite apskričiui.

ALDLD 2 Aps. Komitetas.

Sumušė Kovingus Unijistus
Reakcionieriai, lovestonie- 

čiai ir gengsteriai užpuolė kai
riuosius unijistus ir sumušė. 
Tas įvyko I.L.G.W. unijos lo- 
kalo num. 1 susirinkime, Beet
hoven Hall, pereitą ketvirta
dienio vakarą. Reacionieriai
ir renegatai Lovestono pasekė- pagerinimą del lokalo? Visai

MIRTYS—LAIDOTUVES

Agota Žilinskienė, 56 metų, 
266 Wythe Ave., mirė sausio 
19 d. Pašarvota graboriaus 
Garšvos koplyčioj. Bus'palai
dota sausio 22 d., Trejybes ka
pinėse.

Jonas Miller, 52 
Plymouth St., mirė 
d. Bus palaidotas 
d., Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

metų, 334 
sausio 19 
sausio 23

S
 Šiandien ateiki

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

Odos Nušašėjl- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mėšlažar 
nes Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jū^ų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS '■ virėjas, kukorius.

Turi būt patyręs tame darbe. 
Taipgi turiu kambarį, jeigu norėtų 
del gyvenimo. 
St. kampas 
lyn, N. , Y.

Kreipkitės: 63 York 
Adam St., Central Brook

DR. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y.
Tarp 4th Ave. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai

MATHEW P. SALLAS
( B If, L AU SK AS)
G R A BORlUS 

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

MUSU IŠTAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR iŠ ČIA 
PASIUNČIAM KUR KAM REIKIA? TURIM PRIVATIŠKĄ 
P1RMĄJAI PAGALBAI AMBULANS1NT .AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI lx LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ. MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA. VIETĄ. SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI. t

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I. MUS. O MES 
KUOGERIAUS1A1 PATARNAUSIM.

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

Brook- Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
(15-21) IO Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.




