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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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KRISLAI
Tiesa, ar Apgavyste?
“Socializmas”.
Trys Taktikos ir Visos

Klaidingos.
Komunizmo Kelias.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Džiaugkitės visi, jau vėl mar- 
šuojam prie “socializmo”. Bet 
ne Amerikoje. Ir ne per revo
liuciją !

Taip džiaugiasi mūsų social- 
fašistai. Socialistų Partijos or
ganas “New Leader” (sausio 
20 d.) praneša, “Darbininkai- 
ima į savo rankas galią Norve
gijoje.” Kaip? Ogi taip, kad 
parlamento pirmininku tapo iš
rinktas “draugas Johann Nyga- 
ardsvold, Norvegijos socialistų

Dar ne viskas. Švedijoj ir 
Danijoj jau visai arti prie “so
cializmo”. Tose šalyse valdžios 
jau socialistų rankose!

KąBet ar bus socializmas? 
parodo istorija?

Vokietijos socialistai atvejų 
atvejais turėjo valdžią savo ran
kose. Tačiaus šiandien ten tu
rime ne socializmą, bet kruviną 
fašizmą. Anglijoj taip pat so
cialistic darbo partija dviem at
vejais turėjo valdžią ir vykino 
“socializmą”. O šiandien Ang
lijoje turime stambiųjų kapita- 
listų-konservatoriij valdžią. Lie
tuvoje taip pat socialistai-liau- 
dininkai turėjo valdžią savo 
rankose, o šiandien Lietuvoj

300 SOCIALISTU DARBININKU META Japonuos militaristai demonstruoja nACIONALe BEDARBIU KONVENCIJA
SOCIALISTU PARTIJĄ IR STOJA Į 
BENDRĄ FRONTĄ SU KOMUNISTAIS

Mandžurijoj Provokaci
jos prieš Sov. Sąjungą

TOKIO, Japonija.—Sovie
tų Sąjungos ambasadorius 
Yurenev formaliai užprotes
tavo prieš Japonijos kontro-1 fronįa su komunistais. i 
huojamoj Mandžurijoj varo-1 Komunistų Partijos Cali_ 1 
mas piovokacijas piieš So- • fornjjos Jistriktas pasiūlė i 
vietų. Sąjungą.. Pavyzdžiui, Socialistų Partijai bendra 
Harbine leakcimai elemen- fronįa< Socialistų distrikto ' 
ta^ išdaužė Sovietų piliečių iyC|ei.įaį -atmetė pasiūlymą. 

.. - ’ Mandzuu- juariaj sukilo. Nariai rei
i jos valdžia atsisako paliuo-. kaiauja bendro veikimo. Da
langus. Antra, Mandžuri-

suoti Rytinio Chinų Gelžke- j 
lio darbininkus, kurie yra 
suareštuoti ir laikomi kalė-

viešpatauja kruvinasis Smeto-' Jime.
na.

šitaip pasibaigė “darbininkų AtStOVŲ BlltdS PriČDlČ 
laimėjimas” Vokietijoj, Angli- Valdžios “AllfcsO BillŲ 
joj, Lietuvoje. Pamatysime, to 
paties sulauksime Švedijoj, Nor-! 
vegijoj ir Danijoj.

Socialistų vadams sociwhzmas 
nerūpi. Jie yra socializmo prie
šai. Kur jie paima valdžią sa
vo rankose, ten jie ištikimai ei
na pareigas imperialistinės bur
žuazijos tarnų.

•i* n

Kon-

PRIEŠ DARBININKŲ TĖVYNES. SĄJUNGA KOVOS pR1E§ PALEIDIMĄ NUO DARBO 
VALDŽIOS C. W. A. DARBININKUTOKIO. — Pats reakcio-jją iš Sibiro, idant Japonijai! 

niškiausias Japonijos ele
mentas siunta prieš Sovie- 

Socialistų Partijos Cali- b’ Skalauja atviro ka- 
fornijos organizacijoje kilo ro- Sausio 21 d. jie laikė 
eilinių narių audra prieš re- i masinį mitingą , ir priėmė 
akcinius vadus. “Daily Wor-! uez°Jiucija, kurioje reika- 
keriui” pranešama, kad apie ' J^uja> Sovietų valdžia 
trys šimtai narių pridavė ' ištrauktų Raudonąją Armi- 
rezig. aciją iš Socialistų! :

Amerikos Įplaukos Sumažėjo 40 Nuošim 
čių; Darbininkam Pirmas Smūgis

WASHINGTON. — Pre-! Dar daugiau: 
kybos departmentas esąs parodo, kad gamybos įplau- 

j padaręs smulkmenišką ir la-1 bos ^^9 metais siekė 83 bi- 
i 4 . lionus doleriu, o 1932 metais., T .r . . i- . bai platu apskaithavima1 vid Lyons, eilinis socialistas, Į / v v . . U

važinėja su maršrutu ir ve-! ^mei bws žmonių įplaukų , 
da kovą prieš socialistus va-1nuo pradžios 1929 metų iki, 
dus. Jis turėjo debatus su | pabaigos 1932 metų. Rapor- ■
S. P. lyderiu Packard. Pas- i tas parodo, kad 1929 metais ' pripažįsta net šita buržua- 
tarasis stovėjo prieš bendrą amerikonai turėjo 81 bilio-j zinė įstaiga. Jinai sako, kad 
frontą. Susirinkę socialis- ną dolerių, o 1932 turėjo tik ’ darbininkų

i tai atnjetė Packardo pozici- 49 bilionus, tai yra, 40 nuoš. |i metais buvo 60 nuoš. mažes- 
jų. mažiaus.

būtų lengviau jį užgriebti.! 
Bandė surengti demonstra-) 
ciją prie Sovietų ambasados 1 , . . ,
bet policija neleido ir vadus j Drg. tosteris Užgina 
suareštavo..Mat, valdžia pa-1 un UInrLA„ft” Ua;n 
ti dar nesijaučia prisirengus 1 ”• *’UInviiU V
atviram sutraukymui ryšių ) --------
su Sovietų Sąjunga. NEW YORK. — Pirmu

' sykiu per 16 mėn. drg. Fos- 
I teris lankėsi “Daily Worke- 
jrio įastinėje. Jis džiaugė-) aįSj(jurs bedarbiu eilėse!
!si, kad “Daily Workerio I
Į turinys tapo taip pageriu-1. Šis klausimas bus vienas 
tas ir pilniausiai užgyrė iš didžiausių klausimų, ku- 

, 1 rie bus rišami nacionalėj 
dienraščiui dešimties tūks-; bedarbių konvencijoj, kuri 
tančių naujų skaitytojų. ; įvyks Washingtone vasario

3 dieną. Darbininkų judė- 
. jimas turi kovot prieš šitą

Roosevelto valdžios pa
skelbimas, kad su vasario 15 
d. prasidės atleidimas iš dar
bo CWA darbininkų, pastatė 
be galo didelį klausimą prieš 
bedarbių judėjimą. Milionai 

l darbininkų, kurie buvo ga
irę nors laikinus darbus, vėl

raportas Pfadgt%. Yaių,.už. gav.ima

I '
: beliko 38 bilionai, arba 54 
nuoš. mažiau.

Kas daugiau nukentėjo? 
Darbininkai, žinoma. Tatai

Religinis Fanatikas Tė-Į va'džios žygi 
vas Pasmaugė du Sūnų

uždarbis 1932

WASHINGTON. — 
greso atstovų butas jau pri- i
ėmė bilių, kuris sumažina 112 METŲ VAIKAS 
dolerio vertę iki 50 centų. į PAŠOVĖ SESUTĘ į 
Nėra abejonės, kad ir sena- ) 
tas priims. Atstovų bute už 
bilių balsavo 360, o prieš tik non, 12 metų vaikas, pašovė

LODI, N. J.—Benny Mag-

Pranašauja Karą dar 
Šį Pavasarį

1 nis, negu 1929 metais!

Sovietą Mokslininkai 
vėl Kelsis į Erdves

, lead lietu- 
j vių darbininkų organizaci
jos ir draugijos rinktų dele- 

SEATTLE, Wash. — Poli-! ?atus \ bedarbi^ konvenci- 
cija sako, kad Oskar Hest-O’a- Visais budais reikia 
ness, 43 metų amžiaus, pri-irem^ konvencijos pmengi- 
sipažino pasmaugęs savo du Susilpnėjęs bėdai oių 
sūnų. Pasmaugęs todėl, kad , judėjimas tini būt atgaivin- 

; jo vaikai “buvo velnio apsė-
„ x _• 5 y T T___x___________ ___ 1______ _sti.” Hesteness sakas: ! -------------------v

“Aš užmušiau juos savo • v D r*i. rankomis. Užmušiau todėl,' pnCS RadlkallSKUS

redaktorius ■ 40. Kaip republikonų, taip sav0 sesutę Betty, 10 metų.“New Leaderio” j

Oneal atvirai pripažįsta, kad 
socialistai nemoka pirštu patai
kyti į akį. Jis sako, kad jie yra 
išbandę tris taktikas, ir visos 
jos privedė prie pralaimėjimo. 
Vokietijoj buvo valdžią paėmę į 
savo rankas ir pagimdė fašiz
mą. Vengrijoj buvo sudarę 
bendrą frontą ju komunistais ir 
įsteigę “proletariato diktatūrą”, 
bet ir ten gimė viso labo tik 
kruvinas fašizmas. Italijoj 
anais metais socialistai net sto-

tikrus tavorus, kurie bus ro
domi Sovietų Sąjungoje. Ke
lionė labai ilga ir ji eis šiuo 
ruoštu: Iš New Yorko į 
Bermuda, Azores, Lisbon, 
Bordeaux, Paryžių, Kijevą 
ir Maskvą!

ję už užgrobimą fabrikų, bet 
pasekmės tos pačios: fašizmas.

Pasakyta nuoga teisybė. Pri
pažintas baisus Antrojo In
ternacionalo menševikiškų ricie- 
rių bankrotas. Bet Oneal gud
riai paslepia kitą pusę medalio. 
Jis nepasako, kad Vokietijoj so
cialdemokratai pardavė revoliu
ciją ir ją paskandino darbinin
kų kraujuose. Nepasako, kad 
Italijoj socialistų vadai darba
vos su buržuazija, kuomet dar- ■ 
bininkai ėmė fabrikus į savo 
rankas. Oneal užtyli tą faktą, 
kad Vengrijoj tuoj aus po suda
rymo Sovietų valdžios, socialde
mokratai atsuko nugarą prieš 
Sovietus, pardavė darbininkus 
ir atvirai nuėjo pas buržuaziją 
tarnauti, kaipo budeliai.

Vienatinis kelias, kuris veda j 
darbininkus prie laimėjimo, yra ■ 
komunistų kelas. Tas kelias ; 
privedė prie laimėjimo Sovietų1 
Sąjungos darbininkus ir valstie-! 
čius. Tas kelias jau davė mil- j 
žiniškų laimėjimų milionams 
Chinijos darbininkų ir valstie
čių.

Komunistai atmeta bile kokį 
bendradarbiavimą su buržuazi
ja. Jie vaduojasi klasių kovos 
principais: neper maldaujama 
kovai buržuazijai.

Jie sako: revoliucijos pagelba 
darbininkai turi'nuversti išnau
dotojų valstybę ir įsteigti prole
tariato diktatūrą Sovietų val-

demokratų partijos mašinos Vaikas žaidė su senu šautu-
rėmė šita biliu. v

Orlaivis Lėks į Maskvą ir 
Gabens Tavorus

■ vu ir netikėtai iššovė, kuo- 
1 met mergaitė ėjo į skiepą, 
i Ji sužeista pavojingai.

i BOMBA SPROGO 
TRAUKINYJE

NEW YORK. — Kapito
nas Railey paskelbė, kad už 
60 dienų bus orlaiviu lekia- Sausio 22 d. čionai greita- 
ma į Maskvą. Gabens tam

ZAGREB, Jugoslavija

PARYŽIUS. — Prancū
zas diplomatas Herriot rašo, 
kad naujas karas gali kilti 
šį pavasarį. Japonija esan
ti susimobilizavus užpuoli
mui ant Sovietų Sąjungos. 

I Taip pat santikiai tarpe Ja
ponijos ir Jungtinių Valsti
jų esą labai įtempti ir galį 
nutrūkti.

MASKVA._ Civilės Avi- kad juose buvo velnias įlin- Į Mokytojus
acijos Draugija paskelbė, Dievas pasirodė ir lie-; 
kad dar šį mėnesį bus ban- pe man išsmaugti velnią iš

jam traukinyje sprogo bom
ba ir sugriovė vieną vagona. 
Trys žmonės užmušta. Val
džia nusigandus, nes mieste 
Zagreb prasidėjo “Mažosios 
Antantės” konferencija, ku
rioje dalyvauja atstovai Ju- 

jgoslavijos, Čechoslovakijos 
j ir Rumunijos.

NUO PYPKĖS KILO GAL ' _ _ 
SRAS IR ŽMOGUS

SUDEGĖ

HEMPSTEAD, ŪL—Roy 
Neff, 33 metų amžiaus, žu
vo gaisre, kurį jis pats pa
gimdė, atsigulęs su degan
čia pypke. Kuomet užmigo, 
pypkė iškrito, uždegė lovą ir 
nelaimingasis žuvo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
TURKIJOJ

ISTANBUL, Trukija. — 
Sausio 22 d. buvo jaučiamas 
pusėtinai smarkus žemės 
drebėjimas; nuostolio nepa
daryta.

džios formoje. Visa buržuazinė 
nuosavybė turi būt konfiskuota 
ir pavesta darbininkams. Pa- 
gelba savo klasės diktatūros 
darbininkai sunaikint kapitaliz
mą ir subudavos naują, komu
nistinę visuomenės sistemą.

JAPONIJA VĖL GROBIA 
CHINIJĄ

NEW YORK. — Miesto 
mokyklų bosas W. J. O’
Shea, varomas iš tos vietos, 
dar kartą paleido burną 

i “Ir dievas atsakė man: j prieš tuos mokytojus, kurie 
, ‘Argi aš neužmušiau savo ; kaip nors nesutinka su gar- 
!sūnaus?’’ Ibinimu kapitalistinės siste-

“Todėl aš juos 7 ir užmu- Į mos. Jis reikalauja, kad to- 
i šiau.” i kie mokytojai be pasigailė-

 Įjimo būtų vejami laukan.

jų.
“Aš klausiau dievo: Ar

domas antras žygis į erdves
pagelba didelio baliūno. Ki
limo diena nepaskelbta. Ma- galiu aš užmušti savo sū-;

> bus nūs?”noma, kad bandymas 
daromas be publikacijos.

Seniausias Muzikalis
Instrumentas Pasaulyje

BRNO, čechoslovakija.
Poliau kalno pakalnėje ras- DARBININKAI GINA -------------------

UNIJOS BUVEINĘ ROMIJIMO ŽMONIŲ REI- 
---  KALAUS IR ŠVEDIJOJ

_ HONGKONG, Chinija. — į-as keistas muzikalis inst- 
x w ; armija užima rumentas formoje dūdelės, 

Fukien provincijos miestus pa.darytos iš liūto danties.
Kwan- Mokslininkai sako, kad tai 
Griebir bus seniausias muzikalis in-

Japonijos armija

ir veržiasi prie 
tung provincijos, 
mas vedamas po 
ningu obalsiu, kad 
jos piliečiams grūmoja 

BANDĖ NUSIŽUDYT voius
POLICIJOS GALVA

IRVINGTON, N. J. — 
Čionai bandė nusišauti poli
cijos viršininkas Engemann, 
bet nepavyko—atsidūrė li
goninėje. Manoma, kad jis 
yra įveltas į graftą ir pa
bijojo iškilimo į viršų.

SUGAVO PABĖGUSĮ 
KALINĮ

KANSAS CITY, Kan. — 
Čionai tapo sugautas vienas 
iš septynių pabėgusių kali
nių. Jis sako, kad jis neži
no, kur randasi jo draugai.

NUSKENDO LAIVAS

COLON, C. Z.—Holandų 
laivas “Brjon” nuskendo 
Panamos Kanale. Tai pir
mas toks atsitikimas nuo 

Kanalo iškasimo.

n

veidmai-
“Japoni- 

pa-

Fanatikai Kaltina Dievus 
už Žemės Drebėjimą

NEW DELHI, Indija.
Atsirado Indijos kunigų, ku
rie tvirtina, kad baisų že
mės drebėjimą pagimdė die
vai, kurie buvo užrūstinti. 
O juos užrūstinęs svetim
taučių bandymas užlipti ant 
augščiausių kalnų!

ANGLIJA GABENS MEDĮ 
Iš SOVIETŲ SĄJUNGOS

LOS ANGELES, Calif. — 
j Sausio 21 d. du tūkstančiai j 

strumentas, vartotas dar le- I darbininkų iš masinio Leni- 
du gadynėje. Stebėtina tas, jno mlrtles Paminėjimo susi- 
kad šis instrumentas ir šian-; rinkimo numaisavo apgin i 
dien galimas puikiai varto- į Darbo Unijų Vienybės y- 
ti—išduoda gražų balsą, 
yra 30,000 metų senumo!

0 i gos buveinę nuo policijos 
■ užpuolimo. • Policija darė 
! užpuolimą tuo tikslu, kad 
i sulaužyti farmerių streiką, 
’ kuriam vadovauja revoliu- 
icinė unija.

KETHINGAN, Alaska.—: 
Čionai pribuvo Sovietų Są-1 
jungos mokslininkai Nolde : 
ir Bazarov. Po trumpo aį>- j 
sistojimo Sovietų laivu “Ex- i 
plorer” plauks į Seattle. Jie I 
renka įvairių mokslinių da
vinių del Maskvos universi
teto.

Sovietų Mokslininkai 
Pribuvo Alaskon

PREZIDENTAS PASIRA
ŠĖ BILIŲ

WASHINGTON. — Pre-

NUŠOVĖ KAZOKĄ 
ŠERIFĄ

IR

HARLAN, Ky. — Kažin 
kas nušovė kazoką John 
Pace ir šerifą Manzo Surge- 
ner. Suareštuoti du žmo
nės, bet tie užsigina žmog
žudystėje.

LONDONAS. — Anglijos 
valdžia nutarė, kad į metus 
bus įvežama Anglijoj iš So
vietų Sąjungos 5,775,000 ku- zidentas Rooseveltas pasira-1 --------
biškų pėdų medžio. Kana- še bilių, kurį priėmė kong-j < 
da, kuri taipgi pristato me- resas ir kuris paaukoja dar! šovė Kratz, 40 metų našlė, 
džio Anglijai, reikalavo, $850,000,000 bankieriams ir kuomet jos giminės norėjo

NUSIŽUDĖ NAŠLĖ

CAMDEN, N. J. - Nusi-

kad būtų įgabenama daug fabrikantams paskolų for- pasisavinti jos vyro paliki-
1 mažiau. * moję. mą.

STOCKHOLM, Švedija.— 
Ruošiamas bilius Švedijos 
parlamentui už įvedimą 
“protiniai nesveikų” žmonių 
romijimo. Tokį bilių pasiū
lys Sveikatos Departmentas 
ir jį jau užgyrė daktarų su- \ 
si vienijimas.

PERKRIKŠTYS 
MANDŽURIJĄ

M U KD EN, Mandžurija. 
;—Pakėlus į karalius Henry 
Pu Yi, Mandžūrijos valsty
bė bus vadinama ne “Man- 
chukuo”, bet “Tamanchu- 
Tikuo”.

NUSIŽUDĖ STUDENTAS

NEWARK, N. J.—Rastas 
chloroformą užsitroškinęs 
Otto Agniėško, 24 metų am
žiaus, Harvard universiteto 
studentas. Nervai jam bu
vę suirę nuo per didelio mo- 
kinimosi.

&



Antras Puslapis

Pas “Darbininko” rašytojus mažai sar
matos, bet dar mažiau, kaip anglai sako, 
common sense! ‘LAISVĖS ’ BENROVES ŠĖRININKŲATYDAI!
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Mūsą Naujiem Skaitytojam
Laike mūsų pastaroje vajaus už nau

jus prenumeratorius “Laisvei”, gavome 
jų virš 800. Iš to skaičiaus dalis, be abe
jojimo, yra tokių, kurie, buyo skaitę “Lai
svę”, bet del vienokių ar kitokių priežas
čių nustojo skaitę. Dalis yra tokių, kurie 
nėra skaitę, kurie patampa pirmu kartu 
“Laisvės” nuolatiniais skaitytojais. Da
lis yra tokių, kurie buvo skaitę kitus 
(priešų) laikraščius, o dalis—kurie nėra 
turėję jokio laikraščio.

Mes specialiai kreipiamės į tuos nau
juosius mūsų dienraščio skaitytojus, 
kurie nėra skaitę jo pirmiau. Mes nori
me žinoti jų nuomones apie mūsų dien
raštį.. Rašykit, kaip jums patinka ar ne
patinka “Laisvė.” Ko jai stokuoja? Kas 
reikėtų taisyti? Kokių dar skyrių reikė
tų įvesti į dienraščio puslapius?

šiuo tarpu, kuomet rengiamės prie 
“Laisvės” bendrovės šėrininkų metinio 
suvažiavimo, mums ypač svarbu gauti 
kuodaugiausiai nuomonių iš mūsų skai
tytojų apie laikraščio turinį.

Žinoma, podraug raginame ir senuo
sius mūsų laikraščio skaitytojus ateiti su 
savo patarimais ir nuomonėmis. Jei no
rite, kad jūsų nuomonės būtų paskelbtos 
laikraštyj—pažymėkit.

Kokia Išvada? . ; . .
.* .1**1 , ,,

Ana dieną du liberalų šulai, Clarence 
Darrow ir John Haynes Holmes turėjo 
neva debatus New Yorke klausimu, ar ši 
(kapitalistinė) civilizacija išsilaikys. Abu 
kaltino netikusį paskaidymo produktų 
būdą, kaipo priežastį civilizacijos griuvi- 
mo;Bet Holmes tikrino, kad šiuo tarpu 
žmopija turinti vieną įrankį, kuriuo galė
sianti išgelbėt civilizaciją — sociologijos 
mokslą. Girdi, žmonija pažengusi toli ap
sviltoj ir todėl jai lengviau bus pergyven-^ 
ti Jpįziai.

Du kalbėtojai, vieni iš žymiausių libe
rally Amerikoje, vienas advokatas, o ki- 
tas~protestonų kunigas, kalbėjo ištisą 
vaUarą ir neparodė tikro kelio, kuriuo 
buSfįalima sutaupyti tas viskas, ką žmo
niją: išrado gero. Neparodė, nes būtų 
reikėję pasakyti, kad vienatinė išeitis yra 
proletarinėj revoliucijoj, kuri ateis, ar 
buiSuazija to nori, ar ne. Gi to sakyti 
liberalų šulai bijosi, kadangi tai užrūs- 
tinjtų išnaudotojų klasę, kuriai jiedu tar
nauja. Todėl jie trata-plepa ištisas va
landas, bet padaryti aiškią išvadą—bijosi.

5 o.13 ' I’>5 V * ......... .......... »
Ifl ’ ‘‘ '' ,■

‘fleapsižiūrėta”
iHstono kunigų laikraštis verkia, kad . 

“žydelis Litvinov gerokai prigriebė Am
erces politikierius,” Girdi, “yisas dide- 
lisl^šu soHetdis biznis vystosi taip, kad 
reikia duot pirmiau bolševikams pinigų, 
O Juškui jau jie'pradės vesti prekybą ir 
prie; to, ar tik neteks ginti jų interesus 
nuįįjaponų puolimo.”

Bet kunigai nebūtų atbulkalnieriai, jei- 
gur;;‘jie atbulai neprotautų. Tą patį 
rašjtį kunigui pašlovintasis šitaip bai
gią*?, “Ir į tokią nemokšą valstybę—tą 
bedugnę komunistų skylę—Amerika tu- 
rėsįpilti savo pinigus. Neapsižiūrėta, la- 
batjieąpsižiūrėta.”

'X1?nur kunigėliai pripažįsta, kad bol- 
šeyjkai tokigudrūs, jog jie. mokėjo ap
gauti net: Amerikos politikierius—gud
riausi žmogų Rooseveltą su jo štabu. O 
paSkUp kųiĮįgai> aimanuoja, būk bolševi-. 
kai—“nemokšos,.”

Tinkamai Atkirsta
Mes kadaise šitoj vietoj nurodėme, 

kaip chicagietis katalikas darbininkas J. 
Jusevičius savo straipsniu užpylė už ku
nigų kalnieriaus karšto vandens. Jis su
rinko citatų iš įvairių buržuazinių laik
raščių apie Sovietų Sąjungą ir pasiuntė 
straipsnį “Garsui”, prašydamas redakci
jos jį išspausdinti. Bet “Garso” redak
torius atsisakė tai padaryti, pažymėda
mas, jog tas sukeltų nepasitenkinimo 
“katalikiškoj visuomenėj”. Tuomet Ju
sevičius pasiuntė' minėtą rašinį į “Vil
nį.”

Del to kunigai ir jų klapčiukai ėmė 
pulti Jusevičių. Andai Chicagoje įvyko 
LRKSA Apskričio konferencija, kurioje 
dalyvavo ir Jusevičius, kaipo apskričio 
valdybos narys. Perrenkant valdybą, ta- 
čiaus,. Jusevičius nebuvo išrinktas. Be to, 
Bacevičius, Žvirblis, Čižauskas ir kt. ėmė 
pulti Jusevičių, kaipo “bolševikų berną.” 
Paduota “dvasios vadui” skundas ant Ju- . 
sevičiaus. Pastarasis, bandydamas apsi
ginti nuo užpuolikų, parašė kitą “Vil
niai” straipsnį, kuriame, be kitko, nuro
do:

O kas link jūsų skundo ant manęs dvasios 
vadui, tai turiu jums pareikšti, kad jis man 
yra tokis baisu, kaip pereitų metų sniegas. 
Negalima žmogaus išgąsdinti viduryj karš- 

'tos vasaros žiemos šalčiais; neigi viduryje 
žiemos vasaros karščiais.

Aš nenusidėjau prieš organizaciją; esu 
jai daugiau pasidarbavęs ir ne vieną plytą 
prie jos pridėjęs. Daugiau aš esu pasidar
bavęs, negu jus visus į krūvą sudėjus: ši
mučius, žvirblius, Zujus ir kitus (ir nei cen
to iš jos atlyginimo nereikalavau.

Aš negaliu pakęsti, kad į švarios katali
kiškos organizacijos organą būtų dedama 
tokie niekuo neparpatuoti šmeižtai prieš 
So v. Sąjungos liaudį.

Toliau:
Ar p. žvirblis supranti, kad mūsų orga

nam “Garsui” ir “Draugui” talkininkaujant 
buvusiem Rusijos autokratam, skleidžiant 
jų tiksliai fabrikuojamus šmeižtus, skiepi
jant žmonių sielose kerštą prieš „Sovietų 
Sąjungos liaudį, kvepia tuo pačiu, kas ma
no yra pasakyta viršuj. Vėliausios ateinan
čios iš Europos žinios aiškiai parodo, ko
kiu tikslu buvo jos leidžiamos. / ‘

Rusų, Ukrainą autokratams susitarus su 
Vokietijos fašistais, kad išprovokavus karą 
prieš Sovietų Sąjungą, reikia pirma sukurs
tyti Europos žmones. Todėl jų sielose sėja
mas kerštas linkui Sovietų Sąjungos liau
dies, kad tada pulti ant jos. Ir vėl būtų pa- 
plukdintas nekaltų žmonių kraujas visoj 
Europos žemelėj. Manau, kad nei musų 
mažytė Lietuva nepaliktų sausa. O gal ir 
savo neprigulmybę prarastų Vokietijos fa
šistams. Ot, prie ko veda “Garsas” su 
“Draugu.”
Žinoma, čia pasakyta kunigams daug 

karštos tiesos. Del to jie dūksta. Jau ke
lintu kartu “Draugas” atakuoja Jusevi
čių, kuris, girdi, “laikosi katalikiškoj or
ganizacijoj tik bolševikiškos propagandos 
tikslams.” Esą, “tokiems katalikų tarpe 
ne vieta.” >,

Matomai, dabar Chicagos kunigija 
bandys išėsti Jusevičių iš katalikų Susi
vienijimo ir kitur. Už ką? Tiktai todėl, 
kad jis išdrįso parodyti, kunigų tikslius 
melus ir provokacijas prieš Sovietų Są
jungą. Tiktai todėl, kad Jusevičius tur
ėjo drąsos, kaipo LRKSA narys/pareikš- 
ti nuomonę apie savo organo redaktorių, 
kuris neįsileidžia teisingesnio žodžio ąpie 
Sovietų'Sąjungą. ' ■' ■' • r

še

St., 
lie-

Tai Bent Informacija!
Kauno kunigų laikraštis “Rytas” 

taip informuoja savo skaitytojus:
Arkansas valstybėj, South Hoisted 

Chicago, Ill., buvo nuožmiai nužudyta 
tuvė...
Kaip matome, kunigų laikraštis įdeda 

Chicago miestą ir visą Illinojų į Arkan
sas valstiją ir sudaro “rimtą žinią.” Gi 
ištikrųjų nužudymas buvo atliktas, kiek 
mes žinome, Arkansas valstijoj, į kurią 
minėta.lietuvė buvo nuvažiavusiais Chi
cagos.

’ Panašių supainiotų, netikslių žinių,apie 
Ameriką pilna Lietuvos fašistu spūūdaV

Šiuomi pranešame, kad “Laisvės” Bendrovės šė- 
’ rininkų suvažiavimas įvyks sekmadienį, vasario 4 d., 
1934 metų, Grand Paradise, 318 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia 10-tą.vai. ryto.

Kreipiamės prie draugų šėrininkų ir skaitytojų, 
, kad jie rūpestingai rengtųsi prie šio suvažiavimo. 
Žinote, kad ryšyje su “Laisvės” dalininkų suvažiavi
mu būna perbėgimas, peržiūrėjimas praeitų metų nu

veiktų darbų ir nustatymas veikimo sekantiems 
metams visam revoliuciniam darbininkų judėjimui.

Mes raginame visus dalininkus, kam tik leidžia 
laikas ir finansai, dalyvauti suvažiavime. Kas de
lei kliūčių nepajėgsite pribūti,—siųskite laišku savo 
patarimus bei sumanymus^ o suvažiavimas mielai iš
klausys jūsų balsą.

Taipgi raginame visas draugijas, kurios turi “Lai
sves”. Šerus, rinkti delegatus ir siųsti suvažiavimam 
Prie to, yra pageidavimas gauti pasveikinimus su fi
nansine parama, nes šios bedarbės laikii išlaikyti 
darbininkų dienraštį yra sunkus darbas. Mes į tai 
privalome žiūrėti visu rimtumu.

Einant suvažiaviman, nepamirškite pasiimti savo 
“Laisvės” serus, nes be jų nebūsite priimti suvažia
viman.

Direktorių Sekretorius J. Nalivaika.

Delei Naujos SSSR Kom. P. Konstitucijos
Sovietų Sąjungos Komu

nistų Partijos Septyniolik- nikai; 
tas suvažiavimas prasidės 
25 d. sausio. Pateiktas Cen
tro Komiteto projektas nau
jai partijos konstitucijai. 
Jis bus svarstytas ir priim
tas suvažiavime. Nuo par
tijos narių 'bus: reikalai!ja-

čiai, inžirieriai bei kiti tech- 
(c) kolchozninkai, 

smulkios gamybos, artelių 
nariai ir mokytojai, ir (d) 
tarnautojai ir t. t.

Pirmos kategorijos kandi
datą į partiją turi perstaty
ti trys K. P. nariai, išbuvę 
partijoje ne mažiau 5 metus

ma daugiau asmeninės atsa- kiekvienas. Perstą tymui 
komybės, jų pavyzdingumu kandidato iš antros katego- 
darbe, organizacijose, indu-

i strijoje ir gyvenime.
Partijos teritorija — Visa 

Sovietų Sąjunga. Bet atski
rų respublikų, kaip Sovietų

i Ukrainos,' Baltarusijos, ki
tų, kaip ir sričių partijinės. 
organizacijos : turi savo su
važiavimus, komitetus ir tt. 
Visi komitetai atsako prieš 
savo teritorijos narius. Vi
si partijos komitetai yra' 
renkami partijos narių, su
sirinkimuose ir suvažiavi
muose—demokratinis cent
ralizmas. Bet demokratinis 
centralizmas reikalauja, kad 
visi nariai turi pildyti iš
rinktų komitetų nutarimus 
ir pravesti juos gyvenimam

Nariai, Kandidatai ir 
Simpatikai

Pereitas valymas Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos parodė, kad buvo. įsiga- 
vusių blogų elementų į par
tiją, vietomis, kaip ve Uk
rainoje, net kontr-revoliu- 
cionierių pasiuntinių. Nuo 
dabar partijon naujų narių 
priėmimas bus ,labiau ap
sunkintas., ; • J ■ . .. . X

Jaunimas į Komunistų 
Partiją, iki 20 , metų,. galės 
įstoti tik per Jaunųjų Ko
munistų Leninistinį Susivie
nijimą, kuris dabar turi .apie 

, ,6,000,000 narių'. - Nariams, 
ateinantieihs per JKLS., ra-' 
jono srities komiteto reko
mendaciją bus palaikytą už 
dviejų partijos narių reko
mendaciją ir trys partiečiai 
dar turės rekomenduoti tą 
jaunuolį prihnti.

Taip darbininkija yra par 
skirstoma į grupes: (a) in
dustriniai darbininkai, tu
rinti virš 5 metų fabrikų 
darbo stažą; (b) industri-i 
niai darbinihkai ‘žemiau 5 
metų fabrikuose išdirbę, že-

netikusiems efe
bus sunku pra-
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’ Tokiūi būdu .’į. Sovietų Są
jungos, Komųnįstų; Partijos- 
eiles įstojimas bus apsun
kintas ir 
mentams 
liaužti.

Partijos Narių Duoklės
Komunistų Partijos nario 

'duokles moka lygiai kaip 
pilni nariai, taip ir kandida
tai į narius. Duoklės bus 
mokamos kartą į mėnesį. 
Nustatoma sekama gana že
ma mokestis:

Uždirbantis į mėnesį iki 
100 rublių moka tik 20 kap.; 
nuo 101 iki 150 rub. 60 kap.; 
huo 151 iki 200 rub. 1 rublį; 
nuo 201 iki 250 rub. 1 r. 50 k.; 
nuo 251 iki 300 rub. 2 rub.;

! nuo 300 iki 500 rub. 2 nuo- 
I šimčius įplaukų; virš 500
rublių uždirbąs—B nuoš.

Narių Disciplina
Konstitucija nusako kiek

vienoje vietoje, kaip Komu
nistų Partijos narys turi 
veikti, kaip suderinti. savo 
darbą su Sovietų valdžios 
vedėjais, su Raudonosios 
Armijos komandieriais ir tt.

Komunistų Partijos na- 
! riai turi griežtai prisilaiky
ti partijos drausmės. Pir
mas paragrafas skamba: 
Partijos nariu skaitosi 
kiekvienas, p r i p a žįstantis 
partijos programą, veikian
tis vienoje iš jos vienetų, pa
siduodantis partijos patvar
kymams ir mokantis duok
les.”

Tai leninistinis formulavi
mas ir apibūdinimas būti- St., Wilkes Barre, Pa. 
niausiu partijos nario par- japielinkės draugus ir drauges . - _ . . i l.n,iar>iomo onf- mncn ciicnnnnu

šai .išfetoti; i jTpldaiš ii* ; 
lietuviški Renegatai Prūsei- : 
ka-Butkus,‘ kurie; nepriim
dami Amerikoje Kęmunistų 
Partijos disciplinos, pabėgo 
ir dabar purvina mūsų, judė
jimą.

Sovietų ^Sąjungos Komu
nistų Partijos suvažiavime 
galimas daiktas dar bus 
vienur kitur papildyta ar 
pakeista konstitucija, bet ne 
pamatiniais punktais, o tik 
dapildymais.

D. M. š.

PLYMOUTH, PA.

'rijos reikalingos penkios re
komendacijos K. P. narių, 
išbuvusių ne mažiau 5 me
tus partijoje. Del perstaty
mo iš trečios grupės kandi- ( vienas pasišventęs darbinin-

ALDLD 97-tos kuopos ir 
LDSA 53-č.ioą kuopos susivie
nijimo susirinkimas įvyko sau
sio 9 dieną. .Susirinkimas bu
vo geras ii’ gyvas, nes dalyva
vo ne mažai narių. Ypač mo
terų veik visos dalyvavo. Ge
ra pradžia. Kad kožną susi
rinkimą nors tiek susirinktų, 
galėtume ką nuveikti.

Nutarta, kad kiekvienas na
rys bandytų po vieną naują na
rį gauti. Išrinkta 5 delegatai 
į 12-to Apskričio konferenciją. 
Nutarta pasiųst K. P. auką 
$2.00 ir “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimui pasveikinimą su 
$2.00.

Išrinkta nauja valdyba 1934 
metams, į kurią įėjo dvi buvu
sios LDSA narės. Knygius, 
jau išbuvęs 3 metus, atsisakė 
ant šių metų ir nebuvo galima 
išrinkt kitą, nes nei vienas na
rys neapsiėmė. • Atrodo, kad 
visi turi perdaug darbo. Tad 
mūsų kuopa lieka šį metą be 
knygiaus.

Buvo nutarta rengti “Card 
Party” 4 dieną vasario. Dar
bininkų Centre, 325 E. Market

Visus

eigų. Su tuom sutinka kiek

datų reikalinga 5 rekomen
dacijos tokio pat stažo par
tijos narių ir rekomendaci
ja jo darbo srityje vedėjo. 
Del perstatymo kandidato iš 
ketvirtos grupės reikalinga 
penkios rekomendacijos K. 
P. narių, kurie yra išbuvę 
partijoje ne mažiau kaip po 
10 metų.. Priėmimui tų as
menų į partiją, kurie pir- 
miaus buvo nariais kitų poli
tinių partijų bus reikalauja
ma 3 rekomendacijos K. P. 
narių su 10 metų stažu ir 2 
rekomendacijos partijos na
rių, kurie jau buvo partijo
je pirm revoliucijos (1917 
metų).

Tokis pats rekomendavi
mas yra reikalingas ir į Ko
munistų Partijos narių 
kandidatus. Nei vienas ne
gali tiesiog įstoti į partiją. 
Pirmiausiai, jis tampa tik 
partijos nario kandidatu. 
Pirmos grupės asmenys, 
perstatyti į Ę. P., išbūna 
vienus metus kandidatais. 
Antros, trečios ir ketvirtos 
—du metus. Asmenys buvę 
kitų partijų nariais — tris tai taip ir yra. 
metus. Tik po to juos ga- 
'li perstatyti į - Komunistų 
Partijos eiles.

Bus organizuojamos Ko
munistų Partijos simpatikų 
grupes. Į simpatikus galės 
būti priimti darbininkai, 
mokytojai, technikai, kol
chozninkai ir kiti, tik reko
mendavus juos dviem parti
jos nariams. Simpatikų pa
reiga lankyti viešus partijos 
susirinkimus, pravesti visus 
partijos tarimus, mokytis ir 
dirbti pravedimui partijos 
liiiijos. Viešuose K. P. su- 

mės ūkio darbininkai, kol- siHnkiihuose jie turės pata

kviečiame ant mūsų susivieni
jimo 
rėš 
ką 
rie 
tai.

i mų

Card Party.” kurie no- 
kazyriuot pinoclė, 500 ar 
norit,—bus kazyrių. \ Ku- 
norės šokti, bus muzikan- 

Bus visokių skanių gėri- 
ir užkandžių. Įžanga tik

25 centai ypatai. Vakarienės 
tikietai irgi 25 centai. Tad

kas ir inteligentas. Su 
tuom nesutiko menševikų 
tėvas Martovas (1903 me
tais) h’^is kėlė bataliją 
prieš Leninį Su tuom ne
sutinka nei vienas oportu- nepamirškite 4 dieną vasario, 
nistas, kuris tik drįsta vie- Korespondentė.

chozninkai, raudo narmie riamąjį balsą.

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. i

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININK U 
S VEIKA TA■

tais tas spengimas paeina nuo
Gydytojau, malonėkite atsa- ausies, nu0 kokių fizinių 

kyti per mūsų “Laisvę”, kas 
tai man galėtų būti. Mair vis 
spengia ausį nakties metu. Jau 
bus > du metai. Kairią 
spengia, tai zvanija.

Spengia Ausį

joje trūkumų, bet dažnai tai 
esti pasėka kokio abelno trū
kumo visame organizme, kaip 

ausį i kad mažakraujingumas, tūlų 
Skau- endokrininių liaukų pakriki- 

dėt neskauda, ir taip visas jau- mas, lyties ar kitų organų ne- 
čiuos gerai. Negeriu, noru-1 tvarka.
kau. Buvau pas kelte gydyto
jus, tai jię sako, kad viskas 
gerai, tik vienas daktaras sa
kė, kad reikia daryti operaci
ja apie ausį ir pažiūrėti, kAs 
tikrai yra. Bet aš pabijojau,

.Suprantama, be gero ligos 
pažinimo .negalima kas tikro 
patarti. Apskritai imant, gy
venkite, kiek galima, higije- . . 
niškai. Vyras, kad nerūkėt, 

inegeriat! Duokit-—paspausiu '
. I ranką ! Ir tatai. Jums, Draugę,

i yrą pliusas! Be to, pasilsėkiteAtsakymas. 
i

Tai ir gerai, kad pabijojai, 
brolau, ir nesidavei savęs ty
rinėt, operacijos keliu. “Pa
žiūrėt, kas tikrai yra,” tai gra
žiai skamba. Bet pažiūrėji
mas da nereiškia gydymo. La
bai dažnai pasitaiko, kad chi
rurgai padaro operaciją tik del 
dijagnozes, dėl ištyrimo, dėl 
pažinimo ligos. Gerai, jei per 
tą operaciją esti galima, kas 
nereikia išimti arba atitaisyti. 
Bet, jei dalykai pasirodo ne
pataisomi, tai.. . da b.logiau 
po tokiai operacijai.

Matot, Drauge, su ausies, 
arba ir ^abiejų ausų, spengimu 
tai ilga ir įvairi istorija. Vi- 

I šokių yra tam priežasčių. Kar-

dažniau. Būkite dažniau ore, 
pasivaikščiokite. ( Neužmirški
te iodo, po lašą dukart kas sa
vaitė. Man rodos, skydinės 
liaukos preparato galėtute 
pavartoti. .“Thyroid tab
lets, gr. Vi, No. 100.” Po vie
ną prieš valgį. Tatai gerai 
veikia visą organizmą, tai ir 
ausiai galėtų būti naudos. Už
baigę bonkutę, stapterkite sa- '7 
vaitę, o paskui ir vėl. Ir taip 

‘Ibent kelias bonkutes sunau- ’’
1 dokite. •: Į pačią ausį kartais 
esti gerai po keletą lašų la
šinti šito mišinio: “Boric acid, 
20 gr. in 2 ozs. of alcohol.” 
Bent nieko nekenks. , Galite 
ląšinti kartą ar dukart kas 
diena.



Antradienis, Sausio 23, 1934

Kas Naujo New Yorko Apielinkės 
Menininkų Veikime?

Jisai--Jau Lavonas
Aš vakar mačiau jį, 
Atrodė paskendęs 
Į gilią svajonę, 
Pametęs smagumą. 
Maniau, gal sveikatai 
Pakenkęs kas būtų, 
Kad jis pakitėjęs 
Į laiką taip ūmą.

7 Maniau, gal užgavo 
Jo jausmą koks priešas, 
Gal įžeidė garbę, 
Gal vardą aplojo.
Bet manymas mano 
Atspėt neatspėjo, 
Ką jis užsimąstęs 
Sau vienas galvojo.

šiandieną girdžiu jau, 
Kad jis—jau lavonas: 
Per savąją širdį 
Jis pervaręs šūvį. 
Delko tai padarė?— 
Į klausimą šitą, 
Atsakymas vienas: 
Kova užu būvį. ..

Jis likęs be darboK 
Be duonos, pastogės, 
Tik vieną vienutę 
Sau išeitį rado: 
Paėmęs į bargą 
Revolverį—ginklą, 
Save jis atgynė 
Nuo žiauriojo bado.

Atgynė... Bet kaip gi? 
Jisai—jau lavonas, 
O bado nasrai dar 
Tebėr atdaryti.
Ne jį—tai jau kitą,
J tokį likimą
Pakliuvusį, siekia 
Ir rengiasi ryti.

Ir jis, ir tas kitas, 
Ir trečias, ketvirtas, 
Kitokį jei būdą 
Prieš badą vartotų— 
Galėtų pašalint 
šią santvarką biaurią, 
Galėtų turėti 
Gyvenimą sotų. 
30-XI-33. St. Jasilionis.

Worcester™ Aido Choras Veikia

Pirmas Aido Choro 1934 metų susirinki
mas atsibuvo sausio 3 dieną. Valdyba del 
šių metų išrinkta sekančiai:

P. Merkevičius, organizatorius,
M. Gerdauskiutė, pagelbininkė organizat.,
J. Kižys, protokolų raštininkas,
J. Kalakauskas, iždininkas,
V. Grubliauskas, finansų raštininkas,
A. Kižys, maršalka,
J. Juozevičius ir B. žemeikiutė, pagelbi- 

ninkai.
M. Valatkiutė, angliškos skyriaus kores

pondentė.
M. Valentukevičiutė, lietuvių kalboj ko

respondentė.
Buvo išrištas, gal būt vienas iš svarbiau

sių, dabartinio jaunuolių organizavimo klau
simų, kuris lietė atskyrimą Aido choro 
Sporto Kliubo ir Dramos Grupės nuo pačio 
Aido Choro ir padaryta dalis tuo tarpu nau
jai organizuojamo Jaunuolių Kliubo. Ka-' 
d an gi nuomonės buvo pasiskyrę į dvi skir
tingas dalis, tai žingeidu buvo klausytis jau
nų choristų svarstant šitą problemą. Pasi
rodo, kad jaunimas, kuris kartais ir pasiro
do dar nėra pilnai nusistatęs ant tikriausių 
judėjimo pamatų, vis del to jie mąsto apie 
tuos dalykus, kurie liečia jų organizavimą 
ir šviečia tą kelią, kuris veda mases į ge
resnę ir žmoniškesnę socialę tvarką.

Po gero išdiskusavimo šito klausimo, bu
vo nutarta sekančiai: Kad Aido Choras bus 
centrinė organizacija, apie kurią bus vysto
ma platesnė ir geresnė Dramos Grupė, įvai
resnis ir stipresnis Sporto Kliubas, nauja 
Muzikališkų Instrumentų Grupė, Moksliška 
ir Kultūriška Grupė. Ir prie to pat, Aido 
Choras, kuris ves pirmyn proletarinio meno 
darbą.

Tuo tarpu buvo nutarta, kad su dabarti- 
5 niu sutvarkymu bus nepriverstina prigulėti 

ir dainuot prie choro. Tas reiškia, kad jei 
yra tokių draugų, kurie nemyli ir nenori dai-

ĘĮlnA-mj
Praeitą sekmadienį, Newark, N. J., buvo 

Proletmeno Sąjungos Trečio Apskričio me
tinė konferencija. Delegatų atsilankė ma- 

būt bus ta priežastis, kad tą pa
ir toj pačioj svetainėj, įvyko dvi 
konferencijos—menininkų ir ai

nusistatymas ir naujas tvarkymas 
kad mūsų darbininkiškas judėjimas 
tą laipsnį, kur neužtenka vien dai- ' 
grupės. Reikia kitų interesų del pa-

nuot, bet myli dramą, sportą, mokslišką ar
ba kultūrišką veikimą, gali įstot į Aido Cho
rą ir dalyvaut bile katroj grupėj.

Išrinkti komitetai atstovauti kiekvieną 
grupę ir neužilgo bus susirinkimas, kuriame 
bus nupiešti planai kas link tolimesnio vyk
dymo šio Naujo Aido Choro darbų.

šitas 
parodo, 
pasiekė 
havimo
kaukimo to jaunimo, kuris svyruoja tai į vie
ną pusę, tai į kitą.

Ir vėl reikia priminti, kad šitos naujos 
taktikos del įtraukimo kitų darbininkų nėra 
tik vien del jaunuolių. Suaugusi draugai 
yra kviečiami ateiti ir prisirašyti prie bile 
kokio veikimo ir sykiu dalyvauti su mūsų 
jaunuoliais. Mums reikia suaugusių žmo
gių įvairiuose mūsų dramos perstatymuose, 
hium reikia suaugusių stiprių balsų.
s Taipgi iš sporto galima įsigyti daug links
mumo ir gerumo. O ypatingai mūsų moks
liškos ir kultūriškos grupės turėtų būt lan
komos gero būrio suaugusių draugų.

Buvo skaitomas laiškas nuo Finų Jaunuo
lių Kliubo, kuris pakvietė į kompeticiją Ai- 
*lo Chorą užrašyme skaitytojų del 
^Worker.” Aido Choras sutiko eit į 
ticiją. Grupė, kuri pralaimės, turės 
ti šokius ar bent kokį parengimą, 
nuo parengimo bus išdalinamas: Lokalinei 
Y.C.Y., dalis Young Worker ir maža dalis 
'abiem kliubam. Draugai, tėmykite “Laisvę” 
del rezultatų šio kontesto ir neužmirškite 
atsilankyti ant vėliau paskelbto parengimo.

M.

“Young 
kompe- 
sureng- 
Pelnas

Štai Ir Vėl Šalta Žiema
Štai ir vėl šalta žiema
Nelaukta greitai atėjo;

šaltieji šiaurės vėjai,
Aštrūs dūkti čia pradėjo.

Laukai uždengti sniegais,
Ilsis dirvonai po jais.

žemelė pasipuošus, balta;
Oras šiurpus, žiema šalta.

Štai ir upės su
Tesriovena lyg

Jas taikosi apkloti
Šalti žiemužės ledai.

Sunki žvėrelių padėtis,
Ką tyruose gyven toli.

Nors nameliai jų šalti,
Vienok jie jaučiasi laisvi.

upeliais 
tingiai;

Nečiulba nei paukšteliai, 
Tekant saulutei rytais;

Lapų neteko ir medeliai:
Jie nukrito po sniegais.

Aštriom viesulom vėjų
Sukasi verpetai sniegų;

Dieną, naktį sunkus oras;
šala, kad net pyška tvoros.

Štai ve šeimyna išmesta
Tokiam šaltyj ant gatvės;

Tai kapitalizmo ji auka,
Ką gi ji dabar daryt turės?

Organizuoti mūs draugai,
Šiai šeimynai tik padės;

Aštrią kovą už pastogę
Kuo greičiausia jie pradės.

Po komunistų vadovybe
Milionai žengs pirmyn;

Už maistą, drabužį, butą
Kovos proletaras smarkyn,

Kad ta kova būt laimėta
Darbininkų, mūs žmonių,

Ir būtų laisvė iškovota
Iš skriaudikų tų nuožmių.

Reikia į vienybę mum stoti,
Kovoti už laisvę drąsiai,

Petys petin, kaip vienas,
Kautis su priešu narsiai.

Neleiskime mus žudyti
Badu išmestus gatvėse.

Mūsų dafbu nutukę ponai'
Lai patys kur padvesia!

žymiai padidėjo vargai,
Užėjus šiai žiemai šaltai;

žengkime smarkyn į veikimą
\ Mes visi, brangu^draugai!

Lai prasmenga vargai mūs,
Lai pasiima ponai juos,

Kurie nieko negamina,
Bet varguose mus kankina!

11-18-33. J. J. Butkus.
Detroit.

žai. Gal 
čia diena 
mūsiškės 
diečiu.

Iš chorų raportų pasirodė, kad visi chorai 
apskričio ribose dvasiniai laikosi gerai, tai 
yra, dalyvauja darbininkų judėjime, kaip 
tautiniai, taip ir tarptautiniai. Bet finan
siškai visi silpni, šlubuoja. Delei tos priežas
ties ir šioji konferencija nutarė paliuosuoti 
savo vienetas nuo mokėjimo duoklių į Ap
skričio iždą ir šiais metais. Tai jau antras 
tokis tarimas.

Apšvietos klausimu nutarta surengti Ap
skričio ribose maršrutuką, kad supažindi
nus ne tik choristus, bet ir proletarinės dai
lės rėmėjus, kam ištikrųjų. darbininkams rei
kia palaikyti chorai, dramos grupės, sporto 
kliubai, augštesnės lavybos muzikos sky
riai, ir ką reiškia senoji, buržuazinė dailė, 
kuri visada buvo jauna, graži, pilna sma
gaus jausmo. Tačiaus bėgyje šių trijų me
tų ne tik paseno, kriukiu pasirėmusi vaikš
čioja, bet ir jos garbintojai, iš kurios jie 
pirma valgė duoną,—dabar palangėmis dū
linėja, ubagiškų išmaldų prašo. Tai ir kas 
tame yra kaltas!

Nutarta pavasarį rengti pikniką, kurio 
pelnas bus Apskričio naudai, nes jo ižde yra 
tik virš $30. Rengti pikniką pavesta Ban
gos chorui, nuo kurio jis gaus 25 nuošimtį.

Išrinkta komisija ir jai pavesta su Ap
skričio valdyba surengti Spartakiadą rude
nio pradžioj, nes šį sezoną nebus 
mai laiko atlikti tą didelį darbą, 
prato konferencijos delegatai.

Išklausius raporto apie Meno
finansinę padėtį,'jos “Laisvėj” vedamą sky
rių, kuriame mažai dalyvauja bendradarbių/

pakanka-
Taip su-

Sąjungos

—priimta sekanti rezoliucija :
žinant, kad Proletmeno Sąjungai yra di

delis darbas išleidimui sceniškų veikalų, dai
nų, kas reikalauja finansų, o jų ižde yra tik 
$84,—mes raginame visas Sąjungos viene
tas. taip pat ir broliškas organizacijas, kreip
ti daugiau domės į proletarinės dailės vys
tymą, šakojimą, nes jai priklauso ateitis.

Taip pat raginame visus, kas tik gali var
toti plunksną, daugiau rašyti į meno skyrių, 
idant jį padarius gyvesniu, populiariškesniu, 
kad jame matytųsi tikri darbininkų gyveni
mo kovos vaizdai už duonos kąsnį ir galu
tiną panaikinimą kapitalistinės sistemos, ku
ri neša duonpelniams skurdą, vargą ir pirm- 
laikinį stūmimą į kapus!

Priimta kita rezoliucija, kuri vėliaus vir
to telegrama ir pasiųsta Washingtonan Vo
kietijos ambasadoriui. Telegrama reiškia 
pasipiktinimą hitleristų užmačiomis laikyti 
kalėjime jų pačių teismo išteisintus darbi
ninkų vadus: Torglerį, Popovą, Dimitrova 
ir Tanevą. Telegrama baigėsi reikalavimu 
besąlyginiai paliuosuoti minimus draugus iš 
fašistinių žabangų.

Priimta dar viena rezoliucija,—reikalavi
mas bedarbiams apdraudos, kuri būtų gau
nama iš valstybinio iždo, šiuomi klausimu 
jau daug rezoliucijų spaudoje tilpo, tad nė
ra reikalo dėti visą jos turinį.

Dabar buvo kilęs klausimas steigti apskri
čio ribose muzikalį skyrių, kad pralavinus 
choristus muzikoje ir dainavime. Bet ka
dangi Apskritys negali to sumanymo finan
suoti, tai plikta pačioms kolonijoms rūpin
tis tokiąis skyriais, žinoma, jeigu yra noras 
ir tinkamos sąlygos.

Apskričio komitetas palikta tas pats: Kve- 
deras, Poškus, Nalivaika, Paukštasis ir Sau- 
lėnas.

Konferencijos Pirmininkas, J. N.
P. S.—šio Apskričio piknikas įvyks sek

madienį, 3 d. birželio, Vaičionio parke. Pra
šome kitų organizacijų, nerengti nieko mi
nima diena. J. N.

Mūsų Spauda Gerėja, Bujoja
“Laisvės” \4xjaus laike kad ir Į natinės pasaulyj darbininkų tė- 

nedaug teko kalbėtis su jos skai-| vynės, Sovietų Sąjungos, darbo 
ty to jais, tačiaus pasirodė iš jų 
pasakojimų, kad mūsų spauda 
žymiai geresnė, brandesnė ir vis 
daugiau ir daugiau patraukianti 
skaityt ją. Paimkime “Laisvę” 
už 1933 metus ir palyginkim jos 
turinį su 1932 metais, tai greit 
patėmysim. skirtumą. ' Aš čia 
noriu privesti tik 1933 “Lais
vės” pagerėjimą. Praeitais me
tais “Laisvėje” perėjo visa eilė 
labai gerų raudonų apysakų, iš 
kurių verta suminėti kelios. 
Viena jų po užrašu: “Kaip Gy
vena New Yorko Miesto Be
darbės Merginos.” Ką ši apy
saka parodo? Ji atidengia tą 
kapitalimo puvimo dangtį ir 
parodo mums, “Laisvės” skai
tytojams, kaip supuvusi ši siste
ma, kurioje kenčia alkį, skurdą, 
vargą, ligas, tyčiojimąsi ir pa
galinus mirtį mūsų darbo klasės 
geriausi, gražiausi žiedai, jau
noji karta. Tai gyvas šių die
nų kapitalizmo gadynės išda
vas. šis vaizdas, mano nuomo
ne, turėtų būt atspausdintas at-, 
skiroj brošiūroj ir išplatintas | 
po plačias lietuvių darbininkų 
minias, kurių dar “Laisvė” nė- Į 
pasiekia. Antra apysaka, tai [ 
pavadinta “Simons.” Ji pa
rodo, kaip Anglijos imperializ
mas, po priedanga kryžiaus ir I 
kunigo misionieriaus briaunasi 
į svetimas Afrikos šalis ir ,ten 
išnaudoja ir vergia varde “die
vo” ir kapitalistinės civilizaci
jos” tų kraštų ramiuš gyvento
jus.

Apysaka “Asuaro Mirtis” at
skleidžia Jungtinių Valstijų 
plėšrų imperializmą, kuris po 
priedanga kryžiaus ir “švento
jo” tikėjimo, vardan “civiliza
cijos”, kruvinai žudo ir be lai
ko į kapus nuvaro šimtus (ir 
tūkstančius šiaurės Alaskos ra
mių gyventojų.

Apysaka, kuri eina dabar 
“Laisvėje ’ ’—“Labdarybės Glo
boje”, aiškiausia parodo Ame
rikos kapitalizmo trūnijančią 
sistemą, kuri nepajėgia užlaikyt 
savo šalies piliečių.

Šitas vaizdelis turėtų būt at
spausdintas atskiroj knygutėj 
ir išleistas platinimui.

Pasidėkavokim draugo D. M. 
Šolomsko plunksnai, kuri nerū- 
dyja, o piešia vaizdelius iŠ vie-

liaudies kovas, ji] laimėjimus, ir 
pagal iaus būdavo j imą naujos 
socialistinės kūrybos. Abelnai 
paėmus, “Laisvę” duoda šian
dien mums daug ir tinkamos 
klasinės apšvietos.

Trukumai 1 ‘Lais v ėję"
Mažai mes žinom Amerikos 

farmerių gyvenimą. Nenuosta
bu, kad tūlas draugas amerikie-

/ Trečias Puslapis
-.... L" ----------------------------- -------- -- ' ■ SJ

darbininkų kovų, paveikslų, ma
sinių demonstracijų ir panašiai.

G.\ Albinas.

SCRANTON, PA
“Laisvėje” tilpo korespon

dencija apie “alasą,” kokį šio 
miesto lietuviai politikieriai 
kėlė del savo “vaisiaus”—ma
joro Davis’o. Tai buvo teisin- 

i gas aprašymas. Vienok aš no
riu dadėti tai, ką koresponden
tas, matomai, pamiršo arba ne
buvo informuotas. O tai yra 
klausimas Vilniaus, apie kurį 
tiek daug tautininkai su kle
rikalais ambrija, manydami, 
kad to lenkai pabijos ir ati
duos Smetonai Vilnių. Mat, 
tame “pokylyje” radosi ir 
lenkų, kurie patys nenorėjo 
tiesioginiai iškišti savo liežu
vį lietuviams politikieriams, 
bet už tai nusamdė kokį tai 
amerikoną, kuris storai užvežė 
kiek nors mąstantiems politi- 
k i e r iams-patriotams. Girdi, 
“jeigu jūs ir neatgavote savo 

[Vilnių, bet del to neturite nu
siminti. Už tai jūs užkariavo
te Scrantoną.” Džiaugkitės 

į p a t r i o t ai-politikieriai. Jūs 
i “užkariavote” Scrantoną, 
toj Vilniaus, prisidėdami 
išrinkimo pono majoro, 
kad laimėjimas!

vie- 
prie 
Tai

Angliakasių streikas ir vėl 
prasidėjo, vienok prieš strei- 
kierius liko sumobilizuotos vi
sos juodosios spėkos. Didla- 
piai ambrija kas dieną, kad 

(publika nusistačius prieš strei
ką ir jo nenori. Ponai teisė- 

| jai tuojaus pakepė indžionkši-
---------------------------   [nūs, Lewiso judošiška mašina, 
tis, kaip d r g. Mizara rašė savo (bėskęstanti graftuose. surinkus 
“Trumpmenose” už gruodžio 15, [visus nupuolusius ir suklaidin- 
negalėjo atsakyt' į užklausimą,!tus. darbininkus, bando ir ant 

, ' T_ x.. _ . 2 ‘ Itoliaus pasilikti angliakasiusvalant Kompartija Sovietu Sa-! -v.. _J • i savo pragaištinguose neguose.
jungoj, apie gyvenimą Ameri-Į Atsižvelgus į tai> galima įsi- 
kos farmerių. Ir ištikrųjų, mes [ vaizdinti. kokia sunki kova 
apie juos labai mažai žinom, angliakasių laukia. Aišku, 
Tik vienas vaizdelis iš knygos-kad visi tie, kurie visu kuom 
“Spalis”, išleistos ALDLD “Ar ■ aprūpinti ir sotūs, tie streiko 
Girdėjai Jų Balsus?” kiek nu- nenori, bet išalkę angliakasiai, 
šviečia pietinių valstijų f ar me-; kurie neturi maisto nė šilumos 
rių sunkią padėtį. Daugiau pa-'del savęs ir savo šeimynų, tu- 
na'šių vaizdelių. “Vilnis” šiuo | ri jieškoti išėjimo. Ir vieną- 
žvilgsniu geriau stovi: joje yra tinis ginklas, kurį jie turi, fai 
daugiau žinių iš farmų gyveni- streikas, 
mo ir net “Laisvės” apielinkės Simas.

LAISVES” VAKARIENE
Įvyks po “Laisvės” Bendrovės Dalininkų Suvažiavimo

Dainuos K. Menkeliuniutė, A. Viš niauskas, J. L. Kavaliauskaitė. Taip
gi pirmu kartu Brooklyne dainuos Mary Franckaitė, sopranas, iš Auburn, 

Me., kuri šešis metus dainavo Italijoje.

Aido Choro Merginų Sekstetas ir Vyrų Oktetas

TUOJ ĮSIGYKITE ĮŽANGOS TIKIETUS
A F A IŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI 
K 11 vien TIK ŠOKIAMS 35 centai YPATAI 
U w U 15 Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai

Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

GRAND PARADISE BALLROOM
Antrašas: 318 Grand St., Brooklyn, N. Y. Ten yra Patalpos ant 2,000 Ypatę

šokiai prasidės 6:30 vai. ir tęsis iki 11:30 vai. vakare

Vien tik šokiams* įžanga 35 centai ypatai

Grieš Lietuvių Muzikantų Unijos Orkestrą

Prašome išanksto įsigyti bilietus ir atsilankyti į šį mūsų dienraščio pokilį.

Sekmadienį, 4 Dieną Vasario-February, 1934
—
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Ketvirtas Puslapis Antradienis, Sausio 23,1934
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, Labdarybės Globoje

■ .  -   Rašo SIMANOKS x     
(Tąsa)

“šššš! Ne taip garsiai. Nenaujiena 
bliūde rasti šmotas mėsos. Pereitą savai
tę pats mačiau, kaip vienas tąsė kokią tai 
plėvę.”

Į jųdviejų dialogą didžiuma nekreipė 
jokios domės. Taip, kaip apkurtę,—pur
pia viralą susimaišę su duona, užsiger
dami juodos, nesaldytos, taip vadinamos 
kavos. Skersai stalą valgė pusamžis ne
gras. Jis savo blekėj rado šmočiuką mor
kos. “Malonu sutikti tave, morkele: Tu 
padabinsi mano odelę, ra, ha.” Padek
lamavęs nusikvatojo, išsižiojęs nepapra
stai plačiai, iškratė iš šaukšto į burną tą 
šmočiuką morkos. Jo kramtymas, ryji" 
mas, gardavimasis,antras nusikvatojimas 
patraukė daugelio atydą. Vieni nusijuo
kė, kiti‘nusišypsojo. Nekurie susiraukę 
su neapykanta pašnairavo. Kaip koks 
neapykantą išsireiškė šalę sėdinčiam. 
Prisilenkęs prie Pilypo, keliii šimtų pro
centų amerikonas pusbalsiai:

“Tuos dievo prakeiktus negrus turėtų 
išguiti iš miesto arba neleisti maišytis su 
baltais.”

stalo, kur paduodama blekinės išmazgo- 
jimui. Prie stalo stovi pora vyrų dar
bininkų, kurie paima blekines, išskirsto į 
rūšis ir pastumia valytojams. Vienas 
vyras turi darbą užveizdos. Jis peržiū
ri atneštas blekines ir tėmija ar kas nors 
nėra nukniaukta.

Pilypas, priėjęs prie stalo, padėjo ble- 
kines ir, sprandą įrietęs, kiūtina paskui 
pirmuosius. Jam besižvalgant, nei nepa- 
tėmijo, kad kas tai yra duodama per lan-

“Ei, tu!” suriko vyriškis už langelio. 
“Štai konvertas (vokas). Sudėk jį į sa
vo pinigus, laikrodėlį, žemčiūgus bei ki
tokius brangmenis ir paduok čionai.” 
Pilypas, paėmęs voką, vejasi pirmuosius. 
Nulipus trepaiš žemyn, atsidūrė didelia
me kambaryje, kuris atrodė kaip ir kokių 
gyvulių skerdykla. Apsirėdę vyrai, pu
siau nuogi vyrai, visai nuogi vyrai; vie
ni stati, kiti susilenkę, o dar kiti susėdę, 
palengva kruta, kiekvienas apie save, o 
jų nusirėdyta drapana atrodo, kaip tik 
vėdarai.

ĮDOMUMAI
SENIAUSIAS B I B LI JOS 
RANKRAŠTIS — “SINA

JAUS KODEKSAS”.

Pilypas mato, kad jokioms diskusijoms 
nėra laiko, sudubeltavus reikia ry
ti, nes sargas vis “rusina”; bet iššniokštą 
pastabą imti už gryną auksą ir taip pra 
leisti be jokios pastabos jam nesinorėjo. 
Ant greitųjų sumanė pasipūtusiam ame
rikonui pažeminimą. Alkūnę prie jo kiš
damas, veidą traukdamas tolyn, susirau- 
kė-pasipurtė, skersom akimi žiūrėdamas 
į amerikoną, garsol^ai perspėjo:

“Susimildamas, nesikišt taip arti. Ta
vo kvapas taip dvokia, kad ne tik juodas, 
bet nei geltonas, nei raudonas žmogus 
nesileis šalimais/-”

“Tai bus kiaušiniai. Kiaušiniai visuo
met sugadina kvapą.”

“Patariu pasistengt greičiau pavalgyt 
ir karkyt, kad padėjus tą susmirdusį 
kiaušinį, vietoj kratytis nuo neapykan
tos ir aušinti burną piktžodžiaujant.”

“Suprantu, kas tu esi!.. Tu vienas tų 
raudonųjų, ką užsistoja už ‘nigerius’!”

“Ar aš vienas iš raudonųjų, ar aš pul
kas iš raudonųjų, bet dabar nėra laiko 
diskusijoms; už tai uždaryk savo armo
niką kietai iki susitiksime rytoj ant 
gatvės.”

Pas žmogelį pasirodė ‘ susijudinimo. 
Mintijo apie Pilypo mestą pirštinę ir 

* šiaip ir taip. “Gal šis dievo užkeiktas su
tvėrimas mano man juodas akis uždėti 
gatvėj? O ką, juk aš jo nepažįstu,“ gal
voja žmogelis. “Bet ką, ‘balon puolęs, 
sausas nesikelsi’. Jei jis manęs lauks 
gatvėje, aš gi nebėgsiu.” Pasidrąsinęs 
atsistojo, pečius truktelėjo augštyn, su
rinkęs išvalgytas blekes nuėjo sa'u nei 
žodžio nesakęs.

Pilypas zupę jau buvo pabaigęs valgyt 
ir žiūrėjo į kavą, it pelėda į savo vaiką. 
Kava, vadinama “juoda”, bet ištikrųjų ji 
yra panaši į molinyčioj sudrumstą van
denį. Nei tai brūna, nei tai bėra—atro
do, lyg tame vandenyje būtų prastos rū
šies pančekos išskalbtos. Prisilenkia ir 
uosto tą negaruojantį vandenį... Ką jis 
ten, biesą, suuos, turėdamas slogą nuo 
peršalimo, kuri išsivysčiusi jau net į ka-

• tarą. Paėmęs ir ragauja. Smokas dar 
keistesnis, negu išvaizda. Nurijęs porą 
gurkšnių, reštą paliko blekinėj, manyda
mas, verčiau tyro vandens atsigerti ir 
būti tikru, kad neapsirgs.

Pasidairo aplink. Nuo jo stalo jau vi
si nuėję. Nuo artimų stalų, vėliau įėju
sieji, taipgi jau nuėję. Pilypas sujudo. 
Griebė blekines, kad net sučerškė j o ir ei
na ton pusėn, kur pirmesnieji nuėjo. 
Menkiausio klapato nesiranda su padėji
mu blekinių į vietą ir atsidūrimu į pa
skirtą vietą. Viskas ko« reikia—tai re
gėjimo: sek paskui pirmiau einantį, o
kelio klausti nereikės. Taip Pilypas ir 
seka, laižydamasis, paskui pirmesniuo- 
^ius, o kiti seka paskui jį. Priėjo prie

perialistai buria savo spėkas j 
prieš darbininkų klasę, kuri 
jiems grasina pražūtį. Impe- ^ja(}ienį, 24 dieną sausio, Lietuvių Pi- 
rialistai rengia karu, kad SU j liečiu Kliube, 376 W. Broadway, 7:30 

... ~ . \ „ . vai. vakare. Abiejų kuopų nariai pri-juo sunaikinus Sovietų Sąjun-'|Vaj0 nes yra daug svarbių rei- 
gą ir visą darbininkų judeji- kalų aptarti ir taipgi bus valdybos 

Tinki uiti i*r
mą, ir tuomi išlysti iš šio mir
tino krizio. Tai jų vienatinis' ------------------
planas ir sapnas. | NEWARK, N. J«

tz • i. i - • .. . . į LDLD 5 kp. ir ALDLD 10 kp.K a p 1 t a O išmintingiausios I J,endras susirinkimas įvyks 26 dieną 
smegenys dirba dieną ir nak- sausio, Jurginėj svetainėj, 180 New 
tį, kaip išgelbėjus išnaudoji-1York Avė., 7:30 vai. vakare. Visos 
mo ir gaminimo pelno sistemą!"™”
nuo Žlugimo. Visokį galvo- ! ir taipgi bus valdybos rinkimai, bus 
Čiai susirūpinę, jie kalba auksi- .iau atėjęs naujas žurnalas “Šviesa,” 
nes kalbas per radio ir ramina i tuo1k-rt1i1' M„rTrta * ! metines konferencijos. Visi draugai 
darbo mases, kad jos turėtų 
kantrybės palaukt, nes 
laiko ims iki “sulopius 
vančią sistemą.

Lietuviai darbininkai, 
kite į šią vakarienę ir atsineš-! 

Sinajaus Kodeksas,” eksper- svarbių klausimų ir juos

su vienu , vienuoliu, netikėtai su
žinojo, kad j ieškomas manu
skriptas yra to vienuolio celėj. 
Tai buvo 1859 m. Tischendor- 
fui pavyko išgauti nuo vienuo
lio manuskriptą tik vienai nak
čiai, kad galėtų peržiūrėti jį. 
Susipažinęs • su manuskriptu 
nepaprastai smarkiai apsidžiau
gė, patyręs, kad tai yra seniau
sias pasaulyje biblijos rankraš
tis.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD.2 kp. ir LDSA 13 kp. pir

mas bendras susirinkimas įvyks tre

rinkimai. ti rg. G. K.
(19-20)

Nesenai Londono muzėjus nu
pirko iš Sovietų Sąjungos se- 
niausį pasaulyje “senojo įstąty/ 
mo” (biblijos) rankraštį, už 
kurį užmokėjo bene arti penkis 
Šimtus tūkstančių dolerių ar gal 
ir daugiau. Apie tą rankraštį 
yra daug padavimų. Vienas 
Kauno laikraščių paduoda apie 
jį sekamų žinių:

Britų muziejaus bibliotekos 
skyrius labai džiaugiasi įsigi
jęs iš Sov. Rusijos “Sinajaus 
Kodeksą.” Tai seniausias seno
jo įstatymo rankraštis, parašy
tas maždaug ketvirtam amžiu
je krikščionybės.

Dėl pardavimo to brangaus , 
rankraščio derybos buvo veda
mos apie du metus laiko. Ta
čiau už “Sinajaus Kodeksą” rei
kalavo tokios kainos, kurios ne
galėjo sumokėti dargi anglai, 
kurie niekuomet nebuvo šykš
tūs nerėdami įsigyti istorinių 
ir mokslinių retenybių. Dabar 
ta kaina per pusę sumažinta ir 
britų muziejuj atsieis 100,000 
svarų sterlingų. I

Ligi šiol dar mokslininkams 
senojo ir naujojo įstatymo ori
ginalūs rankraščiai nėra žino
mi. Dabartiniu laiku yra 2,000' 
graikiškų rankraščių, kurie bu
co rašyti 1,500 metų laiką, t.y. 
nuo laiko, kada vyko aprašyti 
naujame įstatyme įvykiai iki,fas išleido “Sinajaus Kodekso

“Sinajaus Kodeksas” surašy
tas ant pergamento lapelių, ‘ku
rie yra pagaminti iš kaž kokio 

I didžiulio gyvulio, manoma, kad 
iš antilopes, odos. Atskiri la
pai nėra vienodo storio, tačiau 
storieji lapai kur kas geriau iš
silaikė, nekaip plonesnieji. Kai 
kurie lapai yra tiek ploni, kad 
vienos pusės raštas permatomas 
antroj pusėj.

i tuo kart ir bus raportas išduotas i
Į metinės konferencijos.
i ir draugės tunte dalyvauti, nes yra 

daug ! daug darbų dirbt, ir visi turime ben
drai dirbt. Sekr. G. A. Jamison.

pU’ , (19-20)

atei BAYONNE, N. J.
•Komunistų Partija ir šešios dar

bininkiškos organizacijos bendrai ren
gia Lenino 10 mirties sukaktuves ir 
kartu “pripažinimas Sovietu Sąjun- 

. ......... ’’ Bus 
. gei’ų kalbėtojų ir bus didelis koncer-

tų manymu, esąs perrašytas iš 
papiruso, nes jis parašytas ke
turiomis skiltimis. Manuskrip
to raidės parašytos viena po ki
tos visai neskirstant žodžiais, 
todėl labai sunkino jo skaitymą.

Pagal Jeronimo užrašus Ceza
rijos biblioteka ketvirtojo am
žiaus gale pradėjusi griūti. Ten 
buvusieji papirusai pradėję ga- 
dintis, todėl, dalis jų buvusi 
perrašyta ant pergamento. 638 
m. po Kristaus g. Cezerija sy
kiu su biblioteka buvusi arabu 
sugriauta. Kokiu būdu kodek-i^ė: “Sovietų valdžia SU gi-Į Labor Lyceum svetainėje, 

° . .. i.. vi j i vi. I 2;>th St. Jzanga tik 20 c

bendrai diskusuosim.
Ant rytojaus drg. A. Bimba KOS Per,J“n5ti.ncshv ° ° ksubeto111 ir bus didolis kv..^w.

kalbės 2-rą vai. po pietų. Lie- tinis programas, kurį išpildys Sicty 
tuvių salėj, 928 E. Moyamen-. no Choras iš Newarko, vadovaujama: 
sing- Ave., o vakare kalbės, B‘- šaI1.na1.^-’. dai.nuos ....
Muzikai ė j sal ė j—Rich mon d e

Rep.

. B. šalinaitės, dainuos vietinis 
; dainininkas A. Višniauskas, šoks re- 
i voliucinius šokius Raudonos šokikės, 
rusų jaunuolių mandolinų orkestrą, 
žydų jaunuoliai suloš darbininkišką 

i veikalą ir vietinis ukrainų vaikų cho- 
| ras dainuos revoliucines dainas.

Philadelphia, Pa. — čio- visi draugai ir draugės privalo 
nai biznierių baliuje kalbė-: «*•"<> mintame*- J 1 susirinkime, nes daug svarbaus is-
jo Amerikos ambasadorius girsite ir kartu išgirsite gerą prog- 
Sovietų Sąjungoje ir pareis- į

, 72 West 
.. . . i-,. . v. j , a v, | zotn st. įžanga tik 20 centų; vaisas 1S Cezarijos pateko į Sma- i liausiu T1UOS11 Ciumu tlOKScd kams ir bedarbiams dykai.

jaus kalną, žinių nėra. Mano- | taikos.”
jma, kad jį atsinešė pabėgėliai, 
kurie suskubo prieš miesto puo
limą pabėgti.

1862 m. daktaras Tischendor-

Pilypas, pasidairęs po kambarį, žiūri
nėjo vietos, kur jis galės pasidėti sa
vo drapanas. Tėmijo, kaip kiti daro. Pri- 

Į sižiūrėjo, kaip susuka visas savo drapa- 
. nas, suriša su diržu, šniūru ar su kokia 

juosta. Sužinojo, kaip tas ^ceremonijas 
i atliktų bet vietos nesuranda, Kur pasidė

ti. Vienas geraširdis vyras jam parodė 
’ vietą ant cementinės aslos. Pilypas, nie
ko nelaukęs, griebėsi rengtis. Duotą vo
ką pavartęs atminė, kad prisakyta sudėti 
į jį pinigai ir kitoki brangmenys. 
Šmurkšt ranką kišeniun, vienan, kitan— 
net šaltaš prakaitas nabagą apipylė — 
to taip labai vaktuojamo penktuko nesu
randa. Pamąstęs atminė, kad penktukas 
randasi pančekoj, po padu, nes vakar jis 
jį ten paslėpė, idant neapvogtų. Greit 
nusiavė čeverykus, kojinėj sužuklavęs 
penktuką, įdėjo į voką ir jo širdžiai pa
lengvėjo. Kišenių j turėjo galą paišelio ir 
menkos vertės rašomą plunksną. Sudė
jo viską vokan. Drabužius traūkia nuo 
savęs ir vieną po kitam tiesia ant aslos. 
Netrukus grynas, kaip pyplys. Pirmu syk 
susukti parėdus ir juos nesuglamžyti, tai 
nėra štuka. Galvoja, “kaip po šimts kni- 
pelių sudėjus.” Galų gale priėjo prie iš
vados. Pančekas sukišo į čeverykus; če- 
verykus—skrybėlėn; skrybėlę į apatines 
drapanas; tą visą pundulį į kelines; ant 
viršaus apvyniojo švarką, surišo diržu, 
paėmęs neša paskui kitus, einančius su 
punduliais. Priėjo prie lango, kur jo 
pundulį paėmė ir uždėjo tokį pat numerį, 
kokį jis gavo įeidamas. Viskas, ką jo 
rankose liko, tai rundina blekė su nume
riu, ir į blekę įvertas šniūras. Dairosi, 
kur jam dabar eiti. Užpakalyje jo ei
nanti vyrai parode sekti tuos, kurie eina 
be pundulių. Prisivijo eilę ir žirglioja 
paskui. Patemijo, kad pirm jo goglina 
visokių “brostvininkų”. Vienas turi rą
žančių ant kaklo, kitas škaplierius (vie
nas vienokius, kitas kitokius), trečias ant 
šniūro prisirišęs kryželį su kokiom ten 
relikvijom, o dar kiti, pasidabinę visu 
pundu škaplierių, prisivėlusių dulkių ir 
prakaito — atrodo, kaip ir guzas pikio.

> Viršun religinių pumpurų, užsinėrę ant 
kaklo šniūrą su numeruota bleke. Prisi- 
žiūrėjimas davė supratimą, kad blekė 
reikia karti ant kaklo. Užsinėrė šniūrą 
per galvą ir eina žingsnis už žingsnio. 
Įėjo per duris ir pamatė nepaprastai 
šviečiančias lempas. Baltai apsirengęs 
vyras, rankoj laikydamas šviesią lempą, 
žiūrinėja praeinančius vyrus nuo kojų 
pirštų iki viršugalvio.

“Ką reiškia ši peržiūra?” klausia Pi
lypas savo sandraugo.

“Tai daktaro pteržiūfa... Būk ramus: 
netrukus atrasi, ką reiškia,” atsakė vy-

• rūkas, nepaisydamas susidraugauti 
Pilypu. ’ , t ' -

Kviečia Rengėjai.
(19-20)

SKAITYKIT IR PLAT1N
KIT “LAISVE”

PHILADELPHIA, PA.
; Kalbės Drg. A. Bimba Vakarienėje
I LDS 5-ta kuopa rengia turkės va- 
1 karionę, 27 d. sausio, ateinantį šeš- 
i tadienį, 510 Farmount Avė., 8 vai. 
I vak., ant kurios kalbės svarbiausiais 
i klausimais d. A. Bimba. Visų dar
bininkiškų organizacijų nariai, mū
sų judėjimo simpatikai ir rėmėjai, 
skaitlingai atsilankykit ant šios va

nes tokių greit neįvyks, 
koncertinė 

Greta valgiu bus duoda- 
. Ant rytojaus d. Bimba 

kalbės Mayomensing ir Rich monde 
Muzikalčj salėj. r

Kviečia LDS 5-ta Kuopa.
(19-22)

spaudos išradimo.
Perrašinėjant ranka rankraš

čiai nuolat buvo taisomi ir nuo
lat jie keitėsi, ir kada 16-tam 
amž. pirmų kartą buvo at
spausdinti, sunku buvo kalbėti 
apie jų originalumą ir tikrumą.

Vėliau tik pradėjo atsirasti 
mokslininkų, kurie ėmėsi kri
tiškai tikrinti rankraščių ir 
spaudos tekstus. Vienas tokių 
mokslininkų ir buvo teologijos 
daktaras Konstantinas Tischen- 
dorf’as, kuriam ir priklauso 
“Sinaujaus Kodekso” atradimo 
garbė. Tai vienas seniausių 
nebent išskyrus vadinamąjį 
“Vatikano Kodeksą,” senojo 
įstatymo rankraščių.

žinovai sprendžia, kad
“Sinajaus Kodeksas” 

dargi senesnis už “Vatikano Ko
deksą.” Kitas vertas dėmesio 
manuskriptas yra “Bezojaus 
Kodeksas ’ ’—Cambridge Univer
siteto nuosavybė. Toliau eina 
Britų muziejui “Aleksandrijos 
Kodeksas,” ir Leipcigo muzie
jui—“Fridricho Augusto Ko
deksas.”

1844 m. daktaras Tischendor- 
fas keliaudamas patekęs Sina
jaus kalne į Kotrinos vienuoly
ną, didžiulėj vienuolyno salėj, 
senų rankraščių pripildytam 
krepšyje,' kurie turėjo būti de
ginami, užtiko išsklaidytus vie
no seno manuskripto lapelius, 
parašytus graikų kalba, kuriuos 
patyrinėjus, paaiškėjo, kad tai 
yra senojo įstatymo rankraščiai.

Iš pirmojo pamatymo jis iš
sprendė, .kad rastas jo rankraš
tis yra seniausias, kuriuos ligi 
tol jis buvo matęs. Ti&chendor- 
fui vienuoliai leido tų lapelių 
paimti tik apie,vieną trečiadalį, 
bet visų jų paimti nebedavė; 
nes, matyti, suprato jų vertin
gumą. Grįžęs Tischendorfas tą 
manuskriptą dovanojo karaliui 

• Fridrichui Augustui. Rankraštis 
Leipcige buvo perspausdintas ir 
pavadintas “Fridricho Augusto 
Kodeksu,” o originalas buvo 
atiduotas į muziejų.

i Po 7-nių metų Tischendor
fas vėl nuvažiavo į Sinajaus 
kalną, tačiaus anksčiau matyto 
rankraščio jau neberado. Į vi
sus jo paklausimus vienuoliai 
atsakinėjo, kad nieko nežiną. 
Tischendorfas, tuomet kreipėsi į 
rusų imperatorių, prašydamas 
duoti jam įgaliojimus sujieško- 
ti manuskriptą. Grįžęs į Šv. 
Kotrinos vienuolyną su rusų 

caro įgaliavimais, kalbėdamasis

knygą. Ta knyga buvo tų lai
kų spausdinamų knygų garseny
bė. Vėliau 1911 m. ta knyga 
buvo pakeista Oksfordo univer
siteto išleista nauja knyga, ku
rią redagavo d-ras Kirsoppas

fRAMSWAl IS &11B

BAYONNE, N. J.

esąs

L. A. U. Kliubas rengia didelį kon- j karionės, nes tokių j 
T , certą ir Šokius, 11-tą dieną vasario. I Prie vakarienes bus ir
Leką ir kurios kodekso pusią- Todėl prašome kitų draugijų, kad j programa, 
piai fotografijos būdu buvo re- tą dieną nieko nerengtų, bet ateitų į į mas ir alus, 
produkuojami.

“Sinajaus Kodeksas” del jo 
nepaprasto brangumo iš Sov. 
Rusijos į Angliją buvo vežamas 
su nepaprastu atsargumu. Bran
gųjį manuskriptą į Angliją vežė 
diplomatiniai kurjeriai. Kiekvie
nam iš jų buvo įteikta po vieną 
viens į kitą panašų antspau
duotą maišelį. Kiekvienas kur
jeris turėjo sekti savo kolegas, 
tačiaus niekas jų nežinojo, pas 
kurį ištikrųjų yra tikrasis rank
raštis. Tai paaiškėjo tik at
vykus į Angliją.

j virš minėtą parengimą. Čia atėju
sieji bus užganėdinti geru ir links
mu vakaru. Komisija.

Phone, EVergreen 7-4785

W/x'ZWZ’

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

PHILADELPHIA, PA.
Vakarienė ir Prakalbos

Drg. A. Bimba kalbės vaka
rienėj, 27 d. sausio, kurią ren
gia LDS 5-ta kuopa. Ant ry
tojaus, 28 ’ d. sausio, Lietuvių 
salėj (Moyamensing Avė.) ir 
Muzikalčj salėj.

Philadelphijos publika se
nai laukė A. Bimbos prakal
bų. Jis kalbės vakarienėj, 27 
d. sausio, 510 Fairmount Ave. 
Pradžia bus r'8 vai. vak. Drg. 
Bimba kalbės nepaprastai 
svarbiais klausimais ir duos 
svarbių pranešimų, kurių ant 
rytojaus negirdėsit. Visi kla
siniai susipratę darbininkai ir 
mūsų judėjimo simpatikai bū
tinai dalyvauki! šioje vakarie
nėje. Prie vakarienės 
koncertinė programa ir
duodama “turkės” vakarienė. 
Vakarienės tikietai 50 centų. 
Bus ir alaus. Visi mūsų orga
nizacijų nariai* būtinai daly
vaukite ir atsiveskit svečių.

Philadelphijoj tankiai ren
giami parengimai Liaudies na
me, bet sunku sukviesti publi
ką, idant juos parėmus. Phi
ladelphijos lietuvių darbinin
kų judėjimo impulsas pagyvė
ja. Vienoj ar kitoj vietoj vei
kimas apsistoja, daugiausiai 
nuo stokos klasinio (^susiprati
mo. Gi pasauliniu žvilgsniu 
tėmijant, darbininkų judėji
mas daugiau jungiasi į bendrą 
frontą šiandien, negu kada 
nors pirmiau. Pasaulių im-

bus 
bus

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

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

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
įsitemyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TpTT.FMRPR 

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

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas, 
Ištyrimas Akių,Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

(Daugiau bus)

Dr. Theodore Conklin
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 

Penktadieni iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
894-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
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22

tuo nariu

jis paro
da

Org. J. S. Mažeika.

LINDEN, N. J
LDS 135 kp.5) Per vasario, kovo ir ba-

/‘Laisvę.

liko . Svarbiausis darbas pa-

Vikutis.

BEDARBE VISU SMARKUMU DIDĖJA

Mes, komunistinio judėji-| Brangūs draugai ir

UBAGAI IR LIGOS
MINERSVILLE, PA

ir 
i

jau paleido visus 
ir padarė 8 vai.

Paėmė naujus 
tai nauji darbi-

Visus reikalus 
užbaigus, jam leista kalbėti. 
Iš to “svečio” kalbos pasirodė, 
kad jis nuo rugpjūčio mėnesio 
pereitų metų yra supykęs ant

gistravosi. Užsiregistravo 
000 darbininkų, o paėmė 
ban tik 2,000. Tai reiškia, 
kiti 8,000 darbininkų likosi be 
darbo.

pagirtinas darbas. Mes visi 
draugai turime dirbti ir stip
rinti LDS organizaciją, kuri 
veda mus revoliuciniu keliu.

Veikia ir 
šiame susirinki-

mokesčius
Taipgi ir 190 

narių 
pra-

Iš Apskr. sekretoriaus paaiš
kėjo, kad 22 ir 90 kuopos nėra 
užsimokėję narių 
už 1933 metus,
k p. yra kalta už dalį 
mokesčių ir d. Millerio 
kalbų maršruto išlaidas.

Nutarimai:

10,- 
dar- 
kad

ant 
“ar 
Tik 
jau

apim-

nuskirta komisija tam reika
lui.

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

prieinamesne kaina, pegu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

. . - „ kuopų sutvėrimas, kuri dabar stovi
mėnesyj susirinki-j ant gero pamato, turtinga na- 

išdėstytų Apskričio} riais ir gerai veikia gavime

būdu i 36 kuopos narė. Jie nuo ap-įsimokėję už 1933 metus.
- • Isivedimo išgyveno 8 metus ir 

nuo baž-

nius susirinkimus šiais klausi-, skaitytojų, 
mais: a) NRA, b) karo pavo
jaus ir c) baltojo šovinizmo

būk buvęs ram sutikime gyvenimą. Taip 
įkriminuotas” ir jei tas nebu- Pat jis buvo mylimas savo po-

Bet jis buvo dar lie
tų “pragarinių” karo į 
nes dar buvo 3-čioj' , , . v . .
Vienok kentė dide-i Susirinkime dalyvavo visi salyje

> • --------------------
Apščiai draugų augusių ir; prakalbų maršruto, tai iškalno 

jaunuolių dalyvavo darbinin
kiškų Apskričių valdybų šauk
tame bendrame posėdyje, sau
sio 14 d., Waterbury, Conn. 
Visi draugai kalbėjo, kaip pa
smarkinti, pagerinti darbinin
kų judėjimą.

Nors jau susivienijo LDSA 
su ALDLD., bet LDSA Aps
kričio Komitetas paliktas veik-1 nansiniai. 
ti iki sekančiai konferencijai, sudaryti geri planai, kad tie 
kaip ir veikė. Tiek bus pada- parengimai būtų našūs, 
ryta, kad suvienijimas organi-1 Posėdžiui einant prie užbai- 
zacijų bus atžymėtas su dide-įgos, atėjo “svečias” ir jis pra- 
liu parengimu apie pabaigą Įšėsi, kad jam būtų duota kai 
balandžio mėn., Hartfordo; kas pasakyti, 
mieste.

Kadangi Apskričių konfe
rencijos instruktavo komitetus 
steigti jaunuoliam ateinančią 
vasarą mokyklą, tad posėdis .vieno mūs organizacijos nario, 
nuskyrė komitetą, kuris ves vi- Nors dakentė iki dabar, bet jis 
są prirengimą busimos mokyk- norėjo, kad mes nubaustame v^e> Pa., ir čia apsivedė su d. 
los. Suras mokyklai vietą, ra-j narį, ar tas narys atsiprašytų Gna Merčaitiene ir vedė^ge- 
gins kuopas rinkti aukas ir/‘svečio,” nes jis 1 
verbuoti jaunuolius, atsikreips1 “į 
į kitataučių darbininkų orga- šią padaryta, tai su 
nizacijas, kad jos taipgi galės busią pasielgta taip, kaip rei-j 
atsiųsti jaunuolius į tą mokyk-jkia. 
lą ir finansiniai paremti, gaus! Paprašyta jo, kad 
instruktorius ir tt. Finansų i d y tų tą laikraštį, per kurį jis 
sukėlimas bus kaip ir pernai, buvo jau taip baisiai “įkrimi-

" Didesnės kolonijos turės šukei-; nuotas.” Bet jo būta, kaip ir, 
ti po $10, o mažesnės po $2., to užuomaršos, kuris išėjo me- ' a^U j" | kausimais.
O dar bus geriau, jeigu sukels Į džioti, bet pamiršo su savim 
po tokią kvotą, kaip ir perei-1 pasiimti šautuvą. Taip ir “sve- 
tą metą, kaip kurios koloni-j čias” 
jos sukėlė, pav., Hartfordo or-1 raščio 
ganizacijos sukėlė suvirš $30.

Išklausius raportą iš buvu
sio prakalbų maršruto, pasiro
dė, kad pasekmės prasčiausios 
ką yra kada buvę su tuo mar
šrutu. Priežastis viso to, tai 
tos kalėdinės šventės ir dar da- 
sidėjo dideli šalčiai. Kitu kar
tu, buvo mintis, kad draugą 
per tokias šventes padėti prie 
kito darbo bent keletai dienų, gam neduoda kaip kada 
vieton važinėti veik veltui, balso. 
Kad prisirengti prie ‘ sekamo

WATERBURY, Conn.—Virš 
pora mėnesių atgal keletas 
dirbtuvių pradėjo paleisdinėti 
darbininkus, o kitos ir visai 
užsidarė, čia paduodu vienos 
didelės dirbtuvės, kiek jie pa
leido darbininkų. Scoville 
dirbtuvė paleido 2,500 darbi
ninkų. Darbininkai, kurie dar 
pasiliko dirbti, tai išnaudoja
mi iki gyvo kaulo. Nuo pat 
pasirašymo NRA čia kompa
nija padarė visą darbą nuo 
kavaikų (piece work).

Bosai pasakė, kad ir dirbtu
vės šlavikas turi dirbti nuo ka- 
valkų. Tai tas darbininkas 
klausė, kaip jam mokės—puo 
dirbtuvės grindų, nuo pėdų ar 
kaip kitaip. Boseliai daro vis
ką, kad kuo daugiau darbinin
kus išnaudojus.

Spaudos naudai išvažiavimui 
vieta nuskirta suvis nauja. Bus 
tartasi su “Laisvės” gaspado- 
riais del surengimo didelio iš
važiavimo. Matome, kad šiais 
sunkiais bedarbės laikais yra 
sunku mūsų spaudai verstis fi- 

Todel reikalinga

komiteto nariai. Pirmiausia 
paimta apsvarstyti Apskr. fi
nansų stovis. Surasta, kad Ap
skričio ižde randasi užtekt

inai pinigų apmokėjimui dvie- 
I jų likusių bilų, kurios siekia

menę ir karan prieš Japoniją, 
1904 m.
pasiekęs 
liepsnų, 
linijoj,
liausią baimę, žinant, kad ne
užilgo reiks ten patekti ir žū
ti! Bet jo laimei, kaip ir dau
gelio tūkstančių tokių, karas 
pasibaigė ir jie išliko gyvi.

Po tam P. M. atvyko į J.
Valstijas ir kelioliką mėnesių I 
pagyvenęs, padirbėjęs Phila- 
delphijoj, Pa., persikėlė į Ma- 
hanoy City, Pa. čia daugelį 
metų dirbo anglių kasyklose. 
Prigulėjo prie tuolaikinės Am. 
Lietuvių Literatūros Draugi
jos ir kitų progresyvių darb. 
organizacijų,—gerai paremda
vo mūsų spaudą ir abelną ju
dėjimą medžiaginiai. Čia jis 
buvo apsivedęs su našle Pa
jaujiene. Tačiaus trumpai pa
gyvenus, ji mirė.

Tad jis persikėlė į Miners-

1) Paraginti ALDLD 
90 kuopas, kad atsilygintų 
Apskr..už 1933 m. 2) Apmo
kėti dvi bilas, surištas su drg. 
Millerio maršrutu: a) plakatų 
bila $4.00 ir drg. Millerio al
ga $18.00. Viso $22.00.

3) Priimta 3-jų mėnesių vei
kimo planas: visos ALDLD 15 

sūnių ir podukrių., kurie liko: Apskr. kuopos, o ypač Cleve- 
Edvardas, Vaila- lando kuopos, vasario, kovo ir 
Be to, jis paliko j balandžio mėn. be paprastų 

susirinkimų turi turėti diskusi-

Ona, Agnė, 
ta ir Bern’s, 
savo vieną brolį ir vieną sese
rį Lietuvoj.

Draugai Murauskai buvo 
geri simpatikai ir rėmėjai ko-

organizuojama įvesti 
fašizmas, lygus Vokietijoj.

šalies valdžia, su Roosevel- 
tu priešakyje, dvigubina gink
lavimosi išlaidas, kuomet be
darbiams ir jų apdraudai nes
kiriama nei cento. Karo pa
vojus artinasi žaibo greitumu. 
Kas labiausiai nukenčia laike 
karo, jei ne darbininkų klasė? 
Tuo klausimu mes turime kal
bėti ir labai gerai save ir lie
tuvius darbininkus supažin
dinti.

Valdančioji klasė, kad leng
vinus darbininkus valdyti, 
stengiasi visur juos padalinti. 
Ji tuo tikslu skleidžia rasinę 
neapykantą tarpe baltų darbi
ninkų prieš juodos spalvos 
darbininkus. Bosai gerai su
pranta, kad supjudžius abejus 
jiem tada yra labai lengva 
juos išnaudoti; iš abiejų pasi
pelnyti.

Be šių klausimų, planas nu
sako, kad turime atgauti vi
sus savo senus narius, kurie 
yra buvę mūsų eilėse; gauti 
naujų ir senų mūsų spaudai 

Tad visi, draugai
ir draugės, į darbą.

ALDLD 15 Aps« Komitetas,

kp. rengia labai “triukšmingą” 
balių, — sykiu su jaunuolių 
kuopa. “Victors” balius įvyks 
27 d. sausio, 1934 m., Linden 
Hall, kampas IGth St. ir Wood 
Ave., Linden, N. J. LDS kp. 
kviečia visus Lindeno ir kitų ; 
apielinkių draugus dalyvauti | 
šiame puikiame baliuje.

Jaunuolių kuopa ką tik su
sitvėrus, tai jai reikalinga fi-! 
nansinė parama. Todėl, drau-i 
ges ir draugai, dalyvaukite 
kuoskaitlingiausiai šiame pa
rengime. Jūs patys linksmai 
laiką praleisite ir tuo pačiu | 
sykiu paremsite jaunuolius,' 
nes visas pelnas skiriamas jau 
nuolių kuopai.

Be to, 135 kp. daug dirba ‘siją įėjo sekanti draugai: J. 
kas link gavimo naujų narių j Jesulaitis, J. Jančaitis, A. Poš- 
vajaus laike. Laikytam susi
rinkime visi nariai pasižadėjo 
gauti nors po 1 naują narį.

Bravo, Draugės ir Draugai! 
Jeigu mes visi dirbsime sutar
tinai, tai ir pasekmių bus. Bet Į

WILKES BARRE, PA
ALDLD kp. laikė savo susi- 

' rinkimą ir išrinko valdybą 
j šiems, 1934, m. Į naują val
dybą įeina sekanti draugai ir 
draugės:

Organizatorius—F. Kuklis. 
I protokolų sekretorius—A. Poš- 
i ka, finansų sekretorius—A. 
i Pietariutė, iždininku—A. De- 
igutis, knygium—F. Jančulis.

Į knygų peržiūrėjimo komi

ką. Korespondentu išrinkta 
A. Pietariutė.

Delegatais i Bedarbių 
rybą išrinkti A. Poška 
Daugirda.

Linkėtina gerai veikti

Ta-

nau- 
drg. Vertelienė sako, kad ne-ijai išrinktiems draugams. Nuo 
pasiduos nei vienam. Jau ga-{gero veikimo, bus geros ir pa- 
vo 2 naujus narius ir sako, sėkmės mūsų organizacijos, 
kad ir trečias tuoj bus. Tai' A- Pietariutė.

gulėjo ALDLD 14 kuopoj. Jis! 4)'Per tuos tris mėn. Cleve- 
v, buvo per daugelį metų kuopos lando kuopos turi atgauti po 

pamTrtęs atsinešti tą laik- iždininku, o ji buvo ir LDSA 10 senų narių, kurio nėra pa-
kopiją. Tokiu 

truputį padiskusavus ir baig-| _ —
tas posėdis. Tas “svečias,” tai Gyveno laisvai 
V. Jokubonis, kuris į darbiniu- nyči°s prietarų, 
kų judėjimą, iš jo kalbos išro
dė, prastai žiūri, o dar pras
čiau atsineša linkui negrų. Su- 
lyg draugų pasakojimo, Joku
bonis organizavo pruseikinių 
chorą, pašelpinėse organizaci
jose būdamas pirmininku drau- 

nei

Jie prenumeravo
I Povilas ją labai įvertino ir my
lėjo skaityti. Jis jos kasdien 
laukdavo. Gulėdamas ir 
mirties patalo, klausdavo, 
dar ‘Laisvė’ neparėjo ?” 
savo mirties dienoj, kada 
buvo didelių skausmu 
tas, neklausė ir neskaitė. , Ma
tyt, ne tik velionis .buvo “Lai
svę” įvertinęs, o ir drg. Mu
rauskienė, kad jam mirus, au
kavo $5 paramai del dienraš
čio “Laisvės” palaikymo, ku-

X K.X YCVOCVXXW, XXVYW XX XXXV ____________ _______  - v, S Ū S11’111 k 1 UI C , I

landžio mėnesius gauti po 5 kuris įv^ko 10 d. sausio, 1934 
naujus narius į kiekvieną kuo- m., nutarta daug svarbių daly- 
pą. 'kų.

6) Per tą patį laiką atnau-1 135 kp. Lindene dar tik 13
jinti, taipgi gauti po 5 naujus mėnesių, kaip susitvėrus, bet 
skaitytojus mūsų dienraščiams jau daug naudingų darbų at- 
“Vilniai” arba “Laisvei.

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

M

Pirmiaus čia darbininkai 
dirbdavo prie vagonų nukrovi- 
mo Scovill Mfg. Kompanijai. 
Tai 5 darbininkai iškraudavo 
300,000 svarų į 10 vai. Už 
tą darbą darbininkai gaudavo 
$11.40, 1168 darbas labai sun
kus. Dabar 
darbininkus 
tam darbui, 
darbininkus,
ninkai dabar turi iškrauti 300,- 
000 svarų už $5.40. Tai to
kius pagerinimus davė Roose- 
velto N.R.A. Darbininkus dar' 
labiau pavergė ir daugiau iš
naudoja. Darbininkas, kuo-

Kompanija reikalauja, kadi met pabaigia tą darbą, tai ji- 
- kiekvienas darbininkas turi pa-įsai jau negali net ant kojų pa

daryti nuo kavalkų po 40 į | stovėti.
valandą, o jei nepadaro tiek,; Todėl darbininkai turi or
tai sako, kad “jisai daro kom-! ganizuotis, kad galėtų kovoti 
panijai nuostolius.” Tokius; prieš šias sąlygas. Tai reikia 
darbininkus paleidžia iš dar-j rašytis į Metalo ir Plieno Uni- 
bo ir liepia ateiti kitą panedė- 
lį. Tai tas darbininkas vaikš- . 
čioja po kelis panedėlius ir 
vis darbo negauna.

Paskiaus darbininkai eina į 
miestą prašyti darbo bei pa
šalpos, tai tenais klausia iš 
darbo paleidimo paliudijimo 
(kortelės), o to paliudijimo 
darbininkas dar neturi, nes jo 
kompanija neišduoda. Ji sako, 
kad nepaleistas tas darbinin
kas, bet nei darbo jam neduo
da. Mat, kompanija taip vei
kia susitarusi su miesto valdi
ninkais ir tais darbdaviais. 
Kuomet jie paleidžia darbinin
kus, tai mano, kad jie dar turi 
centą kitą,, tai ir laukia kol 
darbininkas pabaigs visus cen
tus.

Paskiaus valdžia įsteigė ki- 
» tą agentūrą, tai yra CWA 

(Civil Works Administration), 
kuri sakė paims visus darbi
ninkus. Tai darbininkai ir rė

ją, kuri laiko savo susirinki
mus kiekvieną sekmadienį, 
kaip 2 vai. po pietų, 774 Bank 
St. Jau daug darbininkų pri
klauso unijoj, tad reikia rašy
tis ir kitiems. Tuomet mes 
galėsime atsispirti prieš kom
panijas ir tokias nepakelia
mas sąlygas.

Darbininkas.

“Laisvės” No. 4,' telegrama 
buvo pranešta, kad draugas 
Povilas Murauskas, sausio 4 
d., mirė. Gi dabar paminė
siu, kiek žymesnius dalykus iš 
jo biografijos.

Velionis d. - P. Murauskas 
girinė ir užaugo Lietuvoj, Kau
no rėdybos, Panevėžio ąpskri- 
čio, Daujėnų parapijoj/ Tik 
ką pražydėjęs savo jaunystė
je, buvo paimtas į caro kariuo-

7) Nutarta, kad draugai at- darytas, tai jaunuolių kuopos 
silankytų į 22-57-190 
vasario 
mus ir
Komiteto planus. Drg. J. Ma-inaujų narių prie apdraudos bei 
žeika aplankys, 2 d. vasario, pašalpos skyrių. Veikia i. 
57 kp. susirinkimą; drg. P. prie sporto.
Boika—22 kp. susirinkimą, me taipgi nutarta surengti 
kuris įvyks 12 d. vasario. Drg. prakalbos bendrai su jaunuo- 

riuos čia sykiu ir pasiunčiu. ! J. Žebrauskas aplankys 190 hų kuopa.
Velionis P. M. mirė ne del kp., kurios susirinkimas įvyks- 

senatvės, jis išgyveno tik apie ta tą pačią dieną.' 
52 metus. Bet užstojus šiai 
bedarbei, dar 
darbe, tai bosai taip pablogi
no sąlygas, kad sunkūs darbai, 
dulkės, gazai mainierius dusy- 
te dusina! Pasiskųst nėra 
kam: U. M. W. A. Unijos vir- 
šininkai-viršininkėliai su bo
sais susivieniję. Iš tokių prie
žasčių ir Povilas įgavo nesvei
katą. . Veik du metus išsirgęs, 
turėjo eiti iš gyvųjų tarpo.

Povilui buvo malonu dar gy
venti ! Dviem dienom pirm 
mirties, man jį lankant, rami
nau, kad/ dar gali pasveikti. 
Jisai sako: “Ah, kaip tai ma
lonu būtų, bet jau man vilties 
nėra!” Toliau dar sakė: “O... 
koks tai žiaurumas: pilna 
gamta malonumo ir oro, o 
man pavydi to trupučio oro 
kvėpuoti!”

Jis mirė. Velionio P. M. 
laidotuvės atsibuvo grynai 
laisvos nuo religijos. Palaido
tas Lietuvių Liuosybės Kapuo
se. 7' ’ ................. ....
mo darbuotojai, giliai užjau
čiame jo likusiai draugei Onai, 
ir jų giminėms^ o velioniui Po
vilui išreiškiame tinkamą pa
garbą už to judėjimo simpa- 
tizavimą ir paramą!

Ilsėkis, dauge. Lai tau bū
na lengva žemelė laisvuose 
kapuose!

A. Arbačauskas.

8) Nutarta, kad Aps. Komi- 
kurie pasiliko j tetas per sekr. kreiptųsi prie

ALDLD Centro Valdybos del 
jaunuolių, kurie priklauso prie 
LDS, kad jiem būtų išdirbti 
prieinami būddi-sąlygoš gauti 
mūsų organizacijos leidžiamą 
literatūrą.

9) Nutarta patarti visoms 
trims Clevelando kuopoms šią 
vasarą rengti piknikus bend
rai. Pasiūlyta dovanos kuo
pai, kuri daugiaus pasidar
buos del tų bendrų parengimų.

10) Nutarta pastebėti kuo
poms, kad būtų atsargios su 
parengimais, kad ne susidur
ti, kaip dabar kad įvyksta 
dviejų kuopų parengimai 3 d. 
vasario.

S'ekantis susirinkimas įvyks 
18 d. vasario, 10 vai. ryte, pas 
d. Jakąįtį, 922 E. 79th St. (Ko
kiame mieste?—Red.) /
ALDLD 15-t.o Apskričio Atsi-| 
šaukimas j Kuopas ir Narius 

i
draugės, 

nariai ALDLD 15-to Apskri
čio !

Matote, iš viršuj paskelbtų 
mūsų tarimų, kur yra patiekta 
3-jų mėnesių' veikimui planas. 
Kad tą įvykinti gyvenimai!, 
reikalinga kooperacijos nuo 
kiekvieno nario ir narės. To
dėl, kuomet bus svarstoma tas 
veikimui būdas jūsų kuopos 
susirinkime, visi imkite balsą 

i ir padėkite ta plana sekmin- 
NEW YORK. — Nakti- gai pravesti gyvenimai!. ;

nio teismo teisėjas Gold
stein sako, kad bėgyje trijų 
savaičių pas jį buvo atvesta 
210 suareštuotų ubagų. Iš 
jų jis rado 90 sergančius 
limpančiomis ligomis, kitus 
nepilno proto ir t. t. Bet ir 
jis^turi pripažinti, kad ma
sinis vargas pagimdė tiek 
daug ubagų ir suėdė jų svei
katų.

Viršminėtos temos diskusi
jom yra svarbios kiekvienam 
lietuviui darbininkui nariui ir 
nenariui mūsų organizacijos. 
Kuris darbininkas ir darbinin
kė šiandien nesusiduria su NR 
A, New Deal ir visa Roosevel- 
to demagogija, ir auksinių 
laikų pažadais? Bet tikreny
bėj mūsų vargo našta didėja 
diena iš dienos. Mūsų organi
zacijos nariai turi būt pilnai 
susipažinę kaip stropiai šioj

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės

Skaitytojas

Tas irgi svarbu. 
Bet svarbiausia, tai nutarta su
rengti diskusijas tarpe pačių 
drg. Iš visko galima spręsti, 
kad draugai Lindeno kuopos 
simpatizuojasi tarp savęs. Ma
no nuomone, tokias diskusijas 
rengti, tai yra labai geras da
lykas. Tik gailą, kad nesuži
nojau, kokioj temoj bus disku
sijos, bet tas nedaro skirtumo. 
Diskusuojant svarbius dalykus 
yra nauda visiems draugams, 
nes daug gero galima prasila
vinti politiniuose bei kituose 
klausimuose.

Iš visko galima matyti, kad 
Lindeno kp. nemiega, bet suši
lusi dirba. Taipgi LDS 135

Nepasiveluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių gyvenimo ir re
voliucinės darbinipkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo pOpuliarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

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

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

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.

“PRIEKALAS” -
Galima taip pat išsirašyti per 

“Laisvę

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
ir patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

KAINA $60.00, NOISELESS $69.50
Remie Scout Model $39.50

Labai svarbu mokinant vaikus duoti jiems moderniš
kas mašinas. Nes ant senų mašinų yra skirtingi “key
boards” ir tas gadina darbo sistemą. Įpratus vienaip, 
vėliau sunku persilaužti kitaip, ant naujos sistemos 
“keyboardo.”

Didclė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuolas 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 Beny St., Brooklyn, N. Y.

, arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

. Ofiso valandos nuo 1
nuo 6

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.
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ieštas Puslapis Antradienis, Sausio 23, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RAD1O-SIANDIEN FOTOGRAFAS

---- - --------- ------ ------ , pasekė visa eile kitų organiza-| Patsai naujas Nojus nesėdi 
jcijų. j ramiai arkoj, taip pat ir ten

; “Daily Workerio” išleistuvę i esančių gyvūnų nelaiko be 
— ------ ---- --- ---- [aplankė drg. W. Z. Foster, ku-l darbo. Kelis iš jų užstatė savo

hoLnrn^'ris.tik parvyko iš Sovietų Sa-' agentais, oficieriukais, ir siun- Z9,00U Darbininku Dalyvavo'kll; iis „vdfisi jįislJčia iuos; visas DakamDes dar-
Lenino Paminėjime

ĮVAIRIOS ŽINIOS
jungos, kur jis gydėsi Kislo-jčia juos į visas pakampes dar- 

i lovodske. Drg. Fosteris labai ban ir Nojui maisto jieškoti.
džiaugiasi matydamas pagerė-‘ 

Pereitą šeštadienį New Yor- jusi “Daily Workerj.” ir ragi-1 
ke ir Brooklyne buvo surengta j na. darbininkus platinti jį. 
trys susirinkimai paminėjimui;
10 nfetų nuo Lenino mirties. į 
Didžiulės svetainės Bronx 
Coliseum, St. Nicholas Arenai 
ir Arcadia buvo užpildytos i A m a 1 g a m a t ed Clothing 
darbininkais. Apie 1.000 dar- Workers unijos eiliniai dafb. 
bininkų paskutiniu laiku stojo Į išleido atsišaukimą į ‘fitterius’ 
į Komunistų Paitiją. Jie gar-1 ir visus kriaučius, dirbančius 
bingai pasižadėjo nešti Lėni-[ prie vyrų drabužiu. Atsišau- 
no vėliavą darbininkų kovose, f kia kriaučiai padėti eiliniams 
Nauji nariai organizuotai da-, darbininkams atremt bosų ir 
lyvavo susirinkimuose. Visur j unijos vadų su Hillmanu prie- 
kalbėjo žymūs kalbėtojai ir'šakyj bjaurius žingsnius, 
buvo koncertinės programos.! manas būdamas 
Šie susirinkimai parodo, kad ninku padeda 
vis daugiau darbininkų jungia-; įvesti darbavietėse 
si aplinkui Komunistų Parti 
jos kovos vėliavą.

JONAS STOKES
Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir k ra javus ' 
sudarau su i 
amerikoniškais, j 

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway ■ 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

WMCA—570 Kc
8:30 P. M.—Maxine Lash, Songs
9:30—Mauro Cottone, Organ

10:00—Jeanne Laval, Contralto; 
/Concert Orch.

10:30—Hockey—Rangers vs. Ottawa

WEAF—660 Kc
45 P. M.—Mountaineers Music
00—Frances Alda, Soprano
30—Midweek Hymn Sing 

Cheerio Musicale

WJZ—760 Kc
9:30 P. M.—Duchin Orch.

10:00—Society Orch.; Sid Gary, 
Songs; Sydney Mann, Soprano

10:30—Lucille Manners,
11:15—Anthony Frome, 
11:30—-Whiteman Orch. 
12:00—Masters Orch.

WNYC—810

rų bus 6.0 centų. Perkant iš j 
anksto sutaupysite kelionės iš-Į 
laidas. Tikietus galima gauti' 
“Laisvės“ ofise ir pas aidie-Į 
čius.

Mes prašome visus mūsų rė
mėjus ir tuos, kurie myli ko-1 
mediją, juokus—įsigyti šio vai
dinimo tikietą.

Vaidinimas prasidės 4-tą va-j 
landą po pietų. Po vaidinimui! 

j bus balius, šokiai prie W. Nor- 
į ris geros muzikos. Bus ir ska
niu užkandžiu, t » *

Aido Choro Dramos Grupė.

Tenor

Kc
4:45 P. M.—Teresa Bauer, Songs
5:15—E. Lippman, Piano
5:30—Starting Safety in the Home 

—Walter N. Clinton
5:45—Carmen Josephy, Songs

WABC—860 Kc
9:00 P. M.—Philadelphia Studio 

Orch.
9:15—A lex'ander Woollcott—The

Town Crier Į
9:30—George Jessel, Comedian;

Mildred Bailey, Songs; Eton 
Boys, Quartet; Rich Orch.

10:45—Harlem Serenade
11:15—Dell Campo, Songs
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lopez Orch.

5
6
6
6:45—
8:30—Wayne King Orch.

. 9:00—Bernie Orch.
11 :00—Talk—J. B. Kennedy
11:15—J es te r s T'ri o
11:30—Preview of President’s

Birthday Ball 
12:00—Vallee Orch.

WOR—710 Kc
6:30 P. M.—Scotti Orch.

Naujo Nojaus pasiuntiniai 
išlandžiojo visas pakampes ir 

; užėjo netoli nuo arkos buvei- 
i nės esančius vienminčius, ku-l 
rie save vadinasi “saulės už-j 
temimo ratelninkais,“ iš ama-j 
to, mat. siuvėjai. Nojaus pa
siuntiniai perstato. savo atsi
lankymo tikslą, kad jie jieško- 
dami Nojui maisto užkliuvo 
pas jus ir taip su svarbiu rei
kalu. Ratelninkai stato No
jaus gyvųnams tokius reikala
vimus: kad, mes turime 
tai jeigu sutiksite ateiti 
riom. Į žentus, tai mes 
padėsime ne tik jūsų 
Nojų išmaitinti, bet ir naikint 
bolševikus, tuos gyvūnus, ku
rie jums pavojingi ir mums, 
kaipo ratelninkams taipgi la
bai baisūs.

Nojaus gyvūnai sugrįžę pas 
savo arkos meisterį, perstatė, 
kad jie užėjo gyvūnus, “Sau
lės aptemimo ratelininkus,“ ir 
jie sutinka su mūsų reikalavi-1 
mais ir tikslais, pasižatfą pa- i 
dėti išmaitint arkos načelnin- 
kus ir išnaikinti pavojingus gy
vūnus—bolševikus.

Bet jie reikalauja vinčiavo- 
nės. Nojus ir jo pagelbinin- 
kas Butkus išklausęs raportą, 
atsake: “Bravo! bravo vyru- 

gerio siuvamų mašinų kompa- čiai!“ 
nija gavo numušti net $70,000 : Negalima tokios progos pra- 

! taksų ant savo milžiniškos . leisti. Yra klausimas, kuris iš 
dirbtuvės. Miesto gaspado-i arkos gyvūnų turės vinčevotis 
rius ponas Williams, kad at-1 su ratelninkiene ? Išrenka tą 

'kreipus atydą gyventojų, siūlo i gyvūną būti kavalierium, kuris 
kompanijai, kad ji už tokį gerą i po Stagg Strytį bėgiojo su vir- 
prezentą pirktų miesto bonų 

, už tam tikrą 
tas palengvins

■ rio kompanija ir .i daugiau gaus

Eilinių Narių Atsišaukimas

Dr. J. J. Kaškiaučiui Rengia
mos Prakalbos E. New Yorke

Hill
uni jos virši- 

išnaudotojams 
nepakelia

mas sąlygas. Streikas yra
Į 50 fabrikų ir dirbtuvių, tai 
Hillman ir Plotkin siunčia ki- 

Į tus darbininkus, kad užimtų 
Iš Pavykusios Sietyno Choro streikuojančių “fitterių“ vie-

Vakarienės, Newarke :tas' 

Elizabeth, N. J., Žinios
Lupa nuo Darbininkų, o Ati

duoda Kapitalistams
Vietiniai gyventojai darbi-

Sausio 7 dieną, Sietyno Cho
ras turėjo savo vakarienę su! 
programa. Kaip vakarienėj 
taip ir programas pavyko la-! 
bai gerai. Publikos buvo ar
ti 300. Gi vakarieniaut—200. ■
Dalį vakarieniautoji] sudarė ninkai ant savo mizernų nuoša
li Apskričio draugai iš apie- ' vybių negauna numušti taksas 
linkės miestelių kaipo buvę tą . nuo miesto valdžios, bet Sin- 
dieną atstovai konferencijoj.

Geriausia parėmė chorą , 
Brooklyno draugai. Pati va
karienė buvo, kaip žmonės sa
ko, “number one.” Gaspadinės ■ 
buvo šios draugės: žukauskie-. 
nė, Yuodęškienė, Radgers. O. 
Yenušonienė. Paukštaitienė ir: 
Anna Jamison. Visos gerai pa-! 
tyrusios savo darbą, už tad pa 
ghmino geriausius valgius 
publika labai gerai atsiliepė 
apie jas. Programa buvo 
trumpa, tik apie 45 minučių, 
bet choras ir jo jaunuoliai, o 
priegtam dar draugas Viš- 
niauskas iš Bayonnes ir Mr.! 
Pelniziak štukorius. visus link-i 
smino ir juokino. Šiai vaka-i 
rienei daugiausia pardavė ti-| 
kietų iš kalno šios draugės:: 
Skeistaitienė 61. Staniulienė! 
33, Žukauskienė 8, Paukštai- j 
tienė 7, Mildred Jamison 8. J.! 
Miksis 23, Frank Vitkus 8, į 
Stočkienė ir gi pardavė, tik ne- i 
teko sužinot kiek. Kiti drau-' 
gai po mažiau.

Labai girtinas darbas, kad, cino i v ei 11 t j - * »i .
iškalno išparduota apie 170 ti-[žvėrių, gyvulių, paukščių, d ne-! 
kietų. Vienas dalykas žymėti- žu. uodų jų tarpe ir žmonių;) 
nas, tai kad mūsų choro jau- visų po porą, kad potviniui 
nuoliai nieku nepasižymi cho-1 praėjus galėtų veisti žemės gy
ro parengimuose tikietų plati-) vūnus.
nime, apart Vitkus ir Mildred, j 1931 metais atsirado antras 
kiti visi nepaiso, kad kiek pa-!Nojus ir pradėjo budavoti ar- 
sidarbuot del choro gerovės. • ką. Šis antras Nojus yra Le- 
Tiėsa, mergaitės prie stalų dir- [ onas Pruseika, bet pirmasis 
bo, bet tai permažai. Nojus, kaip tik per 40 metų

Šiuomi nenoriu jaunuolių už-; išbūdavo jo arką, mat, tuo lai- 
gauti, bet vien tik paraginti įku nebuvo 
prie veikimo. Kadangi vaka-; progresas, 
rienė buvo viena iš geriausių, budavotojas 
nes pirkta viskas pirmos rū-j labai greit, 
Sies, tai pelno gal nebus dau-1 progresas, mašinerijos išsivys- 
giau, kaip apie 70-80 dolerių.' tymas, da.ug laiko neima. Mat, 
Varde choro ir komisijos drau- 'Nojus (L. Pruseika) numatė, 
giškas ačiū : gaspadinėms, pro-' nujautė, kylantį jam pavojų,' 
gramos pildytojams ir visai at-: kuomet Amerikoj pradėjo di- 
silankiusiai publikai, kuri pą- dėti reakcija prieš darbo žmo- 
rėmė chorą moraliai ir mate- nes, tai ir suskubo statyti sau 
rialiai.

sumą, net ar 
dalyką? Singe- 
tokiu būdu dar 
progos kontro

liuoti miesto valdžią. Kad ši
taip dalykai bus, tai liudija 
faktas, kad kompanija pilnai 
sutinka su tuo pasiūlimu.

Žinių Rinkėjas.

Reporteris.

Vajus už “Daily Workerj”

užku- 
jums 

naują

Ketvirtadienį, 25 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Kiburio sve
tainėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyne, (netoli Cypress Hill 
Stoties), rengiamos prakalbos.

Bus net trys kalbėtojai: 
Daktaras J. J- Kaškiaučius, 
kuris labai interesingai aiški
na apie sveikatą; D. M. Šo- 

.'lomskas, ALDLD Centro Ko
miteto sekretorius ir Emilija 

' Jeskevičiutė viena iš jaunuolių 
veikėjų; šios prakalbos bus 

[labai svarbios, kaip politiniai. 
! taip ir iš sveikatos atžvilgio. 
įMes kviečiame visus ir visas 
atsilankyti!

Rengėjai-

6:45—Josef Ranald, Hand Analyst; i 
Music

8:30—Bprrah Minnevitch Harmonica
Band

10:30—Eddy Brown,. Violin
11:0.0—Moonbeams' Trio
11:30—Lane Orch.
12:00—Robbins Orch. i |

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE. U
Brooklyn, N. Y.

KRAUJO SPECIALISTAS i
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo ;

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną '
Telefonas Išteka wanna 4-2180 j

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

MONTREAL - CANADA 3 c
J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS g
Kalba Lietuviškai g

Graborius (Undertaker)
į LAUK-TUVIŲ DIREKTORIUS į 
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius J 
I ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
Į tomobilius ir karietas veselijoms,į 
į krikštynoms ir pasivažinėjimams JSovietų Sąjungos Draugų 

Suvažiavimas Jau Arti
Sovietų Sąjungos Draugų 

(Friend of the Soviet Union) 
organizacijos šaukiamas suva
žiavimas įvyks 26, 27 ir 28 
dd. sausio. New Star Casino 
svetainėje, New Yorke. Jau 
apie 1,000 yra išrinkta delega
tų, kurių mandatai prisiųsti į 
centrą. Lietuvių darbininkų 
organizacijos, kuopos, pašal
pos d-jos, kliubai, chorai ir ki
tos, privalo išrinkti nors po du 
delegatus ir dalyvauti šioje 
konferencijoj. Kitų miestų dar
bininkai išrinko delegatus ir 
siunčia į šią konferenciją. 
Jiems tas kaštuoja desėtkus 
dolerių. Mes gi čia ant vietos. 

į Visos mūsų organizacijos pri- 
'valo turėt suvažiavime delega- 
I tus. Karo pavojus prieš So- 

i 'su kiekviena 
diena auga. Japonijoje gau
jos jau atakavo Sovietų amba
sados namą.

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

BROOKLYN, N. Y.
ve, ant kaklo užsinėręs.

štai 1934, sausio 16 d., įvyk
sta vinčevonių vakaras;* mat, 
ant vietos buvo ir Mikalauskas.

Dabar jaunavedžiai linksmi
nasi ir turi savo “honeymoon.” 
Bet žmonės pasakoja, kad pir
mos vestuvės mažai duos vai
sių.

Tai toki pirnji žygiai naujo 
Nojaus, kuris pradėjo gelbėti 
savo tipo veislės elementus, 

i į arką 
surenka visus, kuriuos buvo ir, 
po žalmargės uodega padė-|^etų Sąjungą 
jęs.

1 VAC MATTIA T A D D savo tipo veisles ele ■ KAS NAUJO TARP |kad atsiekus tikslo, tai
LIETUVIŲ

Naujas Nojus ir Jo Arka
Yra biblijoj pasakyta, kad 

žmogus vardu Nojus budavo- 
jo arką per 40 metų jausda- 

i mas potvinį, į savo arką susi- 
gyvūnų:

ištobulintas toks 
Dabartinis arkos 
pastatė savo arką 
nes dabar naujas

Gužutis.

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

Ketverge J vyks ALDLD 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas, kukorius.

Turi būt patyręs tame darbe. 
Taipgi turiu kambarį, jeigu norėtų 
dėl gyvenimo. Kreipkitės: 63 York 
St. kampas Adam St., Central Brook
lyn, N. Y. (15-21)

PARDAVIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

Amerikos Lietuviu Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 _ ___________
kuopos susirinkimas įvyks ket- raĖSIDUODA valgykla, ;Bar 
verge, 25 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės“ svetainėje. 
Šis susirinkimas bus labai svar
bus. Turėsime išrinkti delega
tus į Sovietų Sąjungos Draugų 
konferenciją, taipgi ir visą ei
lę kitų klausimų aptarti. • šia
me susirinkime kviečiami da
lyvauti visi nariai ir pasimoke- 
ti duokles už 1934 metus. Šia
me susirinkime turi dalyvauti 
ir visos moterys^ kurios pir- 

\ miau buvo narėmis LĘSA 1
kuopos, nes abi organizacijos PARSIDUODA 4 kambarių

and
Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb

tuvių. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir gerą gyvenimą galima pada
ryti. Pardavimo priežastį sužinosite 

i ant vietos, kreipkitės: 63 York St. 
kampas Adam St., Central- Brooklyn,

» (15-21)

PARSIDUODA restaurantas su beer 
garden. Savininkas 'turi* du biz

niu, tad 
šaukite:

35thW.

nori vieną parduot. Atsi- 
446 Tenth Avenue, kampas 
Str., New York City.

(15-20)

Telephone Stagg 2-7057

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

IBuvunio n«istantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-ftlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Špccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto Iki 10 vakare 
Ncdėlloniis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway Ir 6*.n Avenue

Xnty Pasitarimai ir $4)00 
“HA I egzaminavimas

CLEMENT VOKETAIT1S
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

Sergančių 
Chroniškos

Vyrų ir Moterų 
Ligos Gydomos

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TTKR1NSIT 
Pabandykite !

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger 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 augšeiau paduodamus plaukų sutaisy- 
mus už $2.50 Panedėliais, Utaminkais ir seredomis.

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497

Kom. Partijos. anglų kal
boje dienraštis “Daily Work
er’* labai yra pagerintas. Da- 
Bartiniu laiku vedamas platus 
vajus už naujus skaitytojus. 
Nesenai įvykusi darbininkų 
organizacijų konferencija pa- 
sižadėjo New Yorke sukelti 
4,000 naujų skaitytojų. Tą

j arką.
Pruseika pasistatęs savo ar- 

kutę, paleido šūkį: “visokios 
rūšies gyvūnams, durys atda
ros į mano arką!“ Dabartinis 
Nojus kaip ir pirmasis, pasi
ėmė į savo arką įvairaus plau
ko elementų, kaip tai: tauti
ninkų, fašistų, social-fašistų, 
socialistų, katalikų, biblijistų, 
anarchistų, aidoblistų ir “bol
ševikų.“ 
nors jie 
vę.) Tą 
o kartu

(taip jie save vadino, 
bolševikais nėra bu- 
daro išgelbėjimui jų,- 
gelbėdamas ir save.

yra sujungtos į vieną. Daly- 
vaukit visi ir atsiveskit naujų 
narių! /

Org.

Jau Liko tik Kelios Dienos 
iki Vaidinimo

Komedija — “Už Pinigus 
Vesta Pati,“ bus vaidinama šį 
sekmadienį, Ukrainą svetainė
je, 101 Grand St., Brooklyn,

Šią visą savaitę galima gau-' 
ti tikietą už 5Q ce.ntų; prie du-

BROOKLYN, N. Y.
j forni- 

šius. Parduosiu labai pigiai. Prie
žastis pardavimo—turiu apleist mies
tą. Ghlima matyt del informacijų 
nuo 7—9 vakare. Kreipkitės: 426 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

(15-20)

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ JSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave. į

,• , . Tęl., Stagg 3847 , . . J

S
 šiandien ateiki

te delei savo svei- 
| katos ištyrimo, o 

jums bus išaiškin- 
[ ta, ka|p jūs fiziši- 

kai stovite.

Odos Nušalėsi
mai, Nervų Ligbs, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar- 

' nų ir Mėšlažar- 
, nės Ligos, Nervų 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- 
m ai. , 

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos* pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui 

KALBAM LIETUVIŠKAI

jot *Jtu aot Mjr aoc y W W V W1 
jOc irtoOi lOc lot ark iHijOi n tru A A A jrtc irti irtci

NOTARY
PUBLIC

MATHEW P. SALLAS 
(BIELfiUSKAS) 
G R A B CR i U S

TEL. STAGG 
2-5043

INC

DR. ZINS 
riO Fast 16 ST. N. Y. 
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

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

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

» UNDERTAKERS AHD EMBALMERS 
M 660 GRAND ST. BROOKLYN. N. Y.
B1 MŪSŲ. (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 

j MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA
I PAS1UNČIAM į. KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
Į PIRMĄJA! PAGALBA! AMBULANSINL AUTOMOBILIU.

KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI LIGONINE IR 
fP PARVEŽTI. TURIM MOTERį MIRUSIOMS MOTERIMS 
F PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA V1ETAx SAVO 
į? MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.
j VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Ix MUS, O MES

KUOGERIAUSIA1 PATARNAUSIM.
MUSU RAŠTINE ATDARA DIENĄ, IR NAKTL MUSU 

TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




