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KRISLAI
Pirmalakos ir /

Pasturlakos, , 
“Pasturlakos“ Sukils v / 
Man Neišrodo j Kovą. v 
Bolševikų Konferencija.

Rašo KOMUNISTAS

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Lietuvos fašistų (Tautininkų 
Sąjungos) suvažiavime kalbėjo 
jo “didenybė” “vadas” Smetona. 
Palaidojo komunizmą, pasmer
kė liberalizmą ir garbino fašiz
mą, kaipo “suvienytą tautą”, 
su klasėmis, bet be klasių ko
vos! Lietuva esanti “didvyrių 
žemė”, todėl joje nėra ir negali 
būti tokios lygybės, “kad politi
koje profesoriaus balsas sveria 
tiek, kiek jo tarno balsas. Tai 
juk didžiausia nelygybė"—šau
kia “tautos vadas”—“ir tikrai 
taip nėra. Ir ūkininkas, norė
damas atskirti pirmalakus nuo 
pasturlakų, vėto javus. Ir žmo
nių tarpe turi būt atranka. Ir 
šį dėsnį gerai įsidėmėkite, tau
tininkai.”

Vokietija Reikalaujanti
Lygaus Karo Laivyno

Taigi, tarnai, darbininkai, 
bernai, mergos, biedni valstie
čiai yra tik “pasturlakos” Sme-. 
tonos žemėje. O pirmalakos, ži
noma, tai visa parazitų klasė, 
kuri dabar riogso ant liaudies 
sprando.

Bet nelaimė ir dantų grieži
mas ateis Smetonai ir jo gaujai 
‘ pirrnaiakų”, kuomet šitos “pa
sturlakos” užsimanys savo tei
ses laimėti. Rusijos carai irgi 
laikė “pasturlakomis” darbinin
kus ir valstiečius ir smaugė 
juos per amžius. Bet kur da
bar caristinės “pirmalakos” su 
savo vadu Mike? La; budelis 
Smetona pasižiūri į istorijos 
veidrodį ir pamatys savo paties 
panašų likimą.

AMERIKOS KOMUN. PARTIJA ŠAUKIA A * * i* lt* i j * i Milionai Darbininkų Neteks DarboApsigint nuo Vokietijos! n i i i i
ir Pragyvenimo; Bedarbių Judėjimas 

ir Kovos Turi Išnau jo Prasidėti
AŠTUNĘ NACIONALĘ KONVENCIJĄ! I

i . _ _ i . . , .v, . . į liesimas, ivau /yusliijos vai-Komunistų Partijos Cent-! meti darbminkjską jaummą., džįa ža(Ja krei ,ie Tau_ 
rahms Komitetas laike sa- i 4. Komunistų nternac.o-, tu L h. . j jo kad i 
Z°_s“i™12 pasauhms k-ong-1pa.d-tų apsiginti nuo Vokie. j

tijos fašistų, kurie nori Au-1 
jstriją prijungti prie Vokie- 

Nazių propaganda 
įeisią, vumuuja Tr .. , . . Tr . . 1 . i Austrijoje esanti finansuo-

F • -v . ...... Konvencijos d i e n ot varkis 1 Komiteto susirinkimas taipi nori įsnauio apsiginkluoti ir , v _ TZ . . 1 jama is Vokietijos.
11.... 4—1^. pat uzgyre Komunistų Iri-į 

Nutarė Lew>s Pasikvietė Anglies 
del!

! PARYŽIUS. — Francijos j 
valdžia gavo nuo Vokietijos į 
Hitlerio valdžios memoran
dumą, kuriame reikalauja
ma, kad Vokietijai būtų lei
sta pasibudavoti tokį pat 
karo laivyną, kokį turi 
Francija ii’ kitos valstybės. 
Tas reiškia, kad Vokietija

GENEVA. — Gautas pra- 
i nešimas, kad Austrijos val-

4. Komunistų Internacio- L T « * v ,: . , , 1. !tų Lygos ir prasyti jos, kad

ir nutarė šaukti nacionalę i resas. i ’
partijos konvenciją balari- • Tuojaus bus pradėtos dis- j 
džio 3 d., Clevelande. Tai *i kusi jos partijos kuopose ir Lįjos 
bus aštunta konvencija.; spaudoje.

Bedarbių Šeimynos Buvo Nuimtos nuo Pašalpos ir Nebus Su
grąžintos, Kuomet CWA Darbai Pasibaigs; su Šiuo Val
džios Žygiu Prieš Darbininkus Bedarbių Nacionalė Kon
vencija Vasario 3 d. įgyja Speciales Svarbos

orisirengti karui.

Rooseveltas Protestuoja 
Prieš Vokietiją Bankierių 

Vardan
I WASHINGTON. — Per

eitą savaitę prezidentas Ro- 
dseveltas įsakė Amerikos 
ambasadoriui Dodd protes
tuoti prieš Hitlerio valdžios 
atsinešimą linkui Amerikos 
šėrininkų Vokietijoj. Tie šė- 
rininkai, tai yra, bankieriai, 
turi supirkę Vokietijoj viso
kiu Šeru už viena biliona U V V
dolerių. Vokietija atmokan
ti nuošimčius kitų šalių šė- 
rininkams, o nepaisanti am
erikonu.

Dodd protestas nieko ne
gelbėjo. Tuo būdu Roose- 

kalba apie bedarbį, kuris savo įveltas pasišaukė ‘ į Baltąjį 
ranka išsibraukė iš gyvųjų tar-U, . ...
po, suvarydamas kulką sau į šir
dį. Tas reiškia, kad jis nekovo-

Galimas daiktas, kad aš ne
pajėgiu suprasti mūsų draugus 
poetus; štai “Meno” skyriuje, 
skaitau drg. J. eiles “Jisai—Į 
Jau Lavonas”. Mūsų poetas

ranKH gyvųjų vai-j N save Vokietijos
po, suvarydamas kulka sau 1 sir- , . . T • -1V .. -v i .. ambasadorių Luther ir vėl dj. ! as reiškia, kad jis nekovo- . v . . v
jo už būvį, už gyvybę, prieš ka-1 griežtai pi otestavo pnes 

Hitlerio valdžios diskrimi
naciją prieš amerikonus 
bankierius.

pitalk.mą. Taip ir reikėtų pa
sakyti. Bet pas poetą išeina 
atbulai. Jis dainuoja:

šiandieną girdžiu jau, 
Kad jis—jau lavonas: 
Per savąją širdį 
Jis pervaręs šūvį. 
Del ko tai padarė?—

Į klausimą šitą, 
Atsakymas vienas! 
Kova užu būvį. . .

Kokia jau čia kova, 
pats nusižudė. . .

jeigu

| bus toks:
1. Kova prieš karą ir fa- j ternacionalo 13-to plenumo 

■ šizmą, revoliucinė išeitis iš' težins ir tarimus.
; krizio.

2. Ekonominės kovos 
problemos budavojimo masi
nio revoliucinio darbo uni
jų judėjimo.

3. Partijos uždaviniai lai-

.pravesti kampaniją
ir ; praktiško parėmimo Vokie

tijos Komunistų Partijos. 
Pasiųstas pasveikinimas So
vietų Sąjungos Komunistų 
Partijos kongresui.

BRUTALIŠKAI LAUŽOMAS MAINIERIŲ
STREIKAS, AREŠTUOJA STREIKIER.

WILKES-BARRE, Pa. — 
Sausio 22 d. policija ir ka
zokai suareštavo dvidešimt 
du streikieriu. Visam fronte 
daromas žiaurus užpuolimas 
ant streikuojančių mainie
rių. Valdžiai ir policijai pa
deda senoji United Mine

Workers of America unija.
Teisėjas C. D. Coughlin 

išdavė bosams indžionkšiną 
prieš streikierius, kuris už
draudžia pikietuoti Glen 
kompanijos kasyklas. Mai- 
nieriai laikosi kovos lauke ir 

’žada laikytis iki laimėjimo.

IŠ MAIN1ERIV STREIKO LAUKO
(Nuo “L.” Korespondento.)

WILKES-BARRE, Pa. — 
Kaip matyt, tai ir šis strei
kas rengiamas parduot per 
Maloney kliką mainų savi
ninkams, nes visa streiko ei
ga pavesta kunigui Curran. 
Tas kunigas surinko gerą 
skaičių mainierių parašų ir 
važiuoja į Washingtona, kad 
prezidentas Rooseveltas pri
pažintų United Anthra
cite Miners of Pa. Jei tas 
jiems pavyks, tai bus skai
toma jų laimėjimu.

Streikas neina, kaip rei
kia. Nėra masinio pikieta- 
vimo.

Mūsų obalsis, kad darbi- V z
Fašistinė Vokietija ninkai imtų streiką į savo

Pavojus Karo Prieš 
Sovietų Są jungą

i MASKVA.—Svarbias pra- 
I kalbas pasakė du Komunis
tų Partijos politinio biuro 
nariai draugai Kaganovi- 
čius ir Kossior. Tie drau
gai nurodė, kad Japonijos 
militaristai ir Anglijos kon
servatoriai turi neprisotina
mus apetitus ir laižosi prie 
užgrobimo Sovietų teritori
jos. :
taip pat suokalbiauja prieš 
Sovietų Sąjungą iš vakarų.

Bet draugas Kossior pri-

rankas per “Rank and 
Committees”' lokaluose. 
turime laukti, ką pasakys 
koks kunigas.

Ponas Cappelini pasodin
tas kalėjiman už krimina- 
lystes. Mat, jis buvo kokie 
keturi metai atgal nuteis
tas ant penkių metų kalėti 
už padegimą savo namo. 
Kiek laiko atsėdėjus, buvo 
paleistas ant “parole”. Da
bar jis vėl nusikalto, užpul
damas ant moteriškės, su 
kuria jis yra persiskyręs. 
Tuo būdu dabar turės atsė
dėti kalėjime pirmiaus do
vanotą bausmę.

File 
Ne-

Vasario 3 d. Brooklyne įvyks 
rytinių valstijų lietuvių komu
nistų konferencija — pasitari
mas. Jis šaukiamas ryšyje su 
dienraščio “Laisvės” bendrovės 
šėrininkų suvažiavimu. Reikė
tų, kad šita konferencija būtų 
skaitlinga. Nuo Pittsburgh© iki
Maine valstijos bolševikai—par-i 
tijiečiai turėtų susidomėti. Tu
rėtų atvažiuoti ir dalyvauti. Ant minė imperialistiniam plėši- i 
rytojaus galės dalyvauti dien-• kam Japonijos, Anglijos iri 
raščio suvažiavime. ’Vokietijos, kad “Raudonoji

Retai tokius nssitorimus n™ i Amija kasmet Stiprėja ir 
šiandien sudand pirmos kla
sės kovojančią spėką pasau
lyje.” Drg. Kaganovičius 
priminė Japonijai, kad “So
vietų Sąjunga tai nėra’ca- 
ristinė Rusija 1904 metų.”

Trumpina CWA Darbo Va 
landas, Kapoja Algas

Retai tokius pasitarimus mes 
turime. O jie naudingi. Susi
daro judėjime daug problemų, 
kurias turime svarstyti ir rišti. 
Mūsų judėjimas nestovi ant vie
tos. Ant bolševikų-komunistų 
gula didelė atsakomybė. Nuo 
komunistų frakcijų veiklumo, 
sumanumo ir pasiryžimo pri- j 
klauso viso revoliucinio judėji- Berlynas. — Hitlerio val- 
mo pasisekimas. ■ džia nuteisė penkiolikai

mėnesių kalėjimo tūlą Frie
da Zom už parašymą savo 
seseriai laiško į New Yorką, 
neprielankaus fašistams.

ELIZABETH, N. J. —' 
Union pavieto CWA darbi- j 
ninkams .jau bus leista dirb
ti tik po 15 valandų savaitė
je tuose miestuose, kurie tu
ri mažiau kaip 2,500 gyven
tojų. Tas palies kelis Šim
tus darbininkų. Didesniuo- ■ 
se miestuose dar dirba po 
24 valandas. 1

Visuose miestuose frakcijos 
tuojaus turi sušaukti savo su- 

•^susirinkimus, apkalbėti Centro 
Biuro paskelbtą konferencijos 
dienotvarkį ir j ieškoti būdų at
važiavimui į Brooklyną.

Konferencijoj galės dalyvau
ti visi Komunistų Partijos na
riai ir Jaunųjų Komunistų Ly
gos nariai.' Neužmirškite, drau
gai, mūsų jaunuolių® Atvežkite

PAŠALPŲ REIKALAVI
MAI AUGA

juos į konferenciją. Plačiai 
konferencija kalbės apie jauni-1 
mo organizavimą ir švietimą. 
Reikia bolševikus jaunuolius 
įtraukti į nutiesimą kelio jau
nimo judėjimui. t . ,

NEW YORK. — Miesto 
valdžios šelpimo biuras ra
portuoja, kad šiandien daug 
daugiau bedarbių reikalau
ja pašalpos, negu gruodžio 
mėnesį. ; Apie milionas žmo
nių turi pragyveųti iš mi- 
zernos pašalpos.

WASHINGTON. — Dar I triksas panaikinti davimą 
i buvo spėliota, kad gal Civic i bedarbiams pašalpos ir su- 
1 Works Administracijos dar-; taupyti valdžiai milionus 
i bai bus pratęsti, bet prezi- dolerių.
1 dentas Rooseveltas padarė i Del didesnio pasityčioji- 
galą tiems spėliojimams. Jis mo iš bedarbių, Rooseveltas 

INDIANAPOLIS, Ind. — pareiškė, kad su gegužės sako, kad tie keturi milio- 
Jau pradėjo čionai rinktis mėnesiu visi CWA darbai nai, kurie dirba prie CWA, 
United Mine Workers of | turi būt uždaryti ir keli mi- i galės pasijieškot “normalių” 
America konvencijos dele- Ilonai darbininkų išmesti at-' darbų ant laukų! Puikiai 

Spėjama, kad bus gal Į bedarbių armiją. Tie Rooseveltas žino, kad tokių 
apie 1,700 delegatų, kurie visi darbininkai buvo nuim-1 darbų nėra ir nebus, 
atstovausia 360,000 nariu. 
Lewiso mašina gerai pri
rengta sutriuškinimui eili
nių narių, opozicijos, kuri 
turės kilti konvencijoje 
prieš pardavingą politiką 
politiką. Tam tikslui net 
tapo pakviestas pirmu sykiu 
tos unijos istorijoje kalbėti 
Nacionalio Kasyklų Savi
ninkų Susivienijimo sekre
torius ir 1 
baronas ponas Huntress.

Baronus Kovai Prieš .
Eilinius Mainierius

gatai.

Šitas valdžios žygis pa
daro be galo svarbią nacio- 
nalę bedarbių konvenciją, 
kuri yra šaukiama vasario

ti nuo pašalpos miestuose ir 
kaimuose ir paimti prie C- 
WA darbų. Dabar jie ne
teks ir darbo ir pašalpos!

Vėl turi užvirti bedarbių13 d. Washingtone. Visos be- 
kova už pašalpą. Jeigu be- darbių organizacijos, visos 
darbiai nesiorganizuos ir darbo unijos ir šiaip darbi- 
nekp_yos, tai badas grūmoja i ninku organizacijos turėtų 
milionams šeimynų. Šitas! išrinkti ir pasiųsti delega- 
CWA planas buvo valdžios įtus i šitą konvenciją.

stambus anglies į Rooseveltas Apgailestauja
Anae TTnntrPRc i n f ‘ir v Gratterip Karaliaus

NUSISKANDINO
BEDARBIS

NEW YORK. — Nuo lai
vo “Knickerbocker” nušoko 
į Hudson upę ir prisigirdė 
bedarbis Bruckner, 60 metų 
amžiaus.

BROOKLYN, N. Y. — 
ji Čionai mirė Tammany Hall 
grafterių partijos . didelis 
šulas John H. M’Cooev. Pre
zidentas Rooseveltas pri
siuntė jo- našlei apgailesta
vimo gromatą.

Harlan, Ky. — Pabaigoje 
I pereitos savaitės čionai susi
šaudymuose užmušta penki 
žmonės.

Rooseveltas Pripažins
Mendieto Valdžią I Albany.

WASHINGTON. — Dar 
nespėjo Kubos naujos Men
dieto valdžios kojos sušilti, 
o prezidentas Rooseveltas 
jau pasirengęs ją pripažinti.

Londonas, Anglija.—Gau
tas pranešimas, kad iš 
Glasgowo atmaršuoja Lon
donan septyni šimtai bedar- 

į bių. Jiems vadovaująs par- 
i lamento narys John McGov- 
! ern, kuris atidarant parla- 

ĮVAIRIOS žinios į mentą, karalių šeimyną pa- 
’ į vadino parazitais. .

New Yorko: 
valstijoj per šį medžiojimo 
sezoną nušauta 8,444 brie
džių, arba 1,589 daugiau, ne
gu pernai.

Yonkers, N. Y. — Pasiko
rė katalikų kunigas John B. 
Snyder.

Maskva.—Spauda paskel- 
St. Petersburg, Fla.—Tū- bė, kad Sovietinės Ukrainos

Taip Kubai pianese Was -; Įas Harry L. Boyle, kana- valdžios buveinė bus perkel- 
ingtono valdžia. Tas tik pa- kietis, netikėtai susitiko vai- ta iš Charkovo į Kijevą, 
rodo, kad Mendietas tapo gysloj savo seserį, kurios

Mirė Kubos Komunisty pastatytas Kubos preziden- nebuvo matęs ir jieškojo;
Partijos Vadas

j HAVANA. — Nuo džio^ 
vos mii’ė draugas Ruben: 
Martinez Villena, 
Komuhistų Partijos sekre
torius, vos sulaukęs 34 me
tus amžiaus. Tai buvo dra

in atsidavęs kovotojas.

Kubos

tu per Amerikos bankierius 
ir Rooseveltą.

Jau kalbama apie sutei
kimą Kubai paskolos, kad' 
sustiprinus valdžią, kuri

sus

STREIKUOJA 400 
DARBININKŲ

SAN FRANCISCO, Calif. 
—Agrikultūros Darbininkų 
Industrinės Unijos vadovy
bėje išėjo į streiką keturi 
šimtai apelsinų (orandžių) 
rinkėjų darbininkų. Už
dirbdavo tik apie 20 centų 
į v&landą. Reikalauja 60 
centų.

Vienna, Austin ja. — Par- 
ilamento rūmuose kilo gais- 
' ras. Prasidėjo skiepe, bet 

Syracuse,: N.Y.—Clarence i buvo greitai užgesintas.
Stupheų kaltinamas užmuši- --------

per 30 metų.

kjLikJ V A A -A JL 1 L L V CVA vA/J A A X VA A A *

prižadėjo jungtinių Valsti- nie Harold Briggs, 29 metų
jų kapitalistams sulaužyti 
Kubos darbininkų revoliuci
nį judėjimą.

Paryžiaus Darbininkai
Kovoja Prieš Valdžią

PARYŽIUS. — Stavisky

į St. Louis, Mo. — Child-' 
amžiaus. Užmušęs bolinejren’s Aid Society sudilus 
lazda. Ijieško chiniečių kūdikių del

--------  j atidavimo turčiams. Sako, 
New York. — Pereitą sa- j kad šiaip vaikų pilna tam 

vaitę Amerikos plieno ga-; tikslui, bet chiniečiai tėvai 
myba sumažėjo dviem nuo-1 nenori atiduoti savo vaikų 
šimčiais.------------------------- į kitų auklėjimui.

banko skandalas, į kurį įvel- $313,993,000 KARINIAM LAIVYNUI
ta augšti valdininkai, iššau
kė darbininkų demonstraci
jas komunistų vadovybėje. 
Sausio 22 d. prie Bastilijos 
įvyko labai skaitlinga de
monstracija. Policija pa
darė brutališką užpuolimą 
ir suareštavo pusantro šim
to draugų.

WASHINGTON. — Kon- 
grėsė prezidento Roosevelto 
agentai ir su Roosevelto už
gynimu reikalauja, kad karo 
laivyno reikalams del 1934 
metų būtų ■ paskirta $286,- 
445,577. Tai tiesioginės iš-

laidos iš valdžios iždo. Bet 
karo laivynas turi dar kito- . 
kių įplaukų, tuo būdu iš viso 
karo laivynui bus išleista 
net $313,993,000. Da nieką- . 
dos Amerikos istorijoje to
kių milžiniškų išlaidų karo 
laivynui nebuvo paskirta.
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Ko Grigaitis Nepasakė?
Aną dieną “Naujienų” Grigaitis para

šė straipsnį, pasididžiuodamas tuo, kad 
jo laikraštis jau švenčiąs 20 metines su
kaktuves. Girdi, viskas,

kas per tuos 20 metų įvyko, yra uži’ekor- 
duota ir išdiskusuota “Naujienų” puslapiuo
se. Kas skaitė “Naujienas”, tas pažįsta 
vięną. Įdomiausiųjų žmonijos istorijoje peri
odų, Tikimės, kad jie jį ir supranta geriau, 
negu dauguma kitų žmonių.
Šitų žodžių rašytojas, kaip ir daugelis 

kitų lietuvių darbininkų, turėjo progos 
sekti. “Naujienas” per tą dvidešimtmetį 
(su labai trumpais protarpiais). Deja, 
jis toli nuo tos nuomonės, būk darbinin
kas, skaitęs tiktai “Naujienas”, ir tikėda
mas joms, galėtų gaut blaivų supratimą 
apie įvairius įvykius. Anaiptol! “Naujie
nų” “užrekordavimas ir išdiskusavimas” 
dalykų skaitytojus klaidino; dažnai tiks
liai klaidino. Jei kuris darbininkas greta 
skaitymo “Naujienų”, turėjo progos 
skaityti ir komunistinę spaudą, tai jis ga
lėjų dalykus suprasti, kaip jie yra; jo ne
galėjo Grigaitis suklaidinti. Bet kuris 
buvo ant tiek nelaimingas, kad pasiten
kinu* tiktai “Naujienomis”, ir tikėjo vis- 
kartį ką Grigaitis rašė,’ tai tokio šiandien 
supratimas apie pasaulinius dalykus - — • 
švakas, apgailėtinas!

Faktų parėmimu} virš pasakyto mes 
^turmie galybes. ' ‘ ’

LTLaike imperialistinfo pasaulinio ka
ro f-Naujienos” skelbė, būk tas karas ve
damas už demokratijos įvykdinimą pasau- 
lyj^^ą, tai karas prieš autokratiją. Na, 
ir ‘t&sai laikraštis vienvališkai agitavo 
lietuvius darbininkus remti tą žmonių 
žudynę, suruoštą -pasaulio kapitalistų, 
kad; apsaugojus jų bilionus dolerių.^

Šiandien kiekvienam aišku, kad tas ka
ras įbuvo vedamas ne už demokratiją, bet 

• už rinkas, už kolonijas, už naujus pasau
lio silpnesnių tautų pavergimus!

2. ^Užsiliepsnojus Lapkričio Revoliuci
jai Ęusij o j ir įsikūrus Sovietų valdžiai, 
“Naujienos” lėmė jai pražūtį; melavo 
apie Sovietus, kaip tik išmanė; talpino 
šlykščiausius buržuazijos rašytojų išmis- 
lus-.ąnt Sovietų vadų (Leninas parsidavęs 
kaizeriui, Leninas pabėgo, bolševikai mo
terį pardavinėja, etc., etc.).

Šiandien paąiški, jog tas viskas buvo 
vieną didelė melų virtinė!

3AKuomet Vokietijoj įvyko revoliuci
ja,‘kaizeris buvo nušluotas ir revoliuci
niai darbininkui, vadovaujami Karolio 
Lięfiįmechto irfjBožČS Luxemburg, kovo
jo sovietinę fVbjdėtrją; tai “Naujienos” 
skėįiū, kad ta kovapleręikaliųga. Girdi, 
Vokietijoj jau įvyko sbcialė revoliucija, 
socK^istai (Ebertas, Nbskė, Šeideinanas, 
et $) sudaro ,valdžią*; dabar, girdi, Vo- 
kietijvj bus steigiamas socializmas.

Šiandien mato kiekvienas, kad tai bu- 
vo gaurus humbugas, ““Naujienų” me- 

. lasr
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Naujienos” garbino Tautų Sąjun
gą!^ Wilsona—jps pranokėją.

Šiandien matome, kad Tautų Sąjunga 
yrdį>niekas daugiau, kaip imperialistinių 
krą^fų įrankis kovoti prieš mažesnes Ša-

5/“Naujienos” rėmė Lietuvos buržua- 
zijaį; kovodamos prieš Sovietų valdžią 

M■; Liętflvoj.
Šfondien kiekvienam aišku, kad, jei 

Lietuvoj būtų pasilaikę Sovietai, tai Lie- 
uz tuyus darbininkų ir darbo valstiečių ma- 

sos įžiūrėtų į ateitį su viltim; Lietuvoj 
F darbininkų, gyvenimas būtų kur kas ge

resnis; darbininkų klasė* būtų laisva,j-o 
nekęstų to vargo ir skurdo, kokį šian
dien kenčia. ‘ '

6. “Naujienos” rėmė įvairias bendro
ves, steigtas neva padėti Lietuvai atsi- 
steigti, bet ištikrųjų tai tam, kad organi
zatoriam rūpėjo pasipinigauti. Beje, 
“Naujienų” pastogėje buvo organizuota 
visa eilė bendrovių (kūjolo-bingolo, chi- 
niško aliejaus, etc., etc.).

Šiandien kiekvienai aišku, kad tos 
bendrovės buvo niekas daugiau, kaip vie
na didelė meškerė pasižvejojimui dolerių 
iš darbininkų kišenių; keletas milionų” 
dolerių panašiu būdu buvo ištraukta ir 
praūžta.

7. Per visą pokarinį laiką “Naujienos” 
rėmė kiekvieną kovą, kuri tiktai buvo at
sukta prieš komunistus; jos neapkentė ir 
neapkenčia komunistų, kaipo savo di
džiausio priešo, ir todėl meluoja, niekina 
visą komunistinį judėjimą ir atskirus jo
jo veikėjus. Kiekvieną iš komunistų pa
sitraukusį renegatą “Naujienos” pasitin
ka išskėstomis rankomis, skelbdamos 
svietui, kad dabar komunizmas “jau su
smuko,” kad socializmas užviešpatausiąs.

Šiandien kiekvienam aišku, jog tai di
delis melas.

• 8. “Naujienos”, kaipo social-fašisto re
daguojamas laikraštis, šiandien remia 
Roosevelto NRA, mulkindamos skaityto
jus, būk šis buržuazijos planas pagerin
siąs darbininkų masių padėtį.

Jeigu šiandien dar ne visi darbininkai 
žino, tai ryt-poryt sužinos, kad ir šičia 
“Naujienos” negarbingai nusimelavo, no
rėdamos pasitarnauti buržuazijai.

9. “Naujienos” vienval skelbia, būk So
vietų Sąjunga esanti imperialistinė ir būk 
jinai trokštanti karo.

Bet kiekvienas net buržujus, turįs šiek 
tiek paprastos doros, skelbia, jog tai ne
tiesa) kad Sovietų Sąjungą šiandien ne
nori įkaro; Sovietai .trokšta taikos, nes 
jiehiš jinai reikalinga pasekmingesniam 
statymui socializmo.

j Šitie keli iš daugelių faktai parodo aiš
kiai, kad “Naujienės”,. ypačiai pokarinių.! 
laikotarpiu, parašė tiek daug sųžinių me
lų, ko gal būt nėra padaręs nei vienas 
kitas lietuvių kalboj einąs Amerikoje lai
kraštis.

Jeigu, akyregyj to visko, “Naujienų” 
redaktorius padaro pareiškimą, būk, kai
po to pasėkai, jų skaitytojai pasaulinius 
įvykius “geriau supranta, negu dauguma 
kitų žmonių”, tai tas tiktai parodo, ko
kis begėdis tasai žmogus!

“Tiesa” apie Vaikų Organizavimą
LDS organas “Tiesa” išspausdino 

“griežtą reikalavimą” tūloms didesnėm 
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo kuo
poms, kad pastarosios sutvertų vaikučių 
kuopeles ir mokyklėles. “Mes turime su- • 
organizuoti mažiausiai 30 vaikučių kuo
pelių iki birželio mėnesio, t. y., iki LDS 
Antrojo Seimo”, nurodo pareiškimas. To
liau nurodoma, kurios kuopos ką nuvei
kė šituo klausimu:

LDS 1 kuopa jau turi įrašius į LDS Vai
ku Skyrių apie 12 vaikučių. Turi suorgani
zavus mokyklėlę, kurią lanko apie 20 vai
kučių. Deda pastangas įrašyti į LDS vaikų 
skyrių visus vaikučius, kurie lanko mokyklė
lę, ir gąuti daugiau narių į mokyklėlę, taip
gi ir į LDS Vaikų Skyrių/ . ' , ;

Binghamton, N. Y., 6 kudpa turi suorga
nizavus mokyklėlę, kurią lanko apie'3>0 vai-. . 
kų. LDS Vaikų Skyriuje turi <9 nariui; 
Reikia dėti pastangas daugiau , mokyklėlės 
narių įrašyti į LDS.

24 kp., Great Neck, turi įrašius į LDS 
Vaikų Skyrių dešimts vaikučių. Bet, kiek 
mums žinoma, dar neturi įsteigus mokyklė
lės.

11 kuopa, Rochester, N. Y., jau , Įsteigė 
vaikučių mokyklėlę, bet dar neturi LDS vai
kų kuopelės—centre randasi tik keturios 
vaikų aplikacijos. Reikia dėti pastangas 
įrašyti mokyklėlės narius į LDS Vaikų Sky-

* • . ' , k. *nų.
Liet, darbininkų vaikų organizavimas 

ir švietimas iki šioliai buvo apverktinai 
apleistas. Gerai, kad LDS pradėjo griež
tesnius žingsnius toje linkmėje. ALDLD 
kuopos ir veikėjai turėtų kooperuoti su 
LpS kuopomis ir bendrai šį taip svarbų 
darbą dirbti.

Oportunistai Kaipo 
Komunizmo Priešai
“Jeigu šiandien būtų gy

vas Leninas”, giliai, atsidu
sęs dejuoja ponas Butkus, 
Prūseikos bendradarbis, ne
pataisomas oportunistas. 
“Bet Lenino nėra”, pats at
sako (“N. G.” sausio 18 d.).

>■ Prie Lenino buvę viskas 
gerai: ir Sovietų Sąjunga 
žydėte žydėjus iri Komums- 
tų Internacionalas buvęs ;ta 
nesudaužoma r e v o 1 iucijos 
uola. Dabar “Komunistų 
Internacionalas žymiai su
silpnėjo”. Ne Butkaus op- 
ortunistinėj galvoj, bet In
ternacionale Butkus mato 
“krizį”. Mat, Internaciona
le neliko oportunistų, todėl 
“krizis” atsirado.

Bet Leninas buvo tas, ku
ris nė valandėlei nenuleido 
vėliavos kovos prieš visokio 
plauko oportunistus — prieš 
darbininkų priešus, darbi
ninkų vienybės ardytojus, 
buržuazijos talkini nkus, 
kaip Butkus ir Prūseika. 
Įsivaizdinkite, 1917 metais 
Leninas Prūseikai buvo 

: “karštagalvis”, b o 1 š e v ikų 
.taktika buvo “arklinė takti
ka”, o šiandien jo “Gadynė” 
dejuoja, kad Lenino nebėra! 
• O kaip su Butkum ? Ko
dėl jis dabar;taip užsigeidė, 
taįp panorėjo Leniną turė
ti? Delei tos paprastos 

, priežasties, kad Leninas jau 
miręs ir :ijebęsugrįš. Todėl 
šiandien garbina jį tie, ku
rie vakar jam kovą skelbė. 
Anais metais, kuomet Leni
nas buvo gyvas, kuomet Le
ninas stovėjo prie Sovietų 
valdžios ir viso komunistu 

/judėjimo vairo, ponas But
kus buvo nuvykęs į Sovietų 
Sąjungą, 
go, kaip 
.Nepatiko Lenino vadovybė.

Ir pabėgo, pabė- 
uodegon įkirptas.

I Nepatiko 
guriai L
.Nepatiko Sovietų Sąjunga, 
kuriai Leninas padėjo pa
matus ir kuriai jis vadova
vo. Spjovė ant visko. Nė 
piršto nepridėjo prie to dar
bo, kurį dirbo Leninas. Prie
šingai: dar triukšmą ir sui
rutę ,kėlė, skloką kepė, 
kontrrevoliucinį darbą dir
bo. Dabar gi iškėlęs rankas 
ąugštyn šaukia:,“Jeigu būtų 
gyvas Leninas!” Tas būtų, 
kas šiandien yra. Ponas 
Butkus būtų už komunisti
nio judėjimo sienų, smalą 
įvirtų darbininkų judėjime, 
susiriesdamas niekintų So
vietų ‘Sąjungą ir Komunistų 
internacionalą.
\ Sklbkos žmonės turėtų; 
/paklausti ‘ 'sąvo »vado But-| 
Raus: : Jeigu ' taip pasigendi; 
Lenino, tai kodėl pabėgai iš 
Lenino tėvynės! Kodėl, su
grįžęs Amerikon, tuoj aus 

/pradėjai smalą virti ir 
į griauti visa tai, ką Leninas 
kaudavo jo? •'

JPrūseikai, Butkui, Loves- 
tonui ir kitiems oportuniz
mo ricieriams nepatinka 
Komunistų Internacionalas. 
Jie palaidojo ir duobėje už
kasė visas Komunistų Par
tijas. “Krizis” visam ko
munistiniam judėjimui jiem 
nuolatos sapnuojasi. Sušilę 
deda visas , pastangas, kad 
užduoti smūgį tam judeji-

DRG.A.BUBNOV APIE 
A. LUNACARSKĮ

Anatoli j Vasilevič Luna
čarskis mirė. Su jo vardu ! 
surištas plėtimasis socialis-! 
nes kultūros Sovietų Sąjun
goje. Jis buvo pirmas Liau
dies Apšvietos Komisaras,i 
kuriam Komunistų Partija,I

ŠYPSENOS

mui, kad kuodaugiausiai 
darbininkų sukurstyti prieš 
Komunistų Internacionalą. 
Tai jų darbas. Jų misija. 
Jų tikslas ir troškimas. Jie 
talkininkauja imperialisti
nei buržuazijai.

Tai oportunistai iš deši
nės. Jiems Komunistų In
ternacionalas perdaug. kai-L- .1v. ,v. . < , . . . >TZ . , . . < !ke milzmiskus darbus, kas irus.' Kommterno ir jo sek-1. ,, . . 'a . ir buvo .padėjimu fundacijų taktika jiems yra ark^T , . f ; 7 |v - „ . i.mento del plataus plėtimo iline. Ypatingai jiems bai- • 1 - ... , 1 . .. . i1 J 'socialistinio polit-techmki-sus yra drg. Stalinas—va- i .. x, L . i o, • tz nio mokyklų vystymo. 'das Sovietų Sąjungos Ko-; T / ;Lunacarskio role nepasi-i 

baigia tik apšvietos sfero
je. Draugas Lunačarskis 
buvo žmogus labai plataus 
enciklopedinio žinojimo su 
dideliais apšvietos prityri
mais įvairiuose moksluose.

Ypatingai dideli jo užsi- 
tarnavimai • dailės srityje.

munistų Partijos ir Komu
nistų Internacionalo.

Bet turime oportunistų iš 
“kairės.” Tai visokio plauko 
trockistai. Jie irgi pirma 
paskelbė “krizį,” o paskui 
visai “sugriovė” Komunis
tų Internacionalą. Dabar

NEVISAI TAIP

Senis—Jaunas žmogau, tai 
; kodėl tu nori būti mano žentas? 
j Jaunas vyras—Tai ne visai 
i taip; žentas kitas dalykas, aš 

Lunačarskis prie sunkių ! tik npriu susidraugauti su tams- 
sąlygų toje srityje pravedė itos dukteria, 
partijos programą ir nuveiL

pavedė pravesti partijos i 
programą sudaryme naujų | 
metodu mokinimui.

1 *■’

. Paaiškino
įnamis (pasišaukęs namo sa

vininką)—Tamsta, gal paaiš
kinsi, iš katro krano bėga šiltas 
vanduo ir iš katro šaltas?

Sąvi pinkas—Tas labai pa
prasta! Ar tu suksi kraną su 
užrašu “šiltas” ar “Šaltas”, vis 
vien gausi šaltą, nes labai svei
ka šaltu praustis.

Uz Palengvą Važiavimą
Jonas—Kodėl tamsta sėdi ka

lėjime?
Mikas—Už lėtą automobilium 

važiavimą.
Jonas—Nori pasakyti už

“greitą.”
Mikas—Ne, ne už greitą, bet 

povalų. Mat, mane pasivijo jo 
savininkas.

1
jie susitvėrė “Ketvirtąjį In- Pilnoje žodžio prasmėje jis 
ternacionalą,” kurio misija buvo pirmas organizatorius 
bus“ nutiesti kelią tarpe so- ir rinkėjas Sovietų dailės, 
cialfašistų, tarp Antrojo In- Ne tik kaipo vadovas tame 
ternacionalo ir darbininkų, svarbiame socializmo buda- 

ocialfašis- vojimo sektoriuje, bet kaipo 
{teoretikas dailėj, jis pralen
kė mūsų jaunutį marksisti
nį ipokinimą apie dailę.

Vadovystėje leninistinės 
partijos drg. Lunačarskis 
per'ilgus metus kovojo prieš 
spėkas ir tradicijas senovi
nės visuomenes, už proleta
rinį rėvpliuciją ir komuniz- jimhą už tai, kad streiko metu 
mą. (

Asmenyje A. V. Lunačar- 
kįo Bolševikų Partija ir 
darbininkų klasė neteko vie-1 

virtus buržuazine valstybe! jno iš žymiųjų savo vei-i 
! kojų, ypatingai sugabume ir!

Bet pats Trockis dar ne-, dai]lime kaipo kalbėtojo, ta-
sutinkąs su tuo.. Jam Ko- hentingo mokytojaus ir su- laike reikalo.

idant padėjus 
tams ilgiau apgaudinėti dar
bininkus.

Amerikos trockistų orga
ne “Militant” (sausio 6 d.) 
Trockis stato klausimą, ką 
daryti su Sovietų Sąjunga. 
Jis sako, kad daug trockis- 
tų-oportunistų tvirtina, jog 
reikia spjauti ir ant jos, 
kaip spjovė ant Komunistų 
Internacionalo. Sovietų Są
junga tiems trockistams jau

Vaikas, Bet. . .
Policistas (priėjęs prie vai

ko)—Vaike, kas tu būsi, kaip 
užaugsi ?

Vaikas—Policistas.
Policistas—O ką tu veiksi 

policistu būdamas?
Vaikas—Įgrūsiu tave į kalė-

sumušei mano tėvą.

• ' Praktikas Daro
Vyras-—Dūšyte, kas atsitiko, 

kad taip baisiai šaukei?
Žmona—Nieko, viskas tvar

koje, tik aš norėjau išbandyti, 
kaip greitai jūs galite pribūti

munistų Internacionalas jau gabaus literato 
miręs4r gyvuojąs tik “Ket- _____________
virtasai Internacionalas,” ~ 
bet Sov. Sąjunga dar tebe
gyvuojanti kaipo proletaria- Į 
to diktatūra, tik jinai “ser-1 
ga.” O serga todėl, kad Sta-1 
linas jai vadovauja. Trockis; 
irgi šaukia, “jeigu Leninas 
būtų gyvas!” Jis liepia savo 
pasekėjams kol kas nekliu
dyti Sovietų Sąjungos—
prieš ją loti, ją šmeižti ir 
niekinti galima, bet nerei
kia ją kol kas “griauti” ir!
budavoti “nauja.” Girdi, tu-į .* .

1 j A -v 1 ,.,'gai jaučiuos, rime ją bandyti išgydyti! gau> tai ma . ........
Bet kaip? Ogi budavojant tarp menčių, rodos, kas spau-

Trakų Dzūkas.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Viduriai ir Širdis
Patarkite per “Laisvę.” Aš 

esu moteris 38 m., turiu 3 vai- 
Jau metai, kaip aš blo- 

. Kai aš paval
gau, tai man ant nugaros,

“Ketvirtąjį Internacionalą,” 
atsako Trockis.

Tai matote, kaip oportu
nistai iš dešinės suėjo į tą 
pačią Romą su oportunis
tais iš “kairės.” Viskas 

•“serga.” Viskas‘‘suirę.” Vis
kas, ką dapo Sovietų Sąjun- 
ga ir Komunistų Interna
cionalas, jiems prakeikta. , 
.-/Prieš oportunistus mums 
reikia kovoti. ' O geriausias 
kovos būdas, tai stiprinimas 
Komunistų Partijos ir vedi
mas jos darbo su bolševikišr I ie ? 
ku atsidavimu. Neužtenka! 
žodžių. Vien žodžiais opor
tunistų nenubaidysr. Vienas 
naujas narys į Komunistų . 
Partiją, vienas naujas skai
tytojas dienraščiui “Lais
vei,” “Vilniai” arba “Daily 
Workeriui” bus smūgis vi
siems komunizmo priešams, 

I visiems darbininkų vienybės 
Ardytojams.

I kė, kad Jums kepenys patinę 
•ir kasa, pankreatinė liauka, 
saldžioji liauka, neveikia ge
rai.

Jums reikia prisilaikyti kiek 
apribotos dijetos. Nevartoki
te riebalų, sunkių kepsnių, py- 

I ragų, tortų, virtienių ir kito
kių labai jau • sucivilizuotų 

i valgių. Nevartokite deginan- 
jčių, erzinančių daiktų. Gy
venkite tūlą laiką daržovėmis, 

U1. vaisiais, .pienu ,ir .pieniškais, 
kiaušinio tryniais, ir po, trupu-

A. Bimba.

džia ir degina, o už kelių va-' 
landų tai gerklėj lyg kąsnysĮ 
stovi, ir nuryti negaliu, ir sei
lės ateina tokios tysios, gličios, 
ir į galvą ateina kokis spaudi
mas. • •, • _ _ _

> Gydytojas sakė, kad mąn tį galite žuvies ir. šviežios me- 
Po kiekvieno valgio im- 

žemas kfa'ujo; kite trečdalį šaukštuko krei- 
miltelių, “precipitated 

chalk.”
Būtinai eikite diena pasi

vaikščioti, po valandą—kitą. 
Pakvėpuokite giliai, pilvu kas 
diena po keliolika kartų, bent 
keliais atvejais. Tai labai 
daug padės ir pačiai širdžiai 
ir viduriams.

Jei Jums ištikro silpnoka 
širdis, tai keletą savaičių ga-' 
lėtumėt vartoti šito širdžiai - 
toniko: “Digalen, La Roche, 
1 oz.” Imkite po 10—15 la
šų po valgio, su vandeniu.

Dažniau pasilsėkite, ilgiau 
pamiegokite. P a s i m a ūdyti r.. 
šiltai ir šaltai pakaitomis Jums 
būtų naudos. Pilvo masažas, 
braukymas ir gi rekomenduoti- . 
nas daiktas. Imkite po laša ••• 
iodo du kart kas savaitė.

kepenys patinę, ir kasai ’kas sos. Po kiekvieno valgio .im
te n negerai; ir
slėgirnds, bet jis man nieko ne-1 dos 
padėjo, tai aš nuėjau pas ki
tą. Tai šitas nutraukė -pa
veikslą mano krūtinės ir sakė, 
kad širdis man labai perjide- 
lė ir muša retai ir silpnai. Nuo 
ko gali būti širdis perdide-

Atsakymas.

Nuo ko širdis pasidaro per- 
didęlė? Dažniausia, jei tūlos 
širdies viduje durelės (vai
vos, atlapėlės) neužsidarinėja, 
kaip reikiant.. Arba, jei ku
ris organas viduje, kaip kad 
ke.penys, esti sukietėję, ištinę 
ir neleidžia, lengvai kraujui 
pereiti. Vadinas, jeigu krau
jo apytakoje = esti kokių skers- 
painiŲ', ■, kliūčių.

Jums vienas gydytojas sa-
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Globėjų Raporto Dapildymas
"Laisvės“ Redakcijai.

Brooklyn, N. Y.
Gerbiami Draugai:—
Įdėkite į “Laisvę“ LDS Iždo Globėjų dapildytą raportą. 

Kadangi spaudoje pasirodė įtarimų delei neaišgumo mūsų pa
teikto raporto, o dabar eina LDS vajus už naujų narių gavi
mą, tai tas gali pakenkti mūsų organizacijai. Todėl mes ma
tom reikalo tiem įtarimam užbėgt už akių per darbininkišką 
spaudą.

Draugiškai,
J. Bimba.

deli Mitingai lietuviams Darbi ninkams; Pruseikiniai Padeda 
ADF Išdavikams

Klaidinga Išvada
PHILADELPHIA, Pa.—Drg. 

A. Bimba padarė klaidingą iš
vadą iš mano laiško reikale 
Lenino mirties sukaktuvių ma
sinių mitingų. Būtent,
philadelph iečiai mano, “kad 
leninizmas priklauso tik mažai' 

1933 metais, LDS Iždo Globėjų tilpo la- grupelei ‘parinktųjų’.

kad

“Tiesos“ No. 24, ! ‘
portas už pirmus šių metų du bertainius. Ir tas raportas su
kėlė ginčų tarpe LDS narių. O priešų spauda, ypatingai! 
“Naujienos“ padarė net tokius nepamatuotus priekaištus, būk ! 
LDS Centro valdyba ir iždo globėjai bijo parodyt LDS. na
riams smulkmeniškai išlaidas, nes, 
daug išlaidų. Ir klausia apie “įvairias išlaidas, kuriose ra- i uv uCIIU1u miinvo-
porte pažymėta $13,041.43. | paminėjimas nieko bendro ne-Į

Mes tiem ponam klausėjam ir kitiem, kurie daro kokių Lurj su patim leninizmu.“ Tai' 
nors abejonių delei neaiškumo tų “įvairių išlaidų,” turim pa-i k]aidingai suprastas laiškas ir 
sakyt, kad nieko panašaus bei paslaptingo nėra, kas nebūtų |^ to k]aidįnga išvada pada- 
galima nariams pasakyt. Viskas yra teisingai Centro vedama. |ryta 
Tik mes padarėm klaidą, kad mes sudėjom daug dalykų j j 
krūvą ir užvardjnom “Įvairios išlaidos,“ pamatuodami tuo, kad j 
nepadarius per ilgo raporto, nes Centro sekretorė talpina ber-i, .... Tb beti apie leninizmą ir Lenino

Partiją (Komunistų Partiją). 
Bet aš pilnai supratau, kad d. 
A. B. nekalbės kitu klausimu, 
kaip tik apie leninizmą ir Ko
munistų Partiją. Bet pasiro
dė, kad drg. A. B. klaidingai 
suprato.

Primetimas, kad Philadel- 
phijos draugai “siaurai sek
tantiškai suprato C. B. tari
mą,“ irgi neturi pagrindo. 
Mes ne tik teisingai suprato
me C. B. laišką reikale Leni
no mirties sukaktuvių suren
gimo, bet mes dar išplėtėme jį. 
Mes rengiame du masiniu mi
tingu Lenino mirties sukaktu
vių, kur bus aiškinama leni
nizmas. Taip gi mes rengia
me leninizmo klausimu pre
lekcijas savaite vėliau, kitose 
kolonijose. O tai ne “grupe
lei parinktųjų,“ bet masines. 
Prie to, jei mes ir būtum nu
tarę surengti vėliaus prelekci
jas leninizmo klausimu tose 
pačiose kolonijose, tai kas ta
me blogo? Kur čia tas siau
ras sektantizmas ? Juk nie
kas negali išaiškinti leninizmo 
mokslą į dvi valandas ar dau
giau. Tad surengimas dau
giau mitingų, prelekcijų leni
nizmo klausimu, bus nauda re
voliuciniam judėjimui, 
tuomi bus padidinta 
žinojimas.

Reikale CB laiško 
rengimo prelekcijų 

,mirties sukaktuvių

7:30 vai. vakare, 
Muzikai ė j svetainėj 
Allegheny Ave. i 
tojai, taip ir programo daly
viai bus tie patys. Tad, drau
gai, iš visų kolonijų susirinki
te kuo skaitlingiausia 
prakalbas ir kvieskite 
ninkus, kad skaitlingai

i vantų.

nuoja, sudaro dailės progra
mą, bet jų parengime labai 

i mažai dalyvavo suaugusių 
i darbininkų. Ypatingai tų, ku- 

nekankina, jie 
. Bet iš ant

ros pusės, dalis bedarbių, kū
me, jau po kelis metus yra iš
buvę be darbo, tai jie atėjo į 
jaunuolių parengimą ir parė
mė jį. Jei ne piniginiai, tai 
nors moraliai. Tai pagirtinas 

' bedarbių pasielgimas.

LDS'
« Šmeižia Revoliucinę Uniją

LDS jaunuolių kuopa laikė į rių bedarbė 
susirinkimą ir nutarė su o r ga- dar turi ištekliaus. 

; nizuoti vaikų draugijėlę, kur 
, bus mokinami dainuoti irlietu- 
Įvių kalbos ir rašybos. Pirmas 
Įtokis susirinkimas bus vasario 

v.i, «-j. jneuiienem, mversiae, rranK-l4 dieną, kaip 2 vai. po pietų,
Kaip, kalbė-por(|o> įos kuOpOS įurj bū-|995 N. 5th St. 

tinai sušaukti visų, narių ir 
simpatikų susirinkimą, kur bus 
aiškinama leninizmas.

Lietuvių rengti prelekcijų, kaip tai 
2715 E. j Bethlehem, Riverside,' Frank

j šias 
darbi-

Cituo
damas laišką, sako: “Jie nu
tarė Lenino mirties sukaktu- iinin z» • « .v.
ves paminėti masiniuose mi- ALULl/ 0“t0 ApSKriClO 
tinguose, o prelekcijas apie Veikimas 

gūdi, esą pridaryta per- ]eninizmą surengs kitą sykį! | 
Atrodo, kad Lenino mirties|

taininius raportus organe smulkmeniškai, atžymėdama, kaip 
įplaukas, taip ir išlaidas. Bet toks mūsų siauras raportas pa
sirodė nepraktiškas, ir davė progą priešams pašmeižt LDS.

Kad pastojus kelią priešams šmeižt mūsų organizaciją, tai 
ir dapildom raportą.

Štai kas yra tos “įvairios išlaidos”, kurių suma sudaro 
$13,041.43:

Bonų pirkta (tai yra įvezdinti pinigai į bonus) $10,615.66 
Grąžinta įstojimų ....................... • •.......................
Išmokėta aukos, gautos per mus kitom įstaigom 
W. Trainiui iš Nep. Pagelbos Fondo ................

5. Paštui depozitas ................ • •..............................
6. Rendos ............ .............. ..........................................
7. Grąžinta N. P. Mokesčių .....................................
8. Centro Vald. kelionės ir sugaištys per pusę metų
9. Daktaro kvotėjo už aplikacijos egz......................

10. Taksų ........................................................ ..............
11. Kuopų reikmenys ..................................................
12. Smulkmenos prie ofiso............................ • •..........
13. Elektra
14.
15.
16.
17.
18.
19. Seifų stalčius •. • •
20.
21.
22.
23.
24.

1.
2.

4.
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Grįžę čekiai (vėliau atmokėti) ..............
Parama nariams (speciale pagelba) . . 
Organizatoriams vajininkams ...................
Vaikų aplikacijos blankos ir konstitucija 
Inšiurino departmentams ............................

Kaucijos Centro ir kp. viršininkų 
Actuary ..........................................
Auka Tom Mooney Kongresui . . . 
“Vilniai” ........................................
Atmokėta paskola J. Baltušiui . .

25. Advokatui........................................

Tiesa, laiške nebuvo pažy-
Imėta, kad drg. A. B. turės kal-

Sausio 7 dieną tapo 
vienyta abiejų Apskričių 
L.D.L.D. ir L.D.S.A.) Komite
tas ir išrinkta valdyba: org. 
F. Gedviliutė, sekr. M. žaldo- 
kas, fin. sekr. Urlakįutė, iždi
ninku Smitas. Komitetas tar
pe moterų veikimui: Senkevi- 
čienė, Ramanauskas ir Lip- 
čius.

Nutarta surengti visose ko
lonijose leninizmo klausimu 
prelekcijas. Prelekcijos bus 
vasario mėnesį,
siuntinėta laiškai ir dienos nu 
skirta kada turi surengti, 
diena neparanki, greitai turi kinti svarbą 
pranešti, kuri diena bus gėrės-J Nors darbas labai 
nė.

Kuri kuopa neišgalės

su-

Mūsų Apsk. eina vajus už 
naujų narių gavimą ir gavimą 
skaitytojų “šviesai.” Kiek-i 
viena kuopa turi dėti pastan
gas išpildyti jiems skirtą kvo
tą, kaip narių, taip ir “švie
sos.“ Kvota pasilieka ta pati, 
kuri buvo skirta pirmiaus.

Tad visi tėvai esate kviečia- i 
m i atvesti savo vaikus, 
jaunuoliai ne tik yra pasiryž* 
suorganizuoti vaikus šiaurinėj i 

■ dalyje, bet ir pietinėj ir mo- į 
kinti juos. ' 

'delis darbas.
turi visi mūsų veikėjai ir oi 
ganizacijos pagelbėti.

24.64
51.50
30.00
50.00

300.00
.80

370.76
85.80
8.82

31.73
15.15 

507.70 
237.5D 

31.50 
80.50 
41.00 
24.00 

205.30 
110.00

5.00
5.00 

100.00 
100.00

Viso $13,041.43
Dabar kas liečia, kad pašalpom daugiau išmokėta $3,664.97, 

negu įplaukė per tuos šešius mėnesius, tai štai kaip yra: ko
vo "mėnesį, kuomet prasidėjo bankų užsidarinėjimas, tai iš pa
šalpų fondo buvo pirkta “Treasury notes’’ už $3,163.50, ku
rios taipgi nėra išlaidomis.

Nedatekliaus per tą pusmetį į paš. fondą susidarė $501.47.
Reikia pasakyti, kad organizacijoj tarpais būna daugiau iš

laidų, negu įplaukų, bet kaip matysite iš Centro sekretorės i 
-------- ... t ne „ui. „o jtiktai kalbama apie prelekci-

nes 
politinis

del su- 
Lenino 

minėjimui 
didesnėse kolonijose, pats CB 
kaltas sektantizme. Laiške

raporto su pabaiga metų, LDS finansiniai pakilo, bet ne nu
puolė. ’ i

LDS. Iždo Globėjai:
J. Bimba 
I. Mikita.

jas leninizmo klausimu. Žodį 
“prelekcija,“ visi * supranta 
siauriau, negu masinės pra- 

i kalbos. Tad nenuostabu, kad 
Newarko draugai taip supra-

WILKES BARRE, PA.
Iš šios apielinkės mažai ma

tos laikraštyje “Laisvėje” ži
nučių iš darbininkų judėjimo.

Sausio 7 d. įvyko parengi
mas, kurį rengė LDSA 48 ir 
ALDLD 43 kuopos bendrai. 
Parengimas įvyko Darbininkų 
Centre. Parengimas labai ge
rai pasisekė, nes gerai dirbo 
komisija, nepaisydama nei sa
vo išlaidų ir darbo. Tai reiš
kia, kad jei tik dirbama, tai 
naudos yra.

Šis parengimas davė kuo
poms pelno $46.22. Tai reiš
kia, kad labai gerai. Šios or
ganizacijos turėjo skolos dar 
net nuo kelių metų, tai dabar 
galės atsimokėti.

Sausio 14 d. susirinkime nu
tarta prisidėti prie Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo ir 
išmokėti “Laisvės” skolą ' u- 
rią dar sklokininkai pauarė. 
Kuomet bus visos skolos išmo
kėta, tai kuopa galės paauko
ti naudingiems reikalams mū
sų judėjimo.

to. Todėl kolonijų draugai 
Paskiaus labai negerai daro'nėra kalti tame.

draugai iš K. P., kurie tikrai Mes išleidome lapelį Lenino i 
nepatyrę~dalykus' rašo-į'laik- mirties sukaktuvių minėjimui,1 

i kuriame ne. tik raginome dar- 
| bininkus dalyvauti sausio 19 
dieną masiniam mitinge, • bet 
atkreipėme atydą į cukraus 
fabriką, kur dirba apie 1,0001 
lietuvių darbininkų. Ten nu
rodėme darbininkų sąlygas ir 
kokia iš to išeitis turi būti. • 
Raginame darbininkus organi
zuotis į revoliucines unijas ir 
kovoti prieš išnaudotojus. Tai 
dar pirmas lapelis, išleistas 
lietuvių Komunistų Partijos 
frake. Phila. ir atkreiptas į fa
briko darbininkus.

Kiek teko patirti, kurie 
skaitė minėtą lapelį, ypatingai 
cukraus fabriko 
jie labai patenkinti 
tenkinti tuomi, kad 
tų Partija rūpinasi 
žavimu darbininkų 
dirbtuvėse.

raštį ir įtaria simpatikus, kad' 
jie jau “remia skloką” ar kaip I 
kitaip. Draugai rašo, kad jie 
matė to arba kito vardą tar
pe sklokininkų ir įtaria drau
gą M.t bet tikrų įrodymų nėra. 
Tai reikia vengti tokių puoli
mų, kurie nėra teisingi. (Dalį 
ginčų turėjome apleisti šios 
korespondencijos. Geriausia, 
tai ginčai reikia baigti organi
zacijoj. Per laikraštį juos ne
galima išrišti. Paskiaus siūly
mai $100.00 ir kiti dalykai nie
ko nereiškia, kuomet kores
pondentas nepasirašo tikrą sa
vo parašą (pavardę) po raši
niu. Su tokiu pasiūlymu nie
kas negali skaitytis, nes neži
noma, kas jį siūlo. Taip pat 
visiems draugams patartina la
bai vengti nereikalingų ginčų 
ir užsipuldinėjimų. Reikia 
bandyti su visais draugais ge
rai sugyventi, tai tuomet ir 
veikimas geriau seksis.—Red.)

-43 Kp. Narys.

darbininkai, 
juo. Pa- 
Komunis- 
suorgani- 
minėtose

Sausio 28 d., 2 vai. po pietų, 
bus masinės prakalbos Lenino 
mirties sukaktuvių minėjimui, 
928 E. Moyamensing Avė. 
Kalbės drg. AJ® Bimba ir drg. 
Mills, 

i

ALDLD. 6-tas Apsk. deda 
visas pastangas, kad pagelbė
jus jaunuoliams suorganizuoti 
kitose kolonijose grupes jau
nuolių į LDS. Pasitarus su 
jaunuoliais, likosi nuspręsta 
sušaukti 6-to Apsk. konferen
ciją vasario 25 dieną. Ši kon
ferencija dės pastangas suor
ganizuoti Phila. jaunuoliams 
mokyklą vasaros laiku. Tad 
mūsų kuopos turi dėti pastan-

Kuopoms iš-igas jau dabar, kad rūpintis 
organizuoti jaunuolius, turėti 

Jei su jais susirinkimėlius ir aiš- 
organizuotis. 

didelis ir 
|sunkus, bet yra galimybės 

su- į kiekvienoj kolonijoj.

Tai puikus ir di-Į “Naujosios Gadynės” No. 47 
Tam jų darbui tūlas M. S., begėdiškai apme

luoja T.U.U.L. Jis rašo apie 
James Billington Ko. buvusį 
streiką, kurį iššaukė TUUL ir 
sėkmingai vedė. Bet bosai 

ir 
kad 
pa- 
Bet

Nesenai Lyros Choras turė- 
parengimą, tai buvo vienas 
sėkmingiausių parengimų.

jo 
iš
Pilnai užsipildė svetainė jau-j 
nuoliais. Daug jaunuolių bu-1 
vo, kurie nesilanko į kitus mū-Į 
sų organizacijų parengimus. 
Tas rodo, kad choras turi ge
rą įtekmę jaunuoliuose. Tik 
daugiau pasidarbuoti organi
zaciniai ir Lyros Choras vėl 
bus skaitlingas nariais. O rei
kia pasakyti, kad pastaruoju 
laiku jau gana žymiai choras 
sutvirtėjo, įstojo jaunų vaiki
nų ir mergaičių.

Reikia pasakyti, kad suau
gę seni veikėjai ir veikėjos la
bai šaltai žiuri į jaunuolius, 
kad juos parėmus piniginiai ir 
moraliai. Lyros Choras visur I 
dalyvauja, parengimuose dai- į

sėkmingai vedė. Bet 
susiuostė su ADF vadais 
juos pasikvietė į pagelba, 
sulaužius streiką. Ir tas 
vyko kompanijai atsiekti. 
M. S. ta visa suverčia ant TU
LL vadovybes ir jis ją pasmer
kia. Vadinasi, jam, kaip ir 
Pruseikai, jau neužtenka 
šmeižti Komunistų Partiją, bet 
niekina ir revoliucines unijas. 
Jis sako: “TUU Lyga kreipėsi 
pas NRA administratorių, bet 
ir šis tos unijos ‘nežinąs’.” Tai 
grynas melas. TUU Lyga ne
sikreipė pas NRA administra
torių. Pas NRA administrato
rių kreipėsi ADF vadai ir mal
davo, kad pagelbėtų sulaužyti 
streiką, sutaikinti darbinin* 
k u,s su bosais. Ką ir padarė.

(Tąsa .5 pusi.)

DIENRAŠČIO “LAISVES”
KONCERTAS, VAKARIENE IR ŠOKIAI

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

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

KONCERTINĖJ PROGRAMOJ DALYVIAI:

K. MENKELIUNIUTĖ

K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn, 
N. Y., dar pirmu kartu mūs apielinkej.

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

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

MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart
ford, Gonn.

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

Drg. A. BIMBA pasakys trumpą, 
bet storą prakalbėlę. ' F. PAKALNIŠKIS

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūtė

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

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

Užkviečia visus: Darb. Org. nariai, “Laisves” skaitytojai ir rėmėjai.
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Ketvirtas Puslapis Trečiadienis, Sausio 24,1934

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

KAS TURĖTU STOTI PRIEŠ VEIDRODĮ

(Tąsa)
f %

Nepasijuto, kaip šviesa puolė ir ant 
Pilypo. Per jo visą kūną perėjo šiurpas. 
Oda susitraukė—atrodė kaip žąsies. Šir
dis plakė smarkiau ir gyslos tvinksėjo. 
Jautėsi gana nepaprastai—lyg sarmati- 
nosi. Jis pats, nors ir slogą turėdamas, 
suuodė negardu kvapą, einantį nuo jo 
gana senai vandenį mačiusios odos.

Pilypas seka šviesą, kuri pamažėli sliuo- 
kė nuo kojų pirštų augštyn. Šviesa ap
sistojo ties jo viduriu. Daktaras pažiū
rėjo Pilypui į akis; jo veidas švarus ir 
linksmas, simpatiškai nusišypsojęs pra
kalbėjo: “Kaip paprastai... Kaip tavo 
vardas ir pavardė?—Kokis tavo nume
ris?—Matai tą viedrą?.. Jame rasi šme- 
ro. Išsišmeruok visas... nepalik nešme- 
ruotos vietos. Daugiausiai trink plau
kuotas vietas. Vėliaus nueik po čiršky- 
nėm ir nusiprausk. Nusiprausęs vėl su
grįžk pas mane.”

Pilypas suprato, kame dalykas. Nu
ėjęs prie viedro,’ kabina šmerą sauja ir 
tepa, pirmiausiai, ant pilvo. Šmero spal
va panaši į neišdirbtą žemės aliejų tik 
tirštesnis. Kvapas britkus, lyg tai sie
ra, sumaišyta su kokiais surūdijusiais 
taukais. Slidus, kaip ir aliejus. Kada 
visas išsitepė, atrodė, kaip ir balvonas 
padarytas iš švino. Vietomis tas šmeras 
ėdasi į odą ir niežti. Pilypas, stovėda
mas kasinėjas! ir šian ir ten ir visur. 
Daktaras pažiūrėjo į besikuičiantį Pily
pą, paliepė eiti nusiplauti. Pilypas, pri
ėjęs prie čirškynių, pakišo ranką po te
kančiu vandeniu išbandymui ar neper- 
karštas. Vanduo tik pusėtinai drungnas. 
Palindo ir bando nusiplauti tuos riebalus. 
Staiga šoko iš po vandens, kaip iš ug
nies. Vyrai, perėję per tokią pat šeren- 
gą, zibitavo. Pilypui darėsi nejauku, žiū
rint į tokius “draugus/’ kurie juokiasi iš 
apsišutinusio žmogaus. “Dabar tai visa 
skūra nusimaus nuo to verdančio van
dens”, mano sau Pilypas. Stambaus su
dėjimo, .raudona, išpurtusią nosia vyriš
kis, priėjęs prie Pilypo sako:

“Gaila žiūrėti į tave. Užpakalyje visa 
, oda nusinėrus—ha, ha, ha, ha.” Pilypas 

sujudo. Stengėsi pasižiūrėti į savo už
pakalį. Jam besiraitant, skūrą dar la
biau bado; negalėdamas pasižiūrėti; išsi
šiepęs, susiraukęs žvalgosi į kvatojančius

“Nepaisyk, brolau, nieko panašaus ne
atsitiko. .. Tai užkaitęs šmeras degina... 
Pats be muilo nenusiprausi tą, dievo už
keiktą, šmerą... Eik šian... aš tau pa
gelbėsiu nuplauti,” pasisiūlė raudonnosis.

Pilypas, lyg atsigavęs nuo išgąsčio, ne
drąsiai eina prie vandens. Pakiša ranką 
'po vandeniu—ištikro vanduo nėra karš
tas.

“Dabar sukąsk dantis ir nešauk, už va
landžiukės nejausi nieko.”

Raudonnosis, paėmęs gabalu muilo, 
pradėjo trinti Pilypo pečius. Išmuilavus, 
ėdimas apsistojo ir be jokių kančių da
vėsi nusiplauti. Apsiplovęs, apsišluostęs, 
vėl nuėjo- prie daktaro. Daktaras pradė
jo žiūrinėti su savo šviežia lempa, apsi
stoja vėl ant tos pačios vietos, paėmęs 
padidinantį žtiklą, prisikišęs ir žiūri. Pi
lypas, susirietęs irgi žiūri,’bet nieko ne
mato. Už valandžiukės spoksojimo, dak
taras pakėlęs akis vėl Pilypui paliepė iš
sitepti taip, kaip ir pirma.

“Kad jį perkūnas,” mąsto sau Pilypas, 
“iš naujo turėsiu eiti per tą visą peklą.”

Daktaras, rodosi, kaip ir supratęs, ką 
Pilypas mąsto, sako: “Dabar bus daug 
lengviau, nes reikia išrinti tik štai, va, 
šitą plaukuotą vietą.”

Nei nepasijuto, kaip iš Pilypo lūpų išr 
sprūdo didelis “ačiū”. Paėmęs niuką 
šmero, išsimozojo; apsiplovęs, apsisausi- 
nęs, sugrįžo prie daktaro. Šiuo kartu 
daktaras‘visai nežiūrinėjo, tik paklausęs 
vardo - pavardės ir numerio, ką tai 
užrašė ir paliepė sekti viršun lipan
čias vyrus. Priėjęs prie eilės trepais

augštyn lipančių vyrų, atsiduso ir kūpri
na. Vienas augštas, antras ir trečias 
augštas, ir vis dar ne čia. Ant galo už- 
rėpliojo ir penktą augštą. Įeina pro du-

I ris ir dairosi, kurion pusėn jam čia pasi
nešti. Stovintis prie durų vyriškis, pa
matęs5 naujoką užklausė:

“Ar jūs pirmu syk?”
“Taip, pirmu syk,” atsakė Pilypas.
“Parodyk numerį”, reikalavo vyriškis. 

Pažiūrėjęs j numerį, kuris vartėsi po Pi
lypo kaklu, vedė pilypą į lovą su tokiu 
pat numeriu. Einant per didelį kamba
rį, matėsi paklotos lovos—viena ant ki
tos. Nekurtose lovose matėsi po užklode 

; gulinčios formos žmogaus; apie kitas 
. dulpštėsi nuogi vyrai. Pilypą nuvedė per 
| visą kambarį į patį kampą.

“Štai, ant šios viršutinės lovos tu mie- 
gosi... Šiais, štai, marškiniais apsivilk.” 
Lovos parodytojas, padavęs marškinius, 
nuėjo vėl prie durų laukti kito naujoko.

Kadangi kambarys, nors ir apšildytas, 
bet nėra šiltas, Pilypas stengėsi kuo 
greičiau, apsivilkti marškiniais, o vėliaus 
žiūrės pasitaisyti tinkamai lovą. Išvy
niojo ir, atradęs per kurį galą į juos įlys
ti, šmaukšt per galvą, ir jau marškinuos. 
Apsivilkęs pasižiūri: marškiniai ilgi—iki 
pusei blauzdų; rankovės striukos—net nė 

: iki alkūnių; apie kaklą nuoga ir dar koks 
nors vari jotas, pirmiau vilkėjęs,—perplė-

I šęs priešakį iki žemiau bambos. Nėr 
kuom susegti, nei kaip surišti, nei apsi-

i juosti—davęs ramybę—kreipėsi prie lo- j 
1 vos. Pirmiausiai bando, ant ko jis gu- i 
1 lės: ant geležies^ ar ant lentos. Jo nusi

stebėjimui atrado narus. Narai plieni
niai; uždengti dųbeltava užklode; užklo- 
dė užtiesta paklode; ant viršaus užtiesta 
švari paklodė užsiklojimui, o pakojyje 
suvyniota vilnonė antklodė.

Jam besitvarkant, atėjo prie šalimos lo
vos “senas gyventojas”. Nesakęs Pily-

I pui nei “gerą vakarą”, nei “išgrauš”, sku
biai užsinėrė naktinius marškinius, su
sitvarkė antklodes ir tuoj aus lovon. Pi
lypas pamatęs, kad kiti negaišuoja, sten
gėsi pasiskubint. Pačiupinėjęs geležinius 
lovos stipinus, žiūrinėjo, kaip užsilipti ant 
tos lovos, kuri gana augštai—vos nesie
kianti jo smakro. Pamąstęs, užsikabino 
už krašto lovos ir šoko ant jos. Arft jo 
nelaimės, nedašokta: mat, pas vyrą jau 
nėr jaunystės. Pagalvojęs, atrado geres
nį būdą. Pasistojo ant žemutinės lovos, 
kurioj jau gulėjo koks ten ištižėlis ir vi
są peklą atidarė už pasistojimą ant jo lo
vos. Pilypas greit atitraukė koją nuo lo- 
voš ir žiūri, kame jis taip daug prasikal
to. Matydamas, kad apačioj gulinčiam Ms',
pasistojimas nieko nekenkia, Pilypas su
niurnėjo: “Tu, bezmėno galva, jei 
neįtrauksi liežuvio, tai aš ant tavo liežu
vio pasistosiu.” Tai ištaręs, stojo koja 
ant geležinio krašto lovos ir metėsi 
augštyn niurnėdamas: “ o jūs, draugai, 
draugai. Kad jūs smaloj prigurguliuotū- 
mėte.” Apatinis jautėsi užgautu, kad 
naujokas jam jokios garbės neatiduoda 
ir rėžė ranka per Pilypo kojąr Kada su
muštą nuo vaikščiojimo koją užgavo, 
akie mirksnyje Pilpas atsidūrė ant lovos. 
Plieniniai lovos narai išmetė, jį. augštyn, 
kada jis griebėsi Susilaikyti, jo ranka nu
slydo į tarpą lovų, o galva atsimušė į ša
lę gulinčio vyro nosį. Pilypas bando at- 
'sitiesti, persiprašyti, pasakyti, kad tai 
nelaimė—netyčia, bet kur tau;, tas kad 
liuobia, tai liuobia kumščia per galvą, , 
per sprandą ir per visur, kas tik prie jo 
atsikreipia. Vargais-negalais atsitiesė. 
Atsisėdęs ant narų, viena ranka įsikibęs 
į galą lovos, o kita ranka atmuša puolan
čius smūgius. Vyrokas, negalėdamas už
drožti, paleido kakarinę darban. Nesvie
tiškas iškalbumas to airio. Bjauriau keik
ti ir išvainoti tai tik policistas tesugebėtų. 
Jo, kaip atvairo, šauksmas sujudino vi
sus ant tų lubų esančius. Netrukus at- 
kurnėjo ir tvarkdariai. Vienas iš jų po- 
licijanto drapanose.

* (Daugiau bus)

Draugas Lienius “Laisves” 
No. 231, kritikuodamas mano 
mintį apie ALDLD suvažiavimo 

f tarimus (ir vėl) man rodos ne 
tiek norėjo sukritikuot pačią 
mintį, kiek, anot jo paties žo
džio, padaryt tik “kritiką.” Nes, 
vietoj atsakyt į pastatytą klau
simą: “Bolševikiška, ar ne?” 
Jis įbruka APLA, apie ką aš 
visai minimam savo rašinėlyje 
nekalbėjau, paskui užneša mane 
ant tokio ten bokšto, toliau puo
la rašybos terminą,— 
rodos,” ir tt.

Bet į patį dalyką, pačio klau
simo branduolį visai neatsako. 
Drg. Lienius sako, kad aš pats 
netikįs, kas ir kaip bolševikiš
ka, kas ne. Argi? Norėčiau pa
klausti d. Lienių, ką reiškia pa
sakymas: “Tad aš manau, kad 
ne tik bolševikiška kritikuot sa
vo augštesnes įstaigas bei suva
žiavimus, bet ir būtina?” Jeigu 
d. Lienius augščiau pacituotą1 
punktą supranti kaipo abejonę, 
tai tik apgailėti reikia, o jei jį 
pražiūrėjai, tai paskaityk 
mano rašinį.

Kas d. Lieniui 
biausiai nepatinka, tai 
šybos metodą. Anot 
žodžių : tas nelemtas 
taip ir kyšo visame 
viskas saikuojama egoizmo mie- 
ra ir tt. Čia ^ai jau kitas da
lykas. Nejaugi d. Lienius.. no
rėtum, kad aš, reikšdamas savo 
mintį, sakyčiau: tu taip manai, 
tau taip atrodo, ..jums taip at
rodo ir tf? Tokiame atsitikime, 
d. Lienius vėl šauktum: “Ko
kią teisę tu turi kalbėti kitų 
vardu?”

Visi viršininkai turi susirinkt, vie-1 
na valanda pirmiau, kad galėtų per-j 
žiūrėt knygas ir visus kitus doku
mentus.

Sekr. J. Staskevičius.ševikiška, ar ne? Kas liečia ma
ne, tai aš sakiau pirma, sakau 
ir dabar ne, nepaisant kur mane 
d. Lienius. dės: neš ant kokio 
ten bokšto, statys prieš veidrodį 
ar ką kitą darys.

Jeigu jau griežtai laikytis d. 
Lieniaus nuomonės, kad nebol- 
ševikiška ką nors kritikuoti po ; įžanga tik 50 centų, 
nutarimo didžiumos, tai tuomet 
reikėtų laikytis tos pačios me- 
todos ir knygų, leidime. Saky
sime: parašė kas nors knygai 
rankraštį ir pridavė ALDLD

Aš, man cenįro Komitetui. ~ Komitetas

ve!

matomai
mano
jo paties 
aš, man, 
rašinyje,

ra

O gal d. Lienius sakysi: Bet j 
tu priklausai prie tų organiza
cijų ir save turi skaityti sykiu. 
Taip bet aš reiškiu tik pats 
vienas savo mintį ir savo ra
šyboje naudoju vienskaitą—aš, 
man ir tt., ir už tai neskaitau 
jokiu nusidėjimu prieš nieką. 
O d. Lienius matomai drūčiai 
laikosi įsikibęs į tą frazę, kurią 
gerokai populiarizavo d. Bimba 
dešimtį metų tam atgal, būk 
naudoj imas,—išsitarimas rašy
boje aš, man ir tt., reiškia kokį 
tai bandymą gerbti savo asmenį 
ir tt. Bet aš tam netikiu ir 
visai atmetu, nes vartojimas aš, 
man ir tt. yra visų naudojami 
ir visiem suprantami ir juos 
reikia vartoti, o d. Lienius, jei
gu nenori, gali nevartoti.

Draugas Lienius sakai, kad 
žurnalo negalima lyginti prie 
brošiūros, gerai, bet kodėl nenu- 
rodai, kodėl negalima?

Kiek teisingiau d. Lienius 
statai klausimą, tai nedalyva
vimą diskusijose prieš suvažia
vimą. Pirmiau negu eisiu to
liau, noriu pastebėti d. Lieniui, 
kad iškėlimas ALDLD centro 

'komiteto klausimo apie leidimą 
daugiau mžižų brošiūrų nebuvo 
centro komiteto originalas ir 
pirmu syl^iu iškeltas; tą klau
simą pirmas iškėlė bene d. An
drulis per “Vilnį”, bent du-trys 
metai tam atgal, ir, palengva, 
retkarčiais tai buvo diskusuo- 
jama ir aš jose dalyvavau spau
doj ir ALDLD 4-to apskričio 
ribose, tad ir d. Lienio prime- 

. timas jau netaip labai prie ma
nęs limpa.

Tiesa, prieš pat suvažiavimą' 
! diskusijose vięšai aš jau neda

lyvavau, bet tai tas dar nereiš- 
i kia, kad, jeigu kas nedalyvavo 

ar negalėjo jose dalyvauti, jau 
neturi teisės paskui pareikšti 
savo mintį. Juk nekiekvienaš 
draugas gali spėti dalyvauti dis
kusijose, iškeltose mūsų organi
zacijose ir spaudoj, apart tų 
draugų, kurie mąž daug iš to 
duoną valgo, o ne fabriko dar
bininkas. Abejoju ar d. Lienius 
visose diskusijose dalyvauja, 
jeigu duoną sau pelnai kur fa
brike ar kasykloj?

Dabar, • ar kritikavimas tai, 
kas tau atrodo negerai orga
nizacijoj ar vadovybėje, yra bol-

4.

'f.

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

mas bendras susirinkimas įvyks tre
čiadienį, 24 dieną sausio, Lietuvių Pi-

(20-21) I Dėčių Kliube, 376 W. Broadway, 7:30 
j vai. vakare. Abiejų kuopų nariai pri-

PHILADELPIA, PA.
L.D.S. 5 kuopa rengia skanią "tur-l 

kių” vakarienę, prie to Turėsime ir | 
gardaus alaus. Atsibus 8 vai. vaka-: 
re, Slavokų svetainėje, 510 Fairmont j 
Avė.

Bus gera programa, nes kalbės; 
draugas A. Bimba ir bus diskusijos.1

Visus kvie- I

i valo būti, nes yra daug svarbių rei- 
• kalų aptarti ir taipgi bus valdybos 

rinkiniai. Org. G. K.
(19-20)

NEWARK, N. J.
LDLD 5 kp. ir ALDU) 10 kp. 

bendras susirinkimas įvyks 26 dieną 
i sausio, Turginėj svetainėj, 180 New 

P _. . j York Avc., 7:30 vai. vakare. Visos 
G(1‘^ 21) ” V1S* naria’ būtinai dalyvaukite, nes 
J * ' \ turime daug svarbių reikalų aptarti 

PI4II AHUPIA pa 11 ^’O^i bus valdybos rinkimai, bus
. * DlLADLLr 1A, r A. j jau aįgjęS naujas žurnalas “šviesa.” 

ALDLD. 141 kp. rengia Lenino 10 tuo kart ir bus raportas išduotas iš 
metų mirties sukaktuvių paminėji- i metinės konferencijos. Visi 
mą 28-tą. dieną sausio, 2 valandą po- i įr draugės turite dalyvauti,

928 E. : daug darbų dirbt, ir visi turime ben- 
dirbt. Sekr. G. A. Jamison.

(19-20)

čiam dalyvauti.

peržiūrėjo ir nutarė knygą iš
leisti ir išleido. Knyga gatava, 
nariai ir pašaliniai ją gauna ir 
skaito. Ir kasgi. . . Knygą kri
tikuoja. Kas tuomet daroma? 
Pagal d. Lienių, išeina ‘'drums
timas dalyko ir sėjimas tam 
tikro nepasitikėjimo mūsų or
ganizacija.” Juk čia irgi nu
tarta, čia irgi svarbus ir nau
dingas nutarimas, bet gi daugel) t 
ALDLD išleistų knygų labai 
smarkiai kritikavo mūs draugai 
Europoj, o tūlas nekurie mūs 
draugai jau net nenori laikyti 
ir savo knygynėliuose.

Tad, pagal d. Lienių išeina 
taip: knygų leidimo tarimus 
galima ir būtina kritikuoti, bet ■ 
suvažiavimo tarimus negali- j 
ma. Tiesa, d. Lienius, bebarda-i 
mas mane už tai, kam aš drį
sau kritikuoti suvažiavimo ta
rimus ir “pavėlina” kritikuoti, 
dargi jų niekas nevaržo. Gerai, 
jeigu taip, tai kam d. Lienius i i • t i • i j • I 1/JL ii u cl J viniųtaip daug mane bau uz tą patį i zacjjų nerengti tą vakarą nieko, bet

piet, Lietuvių Svetainėje, 
Moyamensing Ave. Bus keli atsi 
žymėję kalbėtojai, draugas A. Bim 
ba, E. Griciunas, Phila. organizato 
rius Mills ir F. Gedviliutė. Draugas ■ 
Bimba kalbės apie Leniną, jo gyve- 
nimą ir darbus ir jo partija—Komu
nistų Partija.

Vakare Lietuvių muzikalėje sve
tainėje, 2715 E. Allegheny Ave., 
kaip 7:30 vai. vakare įvyks ta pati 
programa, bus visi kalbėtojai ir kiti 
program© daiyvautojai.
sus

draugai
nes yra

drai

BAYONNE, N. J.
Komunistų Partija ir šešios dar

bininkiškos organizacijos bendrai ren
gia Lenino 10 mirties sukaktuves ir 
kartu "pripažinimas Sovietų Sąjun
gos per Jungtines Valstijas.” Bus 
gerų kalbėtojų ir bus didelis koncer
tinis programas, kurį išpildy 
no Choras iš Ncwarko, va<p 
drg. B. šaknaitės, dainuo

Kviečiam vi- 
atsilankyti abiejose vietose.

Komisija. 14^ j; - y ■ - j' 
(20-21) i (Įajnjnjnkas & Višniav

NEWARK, N. J.
ALDLD.' 5 kp. ir LDSA. 10 

laikys savo metinį susirinkimą, 
dieną sausio, Lietuvių svetainėje, 180 ras dainuo 
New York Avė., 7:30 vai. vakare.

Visi draugai dalyvaukite nes tu- ' dalyvauti šiame < 
rim naują valdybą 
daug

išrinkt ir taip
svarbių reikalų turime aptarti.

Org. Geo. Žukauskas.
(20-21)

i voliucinius šokius Raudonos 
rusų jaunuolių m'ind )l nų 

kp. žydų jaunuoliai suloš darb
26 veikalą ir vietinis v.kvai

rc\ o’iuc.'j
Visi draugai ir dra 

dideliu:

DELAIR, N. J.
ALDLD. 142 kuopa rengia puikią 

vakarienę, kuri jvyks 10 d. vasario 
(February). Vakariene Įvyks Fire 
House, Cinnaminšon Ave.; Parry, 
N. J. Pradžia 7 vai. vakare. Mes: 

i prašome artimų darbininkų organi-

dalyką, ką pavėlini ir nedraudi? 
Kažin kam ištikro reikėtų stot 
prieš veidrodį?

J. D. Sliekas.

ELIZABETH, N. J.

kad dabar yra. 
draugės, visi prie

klausimas buvo 
tai skundas, ku-

L.D.S. 33 kuopos atsibuvo 
mėnesinis susirinkimas 10 d. 
sausio. Susirinkime dalyvavo 
draugų bei draugių vidutiniai. 
Šiame susirinkime buvo svar
biausias klausimas, tai vajaus 
klausimas. Buvo plačiai kal
bėta šiuo klausimu ir kuopa 
nutarė numažinti įstojimą lai
ke vajaus tiek, kiek centras 
sumažino iš savo pusės ant ap
saugos skyrių.

Taipgi draugai bei draugės 
buvo raginami, kad per šį va
jų išauginus kuopą du sykius 
tiek, kaip 
Draugai ir 
darbo!

Antras 
svarstomas,
ris buvo paduotas ant S. Mor- 
kio praeitam susirinkime, kai
po streiklaužio. Į šį susirin
kimą buvo pakviestas ir S. 
Morkis. Jis prisipažino, kad 
skebavęs laike Diehl Mfg. Ko. 
darbininkų streiko. Taipgi jis 
pasisakė, kad ateityje niekad 
daugiau nestreiklaužiaus. S. 
Morkis buvo surastas kaltu 
streiklaužiavime ir likosi nu
baustas, tai yra suspenduotas 
ant šešių mėnesių. Tai ištikro, 
kaip streiklaužiui, tai yra ma
ža bausmė. Aušros Draugija 
S. Morkį išbraukė iš draugijos 
už streiklaužiavimą. Aušros 
Draugija turi paragrafą savo 
konstitucijoj, kuris sako, kad 
“streiklaužiai išbraukiami iš 
Draugijos.”

L.D.S. 33 Kuopos Narys.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

WORCESTER, MASS.
Veikalo "Moteris Gatvėje” pamo

kos įvyks 25 dieną sausio, 7 vai. va
kare, 29 Endicott St. Draugai ir 
drauges visi dalyvaukite laiku, nes 
mažai laiko likę.

Kviečia Komisija.
(20-21)

PLYMOUTH, PA.
Lietuvių Kapinių Korporacijos su

sirinkimas įvyks 28-tą dieną sausio, 
40 Ferry St., 2 vai. po pietų. 1

Visi nariai, privalo būti, nes bus 
daug svarbių reikalų aptarti ir iš- 
giršinie koki nutarimai * buvo pada
ryti, taipgi bus Irt Viršininkų rinki
mai, ir nutarimai kaip toliaus veikt.

\ i

. šk i
ch >-

S T 
r.in-i

li

susirinkime, nes daug svarbaus
girsite ir kartu išgirsite gerą p
ramų. Neužmirškite, kad prar

, 6:30 vai. vakaro, 28-tą di 'na s;v
, Labor Lyceum svetainėje, 72 \
j 25th St. Įžanga, tik 20 centų;
kams ir bcdarbior.'.s dykai.

?st

PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Drg. A. Bimba Vaka-iorcjc 

dalyvauti pas mus. Mos turėsime la- £_įa kuopa rengia t .r kis \ a-
bai gerų valgių ir gardžiai pagamin- karionę, 27 d. sausio, ’ateinantį šeš- 
x \ Visada ALDLD 142 kuopa su- . ta<lieni, 510 Farmount Avc., 8 vai. 
rengia labi geras vakarienes. i vak>j ant kurios kaU)

Rengė ji.
(20-21)

tų. Visada ALDLD 142 kuopa su- : ta(ijerij 
! vak., a 
klausimais d. A. Bimba 
b i n i n ki šk ų organizacijų 
su judėjimo simpatikai 
skaitlingai atsilankykit 
karionės, nes tokių g 
Prie vakarienes bus ir koncertine
programa, 
mas ir alus.
kalbės Mayomer 
Muzikalčj salėj.

Kviečia

BAYONNE, N. J.
L. A. U. Kliubas rengia didelį kon

certą ir šokius, 11-tą dieną vasario. 
Todėl prašome kitų draugijų, kad 
tą dieną nieko nerengtų, bet ateitų i 
virš minėtą parengimą. Čia atėju
sieji bus užganėdinti .geru ir links
mu vakaru. Komisija.

(19-20)

Phone, EVergreen 7-4785

ivarbiaiuiais
Visų d.'.r-

nnrini, r:ū-

it

Grota^va’gių Inu daoda-
Ant* rytojai

sing ir
; d. Bimba 
Kichmonde

a Kuopa.
(19-22)

Ignition Specialist

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

j LIETUVIŲ ANGLIŲ
1 KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c, 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

i:

<$>

<b

4>

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
namus. Prašometonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 

įsitemyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TI?TT iPMUFI?Arba užeikite pasikalbėti 1KU-L1U15LK

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

COAL CO
Brooklyn. N. Y.

’V.-, v/zz?/.

Mūsm Specializacija yra FfioksEkas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Aldniy 

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

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

PATARNAUJA
DAKTARAI:

< >

.Met
jams

t

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

.< !
1'

Dr. Theodore Conk!:o
Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakaro.

• Penktadienį iki 5 valandai vakare.

DRS. SCHONGER & STENGER
I 394-398 Broadway, 831-335 Division Ave., Brooklyn, N. Y.

i

t
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SCRANTON, PA.
Piliečių

H.
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STEPHEN BREDES, JR.st.
Lietuvis Advokatas

N. S. PITTSBURGH, PA. 197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

turėtų

LOS ANGELES, GAL

Vie Ouvriere. ' j

15 d. sausio mėn. šiame vaju
je abidvi kuopos kartu pradė-

pri
buvo 
” šė-

Kokios pasekmės bus lenk-
Kvota LDSA 60 kuopa jau susivie

nijo su ALDLD 87 kuopa. Su
sirinkimas įvyko sausio 12 die-

lyvavusieji draugai 
lenktynėsna sekančiai:
B. Kvetinskas iššaukė du drg. !145 kuopos susirinkimas.

Pečiu-1 na įr j)Uvo skaitlingas, nes laiš- 
'kitos.; ]<aįs buvo šauktas. Susirinki-

pos? Neturėtumėte 
be mūšio. Ruoškitės ir jūs į 

. žiūrė- 
teks revoliucinio

Ryte 
Sckmadicniaia nuo II

Telefonas Lackawanna 4-2180

ir “’N. G.” ne tik kad neina

jokio laimėjimo. M; S. 
melus sekamai: “Nors 
savo leidžiamuose lape- 
į darbininkus atakuoja

‘ ; j . Sausio 13 dieną čia buvosu- 
darbininkų rengta balius del parėmimo fi- 

žo- i nansiniai

jo dalyvauti vajuje ir pasek- Įenkįynes su 47 kuopa.
47 sime, kam .. . 

gauda- darbo garbės ženklas.

francūzų darb. laikraščio “Laidyti 200 nuoš.
Vie Ouvriere.kuris baigėsi sakySjte, draugai. iŠ 137 kuo-j?.1

Pirmyn, šarvaviman darbi-
! ninku jų vieninteliu geriausiu kių susirinkimų

*jko dviejų organizacijų vieny- Scrantono Lietuviu r “‘ \ 
Reikia pažymėti, kad L., Neprigulmingo (Independent) 

an i ~ _ ....

Iš A1.D.LD. 47 Kuopos 
Veikimo

gauti po vien, prenumeratą—'susirinkimas buvo vienas iš di- 
d. Mikalauską ir j.* Rąčį. Drg. i džiausiu susirinkimų, nes įvy- 
Vilkelis iššaukė d. K. Zenių.' - • • 
gavimui 5 naujų skaitytojų/^ 
Drg. B. Juraitis iššaukė d. J.inc! a aa „„v.** oi-m ' r . . .D.o.A. 66 kuopos naies atsi- j Politikos Kliubo Susirinkimas 

. Tik vie-' 
na draugė neatėjo—pasitrau-j 
kė. Tačiaus reikia manyti/ 
kad ir jinai, gerai apgalvojus,!

TORONTO, Ont.
ši kuopa dar nėra pilnai me

tai, kaip tapo suorganizuota 
iš dalies Amerik. L.D.L.D. 137 
kuopos narių. Pradžioje jos 
gyvavimo buvo energingai dir- tikrai proletarinės lenktynės, 
bama organiz. darbas. Kiek |Dabar rašant šiuos žodžius! 
vėliau buvo trupučiuką atslu-1(jar įjk 6 dienos po išsišauki-1 

■' gęs. Kaip jaunutė kuopa, bet pasekmės jau sekau-1
turėdama salės centralizavi-• čjos : Drg. B. Kvetinskas stovi! 
jnui veikimo, tai buvo gana pirmuoju vajininku su 8 nau-į 
sunki pradžia gyvavimui. ja,s skaitytojais. Drg. K. Ze-

Dabar, nors ekonominės są-:n-jus gena jį Su 4 sk.; J. Vil- 
lygos neleidžia įsigyti salę, beUke]js gauKia “nepasiduosiu nė 

\ nežiūrint to. veikimas tvirtėja: 'vienam>” dar būdamas su 2 
gaunama naujų narių, o se-, skaitytojais. Drg. Skirka pra
šesni draugai gerai traukiasi i lenkė 100 nuoš. d. K. Kilik. 
j tarptautinį veikimą. Tarp- ^ada sumušti J. Naujokaitį, 
tautinės kampanijos vajai pra-1 nes abudu turi po porą naujų

j skaitytojų. Drg. S. Kerbelisj
i ir d. E. Juraitienė nors turi tiki gerų dalykų.
i po vieną, bet ir jie pastebi: raportavo,
i “watch out, kad mes neatsis- mėnesį sukelta

.” o anie Darbininkų Apsigynimui virš
20 dolerių.

Po susirinkimui dar buvo ir 
užkandžių, kuriuos mūsų ne
nuilstančios gaspadinės paruo
šė. Mes čia turime drauges, 
kaip kad Jezelskienė, 

pienė, Paulikonienė ir
šios draugės visuomet darbuo-lnie buvo skaityta iš
jasi prie valgių mūsų parengi- Į laiškas, priimtas ir padaryta 

N n n kn |muose’ kad Padaryti keletą j vienybė.Liet, O I\cl pdbl- 1 . , i , . . s'centų pelno darbininkų jude-j —• 1 J-
asiduoti ‘ Tni pagirtinas darbas!

'tų. draugių.
Darbininkų išnaudojimas čia! 

yra didesnis, negu kad kitur.! 
Miesto valdžia ir policija ’la-j 
bai žiauri, neleidžia laikyti jo-i 

bei demon
stracijų. Bet darbininkai tam 
nepasiduoda. Jie suranda įvai- j

e | • W n U U Ub Ii

Adomonį—2 sk/ Dig..K. Kilik jankg veik 100 nuoš. 
iššaukė d. P. Skirka—2 sk. Į 
Drg. J. Rimavičius iššaukė d. i 
J. Kvetinską 1 sk.

Išsišaukimas buvo ne juokais, d
ikrai nroletannės lenktvnūs. su vjsajs draugais draug.g I " 

mis.

eina vidutiniai. Net “subyti-Į 
nant” ir senąją 437 kuopą, k u-j1 
riai sąlygos veikimui daug ge-' 
resnės. Turi salę susirinki-j 
mams daryti J r nariai gyvena j totume pirmoje eilėje, 
gana arti salės (centro). atkerta: “nepasiduosime.

Pavyzdžiui, paimsime kaip Lenktynės vertos pagyrimo.
• kuriuos vajus. “The Worker” j — - ■ . _ .

(Canados darb. savaitraščio), tynių, pranešiu vėliau.
kiek žinoma, tai iš ALDLD 47 užsibrėžta gauti 25 nauji skai- 
kuopos nariai sukėlė apie $10 tytojai, o šiandien dar tik 6 
-$12, o is 137 kuopos tik aPie|cLena vajaus, o jau turime 22, i 
$1.50. Su skaitytojų gavimu | netoli pilnos kvotos, bet vaji-l 
dar prastesnė istorija. _ ninkai jau atvirai kalba, kad ;

Kitas vajus, del rėmimo įurime bent kaitą kvotą išpil-

mės sekančios: ALDLD 
kuopa sukėlė $14.37, j 
ma aukų iš 131 asmens; 17 
draugų dalyvavo rinkime au
kų, o 137 kuopa sukėlė tik darbininkiška spauda.
$3.66, gaudama aukų iš 30 j Anvil.$3.66. gaudama aukų iš oP j 
asmenų. Tik 4 draugai rinko 
aukas. Dalis aukų rinkimo la
pų negrąžinta, bet proporciją 
nepakeis.

Esame pradėję kitą vajų del j 
Kanados lietuvių < 
laikraščio “Darbininkų žo- į nansiniai lietuvių jaunuolių 
džio.” Vajų oficialiai prade-’judėjimo. Parengimas nusise
kome tik nuo 9 d. sausio. Po kė vidutiniai, žmonių galėjo 
pirmo praplėsto valdybos po- būti daugiau. Man ro^os, kad 
sėdžio, kur buvo apsvarstyta mes pertankiai rengiame ba- 
“D. ž.” vajaus klausimas, da-jlius, tai todėl šis ir buvo nela- 

išsišaukė j bai sėkmingas.
Drg. j ^Sausio 14 d.. įvyko ALDLD.

Šis

Penktas Puslapis

Reikia pažymėti ir tai, kad 
čia randasi gana gabių mote
rų, kurios dalyvauja susirinki
mų diskusijose ir apsiima į ko
misijas dar (baugiau, negu vy
rai. Tai labai gerai, kad drau
gės moterys susivienijo su AL- 
LDLD kuopa. Dabar mes ga
lėsime geriau veikti ir dau
giau nuveikti pasiliuosavimui iš 
kapitalistinės sistemos.

Iš raportų pasirodė labai 
Draugas Pūkis

kad per gruodžio
Tarptautinim

Gerbiamas Drauge: Scran- 
tono Lietuvių Piliečių Nepri- 
gulmingo Kliubo susirinkimas 
įvyks 2 vai. popiet, sausio 28

, 1934 m., Kazeviches šapo- 
je, 201 W. Market St., Scran- 

iton. '
Šis susirinkimas bus s va r- ' 

| bus, kaipo metinis viršininkų 
! rinkimo. Reikalas pribūt kliu- 
I biečiam ir atsivesti naujų drau
gų. Šis yra galutinas pakvie
timas norintiems susipažinti 
su politika.

Tikimės, kad imsite atydon 
šį pranešimą, liekamės,

Su pagarba, Jūsų,
S.L.P.N.P. Kliubo viršinink.: 

Pirmin. Andrius Zeleckas 
223 Hill 

Sekr. Ant. Chelkis, 
525 Forent

ratūros platinimui M. česnie- ninkams reikia ve kas pasa- 
nė ir J. Kudys. Į organizaci- kyti: Kaip L. Pruseika, taip 
nę komisiją išrinkta A. Macei- 
kienė, Ai Morkienė, M. Kaže-Į 
vienė, P. J. Martinkuš ir G. 
Stasevičius. Korespondentais P.
A. Bernotas ir H. Bagužienė.

Visi veikėjai ir veikėjos yra 
patyrę veikime. Mes linkime 
jiems ir joms geriausių pasise
kimų darbuotis del darbininkų 
labo.

Philadelphia os Darbininkų 
Judėjimas

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
Toliau porina M. S.: “šiame 

mitinge Federapijos vadai plū
do kiek drūti TUU Lygos va
dovybę, o pastarieji nesiprie
šino.” Tai antras molas. Ta
me susirinkime dalyvavo drg. 
Helman ir kalbėjo darbinin
kams, kad jie nepasiduotų A- 
DF vadams, nes jie išduos dar
bininkus. Taip ir buvo, dar
bininkai turėjo sugrįsti į dar
bą be 
baigia 
TUUL 
liuose
smarkiai juos, kaipo pardavi- 

to ne- 
praei-

Į revoliuciniu keliu, bet ji eina 
kontrrevoliuciniu keliu. Ji tar
nauja išnaudotojams.

Minėtos ištraukos parodo, 
kaip jie šmeižia revoliucines 
unijas, o teisina ADF vadus,į 
jau nekalbant apie Komunis
tų Partiją. Ta viena kores
pondencija gali pertikrinti 
darbininką, turintį bent kiek į 
revoliucinio kraujo ir suprati
mo. Jis turi pastatyti sau 
klausimą : “Kas gina ADF, tas ' 
yra darbininkų klasės priešas, i 
Kaipo su tokiu man nepake- i 
liui.” Jau daugelis darbiniu- i 
kų pasitraukė, pamatę L. Pru-į 
seikos ir Butkaus kontrrevo- i 
liucinį kelią, dalis dar pasi-j 
trauks.

MONTREAL - CANADA

J.* M. ROSENFELD
ADVOKATAS

. Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

ryto iki 12 dienų

Išrinkta dvi delegatės į prie
škarinę konferenciją, kuri 
įvyko 18 dieną sausio. Nutar- 

;ta paaukoti $1.00 Komunistų 
i Partijai ir $1.00 Centro reika- 
' Jams.

Pereitame susirinkime taip 
pat 60 kuopa aukavo darbinin
kų reikalams, $5.00 “Daily 

iWorkeriui” ir $5.00 Tarptau- 
irius veikimui būdus ir veikia. įLniam Daibininkų Apsigyni- 
j Imui.

Išnaudojimas darbininkų čia | Sausio 14 d. įvyko bendras 
i labai didelis. Uždarbiai maži susirinkimas. Draugės mote- 
ir dar mažėja, o gyvenimo kai-jrys dalyvavo gana skaitlingai, 
nos kyla ir didėja. Viskas, ką ! ]jGt 87 kuopos nariai nelabai 
darbininkai dar turi, tai kad Į skaitlingai dalyvavo, 
valdžia negali iš jų atimti tą 
orą, kuriuo jie kvėpuoja. Tam 
gamta čia gana palanki. Jei 
tik turi biskelį storesnį švar
ką, tai ir po medžiu gali sal
džiai užmigti. Paskjaus vėl 
saulutė tave gerai kutena.

Kp. Koresp. P. R—ka.

LAISVES” VAKARIENĖ 3 
I

Įvyks po “Laisves” Bendrovės Dalininkų Suvažiavimo

Dainuos K. Menkeliuniute, A. Višniauskas, 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
niZ ĮŽANGA VAKARIENEI IR ŠOKIAMS 85 CENTAI 
O JI VIEN TIK ŠOKIAMS 35 CENTAI YPATAI 
V wU ig Anksto Perkant Vakarienei ir šokiams 75 Centai

Konvencija ir parengimas atsibus puikiai įrengtoje svetainėje:

s

75c
3

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

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

H!

Po vienybei 60 kuopa 
davė savo turtą, kurio V 7
$15.24 ir vienas “Vilnies 
ras. Šis susirinkimas buvo ne-, 
reguliariškas, tai jame nebuvo 
nei raportų, bet buvo klausi
mai apie vienybę ir kiti. Kal
bėta apie vaikų mokyklą ir da- 
rinkta komisija tam darbui, 
kuri pradės veikti.

Taip pat kalbėta 
augusių lavinimosi 
kuri jau laiko savo 
Tačiaus nelabai daug draugų 
lankosi. Sekančios pamokos 
įvyks sausio 22 dieną, 7:30 
vai. vakare, Darbininkų Kliu- 
bo svetainėj, 1335 Midley St.,

M. Ž

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinitnui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR J’ain-Ex- 
pellcriu skaudamų vietų — kur pats 
skausmas yra. I’uin-Expclleris griitai 
persisunks į pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis. •

Visuomet laikykite bonkutę I’ain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite ji neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmų.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaž.cnkii.

Susirinki-
Centro! kus, bet sau spėkos iš 

sudarys, tas žinoma iš 
ties.” Vadinasi, pagal 
supratimą, tai TUUL 
išleisti lapelius ir užgirti dar
bininkų išdavikus, ADF ir So
cialistų Partiją, tai tuomet ir 
M. S. sutiktų. TUUL nelei
džia lapelius ir neleis, kad pa
slėpus ADF vadų išdavystes. 
Ji leidžia lapelius, kad nuro
džius darbininkams vadų ši- 
davystes ir tt.

Tas parodo, kaip suniekšė- 
jo tūli Pruseikos sekėjai. Jiem 

j jau ir revoliucinės unijos pasi
darė per kairios, jie jas smer
kia ir visokius melus ant jų 
drabsto. Kad ir suminėtos iš
traukos aiškiai parodo, kad M-. 
S. smerkia TUUL. kuri dėjo 
pastangas teisingai vadovauti 
darbininkams ir vadovavo, o 
pateisina ADF vadus, kurie iš
davė darbininku reikalus. Tai 
ar reikia niekšiškesnio kaltini
mo ? Juk visa kapitalistinė 
klasė yra sumobilizuota nai
kinti revoliucines unijas, kur 
jos įsigalėjo ir neleisti kitose 
vietose joms įsigalėti. O “Nau
joji Gadynė” ir jos korespon
dentai, tai yra tik 
žuaziniai suskiai, 
kąsti darbininkų 
kad tuomi daugiau 
vus išnaudotojams.

Phila. yra nemažai suklai
dintų darbininkų ir buvusių* 
“gerų” veikėjų. Nekurie dar 
vis mano, kad Pruseika ir jo 
gazieta eina revoliuciniu ke
liu. Jie mano, kad jie atlieka 
didelį revoliucinį darbą, rem
dami “N. G.” Tiems darbi-

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

ĮSIGYKITE remington typewriters
“Laisvė” gali pristatyti jums į namus šių metų, vė

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

Portable mašina, su naujais parankurnais, 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

apie su- 
mokyklą, 
pamokas. maži bur- 

Jie bando 
judėjimą, 
pasitarna-

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.”

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

Valdyba išrinkta iš šių drau
gių bei draugų: Org. J. Mau- 
ragienė ir A. Morkienė, sekre
torium P’ A. Bernotas, fin. 
sekretorium H. Bagužienė, iž
dininku A. Martinkienė, lite- JUOZAS KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
“LAISVES" BENROVES ŠĖRIN1NKŲ ATYDAI!

Šiuomi pranešame, kad “Laisvės” Bendrovės se- 
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 veikihio sekantiems 
metams visam revoliuciniam darbininkų judėjimui.

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

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

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

Direktorių Sekretorius J. Nalivaika.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
/

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
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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ĮVAIRIOS ŽINIOS
Eiliniai Nariai Kovoja

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

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

WMCA-i—570 Kc
9:00 P. M.—Al Shayne, Baritone; 

Sylvia Miller, Soprano; William 
Kennedy, Tenor

9:30—Talk—Harry H. Balkin
9:45—Alabama Trio

Nors . čiami visi .giminės ir pažįstami į lę kitų klausimų aptarti.
Drau- me susirinkime kviečiami .... 

lyvauti visi nariai ir pasimokė-j 
ti duokles UŽ 1934 metus. Šia- .10:00—Beniamino Ricci, Baritone;

. giau priešu atsiranda.
I iš šių dalyvių Vokietijos dar-' dalyvauti laidotuvėse.
I bininkija nieko paramos nega-igas M. Subačius yra

.j Ii sulaukti, bet jų boikotas ii 
; kova silpnina fašistus.

Amerikos Darbo Federaci- J 
jos vadai pastaruoju laiku iš-j 
metė visą eilę kovingų darbi-1 
ninku iš unijos. Eiliniai nariai 

,sudarė organizuotus komitetus 
ir veda kovą už tų darbininkų 
grąžinimą atgal į uniją. Tuom j 
paĮ. kartu kovoja ir prieš ra- 
ketierius ir mušeikas, kurie la
bai tankiai 
prieš kovingus 
Nesenai ILGW unijoje 
steriai su lovestoniniais 
gatais sumušė visą eilę 
gų darbininkų.

Policija Sugriebė Vagius
Joseph Morrel ir Philip Al

dan jau nuo senai žinomi už
puolikai pakliuvo į policijos 

; rankas. Jie planavo už.

yra pavartojami ' 
unijos narius. •’ 

geng- 
rene- 

kovin- i

Grūmoja Mokytojams

Laisves” 
'skaitytojas, mes reiškiame už-į 
I uoiauta šioje nuliūdimo valau*- i me susirinkime turi dalyvauti 
doje. ,ir visos moterys, kurios pir-1 10:45—1

1---  - ---- --—..... — miau buvo narėmis LDSA 1
MlKTI ęiKIRINKIMAI ku°P°s’ nes ab’ organizacijosiVlUdŲ dUdmlilMluAl y-ra sujungtos į viena. Daly-

IR PARENGIMAI vaukit visi ir atsivesk it naujų 
_____ ______________________ i narių !

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

žpuiti Nepamirškite Matyti Komedi 
ilgykla ant Broad- ją “Ųf pjnjgUS Vesta Pati”

I way. New Yorke, tuom kartu _____
^roadway važiavo du detek-| Gei.biamieji Brooklyno ir 
ityvai. kurie juos pažino .r pra-;a|)ielinkSs lietuviai!
1 dėjo sekti. Kada užpuolikai I . -
ruošėsi prie savo “darbo” jie

: ir buvo sugriebti detektyvų ir
1 policijos. Pas juos rasta re
volveriai -ir suimti prisipažino, 
kad rengėsi apiplėšti tą val-
gyklą.

Nę pa
mirškite, kad sekančioje nedė
lioję, 28 d. sausio, 101 Grand 
St., Brook lyne bus 
juokingiausia komedija 
Pinigus Vesta Pati.” Loš 
Choro Dramos Grupės 
riai Aido Choro parengime. 
Pradžia 4-tą valandą po pietų.

lošiama
“Už

Aido 
akto-

Org.

Trys Dienos Auką Rinkimo- 
Kovai Prieš Bedarbe v-

Ponas William J. O’Shea pa-, 
sitraukdamas iš mokyklų vir-Į 
šininko vietos padarė pareiš
kimą. kuriame reikalauja, kad 
būtų pavaryti 
mokytojo?, 
patriotai, 
mokytojų 
pat kartu
naujo algų kapojimo mokyto
jams ir mokytojoms.

mokytojai ir 
kurie nėra karšti 

Jis sako, kad yra; 
“raudonų.” Tuom 
ponai rengiasi prie

WJZ—760 Kc
5:00 P. M.—Morin Sisters, Songs
6:30—Irene Beasley, Songs
6:45—News—Lowell Thomas
9:30—John McCormack,. Tenor; Daly 

Orch.
i 10:00—Lopez Orch.; Jesters Trio;

Adele Starr, Songs; Tony Ca- 
booch, Comedian

110:30—Alexander Troyanovsky, Sov
iet Ambasador to United States, 
Speaking at Testimonial Dinner, 
Hotel Astor

11:00—Pickens Sisters, Songs
11:15—Robert Royce, Tenor
11:30—Stein Orch.
11:45—Freeman Orch.

Concert Orch.
10:30—Pihila Lind, Songs

.. Dance Music
1 1 :45—Jerry Lester and Gene 

vey, Songs

WEAF—660 Kc
11:00— P. M.—Elkins Orch.
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:3(1—Denny Orch.
12:00-—Harris Orch.

WOR—710 Kc
5:15 P- M.—Mark Shull, Tenor 
6:00—Uncle Dori
6:30—Babe Ruth’s . C(ub
7:15—Cpmedy; ■ Music
8:30—String Orch.; William Har

grave, Baritone,
10:00—De Marco Girls; Frank 

Sherry, Tenor
10:15-—Cu r ren t Events—H a rlan 

gene Read
10:30—Gypsy Prince
10:45—Pauline Albert, Piano
11:00—Moonbeams Trio
11:30—Nelson Orch.

-Dance Orch.

M ar-

WNYC—-810 Kc
4:00 P. M.—Sports Talk
4:15—Studio Music
4:30—Mouth Hygiene-—Talk

45—Board of Education Program
30—Max Olanoff>'Violin; David 

Sapiro, Piano
WABC—860 Kc

15 P. M.—Joan Olsen, Songs
45—Tito Guizar, Songs
00—Philadelphia Orch.

9:15—Stoopnagle and Budd, Come
dians; Vera Van, Contralto;
Bernard Orch.

11:15—Negro Quintet
11:30—Little Orch.
12:00-—Gray Orch.

4
Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Visos šalies' darbininkų de
legatų konferencija kovai 
prieš bedarbę įvyks 3, 4 ir 5 
dienas vasario Washingtone. 
New Yorkas siunčia 150 dele
gatų. Kiekvieno delegato pa
siuntimas atsieis 
$12.
kelti patys.

Eu- 9

12:00-
Žinutės iš Darbininku Kovų! Kas ait0® kometli’os lošiant I nepamatysite, tai nežinia, ka

da ir bematysit, nes juokingų kaipo 
komedijų niekas naujų nepa- dėžutes, 
rašo, o senos visos jau loštos, 

j Brooklyne jau kokie 8 metai, 
j kaip jokia komedija nebuvo 
'lošta ir tik todėl, kad jų nėra. 

Taigi dar syki primenu, kad 
j nepamirškite ir nepraleiskite 
šitos progos.

Vienas iš Grupes.

Franklin teismabutyje yra 
teisiamas bedarbių darbinin- 

\ kų kovotojas d. G. Powers.

Kailiasiuvių darbininkų be-Į 
darbių organizacija privertė 
miesto ponus grąžinti del 500 

j bedarbių pašalpą, kuria jau 
į buvo

pašalpą, kuria 
sulaikę.

vadovyste Laundry Wor- 
Industrial Union darbi- 

rr,., ~ ~Iniekai laimėjo streiką Ford-Tik parvyko is Sovietų Są- , i it i i • , . . , ‘ * iham skalbykloje.jungos kunigas ir daktaras, _
George T. Stewart, gyventojas 
Stamford. Conn. Jis kalbėjo 
New Yorke Moterų Republiko- 
nų Kliube. 8 E. 37th St. Ste
wart gyrė Sovietų Sąjungos | 
tvarka. Jis sako, kad niekur, * . 1 kitur moterys neturi tokios; 
laisvės, kaip Sovietų Sąjungo-i 
je. Jis sako, kad vienatinėj 
pasaulyje valdžia vaikučiais 
taip gerai rūpinasi—tai Sovie
tų valdžia.
muzėjus gali būti pavyzdys 
visam pasauliui. Kaip mato-[Pirmininkavo d. J. Ormanas ir 
me, yra žmonių, kurie nebū- trumpai apibūdino Lenino mo
dami darbininkais, bet pasako kinima karo klausimu, ragin- 
teisybę apie darbininkų šalį.

Giria Sovietų Sąjungą o

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

ninku 
Avė., 
žutės.

mažiausiai
Tuos pinigus turime su- 

Tam tikslui '-yra 
paskirtos 26, 27 ir 28 sausio,

rinkimo aukų dienos Į 
Williamsburg darbi- 

centras bus 61 Graham 
iš kur bus išduotos dė-

Šį Vakarą Bus Ristynės

PARDAVIMAI

Svarbus Rūbsiuvią Susirin 
Rimas

Lietuvių Amalgamcitų

šį vakarą įvyksta didelės 
ristynės tarpe Jim Browning, 
kuris save skaitė pasaulio I 
čampionu ir Vaųka žalezniak 
—ruso drūtuolio. Ristynės at-Į 

;sibus Ridgewood Grove, vie-1 
nas blokas nuo Wyckoff iri 
Myrtle1 Ave<.. stoties, Ridge-i

PAJIEŠKAU
Pajieškau brolio Juozo Kanišausko, 

1928 metais’ gyveno Detroit, Michi
gan. Turiu labai svarbų reikalą,

'' tad prašau jo paties atsisaukt, arba 
jei kas žinot, kur jis randasi, ma
lonėkit pranešti šiuo antrašu.

Jerry Kanišauskas
Crest Sanatorium,

Hartford, Conn.
(20-21)

j IIU—— «>! — — Irt— ’1,1—— 11,1

I
Į Evergreen 7-6167

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

Gaminame visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA

fi
Graborius (Undertaker)

į LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS į
1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
! ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
| tomobilius ir karietas veselijoms,!
i krikštynoms ir pasivažinėjimams J

PETER BANES
Lietuvis Kraustyto jas
Local and Long Distance

Perklausto bi kų' ir bi kur
Reikalui esanti 
kreipkitės se-

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y
skyriaus svarbus susirinkimas j woode, Brooklyno dalyje. Pra-1 

i įvyks 24 d. sausio (Jan.), kaip
i vai. vakare, Kliubo sve-

Ave., Brook-

l J v _> n . 
į 7 :30

Iš ALDLD. 1 Kuopos 4° Uni°n 
Prakalbu

Sekmadienį. 21 d.
Laisvės” svetainėje

sausio, 
įvyko 

Lenino 
10 metų mirties sukaktuvių.

Maskvoje moterų prakalbos paminėjimui

Visi rūbsiuviai 
rinkime, nes yra 
apkalbėti ir bus svarbūs rapor
tai iš visų unijos įstaigų.

K.

būkit susi- 
daug dalykų

j.

džia 7:30 vai. vakare.
Bus ir daugiau ristikų, kaip 

tai IT. Kamfer, Matros Kri- 
lenko, George Galza,. Hans' 
Steinke, Tony Calesano ir Er- j 
nie Zeller ir tt. Kas mylite) 
ristynės. tai čia galėsite ma-' 
tyti besiritančius galinčius.

5

H
? labai žemų kainų.
* telefonuokite arba 
I karnų antrašu: 
į 
j 
I S 
I 3.

už

66 MARCY AVENUE
t 
I
6

j Dienų ir naktį prisirengęs patar-1 
navimui. Klauskite kainos. I

Kas Turite Tikietus “Už Pini-!
gus Vesta Pati”?

Atvyksta Bitininkas
LIUDVIKAS KONČIUS CLEMENT V0KETA1TIS

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

darni tėvus, kad prirašytų sa
vo vaikus prie darbininku jau-i 
nimo organizacijų, nes jauni
mas pirmas nukentės karui

1 prasidėjus. - -
Antras kalbėjo D. M. šo- 

lomskas, aiškindamas Lenino 
mokinimą ir kvietė darbinin
kus prigulėt prie klasinių or
ganizacijų ir pirmoj vietoj 

■ Komunistų Partijos.
Parduota literatūros ir Le- 

inino paveikslų, kuriuos išleido 
ALDLD centras. I

Padengimui lėšų rinkta au-j 
ikos: A. Poškaitis aukavo 50,

Yonkerso Gyventojai ‘Sukilo’;sekimai draugai'?’1 k.s Grybas°) Kalbės Draugas Browder 
---------- j M. Morkevičienė, J. Steponai-

tis. Kalinas A. Pelerast. T., Komunistu Partijos genera- 
Kazikienė, E. N. Jeskevičiutė. I >'alis sekretorius Earl Browder 
J. Gailiunas, Draugas, O. Le-- ,

Bet kaip? Nagi uždedant antį vanienė ir kiti po mažiau. Vi-lJ0“^ 
namu savininkų, ypatingai ;30 aukų surinkta $6.21. 
darbininkijos, naujas taksas.Idingai ačiū aukotojams! 
Jau ir taip sunku verstis bied- 
piems ir mažiems namų savi- sjai, mat išvakaro įvyko trys) 
ninkams šio krizio metu, o čia 
dar nauji taksai! Prieš 1 
miesto ponų patvarkymą iš-i buvo gana graži, tai daugelis j 
stojo gyventojai. Visa eilė su-1 nenorėjo eiti į svetainę. - 
sirinkimų atlaikyta ir dar j rodosi, kad prakalbos geriau 
daugiau 
ventojai 
testuoja 
taksas.

Gaisras Išgązdino ir Juos
Sekmadienį kilo nedidelis 

gaisras Regal viešbučio kieme, 
ant Columbus Ave. ir 66th St. 
Visi jo gyventojai, didžiumoje 
nedarbininkai, buvo priversti 
nešdintis laukan, šalimai vieš
bučio yra RKO teatras, buvo 
patvarkyta, kad jo svečiai ap
leistų teatrą, kurių buvo apie 
1,200. Gaisras greitai užge
sintas.

Yonkerso ponai sumanė su
kelti šių metų įplaukas, ku
rios turi pasiekti $12,000,000.

Visi, kurie turite paėmę šios 
komedijęs tikietus platinimui, 
—malohėkite sugrąžinti juos 
penktadienio vakare, “Lais
vės” svetainėje, laike,.dainų 
pamokų.

Bet pirmiaus, negu atnešite 
—bandykit parduoti savo kai
mynams bei pažįstamiems už 
mažesnę kainą, negu reiks 
jiems mokėti prie durų. Par
davinėjimas tikietų iš anksto 
—draugijai daug reiškia.

J. Nalivaika.

Sekantį šeštadieni Brooklyne 
lankysis Liudvikas 
garsusis bitininkas. . Jis atsi
veža gausiai medaus, 
dus yra tyras (genuine) bičių i 
suneštas iš įvairių žiedų. Da- į 

kainosv yra seka- 1
suneštas iš 
bar medaus 
mos:

Končius.

Jo me-

75c, už galionąUž kvortą
2.50 ir už 5 galionus $10.00.

Korys 25 centai
Kam( reikalinga medus, ma

lonėkite paduoti savo užsakymą 
Į “LAISVIĖS” ofisą, kada Kon
čius atvyks, jam bus paduoti 
jūsų orderiai ir pristatytas 
jums medus. »

LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike)

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų k rairjagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

XRAY Pasitarimai ir $QOO 
" H AI egzaminavimas

/ SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, ‘‘Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

kalbės K. P. Septintos 
> parengime, kuris 

§jr_'šeštadienį, 27 d. sausio, 
j national Workers Club, 

žmonių buvo neperdaugiau- j ^th Avė.? prie 23rd St., 
|Brooklyne. ' '

Komunistų Partijos šidideli tarptautiniai mitingai

atlaikyta ir dar Į rodosi, 
jų bus laikoma. Gy-i rengt vakarais, 
organizuojasi ir pro-1
prieš nepakeliamas•---------

sekci- 
įvyks 
Inter- 

,723-— 
South

sekei-

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS virėjas, kukorius.

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

Sergančių Vyrų ir Moterą
Chroniškos ligos Gydomos

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
~ ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing &, Finger Wawing 25c
Hair Bleaching & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE Už $2-50
Per vienų mėnesį galite gaut augščiau paduodamus „ plaukų sutaisy- 

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

Phone STagg 2-6497

'*«*■ lUUUH L<11 p Vcl U LI Hid 1 IiriLlll^cVl M

ta tuom klausimu, o antra, diena iJa aPima plotą Brookly- 
iš-lhuvo ma vraži tai daugelis, energingai veikia. Da- 

Man<bar įvairios darbininkų orga-
PARDAVIMAI

Rep.

Mirė Marijona Subačienė

įnizacijos pasinūomojo šį na- 
imą, kad galėtų sėkmingai yes- 
;ti savo darbą pirmyn. Bus ge
ra koncertinė progrąma, Visi 
darbininkai yra kviečiami da

lyvauti.

Prieš Nazius Boikotas Auga

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

Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb
tuvių. Biznis išdirbtas per daug me
tų ir gerų gyvenimų galima pada
ryti. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos, kreipkitės: 63.' York St. 
kampas Adam St., Central Brooklyn, 
N. Y. .

Pirmadienį, po pietų, ligoni
nėje mirė draugė Marijona Su- 

1,300 biznierių, visokių par- ■ bačienė, po rtėvais Andrukai- 
davėjų dalyvavo Astor viešbu-1 čiutė, 43 metų amžiaus. Drau

gė mirė' po vienuolikos dienų 
ligos, palikdama dideliame'nu- 
liudime savo draugą Martyną 
Subačių ir gimines.

Pašarvota yra M. Bieliaus
ko koplyčioje, 660 Grand St., 
Brooklyne. Bus laisvai palai
dota ketvirtadienį, 2 vai. po 
pietų, Alyvų kapinėse. Kvie-

Ketverge Įvyks ALDLD 1-mos 
Kuopos Susirinkimas

(15-21)

su beer
du biz-

Atsi-
tyje pietuose. Jie pasisakė 
už Vokietijos tavorų ' boikotą. 
Šie pietūs buvo surengti per 
žydų biznierių organizacijas. 
Veik visi aukojo po $25 į spe
ciali fondą kovai prieš fašis
tus ir pagelbai žydams. Tokiu 
būdu jie sukėlė $23,275 pini
gų. -‘’Taigi fašistams vis dau-

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos susirinkimas įvyks ket
verge, 25 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, “Laisves’1* svetainėje, 
šis susirinkimas bus labai svar
bus. Turėsime išrinkti delega
tus į Sovietų Sąjungos Draugų 
konferenciją, taipgi ir visą ei-

PARSIDUODA restaurantas 
garden. Savininkas turi , 

niu, tad norį vienų parduot, 
šaukite: 446. Tenth Avenue, kampas 

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

W.

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai. ♦

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

XtSpinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų be’ 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INC

BROOKLYN, N. Y.
PARSIDUODA 4 kambariu forni- 

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

... (15-20)

DR. 21NS
110 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. J

MATHEW P. BALLAS
( B t E L A U S K A S )
G R A BOKi U S 

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

MŪSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PAFVEŽAM IŠ VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM t KUR KAM REIKIA. TURIM PRIVATIŠKĄ 
PIRMĄJA! PAGALBAI AMBULANSIN'l AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTETU MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM' GRAŽIA V|ETAx SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS ( MUS, O MES 
KUOGERIAUS1AI PATARNAUSIM.
U' 'MŪSU RAŠTINE ATDARA DIENĄJR NAKTĮ. MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




