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KRISLAI
Liberalų Misija.
ženklai Ateinančios

Audros.
Revoliucijos Literatūra.
Ką žadėjo, kur Nuvedė.

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 Išlaįmėsite

i

Liberalų misija yra tame, 
kad persergėti stambiąją bur
žuaziją nuo pavojaus. Jie dar
buojasi sušilę. Jie turi gerus 
ir lanksčius liežuvius. Taip pat 
lengvai plunksną vartoja.

Tokių liberalų ypatingai ge
rai užderėję New Yorke.
turi savo žurnalus—“The New 
Republic” ir “The Nation”. Tie 
skaitosi “kairiaisiais” libera
lais. Bet šiandien visi sulipę 
į Roosevelto valdžios vežimą ir 
gieda už jos programą.

Jie

Sausio 24 d. New Yorke 
lankėsi ir pasakė dvi pra
kalbas Sovietų Sąjungos 
ambasadorius drg. Troja- 
novskis. Vieną prakalbą 
pasakė A m e r i k onų-Rusų 
Prekybos Buto surengtoje 

Ten buvo su- 
Jie tursinasi prieš Roose- sirinkę stambūs bankieriai

“Dešinieji” liberalai susispie
tę apie “New York World-Tele
gram” sterbles. Tie žmonės- 
kailius maino pagal vėją ir lai-! vakarienėje, 
kus. v,. ______  t__  __
veltą ir LaGuardiją. Al Smi- • ir kapitalistai. Drg. Troja- 
thas yra jų Maižiešius. į novskis kalbėjo apie biznio

Į reikalus ir sakė, kad Sov.
Tūlas Dr. Barnes, “World- Sąjunga nori prekybos ry- 

Telegram” kolumnistas, libe-1 
ralo karūną užsidėjęs, Roose
velto “Naująją Dalybą” prilygi
nęs prie 1776 revoliucijos, da
bar jau dejuoja. Abejoja apie į 
NRA pasisekimą. Jau prana- .
sauja baisias audras. Sako: 19g3 metajs Sovietų Są- 
“Būdami dėkingi už šią links-1 
mą padėtį, mes turime supras- j
ti, jog tai gali būti tik nepap-1 nai arbatos lapų. Tikimasi, 
rasta pertrauka, kuri pasibaigs i knd H]]ns nnip 700 tnnn 
sugrįžimu spaudimo, Įtempimo ;
ir kartumo, kuomet ateisime (
prie tikro Naujosios Dalybos tos auginimas bus praplės- > 
išbandymo. Ištikrųjų, už i 
dienų saulėto dangaus glūdi i laiku nebereikės arbatos 
ženklai ateinančios audros. j gabenti iš užsienio.

Audra ateis. J“ Y.*..
vasario 
nė j imas 
savaitė 
darbo, 
visi CWA darbininkai atsidurs j 
vėl bedarbių eilėse. Kils aud-1 
ra. ..

sius atvesti j normalę pade-

a

Washington^ Užplūdo
Skundai Prieš Graftą

WASHINGTON. — Roo
seveltas pripažino, kad kas
dien jis gauna po 300 laiš
kų, o CWA administrato
rius Hopkins po apie 3,000 
laiškų-skundų prieš graftą, 
kuris eina Civic Works Ad
ministracijos skyriuose. Po
litikieriai kemša dolerius 
sau į kišenius, vagia val-

tį.
Antrą prakalbą pasakė 

Amerikonų-Rusų Institute. 
Ten buvo susirinkę apie 
tūkstantis margo svieto. Jis 
čia kalbėjo apie Jungtinių 
Valstijų ir Sovietų Sąjun
gos kultūrinius santikius. 
Nurodė, kad Sovietų liaudis
susidomėjus Amerikos tech- džios pinigus rieškučiomis, 
nikiniu progresu.
minė, kad Sovietų Sąjungos 
didžiausias troškimas yra 
pasaulyje palaikyti taiką.

▼

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Vėl ori-'
i IŠMETĖ 400 
DARBININKU v

PEORIA, Ill. — Jau pra
šalino iš darbo keturis šim- 

jtus CWA darbininkų. O li
kusiems nukapoja algas nuo 
20 iki 50 nuoš.

Iki šiol gyvavusios stotys > 
I jungoje pagaminta 3,168 to- bus padidintos. Gaus 7,415

I kad tas duos apie 700 tonų 
arbatos. 1934 metais arba- I

naujų traktorių, 1,500 nau
jų kombainų, 1,100 naujų 
trakų ir t. t.

• . - , ; • i Maskvoje Lenino Distrik-
šaltas ir manoma kad greitu, atidaromas naujas Moks.

Rooseveltas Sugrąžino 
51 Milioną Dolerių

Kapitalistams

30 Metu Kalėjimas
Nekaltam Žmogui

BIRMINGHAM, Ala. — 
Negras Elore Sanders nu
teistas 30 metų kalėjimam 
Jam primetamas užpuoli
mas ant baltos moteriškės, 
nors jokių įrodymų teisme. 
nebuvo paduota.

Dideli Lenino Mirties 
Sukaktuv. Paminėjimai

Sausio 20 ir 21 dienomis 
visuose didmiesčiuose įvyko 
masiniai Lenino mirties pa
minėjimo susirinkimai. Vi
si susirinkimai buvo labai 
dideli. New Yorke ir 
Brooklyne susi rinkimuose 
dalyvavo apie 20,000 darbi
ninkų; Chicagoj virš dešimt 
tūkstančiu;
virš du tūkstančiai ir t. t. i

MOKRATIZUOTI VISĄ ORGANIZACIJĄ
, kuoti, už sudemokratizavi- 

už numušimą
INDIANAPOLIS, Ind.

Sausio 24 d. United Mine mą unijos,
Workers konvencijoj kilo ■ unijos viršininkams algų, 
karštos diskusijos del įye- už atmetimą to konstitucijos 
dimo mašinerijos į kasyk-' punkto, kuris uždraudžia 
las. Buvo patiekta rezoliu-; komunistams p r i k I a usyti 

Jcija, kurioje reikalaujama, prie unijos, už paliuosavi- 
kad įvesta mašinerija būtų mą Tom Mooney ir Scotts- 
išmesta, nes jinai atėmė [boro 
darbus nuo mainierių. 
zoliucija atmesta.

Pasirodo, kad unijos loka- reikalauja algų pakėlimo, 
lai yra priėmę ir prisiuntę' Aiškus dalykas, kad Lew- 
konvencijai labai daug re-, iso mašina tas rezoliucijas 
zoliucijų, kuriose reikalau-; nukniauks, neleis konvenci- 
jama kovoti už teisę strei-'jai diskusuoti.

jaunuolių. e Vienas 
Re-! tūkstantis rezoliucijų kalba 

apie algų skalę. Mainieriai

Los Angeles [Nuėmė Embargo Nuo Su $1,200 Kapitalo Už- 
Soviety Produkto grobė Detroito Bankus

APSIVEDIMAI
PAAUGĘ

lo ir Technikos Namas. Jis 
Jau ateina. Su i ’ bus aprūpintas laboratori-

15 d. prasidės atleidi-' jomis, kuriose bus vedamas
CWA darbininkų. Kas, Ateinantį pavasarį Žemu- tyrimas metalo, audimo, na- 
apie milionas neteks įjngS Volgos srityje bus ati- mu statymo, maisto ir agri- 
Per keturias savaites , . , ,, . I. .. ;daryta 26 naujos traktorių ; kulturos.Męąrp,ų.

' stotys. Kiekviena turės po ! ——-
135 traktorius ir daug šiaip! Maskvoje tarp dailės my- 
I agrikultūros darbų mašinų, lėtojų kilo nuomonė apie 

Amerikos darbininkų judėji- į0 vasarą dar 25 stotys bus (perstatymą garsaus anglų 
mas pradėjo daugiau įvertinti1 atidarytos. Tada viso bus ■ dramaturgo Shakespearo 
revoliucinę literatūra — apysa-j 256 stotys Žemutinės Vol-1 veikalų. Šį sezoną bus per
kas, poeziją, veikalus ir t. t.' g0S srityje. jstatytū šeši jo veikalai.
Atsiranda intelektualų, kuriuos 
ekonominis krizis pastūmėjo ar
čiau prie darbininkų judėjimo. 
Jie bando mums padėti.

Pasirodo revoliucinės dailio
sios literatūros žurnalų. “New I 
Masses” leidžiamas savaitiniu, j 
Išeina “Dynamo” — vyriausia, 
poezijai pašvęstas I 
“The Anvil”, leidžiamas Mober
ly, Mo., pašvęstas eilėms ir apy
sakoms. Neužilgo pasirodys 
“Partisan Review”, su tuo pa
tim tikslu.

WASHINGTON. — Val
džios iždininkas raportavo 
kongresui, kad 1933 metais 
tapo sugrąžinta $51,484,000 
“permokėtų” taksų “varg
šams” kapitalistams, 
valdžios 
plutokratijai.

BERLYNAS. — 1933 me
tais Vokietijoj buvę 209,000 
apsivedimų/ * arba 40,000 
daugiau, negu 1932 metais.

x......... . Tai! -------- ;----------
auka Amerikos.i Įgabenta Svaigalii už Dešimt

L ■ Miliony Doleriu
4 ŽUVO TRAUKINIO 

NELAIMĖJ

Protestuoja Prieš Bandymą
Išdeportuot

BERLYNAS. — Tarp- 
fa 1 tautinio Darbininkų Apsi- 

ieidinys. ■ gynimo advokatas, ameriko
nas Gallagher pasiuntė pro
testą Hitlerio valdžios mini- 
steriui Goeringui prieš po
licijos bandymą jį išdepor- 
tuoti iš Vokietijos. Gallag
her sako, kad jis atstovauja 
Dimitrova ir jo šeimyną ir 

Prūseika 1930 metais ža- turi teisę darbuotis už Di
dėjo savo pasekėjams greitu lai- mitrovo paliuosavimą. 
ku susitaikyti su Komunistų išdeportąvimas -iš Vokieti- 
Partija. Sakė: “Sugrįšime.” 
Kalbėjo, kad jie laimės “ma
ses” ir Komunistų .Internacio
nalas pripažins skloką už Ko
munistų Partiją!

O kaip išėjo? Kur atsidūrė 
Prūseikos kompanija? Kiekvie
nas sutiks, kad Prūseika šian
dien daug toliau stovi nuo 
Komunistų Partijos, negu trys; 
metai atgal, švaistosi į visas WASHINGTON. _  Pen
puses. Y ’ 
ką tik veikia ar daro Komunis
tų Partija ir Komunistų Inter
nacionalas. Paleido 1 
prieš Sovietų Sąjungos Komu- zidentas 
nistų Partijos ir Sovietų vai- šauktų paskelbtą algų nu- 

v -• kapojimą ant 15 nuoš.

Trys metai nuo oportunistų 
sukilimo prieš Komunistų Par
tiją. __________ ________

Jo

jos reikštų sulaužymą su
tarties tarp Amerikos ir 
Vokietijos. Fašistas Goe
ring dar nedavė atsakymo į 
šitą protestą.

Valdžios Tarnautojai
Surengė Demonstraciją

Kongresas Diskriminuoja
Juodveidžius

WASHINGTON. — Kon
greso komisijos užlaikomas 
restaurantas atsisakė duoti 
valgyti dviem negram. Dė
lei to kilo ginčai pačiam 
kongrese. Tas parodo, kad 
visas Amerikos buržuazinis 
štabas su panieka žiūri į 
tryliką milionų negrų tau
tos žmonių.

Mirė Darbininkas Nuo 
Socialistu Buožių

MILWAUKEE, Wis. — 
Čionai ligoninėj mirė darbi
ninkas John Piašecki. Mirė 
nuo socialistų valdžios poli
cijos sumušimo, kurį jis ap- 
laikė priešfašistinėje de- 

Drabsto purvais viską, paštos darbininku monstracijoj rugsėjo 27 d.
Pikis av rlarn KAmnmo-- .

demonstravo prie Baltojo Tada septyni darbininkai 
liežuvį Namo ir reikalavo, kad pre- buvo bjauriai sumušti ir su-

Rooseveltas at-

džios vadovybę.

Neveltui atsiranda tokių sklo- 
kos narių, kurie jau klausia 
Prūseikos: “O kodėl nesusivie
nijote su Komunistų Partija?” 
Tušti prižadai jiems nusibodo. 
Pamatė tikrus rezultatus. Jie 
įsitikino, kad juo ilgiau jie fi-

RIAUŠĖS IR KRAUJO 
PRALIEJIMAS

BOGOTA, ' Colombia. — 
Pranešama, kad dviejų dist- 
riktų konservatoriai apsi
ginklavo ir pradėjo riaušes.

nansiniai ir dvasiniai rems sklo- ^i šiol yra užmušta apie 30 
kos vadus, tuo toliau jie skęs žmonių. Įvestas karo sto- 
į kontr-revoliucinę balą. vis.

areštuoti ir dar paskui nu
teisti šešiems metams kalė
jimo.

Opozicija Aukso Diliui
WASHINGTON. — Sena- 

teatsirado senatorių, kurie 
išėjo prieš administracijos 
siūlomą aukso bilių del do
lerio infliacijos. Senatorius 
Glass kalbėjo prieš ' bilių.. 
Debatai tebeina.

i WASHINGTON. — Per- 
i nai lapkričio mėnesį buvo 

SANTANDER, Ispanija, i įgabenta Amerikon svaigalų 
Traukinio nelaimėj čionaii tik už $888,129, bet panai- 
tapo užmušta keturi žmo- kinus prohibiciją, gruodžio 
nes. Traukinys nuslydo I menesį jau įvežta už $10,- 
nuo bėgių ant užsisukimo, i 887,825.

Rengiatės Prie “Laisvės” Suvažiavimo
ir Metinio Bankieto, Vasario 4 Diena

WASHINGTON. Roo-
| sevelto valdžia oficialiai nu-; nato komisijoj tapo iškelta 
ėmė embargo (uždraudimą) I aikštėn baisus graftas ir 
nuo Sovietų Sąjungos pro- j korupcija Detroito bankie- 
duktų, kaip auksas, degtu-1 rių. Pasirodo, kad dvylika 
kai ir medis. Nuo dabar j bankierių suorganizavo Dė
tie produktai bus įgabenami troit Bankers Company ir 
Amerikon tokiomis pat są- tik su $1,200 kapitalo užgro- 
lygomis, kaip ir iš kitų ša-Į bė penkis didžiausius Det- 
lių. Pripažinus Sovietų Są- i roito bankus. Paskui ban- 
jungą, turėjo griūti ir em- kai pradėjo bankrutuoti ir 
bargo ant Sovietų produk- kapitalistai žerti į kišenius 
tų. žmonių sudėtus pinigus.

WASHINGTON.

miglos sustabdė JU- Reikalauja Protestuoti
DĖJIMĄ LONDONE ’ Prieš Vokietiją

Jau nebetoli “Laisvės” bendrovės šėrifiinkų suvažiavi
mas. Jis įvyks vasario 4 d. Bendrovės direktoriai de
da visas pastangas, kad šis metinis suvažiavimas būtų 
toks didelis ir entuziastiškas, kokie būdavo kiti suvažiavi
mai. Tas tiesa, kad ekonominis krizis palietė revoliuci
nius darbininkus ir sunkiau padengti kelionės išlaidas. 
Bet prie gerų norų ir didelių pastangų galima dalinai tą 
sunkumą nugalėti. Reikia tik, kad didelė dienraščio šė
rininkų masė suprastų ir įvertintų suvažiavimo svarbą, 
o draugai suras būdūs pasiekimui Brooklyn©.

Dienraščio reikalai ir gyvenimas nestovi ant vietos, 
kaip nestovi klasių kova. Darbininkams reikia budėti 
ir suglausti savo eiles aplinkui savo klasipį dienraštį. 
Skaitlingas, -entuziastiškas suvažiavimas, draugų iš kolo
nijų patyrimai ir patarimai labai daug reiškia pagerini
mui ir sustiprinimui dienraščio. Tą esame patyrę atve-i 
jų atvejais. Tiktai didelis revoliucinių darbininkų susi
domėjimas savo dienraščio reikalais atmušė anais metais

LONDON, Anglija.—Vi- j WASHINGTON. — Sena- 
suomet ant šio miesto užei- i torius Tydings siūlo senatui 

i davo tamsios, juodos mig- Į priimti rezoliuciją, kurioj 
los. Bet sausio 24 d. mies- protestuojama prieš persė
tą apgulė baltos miglos. Jos kiojimą žydų Vokietijoje, 
pasirodė daug aršesnės už------------------- f
tamsias, nes visas judėjimas NUGALĖS KARŠTLIGĘ 
tapo sulaikytas, automobi- ----------
liai nė iš vietos negalėjo ju
dintis, nes kelio nebuvo ga- Vincent praneša, 
Įima matyti.

Suokalbio Auka Jaunas 
Negras Darbininkas

Gautas pranešimas, kad 
Georgia valstijoj elektros 
'kedėje kalėjime tapo nužu
dytas Albert Dobbs, 19 me- 

; tų negras jaunuolis. Jam 
buvo primetamas “pasikėsi
nimas” ant baltos moteriš-

oportunistų užpuolimus atplėšti “Laisvę” nuo komunisti- paprastai pieti

PASADENA, Calif. —Dr. 
kad jam 

pavyko išrasti čiepus, ku
rie apsaugos žmones nuo 

i karštligės. Tai būtų be ga- 
lo svarbus išradimas, jeigu 

, pasirodytų praktiškas.

Philadelphia, Pa
Sausio 27 d., 8 vai. vaka

re, po numeriu 510 Fair
mount Ave., įvyks vakarie
nė, kurią rengia LDS 5-ta 
kuopa.

Sausio 28 d., sekmadienį
nio judėjimo ir paversti ją darbininkų klaidinimo ir ap- n^se ya^s^Jose daroma tero- j jVy^s dvejos prakalbos; kai-
gaudinėjimo šlamštu. Tiktai pačių darbininkų masių susi
rūpinimas užtikrina mūsų spaudai jos revoliucinį pasto
vumą. Dienraštis “Laisvė” remiasi masėmis ir priklau
so masėms. Todėl šitas šėrininkų suvažiavimas dar kar
tą tą tiesą privalo užtvirtinti savo didumu ir gausumu 
gerais tarimais. >

Tą pačią dieną vakare po šėrininkų suvažiavimo įvyks 
“Laisvės” metinis balius. Tai turėtų būti tūkstantinės 
publikos balius. Šaukiame visus dienraščio skaitytojus 
ir prietelius įvykinti šį obalsį gyveniman savo atsilan
kymu į balių. Išanksto pardavinėkite tikietus. Kalbin
kite savo draugus ir pažįstamus dalyvauti

Darbuokimės visi dėl šėrininkų suvažiavimo ir metinio 
baliaus pasisekimo! . j

rizavimui juodveidžių. i bes drg. A. Bimba ir kiti 
i kalbėtojai. Prakalbos įvyks 

Japonija Jieškosianti Derybų 2 vaĮ- lietuvių sve-
Su Amerika

TOKIO. — Japonijos už
sienio reikalų ministeris Hi- 
rota pareiškė, kad Japoni
jos valdžia pradėsianti jieš- 
koti derybų su Jungtinėmis 
Valstijomis. Konferencijoj 
bandoma būsią susitarti del 
karo laivynų.

tainėje, 928 E: Moyamens- 
ing Avė., o 7:30 vai. vaka
re po numeriu 2715 E. Al
legheny Ave. Tai bus Leni
no mirties paminėjimo su
sirinkimai. Visi lietuviai 
kviečiami dalyvauti.

Komitetas.
.  r 11'At'Jimi _iįmmi-l.a.'mkiw

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapy})

i
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Besiruošiant prie Bedarbių 
Konvencijos

Nacionalė konvencija už bedarbių rei
kalus, kaip jau žinia, įvyks vasario mėn. 
3-4-5 dd., Washingtone. Jos rolė, josios 
svąrba jau buvo ne kartą čia aiškinta. 
Bedarbių padėtis vis eis sunkyn, nes Ro- 
osevelto administracija žada paleisti iš 
viešųjų darbų milionus darbininku, dir
bančių šiuo tarpu laikinai. Reikia pa
smarkinti kova už socialę ir bedarbėj ap- 
draudą—kaipo priemonę, kuri galėtų lai
kinai bedarbiams užtikrinti šiokį tokį gy
venimą.

Šitie dalykai bus apsvarstyti bedarbių 
konvencijoj, į kurią suvažiuos šimtai (ir 
gal net tūkstančiai) atstovų iš visos 
lies kampų.

Bet konvencijos sušaukimas lėšuos 
mažai pinigų, o jų Bedarbių Tarybos 
beturi. Pasitikima, kad darbininkai
pras reikšmę šitos konvencijos ir pasi
darbuos jos parėmimui.

Didžiajam New Yorke Bedarbių Tary
bos ruošia viešas rinkliavas (Tag Days), 
kurios įvyksta sausio mėn. <26, 27 ir 28 
dd. Visi sąmoningi darbininkai ilgina
mi padėti parinkti aukų šitam taip svar
biam tikslui. Reikia eiti stuba nuo stu- 
bos ir raginti dar dirbančius darbininkus 
prisidėti prie šito darbo bent su keliais 
centais; tolydžio reikia aprūpinti juos li
teratūra, aiškinančia apie jųjų, kaipo 
darbininkų, uždavinius. Tolydžio bus at
likta dubeltavas svarbus darbas.

sa-

ne-
ne-
su-

Vitaitis ragina pild. tarybą apsidirbti 
su tokiriis nariais, pašalinant juos iš or
ganizacijos. Bet gaila, kad p. Vitaitis 
nenurodo, už ką p. Chase skundžia, ne
nurodo jo argumentų, įterptų skunde. 
Vadinasi, čia matome tiktai vieną meda
lio pusę.

Kiek tai liečia mus, mes visuomet skel
bėme tą mintį, kad organizaciniais rei
kalais neverta eiti į kapitalistinius teis
mus, bet išrišti nesusipratimus tarpe or
ganizacijos sienų. Tačiaus fašistiniai 
SLA valdytojai laikėsi kitokios nuomo
nės ;/ dabar jie zurza prieš tai, kadangi 
dabar prieš juos tas atkreipta.

Net Apsiverkęs! •
“Vilnyj” d. A. rašo:

Taip šlykščiau komunistinį judėjimą dar 
neatakavo ir socialfašistai, kaip Prūseika 
daro.

Kada reikia juo labiau vienyti darbininkų 
spėkas, renegatas Prūseika labiau ardo vie
nybę.

Kitaip tačiaus elgiasi pažangesni nariai 
Prūseikos ir Butkaus suregztoj organizaci
joj. Jie kelia vienybės/ klausimą—stoja už 
grįžimą atgal bendrai veikti.

Dėlto klausimo Prūseika Chicago j net ap
siverkęs pas vieną seną draugą. Paskui 
prirašė šlykščių melų, bjaurios atakos ant 
mūs.

Pasirodo, kad tasai renegatų didvyris 
pastaruoju laiku daugelyj vietų verkiąs. 
Ašaromis jis bando palaikyti savo sekė
jus atsuktus prieš revoliucinį darbinin
kų judėjimą ir jo vadą—Komunistų Par
tiją. Melai ir įvairios insinuacijos ne vi
sur, mat, gelbsti, tuomet p. Prūseika pra
deda verkti.

Šiuo tarpu Chicagoje atsiranda žmo
nių, kurie jau kalba apie grįžimą į Par
tiją. Tas labai nervuoja p. Prūseika ir 
kitus. Pastarajam savo organe Strazdas 
skelbia, kad J. K. šarkiūrias Chicagoje 
pareiškė, jog 90 nuošimčių Pr ūseijws~pa- 
sekėjų apleis jį ir ‘/pasiduos Andrulio ir 
Bimbos” (skaitykit: “Ęomunistų Parti
jos”) vadovybei.

Štai, šitokios kalbos ir varo p. Prūsei- 
kai baimės kylį. Ir verkia tuomet jisai, 
kad nevyksta griauti komunistinis judė
jimas.

Gal vieną kitą darbininką savo piktom 
ašarom p. Prūseikai pavyks ilgėliau pa
laikyti pas save, bet ilgainiui ir tie apsi
žiūrės.

Draugės ir Draugai:—
Kokią didelę rolę lošia spau

da visuomeniniame gyvenime, 
nėra reikalo ir aiškinti. Kur 
tik nepažvelgsim, ten pamaty
sime šiokioj ar tokioj formoj 
spaudą, kurią sprauste sprau- 
džia kiekvienam į rankas. Di-1 
dėsniuose miestuose gali kiek
vienas matyti ant gatvių kam- 
t>ų spaudą pardavinėjant. La
bai tankiai spaudą dalina ir 
veltui. Tai daroma tuomet, 
kuomet tik norima kokios idė
jos paskleisti, ar kokią agita
ciją pavaryti.

Kalbant apie spaudą bendrai, 
turime daugiau pakalbėti apie 
darbininkų klasės spaudą, šiuo 
klasių kovos laiku spauda yra 
pasidalinus į dvi dalis, kaip ir 
pati visuomenė. Už tai mes, 
kaipo darbininkai, ir turime 
daugiau liesti tik savąją spau
dą. Mūsų spauda šiuo laiku 
yra vienas iš būtiniausių rei
kalų. Be jos mes negalėtume 
kovoti su priešais, negalėtume 
organizuotis. Kapitalistine spau
da nugalėtų mus. Ji paskleis
tų tarpe darbininkų neteisingas 
žinias, suklaidintų juos. Darbi
ninkiška spauda visada pasiekia 
darbininkus tolimose vietose, 
kur jokie organizatoriai negali 
pasiekti ir pasako teisybę dar
bininkams.

tais, prenumeratomis, taip li
aukomis. Tiktai visi kartu ga
lime padaryti jį tokiu, kokiu jis 
turi būti. Kadangi jis dabar 
padidintas, tai reikalinga ir di
desnė parama visokiais būdas.

Prenumeratos kaina vajaus 
laiku tik 80 centų metams, o 
50 centų pusei. Vajininkams— 
udarninkams—skiriame dova
nas. Apie tai jau buvo rašyta. 
Iškirpkite žemiau talpinamą; ti. tą milžinišką jėgą savo | 
blanką ir pasiųskite savo drau- reikalams, 
gams ar pažįstamiems.

Vardas...................................
Adrisas ...............................
Metams .................................
Pusei .....................................
Aukų .....................................
Viso $...............................

“Darbininkų žodžio”
Administracija

Richmond Street West,
Toronto, Ont

Nuo senai pasaulio moks
linčiai suka galvą, kaip 
pasinaudoti saulės energija, 
kad ji dirbtų del žmogaus. 
Ant kiekvieno keturkampio 
kilometro yra 1,500,000 ki
lovatų saulės energijos. Bet 
vis dar žmonės nesugebi iš
rasti būdus, kaip panaudo-
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Įvairūs Dalykai
Japonijos imperialistai ren

giasi budavoti Mančukuo vals
tybei, kuri yra jų padaras, karo 
laivyną. Tokiu būdu jie, apei
dami visokias sutartis manosi 
pralenkti karo laivyno didume 
Jungtines Valstijas.

Nauji “Tr obeliai” SLA
“Tėvynė” praneša, kad SLA narys V. 

Chase-Čekanauskas (iš Hartford, Conn.) 
apskundė Conn, valstijos apdraudos de- 
partmentui “SLA Pildomąją Tarybą ir 
SLA 124 kuopos iš Hartford, Conn., val
dybos narius: pirmininką G. Levišauską, 
sekretorių J. Sekį ir organizatorių P. La
banauską.” “Tėvynė” nurodo, kad

Savo skunde p. Chase nueina net taip to
li, kad kalba apie tokius dalykus, kurių ar
ba nežino, arba sužiniai falsifikuoja, kad tik 
atkeršinti savo priešams, kad tik daugiau 
nesmagumų ir išlaidų organizacijai padary
ti. Jis, matoma, supyko ant Pildomosios 
Tarybos, kuri paskutiniame savo suvažiavi
me apsvarsčius jo paduotą skundą prieš jo 
asmeninius priešus kuopoje nerado galiihu 
priimti ir nagrinėti, nes netvarkingai' iy ne 
sulig konstitucijos nurodomos; procedūros 
skundas paduotas. Pagaliau jiš savo* skun
de sunkiais kriminaliais prasižengiihais *kžiL 

.tina kuopos sekretorių ir jokių faktų* Įxp 
kiems savo kaltinimams pareihtf neprirį 

| duoda. ' jUv'
Iš pild. tar. narių p. Chase, nurodo • 

SLA organas, skundžia keturis: Gegužį, 
Viniką, Gugį ir S. Mockų, “kaipo pasto
jusius kelią kitiems Pildomosios Tarybos 
nariams jo skunde apkaltintus asmenis 
tardyti ir jo keliamus nusikaltimus na
grinėti-. .. ”

“Tėvynė” dejuoja, kad
• /

P. Chase prašo Connecticut valstijos ap
draudos komisionieriaus sušaukti į tardymą 
visus jo skunde suminėtus asmenis ir po 
priesaika juos ištardyti. Vadinasi, jam vi
sai nesvarbu, kad/jo šis asmeninis keršta
vimas ištrauktų Susivienijimui ne mažiau 
500 dolerių, jei apdraudos komisionierius 
imtųsi šį skundą tardyti p. Chase nurodo
ma procedūra ir pašauktų į tardymą įvar-. 
dintus Pildomosios Tarybos narius.

Svarbus Pasitarimas
Pirmadienio “Laisvėj” draugai skaitė 

Kompartijos Lietuvių Centro Biuro pra
nešimą apie Rytinių Valstijų lietuvių ko
munistų pasitarimą, įvyksiantį vasario 
mėn. 3 dieną Brooklyne. *

Šis pasitarimas bus labai svarbus dau- 
i geliu atžvilgių. Reikia įsitemyti ypačiai 
sekami keturi įdėti dienotvarkyj punk
tai: (1) frakcijų būdavo j imas ir stiprini
mas; gavimas partijai naujų narii^, ir tt. 
(2) Auklėjimas revoliucinių kadrų, stei
gimas lavinimosi mokyklų; (3) Jaunimo 
organizavimas ir (4) kova už bendrą 
frontą prieš bedarbę, karą ir fašizmą.

Draugai, galį iš toliau atvykti; į pasita
rimą, privalo gerai prie jo ruoštis': pa-, 
rengti gerus raportus ir suteikti sumanių ‘ 
įnešimų paties pasitarimo eigoj. , ; į; į

Ant rytojaus įvyks “Laisvės” šėrinih- 
kų suvažiavimas. Tą pačią dieną (t. y. 
po jšėlrininkų suvažiavimo) įvyks didelis ' 
dienraščio naudai bankietas, kuriame ma
nome turėti ne mažiau 1,000 svečių.

Taigi, draugai, ruoškitės dabar!

So. Bostono “Darbininkas” pareiškia: 
“Kiekviename vyrio stikle yra velniukas.” 
Matomai, kunigai tai gerai žino, kadangi 
kiekvieną dieną jie išmaukia po ne ma
žiau, kaip po vieną vyno stiklą.

Draugai šėrininkai! Ruoškitės į “Lai
svės” bendrovės šėrininkų suvažiavimą, 
įvyksiantį vasario 4-tą dieną. Skaitytojai 
ir veikėjai, siųskite savo sumanymus, 
kaip geriau patobulinti ir praplatinti mū
sų dienraštį tarpe lietuvių darbininkų.

Kanada yra apgyventa įva- 
rių tautybių žmonėmis. Todėl 
ir spauda išeina įvairiomis kal
bomis. Nors mes turime rem
ti centralinę darbininkų spau
dą, bet negalime apsieiti be lie
tuviškos spaudos, kurią galėtų 
suprasti kiekvienas lietuvis dar
bininkas. Tam nėra priešingas 
revoliucinis judėjimas. Jis rei- 
kalaute reikalauja, kad tokia 
spauda, kurią suprastų tie dar
bininkai, kurie nesupranta ang
liškos, būtų leidžiama, Tuo tiks
lu buvo išleistas ir “Darbinin- 

Į kų žodis,” kuris šiuo laiku skel
bia vajų už gavimą 200 naujų 
skaitytojų ir sukėlimą $200.00 
paramos. Šiuo klausimu ir no
rime tarti keletą žodžių.

Kanados lietuviai darbinin
kai turi atsiekti to, kad “Dar
bininkų žodis“ taptų savaitraš
čiu. Bet kad padaryti jį sa
vaitraščiu, reikia padaryti jį 
nors kiek panašesnį į laikraštį. 
Šių metų pirmas numeris gali
ma sakyti gal ir būtų pakanka
mai didelis, kad patenkinti mū
sų reikalus, jei jis eitų sykį į 
savaitę. Bet kol mes pasiek
sime jį tokiu, dabar turime dar 
gerokai padirbėti, kad jį palai
kius tokiu. Reiškia, šis vajus 
turi būti pravestas pasekmin
gai, kad pastatyti jį arnt tvirtų 
pamatų, kad trumpoj ateityje 
galėtume daryti žygius padary
mui jo savaitraščiu.

Taigi, draugės ir draugai, 
skaitytojai ir skaitytojos, mes 
tą dalyką statome prieš jus vi
sus. Nuo jūsų priklauso jo at- 

\eitis. Jis yrą jūsų visų nuo
savybe ir. ant jūsų Aiąų puolą 
jo palaikomas.
būtų mums jį išlaikyti, tai tu- 

i rime n visi darbuotis/ kad padi- 
' dįritl jo> skaitytoją skaičių. O tą 

ę galima padaryti, tik reikia, kad 
' visi gerai padirbėtume. Kiekvie
nas skaitytoj as-j a imkimės už 
darbo rinkti prenumeratas ir 
aukas. Vajaus laike nepasigailė
kite pasiųsti ar laišką ar laik
raštį savo pažįstamiem, kur tik 
jų turite ir paraginkite užsipre
numeruoti ar paremti aukomis. 
Dar šimtai Kanados lietuvių 
darbininkų nęra girdėję, kad 
Kanadoj išeina lietuviškas dar
bininkiškas laikraštis. Tankiai 
gaunam laiškus, kuriuose pra
šo prisiųsti susipažinimui. /

Taigi, draugės ir draugai, 
mes šaukiame jus visus į ener
gingą darbą budavoti “Darbi
ninkų žodį?’ Mes vieni neišbu- 
davosime. Reikalinga visų dar
bininkų kooperacija, kaip raš-

Austrijoje moteris vardu Ma
rie Urmann į 30 metų pagimdė 
jau 29 vaikus, 22 berniukus ir 7 
mergaites. Pirmą kūdikį pa
gimdė 1907 metais. Dabar vėl 
mergaitę. Ji turi 45 metus 
amžiaus, o jos vyras 49 metų.. 
Du kartus pagimdė dvynukus. 
Trylika kūdikių gimė negyvi. 
Šeimyna iš 16 žmonių gyvena 
trijuose kambariuose, nes ji ir 
jos vyras yra paprasti darbinin
kai. Marie dirba padienius 
darbus.

Vokietijoje smarkiai nupuolė 
gimdymas tarpe žydų tautybes 
šeimynų. Tai bus fašistinio te
roro pasekmės, kuris yra at
kreiptas prieš žydų biednuome- 
nę.

Italija pravedė 52 mylių nau
ją 'gelžkelį, tarpe Florence ir 
Bologna. Tai 20 metų pasek
mė. Jis lėšavo $100,000,000, 
arba du milionus kiekviena my
lia. Prisiėjo prakasti daug tu
nelių po Apinejų kalnu. Vienas 
tunelis turi 61,000 pėdų, arba 
vienuolika ir pusę mylių ilgio, 
tai ilgiausias pasaulyje.

Austrijoje dūksta fašistai. Į 
vieną savaitę jie padarė 140 
bombinių pasikėsinimų. Tas 
parodo, kad tarpe dabar viešpa
taujančios Dolfusso fašistinės 
grupės ir hitlerininkų eina 
smarki kova.

■!-
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Sovietų Sąjungos moksli
ninkai ir čia padarė progre
so, kaip rašo “Pravda” No. 
7, 1934 metų. Taškente jau 
įrengta maudynės, del ku- 

I rių vandenį apšildo saulė. 
Tokias pat maudynes įren
gė ir Kaplabansko mieste, 

i Saulės spinduliai per tam 
I tikrus stiklus palaiko vieno
dą vandenį.

Pilnai pavyko bandymai 
su padarytais virduliais, 
kuriuose z arbatą 
saulės spinduliais, 
išgalvojo ir įrengė 
kuriuose nuo saulės 
lių į dvi valandas 
pietus—barščius, 
sriubą greičiau.

Pavyko labai gerai su 
bandymais del ištirpinimo 
sieros, Specialiai pečiai 
įrengti tam tikslui nuo sau
lės spindulių gauna 120 
laipsnių karščio. Sekamais 
metais bus

nai tinkamas gėrimui ir 
maistui. Išilgai Syr-Dariją 
ir Amu-Dariją upės yra gi
lių šulinių, iš kur vandenį 
traukia. Naujas išradimas 
ir panaudojimas tam tikslui 
saulės enegrijos labai daug 
reiškia šios srities gyvento
jams.

Džiovinimas ant saulės 
vaisių ir kitų dalykų neper- 
keičia jų spalvą ir nesuma
žina saldumą. Sovietų val
džia būdavo ja visą eilę džio
vinimo fabrikų, kur viso
kius vaisius ir žuvis 
džiovins pagelba saulės 
ergijos.

Tai dar tik pradžia
kinkyti galingą saulės ener
gijos pajėgą, bet jau pra
džia padaryta. Šioje srity
je toliausiai nužengė bolše
vikai, kaip kad stratosferos

išverda | tyrinėjime, tempuose indus- 
Dabar|trij°s būdavo jimo, kultūros 
pečius, i Pūtime ir daugelyje kitų 

spindu- i sričių.
išverda Valstiečio Sūnus.
kitokią

iš-
en-

pa-

BINGHAMTON, N. Y
LDS Koncertas

Sausio 27 d., nuo 7:30 vai. 
vakare, įvyks koncertas ir šo
kiai, kuriuos rengia LDS 6 
kuopa. ' Parengimas įvyks 
Lietuvių svetainėje. Bus per- 

5-tas Prisa-■būdavojamas statytas veikalas 
fabrikas, kuriame sierą, są- kimas.“ 
lietrą ir eilę kitų chemiką-1 Koncertiniam programe da
lų ištarpins saulės spindu- ^.yvaus daininkas St. Vaineikis, 
dūliai. pianu akompanuos O.

Taipgi daly-
jam 
Kazlauskaite.

Kaspijos ir Aralskų jūrų vaus dvieiliais kvartetas, ku- 
kraštais gyventojai kenčia į ris susideda iš 
del geriamo vandens stokos, -gų-gių.
Į Karabugazo chemijos | Soprano J. Slesoraitienė ir 
kombinatą ir Krasnovodsko '
nuestus. geriamą vandeni | kevičien^ Tenorai _ j Ga_ 
atveža iš Baku, per jūras ■ bužis ir A. Pagiegala, bassai 
baržose. Dabar bolševiku1—A. Klimas ir P. Grinius.v I

mokslininkai išrado tokius '.Jiem pianu palydės 
prietaisus, kad saulės spin
dulių pagelba jūrų sūrus 
vanduo persidirba, atsiski
ria nuo druskos ir bus pil- j

sekančių drau-

giegalienė. Bus ir 
programe dalyvių, 
kviečiami j šį metinį 
m a.

H. Pa- 
daugiau 

Visi yra 
parengi-

Kp. Rep.

D A R BIN IN K U 
SVEIKATA

DR. J. J. KASK1AUČ1US
371 Lake St., Newark, N. I

Telephone: Humboldt 2-7964

SILPNOKI INKSTAI
Patarkite man ką per “Lais

vę.“ Aš esu 51 metų vyras, 
nemažo ūgio ir svorio. Aš kaip 
užvalgtu sunkių valgių prieš 
eisiant gult, tai negaliu gerai 
miegoti: labai dusina ir daug 
skreplių gerklėj atsiranda ir 
gaišina miegą. Aš maniau, kad 
tai man dusulys, bet tai vei
kiausia yra gazai viduriuose. 
Buvau pas vietinį daktarą, tai 
jis analizavo šlapintą ir sako,'

Chinijos Chang Kai-sheko 
valdžia perkasi vis daugiau ka
ro orlaivių Amerikoje. Nese
nai pirko 50 Curtis Hawks or
laivių, kurię turi 700 arklių pa
jėgų motorus ir gali padaryti 
$00 mylių į valandą. Jie yra 
ginkluoti po du kulkasvaidžius 
ir pritaisyti vežti po didelį skai
čių 500 svarų bombų.

Chang Kai-sheko gaujas or- 
laivininkystės mokina amerikie
tis majoras John Jewett su 
18-ka kitų pagelbininkų. Jie j kad rado albumino. Sakė, kad 
sako: “Lai Japonija pabandys 
bombarduot Shanghajų, kada 
mes chinus apginkluosime ir iš
mokinsime!“ Bet

nevalgyti mėsos ir nieko sal
džiai : inkstai esą blogi.. Ar tie 
albuminai yra pavojingi, ir ar 

tikrumoje iš to ir tas smaugiihas paeina?
Chang Kai-sheko gaujos lavina- Koki mėsa galima valgyti, o ko- j
mos prieš Sovietų Chiniją.

Penkiolika metų po Versalio tai supykstu, 
“taikai” ir dabar pati kapita
listų spauda pripažįsta, kad pa
saulis randasi ant karo vulka
no kranto. Vien Europoje yra 
16 “trubelių,“ del kurių bile 
laiku gali prasidėti karas. O 
tų “trubelių” pilnas pasaulis. 
Prie kapitalistinės tvarkos ka
rai neišvengiami, taip mokino 
Leninas, taip mokina Kominter- 
nas ir taip gyvenime yra.

D. M. Šolomskas.

ki ne? Ir man galva nedirba 
gerai,—greitai užmirštu ir grei- 

esu nervuotas.
ATSAKYMAS

mėsos valgyti. Taip ii* reikia. 
Bet apie saldžius daiktus nevi
sai taip. Saldžių daiktų, .na
tūraliai saldžių, galite vartoti. 
Galite užsaldyti skysčius *ir 
šiaip valgius medum, arba ne- 
sieruotu sirapu, arba Graud
inai molasses. Mėsiškų jokių ; 
geriau nevartokite, ir tik po 
porą-trejetą kiaušinio v trynių. . 
Baltymų nereikia, vien trynių ; 
kietai virto kiaušinio. Retkar
čiais galima žuvies. Užtat, 
kiek sau norite, pieno, pieniš
kų, daržovių, vaisių. Gerai vi
sa ką kramtykite. Nevartokite 
krakmolinių valgių, padalytų 
iš baltu miltu, tai mažiau bus 
Jums gazų. Be to, po valgio 
imkite po trečdalį šaukštelio 
kreidos miltelių, “Precipitated 
chalk.” Tai irgi padeda per
mušti gazus.

Pasilsėkite dažniau ir 
Beje, ne-

Dėkite ant nugaros karštus 
Albuminai, tai-yra baltymai1 kompresus, kai yra progos, 

nėra pavojingi, kai pasilieka I šiltos maudynės Jums yra ge- 
savo, vietoj: kūno audiniuose ir ras daiktas, kad paprakaituo- 
skysčiuose. Bet, kai baltymų tumėt.
ima atsirasti šlapime, tai jau vengkite nuovargio, 
reiškia, kad inkstai nebeina valgykite sūriai: bus lengviau 
taip gerai savo pareigų. O ta-‘ Jūsų inkstam. Druskos ir so
da gąli būti sunku ir ant krū- dės skiediniu gerklę gargaliuo- ; 
tinės ir po krūtine ir kitur, 'kite. O šiaip — abelnoji hi gi j e- 

Gydytojas Jums nepatarė va, visame kame.
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Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.
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Po lekcijos bus klausi- 
ir diskusijos. Prasidės

Sekanti šeštadienį Brooklyne 
lankysis Liudvikas 
garsusis bitininkas, 
veža gausiai medaus.

Mitingai buvo ga- 
Darbininkai pra- 
suprasti Lenino 

skait- 
3

n;
apsa ugoj i- 

K as

ant sekau-; St., N. S., bus didelis parengi 
i vyk s 2 d. j mas.

Končius, 
Jis atsi- 

Jo me
dus yra tyras (genuine) bičių
suneštas iš įvairių žiedų. Da
bar medaus 
mos:

miestuose.
iš a p- j A. Arbačauskas. •

arba ir į 
susitaupiusių5 ............ ...............

todėl, kad

Penktadien., Sausio 26,' 1934

Korespondento Žodis

ri

Ii

k

. J

žinoma,

MINERSVILLE, PA.

Visuomet Puikiausias Tabakas Derliaus Grietine
Copyright, 1834, 'l'bo Autorium 'l'obacco Coaipaoy.

NE apatiniai lapai—jie yra zci»c»»ė* kokybė*.
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Visuomet puikiausias tobakas ir tiktai viduriniai 
lapai yra superkama Lucky Strike cigarctams. 
Mes neperkame viršutiniu lapu — kadangi aide 
yra nedasivystę. Ir neperkame apatinių lapų 
— kodangi tie yra žemesnes kokybės. Vidu
riniai lapai—už kuriuos ūkininkams mokama 
aukštesnė kaina—yra lengviausi lapai. Ir tiktai

specialiai, 
apie 

kokią 
norisi i. 
tame vei

padėties! Juk visi ma- 
kad valdžia ir dabar 
bankieriams — didžio-.
korporacijoms, trus- 

desėtkus ir šimtus mi-

r;
J.

Pastaba “Laisvės’’ Redakcijos rie labiau stovi pirmose eilėse
Pastabai

i r tiktai

Trečias Puslapis

b. 
k 
P 
si 
K 
d

iš 
ji 
k 
P
r 
a
P

per ro prisirengimams.' Tegul nu-1lionų dol. tiesioginiai 
karo prisirengimus,

imui jų milžiniškų pelnų, 
j to nemato, nieko nemato.

Dėka Bedarbių Tarybų 
įganizacijoms, kad vedė ir 
da kovas už bedarbių pašalpą 
ir socialę apdraudą, tai be
darbiai šiek tiek gauna iš 

.valdžios. Bet jų nameliai (ku
rie turi), Į kuriuos sudėta Ni

lso. gyvenimo triūsas;
kaus darbo kruviną prakaitą 
uždirbti centai, eina 
siškos pražūties. Daugiausia 
net taip yra, kad nemoka už 
butus rendų ir toki, kurie ga
lėtų mokėti. Pav., gauna com
pensation (pensijas) 
draudos kompanijų, 
šiaip yra gana : 
pinigų. Nemoka 
nėra prievartos, < 
liai žiūri Į tai su 
nežino, ką daryt.

Taigi dabar yra proga, ei- 
•v kite kuodaugiausiai — eikite 

.visi. Aiškinkite šiuos dalykus 
kalbinkite visokių tautų 

žmones eiti ir Įstoti i šią or- 
; ganizaciją, kur galima vi
ešiems liuesai tartis apsaugoji-

revoliucinio veikimo už 'tai, | 
kam jį kritikavo. Dar vėliau 

’ iškilo labai karšti ginčai orga- 
i nizacijose ir nariai pasidalino į 

j/’ dvi skirtingas nuomones. Pra- 
j sidėjo negalėjimas parengti pa-iri 
I rengimus, organizacijos puolė | 
i nariais, skolos vis didėjo, ku- į 
rias ir šiandieną nepajėgia 
mokėti.

Visas veikimas, žodžiu 
; kant, merdėjo. Kaip tik tasai 
J patarnautojas atleistas nuo to 
darbo, tuojau draugai vėl suėjo 

IĮ santaiką. Prasidėjo geresnis 
įveikimas, gauta keletas nariu i 
ALDLD kuopą, per šią pradžią 

i žiemos sezono organizacijos ben
drai sukėlė suvirs $70.00 i iž
dus; dalis padarytų skolų, ei
nant nesutikimams tarpe narių, I 
apmokėta; paremta “Daily 
Workeris,” jaunuolių veikimas ' 
ir abelnai veikimas prasiplėtė } 
tokis, koki Komunistų Partija 
nusako.

Tai čia du medalio šonai. Gal ,
pati redakcija mums pasakys, >mui virS minglll (|a]y'kŲ. 
kuris yra geresnis? Jeigu paim-)--- -■ •• ...
tume kitus miestus del pavyz
džio, rastume ir ten panašių už
sispyrėlių, kurie, nebūdami or- Į 
fcanizacijose, bet bando veikė- i

pripuola : iam ('uo^ lekcijas. Ne kartą- 
teko iš panašių eleTnentų kalbos I

I Įsitėmyti, kaip jie žiūri Į CB., ‘ 
paragin- įr esa daug netikslumų I

1 ir net “šnipų.” Pati Partija—) 
žydelių.” Mūs veiklesnie- j 

Prie progos, j jį draugai—tik “čyfukai” ir tt. : 
redakcija mano, kad mes1

i turime leisti liuosai .

Tose pastabose 
lankučiuose, paminėta ir 
Conn, valstijos draugų 
tai “baimę.” Todėl 
reikšti vieną kitą žodi 
kale.

Negalima nesutikti 
geliu red. pastabų,
sa, kad mes, korespondentai, 
tankiai padarome klaidų, kad 
jos Įvyksta, neverta nė ginčy
tis.

Kaip kurios red. pastabos gy- i 
vais faktais Įrodyta ir ant to- 1 
liaus tokių netikslių 
mes, korespondentai, 
vengti. Pagalinus st: 
tos mūsų paklaidos atsiranda. 
Reikia neužmiršti, kad mes, ko
respondentai, ne viską galime 
matyti savom akim, ne viskas 
delei to galima patikrinti. Kaip 
kada prisieina pasitikėti žmonių 
Įrodymais ir jų nupasakojimais. 
Be to, esam užversti organiza
cijų darbais, tik nutrūkę nuo 
jų, griebiamos už plunksnos pa
rašyti spaudai apie tai, ką ma
tėme ir girdėjome. Kaip kada 
kitų nupasakotos žinutės būna 
labai ’įvertinamos, o kaip kada 
jos nelabai teisingos, 
jau už tai visa kaltė 
mum, korespondentam.

Kaip kada norime 
ti draugus per korespondenci 
jas prie didesnio aktyviškumo ; 
organizacijose, 
matant reikalą, pakritikuojame ! 
nukrypėlius nuo darbininkų j u-į tokiem 
dėjimo, kurie ne kartą bando ; drumsti mūs judėjimą ir šmeiž-;

ti Įstaigas? Anaiptol to nepa- 
! darysime. Lai jie prisipažįsta i

irie savo klaidų ir suteikia pri-| 
ištikimai tarnaus

sto- 
du- 
Bet i
mes

kišti savo koją darbininkui judė
jimo doriems žingsniams, 
veikiausia delei to red. 
tenkinta 
elgesiu.
ką.

O 
nepa- 

tokiu korespondentų 
Nužgiria mūsų kriti-

Bet pas mus visus, kores
pondentus, nėra nė minties, kad 
ką nors erzinančiai atstumti 
nuo darbininkų judėjimo, nuo 
Įstojimo į organizacijas. Anaip- . 
tol ne. Jeigu redakcija mato 
ką tokio, tai reikėjo grynais i 
faktais mum įrodyti. Mes iš1 
tikrų pamokų, faktais paremtų, Į 
kaip korespondentai, taip ir vi
si veikėjai, pasisemtume gero
kai del ateities pamokų. Mes 
to visuomet trokšte trokštame. ; 
Bet to nepadaryta, o tai vis ne- ’ 
gerai.

Pati redakcija turėtų žinoti, 
kad lazda turi du galu. Jei 
priešai ją panaudoja prieš dar
bininkų judėjimą, tai nėra skir
tumo, kuriuo lazdos galu kerta, 
vis vien užduoda. Taigi nėra 
reikalo manyti, kad tik su jos 
viršūne jie gali skaudžiau už- , 
duoti. Bent jau mes skirtumo 'zac'1^’ 
nematome. Mum jie kerta tuo 1 
galu, kuriuo tik prieina. Mes , * 
esam eiliniai nariai, mes turi 
me šalę savų organizacijų įvai
raus plauko elementų ir mes ži 
nome, kurie ką daro. Vieni pa 
tys daro planus prieš darbinin-l 
kų judėjimą, kiti laukia paliepi-i eni' 
mo iš jų viršūnės.

Dabar žengkime į Conn, vals
tiją pamatyti, kaip sulyg red. 
nuomonės čia mes “bijome ma
sių.” Pirmučiausiai reikia pa
rodyti faktai, o vėliau paklau
sysime, ką jūs atsakysite. Conn, 
randasi keletas, kuriuos prūsei- 
kizmas išviliojo iš darbininkiš
kų organizacijų, o ne mes juos 
išvijome. Yra ir tokių, kurie 
nė pirmiau, nė dabar nepri
klauso prie mūsų organizacijų. 1 
Tokie savo laiku yra patarnavę Į 
mūsų organizacijom ir kak kada ' j 
prūseikiniam.

Viename miestelyje organiza- Į 
cijose neprigulintis žmogus pa-1 
dėjo tam tikfą darbą vesti dai
lės organizacijoje, tai mūsų 
draugai už tai jam atidavė ne 
tik didelį kreditą, bet ir prime
tė, kada buvo iš ko. Po kiek lai
ko tas žmogus ne viską vedė 
taip, kaip draugai suprato. Jj, 
truputį pakritikavo, kodėl neno
riai priima Komunistų Partijos 
liniją toj srityj, kurią jis at
likinėjo. Tas žmogus pradėjo 
pyktauti labiausia ant tų, ku-I

kąpoja algas tiems viršinin
kams. kurie ima desėtkus tūk
stančių ir daugiau dol. peri 

įmetą, nors ant pusės. Tegul 
,■ uždeda ant religinių Įstaigų 

kurios taip pat daro

visiems 
gyvenimo. Todėl kuodau- 
giausia ateikite ir svarstykite 
tuos visus dalykus : 
čio mitingo, kuris Į 
vasario (February), 
salėj, kampas 5th 
bury St. Pradžia $

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Subat&j Puiki Vakarienė ~Noi'kiukąs.

. x • '■ Serpenskiukas—atidarė mitui-linai
IF Sokldi Įgą su Internacionalu. E. Nor-|7:3(

Subatoj, sausio 27, Sūnų Lie-,r 
tuvos svetainėj, 818 Belmont Ixo f'ue'-4 

į skajnbino
ALDLD 87 kuopa rengia). : . ,

puikią vakarienę ir didelį 
Prasidės 7:30 vai. vakare, 
viską Įžanga tiktai 35c.

Komitetas rengiasi visus 
žiai priimti ir patenkinti.

O
yra atviros, 

nepadarys, tai 
negalime pasitikėti, 
gyvenimas jau pa
nori pastatyti savo

žadą, kad 
darbininkų judėjimui, lai 
ja j mūs organizacijas 
rys visiems 
kol jie to 
jais pilnai 
Todėl, kad 
rodė, kurie
“aš” ir stengiasi išmušt drau
gus iš vėžių veikime, tai iš jų 1 
mes nieko neatsiekiame. Ir be
reikalingi -ginčai taipo pat nie
ko nedavė ir neduos ateityje, 
gali sakyti kas ką nori.

Vienas Iš Koresp.

Sausio 19 
tarptautinis 
tvėrė mažų 

, per 
reikalauti iš

Kol ši bedarbė tęsis.
| valdžia mokėtų butų randas 
už tuos bedarbius, kurie ne
gali užsimokėti; arba bent 

; primokėtų,tiek, kad užtektų 
užmokėti bilos už taksus, van- 

’. elektrą, namų pataisy
mą, apdraudą (fire insuran
ce). 2. Del mortgičių ir jų ■ 

nuošimčių, kad būtų padaryta' 
pertrauka (moratorium), kad ; 
joki namų pardavimai (sher- j 
iff sales), iš priežasties be-' 
darbės, nebūtų galimi. ‘

Kitas dalykas, tai Reading) 
Coal and Iron Ko., kuri laikoj 
užėmus milžiniškus plotus že-1 
mes šioj valstijoj, reikalauja 
sumažinti taksas ant 40 pro
centų. Tas reikštų maž. sav.

* [pakėlimą. Tai per šią orga- 
įnizaciją tur būt reikalaujama; 
j ir mažiems savininkams -ant j 
j tiek sumažinti taksas. j

Tai yra teisingi reikalavi- i 
mai. Visa biednuomenė—dar-i 
bo žmonės nekalti, kad negau
na darbo ir negal apsimokėti. 
Visa to kaltė yra kapitalisti-. 
nūs valdžios, kad ji turtuolius 
—milionierius’ išaugino į bi- 
lionierius. O biednuomepę

1 privarė pHe šios baisiai kri
tiškos 
tome, 
teikia 
sioms

Į tams

Maži Namų Savininkai Or
ganizuojasi

d, buvo sušaukta 
mitingas ir susi- 
savininkų organi- 
kurią bus galima 
valdžios sekamų : 

kad

įžiūrėkite per petį. kad kiti 
[padarytų, nes jei nebus masi
niai skaitlinga narių, tai nie
kas su tuo nesiskaitys.

Nemanykite, kad valdžia 
negali ar neturi iš ko tinka
mai aprūpinti bedarbius 
minėtus savininkus. Tik 
gul nukapoja tuos pasakiškus 
pelnus kapitalistams. Tegul 
neeikvoja ši

KRAUJO SPECIALISTAS
Gyduti ūmias ir chroniškas vyru ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEĘR
156 W. 44th St. Room

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

nuo 10 iki 1. Po pietų 
iki 8 valandai vakare 

11 ryto iki 1

i nuo

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

Kiekvieną panedėlį toj pa
vietėj bus duodama įvai- 

;. Kvie- 
i- įčiami darbininkai ir darbinin- 
i-įkes dalyvauti. Plačiau gail

imą bus susipažinti su darbi
ni ninkams naudingais dalykais, 
i- Į Rengia Savitarpinio Lavini- 

j mosi Mokykla.
Mokyklos Komitetas.

ii- II. Tamuliutė Į čioj
pianu’. Kalbėjo j riomis temomis lekcijos

’apie Leniną ir revoliucinį
šoki i Getto, Baker

■rtv į siunas.
Kiti mitingai taipgi

i su muzikaliu programųgra- L . . ,
Mu

zika lietuviu jaunuolių—:Three 
Aces. Valgiai specialiai bus 
pritaikinti. Jeigu kiek liks pel
no, tai jis skiriamas darbinin
kų spaudos ir bedarbių para
mai.

Visi kviečiami dalyvauti.
Komitetas.

Lenino Paminėjimo Mitingai
Sausio 21 Pittsburgho apie- 

linkej buvo surengta daug ma
sinių mitingų minėjimui Leni
no mirties, 
na skaitlingi,
deda daugiau 
mokslą ir pagerbimui jo 
liūgai susirenka.

Vienas tokių mitingų 
šiaurinėj miesto dalyje, 
Belmont svetainėj. Buvo
žus muzikalis programas. Lie
tuviai jaunuoliai sudainavo 
keletą dainų lietuviškai ir an-

Jau

Menkeliuniutš Dainuos 
Pittsburghe

Kovo 3. LMD svetainėj. 112 
Orr St., ALDLD Ketvirtas Aps
kritys rengia d. Menkeliuniu- 
tei koncertą darbininkų spau
dos naudai.

Prašoma visų draugų 
dieną nieko nerengti ir 
garsinti šitą koncertą. 
Menkeliuniutė yra garsi 
nininkė. Nesenai lankėsi 
Ii jo j. 
girsti

Atvyksta Bitininkas 
LIUDVIKAS KONČIUS

75c, už galioną 
galionus $10.00.

kvorta 
ir už 5

Korys 25 centai
~ 9 j Kam reikalinga medus, ma-

Savitarpinio Lavinimosi Mo-' lonėkite paduoti savo užsakymą 
i “LAISVĖS” ofisą, kada Kon
čius atvyks, jam bus paduoti 
jūsų orderiai ir pristatytas 
jums medus.

kykla Pagedėliais
Sausio 29, Liet. Darb. Kliube, 

1335 Medley St., d. Gasiunas 
ieii muzikantai j duos lekcija iš Lenino gyveni

viduriniai lapai naudojama išdirbime Luckies— 
taip apvalių, taip kietų—laisvų nuo liuosų galų. 
Štai kodėl kiekvienas Lucky traukiasi lengvai, 
dega lygiai—ir visuomet yra lengvas ir švelnus. 
Ir taipgi—"It’s toasted”—del gerklės apsaugos 
—del puikesnio skonio.

Lucky Strike perstoto 
Metropolitan Opera Com puny

Šeštadieni, 1 :55 vai. po piet.
Standard Laiku, per NBC Rat 
Mėlyna radio tinklus. L 
STRIKE transliuo' New 
Metropolitan Onera any 

operoje,

I
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' Ketvirtas Puslapis
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LabdarybėsOloboie YOUTH SECTION
Rašo SIMANOKS

(Tąsa)
Airis jokiu būdu negali sulaikyti piktu
mo, pamatęs savo kraują pliupsiantį iš 
nosies. Mesdamas visą kaltę ant Pilypo, 
pasakoja tvarkdariams nuotikį. Tvark-

• dariai, paklausę pasakos, nustabdė jį, 
grąsindami uždrožti, jei nenustos. Nieks 
daugiau neliko daryti, kaip tik išmetus 
porą keiksmų žemesniu tonu nustoti.

Pradėjo kamantinėti Pilypą. Pilypas 
atsiprašančiai perstatė visą dalyką, kaip 
atsitiko, su, ant galo, pridėjimu: “Aš ma
nau, manęs nekaltinsite, ir jis”, rodyda
mas į sukruvinta nosia žmogų, “man at
leis, nes tai atsitiko netyčia ir aš nesu 

* kaltas.”
“Tu nesi kaltas, tu dievo užkeiktas 

kalės vaike, o kas man nosį sugurino, jei 
ne tu?! Aš tau... sprandą nusuksiu.”

Pilypas pasičiupinėjo savo sutvaiskytą 
kumščia sprandą, kreipėsi prie tvarkda
rių su prašymu, kad sugrąžintų drapa
nas ir išleistų jį gatvėn.

“Ne. Tu būk čia... Jis eis laukan... 
Ir tas dievo užkeiktas liudininkas,” kaL 
bėjo vienas iš tvarkdarių, rodydamas į 
apatinėj lovoj gulintį žmogų, “eis lau
kan. Šie prakeikti valkatos mano, kad 
esą savininkai šio namo... Greičiau, ju
du... Eikit žemyn.”

Iš apatinės lovos greitai išlindo mažo 
ūgio vyras. Kūnas jo, baltas, kaip krei
da. Nuo apykaklės augštyn, oro taip 
įnešiota oda, kad atrodo, kaip ir būtų už
mauta kokia molinė čerpė. Rankų lete
nęs irgi atrodo, kaip ir pirštines būtų 
užsimovęs. Visas gyvas, šypsosi-juda. 
Rėpso du dantys dar neišmuštų Barzda 
neskutama, bet apsikarpoma. Nuduoda 
užganėdintu. Apie per nelaimę sumuš
ta nosia vyriškį visai kitokia pasaka. Di
delis užsispyrėlis. Nuo lovos nesikrapš- 
to ir gana. Niurna, burnoja, nosį par
pia ir kraują šluosto į padušką, į paklo
des ir kur tik papuola. Vargais-nega- 
lais nukrapštė jį nuo lovos ir išvedė lau
kan. Sugulę vyrai, kaklus ištiesę, it 
kiautvarlės, išlydėjo juos.

Apsiraminus, Pilypas atsigulė augšti- 
a nykas ant savo lovos ir mąstė apie pra

ėjusią dieną. Tiek daug praleista, o kiek 
dar priešakyje visokių nesmagumų—bai
su ir pamislyt, ir tas neleido Pilypą už
migti. Tvarsosi, dūsauja, tėmija ant ei
nančių gulti. Reikia “kvėpuoti giliai,” 
“avis skaityti” reikia. Tai patarimai, 

. nuo kurių žmogus užmiega. Pradėjo pa
tarimus panaudoti ir nei nepasijuto, kad 
jau pasaulio nesimato-

Vidurnaktyje, apie kokią antrą valan
dą, dumšterėjo į jo ausį sukosėjimas. Iš
budo. Dairosi aplinkui. Šviesa palikta 
visai maža, bet lovos ir ant jų žmonių 
formos matytis. Iš apie keturių šipitų 
suguldytų tame kambaryje, randasi vi
sokių ligonių, o daugiausiai tai užsišal-

• džiusių. Nuolatinis kosėjimas. Nėra 
pertraukos nė per sekundą, o tankiai net 
ir keli lygiai kriuna sykiu.

Pilypo šalimasis draugas irgi varo, 
kaip iš rago. Pilypas prisikišęs tėmijo 
argi ne tas pats čia guli, kuris jį apkū- 
tačino? Ne. Kitas atsiųstas jam į kai- 

** mynystę. .Užganėdinus žingeidumą, vėl 
susitvarkė, kad užmigus. Giliausiai kvė
puoja, skaito avis, bet kur tau. Sukosės 
keli kartu, kad net jų gerklės braška, 
sumaišo jo skaitlių ir akys atsiplečia it 
zuikio. Šalę jo gulintis be pertraukos 
duoda ir duoda, taip keistai—tarytum 

‘šuva loja.** Bet tas, tai dar vis pakenčia
ma, bet kuomet jo seilės nuo ūsų tyška 
ant Pilypo veido, tai jau perdaug.

“Drauguži, kreipkis ant kito šono,” 
maldauja Pilypas. “Manau, permainius 
poziciją, tave kosulys nętaip kankins.”

Sandraugas tik pažiūrėjo, pasitvarsė 
iy riepaisė nė maldavimo, nė patarimo. 
Užsimerkė. Kosti ir prunkščia. Pilypas 
užsikreipė ir užsiklojo galvą. Užmigo. 
'Per gerą valandą neįstęngė jį pilnai iš
budinti, nors vartėsi nuo vieno šono ant

kito. Ant galo, staiga krūptelėjo ir iš
budo pilnai. Praplečia akis, žiūri, kad 
ką kit nosim nesisiekia su ūsočium. Ant 
greitųjų, kaip ir tyčia, ūsočius suteikė 
kitą šlapią ypą tiesiai į jo veidą.

“Užsidėk apinasrį, tu varlės kiaušini... 
Šitaip negalima... užsikreipk prie sie
nos,” rūsčiai kalbėjo Pilypas. Žmogelis, 
pažiūrėjęs į Pilypą, nei kiek nepakėlęs 
galvos nuo paduškos, pratarė:

“Atsiprašau tamistos. Didelė tavo ne
laime gulėti šioj mano pusėj. Lovas ap
simainius, būtų tau pakajus.”

“Tai apsimainykim, jei manai, kad ant 
šios lovos nekosėsi.”

All Youth Organizations Must Fill Out 
Questionaire Sent to Them

NEW YORK CITY—The Na-

Iš apie keturių šipitų

“Apsimainyti jokiu būdu nėra leistina. 
Nors ir būtų galima vogtinai pereiti iš 
vienos į kitą, bet atsitikus nelaimei—vie
nam mirus, kitas gali apmainyti jo nu
merį, ir tokiu būdu liktai palaidotu už jį. 
Aš to vaktuojuos. Mano dienos yra su
skaitytos. Bile kada va šis guzas,” rodė 
ant sprando guzą, beveik tokį dydžio, 
kaip jo galva, “gali užmušti mane. 
Daktarai atsisako daryti operaciją, esą, 
pavojinga... Negaliu augštinykas atsi
gulti, nė ant kairiojo šono negaliu atsi
gulti. Vargas didelis. Per dienas kanki
na-sunkumas, o karts nuo karto pereina 
diegiantis tvinksėjimas... Mano vardas 
nėra suteptas jokiu nusikaltimu. Už tai, 
nenorėčiau, kad mane palaidotų už kokį 
kriminalistą... Atleisk. Neturiu min
tyje, kad pats būtum kokiu nors šalavai- 
ka, bet juk aš tavęs ir nepažįstu...”

“Susimildamas, suprantu,” pertraukė 
Pilypas. “Kaip manai, ar tu o jaus kelsi
mės?.. Miegoti vistiek negalima, tai 
verčiau keltis.”

“Aš esu pramigęs, galėtume keltis, 
bet čia, matai, nei nesigulsi, nei nesikel
si, kada nori... šeštą valandą prikelia.”

Juodviem besikąlbant, atėjo ir šešta 
valanda. Šviesos užžibėjo ir veikiai .pa
sigirdo raginimas: “Visi, kelkimės —Sku
biai !” Rioglydamas pro lovas, vyras 
buože barškina į geležinius lovų rėmus, 
tai į narus, ant kurių dar vyrai tyso ir į 
miega, ir vis šaukia: “Visi kelkitęs-sku- 
bėkite!”

Pilypas nusirito nuo lovos ir dairosi 
aplink su jo reikalo klausimu galvoj. Jo 
sandraugas, supratęs dalyką, pakalbino 
sekti jį... Ten vyrai apsiprausia be mui
lo, apsišluosto į marškinių sterblę ir ei
na stoti į eilę, kurioje, kaip supančiuoti 
apaštalai slenka laiptais žemyn. Pilypas 
irgi pristojo prie eilės ir apie aštuntą 
valandą jau buvo apačioje. Ten, priėjus 
prie langelio ir padavus hlekę su nume
riu, atgavo pundelį savo drapanų. Nu- 
ėjęs prie suolo, atsiskleidė ir rėdosi. Jo 
drapanos taip sugrankščiuotos, kad atro
do, kaip iš kokios rukės ištrauktos. Dvo
kia kokia tai siera. Spalva vietomis nu- 
šutus, vietomis nudažyta. Apsirengęs, 1 
tąso drabužį aplink save, kad ištaisius 
raukšles. “Kokiam velniui jie turėjo pa
dėt mano drabužius į šlapią vietą,” skun
dėsi Pilypas šalę jo besirengiančiam vy
rui. Vyriškis pasižiūrėjo, nusišypsojęs 
sako:

“Tu ne pirmas ne paskutinis išeiųi iš 
čia, kaip baidyklė. Matai, jei būtum ne
atsinešęs būžių, tavo parėdai būtų tik 
tiek tesumankyti, kaip ir mano, o dabar, 
matai, ką' gavai. Tie, kurie ateina su 
gyvūnais ne tik patys turį pereiti per 
“čyščių,” bet ir jų parėdus pervaro... 
Pirmiausiai sulieja kokiu ten gelsvu 
skystimu ir kiša karštan pečiun (fumi- 
gator).”

“Karštan pečiun? Kad jie staugda
mi!.. Mažu sudegino?” Išgąstingai žiū
rinėjo apie save Pilypas.
' “Vietomis,” patvirtino vyriškis. “Bet 1 
nenusimink perdaug. Sulopyta drapana 
yra pasekmingesnė ubagavimui, ra, ha, . 
ha,” juokavo vyriškis, žiūrėdamas į Pily
pą. “Ištikro atrodai, kaip Pilypas iš ka- 
napių-su tokiu sava parėdu.”

Bus daugiau)

j tional Lithuanian Youth Com
mittee is trying to check up on 
itself and see whether the Na
tional Lithuanian Youth move
ment has expanded any at all 
by sending out a questionnaire 
to all the youth organizations. 
It is surprising how many 
choruses have failed to coope
rate on this question. So far, 
only the youth branches have 
responded, one sport club, and 
five choruses. The situation 
shows that we save little con
tact with our organizations.

The following organizations 
are asked to send in their sec
retaries address:

All Lithuanian Youth Sport 
Clubs, Drama groups or any 
other Lithuanian Youth orga
nization .which is not yet re
ceiving regular mail from the 
National Lithuanian Youth 
Committee.

Mass.

Mass.

Mich.

Conn.

The following choruses did 
not send in their answers to 
the questionnaire:

Laisves Chorus,
Hamtramck,

Laisves Chorus,
Hartford,

L.L.R. Chorus,
Norwood,

Laisves Chorus,
Haverhill,

Laisves Chorus,
So. Boston,

Liaudies Chorus,
Lawrence, 

Lyros Chorus.
; * Philadelphia, Pa.

L. Dailės Chorus,
Grand Rapids, Mich.

Mich.

Conn.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

- -..'MWu****^^ ’̂*’’^’) 
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PRANEŠIMAI K KITUR

BINGHAMTON, N. Y.
LDS. 6 kp. rengia ketvirtą meti

nį’ koncertą ir šokius. Įvyks šešta- 
. sausio, Lietuvių Sve- 

Bus įvairi 
programa ir International orkestrą 
šokiams. Kviečiame visus!

S. Jasilionis.
(22-23)

B’klyn Anti-War Conference "Li""?? ’i.
Will be Held Tomorrow Nite I programa ir Intematio

The Brooklyn Anti-War Confer
ence will be held Friday Night, 
January 28 at 7:30 P. M. at the 
Social Youth Culture Club, 275 
Broadway, Brooklyn New York.j 
(Near LDS Office). All delegates' 
will please remember the time and , 
place. Others also invited to attend. .

New England District Conun. 
Meets Next Sunday Morning

WORCESTER, MASS.
ALDLD 11 kuopos mėnesinis su

sirinkimas įvyks 28 d. sausio, 10:30 
vai. ryte, 29 Endicott St. Visi na- 

i riai dalyvaukite, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti.

Org. 
(21-22)

be a meeting of the 
District Committee on 
4, 1934 at 376 Broad- 

Boston, Mass. at 
All district committee

There will 
New England 
Sunday, Feb. 
way, South 
11:00 A. M.
members, please take note of this 
and arrange accordingly.

Stan.' Chubcrkis, Dist Qrg.

Children’s Club Formed 
In Rumford, Maine

RUMFORD, MAINE. — Thru’ the 
efforts of two untireing young 
comrades, Josephine Kaladin and 

' Anne Wagnis, a children’s club was 
I organized. The first meeting was 
Į held on January 16th at the homeBarre,' Pa.

the correct j °t Anne Wagnis with eight 
choruses so

Laisves’ Chorus,
Los Angeles, Calif.

Lyros Chorus,
Kenosha, Wisconsin.

Laisves Chorus,
Rockford, Ill.

Lyros Chorus,
Stoughton,

L.D.R. Chorus,
Montello,

Meno Chorus,
Grand Rapids,

Naujas Chorus,
Gardner, Mass.

Sietyno' Chorus,
Newark,

Vilijos Chorus,
New Britain, 

Lyros Chorus,
Shenandoah, Pa.

Aido Chorus,
Detroit, Mich.

Aido Chorus,
Wilkes

We must have 
addresses of these
that the variuos communications 
would reach the chorus mem
bers. Especially we want to 
do tsis to develope the Sparta-' 
kiade CampaigiL

The following LDS Youth 
'Branches have not responded 
so far: 136, Roseland;
Detroit; 142, Springfield, 
143, Hartford, Conn.; 
Brighton Park, Chicago; 
Scranton; 147, Benton,
148, Philadelphia; 150 Detroit; 
151 ^Paterson, N. J.; 154, Los 
Angeles, California.

Please answer the question
naire at once and send it tof the

National Lithuanian Youth 
Committee, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

141, 
111.;
144,
145, 
Ill.;

Faster and Faster a New World War is Coining;
Youth Must Stand On Workers’ Side

(EDITOR’S NOTE: The following 
statement was issued by the Young 
Communist League as part of the 
publicity for the Lenin, Liebknecht, 
Luxemburg Memorial meetings but 
we feel it has not lost its value 
even though the day is passed).

mem-
bers present for a start.

The officers of the club 
elected as follows:

Pres'. Aldona Stalman; Vice
Sally Jictun; Treas, Olga Wagnis 
Sec’y, Lillian Labikis.

Our purpose is to organize 
’ youngsters for a purpose of 
eating them on a workingclass 
We planned our first hike for 
Sunday.

were

Pres

the 
edu- 
line. 
last

J. K

DETROIT AIDO CHORUS

balloons 
Oh if I could

I heard .a short per- 
over-head 

balloons. ' 
they had | 
This, my , 
witnessed i

the road of' continuous decline. i #
War is already going on in Ghina, c><je what a 

in Latin America where thousands ; j | pec 29 
and thousands of the dead bodies of j mus\ a 
the Uruguayan and Bolivian, young I 
farmers and workers are fertilizing 
the ground of the Chaco region; 
the American battleships are in the 
ports of Cuba ready to fire on the 
Cuban masses in order to protect 
the interests of the American 
Cuban millionaires, against the rise 
of the Cuban masses fighting for 
independence.

We have to arouse the American 
youth as to the danger of war and 
mobilize them for struggle. We 
must bring before 
youth, the position that Lenin 

in order to find new the Bolshevik Party took in 
World War, showing concretely 
examples of the famous days 
1917 when the Russian Workers 
peasants in Uniform left the trench-

Whatta dash for those 
j there was that night! 
only reach it,

I son murmur, gazing up 
at th’e colorful array of 

! Then in another minute 
all been snatched away, 
dear readers, was a scene 
at the New Years Evo dance given 
by the Aido Chorus, 
evening there was 
broom dance contest.
certainly had her share of the 
broom. Finally Ruby won the cont
est. Nobody, however, suffered any 
severe bruises or black eyes. There 
also was the Lithuanian waltz 

I contest. The winner of that was 
j Johnny Smith’s papa, Smitraviče 
Į and his partner. And so throughout 
I the night the fun and frolic conti- 
! nued.

Later in the 
the exciting i

Poor Edith '

WILKES-BARRE, PA.
Darbininkų centras rengia “Rukš- 

čių Kopūstų” vakarienę del parėmi
mo darbininkų centro svetaines, 28 
dieną sausio,, 7:30 vai. vakare, 325 
E. Market St.

Visus draugus kviečiame atsilan
kyt, nes bus skani vakarienė namie 
gaminti kopūstai, europiškos mados, 
taip kaip mes pripratę juos naudot.

Jžanga su užkvietimu 
be užkvietimo 25 centai, 
kvietimus kreipkitės į 
centrą.

20 centų; 
Gauti už- 

darbininkų 
Komisija.

(21-22)

WORCESTER, MASS.
ALDLD. 2 kuopa rengia kvietkų 

šokius, 27 sausio, 7:30 vai. vakare, 
29 Endicott St.

Gražiausiom ir nepaprasčiausiom 
porom bus duodama dovanos. Visi 
dalyvaukite, praleiskite linksmai va
karą ir kartu paremsite kuopą,* nes 
beinąs bus skiriamas ALDLD. cen
tro reikalams.

Komisi ja.
(21-22)

HARTFORD, CONN.
DS. jaunuolių kuopa, B.D.O. ko- 

! mitetas ir Laisvės Choras bendrai 
, rengia balių 27 d. sausio, Laisvės 
Choro svetainėje, 57 Park St. 7:30 
vai. vakare.

Brangūs draugai ir draugės, visi 
žinote, kad dabar yra dedamos di
džiausios pastangos del organizavi
mo jaunuolių, kad skaitlingai dirbt 
tą darbą reikia finansinės paramos, 
ir tam tikslui rengiam šį balių, 
kad paremt jaunuolius, padėt jiems 
organizuotis ir pradėt veikt.

Visų darbininkų pareiga ateiti ir 
paremt jaunuolius ir kaitų praleist 

1 smagiai vakarą. Įžanga tik 25c.
Komisija.

(21-22)

L

SCRANTON, PA.
Vietos darbininkų organizacijos 

bendrai rengia kazyrių partę, 27 d. 
sausio, 7 vai. vakare, Leonard sve
tainėje, 111 West Market St. 
ga tik 35 centai.

Kviečiam visus skaitlingai 
lankyti i šią kazyrų partę ir
mai praleist laiką. Pasižymėjusiems 
bus duodamos dovanos, taipgi bus 
valgių ir visokių gėrimų.

Rengėjai.

Įžan-

atsi- 
link.s-

For years and years we have been 
onlookers to the comedy of disarm
ament conferences. While millions 
are being spent for traveling ex
penses, for best hotels and other 
comforts for diplomats and experts, 
the masses in all capitalist countries 
are starving. For this there is no 
money. But there are plenty of 
billions to subsidize the chemical in
dustry, to maintain regiments of 
technicians 
and more deadly instruments, to 
build new battleships, for the 
strengthening of air armadas. Un
der the cloak of disarmament con
ferences the capitalist 'countries are j es to fight their own bourgeoisie, 
arming themselves to the' teeth. . the famous days, when the Russian 
And while arming themselves, the I workers and peasants under the my face red 
war propaganda is being intensified leadership of the Bolshevik Party 
to the utmost. The press, the mov
ies, the schools are instruments in 
tile hands of the various govern
ments to raise patriotic sentiments.

The youth of all capitalist coun
tries are being prepared as gun-fod
der for the ne>xt' world slaughter. 
Again as in 1914 at the beginning 
of the war, and in 1917 in the Ū. S., 
the youth will be called upon to de
fend their country, to defend' the 
honor of their flag, to fight for 
“democracy.” Again the/ bells of 
the churches will be ringing! The 
preachers will bless the youth in 
the name of the Holy; will incite 
them to fight against the youth of 
other countries.

While the youth twill be sent to 
slaughter each other, will bleed to 
death on the battlefields, • the cap
italists will sit in their comfortąbje 

in 
in 

the 
the

and

struggle.
the American 

and 
the 
the 
of 

and

transformed the imperialist war in
to a civil war, that brought about 
the victorious October, the victor
ious proletarian . revolution on one- 
sixth of the world. And in this cya- 
nection show to the American youth, 
the splendid example of Lenin, Carl 
Liebknecht and Rosa Luxemburg as 
strenous fighters against war, as 
fighters not only against the bour
geoisie but especially against,' the

chairs in Monte, Carlo, in Nice, 
Palm Beach,., in California, or 
some Switzerlancl resort—as in 
last world war—'gambling with 
blood of millions.

The recognition of the Soviet 
ion by the United States must not 
blind,the American youth, must not 
create the illusion that the danger 
of an attack of the capitalist count
ries against the socialist world Is 
eliminated. The contradictions bet
ween the capitalist world and the 
new socialist world is increasing day 
by day; is increasing by the simple 
fact that while the position of the 
Soviet TJnion is strengthening day 
by day, the capitalist world is on in Washington when they fought for

Un-

PHILADELPHIA, PA.
Kalbės Drg. A. Bimba Vakarienėje

LDS 5-ta kuojia rengia turkės va
karienę, 27 d. sausio, ateinantį šeš
tadienį, 510 Farmount Avė., 8 vai. 
vak., ant kurios kalbės svarbiausiais 
klausimais d. A. Bimba. Visų dar
bininkiškų organizacijų nariai, mū
sų judėjimo simpatikai ir rėmėjai, 

t skaitlingai atsilankykit ant šios va- 
! karienės, nes tokių greit neįvyks. 
__  ___ ■ koncertinė 
programa. Greta valgių bus duoda
mas ir alus. Ant rytojaus d. Bimba 
kalbės Mayomensing ir Richmonde 
Muzikalėj salėj.

Kviečia LDS 5-ta Kuopa.
(19-22)

:Įs. *

noisy meeting we 
Why, why, WHY? 

few individuals insist on 
being noisy? They certainly didn’t
care a “hoot” for what’s taking place. 
G. W.% certainly can carry on in 
spite of everything. How did she 
accidently happen to come to the 
meeting? She certainly doesn’t take 
any interest in either meeting or 
singing. A meeting is no place for 
boisterous laughter and such an
noyances to take place. Further- . 
more, you can thank your lucky j______ , __  ____
stars I’ve only said this much about i prįe vakarienės bus ir 
it. Isabelle Legmalis is our new ;
president. Heres wishing you loads 
of success and good luck through
out the year. You’ll need it. 

* *
It gets pretty hot for “Ezra” 

sometimes and the poor thing must 
remit to distant corners to avoid, 
“Ezra wrote this, and Ezra wrote 
that,” until things blow* over. Is

That’s all for this time, and I’ll 
come back again sometime if nobody 
finds me out. So far, as I know, 
no one has.

“Ezra.

Linden VICTORS- to Hold
First Dance

LINDEN, N. J—The Linden VIC
TORS LDS Youth .Branch will hold j

DELAIR, N. J.
i ALDLD. 142 kuopa rengia puikią 
vakarienę, kuri įvyks 10 d. vasario 
(February). Vakarienė įvyks Fire 
House, Cinnamin.son Ave., Parry, 
N. J. Pradžia 7 vai. vakare. Mes 
prašome artimų darbininkų organi- 

( zacijų nerengti tą vakarą nieko, bet 
dalyvauti pas mus. Mes turėsime la
bai gerų valgių ir gardžiai pagamin
tų. Visada ALDLD 142 kuopa su- 

, rengia labi geras vakarienes.
Rengė ji.

(20-21)

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

Į laikys savo metinį susirinkimą,
Everyone is sure to have a good dieną sausio, Lietuvių svetainėje, 

time if he attends, the comnptttee ' New York Ave., 7:30 vai. vakare, 
promises. There is a big surprise' Visi draugai dalyvaukite nes tu- 

išrinkt ir taip

tyaitors of the proletariat—the social I its first dance on Saturday January j 
democratic leaders —degraded lack-127th, 1934, at Linden. Hall, corner 1 
eys of the capitalist government,Wood Avenue and 16th Street.

to the worst kind of social chau
vinism.

We must bring forward the ex- . 
ample of -the revolutionary youth; for all. Kwarren’s Dance Orchestra ■ rim naują valdybą i'F 1.
that gathered in 1915 in Switzer- į will furnish music for the dancing. 1 daug svarbių reikalų turime aptarti, 
land, laying the basis for the future I Do not forget t.o come and help 
world organization of the Communist; us make our first affair a success.
Youth, forging a formidable weap- The admission is but 25 cents and 
on of struggle against war.

Young comrades, hundreds of 
thousands of crosses stand over the

I their bonus. The capitalists got 
their democracy—more liberty to 
exploit more and more the toiling 
masses of the U. S., more liberty to 
cut the veterans allowances, etc.

The youth shall not- forget these 
lessons, and enriched with the ex
periences of the last world war 
where the youth of the various 
countries were dragged into the 
slaughter, enriched by the ex
periences of the victorious proleta
rian revolution on one-sixth of the 
world, the youth must today take a 
conscious proletarian stand.

bodies of the millions of young work
ers and peasants, fallen on the 
battlefields of France, of the Alps, 
Poland and the Dardanelles. Fif
teen million workers and peasants 
were slaughtered in the last World 
War. Millions and millions of cripp
led, blind, insane portray the hor
rors of the war. These were the re
sults.

The war for democracy brought 
more reaction to the working class 
in the U. S. The veterans of the 
battle field, of France were gassed

10 cents for children.
Committee.

kp.
26

180

Org. Geo. Žukauskas.

PHILADELPIA. PA.
ALDLD. 141 kp. rengia Lenino 10 

metų mirties sukaktuvių paminėji
mą 28-tą dieną sausio, 2 valandą po
piet, Lietuvių Svetainėje, 928 E. 
Moyamensing' Avė. 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 
programo dalyvautojai. Kviečiam vi
sus atsilankyti abiejose vietose.

Komisija.
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LAWRENCE, MASS

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

SCRANTON, PA

AVENUE

ja

Ne todėl, kad

K

Norėta par-

kad
da-

šimčius.

Amunicijos Sandelį

prieš

TRIJŲ VEIKSMU JUOKINGA KOMEDIJA
PERSTATYS AIDO CHORO DRAMOS GRUPE

Sekmadienį, 28 d. Sausio-January, 1934 ryto

Pradžia 4-tą Valandą po Pietų

ĮŽANGA 60 CENTŲ; PERKANT IŠANKSTO 50; ŠOKIAMS 50c

DR. ZINS
l

WM. NORRIS PENKIŲ KAVALKŲ ORKESTRĄ

RAIMIIJWIUIIVIMMIVIIVIMM

PAIN-EXPELLER
______________________ • *<, ■ - »«•4 '• t »• .

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

I

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

a 
I 
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iki

. Ofiso valandos nuo 1
* nuo 6

nu* iw mmm iui.ąaiO»iM».M:i!ū!i JM.iui i

Bet ang- 
tolyn, 

skaitytojai, j nors tas ir sūnkiąi jiems atei- 
Aręstai ir

UZ PINIGUS VESTA PATI”

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

Čiulada '
duetą, i apie save, nes jūs jau keli net 

prie parapijos prisirašėte.

ctvingsdiaMk
GRAND IT. at GRAHAM AVE„ BROOKLYN

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Local and Long Distance
Perkrausto bi ką ir bi kur 

Reikalui esant į 
kreipkitės se-J

dė. Mes galime tikėtis, 
choristės ir choristai

garnys” at-
Taurų kliubas pakrikš- 

o patriotiški biznieriai

R 
•j

. - ■ ■ - v. • - •. , z .

66 MARCY
Brooklyn, N. Y.

*
neturi galo.

jie
nu-

* *
Šiuomi laiku streikuoja ne- 

miestelio. Mayfield, 
ku-

yra algos užvilktos.

| Evergreen 7-6167

Į PETER BANES
i Lietuvis Kraustytojas
i3
I 
o
I
I labai žemą kainą.
I telefonuokite arba
| karnų antrašu: ,
a 
I 
0

3
| Dieną ir naktį prisirengęs patar- 
į navimui. Klauskite kainos.

—m, —. B, — — iu, _ _ „l __ m _ ||n _

is, tautisKos pa-;. , . .. . -ii įkartu dar geriau gales pro-.. taipgi dalyva-i .. ,. v.----- — ,._i,i.^. ™ .... yrai

25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vieloj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Gruodžio 31 d. L. U. Kliu
bas surengė koncertą ir šo
kius. Tai buvo parengimas 
praleidimui senų metų ir pa- 
sitikimui naujų. Parengimas 
gerai pavyko, publikos buvo 
daug, programoj dalyvavo 
Liaudies Choras, tautiškos pa-į 
rapijos choras, 
vo ir sklokos sukolektuotas iš i 
kelių miestų choras, 
šiai dainavo, tai 
Choras ir Liaudies 
Sklokininkų choras 
labai prastai. Jei ne iš Ha- 
verhillio želioniai ir vietinėj 
O. V., tai visai niekas nebūtų 1 
išėjęs iš jų choro. Tačiausj 
jie per savo laikraštį giriasi, i 
kad jie gerai dainavę ir ne-į t. 
prasčiaus, kaip Liaudies Cho- :1 
ras. Bet nereikia kalbėti i

solo dainelę. Publikai jų dai
navimas labai patiko.

Visiems solistams pijami 
akompanavo draugė A. Bal
čiūnaitė (Vaitkūnienė). Tai 
reiškia, kad Liaudies Choras 
gali kuo ir pasigirti, nes patys 
choristai visą programą išpil- 

kad 
kitu

kų judėjimo niekinimu, kuris 
einą su Amerikos susipratusių 
darbininkų vadovybe. Jų dar
bas, tai kad draskyti darbi
ninkų judėjimą, skaldyti į da
lis. Mes turime dirbti ir veik
ti, kad dar geriau galėtume 
pasirodyti savo veikimu mene 
ir kituose darbuose.

J. Čiulada.

ninku apsigynimo vietinis sky
rius išnešė prieš tai protestą 
ir pasiuntė teisėjui, kuris tą 
indžionkšiną išdavė. Desėtkai 
pikietuotojų yra suareštuota.

Pranešėjas.

SKAITYKIT IR PLATIN'
KIT “LAISVĘ” Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

SovietŲ Sąjungos
Draugą Konvencija

gramą išpildyti, nes čia
„ . gerų jėgų.Geriau- KTJ . . . . . ,„ .... t Na, o sklokinmkai meluoja.) L cJ. U v 1 1\ d • i i • i • i ip. . kad musų chore dainavę tik j 

oias. nariai ir dar tarpe jų buvę į 
pasno e Svetimtaučių. Tai tikri melą-!

Igiai, bet jie nebūtų sklokinin- 
i kai, jei nemeluotų. Mes ga
ilime pasakyti, kad mūsų cho- 
Iras turi virš 40 narių ir daly- 
įvavo programoje virš 30 na- 

Tai labai geras nuošim- 
Galime pasakyti,

, .G svetimtaučiųapie jų chorą mum, nes pati 
publika juos girdėjo ir kiek
vienas pasakė, kad iš jų nie
kas neišėjo.

Šiomis dienomis užbaigė sa
vo gyvenimą lietuvių 

j pusvalandis, kurį, 
j atgal, tautiškas “ 
j nešė. 
Jtijo, 
buvo norsėmis, vienok tie taip 
“nunorsiavo 
kad

NEW YORK. — Sausio į 
26 d. vakare prasidės Sovie- 

radio tų Sąjungos Draugų kon- 
kiek,laiko vencija. Organizacijos sek-

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

kad 
jokiu nebuvo.!!?1. .... .v • . 
J ± Prisidėjo ir šio miestomes bijotumel - - '

svetimtaučių, bet reikia žymė- 
! ti faktas, kad choras gerai 
’ veikia ir dainuoja be kitų tau-

Jie apmelavo savo “Naujo- tų darbininkų pagelbos.
joj Gadynėj” Liaudies Chorą.
Bet tie šmeižimai mūsų cho
rui negali pakenkti, nes visi 
gerai žino ir supranta, kad 
tiems žmonėms niekas dau
giau nerūpi, kaip tik ardyti 

, organizacijas.
Sausio 13 d. Liaudies Cho-1 Pavyzdžiui,

ras rengė koncertą Lietuvių apmelavo savo laikraščio 
Svetainėj, 41 Berkeley St. meryj 2, sakydami, 
Oras buvo labai blogas pa-, ėjęs į bažnyčią ir kunigui 
rengimui, tačiaus parengimasI vęs 50c. Tai tikras melas. Aš! 
gerai pasisekė, žmonių buvo i nesu buvęs bažnyčioj ir dirbu, tomai jiems tas ir sekasi, 
gana daug ir programą išpil-i kaip ir kiti darbininkai. Jei aš 
dė. jaunuoliai. [turiu farmelę, tai dar reikia j

Pirmiausia d. A. Dvareckas ■ sunkiau dirbti, nes turiu dirb- 'tolimo
paskambino ant zilifonų. Jamiti dirbtuvėj ir paskiaus reikia [Pa., mokyklų mokytojai.
pianu palydėjo Balčiūnaitė.-'dirbti savo farmoje. Iš to ga- riems
A. Kaupinis ir P. Kaškevičiu- ■ Įima jau suprasti, kad mano Streikas įeina į ketvirtą savai
tė sudainavo duetą, kuris la-[ ūkis nėra didelis, jei dirbtuvė- 
bai publikai patiko. Paskiaus je reikia dirbti.
B. Petrukevičius ir Čiulada ; Geriaus. tai jūs parašykite
sugrajino ant smuikų
Duetas jiems labai gerai išė 
jo. Seseiys Kaškevičiutės su 
dainavo kelis duetus labai pa 
pykusiai. Jos yra jaunos cho 
ristės, bet jau gana gerai dai 
nuoja.

• čiulada sudainavo

Mat, čia yra tokių žmonių, 
kurie jau taip sutautėjo, kad 
jiem svetimtaučiai visur aky
se vaidinasi. Tad jie ir me
luoja per akis.

* Si

Jie melams
ir mane patį

retorius sako, kad jau gau
ta mandatai nuo 500 delega
tų. O daug delegatų patys 
atsiveš mandatus į konven
ciją. Tuo būdu ši konvenci- 

žada būti labai didelė.

savo padarą, 
tas turėjo pakratyti ko- 
Ne tik vien tautininkai 
“nursiavimo” prisidėjo. | 

skloki-1 
i pinkų traicės viena asaba, ku
ri neišpasakytai šlovino “Di
dįjį Vytautą.”* * # I

Šio miesto vienas didlapis, 
susitaręs su biznieriais, dabar- i 
tiniu laiku siūlo dovanas tam. j 
kuris geriausia apgarsinimai 
parašys, išgirdamas jų pada- daugiau Roosevelto valdžios 
rus. Matomai jau neįstengia-' išleistų bonų. ?' 
ma pritraukti pirkėjus, tai ti- duoti tik už bilioną dolerių, 

o parduota už apie keturis 
I bilionus. Bankieriai 
1 kad valdžia nesuvils jų

Bankieriai Pasigrobė 
Valdžios Bonus

WASHINGTON. — Į vie
ną dieną bankieriai supuolė 

i ir išpirko pusketvirto sykio

kiši, kad tokiu būdu galės sa
vo biznį pagerinti. Išrodo, 
kad biznierių mintis tokia:; 
Nežiūrint, kokis tavo tavoras, 1 
jeigu tik mokėsi gerai pagar- mokės jiems didelius 
sinti, tai pirkikų turėsi. Ma-

tę. Mokyklos uždarytos.
* ' * $

Išleidę indžionkšiną 
streikuojančius mainierius, an
glių kompanijos, kartu su did-

Tik bėda, kad ir fenais išma- lupiais, visokiais būdais grąsi- 
tas nelabai nori priimti. Tu-[na pikietuotojams. 
rite dar pereiti per egzaminą, j liakasiai tęsia streiką

Kaip matote.
Taipgi Kaupinis ir.tai tie žmonės užsiima nieku įeina. Areštai ir persekioji- 

po vieną daugiau, kaip tik to darbinio-Į mai siaučia visu garu. Darbi-

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

CLEMENT VOKETAITIS
žino, | 
ir iš-1 
nuo-1

LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

'Kareiviai Paleido I Pelenus
I E

HAVANA, Kuba.—Gau
tas pranešimas, kad Santia
go mieste nepasitenkinę ka
reiviai paleido į pelenus di
delį amunicijos sandėlį. Ek
splozija buvo tokia smarki, 
kad visas miestas sudrebė- 

kelijo. Gesinant gaisrą, 
žmonės pritroško.

PINIGŲ KLAUSIMAS
NUVERTĖ KABINETĄ
BELGRADAS, Jugoslavi

ja. — Kilus ginčams del pi
nigų infliacijos, rezignavo 
Jugoslavijos kabinetas. Ka
ralius Aleksandras j ieško 
naujo premjero.

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

UKRAINE SVETAINĖJE, ■
101 GRAND STREET BROOKLYN,■.N. Y.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
ALGŲ KAPOJIMĄ

ALBANY, N. Y. — Pra
dėjo dideliais būriais plauk
ti atstovai New Yorko mo
kytojų, ugniagesių, valdžios 
tarnautojų ir t. t. į Albany 
protestuoti prieš miesto ma
joro LaGuardijos sumany
mą algas nukapoti.

BAISUS ŽEMĖS DRĖBĖ
JIMAS CHINIJOJE

SHANGHAI. — Praneša
ma iš Shansi ir Suiyan pro
vincijų, kad sausio 25 d. ten 
įvyko baisus žemės drebėji
mas. Sugriauti namai ir 
labai daug žmonių yra žuvę.

Mūsą Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiniy

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. M e s

visą darb^ atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupomo jums mažiausiai nr/”' ™ .... . • - -................

Dl Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conkliu

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš lyto iki 9 vai. vakar--. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Ši komedija yra viena iš juokingiausių perstatymų, k o k i ų 
Brooklyno publika nėra mačiusi. Ji parodo, kaip vyras yra laiko
mas mulkiu, kuris veda ne sau lygią pačią. Matykite ją visi!

Draugės ir draugai! Tą komediją perstatys šie gabiausi Broo
klyno aktoriai: Ų. Kavaliauskaitė, M. Vaicekauskaitė, A. Pakal
niškienė, J. Juška, J. Judžentas, J. Nalivaika, J. Visockis ir P. Pa
kalniškis. Kiekvienas tinka savo rolėje.

avė. a little ~ 
reqularly 
I fl1 L*V

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Užviečia Aido Choras.
, f

Laisniuolas GrabamsMEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir l.vtics-šfapinimcsi 
organų. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų-
______ ______ .. ryto iki 10 vakare 

Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir G*.h Avenue

Xpiy Pasitarimai ir
—11AI egzaminavimas A*t»>

I
V 114 U l n I HU JHf, J OHŲt > *

Specialistų visose ligose. 
Valandos: nuo 10 ryt<

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jos riešą, išsinarinti ranką ar gauti 
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR Pain-Expelleriu ir apdengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

Į kelias. minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas.

Per suvirs 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam skausmų pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka
mi ausias 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

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

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

Odos Nušašeji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu
mas, Skilvio Žar
nų ir MėŠlaža’’ 
nes Ligos, Nervij

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų be1 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

Tarp 4th Avė. ir Irving, Place 
Įsisteigęs 25 mėtai 

Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

x Šią savaitę nupiginta kaina 50c.. 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

. Pirmos klases anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. . Pristatome greit į jūsų namus'. Prašome 
Įsitėmyti adresą ir telefoną.

Mao^i.iu<SHS661 tru-ember coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

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

Telefonas Evergreen 6-3959
4 kasdien, Scredomis ir Subatomis 
7:30 vai. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

GREIČIAUSIAI I LIETUVĄ

BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIS TRAUKINIS sale laivo Bre- 
merhavene patogus ke’

Arba Keliaukite Populiariu Ekpresiniu Laivu: 

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND 
$170-50 

ir ankščiau
Į ABI PUSES TREČIA K LESA LA IV AK OIL, 
res iš NEW YORKO j KLAIPĖDĄ ir atgal

Taipgi reguliariški išplaukimai 
gerai žinomais cabin laivais *

Patogūs gelžkeliu susisieki
mai iš Bremen ar Hamburg NORTH 

GERMAN
LLOYD

Del Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN 
NORTH GERMAN LLOYD

LINE



ĮVAIRIOS žinios
Les-

Dra-

r
Ernie

21 d. sausio Įvyko Lenino į turėsiu išpažintį atlikti.

BOSTON LUNCH Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVATai Lietuvių Valgykla k

Graborius (Undertaker)

Malonėkite Persitikrinti.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

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

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

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

Sausio 19 dieną Įvyko pir-

i jai yra labai
į Chorui už pasitarnavimą ir
■ prižadame mes iš savo pusės 
Įremti Choro parengimus.

Rengimo Komis’’a.

512 Marion St
Chauncey St.
BROOKLYN.

Tel.: Glenmore
“Mes ' atsisakėme Komunis-

Partijai eiti išpažinties, 
eiti

kairumas. Misli- 
pąsiuskite jūs su sa- 
revoliucijomis, o aš 
Amerikon!
čia parvažiavau,”

'krėslą, o Tiškų pastatė prie 
durų, kad tas paeiliui šauktų 
sklokininkus išpažinties.

Butkus Spaviedojasi

Lietuvių Darbininkų 
vienijimo 47 kuopa 

i veikti.
Į LAUKTUVIŲ DIREKTORIUS į 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au-l 

| tomobilius ir karietas veselijoms, j 
j krjkštynoms ir pasivažinėjimams j

prieš Angarietį! 
Matytai, drauge, j 

amerikiečių

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

lygus—gengsteriai 
ten turi daugiau laisvių, 
taip ponai elgiasi su 
niais kaliniais. kai p 

ir šliupas pirmas ėjo išpažin- 
, ties pas kunigą Burbą. Na, 

■^ar"ikas čia tokio. Michelsonai,

i «
I 
B

niekas! Važiavau gana ilgai, 
apie dvi paras, stovėjau apie

- j 9:30—Boxing Bouts

BeštaB Puslapis Penktadien., Sausio 26, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO-SIANDIEN FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Padarė Kratas Kalėjim, 
Tarp Kitko Rado Šunį

dėkingi ^ido norime vienybę su socialistais 
vadais padaryti, turime 'sutik
ti su jų reikalavimais. Bet aš 
griežčiausiai priešingas viešai 
išpažinčiai, nes mes kiekvie
nas turime savotiškų, nuode-

v . y . . 1 x. . miu, kuriu mes viešai negali-Yonkerso Įvairios Žinios j me pasisakyti ir prižadėti atei
tyj jų nepapildyti. Aš duo
du pasiūlymą, kad išpažintis

Policijos būriai padarė kra- ■ 
tas Welfare Island kalėjime, j 
kur yra laikoma Joe Rao, 
Cleary ir daugelis kitų garsiu ; fašizmą, 
gengsterių. 1 . .
kad atimti peilius, kirvius, ra 
dio ir kitus prietaisus. I 
kad nemažai to rasta'pas ka-i damas, kaip 
linius. Kaip tas viskas galė-'^aro pavojūs ir 
jo pas juos atsirasti? Kame- j planus, kaip reikia < veikti, 
roję Ed. Cleary po lova atr 
ta didelis “police” šuo. At-' sės kovai prieš karą ir fašiz- j protestavo eiliniai 
rodo, kad kalėjimas nėra vi-1 mo pavojų. Ant vietos su- j kai. 
siems lygus—gengsteriai ir rinkta to darbo vedimui $26. |

K i- ---------
politi- < - . . . _ .

I mirties paminėjimas. Darbi
ninkų tiek daug prisfrinko,

Nukapojo Algas CWA Dar’^ku“/^™ ’,.,.^1 v h .• • • i v m v. • i bmmKų centias ouvo pu pu- seskis atskirame kambaryje ir bininkams—KOVOS liečiasi dytas. Tas džiugina sąmonių-1 - ................................
_____ gus darbininkus, kad 

Prezidento Roosevelto pa-' įtaka smarkiai auga, 
tvarkymu nukapota darbiniu-! 
kams algos prie viešų darbų. 
New Yorke prie tokių darbų 
dirba 130,000

Ed.'ma konferencija prieš karą ir[būtų atlikta iš lūpų į ausį.” 
Pavyko gana gerai. ’ “Mes to ir norime!” suriko 

Kratos padaryta, i Delegatų buvo nuo 23 Organi-’visi socialistai.
Izacijų. viso 93 delegataĮ. Kal- 

Sako. bėjo drg. Anderson. nu?oyly-
> greitai artinasi nies atsisakėme Bimbai 

nutiesdamas .išpažinties,'’ 'd mes dabar tu
rime eiti nedakeptam socia- 

tras-'kad įtraukus darbininkų ma- jjstu kunigui, Michelsonui,” 
At-' sės kovai prieš karą ir fašiz- I protestavo eiliniai skiokinin-

i aš pirmas einu išpažinties,” 
mūsų pareiške e. Butkus.

Michelsonas nusišypsojo ir 
skersai koridorių perėjo į kitą 

Susi- kambarėlį, pasitaisė staliuką, 
___ u__  _____ pradėjo 

d<3i bininkų. j Smarkiau veikti. Pereitame 
Kur piimiau gaudavo $15.00, slIsjrinkime išrinko vajininkus, 
tai dabar jau moka tik $13.44. kurie stengsis gauti naujų na- 

3,000 darbininkų sustieika-■ rju. Nutarta surengti vaka
vo protestuodami prieš algų ■ rienė vasario 11 dieną, pas 
nukapojimą ir pikietavo ap- draugus žurinckus, 86 Jeffer- 
linkui CWA raštinę. Kovos 
vis labiau plečiasi tarpe viešų 
darbų darbininkų.

Visi Rinkime Aukas Kovai 
Prieš Bedarbę

Sausio 26. 27 ir 28 dienos 
yra prakirta a*.»kv linkimui 
del pasiuntimo dek^aGi i vi
sos šalies bedarbių konferen
ciją, kuri atsibus Wash i ir .'to
ne 3. 4 ir 5 dd. vasario. Au
kų rinkimo dėžutes galima 
gauti Brooklyne sekamos? 
vietose: Boro Park Council, 
4109—13th Ave., Brownsville'; 
Council. 237 Powell St. Wil- • 
llamsburg Council. 61 Gra
ham Ave.; Brighton Beach . 
Council. 87 Bay 25 St.; Coney 
Island Council, 2784 
St.; Crown Heights 
1777 Atlantic Ave.

Visų" darbininkų 
pasiimti dėžutes ir rinkti au- sirinkimą. 
kas. Ypatingai Williamsbur- 
go darbininkai nueikite Į 61 
Graham Ave. raštinę ir gaukit 
dėžutes!

W. 27th 
Council,

pareiga

Suareštavo 28 Darbininkus
%

Kirchik ir Beckerman ap- 
siavų fabrike jau nuo senai 
eina streikas. šis fabrikas 
yra Brooklyne. Darbininkai 
energingai laikosi kovoje ii’ 
reikalauja, kad „25 nuošimtis 
algos,, kuri likosi numušta, bū
tų jiems grąžinta atgal. Po
licija užpuolė pikietuotojus ir 
28 darbininkus areštavo.

Iš IDS. 50 Kp. Parengimo

į son St. Kviečiame visus įsi- 
i gyti tikietus išanksto, nes tik 
tiek bus gAminama maisto.

i kiek tikietų parduosime. Pa- 
i vieniam tikietas $1.00, porai 
$1.50, o pavienės moterys 
gaus už 75 centus.

i Taipgi nutarta rengti: ba
lius 7 d. balandžio. Prašo
me. kad vietos draugijos ne
rengtų parengimų ta dieną.

L.D.S. 47 Kp. Rcp.

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 50 kuopos So. Broo- 
klyno darbininkų name joj 
atidarymo koncertas ir balius j 
gerai pavyko. Jis buvo reng-į 
tas 21 d. sausio. Koncertinę 
programą išpildė Aido Cho
ras po vadovyste drg. B. šali- 
paitės. 
patiko, 
dėjo ir 
skįutė, 
gražiai 
bai sugabi mergaitė.

Po koncertinės programos j 
buvo šokiai prie d. Norris or- 
kestros. Buvo ir kitų tautų 
darbininkų, nes mes šį paren
gimą garsinome įvairių tauti^ 
darbininkų spaudoje. Rengė-

KAS NAU JO TARpIi
LIETUVIŲ

J

Gailestis už Nuodėmes
Feljetoniškas Aprašymas

(Tąsa)

kitas dvi paras, neėdęs, nėgė-j 
ręs. Tik pamislyk. koks vai-j 
gas, koks pasišventimas! OI 
žinotai, Angarietis, atėjęs nei1 
nepaačiavo. Dar man pasi
skundus, tai jis pasakė, kad aš 
esąs beibė, o ne revoliucionie
rius, kad dejuoju ir verkiu. 
Paskui ir mane norėjo pasiųs
ti i vainą, o tai jau ne saliu- 
nan eiti. Tai tada tuoj, bra
cia, iš mano galvos ir pradė
jo garuoti 
nau.sau: 
vo tomis 
važiuosiu

“Kada
tęsia toliau savo išpažintį E. 
Butkus, “tai Angarietis įspėjo 

kad aš skystas
kad So vi e-1

WMCA—570 Kc
Z:15 P. M.—Zinaida Nicolina, Songs 
9:00—Al Shayne, Baritone; Sylvia

Miller, Soprano; William Ken
nedy, Tenor

From Madi
son Square Garden; Canzoneri 
vs. Locatelli

11:00—Dance Music
11:45—Gent; Marvey and Jerry 

ter, Songs

š matau, kad reikalai neis I amerikiečius
I geryn, žinau, kad aš pirmasI >-evoliuC1onierius, 
l • -- -.................  ’ • j tų Rusijoj pradėjau raudoti ir;

organizuoti 
revoliuciją, 
toks Įspėjimas, 
komunistų, man buvo pjūklas 
po kaklu. O suprask pa£s. 
kad aš buvęs visada priešaky
je, o tave padėjo uodegon, ar 
tai galima tylėti? Aišku, kad 
ne! O dar čia ta komunistų- 
mužikų partija reikalauja vei
kimo. Aš1 pradėjau Komunis
tų Partijoj organizuoti skloką, 
kad atimti svarbiausius Įran
kius, tai yra spaudą iš Komu
nistų Partijos kontrolės, bet 

j tas “nedaverka” Bimba “ūž- ; 
I uodė” ir mus paspyrė šalin iš L- lc (rprqc:1 ILllo y, C 1 cl o 
'Komunistų Partijos. Mes va-: 
i dai, tylėti negalime, tad susi- 
j organizavome savo susaidę. 
j susikūrėme biznį ir nepraš
yčiau bizniavojame, kaip “Nau- 
ijienos,” “Keleivis” varde so
cializmo, o mes varde “komu- 

inizmo.” PrakVkojo n' 
j siskiriame nuo jūs. kaij. 
listai bijo revoliuciniu 
ninku, taip ir mes. 
n y b e su social i st a i s 
kaip tik vietoje ir 
užmegsti. Tik' bijr 
nariu.” c

“Na, E. Butkau, kokie tavo 
griekrfi?” Klausė V. Michel- 
sonas.

“Nuo 
cialistu. 
cialistų 
sakant,
riant Socialistų 
riaįam sparnui 
kairumo liga, 
liga, <nekartą 
rodžiau špygą 
chelsohui.!.’”
• “Kibą tu pasiutai!” Rikte
lėjo Michelšonas.

jaunų dienų tapau so-:
Dirbau Lietuvių So-: 

Sąjungos centre. Tair i 
buvau vadu. Besiku-| 

Partijos kai- 
ir aš apsirgau
Sirgdamas ta 

per kišenių pa-
'G rizaičių i. Mi

WEAF—660 Kc
7:00 P. M.>—Dowc, Tenor
8:00—Concert Orch.; Jessie

gonette, Soprano; Male Quartet
9:00—Lyman Orch.; Frank Munn, 

Tenor; Muriel Wilson, Soprano 
11:15—Stern Orch. 
11:30—Scotti Orch.
12:00—Ralph Kirbery, Songs

WOR—710 Kc
8:15 P. M.—Billy Jones and

Hare, Songs
8:30—Willy Robyn, Tenor; Marie

Gerard, Soprano
9:15—De Marco Girls; Frank Sher

ry, Tenor
9:30— Variety M u s i c a 1 e

10:00—'I'eddy Bergman, Comedian;
Betty Queen, Songs; R'ondoliers 
Quartet •

10:15—Current Events—Harlan
Eugene Read

10:30—Milhan String Trio
10:00—Jim and Don, Songs 
11:00—-Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc
6:00 P. M.—Himber Orch.
6:30'—Three X Sisters, Songs
6:45—News — Lowell Thomas
9:30—Phil Baker, Comedian; Shield 

Orch.; Male Quartet; Neil Sis
ters, Songs

10:00—The Iron Master—Jlennett 
Chapple, Narrator

10:30—Mario Cozzi, Baritone
J1:00—Three Scamps, Songs
11:15—The North Star—Dr. Robert 

H. Baker
11:30—Rogers Orch.

WNYC-810 Kc
3:30 P. M.—Caravan Duo
3:45—Jahoda Orch.
5:30—Mountaineers Music I
5:45—Ilarmonettes 'Frio

WABC—860 Kc
v5:45 P. M.—Dell Campo, Songs
6:80—Edith' Murray, Songs
6:45—Parenteau Orch.; Harold

Van Emburgh, Songs
8:00—Green Orch.; Men About
, Town Trio—Vivien Ruth, Songs 
9:30—Melodic Strings

10:00—Olsen and Johnson, Come
dians; Sosnick Orch.

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

Concert Orch.
11:15—Boswell Sisters, Songs
11:30—Jones Orch.
12:00—Redman Orch.

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

Reikalui esant 
ir padidinu to-1 
kio dydžio, ko- Į 
kio pageidauja-' 
ma. Taipgi at- ' 
maliavoju įvai-: 
riom spalvom. į 
Kainos prieina- , 
mos.

JONAS STOKES
kamp. Broadway ’

Stotis
N. Y.
5-9467

ŠeštailisnĮ, Dalyvaukite Pi
liečių Kliubo Baliuje 

šeštadienį, 27 d. sausio, 
Brook lyno Lietuvių Amer. Pi
liečių Kliubas rengia balių. 
Įvyks kliubo svetainėje, 80 
Union Avė., Brooklyne. Pra
džia 5 vai. vakare. Bus gera 
orkestrą po vadovyste profe-

fjįsoriaus Retikevičiaus. Bus ba- 
visais atžvilgiais.

Įžangos tikietų kaina tik 35 
centai. Ateikite visi ir visos.

Prieškarinės Prakalbos

vadais,

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

LORIMER RESTAURANTPirmadienį. 29 d. sausio 
vai.. vąkare, Įvykst?. masinis 
susirinkimas protestui prieš 
paskyrimą $■>75,000,000 karo 
laivynui. Imperialistai visu pa
siutimu rengiasi karau. Ka
ras reiškia darbininkų klasei 
nelaimes ir mirtį 
reiga išstoti prie 
vi m a ir <■ 
pinigai,-

jlams, tuojaus būtų atiduoti 
I bedarbių pašalpai. Prakalbų 
!vieta: St. Nicholas Arena, 69 
W. 66th St., New .York.

LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium“Ach! Aš suprantu 

i draugas krūptelėjai, tai 
manei, kad jums špyga: 
džiau. tai ne: aš jas rodžiau

i “Keleivio” redaktoriui, nes, 
mat jūs nešiojate vieną p ava r-; 
dę.”( . ■ i

“Na, jeigu taip, tai tęsk to- ■ 
liau,” šypsodamasis paragino 
Michelsonas.

“Reikia nesakyti, kad su re
voliuciniais reikalais buvau 
nuvykęs net Maskvon, pas A... 
garieti. Tada ėjo 1

ko 
mat
ro-

pilniu i

Mykolas Pus’.nas- 
(Bus daugiau)

Mūsų pa- 
ipsiginkla- 

reikalauti, kad visi 
skiriami karo reika-

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

SVKĮ ATSILANKĘ PERSI TIKRINS IT / 
Pabandykit^! 

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

I Pirmadienio Vakare Pdsšfci- 
= !. . . . j nnės Prakalbos NewarkeAn- Į

bolševikui - Pirmadienį, 29 d.'sausio, 8 
Cibulskienė su V. Škėma įkąrąs su Lenkiia Ir tas bol- vai. vakare, Universalist 

Iševikų tėvas, kaip kokis velnio . Church, Broad ir Hill St., Ne-
1 T • ■» ’Vi ••

Kilo suirutė, nerimastis. So
cialistai atsistojo apleisti su-

Butkus pribėgo 
■; prie Jokubonio ir kužda į au- j 
isį. <___ T_____  __ . . ...
ginčinas. Kaulinienė sėdi ir
dūsauja. O Kalpokas pasi-
maukė kepurę ant akių ir pra
šo iš J. Hermano papiroso. 
Petronis su Abromaičiu 
kiasi pilvus susiėpię.

“Prie tvarkos! Prie 
kos, draugai! 
nis.

i padaryt pareiškimą,” pridūrė 
jis.

Visi susėdo ir laukia ką tas 
načelninkas pasakys. Po il
gos tylos; “draugas” Butkus, 
prabilo: “Aš matau, kad be iš
pažinties neapsieisime, nes so
cialistai perkentėjo tiek daug 
vargų, tiek pavojų po uode
ga, juk tai ne žertas, kad jie 
reikalauja išpažinties. Jie rei
kalauja teisėtai. Jeigu mes

juo-

tvar-

apsėstas žmogus, mane užko- warke, 
mandiravo su iždu i stotį, Aš, j sirinkimas. 
nieko bloro nemanydamas, tą 
iždą nuvežiau ir Į vagoną pa
dėjau. Laukiu Angariečio va
landas,

suriko Jokūbo- nėra.

įvyks prieškarinis su- 
Kalbės Komum’S' 

sekreto- 
Bus ir 
Būtinai 

•Im pe
rn es

MIRTY S—LAIDOTUVĖS
Mirė Ona Gražyte, 25 metų, 

116-39 220th St., St. Albans, į 
N; Y., mirė sausio 23 d. Pa-1 
šarvota graboriaus Garšvos' 
koplyčioj. Bus palaidota“” sau-■ 
šio 26 d., 9 vai. ryte, Jono ka
pinėse.

Dainos publikai labai 
Prie programoą/prisi- 

vietos draugai. Naval- 
apie 9 metų mergaitė, 
padeklamavo. Tai la

Partijos gen o ralis 
rįus drg. Browder, 
daugiau kalbėtojų.

o jo kaip nėra, taip i dalyvaukite masiniai! 
Nei palikt nei laukti, rialistai ginkluojasi,

Draugas E. Butkus nori Nagi bracia, ateina garvežys, rime prieš tai kovoti.
• w t • • • • 1 •"• *• I . . X ~ » I r E t v y o f * i * - -   -   «■ ■užsikabina mano vagoną ir' 

“ta-ram-bam” į Smolenską. 
Drauguti, kiek vargo aš turė
jau, tai daugiau negu jūs po 
ta žal... uodega, šalta, nors 
pasiusk traukinyj, o čia vadi
nas milionų rublių kasa! Ka
da nuvežiau Smolenskan, rau
donarmiečiai įnešė tą' iždą Į 
kokį ten namą, padėjd, o aš 
stoviu.
stų, kokių tu čia velnių stovi-

Kad nors kas paklaus Armory

M ET IN S BALIUS 
BROOKLYNO LIETUVIŲ AM. PILIEČIŲ KLIUBO 

SUKATOJE, SAUSIO (JANUARY) 27,1934 
Pradedant nuo 5 Valandos

KLIUBO NAME—80 UNION AVENUE
Važiuojant Broad way linijos traukiniais išlipt Lorimer 
St. arba Hewes St. stotyj. Važiuojant Grand St. gat- 
vekariaig išlipt ant Union Avė. 3 blokai nub Grand Št.

ĮŽANGA 35 CENTAI 
Orkestrą Prof. Retikevičiaus

Visi remkime Kliubą’—mūsų visų pastogę!

tu-

I.W.O. Balius-Konccrtas
International Workers Or

der darbininkų savišalpos or
ganizacija nuo .5,000 narių Į 
keturis metus išaugo iki 40.- 
000- narių. Sausio 27 dieną, 
rengia balių ir koncertą pa
minėjimui 4-rių metų gyvavi
mo. Jis įvyks 69th Regiment

Lexington Ave. ir 
25th St., New Yorke. Bus dvi 
orkestros, kurios grieš puikius 
šokius. Koncertinė programai 
viena iš geriausių. Dalyvauki
me masiniai!

^onas Volteraitis, 45 metų, 
9319—210th Pl., Bellaire, N. 
Y., mirė sausio 23 d. Pašar
votas graboriaus Garšvos kop
lyčioj. Bus palaidotas sausio 
26 d., 9 vai. ryte, National 
kapinėse.

Juozaą Kriaučiūnas, 65 me
ilų, 35 Wood Rd., Great Neck,! 
i L. L, N. Y.,-mirė sausio 23 d.
Bus laidotas sausio 27 d. 2 v.
Alyvų kalno kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi J. Garšva. .

Demokratai Chuliganai Ap
daužė Jaunuolių Kliubą

Bendro Fronto Delegatams
čBrooklyno. lietuvių darb. 

organizacijų atstovų Į ben
dra frontą susirinkimas 
įvyks sausio men. 29 d., 

■ pirmadienį, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, kaip 8 vai. va- 
kare.^ Visi atstovai kviečia
mi dalyvauti laiku.

Sekretorius.

Brooklyno tarptautinio 
jaunuolių Social Youth Cul
ture Club, kuris paskutiniais 
laikais labai smarkia kampa
niją vedė prieš karą ir fašiz
mą, įsilaužė būrys *vietinio de
mokratų 
draskė 
draugus 
parodo,
bai yra tik; įrankis, kuris nau
dojamas prieš darbininku5 ap- 
švietą ir vedantis prie fašizmo.

kliūbo chuliganų, iš- 
ir apmušė nekuriuos 
užvakar vakare. Tas 
kad demokratų kliu-1

vėliaus.

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 TI2ACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE Už $2 50
Per vieną 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

vwww wv irtuftr A jOi n r* o A A

NOTARY 
PUBLIC

TEL. STAGG 
2-5043

INCMATHEW P. BALLAS 
(BIEL6 USKAS) 
G R A g O R i U S 

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS PZLRVEŽAM IŠ VISU SALIU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČ1AM L KUR KAM REIKIA. TURIM -PRIVAT1ŠKĄ 
PIRMĄJAI PAGALBAI AMBULANSIN( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI ( LIGONINI IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM* GRAŽIA vieta SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS Į MUS, O MES 
KUOOERIAUS1AI PATARNAUSIM.

MŪSU RAŠTINĖ ATDARA DIEN/y IR NAKTĮ MŪSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.




