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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a Ja i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite

Socialdemokratu Partiją. Jos 
buveinės draskomos. Nariai 
areštuojami. O dar taip nese
nai šita partija siūlė Dolfusso 
valdžiai talką!

Austrijoj padėtis tokia. Dol
fusso valdžia yra fašistinė dik
tatūra, bet jinai priešinga vo
kiškiems naziams (hitlerinin
kams). Vadinasi, fašistų tar
pe yra pasidalinimas ir vieni 
prieš kitus kovoja. Ponai so
cialdemokratų vadai manė, kad 
jie pasigerins Dolfuss fašistams.. 
ir apgins savo kudašių.

Francija Reikalauja 
Didelio Karo Laivyno

Austrija buvo skaitoma “so
cializmo” tvirtove. Jos sostinė, 
miestas Viena, buvo kietai so
cialdemokratų rankose. Bet so
cialdemokratų vadų pardavinga 
politika praskynė kelią fašis
tams. Dabar visas darbininkų ' 
judėjimas smaugiamas. Giedo-i 
darni apie “demokratiją" ir; 
keikdami proletariato diktatūrą, 
socialdemokratai pagimdė fašis
tinę diktatūrą. Tokia jų mi
sija. Prie to patjes socialde- ■ 
mokratų politika privedė Vokie- į 
tijoj, Lietuvoj, Estijoj ir t. t. į

PARYŽIUS. — Franci- 
jos karo laivyno ministe- 
ris Albert Sarraut parla
mento komisijos susirin
kime reikalavo, kad Fran
cija turi pasibudavoti tokį 
laivyną, kuris būtų lygus 
Vokietijos ir Italijos lai
vynams, sudėjus į daiktą. 
Jis taip pat reikalavo, kad 
valdžia išleistų 250,000,- 
000 frankų įsteigimui 
orlaiviams stočių ant van
dens. Iki šiol parlamen
tas jau yra paskyręs karo 
laivynui 2,742,000,000 
frankų.

ANGLIES BARONU ATSTOVĄ APGAUTI MAINIERIŲ KONVENC. DELEGATUS
INDIANAPOLIS, Ind. —' Tai pirmas toks atsitiki- 

Kaip bjauriai United Mine mas visoj unijos istorijoje, 
Workers of America unija | kad anglies baionų atstovas 

j , ! įkalbėtu jos konvencijoj. Ei-tapo parduota kasyklų sa- J . . '. . , . _. .. . 1 . : . hniai mainieriai stebėjosi,
vmm ams> pasu odė šioje j pewjso mašina taip su- 

i konvencijoje. Lewisas of i- i organizuota, kad ji karštai 
icialiai pasikvietė konvenci-1 sveikino Huntress ir dar at-
jai pasakyti prakalbą ang- j sistojimu jam padėkavojo! 
lies baronų susivienijimo 

| prezidentą poną Huntress, dos
i Jis šaukė mainierius laiky- lykas negalėjo įvykti mal
tis su savininkais iš vieno, nierių unijoje!

Jau net buržuazines spau- 
reporteriai sako, kad

tis su savininkais iš vieno.

Atmetė Gatlaglw Reika- ' 
lavimą Prieš Deportavimą )

BERLYNAS. — Genero-' 
I las Goering atmetė ameri-I

Kitose šalyse, kaip Vokieti- i kono advokato protestą į terų Apsigynimo

\ AMER. IMPERIALISTAI APSIPUTOJĘi REIKALAUJA DIDŽIAUSIO LAIVYNO
WASHINGTON. — “Mo-.tras pasaulyje 

. . , . . .. . i ..... . ' konfe- laivynas yra bevertis.
joj, kur komunistinis judėjimas! prles isdeportavimą is Vo-' rencijoje kalbėjo Amerikos
buvo pusėtinai tvirtas, socialde- 
mokratų vadai veidmainingai 
teisinos ir bandė kaltinti ko
munistus fašizmo įsigalėjime. 
Sakė, kad komunistai nedavė 
socialdemokratams r a m y b ės. t 
Betgi Austrijoj komunistų ju-j 
dėjimas buvo ir tebėra apgai-j 
lėtinai silpnas. Socialdemokra
tai buvo taip pasijungę darbi- UŽ 
ninkus, kad komunistų ideologi
jai buvo be galo sunku juos pa- ’ 
siekti ir laimėti tikrai kovai Į 
prieš fašizmą.

kieti jos. Tures 
sausio 31 d.'IŠ LIETUVOSišvažiuoti i karo laivyno sekretoriaus. 

: pagelbininkas ponas Henry 
■ L. Rooseveltas. Per jo lū
pas kalbėjo Roose velto vai-

KONFISKUOTĄ DVA
RĄ IŠMOKA ATLYGI

NIMĄ

Austrija dar kartą paliudijo 
baisų socialdemokratijos bank
rotą ir pardąvystę. Kur tik ji i 
turėjo daug įtakos, kur tik ji ras Pamituvy, kaip 
turėjo su savim daugumą darbi- tarnavusio Lenkų 
ninku, ten suvedė juos į kruvi
nus fašizmo nasrus.

Socialistų partija serga. Ser
ga vidurių liga! t) ta “liga” 
pasirodo ne kas kitas, kaip ko
munizmas. Partijos oficialis 
organas “New Leader” užpildy
tas “teorijomis” ir straipsniais 
prieš komunizmą. Partijos čy- 
fai—Oneal ir Thomas—nebega
li užmigti. Oneal kožnam nu
meryje “istoriniai” .teorizuoja 
prieš komunizmą ir gąsdina 
partijos narius. Thomas pas
kutiniam laikraščio numeryj 
(sausio 27 d.) dejuoja, kad da
lis socialistų išleido “manifes
tą”, kuriame ginama proletaria
to diktatūra! Thomas išsigan
dęs. Jis bijo proletarinės dik
tatūros. Jis tuos narius apšau
kia komunistais.

Ištisi loka- 
iš Socialistų 
darban “ra- 
NuČiupo na-

Chicagos Darbininkai 
Demonstruos Vasario 5

CHICAGO, Ill. — Cook 
pavieto bedarbių tarybos 
reikalavo iš valdžios, kad 
duotu leidimą demonst
ruoti Union Parke ir mar- 
šuoti gatvėmis vasario 5 
d. už .bedarbiu reikalus. 
Policija atsisakė duoti lei
dimą. Bet darbininku de
monstracija vis tiek įvyks. 
Kova už bedarbių pašal
pą ir apdraudą nesustos 
tik todėl, kad valdžia nori 
atimti darbininkams teisę 
gatvėmis maršuoti.

Gal Nuteis Mirtin Tris 
Kidnaperius

geriausias
Nė- 
kad 
lai-

ra tokio daikto, kaip
4 . • • -tantras geriausias karo 
mėtojas...”

Štai kodėl Roosevelto val-

CHICAGO, Ill. — Kapita
listas Factor teisme paliu
dijo, kad tūlas Toughy ir 
dar du gengsteriai buvo jį 
pavogę ir paėmė $70,000 už 
paleidimą. Jis taip pat bu
vęs sumuštas. Numatoma, 
kad teismas ras visus tris 
kaltais ir nusmerks mirtin. j

džia ir visi Amerikos impe- džia skiria šimtus milionų
1 i 1 i t-t 4- ■» I z-v 1 1 x-x t. . < z-3 v -r z"x -w ■» ■v'xxs! rialistai. - ! dol. laivyno budavojimui.

Šis ponas šaukė: “Mums I Amerikos imperialistai nori 
reikia laivyno, kuriam ly- [ pralenkti visus kitus impe-;

! gaus pasaulyje nėra... An-; rialistus pasaulyje.

Sovietai Būdavęs 
Medicinos Centrą

POLIC. NUŠOVĖ JAUNUOLI MAINIERIŲSTREIKE; DARBININKAI GINASI NUO TERORO; REIKIA BENDRO FRONTO
WILKES-BARRE, Pa. — nes nuo budelių pagelba ak- 

Policijos ir valstijos kazo- menų ir plytų, 
kų teroras prieš mainierius 
nebeturi jokių ribų. Strei-! į kovą prieš šitą valdžios te- 
kieriai mušami ir arefįtuo- rorą. Turi būt įsteigtas 
jami. Sausio 25 d. mirtinai ■ mainierių bendras frontas, 
pašovė Peter Dobranski, 16 Senosios unijos mainieriai 
metų jaunuolį, pikieto lini-i turi eiti į streiką ir kovoti 
joje prie South Wilkes-Bar- bendrai su tais, kurie jau 
re kasyklos. Mainieriai gy- kovos lauke.

Visi mainieriai turi stoti

DRESMEIKERIŲ GENERALIS STREIKAS
LAIMĖTAS; DARBININKU SOLIDARUMAS

TORONTO, Ont.—Darbiniu-i nę uniją, su kurios pagelba vi- 
kams neišstreikavus nei savai-Į suomet darbininkai galės at- 
tės laiko, darbdaviai pradėjo' mušti darbdavių užsipuolimus 
taikytis su unija. 22 d. sausio‘ant darbininkų, 
jau buvo pasirašyta 56 dirbtu
vių darbdavių, kurie pripažino 
Industrial Needle Trade Work
ers Union of Canada. Taip pat 
sutiko darbininkams algas pa
kelti, kokių darbininkai veika-, geresnį būvį ir laimėti. 
Javo. .Darbo savaitė 44 valau-:

Kiek man teko dalyvauti 
dresmeikerių mitinguose, tai aš 
buvau linksmas, matant tuos 
darbininkus, pas kuriuos pilna 
energijos pasiryžimo kovoti už

Kuriems darbininkams dar 
fdų. į ; neaišku, tai turėtų suprasti tą
i Tai yra didelis laimėjimas vi-i dalyką gerai, -kad laimėjimas 

darbininkams. j darbininkų streikuose ir kitose

Raseinių apskr., šimkai
■žiu v. savo laiku buvo kon-j Sausio 21 d. New Yorke 

i fiskuotas Chropovickio dva-1 įvyk0 Konferencija Gyni.
neva I muj Ateivių. Joje dalyva- 

vo 275 delegatai nuo 195 or
ganizacijų. K o n f erencija 

rezoliuciją, kurios 
svarbiausi punktai yra:

1. Griežčiausias-protestas 
Dabar Chropovickio sub- prįeš persekiojimą ateivių.

2. Reikalavimas, kad visi 
prieš ateivius biliai būtų at
šaukti iš kongreso.

3. Reikalavimas paliuosa-

ŠAUKIA Į KOVĄ UŽ GYNIMĄ ATEIVIU
kariuo- 

menėje ir veikusio prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. pri$mg 
Chropovickio dvaras buvo 1 
išparceliuotas.

įgaliotinis pradėjo j ieškoti 
už Chropovickio dvarą atly
ginimo.

Kai žemės ūkio ministe
rija norėjo Chropovickiui 
atlyginti, tai buvo labai pa
sipriešinusi valstybės kon
trolė.

Paskui pradėta rinkti ži
nios. Tyrinėjant niekur ne
gauta konkrečių žinių, kad 
Chropovickis būtų tarnavęs 
Lenkų kariuomenėje. Jis 
1919 metais buvęs tik Gar
dino vaivada.

Chropovickio įgaliotiniai 
išsirūpino ir iš Vilniaus 
lietuvių komiteto pažymėji
mą Chropovickio naudai. 
Tai Chropovickiui už. dva
rą atlyginama pinigais ir 
mišku.

vimo visu, kurie suareštuo- 
ti ir laikomi išdeportavi- o .mui.

4. Rezoliucija nurodo, 
tad tik bendra kova ateivių 
ir čiagimių, bal.tveidžių ir 
negrų iškovos darbo liau
džiai pagerinimą būklės.

5. Konferencija šaukia 
visus darbininkus subuda
voti ir palaikyti tvirtą Atei
vių Gynimo Organizaciją.

• Californijoj paleista darban 
socialistinė šluota, 
lai išmesti laukan 
Partijos. Paleista 
ganų” gaudytojai.
rį kalbant prielankiai apie ben
drą frontą su komunistais ir 
grūda laukan. Bet ir tas ne
gelbsti. “New Leader” verkia, Chropovickis tebegyvena 
kad ten gimė “eilinių narių ko-1 Lenkijoj.
mitetas”, kuris paskelbė kovą • _________ :____
partijos vadovybės terorui!

Jdomu štai kas. Vis daugiau 
ir daugiau eilinių socialistų ar
tinasi prie komunistų. Tuo tar
pu mūsiškiai oportunistai — 
Prūseika ir Butkus savo armiją 
vis atkakliau ir atkakliau tem
pia pas pardavikišką socialde
mokratiją. Anie maršuoja pir
myn, pastarieji traukia atgal j 
miškus!

Los Angeles. — Nuteista 
nuo vienų iki dešimties me
tų kalėjimo Rosaria Ciani, 
35 metų amžiaus, penkių 
kūdikių motina, už nužudy
mą kirviu jos vyro. Ji pri
sipažino kalta ir sakė, kail 
užmušė todėl, kad jis labai 
žiauriai elgėsi su ja ir su 

; vaikais.

Lenkijos Seimas Priėmė 
Fašistinę Konstituciją

VARSA VA. — Pilsudskio 
seimas pasiuntė į gurbą se
ną “demokratišką” konsti
tuciją ir priėmė visai nahją. 
Prezidentui faktinai pave
dama visa galia. Jis turės 
teisę paskirti premjerą 'ir 
tik jam premjeras bus atsa- 
komingas.. Jis taip pat pa
skirs augščiausio teismo 
prezidentą ir vyriausį armi
jos komandierių. Dar dau
giau: jis turės teisę paskir
ti 40 senatorių! >

Prezidentas turės teisę iš
vaikyti seimą, atmesti visus 
seimo tarimus, prašalinti 
kabinetą ir nominuoti savo 
įpėdinį. Seimo nariai bus 
renkami penkiems metams.

Boston. — Trys vyrai, ap
siginklavę revolveriais, api
plėšė policijos amunicijoj 
sandėlį—pavogė daug šau
tuvų, revolverių ir t. t.

Lenkija ir Vokietija 
Pasirašė Sutarti < •

BERLYNAS. — čionai 
tapo pasirašyta “taikos” su
tartis tarpe fašistinės Len
kijos ir fašistinės Vokieti
jos. Ji tęsis dešimt metų. 
Sutartyje sakoma, kad per 
dešimt metu visus kilusius 
ginčus abi šalys išriš dery
bų ir arbitracijos keliais. 
Dar iš savo pusės Lenkija 
prižada, kad jinai nekiš ko
jos Vokietijai, jeigu pasta
roji susikirstų su kuria ki
ta valstybe.

‘ Sutartyje nieko nesakoma 
apie Lenkijos ir Vokietijos 
rubežius. Savo laiku buvo 
iškelta aikštėn, kad Vokie
tija siūlė Lenkijai pasida
linti Pabalti jos valstybes ir 
atplėšti šmotą Sovietų Są
jungos. Viešai neskelbia
ma, bet nėra jokio užtikri
nimo, kad po šita sutartim 
nesislepia šitas bjaurus Vo
kietijos ir Lenkijos skymas*

NEW YORK. — čionai 
lankosi du Sovietų Sąjungos 
mokslininkai—prof. K r a s- 
nogorsky ir inžinierius Sa- 
dovsky. Jie atvyko labai 
svarbiu reikalu. Jie sako., 
kad Sovietų valdžia yra nu
tarus Leningrade pabudavo- 
ti Visos Sovietų Sąjungos 
Medicinos Institutą, kuris 
užims 200 akrų žemės plotą 
ir lėšuos šimtą milionų rub
lių, arba $51,000,000! Insti
tutas susidės iš dvylikos na
mų, kuriuose bus įsteigtos 
didžiausios ir moderniškiau
sios laboratorijos, klinikai 
ir t. t.

Tai bus savo rūšies mies
tukas. Bus pabudavota gy
venami namai, kuriuose su
tilps 12,000 žmonių. Centras 
turės mokyklas, teatrą, 
kliubą ir t. t. Šis institu
tas bus pašvęstas tyrinėji
mui medicinos mokslo ir ne
turės sau lygaus visam 
šaulyje.

. sos Canados
Dabar tik reikia kiekvienam kovose gali būti tik po revoliu- 

darbininkui, 
prie tos unijos, pildyti visi uni- revoliuciniai darbininkų vadai, 
jos reikalavimai. Kiekvienas 
narys turi dalyvauti kiekvienam 
unijos susirinkime ir daboti jos ir nėra pas juos jokio pasigai- 
tvarką ir patiems gerai tvar
kytis. Tik tuomet mes galėsi- jams, 
me subudavoti stiprią revoliuci-

kuris priklauso cine darbininkų vadovybe. Nes

kurie pripažįsta Markso ir Le
nino mokslą, yra nepaperkami

įėjimo darbininkų išnaudoto-

Kricmčhi-s.

Socialistai Sutvėrė S. P. Šulas Kviečiamas 
Įstaigas del Fašistų I Tarnauti Valdžiai

VIENA, Austrija.—Kuo j NEW YORK. — Šio mie- 
met Austrijos socialdemo- i st0 buržuazinė valdžia ža- 
kratai turėjo daug galios, |da pridėti Socialistų Parti- 
jie per parlamentą pravarė jos vadą Norman Thomas 
įstatymą, pagal kurį visoj pl.įe miesto čarterio patai- 
Austrijoj tapo įsteigti taip Symo komisijos, kurios prie- 
» t n rl i vn n T'A z~x .vi • • r-r-* ■ -V ir 11vadinami “Darbo Butai”.; 
Socialistų spaudos buvo 
šaukiama, jog tai didžiau
sias darbininkų laimėjimas, 
tai “ramus maršavimas iš 
kapitalizmo į socializmą.” 
Bet dabar Dolfuss fašisti
nė valdžia paėmė tuos butus 
savo globon, atėmė visas 
teises iš darbininkų, išvaikė 
tuos pačius socialistus ir pa- ■ 
vertė juos į fašistines įstai
gas. Kiekvienam butui vai- i 
džia paskyrė po diktatorių.^ f $ Ą j 
Ir taip socialdemokratų blo-! “ uj/umum

tas apie “socializmą” iš- į Permainas Japonijoje 
bliuško. Tie socialistų7 “Dar-1 _ _ _
bo Butai” nė rankos nepa-1
kėlė prieš Dolfusso diktatu- MASKVA. — Sovietų 
ra. spauda — “Pravda” ir “Iz-

viestija” nurodo, kad pasi
traukimas iš Japonijos ka
ro ministerio vietos pono 
Araki ir jo vieton paskyri
mas generolo Hayashi paro
do kraštutiniųjų militaristų 

Tarptautinis Darbininkų laimėjimą. Gi premjero Hi- 
NIAGARA FALLS, N.Y. Apsigynimas praneša, kad' rota pasakyta prakalba yra 

—Tūlas Leland Purdy,- 22 su nulinčiavimu negro jau-'provokacija prieš Sovietų 
metų, nuošoko į vandenpuo- nuolio Stout Hazardo mies- Sąjungą.
lį ir nusiskandino. Lavono telyje, bus jau ketvirtas ne-

pa-

šakyje stovi Tdmmany Hali 
tūzas ponas Al. Smith. Tas 
tik parodo, kaip valdžia 
įvertina socialistų vadų pa
sidarbavimą b u r ž u a z ijos 
naudai. Norman Thomas 
padės jai sudaryti tokį car
ter j, kuris daugiau pririštų 
darbininkus prie kapitalis
tų jungo. Majoras LaGuar
dia tą puikiai žino.

<

Miesto Taryba Užgyrė
Bedarbių Apdraudos Bilhj

MINNEAPOLIS, Minn.— 
Bedarbių Tarybos privertė 
šio miesto tarybą oficialiai 
užgirti bedarbių apdraudos 
bilių, kurį priėmė antras al
kanųjų maršavimas į *Wa- i .
shingtoną. Tai beda rbių j u- i Jau 4-ns Juodveidžius 
dėjimo laimėjimas. Trylika 
tarybos narių balsavo už bi
lių, o aštuoni prieš.

Nulinčiavo Šiemet

tebejieškoma. Purdy buvo gras nulinčiuotas šiemet (Dnugiau Pasauliniu žinių
darbininkas. Jungtinėse Valstijose. 5-tam puslapy})

t
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Kapitalo Agentai
SLRKA organas “Garsas” išspausdino 

beveik per ištisą puslapį skelbimą, šau
kiantį streikuojančius angliakasius Wil
kes-Barre ir apielinkėj nestreikuoti ir ne- 
pikietuoti. Už skelbimą apmoka Glen 
Alden Coal Co., viena iš stambiųjų ang
lies kompanijų minėtoj srityj. ,

Skelbime išspausdintas nesenai teismo 
išduotas indžionkšinas (drausmė) pikie- 
tuoti streikuojantiems United Anthracite 
Miners of Pennsylvania nariams ir jų 
simpatikams.

Kunigų laikraštis išspausdino šį streik- 
laužišką skelbimą apsilaižydamas. Ne
reikia nei abejoti, jie gaus gerus už tai 
pinigus, o kunigams—kur .pinigai, ten 
tiesa!

SLRKA nariai, kurių labai daug yra 
angliakasių, turėtų pasmerkti savo orga
ną už tokį negražų ir nešvarų darbą; 
jie turėtų padaryti galą tolimesniam sa
vo viršininkų bandymui padėti kapitalis
tams laužyti darbininkų streikus.

Kuomet “Garsas” šaukia streikuojan
čius angliakasius “klausyti indžionkši- 
no”, tai ginkluoti mušeikos šautuvų ir 
buožių pagelba bando suvaryti juos į dar
bą. Abieji kapitalistų agentai dirba vie
nokį darbą, tik skirtingomis metodomis.

Angliakasiai tatai turėtų įsitėmyti!

Nesupranta Skirtumo
“Vienybės” smetoninis demokratas ši

taip filozofuoja:
Sovietų Rusija ir Japonija pakniobstais 

ruošiasi karui. Bet nei SSSR nei Japonija 
neprisipažįsta. Abidvi—taikos šalininkės. 
Abidvi—vilkai avių kailiuose.

Koks skirtumas tarp 1904 ir 1934 metų?

Nemato tasai žmogus skirtumo tarpe 
imperialistinės Japonijos ir proletarinės 
Sovietų Sąjungos; nemato jis skirtumo 
tarpe 1904 ir 1934 metų. Yra žmopių, 
kurie saulėtoj dienoj kalnais vaikšto ir 
saulės nemato. Del to, žinoma, ne saulė 
kalta.

Kodėl Vokiečiai Taip Pasielgė 
su Lietuva?

Vakar dienos “Laisvėje” rašėme apie 
tai,,kad Vokietijos fašistų valdžia smar
kiai nukirto (su 1 diena vasario mėn.) 
Lietuvos sviesto ir kiaušinių įgabenimą į 
Vokietiją. Ten minėjome, jog tai pada
ryta delei dalykų stovio Klaipėdoje. Kaip 
žinia, Klaipėdos krašte vokiečiai naziai

NEW HAVEN, CONN
Draugai labai negerai da

rome, kad iš mūsų miesto jau 
daugiau, kaip metai laiko nie
ko nėra laikraštyje. Nejaugi 
čia nėra darbininkų, kurie 
galėtų plunksną vartoti arba 
nėra kas rašyti iš mūsų mies
to' į laikraštį. Rašyti yra la
bai daug kas. Darbininkų 
gyvenimas, kuris jau per ke
lia metus ėjo blogyn, 
bar dar blogesnis.

Paskiaus jei mes 
darbininkų kovas, tai jos ne-1 
mažėja, o dar didėja. Tai 
reiškia, kad yra labai daug 
medžiagos rašinėjimui į mū
sų spaudą. Man pačiam tai 
atlikti labai sunku, nes aš 
dirbu naktimis, tai netenka 
sueiti su draugais darbinin
kais ir patirti darbininkų ju
dėjimą ir kovas. Ta padėtis

■ pastaruoju laiku ėmė smalkiai veikti ir 
kovoti priėš Kauno‘ valdžią. Pastaroji 
padarė pakeitimų: permainė gubernato
rių ir nustatė agresyviškesnę savo politi
ką linkui vokiečių.

Dabar Elta patvirtina tai, ką mes sakė
me, nurodydama, kad šis Vokietijos na- 
zių žygis prieš Lietuvą

yra padarytas už tai, kad Klaipėdos krašto 
gubernatorius, vykdydamas įstatymą, te’ 
kuriems Vokietijos piliečiams, Klaipėdos 
krašto autonominių ir savivaldybių įstaigų 
valdininkams, nedavė leidimų pasilikti tar
nyboje arba davė tam tikram terminui,

Kunigų laikraštis “Rytas”, komentuo
damas šitą įvykį, klausia, kokie bus re
presijų išdaviniai? Jis ten pat ir bando 
atsakyti:

Politiniai Vokietijos santykiai su Lietuva, 
niekad puikūs, niekad nuoširdūs nebuvę, ga
lės likti kaip buvę, tik bus šį kartą atvirai 
ir nuoširdžiai blogi, bent iš Vokietijos 'pu
sės, iki Lietuva nesutiks virsti palankia na- 
ciškajai agitacijai šalimi. Lietuva, norėda
ma atverst Vokietijos nedraugiškumą Lie- 
vai, turės Ieškotis politikos bendrų ne tik 
savo artimiausiųjų kaimynų tarpe ir suak
tyvinti savo politiką ypač prekybos sutarčių 
srityje.
Na, o ekonominiai, “Rytas” mano, ši

tie Vokietijos grasinimai ne taip jau bus 
sunku pergyventi, kadangi iki šiol Lie
tuva daugiau pirkdavo Vokietijoj, negu 
jai parduodavo. Tuo būdu, bus kreipta
si į kitas šalis Jieškoti naujų sutarčių, 
naujų kombinuočių.

Pradėjus Vokietijos budeliškiems na- 
ziams barškinti ’kardu prieš Sovietų Są
jungą, pastaroji, trokšdama taikos, pa
siūlė Lenkijai sudaryti bendrą deklara
ciją, garantuojančią Pabaltijos šalims 
nepriklausomybę ir nepaliečiamybę, bet 
ir jos turėtų prisidėti prie palaikymo tai
kios politikos Europos Rytuose. Sako
ma, iš Latvijos, Estijoj ir Suomijos tuo 
reikalu susilaukta palankių atsinešimų, 
bet Kaunas iki šiol tylėjo, nedrįsdamas, 
matomai, užrūstinti Hitlerio valdžią. Gal 
pastarieji hitleriečių žygiai linkui Kau
no privers pakeisti jo nusistatymą.

Dreba ir Baiminasi

Už tai dabar san- 
ir baiminasi, kad jau nuo 
seimo socialistai juos pa
ir patys vieni apsidirbs su

sandariečių auginimo savo

Clevelando “Dirva” dejuoja:
Po pereito seimo S.L.A. liko sandariečių 

ir socialistų kontrolėje, 
dariečiai dreba 
sekančio SLA. 
stums į kampą 
Susivienijimu.

Tai pasekmė
antyje gyvatukės. . .

Kiek tai liečia “apsidirbimą su Susi
vienijimu”, tai prie to darbo prikišo už
tenkamai savo rankas visa trejukė: so
cialistai, sandariečiai ir atviri fašistai. 
Dėka jų politikai, Susivienijimas nuva
rytas prie esamo laipsnio.

Laike sekančių pild. tarybos rinkimų 
SLA nariai darbininkai turėtų paimti 
šluotą socialistams ir fašistams, kurie 
baigia “apsidirbti” su Susivienijimu.

Vasario mėn. 3-čią dieną Brooklyne 
įvyks lietuvių komunistų (Rytinių Val
stijų konferencija, į kurią raginami pri
būti visi partijiečiai.

mane taip pat atstumia nuo 
viso darbininkų veikimo.

Nesenai įvyko ALDLD ir 
LDSA kuopų vienybės susi
rinkimas, kuriame aš negalė
jau dalyvauti. Tik dabar su-

iTačiaus kaip visur, taip ir čia.
Kuomet draugijoje yra pini- 

ir gų, t&i ją labai “myli” tauti
ninkai ir “Keleivio” skaityto
jai. Jie ją vadovavo ir jei ne

žinojau, kad jau mūšy organi- mūsų draugai būtų iškėlę jų
zacijos yra suvienytos. Dabar 
jau tam tikslui yra ruošiama 
prakalbos, muzikalė progra
ma ir vakarienė, kas įvyks 
kovo 11 dieną.

Draugai sako, kad šitas pa
rengimas bus rengiamas dide
le skale. ' 

imsime visos apielinkės.

tai da-

“vadovavimo” pasekmes, tai 
šiandien jau nei vienas darbi
ninkas nebūtų galėjęs gauti 
iš draugijos pašalpą. Lietuvos 
bonų draugija turi už $l,500» 
Teismui su vienu nariu išleido 

morgičių; $2,000. Ant namo 
Tai bus parengimas lsudėjo $3,000.

ne tik dar- 
nuo krizio, 
organizaci- 

Mūsų ko- 
pašalpinė

Šioje bedarbėje 
bininkai kenčia 
bet ir darbininkų 
jos turi nukentėti, 
lonijoj yra viena
draugija, kuri jau 30 metų 
kaip gyvuoja. Keletas metų 
atgal šios draugijos atskaito
se skambėjo apie 15,000 dol.

Tie žmonės jau 
tūkstančius dolerių 
bizniui bendroves ir kitas įstai
gas. Net ir mano paties 500 
dol. jie nunešė, žinoma, dar 
tuom laiku aš buvau tautini- 
ninkas-katalikas.

Man dabar įdomu, kaip 
darbininkai greitai užmiršta 
tuos jų šmugelius ir vėl pra-

išviliojo 
į visokių

Roųsevelto Visi Planai jau Baigia Susmuk- 
ti—Miestas Neįstengia Sušelpti Bedarbių 

Šeimynas
BALTIMORE, Md. — Pre

zidentui Rooseveltui jau nesi
seka. Jisai pasakė 8 d. lap
kričio, kad jis nuims visus be
darbius nuo pašelpinių įstaigų 
“relief rolls” ir sudės visus į 
darbus po Civil Works Admi
nistracija, skirdamas Mary
land valstijai 35,000.

Bet ant galo kaip tik išste
nėjo darbus del 11,440 darbi
ninkų. Tą parodo raportas, 
kuris buvo pasiųstas del J. 
Warren Belcher, Municipal 
Civil Works Administrato-1 
riaus. Darbai duodami tik 
tiems darbininkams, kurie bu
vo ant “relief rolls.” 17,000 
darbininkų buvo po “relief” 
priežiūra, o darbus gavo 11,- 
440, tai dar su kaupu 6,000 
darbininkų ir šiandie po 
lief.”

FREEHOLD, N. J.
ĮDOMUMAIRengėjai veikalo “Bedar

biai,” darbuojasi išsijuosę. 
Jau visi lošėjai moka savo ro-j 
les, turėjo dvi praktikas sve-j 
tainėje ant scenos ir pavyko 
puikiai. Geriausia sekasi loš-| 
ti šalčiutei “Onytės 
tik dvi savaitės atgal, atsisa- i naujas aukso kasyklas Pie- 
kius Butkiutei, paėmė Onytės I į.įngje Afrikoje. Tai labai 
rolę ir i ta trumpą laika iš-i,,. , ,, . , , T.
moko, kas yra labai pažymč-i Jauslus ^strumentas. Jis 
tina, kad jos kalba, ūgis,! duoda ženklą apie metah- 
amžius ir judėsis, kaip tik te
kis, kokio toje rolėje reikia. 
Nė Holywoode nesurastų ge
resnę tai rolei lošti.

šaltis Kazio rolėje, Pocienė

Kuomet buvo užklausta pane
lė Anna Word, The Family 
Welfare Association viršininkė, 
kodėl šį metą didesnės išlaidos, 
negu pernai buvo. Pernai bu
vo $175,000 vienos savaitės iš
laidos, o šiemet jau $210,000. 
Kodėl nesimažina, bet auga? 
Juk sakoma, kad 11,000 darbi
ninkų gavo darbus pas CWA, o 
vienok pašalpa žymiai paaugo.
Čia jau pasirodo, kad vienas Į Motinos rolėje taip pat gerai 

’ darbininkas gauna darbą, o keli [lošia ir tipiškai tinka toms ro-i 
‘ būna išmesti iš darbo. Į lems. Puškoriutė Tetos rolėj i

Bet “relief” viršininkė, AJtai?^Mel;ai,.tinka,ir5ra- 
Word, tą viską norėjo užslėpti, j zliU !>sl£u Kltiems lošėjams 
Ji į klausimus atsakinėdama vi-1 
saip sukinėjosi. Sakė, kad dar
bininkai, kurie dirba prie C. W.
A. darbų, tai prie jų algų dar | Lošėjai ir rengėjai atliks sa-

re-

dar- 
Na-

Nujaučia Auksą Didelėse 
Gilumose

Su pagelba magnetomet- 
rolėj. Ji Iro instrumento atranda

nius sluogsnius, kur randa
si aukso, net 2,000 pėdų gi
lumoje.

Iš viso užsiregistravusių 
bininkų yra 45,000 pas 
tional Reemployment Commis
sion. Iš to skaičiaus 27,000 
darbininkų, kurie dar iki šio
lei nereikalavo pašelpos, bet 
dabar jau reikalauja darbo ar
ba pašalpos.

Rooseveltas išperėjo CWA. 
Pradžioj lapkričio mėnesio sa- 

' kė, kad suims į darbus 4,000,- 
000 darbininkų iki gruodžio 15 
dienai. Bet jau ir sausis atė
jo, o darbininkai kai vaikščio
jo gatvėmis, taip ir vaikščioja. 
O jau laikas baigiasi, nes 
Rooseveltas sakė, kad 15 vasa
rio jau pradės atledinėti dar
bininkus nuo darbų. O gegu
žės 1 jai®-darbai bus užbaigti. 
Tai kas dabar darbininkams 
lieka daryti?

Be to, dar ir kitų dalykų 
matosi, kad tarpe federalės 
valdžios ir miesto valdžios yra j 
nesusitaikymai. Federalė vai- J 
džia atsisako mokėti, daugiau, 
kaip 25 nuoš. už materijolą, 
kuris yra reikalaujamas del 
viešų darbų. O miesto valdžia 
atsisako pinigus leisti, nes jų 
neturi. Na, ir tarpe federalės 
valdžios ir miesto valdžios “ar
gumentai” neužbaigiami. O 
darbininkai laukia ir laukia.

Bet jau matosi darbininkų 
kantrybė išsisėmė ir jau darbi
ninkai pradeda organizuotis 
prieš miesto ir valstijos val
džios politiką. Vienas darbi
ninkas patalpino straipsnį į 
buržuazinį laikraštį, “The 
Sun.” Jis sako,: “Tegu tie 1 
darbininkai, kurie užsiregistra
vo po CWA agentūra, susior
ganizuoja ir susirenka į masi
nį protesto mitingą. Aš, kai
po individualis, pasirūpinsiu 
gaut tinkamą svetainę del di- , 
delio protesto mitingo. Viešų 
darbų vyriausybė turi būt už
kviesta į mitingą ne kaipo kal
bėtojai, bet kaipo atsakinėto-Į 
jai į klausimus....” Clarence 
H. Taylor toliaus sako: “Dar
bininkai, kurie jau susiorgani
zavę, nenuleiskit rankas, mes 
ateinam ir stojam į kovą prieš 
tuos paukščius, kurie mumis 
badu marina. Ir tegul jie ne
mano, kad mes tik svajojam.” 

žinomas daiktas, darbininkų 
niekas neišgelbės, kaip tik jie 
patys savo reikalus privalo ap-

Kitas organizuoto kūno reika
lavimas yra sekamas:

Baltimorės miesto majoras, 
Howard W. Jackson, gavo tele
gramą nuo National House- 
wivesj kuriame reikalaujama, 
kad miesto valdžia be jokių ati
dėliojimų aprūpintų su visais 
reikmenimis, kurie yra reika
laujami prie viešų darbų, ir 
kad kuogreičiausia pasiųstų be
darbius Į darbus.

deda jiems pritarti organiza
cijose. Reikėtų pasimokinti 
ant visados.

Šulerius-

Kalėjimai! be Įrodymų, 
Sulig Nuožiūros

Chicagoj dabar yra areš
tuojama ir nuteisiama žy
mesni gengsteriai, net jeigu 
nėra tikro įrodymo jų kri
minalių darbų. Pagal nau
ją pataisymą įstatymo prieš 
valkatystę, užtenka asme
niui turėti blogą vardą ap- 

ū'iskritai, kad pasiųst jį kalė
jimai!.*

Kelis kriminalistus pana- 
apielinkės lietuvis darbininkas šiai nuteisus, reikia supras- 
turėtų sau pasistatyti. Jeigu ti, tas įstatymas bus dau- 
lošėjams vargus, mokinusis, ginusiai pritaikomas Apries 
dėjus pastangas, o prisieitų i kovingesnius darbininkus 
lošti apytuštėj svetainėj ir dari , , ..
- „„ -a zini,- ™ streikuose, tarp bedarbiu,is savo iždo dalį įskascių pa- .. 1 . . .. :
dengti, tai būtų lošėjams i demonsti acijose bei pohti- 
skriauda ir skaudu, o apielin- niame veikime. Komunistai, 

[kės lietuviams didelė gėda, todėl, reikalauja panaikint 
j Bet as manau, kad neprieis ya(juiamus 
j prie to, apielinkės lietuviai at
liks savo užduotį ir atsilankys 
skaitlingai.

Pirmesnėje žinutėje iš Free1- 
hold, N. J., rašiau, jogei čia 
pirmiau gyvavo ALDLD. kuo-

i žiai fyšia.
yra truputi trūkumų iškalbo
je, bet be abejonės ir tas bus 
pataisyta.

reikia pridėti, nes darbininkai 
negali pragyventi už tas algas, 
kurias gauna.

Paskiaus paaiškėjo, kad išlai
dos, gyvenimo reikalingi pro
duktai šiais metais brangesni, 
negu jie buvo pereitų metų pra
džioje. Iš kitos pusės, tai vėl 
čia paaiškėjo, kad darbininkai 
prie C.W.A. darbų negali pasi
daryti tinkamą gyvenimą.

Kitas ponas, pasakodamas 
apie miesto išlaidas, sakė, kad 
miestas jau dabar turi duoti be
darbių vaikams ir cod liver oil.; 
Girdi, seiliaus tai dar nereikėjo | 
duoti.

Taip pat jie užmokęję ir ran
das darbininkų, kurie jau po ke
lis metus nedirba. Kiek tai tie
sa, tai darbininkai patys jau 
gerai žino. Bet kodėl tie ponai 
dabar jau šelpia bedarbius? 
Todėl, kad yra karingų darbi
ninkų, kurie veikia ir kovoja. 
Todėl, kad yra revoliucinis dar
bininkų judėjimas, kuris tai iš
kovojo.

Bėda ne tik bedarbiams, bet 
ir namu savininkams. Seiliaus 
namų savininkai manė,-kad jie 
išeis gerai, kad jie gali nesiskai
tyti su darbininkais. Dabar 
jau laikas atėjo, kad ima ir na
mų savininkus.

jei name gyvena bedarbių 
šeimyna, tai namo savininkas 
negauna randos. Tuomet val
džios “relief” duoda namų sa
vininkui “pašalpą.” Bet kaip jie 
duoda? Pinigais neišmoka.' 
Duoda tik “skripsais” ir tik 
tiek, kiek miestui reikia mokė
ti taksų. Tuos “skripsus 
kas 
Tai 
vėl 
kas 
taisyti namas, 
neturi iš ko.

Todėl reikia visiems stoti į 
darbininkų eiles ir vesti kovą 
prieš tokią tvarką.

vo užduotis sulyg išgalės, kuo- 
geriausįa, bet kaip bus su 
publika? Ar skaitlingai atsi
lankys, ar parems lošėjų i 
rengėjų triūsą ir čbfu’biįlinkiš- 
ką meną ? Tai yra klausimas, 
kurį kiekvienas Freeholdo ir

“prieš” valka
tystę” įstatymus.

Falšyvų Gemblerystės Įran
kių Kompanijos

Jungtinėse Valstijose yra
, kuriospa. Nekurie draugai, protes- 

tuodami man pareiškė, kad ir kehos kompanijos, 
■ -• ’ • , specialiai gamina falšyvas,

Kitaip tam tyčia sužymėtas kortas, 
0 netikrus gemblerystei ski

riamus metalinius pinigus, 
suklastuotus “daisus.” Tuos 
ir kitus panašius daiktus 
gembleriai paprastai užsisa
ko telegrafu ir skirtingais 
žodžiais, kurių reikšmę te
žino tik jie patys ir tos 
kompanijos. Apie šitas gu
drybes praneša spaudai Ok- 
land, Cal., miesto majoras

nie- 
neima, kaip tiktai miestas, 
reiškia, kad jie “duoda” ir į 
atsiima. O namų savinin- 
negauna nieko. Jei reikia 

tai savininkas

DETROIT, MICH
itgal čia 

Jaunuo- 
150 kuo- 

nariai susi-
iš choro ir 

simpatikų

pastangomis 
jaunuo- 

gerai 
Jaunuoliai platina 
ir pradeda

Keturi mėnesiai 
susiorganizavo LDS 
lių kuopa. Tai yra 
pa. šios kuopos 
dėjo daugiausiai 
šiaip darbininkų 
vaikai.

y O r g a nizacijų
buvo suorganizuota 
liams mokyklėlę, kuri 
pasisekė.
literatūrą ir pradeda veikti 
daugiau darbininkų judėjime. 
Tai labai geras darbas, kuo
met pradėta organizuoti jau
nimas. Kai kuriose organi
zacijose draugai kelia keblius 
klausimus apie chorą. Susi
rinkimuose buvo statoma 
klausimai apie Laisvės Chorą, 
ar jisai su jumis ar ne? Toki 
klausimai kartais neduoda nau
dos, bet dar labiau choristus ir 
jaunuolius kiršina. Reikėtų 
daugiau vieni kitais pasitikė
jimo.

Eilinis.

dabar minėta kuopa gyvuoja, 
tik nieko neveikia.
sakant, gyva, tik nekruta, 

[ man išrodo, kas gyvas, tai 
ri krutėti. O jei nekruta, 
mažai ir gyvybės turi, 
manau, kad toji pastabėlė 
eis ant naudos virš minėtai 
kuopai. Nelauks kitos pasta
bos ir tuojaus sukrus šį bei tą 
veikti, o veikimui dirva plati 
ir sąlygos geros, nes nedidelė 
svetainė prelekcijom, diskusi
jom bei debatam galima gau
ti gana pigiai. Prelegentai ne
sunku parsikviesti iš Brookly- Russell, 
no arba Philadelphijos. Dis- 
kusuoti ir debatuoti gali pa
tys lavintis. Laiko, ypatingai) 
dabar, žiemos metu, pas visus 
užtektinai. Daugelis net nu
siskundžia, kad neturi kuri 
liuosą laiką praleisti. Tai ko i 
gi laukti ir gyviem būvant ne-) 
krutėti ?

Pranas Veivsris,
* Kliubo Korespondentas.

BOSTON, MASS.

tū
tai

iš-

Medžiai, nuo Kurių 
Įdega Oda

Yra daugiau kaip 50 
skirtingų rūšių medžių, nuo 
kurių medžiagos gaunasi 
rankų odos įdegimas. Tarp 
jų yra ir eucalyptus medis.

Įstatymais Apsaugoja 
Mirusiųjų Garbę

Dvidešimts trijose valsti-
Sausio 21 d. buvo laikytame ,gi°j šalYj Y™ krimina- 

masinis mitingas paminėjimui j lininis įstatymais užtilau-
Lenino, kuris jau 10 metų, 
kaip yra miręs. Susirinkimas 
buvo didelis ir sėkmingas. Bu
vo keli kalbėtojai, kurie ge
rai išdėstė Lenino mokinimus. 
Taip pat skaitė Lenino laišką, 
kurį šis didelis darbininkų 
vadas siuntė Amerikos darbi
ninkams 10 metų .^atgal.

Paskiaus buvo ir muzikalė 
programa, kur dalyvavo dar
bininkų choras, dainavo Inter
nacionalą ir kitas darbininkų i 
kovingas dainas.

Taip pat programoje daly
vavo John Reed Kliubo na-! 
riai, kurie perstatė veikai ūką 
iš darbininkų gyvenimo.

džiama spausdinti neteisin
gas žinias apie numirusius. 
Viena priežastis tokia, kad, 
girdi, jeigu kas norėtų ir 
teisingai aprašyti mirusio 
gyvenimą, tai jis galėtų būt 
suklaidintas prasimanymais 
bei paskalais apie velionį.

Ilgiausiai Budavotas
Triobėsis

Gaisre Žuvo Trys Vaikai

Cologne katedra Vokie
tijoj buvo pradėta statyti 
1248 metais ir užbaigta tik 
1880 metais; reiškia, buvo 
statoma 632 metus. Ta ka
tedra yra augščiausias, po 
Eiffelio bokšto, statybos 
darbas Europoj.

* SHAWINIGAN FALLS, 
Kanada. — Gaisre žuvo trys 
kūdikiai Boule šeimynos. 
Ketvirtą išgelbėjo tarnaitė.

Slapta chiniečių organiza
cija Hung Draugija turi 
jau 1,547 metus amžiaus.
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D arbininke
Sutrauka

Buvo nedateklius 30 d. rugs. 42.45 Į 
Viso įplaukų iki 11 d. sausio $457.21 ; 
Išlaidų su buvusiu nedateklium 455.76 ŠEIMININKIŲ

Seimininke
mes. Jam vienam težinomame širdies 
labirinte, rodės, kas plėšė jo širdį, dūrė

Parašė Ting-Ling
(Autore šios apysakėles buvo areš

tuota ir nužudyta Chinų policijos 
Shanghajuje praeitą, 1933 metų, vasa
rą. Ji buvo žymiausioji moteris ra
šytoja visoje Chinijoje, narė Vykdo
mosios Tarybos, Kairiųjų Rašytojų 
Lygos, ir vadė Kairiosios Kultūrinės 
Federacijos. Jos vyras H u Yeh-ping, 
buvo pasižymėjęs rašytojas, vadas 
darbininkų-kareivių k o r es p o ndentų 
sekcijos Kairiųjų Rašytojų Lygoje. Jį 
taip pat nužudė vasario mėn., 1931 
metais, Shanghajuje.

Ši apysakėlė versta iš anglų kalbos 
vertimo.)

Dangus buvo pajuodęs, apsidengęs ne
ribota tamsa! Iš tos tamsos puolė ūžian
čio vėjo nešamos snieguolės. Pasaulis 
buvo pilkas—ūkanotas. Sniege atspin
dėjo mirtinga nakties pilkuma.

Tamsūs būrio šešėliai, pasmerktiejie ir 
jų sargybiniai, tylėdami veržėsi pro pil
kumą; tylą ardydami barškėjo sargybi
nių kardai, ir surakintųjų pančiai, žo
džių nesigirdėti. Nieks nedejavo, nieks 
nevaitojo, nieks neverkė. Vilkdami 
žingsnį už žingsnio, jie traukė užslėpto
jo laukų kampo link, žudynių vieton!

Lieka ižde 11 d. sausio 1.45 
L.ieka nemokėtų bilų “L-vei” $380.00 I

Mes prašome drauges kaip galinti 
greičiau pasidarbuoti ir pasimokėti į 
centrui likusias bilas ir paaukauti po ' 
daugiausia, kiek galima, kad ta sko- | 

j la išsilygintų.
Aukas ir visokias mokestis 'siųskit 

ALDLD arba C. Sekretoriaus, drg. 
D. M. šolomsko vardu su pažymėji- j 
mu, kad tai LDSA reikalams. Tiki
mės, kad draugės suprasite padėtį ir 
atliksite savo užduotį. Sykiu taria- 

j me ačiū visoms draugėms už puikią 
I kooperaciją buvusiame organizacijos 
I darbe, 
i Bend 
! mūsų :

j LDSA ir “DARBININKĖS” FINAN
SŲ ATSKAITA UŽ SPALIO, LAP
KRIČIO IR GRlrOI>ŽIO MĖN., 1933, 

IKI 11 I). SAUSIO, 1934 _M.

tais viršpaminėtais priesko
niais. Ant galo apdėk trupi
niais,. užpilk ĮA puod. vendens 
ir pakepk. Kaip obuoliai bus 
minkšti, paduok šiltą su sal
džia grietienėle.

; LDSA. Finansinė Atskaita

32.35 ' 
6.00

10.40 ;
3.54 į 
9.00 1

Įplaukos Spalio Mėnesio

Narių mokesčių 
“Darbininkės” prenumeratos

I “Darbininkės” pavienės kopijos 
Už knygas 
Aukos “Darbininkei”
Kuopų mokestys už “W.W.” pa- 

vienes kopijas
“Daily Worker” kuopos auka
A. Kom. Partijai kuopų aukos 
Liet. Kom. Partijai kuopų auk.

Viso

2.38
2.00
2.13
3.80

$71.60

To paties tikimės ir ateityj. 
Ira viso LDSA apyskaita tilps 
skyriuose sekamą savaitę.

S. Sasna, 
buvusi LDSA C. Sekr.

O. Depsienė,
LDSA ir ALDLD Iždininkė.

Knyga “Švyturys” Dykai 
ALDLD. Nariams

šliš-šluš-šliš, šliš-sluš-šliš... Iš žaliai 
apšviestos salės žengė neaiškūs žmonių 
šešėliai atvirųjų laukų pusėn. Batai ir 
pusbačiai sunkiai mynė sniegu apklotą 
žemę. Įnirtę žieminiai vėjai pasitiko 
juos ledų kruopomis ir sunkiais sniego 
drėbsniais. Užpuolusis ledinis vėjas, 
šiurpuliais juos varste, bet šešėliai neat
sižvelgdami i tai trauke pirmyn, šliš-

“Prakeikimas!” kaž kas nusikeikė. 
“Šunys! Kaip toli dar jie mus nuves, kad 
galėtų slaptai nukirsti galvas...”

Antroje eilėje, mergina-draugė, pakar
tojamai kratė galvą. Vėjas, blaškydamas 
jos trumpus plaukus, vertė juos jai akys- 
na.

Išlaidos Spalio Mėnesio
Sekr.-red. alga už 4 savaites 
“W. Woman” kuopų bilos 
“W.W.” prenumeratos
“W.W.” narių prenumeratos 
“Daily Worker” kuopos auka 
A. Kom. Partijai kuopų aukos . 
Jaunuolio delegato kel. j Paryž. 
Liet. Kom. Partijai kuopų aukos
Taksų
Agentams nuošimčiai

64.00 
3.00 
1.00 
9.00 
2.00 
5.33 
5.10 
3.80 

.12 

.37

Pas ALDLD Centro Komi
teto knygių yra apie 1,500 
“Švyturio” knygų. Knygos 
yra gražiai apdarytos ir tu
ri 286 puslapius. Tai dar
bininkiškų eilių knyga. Jos 
kaina buvo $1.50, bet ALDL 
D Centro Komitetas, atsi
žvelgdamas į tai, kad kny
gos yra daug ir veikiausiai 
daugelis buvusių LDSA na- 

o knyga nau- 
moterims,

Aįsisukdamas staugdamas vėjas, be 
gailesčio juos draskė, žiauriai kapodamas 
einančiųjų veidus. Apsupi me, saugoja
mojo būrio viduryje, ėjo jaunas, jautrus 
jaunuolis; nežiūrint paniūrimo jo veide, 
jis—tikras gražuolis. Rodės jam, jis ką 
tai staiga atsiminęs. Štai jis mato visą 
kas įvyko dar taip nesenai, nors taip nu
tolusiai. Prieš jo akis kyla apvalus vei
das, pinasi jame neapykanta su godumu; 
žiaurus veidas, padabintas imperialistų 
mėgiamais ūsais. Žvilgsnis išdavė jame 
slepiamą džiaugsmą. Prasivėrusi burna 
atšakiu balsu piktai ištarė: “Ar neturi
te dar ko pasakyti? Ištarmė yra nus
pręsta ir tuos bus įvykdyta.0

Atsimindamas tai, jaunuolis jautėsi 
kuone tirpstąs ugnyje liepsnojančioje 
krūtinėje. Jis norėjo sudraskyti tą vei
dą, sunaikinti jį, nutildyti jo balsą! Vie
name apsvaigimo momente, jam rodės 
turįs prasiveržti pro eiles. Jis pradėjo 
skubėti. Dar visai nesenai, be teismo 
pasmerktas mirti, kada jo draugai šaltai 
priėmė sprendimą, jame liepsnojanti ug
nis virto neribotu pykčiu. Jis rodėsi są
monės netekęs.

Silpnasis jaunuolis, beeinąs būrio vidu
je, stengėsi užgniatižti tą besiveržiantį 
balsą, kurs tiesiog varo ji iš proto. Jis 
kandžiojo lūpas drebėdamas iš pykčio, 
kurio pareikšti jis negalėjo. Plačiai at
viromis akimis, liepsningu žvilgsniu, al
kanai, Ivg ko jieškodamas, žvelgė tai į 
vieną, tai į antrą, sale jo einančius 
draugus, f”

Išblyškusi šviesa, atspindanti nuo snie
go, silpnai apšvietė arčiau einančiųjų vei
dus. Kareivis sunkiais antakiais, aštrio
mis žvėries akimis! Beprotiškai perkreip
tas kareivio veidas, jo išplėstos šnervės, 
storos lūpos... Kitas į jį panašus’c Jis 
skubiai nusisuko nuo jų... jo akys pa
stebėjo brangų, pažįstamą veidą, švel
nus, iš to veido trykštąs žvilgsnys, žo
džiais neapsakomas, suteikė jam ramu
mo. Švelnumas, kokiu drauge bekrintan- 
tieji kovoje draugai tegali atjausti ir pa
sidalinti.

Jo pyktis ir baimė išnyko lyg ir nebu
vusi. Meilė, ir kas galima pavadinti il
gėsiu gyventi, užpildė daug kentėjusią 
jo krūtinę. Norėjo jis apimti tą veidą 
ir begaliniai išbučiuoti. Savo žvilgsniu 
atsakydamas parodė drąsos ir tvirtumą 
nusistatyme.

Vertė Bolys Kastenas.
(Tąsa kitame Darbininkės ir šeiminin

kės Skyriuje.)

Viso $93.72
Menesio į

24.10 I 
8.00 ■

10.08 i 
5.70 |

12.50 I
11.10 i

įplaukos Lapkričio

Narių mokesčių 
“Darbininkės” prenumeratos 
“Darbininkės” pavienės kopijos 
Už knygos
Aukos “Darbininkei” ir LDSA

Centrui
L. Kom. Partijai kuopų aukos
Mass. Kuopų mokestis už C. sekr.

sugaišuotą laiką ' 9.06 j
Sekr. grąžino liekamus nuo išl. 22.00 j 
“Daily Worker” kuopos auka 1.30 |

—-----  i
Viso $103.84 Į

rių jos neturi 
dingą, ypatingai 
kurios iš jos gali pramokyti 
savo vaikučius eiles sakyti, 
deklamuoti, duodame tą kny
gą ALDLD nariams dykai. 
Kuopos praneškite, kiek jums 
reikia prisiųsti. Persiuntė 
mą apsimoka pačios kuopos. 
Šį klausimą 
kiekviename 
susirinkime.

L). M.
ALDLD,

pasvarstykite
ALDLD kuopos

Šolomska-s, 
CK Sekretorius.

Išlaidos Lapkričio Mėnesio 
“Laisvei” “Darb.” No. 8 spauda
Sekr.—red. alga už 4 savaites 
“Daily Worker” kuopos auka 
L. Kom. Partijai kuopti aukos 
Taksų
Agentams nuošimčiai

Protokolas LDSA IV-to 
Rajono

Apie Virimą Kopūstų
Kopūstai yra vienas iš svei- j 

kiaušių valgių. Pigus ir priei- IU 
namas kiekvienai darbininkei-; 
šeimininkei. Tik, deja, ne vi- į 
sos šeimininkės žino, kaip ko- ! 
pūstus virinti, kad jie nenus-, 
totų savo vertės, vitaminų, kai- į 
kių, geležies, kurių apsčiai ko- į 
pūstuose yra. Abbie Marland, | Meskime 
galva naminio mokslo 
siu Universitete, sako, 
pūstai turi savyje ne 
reikalingus žmogaus 
mui vitaminus A. ir B, bet taip- 
pat turi ir vitaminą C, kuris j Padienio, jeigu norite, kad tilp- 
yra labai naudingas dantims, i V1 sekančią savaitę. Mes tiki- 
sulaiko juos nuo gedimo ir pra- į ni^s bš jūs, draugės, daug pa
šalina škorbųtą. Vitaminas C J Kalbos ir draugiškos koopera- 
taip pat randasi orandžių bei cijos. 
čitrinų sunkoje ir špinakose.

Kopūstai geriausia valgyti . 
Fali, salotų formoje bei lengvai j 
apvirinti. Ot, kur mūsų šei- I 
hrininkės ir daro klaidą! Ko

pūstus virina ir šutina peril- 
i gai. Kopūstai net parausta, nes 
ilgas virinimas paveikia ant šie-1 Knitting Mills Co., W. Roxbu- 
ros, kuri randasi kopūstuose. ■ rvj, mums darbininkėms davė 

| Taip pat jie nustoja savo sko- NRA. ši dirbtuvė randasi Bos- 
; nio ir išduoda nemalonų kva- tono priemiestyje, čionai dir- 
i pa. Tuo pačiu kartu ilgas viri- ba vienos moterys prie “sve- *" ii irimas sunaikina didelę dalį tų derių” ir skurinių švarkų. Dar- 
naudingų\vitaminų ir tada ko- bas nuo šmotų. Nėra jokios 
pūstai jau ne maistas, bet tik unijos ir todėl darbininkės su- 
kamšalas, sunkus ir nenaudin- silaukė NRA išnaudojimo. Ple-

■ gas viduriams.
Kopūstai turi būt 

greitai, pasūdytame 
Jauni, 
virinti nedaugiau 10 
Baltus, senus

i minutes ilgiau. Išvirus paduo
ti sutaisius sulyg skonio, užpi
lant biskį tarpyto sviesto, bei 
grietinės. Bet atsiminkite, 
drauges, kad ilgas virinimas su
gadina šį gerą valgi. Rauginti

žali, kopūstai

kokias

80.00 .
I

64.00
1.30

11.10

”)4

Viso $157.06
MėnesioĮplaukos Gruodžio

Narių mokesčių 
“Darbininkės” prenumerata 
“Darbin.” pavienės kopijos 
Už knygas

I “Darbininkei ir LDSA 
j aukos
i “W. Woman” prenumeratos
i “Daily Worker” auka
i TDA auka

A. Kom. Partijai auka
Liet, ir Vok. K. Partijom 
Sasnos maršruto lėšoms

i Karosienčs maršruto nedatekliui 
Prieškariniam Kongresui auka 
“Laisvei” kp. bila

Wiscon- 
kad ko- 
tik taip 
organ i z-

Draugės šeimininkės, 
: me jūsų kooperacijos.
■ ninkiu skyrius, yra
, rius. Rašinėkite į jį.
! na draugė turi
I valgiu taisyme, 
Įvairiais, netik 
abelnos namų

j mais. Tai kodėl nepasidalinti 
šį skyrių ben

drai, kolektyviai, o pamatysi
me, kad jis bus geresnis, įvai
resnis ir naudingesnis visapu
siškai. Raštus šeimininkių sky
riui siųskite ne vėliau ketvir-

praso- 
šeimi- 

jūsų sky- 
Kiekvie-

įvairius būdus 
turi patyrimo 
virtuvės, bet 

ruošos klausi-

Vargas ir Išnaudojimas 
Darbininkių

BOSTON, Mass.—Armstrong

virinanri 
vandeny, 
pakanka 
minučių.
penkias !

. čiantis, Hooverio laikais, algų 
! kapojimam, čionai algos buvo . 
į nukapotos iki žemo laipsnio, 
įdirbant po 48 valandas į savai
tę uždarbis buvo nuo $5.00 iki 
$12.00, bet tada dar buvo pi
gesnis pragyvenimas, tai dar
bininkės šiaip taip vertėsi.

Prasidėjus NRA, iškarto
i daugelis darbininkių skaityda- 
:mos kapitalistų laikraščius 
džiaugėsi,, nes manė, kad ištik-

LDSA 4 Rajono delegačių 
konferencija įvyko sausio 7 die
ną. Delegačių pribuvo 9, nuo 
6 kuopų. Protokolas pereitos 
konferencijos skaitytas ir vien
balsiai priimtas. Taipgi iš
klausytas valdybos raportas ir 
priimtas. Organizatorė rapor- 

i tavo, kad nauja kuopa susitvė
rė Whyominge, mūsų rajonas 
turi 130 narių. “Laisvės” nau
dai koncertas davė $48.00 pel-

i 1 - .| kopūstai taip jau geras valgis, 
t jeigu nepervirinti ir jeigu Į juosi _ 
nepridėta perdaug kiaulienos, 
taukų ir kitokių galų. Sunka 
nuo raugintų kopūstų, net ne
kuriu daktarų rekomenduoja-

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Suknelės forma (pattern) 
yra gaunama 

16, 18, 20, 30, 32

Jis buvo jaunas, jausmingas 
pilnas pasiryžimų.

“Vumt.° šautuvo rankena 
smogė jo krūtinėn. Krūtinėn, 
degė kilnių idėjų ugnelės; krūtinėn, kuri 
visados buvo silpna, ir kuri po dvide
šimties pusbadžiavimo dienų tamsiame, 
niekad saulės nematančiame kalėjime, 
dar labiau susilpnėjo. Jo svajones iš
blaškė smūgiai ir keiksmai sargybinio 
kareivio.

poetas,

dūsliai 
kurioj

“Išžagink savo motiną! Kur taip sku
bi? Paspėsi velniui atiduoti savo dūšią!”

“Klank, klank!” Nekenčiamu balsu 
skamba geležiniai pančiai ir grandinės 
ant jo ir jo draugu kojų bei rankų. Mai
šėsi .garsai grandinių su sunkiai minan
čiais sniegą batais, šliš, sluš! šliš, sluš!

Dar kai kas jam paaiškėjo. Jis pasi
jautė beeinąs kažkur. Keistos mintys 
skriejo. Pasirodė jam būk matąs kitą 
porą akių. Tokių meilių, nepamirštamų 
akių, kurios gali pažvelgti į jo sielos gel-

Darbininkės Motinos Svajonė
Darbininkė motina
Skausmuos gimusį sūnų 
Karštai prie krūtinės spaudė;
Jos akis vilgė
Džiaugsmo ašaros,
O protas ateities tinklą audė:
Užaugs,
Bus didelis vyras
Prieš kapitalo smaką statys krūtinę;
Supras
Esamas skriaudas,
Stos drąsiai į kova žūtbūtinę.
O gal?
Imperializmo bus auka,
Gal šrapneliai kūną sudraskys?
O gal ?
Nuodingų dujų atmosferoj
Paskutinė gyvybės žymė pranyks.
Motinos širdis
Smarkiai plakė
O mintis,
Kaip žaibas smegenis Narstė,
Vien degė vilčia
Matyti sūnų
Laisvos komunos kūrėjų tarpe.

Rl, Svyrūnėlis.

Išlaidos Gruodžio

“Laisvei” kuopos bila 
“Laisvei” už spaudos darbus 
Už protesto telegramas 
Už štampas 
“Darbininkei” paveikslai
Pild. Komiteto narių kelione 

posėdžius
“W. Woman” prenumeratos

1 “W. W.” narių prenumeratos
i “Daily Worker” apsk. auka 

A. Kom. Partijai apsk. 
L. ir V. Kom. Partijoms 
Prieškariniam Kongresui 
Taksų 
Agentams nuošimčiai

3.00 !
13.99
18.41

Centrui
83.80 Į no, o apskričių piknikas $15.87. 

r/oo ■ Buvo surengtas piknikas del 
5.00 ' Komunistų Partijos, nuo kurio 
5-00i pelno liko tik $3.45. Piknikas 
3 oį paramai “Laisvės” davė $104.31 
6.42 i pelno. Kuopos į rajoną yra su- 
5.00 | mokėjusios $7.70.

Nutarta atsikreipti, 
centras vieton
“Laisvę
savaitę, kurios neišgali 
vę” užsiprenumeruoti.

ma, kaipo gyduole viduriams ir numeris 1753, 
turi taip jau daug vitaminų.
Bet apie virimą ir sutaisymą 34,36,38,40 ir 42 dydžio (size). 
raugintų kopūstų pakalbėsime j DeI 16_kos dydžio reikia ketu. 
kitu kartu, o dabar noriu rju jr vjeno aštuntadalio yardų, 
draugėms šeimininkėms patarti,; 39‘colių pločio> audimo ir 3 aš- 
Irnivv nirto lokni o/^hii n* m I . . •» •> • . •.......... ..... ; vardo skirtingos 

varsos audimo—apvadams. Prie 
formos yra įdėtas anglų kalboj 

į p a v e i ksluotas pamokinimas,

kaip sutaisyti labai sotų ir pi- j tuntadalius 
gų valgį iš “lima beans” ir j 
maltos mėsos. Valgis lengvai ■ 
sutaisomas ir kepamas pečiu- ’ 
je, tad tuo pačiu kartu galima | kaip gjūtf

Viso $192.58
Mėnesio

auka 
aukos 
auka

kad 
Šviesos”, siųstų 

toms narėms, kartą į 
Lais- 

(Šis 
’-bgo j draugių tarimas negalima įvyk- 

.35! inti, del visos eilės kliūčių, 
i oojMes gajime tik pigiau “L.” 
/ooįgauti iš “L.” Bendrovės, nes 

21.501 “Laisve” nėra ALDLD nuosa- 
5.00 I Vybė.—Red.) 5.00 l J '
9.61 
5.00

1.00
5.25
3.12

Nutarta rengti ateinantį ru- 
denį Dr. J. J. Kaškiaučiui pra
kalbas. Bilų išmokėta $7.74. 
Paaukota Centro Komitetui pa- 

Viso $7 .08 i dengįmuį LDSA centro skolų 
$5.00.

Komisija peržiūrėjimui kny
gų, atrado viską tvarkoje. Nu
tarta, kad visa komisija daly
vautų ALDLD 12-to Apskričio

.30

Įplaukos Sausio

Narių mokesčių
“Švjesos” prenumerata
“Darbininkes”
LDSA Centro reikalams aukos
Už knygas
“Working Woman” auka
“W. W.” prenumerata
Liet. Kom. Partijai aukos
TD Apsigynimui kuopos narinė T . ,, ,

mokestis 6.00 1 I rajono valdybą del 1934
3.00 j metų, išrinkta sekamos drau-

Z)rg.—S. Diskauskienė; 
raštininke—E. Cibuls- 
fin. ras.-—L. Rauduvie- 
iždininke—E. Krutuliu-

Mėnesio
10.95 

’ 1.00
pavienės kopijos 5.74

20.45, 
10.60

i konferencijoje, kuri įvyks 28 d.
22.95 ■ sausio.

j “Priekalo” prenumeratos

j Viso $89.19

Išlaidos Sausio Mėnesio
I Sekr. alga už 3 sav. gruod. m. 48.00 

“Labor Defender” narių pren. 1.00 
“New Pioneer” narės prenum. .50 
“Young Worker” narės prenum. .50 
“Work. Woman1’ auka ir pren. 8.50 
Liet. Kom. Partijai aukos 22.95 
T. Darb. Apsigynimui kp. mok. 6.00 
“Priekalo” prenumeratos , 3.00

Viso $90.45

ges: 
užrašu 
kienė;
nė ir

Kuopų raportai išduota raš
tiškai ir visi priimti. Konfe
rencija užsidarė 5 vai. vakare.

Pirm. S'. Diskauskiene, 
Sekr. E. Cibulskienė.

✓

iškepti ir “dezertą” iš obuolių. 
Vienu kartu viską kepant su- 
čėdysite kelius centus ant savo 
“gazo” bilos.
Džiovintų Pupų ir Mėsos 

Kepsnys
Paimk du puoduku “Įima 

beans” ir pamerk per naktį. 
Ant rytojaus apvirink ne visai 
minkštai. Tada paimk 1 sva
rą sumalto “round steak” ir su
maišyk jį su kapotais cibuliais, 
druska, pipirais ir biskį muš- 
tardos. Paimk kenuotų tomai
čių ir į juos įdėk 2 šaukštu
ku cukro, druskos, biskį cibulio 
ir vieną lapelį. Tada ištepk 
kepamąjį bliūdą sviestu bei tau
kais, dėk eilę pupų, eilę sutai
sytos mėsos ir eilę tomaičių. 
Atkartok pakol viską sudėsi. 
Kepk neperkarštame • pečiuje 
kelias valandas. Pakanka 6 
valgytojams. Mažai šeimynai 
imk visko perpus mažiau.

Kepti Obuoliai
Imk 2 puoduku duonos tru- i 

pinių ir sumaišyk juos su tree- ■ 
daliu puoduko tarpyto sviesto.1 
Nulupk obuolius ir supjaustyk 
% colio storumo. Dėk gana 
storai sviestuotų trupinių į ke
pamą formą ir ant jų padėk ei
lę obuolių. Apibarstyk cukru
mi, biskį tarkuoto “nutmeg,” 
tarkuotos citrinų ' žievės ir cit
rinų sunka palaistyk. Vėl dėk 
eilę trupinių, ant jų obuolius, 
vėl apibarstyk cukrumi ir ki-

Atsiųskite penkįoliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: J>ai- 
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New Yorko City. 
(Rašykite angliškai, o negalintieji 
angliškai rašyti siųskite į “Laisvę,” 

! mes perduosime.)
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NOS VAKARIEN

M. PRANSKAITe

K. MENKELIūNIūTiį,

s®

LIETUV

J. L. KĄVALIAUSKAITĖ

Prašom Viso isitėmyt 
Šį Svarbu Parengimą

Visuomet Savo Parengi
mais Pasirodo Geriausia

ŠOKIAI PRASIDĖS 
6:30 Vai. Vakare
Programa Laike 
VAKARIENES

dėlioję, 4 VasarioFeb., I! 
Grand Paradise Ballroom,

A. VIŠNIAUSKAS

Į PROGRAMA: MARIJONA PRANSKAITE, Sopranas, šešis me

tus mokinosi Italijoje; KONSTANCIJA MENKELIUNIUTE, me

zzo sopranas, kuri taip pat mokinosi Italijoje; A. VIŠNIAUS- 

KAS, baritonas, irgi turintis gražios sceniškos karjeros; J. L. 

KAVALIAUSKAITE, mezzo sopranas, visų mylima ir daug pa-

tarnavusi mūsų judėjimui; A. KLIMIUTE, koloratūro sopranas, 1 

dar jauna dainininkė, bet savo talentu jau pagarsėjusi.

Taipgi dainuos AIDO CHORO MERGINŲ SEKSTETAS ir AI

DO CHORO VYRŲ OKTETAS. Visiems akompanuos L. B. 

ŠALINAITE.

įžanga vakarienei, koncertui ir šokiams 85c; Išanksto perkant 15c; Vien šokiam 35c
/WWWV\AA/WW\AAAZWW'^AAZW\AAZVWWWW,AAZWWWWW^W\ZWWWVWWWV, WWWWWWWVWVWWWWWWVWWWVWWVWWW
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Penktas Puslapis

kus paminklas darbininkei į .. . , •• 1) 1 4-' “, atsilankykit. Bus koncertine pro-motinai!

>

EAST
Su

156

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
namus. Prašome

COAL CO.

ne dar

3

ir

Dr. Theodore Conklin

JUOZAS KAVALIAUSKAS
sklokinin- Laisniuotas Graborius(24-26) I

j nekuriu vardus iš surašo skai- 
tė, nes “nelabieji” bimbukai

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

frentus.

NEW HAVEN, CONN

Direktorių Sekretorius J. Nalivaika.

į streiką, 
unijistu, 

kitus tini

me n- 
Pru-

šio 
tai

iš ryto iki 9 vai. vakare, 
valandai vakare..

111., ir 
ir at-

Komisija.
(24-25)

Pruseikos
Darbo

poųų pavydas 
labiau akstinti

Laisvės” pabėgęs.
Kaltė glūdi tame, kad ne- 

į j moka prie minių ir biznierių 
kad neleidus' prisitaikyti.

Prisiminė, kad buvęs pieti-

ST. LOUIS, ILL-
Bendras Frontas
Klasės Priešais

tai išnaudoto-

“LAISVES” BENROVES ŠĖRININKŲ ATYDAI!

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmad^ Sausio 29, 1934

NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

U n i j a 
kur 
and 

vieną

ir

nepamiršo

(Tąsa nuo 3-čio pusi.)
bus “geri laikai,” sąmonin-
darbininkių nenorėjo nei

Ryte
Sckmadięniais nuo 11 ryto iki 12 dieną

Telephonas MEdallion 3-1328

susirinkimas įvyks 1
(Feb.), 7 vai. vakare, L. U. Kluibe, !
41 Berkeley St. I

Visi draugai ir drauges, malonė
kite susirinkti laiku, nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti, ir svarbių 
laiškų iš centro perskaityti.

Sekr. S. Penkauskas. 1

reika- 
jeigu 

revoliuciniame 
' nereiškiame

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mea 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

LAWRENCE, MASS..
ALDI.D 37 kp. ir LDSA 8 kp. i 

dieną vasario ,

4

(

revo- 
“Vil- 

ir bimbukai rė-

HARTFORD, CONN.
ALDLD. 3-čia kuopa i LDSA. 8 

kuopa bedrai rengia savo “Vestuvių 
vakarienę,” 8-tą dieną balandžio 
(April), Angora Hall.

Nariai nutarė iš anksto garsinti, 
kad galėtum gerai išgarsint, tad vi
si įsitėmykite dieną ir mėnesį ir 
malonėkite nerengti jokių parengimų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

svarbių dalykų aptarti.
M. Yegela. . 

(23-24)

grama ir šokiai.
O. V., fin. rašt.

§

Pruseika Vis Pasakoja Senas Darbininku 
Judėjimo Niekinimui Pasakas

valdžios Sovietų formoj. Kad 
Vokietijos socialistai krimina
liai pardavė darbininkų klasę 
žiauriam fašizmui, tai p. Pru- 
seikai negalvoję apie tai, nes 
tur būt jo frentai ten.

Taipgi pasididžiavo Sovie
tų Sąjunga, kad ten darbinin
kai nekenčia nuo bedarbės ir 
darbininkų būklė gerėja.

Bet kas yra vyriausiu So
vietų Sąjungoje ūkio planuo
toju ir tų milžiniškų darbų 

' pravedėju, tai nepasakė. Jei- 
igu būtų pasakęs, tai pats sau 
būtų 'apspjovęs ant veido.

Kad Sovietų Sąjungoje yra 
j galinga disciplinuota Komu- 
| nistų Partija, kurios vadovy
bės priešakyje stovi d. Stali
nas, todėl visas sunkenybes 
nugali. Sovietų ūkis ir darbi
ninkų būklė eina geryn.

Pruseika iš Europos atsi
kraustė savo kalba į Ameriką. 
Amerikoj visi galai suirę ir tik 
vienas p. Rooseveltas savo 
politika gali išgelbėti iš 
krizio, bet ar tai darys, 

1 klausimas ?
Priėjo prie išvados, kad 

’ darys, nežiūrint, kad bankuo
se yra daugybės pinigų.

Amerikos darbininkai, čia 
gimę, da labai toli nuo komu
nizmo, nes pereituose rinki
muose Fosteris gavo tik 100 
tūkstančių balsų.

Ateiviai Amerikoje 
liucijos nesukelsime. 
nis,” “Laisvė 
kia, kad jau darbininkų masės 
kairėja ir jau revoliucija čia 
pat, bet masių neturi ir nieko 
nereiškia. Bet masės su Pru
seika. Brooklyne, Patersone 
ir kitur. Chicagoj “taipgi su 
Pruseika.”

“Vilnis” į vakarienę su- 
| traukė apie 2 šimtus žmonių, 
[o “Naujienos” į oro lakūnų— 
j 4 ir pusę tūkstančių.

Amerikos komunistai Pru- 
seikai baigia nykti—iš 60 tūk
stančių, liko tik apie 13 tūks
tančių ir tie patys pakrikę ir 
taip toliau.

Pruseika atkartojo tą pačią 
pasenusią pasakaitę apie visus

Pats save, 
kitus savo 

priminti,

15 d. sausio, 1934 m., neti
kėtai atsirado L. Pruseika. 
Jam ant greitųjų (iš St. Lou- 

*is, Mo.) sklokininkai surengė 
prakalbas. Dirbo sušilę p.p. 
Janus-Janušienė, Grigaitienė,
Lieponis ir Ratušinskas. Ma- 

’* nė sukviesti masę darbininkų, 
bet nusivylė.

Vietinių atėjo keli susipratę i 
darbininkai ir keli aršūs prie- j 
šai darbininkų klasės. Dides
nė dalis publikos buvo iš St. 
Louis, Mo., kuri susidėjo 
sklokininkų pritarėjų ir kelių I 
skebų. Kadangi “Naujoji 
Gadynė” tapo užtarėja St. 
Louiso skebų, tai streiklaužiai, 
neturėdami kur prisiglausti, 
nes nuo jų net dori katalikai 
šalinasi, ir eina prie susipra
tusių darbininkų, tai geriau
sią prieglaudą jie (streiklau
žiai) rado pas sjdokininkus.

Belaukiant publikai, pasiro- j 
do ponas Pruseika. Svetainės 
savininkas Jocius (aršiausias 
darbininkų judėjimo priešas) 
užima pirmininko vietą ir per- 
stato kalbėtoją.

“Dabartės ponas Pruseika 
kalbės.”

Mum visiems žinoma, kad 
Pruseika moka mažiau susi
pratusius darbininkus suklai
dinti.

Darbininkai, kurie nėra bu
vę darbininkiškame judėjime, 
tai tuos jis visiškai sudemora- 
lizuoja.

Todėl Pruseika pradėjo
prakalbą nuo kapitalistinių
šalių ūkio pakrikimo ir krizio. 
Visur surado Komunistų Par
tijų kaltę už nesugebėjimą 
prie minių prieiti; jos žiną 
tik iš Kompartijų pasižymėju- 

. sius veikėjus mėtyti ir tt.
Įkiru buvo klausytis, kaip 

renegatas Pruseika niekino 
Vokietijos Komunistų Partiją. 
Girdi, Vokietijos Kompartija 
manė, kad Hitleris pats sau 
sprandą nusisuks ir del to ne
veikė, nėjo į bendrą frontą šu 
Vokietijos organizuotom m a- i partijos “griekus. 
sėm, o socialistus apšaukė di- Butkų, Strazdą 
džiausiais darbininkų priešais frentus 
ir tt.

Pruseika pasakė vieną iš | te, nes 
didžiausių melagysčių, nes vi- tiek daug Pruseikos frentų iš 
sas svietas žino, kad Vokieti- Partijos išmetė ir šėrų neat
jos Komunistų Partija dėjo vi- moka, o jau dabar, ant galo, ir 
sas savo pastangas įtraukti Tauras iš 
visas organizuotas darbininkųĮ 
mases ir socialdemokratus 
bendrą frontą, 
fašizmui įsigalėti Vokietijoj.!
K. P. ragino prie kovos už nu- niame Illinojuj, apie Bentoną, 
vertimą Vokietijoj kapitaliz- Zeiglerį ir West Frankfort, 
mo ir įsteigimą darbininkų bet rado padėtį daug bloges-

nę, negu pirmiau kad buvę.
Turbūt Pruseika nei vieno 

savo frento sklokininko nera
do, nes ten kova per kelis me
tus eina su mainų baronais ir 
su valdžia. Mainieriai gavo 
patyrimo, kas jų f rentals yra, 
o kurie ne.

Taipgi garsiai Pruseika kal
bėjo apie bendrą frontą. Pru
seika turi gerų pasekmių, pa
vyzdžiui, “suorganizavo ben
drą frontą” Rockforde, 
surengė balių. Tai jau 
siektas tikslas.

Kam bendras frontas 
lingas kitiems tikslams, 
mes aetiviai 
judėjime nieko 
Amerikoje. Pruseika sako, 
kad “Amerikoj gimę darbinin
kai toli nuo komunizmo. Tik 
Amerikos (čiagimiams) darbi
ninkams teisė priklauso nu
versti šią kapitalistų valdžią.”

Tokiu būdu mum, ateiviam; 
nėra reikalo jungtis tarptau
tiniai, kad bendrai kovoti 
prieš mūsų visų bendrą prie
šą kapitalizmą. Tai Prusei
kos linija. Jam reikia turėti 
bendrą frontą tik del balių ir 
kitų pasilinksminimų.

Čia aiškus Pruseikos 
ševistinis nusistatymas, 
seika susibendrino su social- 
fašistais ir su aršiausiais 
bininkų priešais.

Užsibaigus Pruseikos 
dai, buvo pareikalavimas 
so.

kad pasirodė pereitais metais 
Hartforde.

Ir ištikro, draugai, man no
risi’ daug kas pasakyti, kad 
mes tikrai turime rengtis į šį 
parengimą. Yra ir ko rengtis. 
Be geros programos ir vaka
rienės, “Laisvė” yra darbinin
kų dienraštis. Tai mūsų laik
raštis, darbininkų, kurį mes 
turime paremti.

Ypatingai šio krizio mo
mentu, darbininkų spauda la
bai reikalinga. Mes dirbame 
sutartinai darbininkų judėji
mui, laikraščiai mūsų yra to 
judėjimo centraline gysla. Tai 
mes turim ir dirbti savo spau
dai.

Man teko girdėti, kaip 
nas “didelis” tautos šulas 
rėsi, kad8' jie nepalaiko 
dviejų savaitraščių, o mes 
laiką net du dienraščiu,
pyksta, kad darbininkai gerai 
laikosi, kad darbininkų spau
da pasilaiko ir kyla. Mat, 
kuomet darbininkai palaiko 
savo spaudą, kuomet jie vei
kia sutartinai, 
jai smunka.

Todėl šitas 
turi mus dar
vienybėm Parodykinhe, kad ir 
šitas Conn, valstijos darbinin
kų parengimas dienraščio nau
dai pavyktų kuo geriausia, pa
rodykime, kad mes mokame 
veikti ir mūsų eilės neper- 
laužiamos.

Dalyvaukime visi parengime 
ir kitus raginkime dalyvauti. 
Visi turime tenais būti.

J. Shukaitis.

New York, N. Y. — Civi- Į 
lių Laisvių Unija reikalau
ja, kad NRA leistų šio mie
sto kailiasiuviams nusibal- 
suoti, kurios unijos jie no
ri. Sako, kad industrinė re
voliucinė unija turi net 10,- 
000 narių, o senoji reformi- 
stinė tik 2,000. Nežiūrint 
to, NRA reikalus veda 
senąją unija ir nepaiso 
dustrinės.

su
in-

Albany, N. Y. — Įneštas 
dstijos seimeliu sumany-

NEWARK, N. J.
Sietyno Choro mėnesinis susirin-' tai. 

kimas įvyks 29 d. sausio, j___
svetainėje, 180 New York Avė.

Visi nariai, choriečiai, ir meno ra-' 
telio grupelės skaitlingai atsilanky-, 
kite, nes komisija prie tos vakarie- j — 
nes išduos raportą, prie to yra daug 
kitų

STAMFORD, CONN.
LDS. ir Jaunų Komunistų Lyga 

rengia šokius su programa 10 dieną 
(23-24) j vasarj0 (February), 7 vai. vakare. 

1 Polish National Home svetainėje, 
į 804 Atlantic St. Įžanga tik 35 cen- 

susirin- i tai. Programą išpildys Aido Choro 
Lietuvių i merginų Sextetas iš Now Yorko.

Rengėjai.
(20-24)

vie-
gy-
nei ■ mas, kad viešas mokyklas 
^"‘lankantiems vaikams čiepi- 

jjimas būtų verstinas.

ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia šokius sek- ' 

madienį, 28 d. sausio, 408 Court St., į 
8 vai. vakare. Įžanga tik 17 centų.; 
Visi prijaučianti chorui malonėkite 

į atsilankyti ir paremti chorą finan-1 
Į siniai. Rengėjai.

(23-24)

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 
Įsitemyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 TT?TT 17 IMTl2T?Arba užeikite pasikalbėti 1 K U-LdVlISUK

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

VARGAS IR IŠNAUDOJI
MAS DARBININKIŲ

PHILADELPHIA, PA.
Dešimts metų sukaktuvių pami

nėjimą rengia del Daily Worker, 2 
dieną vasario (Feb.), Girard Manor 
Hall, 911 W. Girard Ave., 8 vai. va
kare.

Bus prakalbos ir koncertinė pro
grama, programą išpildys vietiniai 
artistai, prakalbą sakys Daily Wor- 
kerio redaktorius, draugas Hatha
way, jis kalbės kokią svabią rolę lo
šė darbininkiški laikraščiai krizio j 
metu. Kviečiam visus atsilankyti 
skaitlingai. Įžanga dykai.

. Komisija.
(24-25)

Brooklyn, N. Y.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

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

Kreipiamės prie draugų šėrininkų ir skaitytojų, 
, kad jie rūpestingai rengtųsi prie šio suvažiavimo. 
Žinote, kad ryšyje su “Laisvės” dalininkų suvažiavi
mu būna perbėgimas, peržiūrėjimas praeitų metų nu
veiktų darbų ir nustatymas veikimo sekantiems 
metams visam revoliuciniam darbininkų judėjimui.

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

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

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

tira- 
bal-

Pirmas gavo balsą J. J. 
Daujotas. Jis darė pastabas
klausimuose bedarbės, bendro 
fronto, “Laisvės” ir “Vilnies” 
Bendrovių suvažiavimų. Taip 
pat apie Pruseikos ir kitų iš 
Kompartijos prašalinimą 
streiklaužių darbus.

Pakeltame streiklaužių klau
sime paaiškėjo, kad plačiai 
pagarsėjęs George Bereiša 
viešai prisipažino, kad jį siun
tė Shoe and Boots
dirbti į kitą šapą, 
buvo pripažinta Boots 
Shoe Unija, išskiriant 
department^ (lasters), nes jis 
buvo susiorganizavęs į kitą 
uniją. Pastaroji unija (las- 
teriai) turėjo išeiti 
Bereiša, būdamas 
streiklaužiavo prieš 
jos darbininkus.

To ir užteko, nes
kai su reakcionieriais neleido 
daugiau Daujotui pastabų da- 

' ryti.
Pruseika ant viršminėtų pa

stabų susinervavo ir gerai iš- 
sikoliojo.

Drg. G. Bendix visiškai iš 
lygsvaros Pruseika išvarė, 
kuomet pastatė griežtą klau
simą : “Kokis skirtumas tarpe 
Sovietų Sąjungos Kompartijos 
ir Amerikos Kompartijos?”

Pruseika, vietoj rimtai atsa
kyti, išsikoliojo, o Pruseikos 
frentai daugiau nedavė staty
ti klausimų.

Po prakalbų buvo teirauta
si, ar bus Pruseikos prakalbos 
St. Louis, Mo. Sklokos vienas 
“čyfas” atsakė, kad nebus. 
Bet kiek buvo galima supras
ti,- kad sklokininkai ant tiek 
susikompromitavo, kad savo 
mieste nedrįso viešai rengti 
Pruseikai prakalbas, nes strei
kavusieji kriaučiai sklokinin- 
ku£ su streiklaužiais būtų ge
rai pavaišinę.

Jeigu būtų buvę daugiau 
laiko ir būtų sužinoję, kad 
Pruseika su savo frontais lai
ko “misijas” East St. Louis, 
III., tai būtų patyrę, kad ir čia 
darbininkai prieš Pruseika ir 
jo

ro 
gy 
klausyti, kad NRA nepagerins 
jų padėtį. Kompanija užsitup- 
dė mėlyną arelį ant lango ir 
sutrumpino valandas iki 40 
į savaitę, bet užmokesnio ne
pakėlė, o dirbant nuo šmotų, 
tai jau moterys mažiau pasida
ro algos. Gi tuom kartu vis
kas brangsta, alga mažėja, o 
pragyvenimo kainos lipa į kal
ną, kas reiškia faktišką algų 
nukapojimą.

Darbininkės pradėjo kalbėti 
apie streiką, nes tuom laiku 
Bostone streikavo kailiasiuviai 
ir pikietavo aplinkui dirbtuves. 
Ir šioje dirbtuvėje pasirodė la
peliai, šaukianti į streiką. Ka
pitalistas nusigando ir pakėlė 
po kelis centus ant darbo, taip, 
kad kaip kurios smarkesnės 
darbininkės galėjo pasidaryti 
iki $14.00 į savaitę laiko.

Bet Amalgameitų unijos par- 
davikai sulaužė Bostone kailia- 
siuvių streiką ir todėl pas mus 
negalėjo įvykti streikas. Tada 
išnaudotojas paleido visą eilę 
darbininkių iš darbo, kurias tik j 
nužiūrėjo, o likusias pradėjo I 
versti, kad jos dar labiau sku
bėtų. Prie darbo primesta tik 
vienas kitas centas, o už švar
kus lupasi daugiau negu dvigu
bai, kur pirmiau švarkas buvo 
$3.00, tai dabar prie NRA jau 
$6.50. Tas parodo, kad pono 
Roosevelto išperėtas vanagas su
teiks naujus milionus pelno ka
pitalistams, o darbininkams ir 
darbininkėms dar didesnį var
gą, išnaudojimą ir badą! La
bai aiškiai matosi tas, vien šio
je dirbtuvėje, algos sumažėjo, o 
pragyvenimas ir kiti reikmenys 
baisiai pabrango.

Daųbininkė.

WORCESTER, MASS.
Amerikos Lyga Prieš Karą ir Fa

šizmą rengia dideles prakalbas, 2 
dieną vasario (Feb.), Washburn 
Hall, Main St., 8 vai. vakare.

Kalbės B. Mathews, pirmininkas 
Amerikos Lygos Prieš Karą ir Fa
šizmą. Kviečiam visus darbininkus, 
intelektualus, profesionalus ir tuos 
draugus, kurie stoja prieš karą ir 
fašizmą. New Yorko centras šios 
organizacijos atsišaukė į visas kuo
pas ir visus draugus, kad pridėtų 
savo balsą ir spėkas prieš karą ir 
fašizmą.

Sergančių 
Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

ei)

< >

e O

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

DRS. SCHONGER & STENGER
394-398 Broadway, 331-335 Ui vision A ve J, Brooklyn, N. Y.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

ĮSIGYKITE REMINGTON TYPEWRITERS
“Laisvė” gali pristatyti jums j namus Šių metų, vė

liausio išdirbinio, su naujais patobulinimais

Visas New Havenas Rengiasi 
Važiuoti j Waterburj Vasario

10 Dieną
Taigi, wiaterburieciai, neiš

sigąskite, nes visas New II a- 
venas rengiasi atvažiuoti į 
Waterburj. Jei kitos koloni
jos taip rengiasi, tai jums rei
kės pasilikti už durų pastovė
ti.

Mūsų choras taip pat žada 
pasirodyti dar geriau, kaip

Gražus Paminklas Dar
bininkei Motinai
NEW YORK. — Darbi- 

ninkas Simon Weissberg, iš 
New Haven, Conn., atvežė 
ir paaukojo Tarptautiniam 
Darbininkų A p s i g y nimui 
$71.75. Šitie pinigai yra da
lis, kurią Weissberg gavo 
savo motinos palikimo. Jis 
juos paaukoja kovai "už po
litinius kalinius. Tai pui-

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

Odos Nušašėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir Mešlažar- 
nės Ligos, Nervų

Įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui
KALBAM LIETUVIŠKAI

D R. ZINS
110 Fast 16 ST. N. Y
Tarp 4th Avė, ir Irving Place 

Įsisteigęs oer — 
Valandos—9 A. 

O Sekmadieniais 9

25 metai
M. iki 8 P. M.
A. M. iki 4 P. M

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus al&entus už tą pačią kainą

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

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

keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

RAŠYKITE: “LAISVe”
427 Lofimer St.. Brooklyn, N. Y.

1 • •
* J*v
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231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

i—.4

mažas Pasakau aiškiai, kad busiu so-
uz

STEPHEN BREDES, JR
30 Delegatu iš Newarko Lietuvis Advokatas AVENUE

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

i
c>

į

x

X
F ei j eton iška s A 'ašy vi a$

(Pabaiga)

'fJJTTTf

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785
su tais Per-<an^ vakarienei ir Šokiams

WOLF AUTO REPAIRSdu-1vie-

11 ž- TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIREDŠi Vakarą Prakalbos 512

{■

MM

Bus ir kitų svarbių reika-
rytu

O. Visniauskienč.

BOSTON LUNCH Phone STagg 2-6497
CK. Delegatė.

Tai Lietuvių ValgyklaBendro Fronto Delegatams komunistams kailis iš-

Malonekite Persitikrinti.

o ne
>

< i

PAIN-EXPELLER

T v

<j>
<•>

5

s
I $

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

TEL. STAGG 
2-5043

iki
iki

i s .

parSm, krikStynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

Šia i 
irį 

be j 
ci-j

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6
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NOTARY
PUBLIC

241 BEDFORD AVE. 
Brooklyn, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugi
ja rengia prakalbas/ pirma
dienį, 29 d. sausio, 7:30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje, 
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N.

318
Po 

š geriausių

eisiu |yčs” piknikai 
griebė į yni geriausios.

LDSA. 132 
kuopos susirinkimas 
ketvirtadienį, 1 d. 
7:30 vakare, pas d. 
kienę, 851 Hart St.

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

kad 
idant 

nepai- 
social- 

Burkšai-

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

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

MUSU (STAIGA ATLIEKA SEKANČIUS DARBUS: 
MIRUSIUS' PARVEŽAM I? VISU SALiU, IR IŠ ČIA 
PAS1UNČIAM 1„ KUR KAM REIKIA. TURIM TRIVATIŠKĄ, 
PIRMAJAI PAGALBAI AMBULANS1N( AUTOMOBILIU 
KURIUO PATARNAUJAM NUVEŽTI I. LIGONINĘ IR 
PARVEŽTI. TURIM MOTERĮ, MIRUSIOMS MOTERIMS 
PRIŽIŪRĖTI. DUODAM GRAŽIA, VIETĄ, SAVO 
MYLIMUOSIUS PAŠARVOTI DOVANAI.

VISAIS TAIS REIKALAIS KREIPKITĖS I, MUS, O MES 
KUOOER1AUS1AI PATARNAUS1M.

MŪSŲ, RAŠTINĖ ATDARA DIENA^ IR NAKTĮ. MUSU 
TELEFONAS NIEKAD NEMIEGA.

fchi oo A mV jAt jA» Zu >rw Ar jAc iA. Zk x*\ A jAc r*

besmegeniais, į 
Į tai jie mus toliau padėtų ne-! 

social is-' 
E. But-:

I Dien
i Davimui.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų 
tuvių, kitokių

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

Nuo Rcumatiškę Skausmų
Rcumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expellcris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Expel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

MONTREAL - CANADA

PAJIEŠKOJIMAI 
PAJIEŠKOJIMAS

Benedikta Jasmontaitė pajiesko 
savo sesers Evos, kuri paeina iš 
Lietuvos, Sedos parapijos, Telšių 
apskričio. Prašau jos pačios atsi
šaukti, arba jei kas žinote, kur Ji 
gyvena, būsiu labai dėkinga, jei man 
pranešite. Kreipkitės sekamu ant-, 
rašų: Benedikta Jasmontaitė, 
2954 W. 1st St., Coney Island. N.Y.

(23-25)

“Laisvės” šėrininkų suvažia-

MATHEW F. BALLAS 
(Bl ELfiU S K fl S)

JONAS STOKES
Marion St., kainp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

tikietas 75 centai, o prie 
bus 85 centai.

šioj istorinėj ! 
Taipgi gautas1 
nuo Max. Gor- 
silpnos sveika-

Jis pasi- ■

d Paradise
Grand St., 
suvažiavimo 

vaka-1

“Na. mat, visgi, drauge, 
tas, kaip čia, kad ir bolševi
ko. bet uždirbtus centus už-

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

| labai žemą kainą.
i tclefonuokite arba
| karnų antrašu:
Į 66 MARCY

Brooklyn, N. Y.
ir naktį prisirengęs patar- 

K Jauskite kainos.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoji! tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKR1NSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

i cial-sklokininkas.
! Į delegatus,” tarė 
I k as j

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio a*i8tantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo U) ryto iki 10 vakare 
Nedėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir Si)OO"ŪMI egzaminavimas

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $2 50

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

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

S 
I 
s 
I 
s
I Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 1
| ant visokių kapinių; parsamdo au-į 
| tomobilius ir karietas veselijoms,| 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams į 8 * ,
I 

3 

1

į

Evergreen 7-6167

PETER BANES
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
Reikalui esant j 
kreipkitės se-Į

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas Ii. 23rd St.

Neblogas nusistatymas, bet! 
------kas 

pridūrė

Pirmad., Sausio .29, 1934

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas įvyksta nedėliojo, 4 
d. vasario, 
Ballroom, 
Brooklyne. 
bus viena
rienių ir šokiai prie geros or- 
kestros. Turėsime daug sve
čiu iš įvairiu kolonijų. “Lais- 

ir vakarienes 
Pirkite tikie-

BeštaB Puslapis

NEW YORK O IR APIELINKES ŽINIOS
Iy. Kalbės Dr. R. Andersonas 
I ♦ •

j ir J. W. Thomsonas. Ateikite 
i visi ir daug naudingų patari- 
jmų išgirsite. įžanga veltui.

Kviečia Rengėjai.

Skaitlinga ir Entuziastiška 
F.S.U. Konferencija

New Yorke Generalis Steel“ *r studijuoju dausose]juos vadiname 
žvaigždes.

“Aš tikiu, kad jūsų išpažin-jgu 
jtis teisinga, bet vot mes

New Yorke dvi unijos ,Ho-j brooklyniečiai, socialistai, 
e .... x ----- ... • ; _ kaip tamstos ko-!

voji prieš komunistus, o ypa-| 
tingai prieš Bimbą?” Rakiau-j 
sė rimtai Michelsonas.

“Et, aš žinau ko tu nori. 
Vadinas, tu nori žinoti 
negaliu jums uodegą 
jeigu “in 
delegatu 
muose. 
padėkim 
kuom aš

i tel & Restaurant Workers In-irime žinoti, 
dustrial unija ir Amalgama-

,ted Food Workers unija pa- 
Pereitą penktadieni prasi-i skelbė generali streiką. Jis 

dėjo Sovietų Sąjungos Drau-j turėtų apimti 30,00(1 dirban- 
gų (FSU) Pirma Nacionalė | čių valgyklose, kaip tai ^pa- 
Konvencija. Pirmoj sesijoj, ■ tarnautojų, virėjų ir virtuvių 
atidarymo susirinkime jau bu-I darbininkų. Bet kol kas laik- 
vo suvirs 1,100 užsiregistra- J raščiai praneša, kad nėra tiek 
Vusių delegatų ir skaitlingai: darbininkų išėję į streiką, 
svečių. New Star Casino sve-i Streikas yra paskelbtas prieš 
tainė buvo perpildyta. iN.R.A. nustatytas nepakelia-

Konvenciją sveikino Sovic- mas darbo sąlygas ir 
tų Sąjungos atstovas A. Tro- 'algas, 
janovskis. apgailestaudamas, 
kad del susidėjusių darbų ne
gali dalyvauti 
konvencijoj, 
pasveikinimas 
kio, kuris del 
tos negalėjo atvykti, 
žada dalyvauti sekamoj kon-j*L 
vencijoj. Sveikinimas nuo d. j 
W. Z. Fosterio sukėlė didelį! 
entuziazmą.

Pirmutinė iš kalbėtojų bu-]shingtone. 
vo jauna Japonų Darbininkų Į _
Kliubo atstovė. A. Ishagaki.l 
Jos pasirodymas sukėlė ova-1______ ■
ciją ir delegatai sustojo. Kiek- ' 
vienas suprato, kaip svarbu KAS NAUJO TARP 
šiandien japonų darbininkų 
vienybė su viso pasaulio dar
bininkais akyvaizdoje Japoni-j 
jos imperialistų provokuoja-į 
mos atakos prieš Sovietų Są- i 
jungą. Nedrąsi, pirmu sykitfj 
pastatyta kalbėti, kad pava-j 
duoti sergantį savo vyrą kai-i 
bėtoją, lėtai, pirma pasakyda
ma japonų kalboje, paskiau! 
sulig išgale išaiškindama ang- 
liškai—jinai aiškiai pasakė .
Japonijas darbininkų nusista- ...... , . % ,. ginti, tai gal jaū perdaug,

.. . įpridūrė Michelsonas.“Šiandien Japonijos impe-!
nali&tai apgulė Sovietų Są- Į “Tas nėra nei jokis prin- prasidėjo
jungos parubežius pulkais ka- cipas, pagavai tai tavo, nes to- škėmuks tuojaus

iv ginklai žvanga, i kia šiandien sistema^ o sočia- keikė.
imperialistai, pade- listai su šia sistema, sutinka, išpažinties!

ir jau i sutinka
Ar jau j sakė:

draugas Pruseika 
čia j tus padėjo.” Pridūrė 
no-' kus.

T o j aus no m i n a c i j o s 
bą. Jokubonis Į pirmininkus,I 
Michelsonas ir Pranckevičius 
į Joint Boardą nominuoti 
vienbalsiai.

ar aš, Bet kada vyrai susišaukė 
atsukti,! gruodžio 11 dieną ratelninkų 

case” tampu išrinktu I susirinkimą, tai tenai ant pa
sekančiuose rinki-l.iuokos nominuoja į lokalo pir- 
Vadinas. znočinas. Į mininkus Jurgį Petrašką, o 

sau, tu nori žinoti j gruodžio 13 atėję į lokalo su- 
būsiu po rinkimų, jsirinkimą, tai visi šaukė: “Jo- 

. kubonis, Jokubonis,!” Kaip jie 
tik rinkite kalbėjo Labor Lyceume, kad 
F. Kaipo-1 ratelninkai neturi smegenų, 

jie taip ir elgiasi lokalo susi
rinkime. Perstato ratelninką 
už pirmininkus, o išanksto pa
sidarę sutartį su socialistais 
sklokininkai balsoja už Joku- 
bonį, o np už. Petrašką. Rate- Į 
lio susirinkime saldliežuvavo, 
kad nuo nepolitikierių darbi
ninkų gauti balsų, o laike rin
kimų iškišo savo žmogų, mat;

. j Jurgis kaip kada gali užsina- 
I ravinti ir neklausyti social- 

Ą/r'0 i sklokininkų diktatūros.
1 , Mykolas Puzinas. 1

“Bet kaip su ’ teisingumu ?” j 
Paklausė Michelsonas.

“Toje srityje esu korekt, 
teisingas. Kaip A. Damijo
naitis patraukė Joną Hermaną 
teisman, kad atsiimti savo pa
skolą. aš buvau liudininku J. 
Hermanui ir liudijau “teisin-

Newarke įvyko konferenci- 
įja kovai prieš bedarbę. Tapo 
• išrinkta 30 delegatų, kurie va- 
| žiuos į visos šalies atstovų

! I konferenciją. Bedarbės rei- 
•'kalu visos šalies konferencija 

i įvyks 3, 4 ir 5 d. vasario. Wa- 
Darbininkų pa- 

‘! reiga sukelti lėšų delegatų ag nesutikčiau, 
i pasiuntimui. hmanęs griebtų,’

chelsonas.
“Vot toks, tai kunigas! 

ranką!” Pasikrato abudu 
čia Michelsonas paleidžia 
jokios pakūtos, nes lyg to 
gono, viskas atlikta gerai.

“Next! Next! Next! Kas) 
| ten. nėra daugiau?” klausia 
I Michelsonas.

“Iškilo buntas!” Suriko 
J Tiškus prie durų stovėdamas. 

“Kas, buntas?!” 
“Taip!” Atsakė Tiškus.

» “Kibą jie pasiuto!” Piktai 
pareiškė Michelsonas.

“Kaip tik Cibulskienė išbė
go iš tavo kambario, tai taip 

ūžimas, kuždesys, 
spjovė, už- 

pas tuos rup. . . ___
Butkus g------  -14.

• dar ,ij už skvernų, bet tas pa- tus ls a,lksto> nes ls anksto 
Pasiųskite jūs l...........

cicilikais, aš išpažinties nei-į 
siu!” Ir movė pro duris. Kau-j11* 
linienė stovėjo eilėje ir alpo,! 
tik klyktelėjo ir išbėgo namo. į 
Bet juk tie .buriutės nesvarbu,] 
bi čyfus išspaviedojai. tai da
lykas atliktas,” pridūrė Tiš
kus.

Susirinkimas po Atliktos 
‘^istkos”
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NOTARAS

riuomenės 
Japonijos 
darni kitų šalių imperialistų.! sklokininkai 
jau senai kariauja prieš Chi-!tai kam mane barti, 
nijos Sovietus, o dabar‘pasi- pamiršai, kad Chicagoje 
rengę pulti Sovietų Sąjungą, j nas mūsų vadas tūlo senio net 
viso pasaulio darbininkų tėvy-į penkis tūkstančius dolerių už- 
nę. Sovietų Sąjungos drau- gynė,” pridūrė J. Hermanas, 
gai Japonijoj yra žudomi ir “Tas tiesa, kad nėra jokis 
persekiojami. Bet Sovietų Są- principas, bet vot kaip kas 
junga yra ir Japonų darbinįn- ima ir pasako, vot, žiūrėkite, 
kų tėvynė. Ji mūsų viltis! kokius jūs žmones turite, kad 
Ir mes kovosime. Japonijoj ir'vargšus 
čia prieš Japonijos 
Hstus už apgynimą 
Sąjungos.”

Sekama kalbėjo 
Wise Tuller, Rabino 
duktė, kuri nesenai lankėsi 
Sovietų Sąjungoj. Taipgi kai- manas, 
bėjo Močiutė Bloor. Ją pub
lika pasitiko atsistojimu ir In
ternacionalu. šių dviejų mo
terų kalbos sutrauka bus pa
duota sekamuose “Darbinin
kės ir Šeimininkės” skyriuose. 
Kiti kalbėtojai buvo: L Wang,j gelio, dovanok 
chinų darbininkų atstovas 
G. Crawford, Socialistų Par-įgui. 
tijos atstovas, iš Erie, Pa.; 
Dr. Reuben Young, negras in
telektualas; Lozevich (gal 
Nazevick), Ukrainų darbinin
kų dienraščio atstovas ir Ro
bert Minor, atstovas Komųnis- j amato siūlių prosytojas, o iš 
tų Pąrtijos Centro Komiteto. | principo aidoblistas ir truputį 
Jo kalbą lydėjo nepertraukia-!sklokos principo ragavęs. Jo- 
mos ovacijos.

Pirmininkavo 
frank.’ Aukų 
ir 50c.

ALDLD.

darbininkus skriau- 
imperia- džia. Bet jeigu gailiesi už 
Sovietų griekus, Grigaitis atleido 

i socialistui, o man tau atleisti, 
Justine‘tai tik baikos,” pridūrė Mi- 

Wise ! chelsonas.
Gailiuosi,” pareiškė J; Her-

“Klaupkis!” Pareiškė Mi- 
chelsonas ir pakėlė ranką 
augštyn: “Viešpatie Grigaiti, 
tu atleidai socialistui griekus, 
tu pats save apsivalei 
aliejaus, kujolų-bingolų 

ir tam

nuo 
šmų- 
nuo 

bolševikų nukentėjusiam žmo-
kiirie paskolinę pinigus 

norėjo, iš draugo Hermano, 
net per teismą atimti.

“Next!” Suriko Michelso- 
nas. -

“Aš esu F. Kalpokas, iš

B. Jokubonis išnaujo atida
ro susirinkimą, padaro pareiš
kimą, kad “čistka” atlikta ant 
75 procentų korekt ir bendras 
frontas prieš komunistus eis 
gerai. F. Vaitukaitis paploja 
katutes. Tiškus išlėto nusi
juokia “Mūsų kunigas vis ge
resnis. visiems 'davė išrišimą.”

J. Pranokus pareiškė, 
turime dėti pastringąs, 
lygiečius suvajavoti, 
sant kokių nuostolių 
sklokininkai turėtų.

Amerikos Lyga Kovai Prieš 
Kara ir Fašizmą rengia pra
kalbas. Jos ivyks ši vakara. 
8 vai.. St. Nicholas Arena. 69 
W. 66th St.. New York. Wa- 
shingtono ponai paskyrė šim
tus milionu doleriu budavoii- 
mui nauju karo laivų. Vis 
daugiau gnnkluoiasi i)' karo 
pavojus didėja. Kovokime, kol 
dar yra nepervėlu. Reikalau
kime, kad visi pinigai skiria
mi karo reikalams tuojaus bū
tų perduoti bedarbių pašal
pai.

LDSA. 132 Kuopos Narėms
(Ridgewood©) 

įvyks šį 
vasario, 

Višniaus- 
Visos na- 

tis. tiek įsikarščiuoja, kad vi- rėš būtinai dalyvaukite, nes 
sus komunistus pasiūlo nuo!turėsime išrinkti delegatę ' į 
žemės paviršiaus nušluoti.

Herbert Gold- 
surinkta $.330

Brooklyn© lietuvių darb. 
organizacijų atstovų į ben
drą frontą, susirinkimas 
įvyks sausio mėn. 29 d., 
pirmadienį, “Laisvės” sve
tainėje, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyne, kaip *8 vai. va
kare. Visi atstovai kviečia
mi dalyvauti laiku.

S«kretoriu8.

I kių politikų nepripažįstu iki 
mane išrenka delegatu į uni
jos ofisą. Tiesa, prieš rinki
mus mirkčiojtT akį visiems, 
bet po rinkimų pasiunčiu vi
sus į peklą. Tada aš guliu 
ofise, kepalušą ant ausų už
simovęs kaip balnas ir stu- 

. dijuoju ‘matematiką,’ kaip 
žvaigždės keliauja per dau
sas. Kada kliaučiai ateina su

Butkus priduria, kad pakaks vimą, kuris įvyks šį sekmadie- 
tik Brooklyne, o kitur tegul nį. 
gyvena, nes iškelto obalsio vis-1 Jų. 
tiek nepajėgsime įvykinti gy-; 
veniman.

i ,visA srirū?inę’ ąkaip Prakalbos Sveikatos ReikaluI pradėti pliekti lygiečius. Svar- Į 
jstė, galvojo, mąstė, planavo ir 
galų gale nusitarė, ka«d Vai
tukaitis i protokolus pažiūrė
tų, gal tenai suras ant ko gali
ma bus 
vanoti.

Kada 
tai visi 
nes

kalbėjo apie ratelį, 
sutiko, kad ten žmo- 

be smegenų—užsukai
reikalais, aš juos apdovanoja Įjuos, pakalei kokių niekų, o 
svolačiais ir pasiunčiu lauk, i jie tiki tavim ir kelia rankas 
nes mano bibilija—Indriulisluž tave rinkimuose. Bet But-
taip nurodo, o jeigu to neklau- kus persergėjo, kad ratelnin- 
so, tai ,užleidžiu Džeką, kuris kus reikia sustiprinti,
apsisuka tris sykius apie kiek- žiūrėti kaip į kokius besme- 
vieną kriaučių ir manes dau 
giau nebaderiuoja,

-genius. . “Nes,. neduok dieve, 
o aš vėl išgirstų ratelninkai, kad mes

ves- 
grupių ir pavienių.

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir kr a javus 
s u d a r a u su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.
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Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

Williamsburghe:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.




