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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
.Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Pavienio Numerio Kaina 3c Metai XXIV, Dienraščio XVI

Pradės Išnaujo Karą 
Prieš Chinu Sovietus

SHANGHAI, Chinija. — 
Generolas Chiang Kai-she- 
kas žada paskirti buvusį 
Mandžurijos g e n e r olą 
Chang vadu karo prieš So
vietus centralinėje Chinijoj.' 
O generolas Chang zuž pini-, No. 28 
gus yra pardavęs Mandžuri- i — 
ją Japonijai.

Pastaras kelias 
nieko nesigirdėjo 
Chiang Kai-sheko
prieš Sovietus. Pasirodo, 
kad karas bus pradėtas iš
naujo. Sumušus Fukien 
povincijos sukilėlius, Chiang 
Kai-shekas turi liuosas ran
kas puolimui ant Sovietų. 
Kaip jam seksis, tai kitas 
klausimas.

dienas 1
apie I

AUKSĄ JAU PAĖMĖ ROOSEVELTO VALDŽIA 
SAVO RANKOSE; DOLERĮ JAU ATPIGINO i
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“LAISVES” BEND. ŠĖRININK AMS, KURIE 
ESATE PAMETĘ SAVO ŠERUS

ANGLIJA IR ITALIJA PRITARIA NAUJAM
APGINKLAVIMUI FAŠISTINĖS VOKIETIJOS

Graftas Prie CWA 
Darbu fe*

Pranešama iš Londono ir 
Romos, kad Anglijos ir Ita
lijos valdžios sutinka leisti 
Vokietijai išnaujo apsigink
luoti nuo kojų iki galvos, 
kaip kad yra apsiginklavę 
kitos imperialistinės valsty
bės. Mussolinio valdžia su
tinka leisti Hitleriui turėti 
pastovią ir pilnai ginkluotą \ 
armiją iš 300,000 vyrų. Ta
čiaus Anglija ir Italija rei
kalauja, kad Vokietija su
grįžtų į Tautų Lygą ir vėl 
dalyvautų “nusiginklavimo 
konferencijoje”, tai yra Ge- 
nevos sorkėse, po kurių 
skraiste imperialistinės val
stybės didina apsiginklavi- . 
m a. v

Vokietija Atmokės 77 Nuoš. Washington, is re- 
c 17 j.. . , zervu banku auksas jau per-
davo Kreditoriams 'imtas tiesioginėn valdžios

,rC-Tr< tx-^i • I globom Vienu pareiškimu 
| prezidentas Rooseveltas nu
statė dolerio vertę tik 59 
centų, tai yra, popierinis' 
doleris atpigintas ant 411 
nuoš. Tas reiškia, kad da
bar prasidės visų produktų 
kainų kilimas ir liaudies gy
venimo lygmalos kritimas.! 
Laimės kapitalistai. Biržoje 

; kompanijų Šerai jau. kyla į 
! padanges. Kapitalistai su- 
sižers milionus.

BERLYNAS. — Hitlerio i 
valdžia sutiko atmokėti vi
siems kreditoriams 77 nuoš. 

■ paskolų. Į visų šalių kredi- 
' (torius būsią vienodai atsi-

1 nešama.

Per Stratosferą Amerikon
FORT SCOTT, Kam— v ----—

Nieko nereiškia Roosevelto 1 PARYŽIUS, Francija.
tušti prižadai, kad graftas I Lene Cousinet būdavo j a to- 
prie CWA darbų bus išnai- M orlaivį, kuriuo jis mano 
kintas. Čionai šaika politi-, ateinantį liepos mėnesį pasi
nių razbaininkų priverčia ;
darbininkus dirbti už
centus į valandą, o apie pusę :
paskirtų pinigų algoms 
siima sau į kišenius.

Kai kurios organizacijos skundžiasi, kad negali 
surast šėrų certifikatų ir kai kurie individualai 

'tuom pat nusiskundžia.
Pamestų certifikatų vietoje, naujų negalime iš

duot, duodame tik paliudijimus, kurie yra taip ge
ri, kaip originaliai certifikatai.

Katrie iš draugų neturite nei šėrų, nei certifika
tų paliudijimų; bet esate šėrininkais, būsite priimti 
svetainėje, nes Bendrovės rekordų knygos bus po 
ranka ir tuojau galėsime surast jūsų Šerus.

Todėl, prašome visų organizacijų ir pavienių 
draugų, kurie esate šėrininkais ir esate prapuldę 
juos, be baimės dalyvaukite konvencijoje ir būsite 
priimti su sprendžiamu balsu ir ant vietos gausite 
paliudijimus.

4 Komunistus Laikys Kalė
jime Neribotam laikui
' PARYŽIUS. — Gautas 
pranešimas iš Berlyno, kad 

I kruvinoji Hitlerio valdžia 
galutinai nusprendė nepa
leisti iš kalėjimo draugų 
Torgler, Dimitrov, Popov ir 
Tanev. Jie būsią uždaryti 
ir laikomi po areštu neri
botam laikui.

Lewiso Mašinai Palikta 
Nustatyti Algas

Anarchiste Goldman 
Atvyksta Keikt Sovietus

kelti į stratosferą ir atlėkti 
25 į Jungtines Valstijas. Ar tas 

žygis jam pavyks, tai abejo- 
pa-1 jama. Tai bus pirmas ban

dymas. Orlaiviu dar, nieka- 
* 'dos nebuvo bandyta taip 

augštai pasikelti.

TORONTO, Kanada. — 
Roosevelto valdžia davė lei
dimą anarchistei Goldman 
atvažiuoti svečiuotis Jungti
nėse Valstijose. Ji. dabar 
randasi Kanadoj. Ji buvo 
išdeportuota iš Amerikos 
keturiolika, metų atgal. 
Goldman yra atkakli prie
šininkė Sovietų Sąjungos ir 
tarnauja kontr-revoliucijaiA 
Ir čia, matomai, atvyksta 
vedimui propagandos 
darbininkų tėvynę.

NUSKENDO 9 METŲ 
MERGAITĖ

ROCKVILLE CENTRE, 
L. L—Prigėrė Gloria McMa
hon, 9 metų mergaitė, ban
dydama išgelbėti savo bro
liuką James, 8 metų am
žiaus. Abudu čiužinėjosi 
ant ledo.

prieš

Svarbūs Debatai Komu- 
nistiį Su Fašistais

NEW. YORK. — Šį sek
madienį, vasario 4 d., Mecca 
Temple svetainėj, 130 W. 

j56th St., įvyks politiniai de
batai temoje: “Komunizmas 
ar Fašizmas?” Komunizmą

Amerika Tarsis Su
Japonija Del Laivyno

■ 4  —
WASHINGTON. — 

bama, kad prezidentas 
seveltas pasiūlys Japonijai

bčjimui Larinių’laivynų bu-Įnas Dennis, laikraščio “Aw- 
davojimo klausimo, 
tarpu lenktynės eina j 
trukčiais. '

SENATORIAUS PATI
PADEDA FAŠISTAMS

WASHINGTON. — Fran
ces P. Keyes, pati turtin
giausio Jungtinių Valstijų 
senatoriaus, sušilus giria 
Vokietijos Hitlerį ir jo fa
šizmą. Jinai siūlo tuo keliu 
eiti Amerikai.

Išreiškia Apgailestavi
mą Baliūnistų Nelaimės

SOVIETU ŽUVUSIEJI BAUCN1STAI; 
DAUGIAU ŽINIŲ APIE NELAIME; YRA 
ŽUVf MOKSLIŠKI ERDVIU PATYRIMAI
Iš Maskvos ateina dau

giau žinių apie nelaimę išti
kusią baliūną ‘Osoaviachim,’ 
kurioj užsimušė trys Sovie
tų orlaivininkąi-mokslinin- 
kai. Balionas rastas sudužęs 
už 150 mylių nuo Maskvos. 
Spėjama, kad pradėjus lei
stis žemyn, iš baliono buvo 
išleista perdaug gazų, tub 
būdu jisai labai smarkiai 
krito, nebuvo galima sulai-

komandierius, iš Fizinio 
Mokslo Instituto; ir Andrėj 
Vasenko, baliūno»budavoji- 
mo 'vedėjas.

Kuomet apie nelaimę dar 
nebuvo sužinota ir kuomet 
buvo pranešta, kad Sovietų 
balionas, pasiekė tas dideles 
augštumas, Maskvoje įvyko 
gigantiška darbininkų de
monstracija. Sakoma, kad 
apie milionas darbininkų da
lyvavo ir džiaugėsi savo 
draugų, dideliu atsiekimu.

Nelaimėje- sudužo visi 
moksliniai instrumentai ir

INDIANAPOLIS, Ind. — 
Kaip puikiai buvo Lewiso 
prirengta ir pripumpuota 
United Mine Workers kon
vencija, parodo tos konven
cijos tarimai. Lewiso maši
na pravarė tarimą, kad pa
vedama visa galia 
naliams lyderiams 
visas derybas su 
lu savininkais 
klausus nariu ir u

Socialistų Vadai Tebelaižo 
Kojas Fašistinei Dolfusso 
Valdžiai

nacio- 
vesti 

kasyk- 
neatsi-

- VIENA, Austrija. — Ne
žiūrint to, kad Dolfuss val
džia yra aiškiai fašistinė ir

LAKEHURST, N. J. — 
Leitenantas Settle, kuris ir
gi buvo pasikėlęs į strato
sferą už 63 tūkstančių pė
dų, išreiškė gilų apgailesta
vimą del žuvimo Sovietų ba
liūnistų. Jis pareiškė: 
“Mes esame labai nustebinti 
ir sugriaudinti”. Paskui 
Settle sako: “Mes tikimės, 
kad rusai tęs toliau pradė
ta darba ir aktyviai daly-

i SOVIETŲ SPORTININKAI SVEIKINO K0MUN1S-

Žuvo baliūno komandie
rius draugas Paul Fedosen
ko, kuris buvo žinomas kai
po garsiausias Sovietų Są- žlugo tie patyrimai, kuriuos
jungos civilis aviatorius; tie trys draugai buvo gavę 
drg. Uja Usiskin, vice-1 stratosferoje.

Roo'igins draugas Hathaway, "dėsnius laimėjimus.
“Daily Workerio” redakto-

TU PARTUOS SEPTYNIOLIKTĄ KONGRESĄ
laikyti konferenciją apkal- rlus’0 fa-WZ!n:> Pala’ky® P°- KomunisllJ Partijos Kongrese Irma llonnic lai kv’Danin “ A w_ c J °

■\7jakener” redaktorius. De- Pranešimas Apie Baliūnistų 
e-alva-1 batus rengia žurnalas “New Nelaimę 

Masses”. --------

Pranešimas Apie Baliūnistų

Paskelbė Tinginiais ir 
Šluoja Laukan iš Darbo

Pasikvjete Valdžios 
Agentą Išgarbinimui 
John L Lewiso

MASKVA. — Sausio 31 
d., 3 vai. po pietų, Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos kongrese ant estrados 
išėjo draugas Yenukidze ir 

i padarė tą liūdną pranešimą, 
kad baliūną ištiko nelaimė

NEW YORK. — Miesto 
ir federalė valdžia pradėjo 
terorą prieš CWA darbinin
kus. Paskelbia juos tingi
niais ir prašalina iš darbo. 
Nuo vieno parko darbų, darbo departmerito sekreto- pagerbė žuvusius draugus 

Jinai karžygius. \ '
Sakoma,' gyrė NRA ir unijos lydė-  --------- 1—------ ,------------ -

INDIANAPOLIS, Ind.
United Mine Workers kon- ir žuvo trys baliūnistai 
vencijoj buvo pakviesta kai- stratosferos tyrinėtojai., Vi- 
bėti Roosevelto valdžios sas kongresas atsistojo, ir

Brooklyne šitaip atstatyta j rė panelė Perkins.
60 darbininkų.
kad CWA darbuose bus įve-|rius. Baronų agentas Lew-J 
sta tiesiog militariška dis-ųsas pastatytas į didvyrius.
ciplina. Valdininkai kalba, 
kad greitu laiku apie 50,000 
CWA darbininkų bus atsta
tyta nuo darbo.

MASKVA. — Pasitiklfnui 
ir pasveikinimui Sovietų 
Sąjungos Komunistų Parti
jos • 17-to kongreso, Mask
vos 70 tūkstančių jaunų 
sport ininkų-udarninkų iš 
dirbtuvių ir fabrikų suren
gė - tuornamentą (lenkty
nes). Taip pat jie surengė 
sportininkų demonstraciją. 
Didelės minios rinktiniausio 
jaunimo maršavo ir sveiki
no bolševikų: su važiavimą*. 

. Kongresan atvyko jau
nuolių delegacija ir sveikino 
delegatus. Jaunuoliai pa
reiškė, kad jie visuomet pri-

sirengę, aktyviai dalyvauti 
socialistinėj kūryboje ir ap
gynime • darbininkų tėvynės 
nuo imperialistinių užpuo
liku.

Pagrobė Žmogvagį

klausus narių ir nustatyti Pra'^ojo terorą pueš pačią 
mainieriams algas. Mainie- j Socialdemoki atų P a i 11 ją, 
riai padarė klaidą. Jie sąvokos partijosJydenai tebelai- 
likimą atidavė nelemtiems valdžiai kojas, 
vadams, kurie atvejų atve-1

... , Tos 
partijos lyderis Schneidma-

: “Mes įsakėme 
Ir

> musų organizaci
joms sustabdyti visus politi
nius ginčus su valdžia, pra- 

Įsidėjus nazių sukilimui, ir
i ranka rankon su

* valdžios demokratiniais ele
mentais.” O paskiau, gir- 

idi, kovosime prieš Dolfusso 
TOKIO. — Karo laivyno ; fašistus!

admirolas Osumi pareiškė,!--------------------

“ SkZ MŽ/aSi:Jūrininkų Reikalavimai 
nis ir stipresnis už Jungti-! --------
nių Valstijų karo laivyną, i WASHINGTON. — Re- 
Prie to siekianti Japonijos voliucinė jūrininkų unija 
valdžia. ■ Yra atsiuntus du šimtu dele-

Bet gi Roosevelto valdžia 1 gatp, kurie reikalauja tei- 
paskyrė apie pusę biliono sės dalyvauti sudaryme ko- 
dolerių pabudavojimui 102?dekso del tos pramonės, 
naujų karinių laivų. Ir taip | Darbininkų vadas Hudson 
eina lenktynės tarpe impe- i persergėjo valdžią ir laivų 
rialistinių valstybių. ' savininkus, Kad daruininkai .

i nepasiduos jokiam algų ka-

Amerikos Maistas Slopinimui
KUDOS KevollUClJOS i augštesnių algų ir geresnių

—; darbo sąlygų.
HAVANA, Kuba. — Gau-, 

Apgailestauja Nelaimės .
valdžia i

jais yra juos pardavę vai-1 pareiškė: 
džiai ir kasyklų savinin-j y’soms 
kams.

Japonija Norinti Pra- i kovoti 

lenkti Amerika

CHICAGO, Ill. — Čionai 
policija suareštavo Verne 
Sankėy, kuriam primetamas 
pavogimas ir nužudyinas 
Lindberghų vaiko. Sankey 
užsigina ką nors bendro tu
rėjęs su ta žmogžudyste. 
Tačiaus jis prisipažino da
lyvavęs pavogime tūlo Bo- 
ettseher, už kurio paleidimą^ 
buvo išgauta $60,000, ir Ha-- 
skeli Bohn, už kurį gauta 
$12,000.

valdžios

WASHINGTON.— Gene
rolas Foulois, armijos orlai
vių skyriaus vedėjas, pa

reiškė išgirdęs apie Sovietų 
Sąjungos baliūnistų nelai
mę:

“Mes labai giliai apgaile
staujame mirtis tų trijų 
drąsių vyrų. Mes žinome, 
kad bus reikalingi tolimesni 

j skridimai į stratosferą del 
padidinimo žmonijos žinoji
mo. Armijos orlaivių sky
riaus žmonės stengsis vary
ti tą darbą pirmyn dvasioje 
tų trijų vyrų, kurie žuvo 
tose pastangose.

NACIONALE BEDARBIU konvenciją

Suėmė Anarchistų Vadą

nių organizacijų, draugijų,

PUNXSTAWNEY, Pa.— 
Trys Yingling seserys yra 
tokio amžiaus: Mary 102 
metų, Martha 100 metų ir 
Matilda 90 metų.

TRYS SENIAUSIOS 
SESERYS

STRAIPSNIAI “AMERI
KOS VAIZDAS”

ta iš Amerikos 
maistą už dešimts milionų 
dolerių Mendieto 
panaudos sustiprinimui sa
vo viešpatavimo. Ji tą mai
stą išdalins savo pasekė
jams, o savo priešus paliks 
badui.

“Daily Workeryje,K vasa
rio 9 d. pradės eiti eilė 
straipsnių žymaus ameriko
no rašytojo Spivak. Jie bus 
po bendru antgalviu “Ame
rikos Vaizdas.” Autorius 
specialiai važinėjo po Ame
riką ir rinko medžiagą savo 
straipsniams.

Bedarbių Tarybų Nacio- 
lis Komitetas raportuoja, 
kad prisirengimai prie na- 
cionalėš. bedarbių konvenci
jos* baigti. Konvencija’pra
sidės šį šeštadienį, vasario 
3 d., Washingtone. Rapor
tas sąko, kad konvencija bus 
skaitlinga delegatais. Jau;

darbo unijų ir t. t. Kon
vencijoj bus atstovaujama 
kiekviena svarbesnė pramo- 

s I 

nė. .
Konvencija plačiai disku- 

suos bedarbių problemas ir 
kovos būdus. Dar kartą be
darbių delegatai darys 

yra prisiuntę mandatus sa-1 spaudimą ant kongresų, kad 
vo delegatų daugybė masi- j priimtų bedarbių apdraudds 
nių organizacijų, draugijų, įstatymą.

BARCELONA, Ispanija. 
—Valdžia suareštavo Kata- 
lonijos anarchistų vadą. 
Kaltina jį surengime gink
luoto sukilimo prieš valdžią. 
Gali nuteisti mirtin ir nu-T

i. '

Išardė Demonstraciją, 
Sulaikė 13 Darbininku

PHILADELPHIA, Pa. —! 
Policija išardė priešfašistinę 
demonstraciją, kurią suren
gė Lyga Kovai Prieš Karą 
ir Fašizmą. Trylika darbi
ninkų suareštuota ir kalti
nami “netvarkos kėlime.”
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kad piešti $600. Mat, ėjo įkalbos, kad ban
kai atsidarys. Bet pasirodė, kad kalbos yra 
kalbomis, o bankas vis uždarytas, j Rašome 
LDS vienokius ir kitokius pasiūlymus, bet 
LDS visus atmeta ir mums pataria rašytis 
į LDS kaipo naujiems nariams.. Tą patari
mą mes ir priėmėm, ir gruodžio 10 d., 1933 
m., susirinkime išpildėme aplikacijas, sumo
kėjome mokestis, perėjome daktaro egzami- 
naciją ir patapome LDS kuopa iš 26 narių. 
Vėliaus gavome numerį 17.

Iki šiol ten LDS kuopos dar nebuvo. 
Naujoji kuopa imasi uolaus darbo gauti 
daugiau narių. Sakoma, jau šešis apli- 
kantus turi. Greta to, terrerhautiečiai 

kuopelę iš 20-30 
gražus ir pavyz-

M
M

M
M

Baisi Nelaimė!
Trys Sovietų baliūno “Osoaviachim” la

kūnai sutiko tragingą .mirtį pereitą ant
radienį, kuomet jų baliūnas leidosi že
myn iš stratosferos, kuris buvo pakilęs 
augščiau, negu kuris kitas baliūnas žmo
nijos istorijoj. Tais didvyriais yra Po- 
vylas Fedosenko, Andrius Vasenko ir 
Uija Usiskin.

Jie buvo pakilę 67,585 pėdas augštu- 
moje, vadinasi 4,265 pėdom augščiau, ne
gu “Stratostatas,” Raudonosios Armi
jos baliūnas, rugsėjo mėn. 30 dieną, 1933, 
iškilęs laimingai (ir laimingai nusileidęs) 
61,237 pėdas.

Tai didelė nelaimė Sovietų Sąjungos 
orlaivininkystei. Tai skaudi nelaimė vi
sai darbininkų respublikai. Tai antra 
tokia didelė oro nelaimė. Pereitais me
tais sudužo didžiokas pasažierinis orlai- 
vis—^didžiausias tos rūšies orlaivis pa
saulyj—“K-18”, su kuriuo žuvo keletas 
žymių draugų.

“Osoaviachim” nelaimės priežastis dar 
galutinai neištirta ir nenustatyta, šis 
baliūnas, kaip žinoma, buvo pastatytas 
tuo pačiu vardu organizacijos, kuriai pri
klauso milionai Sovietų Sąjungos pilie
čių. Šitos organizacijos uždaviniu padė
ti pakelti Sov. Sąjungoj orlaivininkystę 
ir chemiją.

Ši nelaimė šiurpu sukratė visą Sovietų 
Sąjungą. Įsivaizduokit^&Pnfeji moks
lininkai, visi kilę iš darbininkų, pakilo 
augščiau, negu kada nors kokis žmogus 
buvo pakilęs.' Iš ten, tos beribės augštu- 
mos, jie kalbėjo su Maskva ir užtikrino, 
kad viskas kuogeriausiai. Visa šalis, vi
si milionai darbo žmonių, džiaugėsi, reiš
kė entuziazmą. Bet štai, žinios apie jų 
tragingą mirtį susyk entuziazmą pakei
čia į ašaras!...

Darbininkų-mokslininkų kūnai bus pa
laidoti Raudonojoj Aikštėj, kur ilsisi dau
gelio didvyrių kūnai; netoli Lenino mau- 
zolėjaus/
• Jie prarado savo gyvybes plėsdami 
mokslą, kuris tarnautų darbo.žmonėms.

Ši, kaip ir pirmesnės nelaimės, žinoma, 
nesulaikys Sovietų Sąjungos drąsuolių- 
mokslininkų nuo naujų bandymų.

Pralenkė Sovietų Sąjunga buržuazinį 
pasaulį iškylimu į augštumą— strato
sferą, pralenks jinai tą pasa’ulį ir kitose 
srityse. Laisvi darbininkai nerims, bet 
dirbs, sieks, išradinės naujus įrankius, 
naujus būdus užkariavimui gamtos žmo
nijos naudai.

Geras Pavyzdys Kitiems
LDS organe “Tiesoj” telpa vieno draugo 

iš Terre Haute, Indiana, parašymas, kaip 
vietjriiai darbininkai įstojo į Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą. Jie turėjo 
ten savišalpos draugiją “Sietynas”, kuri 
ėmė pulti nariais ir turtu. “Buvo ban
dyta bent kelios išeitys, bet pasekmių ne
buvo,” sakcTrašytojas. Pagalinus suma
nyta dėtis prie Lietuvių Darb. Susivieni
jimo, tačiaus ir čia sutikta kliūčių, nes 
tūli nariai abejojo, o kiti priešinosi. Vie
nok, 
vasario mėnesio susirinkime, 1933 m., vien
balsiai išsireikšta, kad kitokios išeities nė
ra, kaip tiktai dėtis prie LDS. Išrinkta du 
nariai ir instruktuota pasiūlyti LDS $1,000, 
ir kad būtume nuo prisidėjimo dienos pil
nais nariais. Tuomi reikalu buvom pasi
kvietę LDS pirmininką, drg. R. Mizarą. 
Bet nrim pradėjus derybas su LDŠ, užėjo 
“bankų šventės”, ir apie įnešimą $1,000 ne
buvo kalbos. Pagalios sutartis pertaisyta,

narių. Tai, ištikrųjų, 
dingas darbas!

Daugelyj kitų vietų, 
višalpos draugijos stovi prastai arba del 
krizio užsidaro, nariai turėtų pasekti ši
tuo pavyzdžiu.

kur lokalines sa-

Jūros ir jūros, vanduo 
ant žemės kamuolio užima 
tris ketvirtadalius, o saus- 
žemis tik vieną. Vandenyje 
atsirado ir pirmoji gyvybe, 
kuri laipsniškai užkariavo 
ir saūsžemį. Ko jūrose, po 

„galingai banguojančiomis, 
arba tykiai prieš saulę žvil
gančiomis bangomis nėra. 
Yra visokių žuvų, žuvelių; 
jūrų žvaigždžių; gyvūnų, 
kurie, turi savyje elektras 
purtančią jėgą; jūrinių 
“skunkių”,-kurios dvokia ir 
to pagelba apsigina nuo

6,000 Bankietų
Buržuazinė spauda džiaugiasi tuo, kad 

sausio 30 dieną, minint Mr. Roosevelto 
metines sukaktuves, Jungtinėse Valstijo
se buvo suruošta 6,000 bankietų “už pre
zidento sveikatą.” Juose, žinoma, buvo 
gerta, ūžta, baliavota ir priimta ir pa
siųsta sveikinimų rezoliucijos.

Kas šituos bankietus ruošė? Kas juose 
ūžė? Žinoma, valdančioji klasė! Žino
ma, buržuazija! Žinoma, tas, kam p. pre
zidentas su savo “nauja dalyba” geriau
siai pasitarnavo!

Tie milionai bedarbių, kurie nebeturi 
duonos' plutos, nebeturi kur priglausti 
galvos, 'neruošė' bankietų. Tie mi
lionai darbininkų, kuriems, dėka , “nau
jai dalybai” ir N RA, tapo nukapotos al
gos, pasunkintos darbo valandos ir gyve
nimas apskritai, bankietų jam neruošė.

Jeigu minėjimui p. Ręosevelto gimta
dienio tiek daug žmonių—turčių, išnau
dotojų—galėjo suruošti išlaidžius bankie
tus, pragerti ir pravalgyti ne šimtus ir 
ne tūkstančius dolerių, bet milionus, tai 
galima suprasti, kad jo “nauja dalyba” 
atnešė tiems žmonėms užtenkamai nau
dos.

Turbūt nei vienas kįtas J. V. preziden
tas neturėjo taip užsisukęs buržuazinę 
spaudą ir visas kitas priemones savęs 
garbinimui ir populiarizavimui, kaip 
Rooseveltas. Propaganda už jį ir jo po
litiką varoma visais garais. Ar tenka 
stebėtis, kodėl gera dalis darbininkų, 
skaitančių buržuazinę spaudą, dar vis 
tebėra jo įtakoje? '

Mūsų uždaviniu aiškinti darbininkams 
reikšmę tų Visų buržuazijos šauksmų ir 
toastų, kurie daromi prez. Roosevelto ir 
jo politikos adresu. Reikia aiškinti, kad 
tai niekas daugiau, kaip buržuazijos 
triksai apdumti akis-milionams skęstan
čių darbininkų, idant galėjus juos dar 
žiauriau apiplėšti.

Įvažiavo Mažiau, Negu Išvažiavo
Ateivių skaičius Jungtinėse Valstijose 

vis mažėja. Štai 1933 metąiš išviso nau7 
jų ateivių nuolatiniam apsigyvenimui pri
buvo 23,086^.o per tą patį laiką iškeliavo 
80,081. Šiemet toji skaitlinė bus pana- 

’ši. Baisi bedarbė stumia sveturgimius 
darbininkus iš Amerikos. Patys valdi
ninkai pripažįsta, kad šiuo tarpu sve- 
turgimiam darbininkui Amerikoje kur 
kas sunkiau gauti darbas, negu vieti
niam; jie yra diskriminuojami ne tik ten, 
kur duoda darbus, bet ir ten, kub duoda 
šiokią tokią bedarbiams pašalpą.

Buržuazija bando daryti skirtumus vi
sur tarp darbininkų, kad tuo būdu jai 

vbūtų lengviau valdyti. Nemažai ateivių 
buvo išdeportuota.

Komunistai ir visi revoliuciniai darbi-' 
ninkai pasirįžusiai kovoja prieš diskrimi
naciją, kurią buržuazija darų tarpe čia- 
gimių ir sveturgimių ir baltų ir juovei- 
džįų darbininkų. j <

. Kongrese yra vįsa eile reakcinių biliųf 
atsuktų prieš sveturgimius darbininkūs. 4 
Reikia ruoštis kovai, kad tie biliai būtų 
atmesti.

traciją. Aukavo sek.1: J. Jur-i 
gelaitis, A. Duobai, B. Duobai, 
J. Maritevičiai—po $1.00. S. 
Skurai 5Vc. J. Evans—40. J. 
Vaivudienė, A. Šukiai, A. Ve- 
likiai—po 25c. N. Evans—10c.

Sidabrinių Vestuvių Dalyvis.

Baliuje
Ji—Aš nelabai lengvai šoku.
Jis—Tai niekis, nes aš per

1905 metais, 7 d, gruo
džio, jūrinis žaltys išlindo' 
prie “Valhalla” laivo. Jo į 
kaklas buvo apie 8 pėdų il
gio, ant nugaros , blakstie- į 
nai, galva smaila, neturėjo' 
1 V- , • KX1XVC Od V V <11 ILKI Obuožes, kaip yra pas gyva- susil.inkima 22 d. 
tęs.

Kapitonas A. H. Rost'on, į Veikiausia del blėgo oro, na- visą dieną sunkiai nusidirbau 
kuris plaukiojo ant daug i‘ių_susirinkojnažai. 
laivų ir, būdamas kapitonu 
laivo “Carpathia,” gelbėjo 
žmones nuo skęstančio lai
vo “Titanic,” 
“Loch Ness srityje, 
krašto,, už dviejų mylių, aš 
pamačiau kokį tai dalyką. 
Iš pradžios maniau, kad ko
kis rąstas. Artinantis prie 
jo, laikiau žiūroną prie_a-j sių metl) vasario 12 
kių, pastebėjau, kad tai yra į rengiamos prakalbos drg. 
gyvas daiktas, ■ 
savo didelę galvą apie 8 pė-1nama

BALTIMORE, MD.
Vietas ALDLD 25-ta kuopai 

laikė savo antrą sausio mėnesio ! 
., Dailės Kliu- 

įbe, 726 W.» Baltimore St.

' prie CWA darbo.
Po ALDL Draugijos ir LDSA | Ji—O ką tas reiškia? 

suėjimo į vieną bendrą organi-i Jis—Vieši darbai del bedar- 
zaciją, susirinkimai laikomi du bių. 
kart į mėnesį. Vienas susirin-

priešų; visokių kietalukščių 
gyvūnų; žuvų, kurios tik 
giliai gyvena ir1 kada jas į 
paviršį iškelia, tai jų akys 
išlenda; žuvų, kurios ir akių 
neturi—ir’kam joms akyš, 
kada jos giliai jūrose gyve
na, kur tamsu ir i 
spindulių nėra;
bangžuvių—po 100 pėdų il
gio ir mažyčių gyvūnėlių 
kurių paprasta akimi nega
lima įmatyti.
• . Kiek eilių* poezijos nupin
ta jūrų apdainavimui h 
kiek garsiųjų poetų statė 
jūrai įvairius klausimus.

Speciales e k s p e d i ei j aš 
ruošė; dragas, specialius 
tinklus leido į penkių mylių 
gilumą ir gaudė gyvius. Bef 
ne visos 
žmonėms yra žinomos.

Kas Ką Mate?
Kalbėsime apie didžiulius! su jūrų baisūnu ir jie per- 

jūrų žalčius ar driežus, apie!davę apie jį kaip tik tokius į 
kuriuos paskutinių laiku vėl davinius, kokį mes esame I 
susidomėjo visuomenė. Sa- matę.v

šviesos das virš vandenio ir kraipė I * 
didžiųjų iš šalies į, šalį.

J?/——Gana šokti, as ką kitą 
pasakoja: ikimas atsibūna tą pirmadienį maniau apie tavo darbą.

netoli po pirmai, kitas—tą pirmadienį' 
po penkioliktai dienai kiekvie-1 
no mėnesio.

Todėl kiekvieno nario parei- 
iga dalyvauti abiejuose susirin
kimuose. - •

Šių metu vasario 12- diena
.... ... L. i

Jis iškišo Į M. Šolomskui, kur bus aiški- i 
' i leninizmas. Prakalbos i xU'ąw'’>!• savininkas įsmes antatsibus 726 W. Baltimore St. | 
| Lietuviai darbininkai privalo ■ 

ingai dalyvauti šiose pra- ] 
kalbose.

ALDLD 25 kuopos valdyba •

Kaip Rojuje
Pranys — Sveikas, drauge, 

kaip gyveni, senai jau matė
mės?

Mikas—Gyvenu, kaip Ado
mas rojuje.

Pranys—Ką tas reiškia?
Mikas—Laukiu, kada namu 

__...........      gatvės,
i kaip dievas Adomą iš rojaus.

. Jis turgi°lskaitl 
dvi juoduojančias vietas—I 
veikiausiai buvo akys, pa-;

- kui kirmėliškai susisuko ir j 1934 m. susideda iš šių draugų- i.su , • — i ’ • • • ♦ i <■ ei • 1

Mergaite Įsitemijo
Motina—Dukrele, ką tu darai 
savo lėle?

Mergaitė—Nosį jai tepu.
Motina—Kuom ?
M ergaitė—Degtine.
Motina—Nuo jos nosis»>4ebus 

raudona. \
Mergaitė—Tai kam tu sakai, 

kad draugo Butkaus nosis pa
raudonavo nuo degtinės?

nėrė Į vandenį. Jo kaklas j draugių: pirmininkas—M. Sei- 
buvo apie 12-14 pėdu ilgio. i’nys> 1709 Hollins St, protoko- 
Is tp galima spręsti, kad ^cHen).y st .Finansų sekreto- 
tai ilgas gyvūnas. Kada ■ ^us—P. Paserskis, 4319 Park- 
musų laivas perplauko tą!wood Ave.; iždininkas—J. Sta- 
vietą, tai neužilgo jis užpa-! nys, £67 Hollins St.
kalyje mūs pasirodė, pakar-; Todėl, kaip Centro Valdyba, 
tojo pirmesnius savo žy- |taip 6"to Apskričio draugai, vi-1

. . v ._ , sais reikalais kreipkitės i virš i # .. . .gius ir dingo po jurų ban-1 nurodytus dl.augus. ; ’ • Abejoja
jurų slaptybes dar igomis. Sekantį vakarą, ka-I Sekantis kuopos susirinkimas j Auklėjas—Drauge, ar girdy

kla pasiekiau prieplauką Li-! įvyks 5 d. vasario, 726 W. Bal- ]jai, kad ponas Grover Whąlen 
nario I nuėjo degtinę gaminti?

Kriaučius—Na, jeigu taip, tai 
i jam ir ant degtinės atsiras tik 
tiek kostumerių, kaip ant jo 

I pagamintų “Kominterno” do
kumentų.

verpool, tai žuvininkai pa-ltimore St. 
j šakojo, kad jie turėjo kovą pareiga dalyvauti.

Kiekvieno

Kuopos sekretorė,
O. Kučiauskaitė.

242,000 Bedarbių
ko, kad dabar plaukiantis ■ 
Anglijos laivas iš San Fran-' 
cisco į British Columbia, c ‘-J
Ramiajame vandenyne, ma
tė rudą žaltį apie 85-40 pė
dų ilgio. Savo laiku profe
sorius Sharppe, plaukdamas 
laivu “Emerald” pamatė jū
rų baisūną, kuris turėjo 
apie 80 pėdų ilgio, - ir nu
traukė jo paveikslą.

Anglijos ' knygyno vedė
jas F. W. Kamp, plaukda
mas netoli Vancouverio taip
gi matęs jūrų baisūną, apie 
kurį jis sako: “Pamačiau 
didelį vandens išsivertimą, 
po to pasirodė gyvatės pa-] 
vyda'lo apie ,5 pėdų storio iP 
80 pėdų ilgio žalios spalvos 
gyvūnas, kuris prieš 'saulės 
spindulius žvilgėjo, kaip 

] alumino dūda. Iškėlė gal
vą, jo kaklas buvo apie 10 
pėdų ilgio, ir vėl nėrė į jū
ras.” \ %
1;" Žuvininką^ J. F. Murray 
taipgi pasakojo, kad jis, to- 

, kio dydžio žaltį yra mątęs 
. ties Golden Point.- *'

Oficierius A. E. Richards; 
nuo laivo “Santa LuciaĮ” 
tvirtino, kad netoli Vancou
verio, jis matęs didelį žaltį. 
Važi a vusieji keliauninkai 
greituoju traukiniu iš Glas
gow, pajūriu netoli Loch 
Ness, matę jūroje apie ' 40

1848 metais, 31 d. gruo
džio, Anglijos karo laivo 
“Plumper” of icier iai ir jū
reiviai raportavo, kąd jie 
matė ilgą, tamsų gyvatiš
ko sudėjimo gyvūną, kuris 
išlindo prie laivo; iškėlė 
smailą galvą, pilvas gelto
nas, pakraipė valgomąją ir 
vėl nėrė į jūras.

D. M.
(Tąsa bus)

PHILADELPHIA, PA

s.

SEKMINGAS PARENGIMAS
Lyros Choras turėjo “vagių” i 000 bedarbiu 

balių. Tas balius įvyko sausio, 
13, 1934 metais, šiam baliui j 
mūšų choristai ir draugai labai 
daug daiktų aukavo. ;

Rainis aukavo kelis svarus 
hamės ir dešrelių. Draugė Ur-1 
bienė aukavo roast pork ir dau
gelį kitų daiktų. Masionis— 
aukavo vyno. Juknienė—gra
žų pyragą. G. Augustinas— 
kelis tuzinus vaisių—obuolių ir 
orendžiu.

šie draugai yra geri choro rė
mėjai, jie visados aukoja. Tai 
labai ‘geras darbas, jie padeda 
mūsų chorui gerai veikti. Vi
siems jiem tariame širdingą 
ačiū.

MINNEAPOLIS, Minn.— ' Teatre
j Minnesotos U n i v e rsitetas Į Kaimynas—Ar tamstai patin- 
paskelbė raportą, kad toje 'ka šis perstatymas ? 
valstijoje yra 242,000 beda r- ■ 

! bių. O pirmiau valdžia 
i skelbdavo, kad yra tik 150,- j gUSj ąUgšta artistė.

Ponia—Apsaugok, viešpatie, 
man tik norisi dar kartą pa
matyti tą suknią, kuria apsiren-

Trakų Dzūkas-

Lyros Choro Komitetas.

ROCHESTER, N. Y.
Sausio 16 cb £ia kalbėjo- drau

gas Milleris/- kuris lankėsi So
vietų Sąjuiįgoję ir Lietuvoj, 
įavo jk’ajįoj.'e' jisąi padarė paly
ginimus, įcaip'darbininkų gyve
nimas gerėja Soyietų Sąjungo
je, o kapitalistinėse šalyse blo
gąja. . /.

Aukų prakalbose surinkta j 
$5.11. Prakalbas rengė ALD' 
LD 50 kuopa. . ■ ~

. , i
Saulio 20 dieną surengta ma-, 

žas baliukas draugams Duo- 
bams paminėti jų 25 metų su
kaktuves nuo apsivedimo. Va
karėlis surengia per jų. gimi
nes !r kelis draugus. Kalbant 
apie šią kapitalistinę sistemą, 
draugas J. Jurgelaitis padarė 
sumanymą, kad parinkti aukų 
politiniams kaliniams, kurie nu
kentėjo nuo Hitlerio fašizmo 
Vokietijoj.

Aukų surinkta $6.75 ir pa
rsiųsta per “Laisvės” admin.is-

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lake St., Newark, N. I

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

STERILIZUOTAS, IŠKOMY-i esti sterili. Kaip su lytiniais 
TAS, SKAPAS 'jausmais ir pasitenkinimu?

gydytojau, prašau į Esti visaip. Apskritai imant, 
Laisvę” į mano i sterilizuota moteris turi kiek 

Į mažesnį lytinį pasitenkinimą. 
išska-ĮBet nckurios turi visai gerą 

ly- jausmą, o da nckurios—geres- 
tiškus susinešimus, ar jos turi nį pasitenkinimą, negu būdavo 

pat pasitenkinimus, pirmiau. Tatai priklauso nuo 
ir nesterilizuotos mote- to, kaip gerai veikia kitos en. 

> Hokrininės (vidujinės) liaukos,

Drauge 
atsakyti per 
klausimus.

1. Sterilizuotos
pytos moterys, kaip t’uri

tokius 
kaip i 
rys? , . . ( ' . - - :

2. Sterilizuoti arba išromyti Į kada jų draugės ovarinės liau- 
vyrai ar gali susinešti lytiŠ-jkos jau nebeveikia.
kai su moterim, tai yra. ar| 2 Iirojn vyrai gali tu,.eti 
jiems pasidaro noras ir sukie-l|yliniUf. gabumus ir pasitenki. 
tėjimas, Kaį lytiška! susinesti, . ))ima bent lQ|ft pQ ne_ 
ir ar jie turi kokias sėklas, ;tekimui vyriškųjų liaukų vg. 

iliau lytiniai gabumai eina 
? Į menkyn. Romikliai sėklų ne

turi ir moteries užvaisinti ne
gali. bet jie turi lytinių,
skysčių jš proštatinės liau
kos. iš sėklapūslių, iš šlapina
mojo kanalo, tačiaus neturi 
spermatozojų, kuriuos gami
na kiaušinėliai—inkstu kai.

Vienkiaušiai vyrai
Į prastai niekuo nesiskiria 
kitų vyrų. Jie ir lytiškai 
būs ir gerai pasitenkina ir 
terį užveisia. Tai yra, jei tas 
vienas kiaušinėlis tebėra svei
kas. Jis tada paprastai pasi
daro dukart didesnis ir padaro 
darbą už abudu.

kaip ir nesterilizuoti vyrai?
Į 3. Ar vienkiaušiai vyrai yra , 
tokie pat drūti vyrai 
kaip ir tie, kurie su

! kiaušinėliais, ir ar jie
J rėt vaikų? ' '

lytiškai, ’ 
dviem

gali tu-

ATSAKYMAI

1. Moterys gali būti sterili
zuotos^ bent keliais būdais. 
Operacijos keliu — išimama į 
ovarinės liaukos, jei jos ne
sveikos. Rentgeno (X) 
spinduliais arba radijum už
mušama, Jšdžiovinama tos 
liaukos,—ir moteris pasidaro 
sterili. Kai mętėįi’iai norma
liu keliu, per gyvenimo per
mainą, nuvysta ovarai, ji ir gi

pa
nų o 
ga- 
mo-

i.su


i' ' ' ' ; '
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Susitvėrė Bedarbių Taryba ir Sėkmingai Veikia
BROCKTON, Mass. — Sau- kų ir lietuvių darbininkų, kurie Kuopa turėjo virš $200.00

šio 16 d. čia susitvėrė Bedar-įdirba čeverykų dirbtuvėse. Su- įplaukų ir išaukojo darbininkų 
bių Taryba, kuri jau laikė 3 su- sirinkimas įvyko sausio 25 d.,! reikalams virš $100.00. Drau- 
surinkimus, veikia gerai, šia-į Lietuvių svetainėj. Susirinki- ges dirbo su energija, kaip He
me darbe vadovauja jaunas me dalyvavo virš 500 darbiniu-; tuvių darbininkų tarpe, taip ir

kų.
Susirinkime kalbėjo unijos 

viršininkai ir gerai žinomas 
reakcionierius Goodwin. Kal
bėtojas bandė įtikinti lietuvius 
ir lenkus darbininkus, kad Bos
tone didelė unija, kuri susivie
nijo į vieną, yra dar blogesnė 
už B.S.W.U., nuo kurios men
tei iečiai atsimetė. Tos suvie
nytos didelės unijos vardas yra 
United Shoe and Leather Work
ers Union. Todėl Goodwin pa
reiškė, kad tenais susispietę 
kairieji ir komunistai.

Jis niekino tą uniją ir sakė, 
kad joje pinigai gali patekti 
“žydams” ir tt. Jie sakė, kad 
tokia unija Amerikoj netinkan
ti. Tegul, girdi, jie organizuo
jasi Rusijoj. Jisai, sakė, kad 
jisai nesutinka su Rusijos tvar
ka.

Toliaus tas begėdis sakė, kad 
darbininkai negali patys unijas 
valdyti, nes nemoką rašliavos 
ir nežiną veikimo technikos. 
Tai ir jas valdyti turi augštes- 
nis luomas. Taip pat tas kal
bėtojas peikė T.U.U.L. ir kitas 
industrines unijas. Jisai sa
kė, kad Ameriką bus galima 
pataisyti be revoliucijos.

Sakė, kad Brotherhood unija 
yra geriausia, tik jai reikia pa
sitikėti. Toliaus tas kalbėtojas 
siūlė, kad reikia taisyti ir šią 
uniją. Bet jisai nori taip tai
syti, kad bosams ir unijos vir-

vaikinas Alb. Vasarius ir Geo. 
Shimaitis.

f
Antras susirinkimas įvyko 

sausio 21 dieną. Susirinkime 
dalyvavo apie 150 darbininkų. 
Kalbėtojas buvo iš Bostono, d. 
Stevens, kuris gerai išdėstė be
darbių darbininkų vargus ir nu
rodinėjo, kaip visoki viršinin
kai žada labai daug darbinin
kams, bet nieko jie negauna iš 
tų ponų, šiame susirinkime ir 
sutverta Bedarbių Taryba iš 
penkių narių. Nutarta šaukti 
ir kitas susirinkimas sausio 24 
d., 2 vai. dieną.

Šiame susirinkime taip pat 
virš šimto darbininkų dalyvavo. į 
Bet komisija nesusirinko. Su-; 
sirinkimą atidarė Shimaitis, 
pirmininku paskyrė W. II. 
Adams, o raštininku—Alb. Va
sarį.

šiame susirinkime surašyta 
visi bedarbių greiti reikalavi
mai ir apkalbėta kiti reikalin
gi dalykai. į Bedarbių Tarybą 
įeina šie nariai: Alb. Vasaris, 
J. Adomaitis, II. Brockett, N.' 
Froio—šie visi jaunuoliai. Su
augę: Geo. Shimaitis, II. A. 
Tyler.

Susirinkime nutarta eiti prie 
miesto įstaigų ir įteikti bedar
bių reikalavimų surašą ir rei
kalauti pašalpos. Taip pat iš
rinkta du delegatai į nacionalę į 
bedarbių konvenciją, kuri bus

LDSA 2 kuopos veikimas 
1933 metais buvo geras, kaip 
pasirodė iš komiteto raporto.

BALTIMORE, Md. — šiame 
mieste yra apie. 100,000 bedar
bių darbininkų. Iš jų apie 30,- 
000 yra po CWA priežiūra. Ži
noma, CWA duoda darbus kai 
kuriems darbininkams, bet. tie 
darbai daugumoje nėra reika
lingi bei naudingi miesto visuo
menei. Artistams duoda nu
piešti prezidento Roosevelto pa
veikslus, paprastiems darbinin
kams duoda1 gaudyti žiurkes, o 
muzikantams duoda darbus, kad 
jie linksmintų bedarbius darbi
ninkus.

Sausio 20 dieną vietiniai laik
raščiai paskelbė, kad jau bus 
įvesta taip vadinama “stager 
sistema.” Darbininkų algos 
yra numuštos apie 20 nuoš.

Baltimorėj darbininkų judė
jimas visuomet buvo atsilikęs. 
Bet dabartiniu laiku, kuomet 
darbininkų, kurie dirba ir be
darbių kantrybė jau baigia iš
sisemti, besimaitinant tik paža
dais, tai judėjimas pradeda at
sirasti.

Gruodžio mėnesį bedarbių ta
ryba suorganizavo apie 200 be
darbių jūreivių ir nuėjo į šel
pimo stotį po numeriu 1500 
Thames St. Bedarbiai darbi
ninkai užėmė stotį. Nuo to lai
ko šelpimo reikalus tvarko d.

j tarptautinėje dirvoje.
Taigi, jeigu ir toliaus dirbsi

me su energija, kurios pasiro
dė yra pakankama? pas drau- j 
ges, tai daug galėsime nuveikti. ! 
Darbuokimės, draugės, del ben
dros sujungtos organizącijos!

Narė.

HARTFORD, CONN.
Sausio 21 d. čia įvyko Lėni- 1 

no paminėjimas. Parengimas ; 
buvo su kalbėtojais ir muzika- 
liška programa. Dalyvavo ir 
Laisvės Choras, kuris pirmiau
sia sudainavo Internacionalą.

Galima pažymėti, kad nevisi I 
choristai dalyvavo, bet dainavi
mas išėjo gana gerai. Reikėtų 
mūsų jaunuoliams dalyvauti to
kiuose parengimuose. Paskiaus 
Jaunieji Pionieriai suvaidino 
veikalėlį. Taip pat grajino 
20-ties smuikų orkestrą. Pro
gramoje dalyvavo ir kitų tautų 
darbininkai, kurie sudainavo 
keletą dainų. Galima pažymė
ti tėvas ir duktė, kurie sudai
navo keletą rusiškų dainų. Jų 
dainavimas publikai labai pati
ko.

Paskiau kalbėjo draugas Am- ' 
tevis, kuris gerai išdėstė savo 
kalboje dabartinę padėtį ir dar
bininkų kovas. Publikai jo kai- \ 
ba patiko, nes jisai išdėstė tuos j

visus prižadus,' kuriuos valdžia 
žada, bet jie žadėjimais ir pa
lieka.

Hartf or (lietis.

Viešyjy Darby Admmisfradja ir 
DaAimh Kovosi Prieš Badą

Jone. Valdžia turi prisiųsti 
pinigus ir bedarbių reikalai ge
riau Į tvarkomi.

Pįrmiaus čia bedarbiai gau
davo. maistui tik po 10c į dieną, 
o dabar jau iškovota po 15c į 
dieną. Tai reiškia, kad darbi
ninkai kovodami gali laimėti. 
Vėliaus sužinota, kodėl valdžia 
paliko komunistus' tvarkyti šią 
šelpimo stotį. Pasirodo, kad jie 
bijojo bedarbių veikimo, kurie 
yra po komunistų vadovybe. 
Kitas dalykas, tai valdžia ma
nė, kad komunistai yra tiktai 
paprasti valkatos ir nemokės tą 
darbą vesti, tai tada valdžia ga
lės geriau darbininkus atitrauk
ti nuo komunistinio judėjimo. 
Bet pasirodė, kad komunistai 
moka šelpimo reikalus tvarkyti. 
Jie veda taip gerai, kad valdžia 
neturi pamato, kaip prisika
binti prie šių darbininkų tvar
kymo.

Kitas atsitikimas parodo, 
kaip darbininkai gali laimėti 
kovas. Draugas French suor
ganizavo Cheer centre apie 
1400 bedarbių darbininkų. Tik 
visa bėda, kad čia mažai yra 
komunistų veikėjų. Tenais tik 
vienas komunistas darbuojasi, 
valdo socialistai. Tačiaus pasi
rodė, kad galima daug nuveik
ti ir patraukti darbininkus nuo 
socialistų išdavikiškos vadovy
bės.

Laukiame bedarbių suvažia
vimo Washingtone. Manoma,

Trečias Puslapis

į kad šiame suvažiavime bus įsai paleido, o kitus paleidžia 
i daug dalykų gerai išdiskusuota ' ant savaitės laiko ir tt. Jei 
i ir aptarta. ' n esi ras darbo, tai gal reikės

paleisti dar daugiau darbi- 
, ninku. Todėl darbininkai tu- 

S.M.W.I.U. turi jau suorga-1 ri pradėti daugiau rūpintis 
jnizavus darbininkus Bethlc-, bedarbių reikalais.
Įhem Sheet Ko. Taip pat ir ki-I ^as ^ats-
Įtur. Sparrow Poin, Md., darbi- i
I ninkai priversti dirbti neapsa-j WASHINGTON, PA.
.komai sunkiai. Darbininkai
minėtų dirbtuvių laukia dide-

|lių kovų. Kiek laiko atgal 
Ibuvo prikabinta iškabos, kad 
j darbininkams bus numuštos 
j algos net ant 50 nuoš.

Bet kuomet kompanija pa
matė darbininkų bruzdėjimą, 

’tai tas pasikėsinimas tuojaus 
'buvo atšauktas. Tai vėl dar- 
!bininkams įrodymas, kad ko- 
vodami ir organizuodamies 
jie. gali laimėti.

Alma Mfg. Ko. dirbtuvėje 
darbai visai sumažėjo. Po pre

zidentinių rinkimų darbai kiek 
pagerėjo. Bet po kelių mė- 

| nėšių skubaus darbo, darbas 
j taip sumažėjo, kad veik visai 
nėra kas dirbti.

Keletą darbininkų jau vi-

CLEMENT VOKETAITIS
Į LIETUVIS ADVOKATAS

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

i Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų
i___________________________________________________________n ■■>■■■ i ii. —mu  ..............m.—

Sausio 21 d. įvyko ALDLD 
236 kuopos susirinkimas. Ne 
visi nariai atsilankė i susirin- 
kimą. Bet kurie atsilankė, tai 

I visi gerai ir gyvai svarstė kuo- 
; j)os reikalus.

Keli draugai jau pasimokėjo 
už šiuos metus. Tai labai gir
tinas dalykas, kad draugai iš- 
anksto mokasi duokles. Tad 
gali gelbėti mūsų organizacijai 

į geriau veikti. Taip pat reiškia 
jos veiklumą ir gyvumą.

Paskiaus likosi nutarta su
rengti draugišką ir muzikališ- 

į ką vakarą, šiam vakarui bus 
gera muzika. Tas balius įvyks 
vasario 10 d., po num. 980 
Bruce St.

Tą pačią . dieną jaunuolių 
I kliubas turės susirinkimą, tai 
visi dalyvaus parengime taip 
pat. Visus kviečiame dalyvau
ti šiame parengime. Parengi- 

i mas bus tikrai smagus, nes ja-- 
■ me bus įvairių pamarginimų. 
Jaunuoliai žada labai daug pa
gelbėti šiam parengimui.

Kaip girdėjome, tai draugai 
i ir draugės dalyvaus ir iš apie- 
linkės. Tad nepamirškite va- 

: sario 10 d. Visi būkit ir aš 
i i būsiu.

Kuopos K o respo nden ta s.
laikoma vasario 3, 4 ir 5 dieno
mis, Washingtone. Delegatais 
išrinkta Alb. Vasaris ir H. A. 
Tyler.

Nutarta bedarbių susirinki
mus laikyti kiekvieną pirmadie
nį, kaip 2 vai. po pietų, Bro- 
Xherhood name, Room 5.

Visi kviečiami dalyvauti su
sirinkimuose ir prisidėti prie 

A os už bedarbiams duoną ir 
druską.

MONTELLO, Mass — Bro
therhood Unijos viršininkai su
šaukė masinį susirinkimą iš len-

šininkams būtų geriau. Jisai 
siūlė, kad reikia panaikinti kon
trolės taryba (control board), 
nes tai perdaug turįs galios. Ji
sai sakė, kad šita kontrolės ta
ryba nesikištų į algų klausimą.

Vadinasi, tas ponas jau nori 
atimti iš darbininkų paskutinę 

■galią. Darbininkai, neklausy
kime, nesiduokime jiems atimti; 

' iš mūs viską, ką tik mes ture- i 
jome. Visi, kaip vienas atmes- ■ 
kime tą pataisymą. Tas patai-1 
symas darbininkams nieko ne-1 
gelbės.

šalna. I
I

Iš Mainieriy Streiko Lauko Žinios I
PLYMOUTH, Pa.—šis strei

kas yra šauktas eilinių narių 
komiteto. Tai streikas už pa
gerinimą darbo sąlygų ir pakė
limą algos. Streikas reikia 
.esti ir laimėti.

Daugelis darbininkų labai 
:pykę ant Lewiso mašinos, kuri 
•tu* kelis sykius darbininkus 
pardavė bosams. Ir dabar ban- 
’oma streikas laužyti. Kai ku- 

s mainos dirba su streiklau- 
Nėra ką daug kalbėti 

darbininkus, kurie suvilti, 
□pranta ir eina streiklau- 

Žiauti. Tačiaus reikia įvardin
ti kai kuriuos ir progresyvius 
darbininkus, kurie jaū turėtų 
streikuoti, o dabar jie dirba. 
Tai yra Antanas Miliauckas ir 
Jonas Krutulis. Jūs, darbinin
kai, atimate duoną iš tūkstan
čių darbininkų ir padedate 
streiką sulaužyti.

Miliaucko sūnus yra Sovietų 
Sąjungoje. Sakoma, kad jisai 
tenais gavo mainose darbą ir 
jau kviečia tėvus važiuoti į So
vietų Sąjungą, tai todėl ir ne
paiso šis draugas kitų darbi
ninkų likimo, nes jisai mano 
išvažiuoti.

Taip pat tie darbininkai pri
klauso organizacijose, kurios tu
rėtų apkalbėti jų pasielgimus.

Mainierys.

, ko nemoka. Būna tokių dienų, i 
kad reikia nueiti į mainas, iš
būti apie kokias keturias valan-| 
das ir reikia eiti vėl namo, ne
gavus darbo. Paskiaus, jei no
ri ką pasakyti, pasipriešinti, tai 
visai pavaro iš darbo.

O kuomet nueini į unijos raš
tinę ir pasiskundi Cappellini 
arba Maloney, tai tie biurokra
tai pasako, kad jie matys NRA i 
boardą ir viską pataisys. Bet 

į tie ponai nieko nedaro, kad pa- 
i gerinti dalykus. į

Todėl visų darbininkų yra 
pareiga nepasiduoti bosams, bet i 
kovoti, kuomet yra streikas. 1 
Reikia dalyvauti pikieto eilėse 
ir išstatyti- savo reikalavimus.

B. Z.

WORCESTER, MASS.

WILKES-BARRE, Pa.—Lau
rel Run mainų darbininkai dir
ba veik dykai. O kuomet mokes
čio diena ateina, tai darbinin
kas ir tą patį uždarbį turi ati
duoti Welfare įstaigai, tai dar
bininkui veik niekas nelieka.

Labai daug reikia dirbti dy
kai. Už išnešimą vandenio nie-

LDSA 2-ros kuopos narės nu
tarė palaikyti atskirą moterų 
ALDLD kuopą. Tokis tarimas I 
padarytas 9 d. sausio. Susi
rinkimas buvo didelis ir entu
ziastiškas, kadangi LDSA ir A 
LDLD organizacijos tapo su
vienytos į vieną organizaciją, 
tai LDSA narės skaitlingai su
sirinko, kad sužinojus vienybės 
reikalus. Buvo smagu ir links
ma klausytis, kaip rūpestingai 
draugės diskusavo organizaci
jos reikalą. Vienbalsiai nutar
ta palaikyti iš buvusių LDSA 
2 kuopos ALDLD moterų kuo
pa. Pasižadėjo išauklėt šią 
kuopą iki 150 narių. Tai reiš
kia, kad Worcesteryje bus dvi 
galingos ALDLD kuopos, nes 
11 kuopa taipgi turi apie 100 
narių.

ė

ucky Strike atneša jums

■mmi

S-z- 
Si*

i.

ANT RADIO KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ PO PIET

į

Derliaus Grietine

nimo dalykų, kadangi išdirbime to 
puikaus cigarete mes visuomet nau
dojame puikiausią tabaką ir tiktai 
vidurinius lapus . . . Leiskite mums 
išreikšti vilties, kad jums gerėjantis 
Metropolitan transliavimais daside- 
date prie to linksmumo užsidegdami

Per šiuos, tiesiog iš Metropolitan 
Opera House, New Yorko mieste, 
šeštadienį po piet transliavimus mes 
stengiamės išreikšti savo pagarbą 
Amerikos įgimtam geram skoniui . . . 
geram skoniui, kuris atneša tokį 
milžinišką skaičių ‘ šalininkų del 
Lucky Strike . . . Mes jaučiame, jog 
Luckies yra tarpe puikesnių gyve-

NE viršutiniai lapai
—jie yra nedasivystę

Nuo Metropolitan Opera House 
Diamond Horse-Shoe 

New Yorke
Sį šeštadieni, 1:40 vai. po piet. 
Eastern Standard Laiku, per NBC 
Raudon.-} ir Meiyną radio tinklus. 
LUCKY STRIKE transliuos New 
Vorko Metropolitan Opera Company 

pilnoje operoj“Die Walkiire”.

b"AlKM H

i r t i k tai V i d it r i n i ai La

—

V i s u o m e t P u i k i a u s i a s T e b a k a s
—* Copyright, 1034, The American Tobacco Company, l/Ą

NE apati niai lapai
—jie yra žemesnės kokybės
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Ketvirtas Puslapis Penktad., Vasario 2, 1934
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(Tąsa iš No. 26)
mis nusišypsojo, vietomis nutylėj’o, o mo
teriškė, įpasakota salaveišio, atkakliau
siai—visa galia puola Pilypą. Matyda
ma, kad iš tų pelų nebus grūdų, pridū
rė: “Jei tu neatsiversi prie tikėjimo, ne
priims! Jėzaus savo širdin—negausi če- 
verykų.”

Pilypas pasižiūrėjo į savo če ve rykus ir 
nieko neatsakė. Tuo tarpu įėjo ir sala- 
veišis su pora gerai apdėvėtų čeverykų. 
Paprašo Pilypą apsimauti. Pilypui, pri
siminus salaveišės grasinimas, nesinori 
imti, bet salaveišė—ar pamerkta ar kokį 
biesą—išėjo. Salaveišis liepia greičiau 
apsimauti čeverykus ir žada nuvesti į val- 
gytuvę pavalgyt. Greit apsimovė, apsi
raišiojo ir abu nuėjo žemyn į valgy tu vę. 
Pilypo draugai jau buvo prie stalų ir 
srėbė žirninę buizą.

“Ar matai, ar jie čia yra?” klausė sa
laveišis Pilypo.

“Matau. Visi'yra.”
.“Pakelk ranką,” paėmęs už alkūnės 

kėlė Pilypo ranką augštyn. Rankai ky
lant, salaveišis sumetė kelis žodžius mal
dos; pasodinęs Pilypą prie stalo, išėjo 
sau. Kaip jis jautėsi, įvėlęs Pilypą į taip 

bjaurią padėtį, tai tik pats velnias galėtų 
pasakyti. Nauji Pilypo draugai juokėsi 
iš jo pasielgimo, tik Jurgis netarė nei žo
džio, laukė iki susitiks su Pilypu ypatiš- 
kai. Jurgis lyg nujautė, kad Pilypas bu
vo salaveišio apeitas-apgautas, idant pa
rodžius jo draugams pavyzdį, būk jis 
klaupęsis, nėręs nosia iki žemės, prisi

pažinęs esant nusidėjėliu.
Būrelis, suriję kiek lakalo ten gavo, 

ėjo laukan pažvelgdami į Pilypą, kaipo į 
niekšą. Jurgis buvo paskutinis iš būre
lio pažįstamų, eidamas pro Pilypą tarė: 

Į “Mes būsime skersai gatves prie garažo.
Prieik prie mūs.”

Pilypas bandė paskubinti suvalgyt, kas 
i jam duota, bet, iš minties neišeinant pa

dėčiai, į kurią jis buvo įveltas, almužna 
nesirijo. Riogso kakle ir vos nesmau
gia. Prievarta’ susigrūdo viską burrįGn 

! ir čiaumodamas išėjo laukan. Prie ga
ražo stovinti jo draugai pirštais rodė į 
Pilypą ir zibitavo. Prie jų prisidėjo keli 
vyrai iš šalies, klausinėdami, kas, kur, 
kaip atsitiko su Pilypu. Jie pasigarduo- 
dami trioškė žingeidūnams visą atsitiki
mą, smerkdami Pilypą už pardavimą są
žinės.

Pilypui: priėjus prie jų, visi nustojo 
kalbėję. Žiūri savais keliais ir nei žo
džio.

■ '“Štai, susisuk papirosą”, duodamas 
žiupsnį tabako su popierėle prakalbėjo 
Jurgis. Pilypas paėmęs suka ir tas nesi
duoda susukti kaip reikiant. Po ilgoko 
pasidarbavimo, nuvėlė kaip ir galą kna- 

jto. Prisidegęs prie Jurgio papiroso, 
i traukia dūmą po dūmo, o būryje dar vis 
tyla.

“Kaip jautiesi po pietų?” užklausė 
raudono veido vyriškis. Per Pilypo skū- 

j rą perėjo šiurpuliai; jis nujautė, kad 
I klausimas yra mestas jam, tik del dides- 
inio pasityčiojimo neatsikreipta tiesiogi- 
I niai.

Pilypas lyg ir nekreipė domės, nepersi
tikrinęs, gal klausimas buvo statomas 

į kuriam nors kitam. Jis sau rūkė papiro-. 
I są ir visi galėjo suprast, kaip jis nervuo- 
i jasi. Jo papirosas atrodė, kaip apsvilęs 
, pagaliukas, mat, per traukimą be persto- 
j jimo, nudegino popierėlę, o vidurys dar 
tebsilaiko.

“Dabar tu klausk”, liepia kitam vyrui 
raudonveidis.

“Klausk tu, ar tu jo bijai?” pusbalsiai 
'atkirto vyras.

“Palaukit, aš paklausiu,” nykščius už
kišęs už b rūsio to, krūtinę pakėlęs, išsi- 
rietęs, kalbėjo jaunuolis.

“Būk atsargus,” pertarė keli balsai, 
“matai, kad ne viską jis gali priimt už

šposą.”
“Jei kam šposas, Pilypui iš to šposų 

nėr. Turime prieiti prie išvados be jokių 
juokavimų,” įsikšo Jurgis.

“Na, užtenka. Eime... Sutiksime vėl 
kokį dangaus piliorių, atsiduosime jam 
su kūnu ir dūšia ir gausime vakarienės,” 
pašydinančiai trioškė raudonveidis.

“Patvirtinu įnešimą,” pareiškė jauno- 
lis. “Jei ne anksčiau, tai vėliau vistiek 
prisieis bučiuoti kokio nors salaveišio 
pantaplį už plutą pažaliavusios duonos. 
Štai pavyzdis,” rodydamas pirštu į Pily
pą kalbėjo.

“Žmogus progresyvis. Mes juom pasi
tikę jom, manėme, kad bus mums vadovu, 
o dabar matote, kokion prakeikton ba- 
lon nusirito. Pardavė savo sąžinę už 
lėkštę nedarytos buizos ir šmočiuką su
pelėjusios duonos. Trenk perkūnas to
kius išgamas!!!”

“Vyrai, ne taip aštriai,” raminančiai 
kalbėjo Jurgis. “Man rodos, kad jis bu- i 
vo to salaveišio apgautas. Mes...”

“Apgautas, taip! Kaip merga trečiu 
vaiku,” kvatodamas prikaišiojo raudon
veidis.

Pilypas stovi, laikosi nuo galutino pa
sidavimo, bet jo širdis vos telpa krūtinėj.

1 Viena, savęs apgailestavimas, kita—pyk
tis ant pasityčiojančių. Jo akys tik mir-

i ga ir vos neverkia. Vienas, matomai, tu
rėjęs kelis burnoj, priėjęs prie Pilypo už*

1 klausė: (Daugiau bus)

WORCESTER, MASS.

METINIS BANKETAS
SU PROGRAMA

Rengia Worcesterio S.L.D.

Vasario 4d., 1934
SAVOJ SVETAINĖJE

29 Endicott Str.
Durys atsidarys kaip 4:30 po pietų 
Vakarienė prasidės kaip 6 valandą

Programoj dalyvaus “Aido” Choro 
Merginų Oktetas, Vaikinų Oktetas ir 
“Hill Billies”; taip pat bus ir ar- 
monistų, solistų ir kitokių pamar
gini mų. Visi nepamirškite dalyvauti 
ir pasilinksminti.

ĮŽANGA TIK 50 CENTŲ 
Kviečia Visus Komisija.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukio paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių. 

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467
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Penktas Puslapi

Gera Konferencija Išleidimui 
Delegatų Į Washington?

Piliečių Draugija, kaip' Iškelta daug dalyku. Numas- LA., 
kuota šnipeliai, 1

kad pakenkus darbininkų 
Judėjimui

PITTSBURGH. Pa.— Sau-! 
šio 26 d., čia įvyko bedarbių: 
konferencija, šioje konferen-į 
cijoj dalyvavo 42 delegatai.: 
Tarpe delegatų buvo ir mote
rų. Reikia pastebėti, kad lie
tuvių moterų labai mažai dar 
dalyvauja bedarbių kovose. O 
tai reikėtų jas daugiau įtrauk
ti.

Draugas Frenkfield išdavė! 
raportą iš Bedarbių Tarybų vei- i 
kimo. Jisai gerai apibudino be- Į 
darbių veikimą ir visą judėjimą.1 
Pasirodė, kad kaip kuh ir yra j 
net valdžios šnipelių įsibrio- 
vę į bedarbių veikimą, kūne;Ikonas Pruseika SU Nail-jdzie Avė. 
pranešinėja apie veikimą ir; jienomi&” i va^are-
sekioja ypatingai komunistus, j Kada jis čia atsibaladojo, tai i Perstatymas. 
Vienas tokių radosi ir šiame ljq niekas nežinojo, nei jo ga-!}---- . j-.'"
susirinkime. Jisai jautėsi kar
štai, vartėsi nuo kėdės ant ke- kia pasigarsyti. 
dės. Paskiaus bandė išsiginti 
ir reikalavo “įrodymų.” Ta- 
čiaus niekas negelbėjo.

Paskiau tas “vadukas” mar- 
šavo tiesiai pro duris. / Su juo 
išėjo tik pora moterų, tai vis
kas. Labai gerai, kad darbi
ninkai jau pradeda susekti ir 
atskirti valdžios agentus. Už 
tai darbininkai reikia pagiltu 

Delegatų susirinkimas nu
tarė pasitikti bedarbių dele
gatus, kurie važiuoja per 
Pittsburghą į Washingtona. vienybės nėra. 
Tie delegatai yra labaj suvar-Į Leonas Pruseika, likęs vie- 
gę, kiti jau neturi nei maisto. I nas, drožia spyčių apie vilnie-1 Kriščiūnas, 
Todėl juos reikia pasitikti su j čius ir laisviečius, išniekino 
pašalpa, su maistu. ’Andrulį, Bimbą ir kitus,' kam

Konferencija kreipiasi į vi- i jie kalba apie vienybę darbįnin- 
sas organizacijas ir pavienius' kų, kur jos būti negali. Girdi, 
draugus, kuri galie kaip nors i išspyrė mane ir kitus iš parti- 
pagelbėti delegatams zmaistu. i jos............ ................ ~ ’

f Kreipiamasi ir į lietuvių dar
bininkų organizacija 
lite ką paaukoti, tai priduo- 
kite ,po numeriu 1524 ‘ 5th 
Ave., Pittsburgh, Pa.

Paskiaus nutarta surengti 
masinis mitingas 1 dieną va
sario, 7:30 vai. vakare, 5th 
Ave. High School. Ęus geri 
kalbėtojai iš kelių miestų. 

Tvarkos klausimu 
paskirti kiekvienam busui po!

kurie veikia, LMD, SLDNS’ ir kitos organi
zacijos su 95 nuošimčiais dar- 

ibininkų? Aš manau, kad jau 
i laikas darbininkams pasirū- 
! pintf kova už didesnį kąsnį 
Į duonos.

Mano Draugiška Pastaba 
Drg. P. Bukniui

Tūlas laikas atgal d. P. 
Buknys*, rašydamas apie “Lai
svės” vajų ir suvažiavimą, pa
minėjo eilę miestų, kur kaip j 
pasisekė vajus ar 

j Jisai suminė jo

Philadelphia,
Wilkes-Barre, 
daugeli kitų miestų, bet nesu
minėjo apie Pittsburghą.

Atrodo, kad ] 
jam visai nėra ant žemlapio. j 
Ne tiek dat^g mane stebintų, I 

nebūtų 
nes gal

Bet dabar
Pitts-; 
žino, i

4ung-|įr per 1931 m. Kurios kuopos

Minersville,
Scranton ir

j jei draugas Buknys
I gyvenęs Pittsburgh©, 
j ir nežinotų apie ji.
i draugas Buknys gyveno 
! burghe,’ tai jisai gerai 
; kad toksai miestas yra 
itinėse Valstijose.

Todėl, d. .Bukny, aš. 
’“Laisvės” vajininkų ir 

reikalauju, kad paaiš- 
kodel taip padarei ? 

tik

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia šokius ir 

i veikalą sulos “Pradžia”, kuris įvyks 
kartafc 10-tą dieną vasario, 7 vai. vakare, 

Ukrainų svetai
nėje. Pirkite tikietus iš anksto, nes 

I bus dovanos duotos ant laimingų 
Įžangos tikietų.' Taipgi bus gera 
muzika del šokiu. Alvinas.

(28-29>

dimą. Taip pat iy “Šviesa” j 
eis geriau. Kada nariai savo-] 

j duokles vilkina, tai 1
i del'stokos centre finansų, dar- 4^9 ^e;-

Pittsbui ghas ; bas susitrukdo. Todėl mes, na-
• ’ riai, pasistcngkime savo nari- 
jnes pareigas'atlikti į laiką.

iALDLD 9 Kp. 1933 m- Buvo i 
Po Raudona Vėliava

Mes išlaikėm ALDLD 9 kp. 
garbę per 1933 m. Išlaikykim

laikomos po raudona ve-į vai. po pietų, 
tčmyti.varde|iiava9 kurjos

skai-
itytoju, 
kintum, 
čia nėra jokia kritika, 

į draugiška pastaba.
nepasisekė. I “L'” VaJ™>’kas. 

New Yorką, P. J. Martinkus.

Lošimas prasidės 
Tai bus idom 

Jame 
būti kiekvienam ir

5 
us 

i-eikėtų 
pamatyti,

Tada, ka daryt? Rei- i reiškia L. Tolstojaus veika- 
Bet kur? pas Į

Grigaitį, “Naujienose” ir, žino- i 
! ma, Grigaitis, gavęs gerą fren- 
į tą, garsino “Naujienose” jo 
prakalbas sausio 26 d. Jos.jra-!
še ed'itoriale, kad kalbės garsus i JO> nes Prie J° prisidėjo LDSA j 
sklokos vadas L. Pruseika ir ! 3 Apskritys su 8 kuopomis, ku- 
buvęs “Vilnies 
rius M. Bacevičius iš La Porte, 
Ind. Jie manė, kad daug su
trauks publikos, bet iš to vis
ko pasirodė “pis.” Publikos ne
buvo ir Bacevičius nepasirodė 
su prakalba. Matyti, pas juos

ne tik iš- 
‘ laiko narių skaičių pereitų 
Įmetu, bet turi ir pralenkti na-j 
Iriais pereitus metus. O mes 
galim tą garbę išlaikyti,* jei 

įtik visi rūpinsimės, kaip reikia 
Į organizacijos reikalais. O tie 
j reikalai yra tokie: pradžioj 
j metų reikia duoklės pasimokė- 
j ti mums patiems, o vėliaus 
'pakalbinti savo pažįstamus 
j prisirašyti prie ALDLD 9 kp. 
i Dabar eina vajus ir mes ga
ilini pasirodyt su pradžia metų,
i kad mūsų kuopa bus ir šie-1

PHILADELPHIA, PA.
Kadangi grupė jaunuolių važiuoja 

į Brooklyną Laisves ščrininkų suva
žiavimą, Philadelphijos I.DS Vaiku
čių kuopelės susirinkimas atidėtas Į 
iki vasario (February) 11 dienai 2-rą j 

Tėvai malonėkite Įsi- • 
Ed. Gricifinas.

(28-29) ’

MASINIAI MITINGAI LĖNI- ypatingai tie, kurie negauna rendų 
NO MIRTIES SUKAKTUVIŲ į« td

Kalbės drg. D. M. šoloniskas, le-j savo —viso amžiaus taupą ne-
ninizmo klausimu sekamuose mies- j 
tuose: Vasario 11 d. 2 vai. i 
Lietuvių svetainėje, Chester,

Vasario 11 d., rt
Camden, N. J.

Vasario 12 d.,
W. Baltimore St. Baltimore, M d.

Visų kolonijų 
kuo plačiausia, 
sutraukus lietuvių Į prakalbas. Rei- , 
kia garsinti žodžiu ir plakatais visur ( 
ir visada, tuomet bus geros pasek-i 
mės, susirinks daug darbininkų.

ALDLD 6-to Apskr. Sekr.

mics-. patrotytų.
popietų i Prakalbos atsibus pėtnyioj, 2 .d.

— > J’a- i vasario, 7 vai. vakare, Ukrainų (Mil-
7:30 vai. vakare, j ]erj0) svetainėj, Sunbury & 5th St.

Visus Kvieia Prezidentas.
:30 vai. vak., 726 ! --------------------- t-------------------------- ----

draugai garsinkite 
kad kus> daugiausia Į

zietos.

EASTON, PA.
Jaunų Komunistų Lyga rengia 

minėjimo vakarą del draugų Kari 
Liebkneckt ir Rosa Luxemburg Įvyks 
3-čią dieną vasario, Easton Baking Į 
Co. svetainėje, .8 vai. vakare.

Bus geras kalbėtojas, kuris 
sakys daug- svarbių dalykų, tų 
dų darbus ir gyvenimą. Po pr; 
bu bus šokiai; kviečiam visus ir 
visas atsiia.ikyir, ypatingai jaunuo
lius. Ne vien tik išgirsite svarbių 
dalykų, bet ir galėsite pasilinksmin
ti.

MINERSVILLE, PA.
Stubelninkų Susivienijimas

Mažųjų namelių savininkai turės1

pa-

pa-

Įžanga veltui. Re n gėjai.

į 1V1c1Z<QJU UČIAIIUIIU r»ci V J nnincii v 14 i v o j 
i viešą susirinkimą tlelei platesnio šios, 
organizacijos mierio ir tikslo išaiš-
kininio. Smulkūs namų savininkai, ■

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-491 2 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue 
Brooklyn, N, Y.

Greičiausia Kelionė j Lietuvą

_ BREMENCLEVELAND, OHIO ! 
i, . Rengiamas didelis bankietas, 601J mot po raudona vėliava. motu sukaktuvių paminėjimui <i«i 

Kuris iš ALDLD 9 k p. na-, draugo I. O. Fordo. Člevelando dar-į 
riu bus pirmutinis, kuris atliks • bininkams draugas Fordas yra gerai j 

, . žinomas kaipo, malonus kalbėtojas Į 
Kaipo jr nenuiistantis darbininkų vadas ir

Todėl padarykime jo 60 
metų sukaktuves pasekmingas, atsi
lankydami Į Oak Pythian Temple, 

105th St., 4-tą dieną vasa- 
val. vakare. Įžanga tik 25 

Nuo bankieto pelnai, yra

lai.
Ši parengimą rengia bendrai! 

ALDLD 1 Apskritys su kitais 
apskričiais.

• ALDLD 1 Apskritys padidė- į

į tas svarbias pareigas,
Į garbės narys? Prie darbo visi veikėjas, 
draugai ir draugės!

ALDLD 9 kp. Org. J. G.

EUROPA
EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bretncr- 

havene ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

administrate-1 rios' susijungę su vietos ALDL 
D kuopom ir apskričiais, išrinko 
bendrą valdybą. Dabar Pirmo i 

j Apskričio org. A. Yuris, sekr. 
| J. Skeberdytė, ižd. U. Grigie- L 
! nė, o‘kiti komiteto nariai pasi- 

/ 1 'liko komisijose, 
į

Vyčiai Teisine
' • Jų apskričio pirmininkas 

negaudamas algos 
per kelis metus, kurios sušida- 
de $160.32 ir jis juos patraiTke. Kvicčianie ' 
į teismą, reikalaudamas, kad i 
jam minėta suma būtų atmokė-1 
ta. Tai matyti, kad ir vyčiai!

arklinė taktika.” Tai re- j suvargę. Nei dievas jiems 
negatai gavo kiką iš partijos i)'! nepadeda.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

j 706 I*
; rio, 5 
i centai
■ skinamas Komunistų Partijos 6 dis

■ triktui. Kviečia Rengėja.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD, 190 kuopa rengia puikią! 

vakarienė. Vakariene Įvyks suba- Į 
toj, vasario 3 d., 16320 St. Clair 
Ave. (Kampas London Rd.) Pra-

Bus gera mu- 
taipgi . gardūs

Įžanga tik 15c.' 
visus 'atsilankyti.

Rengėjai. !
(28-29)

zikališka programa

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. ir LDSA 22 kp. mė

nesinis susirinkimas įvyks pirmadie
nį, 5-tą dieną vasario (Feb.) Lietu-! 

i vių Tautiškam Name, mažam kam- Į 
| baryje, 7:30 vai. vakare.

Visi nariai ir narės būtinai daly-, 
, nes daug svarbių reikalų 

reikės aptarti^ kaip tai nauja valdy
ba užims vietą ir bus raportas iš
duotas iš Laisvės ščrininkų suvažia
vimo, ir 7-to Apskričio raportas iš 
bendro apskričių posėdžio. Daly- 

j vaukite visi ir laiku.
Org. Gco. Shimaitis.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš CI7H 
NEW'YORKO į KLAIPĖDĄ IR ATGAL

ir augščiau

i vau k i te, 
' rnikp.ci n

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais.
Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar Hamburgo.

Kas ga- iš darbo masių, bet darbo ma
sės gali turėti vienybę be va
dų. ’ - -■
Pruseika.

Dabar eina Komunistų Par- 
I tijos vajus. Patartina Prusei- 
j kos pasekėjams stoti į Partiją 
i ir jis ją veda. Jis sako, kad 
’ atmesti renegatizmą ir darbi-* 

nutarta 1 ninku vienybės ardytojus.
. ( Drg. J. K. šarkiunas viena-i kur buvo laikinas administrato

rių kapitonu, kurie galės pri-jme Naujų Metų vakare pasakė rjus l Yonikis,

EASTON, PA.
Jaunųjų Komunistų Lyga (YCL) 

rengia Liebknehto'-Luksemburg mir
ties paminėjimo apvaikščiojimą su- 
batoje, 3 d. sausio, Easton Baking 
Co., svet. 36 N. 7th St. Easton, Pa. 

su užkan- 
; . . . . . -i lengvais gėrimais. Visi
i jungą ir Lietu\OS dnibininkų | lietuviai ’ darbininkai yra širdingai 
padėtį, dabar sugrįžęs iŠ kelio- j kviečiami dalyvauti ir tuomi pa
nes ir vėl užėmė “Vilnies” ad7j reniti .iaunuol‘U judėjimą. Jaunuoliai 

. A _ . ! dės pastangas visus patenkinti. Jūsų{ministratoriąus vietą. tarėsi 
! su darbininkais, kaip išlaikyti 
j dienraštį “Vilnį” krizio metu. O

Drg. J. P. Milleris, kuris tu-
Tai gali suprasti ir pats , rėj0 ilgą kelionę ir pasakė visą j

■ eilę prakalbu apie Sovietų Są- i ^°. mitingui bus šokiai s 
T .*, .... i dziais ir lengvais gėrimą

PHILADELPHIA, PA,
ALD'LD- 10 kp. susirinkimas Įvyks 

j pirmadienį, vasario 5 d. kaip 8 vai. 
vakare. Liaudies name, 995 N. 5th 
St.

Draugai-gčs, visi ir visos malonėj 
kite atsilankyti, nes bus labai svar;
bus susirinkimas, apart kitų svar- . 
bill organizacijos reikalų delegatė d. |

K

Del Ivjormaciju Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

BROADWAY, NEW YORK mhbhbhmi

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition SpecialistWOLF AUTO REPAIRS
Urlakiutė duos platų raportą iš dien- 

l raščio Laisvės ščrininkų 
j mo. ,
i Taigi, būkime visi-sos ir 
j rių 

parama priduos^ daugiau energijos Į 
jaunuoliams veikti komunistinėj dir- : 
voj, o visi dalyvavusieji turės progą j 
linksmai 
7:30 Yal- 

Kviečia

suvažiavi-

nauju na-

TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

Potiene.
Welding-Straightening-Body Work-Duco Spraying.

All Work Guaranteed. Towing Day and Nightlaiką praleisti. Prasieis 
vakare.

Jaunųjų Komunistų Lyga.
\ 28-29)

atsiverkime.
Sekretorė J/ J.

NEWAR^~N. J.
Draugai Sietyniečiai* sekamos “In

kvizicijos” prakatikoš įvyks ketver- 
gais, (ketvirtadieniais) sykiu su 
choro praktikoms. Laikyt praktikas 
ketvirtadieniais buvo nutarta ant 

i pareito Sietyno mitingo, kufis įvyko 
i pirmai,ieiiĮ. Koresp. F. W.

SHENECTADY, N. Y.
I.DS 18 kp. rengia didelę vakarienę, 
4-tą dieną vasario, Lietuvių Kliubo 
svetainėj, 703 Windsor Terrace. Va
karienė prasidės 5 vai. vakare^ po 
vakarienei bus šokiai ir kiti žaidi
mai. Įžanga šeimynai 81.50; pavie
niams $1.00. Kviečiam visus atsi
lankyti. Rengėjai.

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

sugrįžo į 
redakciją dirbti ir dabar mes j 
redakcijoj turime daugiau žmo-j

žiūrėti tvarką. Moterys nu- • prakalbą už vienybę darbininkų
tarta sodinti į priekines sėdy-i įr jjs ją vedą. Jis sako, kad 
nes, o vyrai į . t______  _
Taip pat vienbalsiai nutarta, į komunistine 
kad
turi teisės naudoti svaijinan- ■ gių draugų vienybės žygis ne- j sigmęs' turėti visa eilę pamokų 
cių gėrimų 'patinka nei Pruseikai, nei! avaitę iU. dvi savaites Ke*

Darbininkai/ kūne norės; strazdeliui. Protaujanti turė-įnosha) Rockforde, Springfielde 
„ ...__  Vietos draugai reng

tų judėjimu, o ne palaikymu kitės apie įsteigimo mokyklų) 
u" j kolonijose.

o vyrai į užpakalines. 1 pas mus turi būti vienybė po nių ir draugai į kolonijas galės i 
tą paų i gautj mokytojus del mokyklų. | 

:t?.vc!:2.c.. . Į)rg p Abekas jau yra ap- i vakar
vėliava, 

nei vienas delegatas ne-'sako ir Juozas Klastauskas.

... . ,. j . , . . , ... ...... .......... ...... nosna, t
išleisti delegatus, tai turi su-;tų susirūpinti abelnu darbiniu-; jv kįtUr

North Sidę, Pittsburgh, Pa.
APLA 50-tos 'kuopos susirinkimas 

atsibus February 6, 1934, 7:30 vai, 
ra, Lietuviu Darbininkų Kliube, 

L335 Medley St,, N. S. Pittsburgh, 
Pa. Labai svarbus susirinkimas. Vi
si nariai atsilankykite, nes bus baus
mė

sirinkti 2 dieną vasario, 7:45 y — ■ -
vai. ryte, prie Blue Bus Line Pruseikos-Butkaus ir kitų vadu- 
stoties. Liberty Avė. ir Seventh ka jr jy gretos.

nedalyvaujantiems.
M. Urmoniutė, Sek r. 

(28-29)

Mūsą Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akią Pritaikymui Akinią

ŽEMIAUSIOS KAINOS LAIKE 30 METŲ
Standard geriausios rūšies medžiaga naudojama,
atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums 
25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

stores. Lioeny Avė. ir beventn kų ir jų gazietos. Dabar 
St.. Pittsburgh. Pa. Išvažiuo-, vjsaSj darbas prisideda prie 
sime kaip 8 vai. lygiai. Į c]ymo darbininkų vienybės.

Reikia pažymėti, kad teko j 
susitikti su delegatais iš Mc-Į 
Kees Rocks nuo LAPA. Tai 
yra draugai J 
ir F. Roger, Bravo, draugai, 
kad dalyvaujate darbininkų 
judėjime ir kovojate už darbi
ninkų klasės reikalus. ALD
LD. 4 Apskritys taipgi .siunčia 
delegatą.

Bet kur kitos mūsų didžiu
lės organizacijos, kaip tai AP

JU 
ar-

Vincas Kovietis

NORWOOD, MASS
Draugė Anna, Schultz. Is 

I V o k i e t i j os atvykus Anna 
J. Maiogauskas gckultz kalbės Chicagos Colise-

ūme, vasario 10 d. Tai bus di
delis masini^ mitingas ir pro
testas prieš fašizrfią Vokietijoj. 
Bus reikalauta, kad būtų pa- 
liuosuota d. Torg’leris ir kiti 
Vokietijos politiniai kaliniai, 
šiame mitinge bus gera pro- 

1 grama, dalyvaus keli chorai ir 
LKM Choras; tai bus įdomus

-BITININKAS KONČIUS LAN-1 parengimas. Būkite visi jame.

Didelės Demonstracijos 
Vasario 5 d.

Union Parke, ant Ogden ir 
Randolph© Str., 10 vai. ryte,

KĖŠI BROOKLYNE
mė

gau-
Jas atvežė apie tona 

daus. Dabar dar galima 
ti medaus “Laisvės” ofise.
. Tyras bičių medus, suneš-! čia susirinks bedarbių masės ir 

tas vasaros metu iš žolių žie-; eis prie City Hąll, reikalauda- 
dų. Parsiduoda gana pigiai. Į mį duonos, darbo, nes tūkstan- 

Kvorta už 75c. Galionas |čiai bedarbių badauja Chicagos 
! gatvėse. Visi bedarbiai ir dir
bantieji, būkite demonstracijo
se; taipgi ši demonstracija rei
kalaus, kad Washingtono val
džia pravestų įstatymą pašel- 
pos ir apdraudos darbininkams, 
kurie nedirba. * r

už $2-50
Dienraščio skaitytojai jau 

yra susipažinę, kaip svarbu: 
yra medus palaikymui sveika
tos gerame stovyje. 
KaškiauČius apie tai 
rašęs.

Tuojau įsigykite 
daus ir naudokitės juomi

Nes Dr. 
yra daug

tyro me- “Patamsio Galybė.”
Pamatysime vasario 25 d

DETROIT, MICH.
I.DS 21 kp. susirinkimas įvyks 

4r-tą dieną vasario, Draugijų svetai
nėj, 3600 Vernor Highway, 1 vai, po 
pietų. Visi 
yra daug

MONTREAL - CANADA

Vien tik 
visą darbą 
mažiausiai

Ales

nariai dalyvaukite, nes 
svarbių reikalų aptarti.

Alvinas.
(28-29)Į visus Amerikos, Lietuvių 

Darbininkų 'Literatūros Drau
gijos 9 kp. narius ir simpAti- 
kus darbininkus.
draugės, 'ALDLD 9 kp. mene-i vakare, 
sinis % SUSll inkimas įvyksta j yra' svarbių klausimų aptarti, 
sekmadienį, 4’d. vasario^ Finų 
svetainėj, 37 Chapel Court, i 
prasidės 2-rą valandą dieną, j

Taipgi po trumpo susirinki
mo turėsime viešas diskusijas ‘ 
gyvenimo klausimais ir darbi
ninkų veikimo reikalais. Įžan
ginę prakalbėtu į 'diskusijas 
pasakys drg. J. Galgauskas. 
Po drg. Galgaųsko kalbai, vi
si galėsime kalbėti-išsii'eikšti 
savo mintis, kaip .kuris ma-; 
nom. . *

Nuo dabar ALDLD 9 kp. 
bai/dys tuYėti tankiau savitar
pinio lavinimosi susii’inkrmč- 
lius. Kaip vyrai, taip ir mo
terys, visi susirinkim. šiame 
susirinkime turėsim- porą svar
bių * klausimų išdiskusuoti. 
Tąipgi pasistengkim įr duok
les pasimokėti už 193,4 m. 
Jei mes savo užsimokėjimą 
duoklių atliksim anksčiau, tai 
ir ALDLD centras galės .tin-'

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Vasario______ 3-čią d. įvyks Darbininkų 
Draugai ir Į Org. Sąryšio konferencija, 7:80 *val.

i---- Draugijų svetainėje. Visi
nauji delegatai būkite,'nes

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

įSokolų svetainėj, 2345 So. Ke-Į kaminu pravesti knygų išlėi-

< Alvinas 
(28,-29)

Notary Public

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424 Ofiso valandos: nuo 9 vai.

Penktadienį iki 5

Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUQTAS GRABORIUS

660 GRAND! ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrehgtos dvi koplyčios duodamos myli-
I '

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-
' / ' <’ į

i tas ir už prieinama kainą.

Dr. Theodore Conklin
ryto iki 9 vai. vakare.iš 

valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis i
<h ■

Penktad., Vasario 2, 1934
........ ....

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RAD1O-S1ANDIEN

T

Būkite Vakarienėje- Koncerte ir Baliuje! į mūsų susirinkimai
Nedėlioj, 4 d. vasario Grand į minti, kad bus nemažai sve- 

Paradise Ballroom. 318 Grand 
įvyksta LKSB 

Tai 
mūsų

IR PARENGIMAI
čių. kas jį padarys dar geres
niu. Taigi visų pareigą daly
vauti.

Parengimas Paramai Vokie 
tijos Komunistų Partijos

Tikietų kaina del koncerto, 
baliaus ir vakarienės, iškalno 
perkant, tik po 75 centus. Prie 
durų bus 85 centai, 
koncertą ir šokius 35 
Tai jau pigiau, negu 
Bendrovės direktoriai 
pigią įžangą 
bedarbę, ir norėdami,' kad 

_ 'kiekvienas ir kiekviena gale- fits lt) U Del i . j , . . i i • •. k tų r y dalyvauti savo klasinio 
! dienraščio parengime.

Tikietus galite gauti nas 
d a t l 51 _ i darbininkiškų okganizaciių

narius, arba tiesiai “Laisvės”

St. Brooklyne, 
šėrininkų suvažiavimas, 
nepaprastas dalykas, 
bendrovės dalininkai atvyksta
iš visų. Jungtinių Valstijų kam
pų, kad aptarus “Laisvės” 
dienraščio reikalus, kad pa
teikus planų, kaip “Laisvė” 
gali dar sėkmingiau padėti 
darbininkų kovose šio krizio ir 
kovų. metu. Lietuvių Koope- 
tyvės Spaudos Bendrovės su
važiavimai visad 
skaitlingi ir svečių 
net iš tolimų kolonijų.

Po suvažiavimo, toje 
svetainėje, bus vakarienė,] 
koncertinė programa ir šokiai. 
Pirmu kartu dalyvaus Marijo
na Pranskaitė, kuri 6 metus 
lavinosi dainavimo Italijoje, i dienraštis yra geriausias dar- 
Dainuos K. Menkeliuniutė, bininkų kovos įrankis kiekvie- 
jau Brooklyno publikai žino-Į na dieną už kasdieninius rei- 
ma ir mylima dainininkė. Bus kalavimus ir galutiną darbi- 
A. Višniauskas, J. L. Kava
liauskaitė, Aido Choro Mergi 
nų Sekstetas ir Vyru Oktetas 
Taigi Jconcertinė programa 
bus labai gera. Po to grieš 
gera orkestrą lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius, žodžiu, 
šis parengimas bus vienas iš 
geriausių. O dar reikia at-

Vien į 
centai, 

galima, 
padarė*

atsižvelgdami į 
norėdami,'

Draugai darbininkai, mūsų

ninku klasės pasiliuosavimo 
darbą. Padarykime, kad “Lai
svės” metinis parengimas bū
tų vienas iš skaitlingiausių. 
Dalyvaukite patys, ir atsives
kite savo kaimynus bei pa
žįstamus, kurie pirmiaus dar 
nedalyvavo mūsų parengimuo
se.

{VAIRIOS ŽINIOS
CWA Darbininkai

Sustreikavo
250 darbininkų, * dirbančių 

prie viešų darbų, Cooper Par
ke, paskelbė streiką. Jie rei- 

I kalauja, kad būtų prašalinti 
du nauji bosai, kurie pasirodė 

Metro Golden judžių kom- labai žiaurūs. Tie bosai pasi- 
panija parsitraukė iš Sovietų šaukė policiją sau ; 
Sąjungos garsią lošėją Ąnųą; jr pradėjo vaikyti

• Sten, kuri dar 6 metai atgal' ]<us. Bet darbininkų 
buvo paprasta valstietė, bet; ras ir jie pasirengę 
greitai pagarsėjo savo sugabu-; kalavimus atsiekti, 
mais. Judžių žinovai 
kad tai būsianti j— 
{^saulinė žvaigždė.
Sten dalyvavo suvaidinime ju- 
džio “NĄNA,” kuris yra rodo
mas New Yorke.

Dabar Sovietų Sąjungos ju
džių įstaigos ketina pasisko
linti iš Amerikos nesenai grį
žusią į judžius Mary Pickford. 
Mary yra buvusi ir viešėjusi 
Maskvoj.

Anna Sten ir Mary Pickford1 
Judžių Žvaigždės

Jungtinių Valstijų Komunis
tų Partijos Centro Komitetas, 
rengia koncertą ir balių para-1 
mai Vokietijos 
Partijos kovotojų prieš fašiz
mą, Parengimas įvyks nedė
lioję, 11 d. vasario, vakare,

I LDS 13 KP. NARIAMS
Šį pirmadienį, vasario (Feb

ruary) 5 d., įvyks LDS 13-tos 
;kuopos,svarbus mėnesinis susi- 
! rinkimas Kyburio svetainėje, 
950 Jamaica Ave., Brooklyn, N. 
Y. Pradžia lygiai 8-tą vai. va
kare.

Visi nariai būkite šiame su- 
1 sirinkime. Valdyba.

Komunistų mirtys—Laidotuvės
Karolis Zitlinskas 50 metų, 

353 Schenc‘k Avė., 'mirė sau- 
sip 28' d. 'Pašarvotas 'grabo-

WMCA—570 Kc
6:45 P. M.—Souer Orch. 
7:45-—Dance Orch.
9:00—Al Shayne, Baritone; Sylvia

Miller, Sopręno; William Ken
nedy, Tenor

9:30—Boxing Bouts From Madison 
Square Garden 

11:00—Dance Music
11 :45—Gene Marvey and Jerry 

i ter, Songs
WEAF—660 Kc

6:00 P. M.—Cugat Orch.
6:30—Irene Beasley, Songs 
6:45---Macy and Smaile, Songs;

Wirges Orch.
7:00—Morton Bowe, 
8:00—Concert Orch.

gonette, Soprano; 
9:00—Lyman Orch.;

Tenor; Muriel 
10:30—-Stoess Orch.
11:00—The Lively Arts—John Ers-į

! kine, 'Author 
11:15—Stern Orch. 
11:30—Coleman Orch. 
12:00—Weems Orch.

WOR—710 Kc
8:15 P. M.— Billy Jones and

Hare, Songs
8:30—Willy Robyn, 

Gerard, Soprano 
10:30—Milban String 
10:45—Jim and Don,
11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch. 
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc

Les-

Tenor
Jesica D ra-

Male Quartet i
Frank Munn,] 

Wilsop, Sopano !

1 4 y -A*. vi • V ClOcl L Iv, V Cl IX CH Vj Į • j v # * • ‘ *r

Bronx Coliseum svetainėje, šis I r^us Garšvas, koplyčioj. Pa-
laidotas vasario T d. Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
prieš fašizmą.; Paremdami šįjs* graborius Jr Garšva. 
parengimą'mes išreikšime sa-1 
vo tarptautinį solidarumą su 
Vokietijos darbininkais, kurie 
taip sunkiai kovoja prieš fa
šistus.

parengimas turi būti vienas iš 
geriausių, nes jo visas pelnas 
yra skiriamas kovotojams

PARDAVIMAI į
Parsiduoda farųia, 85 akrai žemės, 

su visom triobam, yra ir padargų. 
Žemė lygi ir be akmenų, upelis bė
ga per farmą, yra šaltinis, ir šuli
nys prie pat stubos. Stovi geroj 
vietoj, į mylios iki State Road, vieta 
vadinasi Canterbury, Conn.; iki cen-

Tenor;

Trio 
Songs

Erni^

Marie

8:00 P. M.—Walter O’Keefe 
median; ; Ethel Shutta, Songs 
Bestor Orch.

10:00—The Iron Master—Bennett 
Chapel, Narrator

10:30—Mario Cozzi, Baritone; 
cille Manners, Soprano

11:00—Three Scamps, Songs
11:15—Can You See Canopus?

Dr. Robert H. Baker
11:30—Madriguera Orch.
12:00—Rogers Orch.

WNYC—810 Kc

,0- l

Lu-

3:45 P. AI.—Jahoda Orch.
4:15—Sports Talk
4:30—New York College of

Concert
5:15—W. Eggleston, Songs
5:30 — Playing Checkers— Millard 

Hopper
5:45—Harmonette Trio
6:00—Mountaineers Music
6:15—Joy Spreaders
6:30—Studio Music

WABC—860 Kc r

Music

5:45 P. M.—Dell Campo, Songs
6:30—Edith Murray, Songs
6:45—Parenteau Orch.; Harold V 

Emburgh, Songs
9:00—Philadelphia Studio Orch.

10:45—Mary Eastman, Soprano; 
Concert Orch.

11:15—^Boswell Sisters, Songs
11:30—Jones Orch.

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTJ 
DR. FILURIN

(Buvutio aaistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi 
organų.. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Valandos: n up 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpe Broadway ir 6*.h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $*>00"BMI egzaminavimas

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
į LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

! (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

Dalyvaukite Demonstracijose; —J J i trui miestelio 2 mylios, ten yra gro- į
šerne ir kitokių krautuvių, 5 my- 

l-1 lios iki Plainfield, Conn. 3.4 mylios
I į mųk^klą. Jei būtų reikalinga, tai 
i 10 mylių į Wilmentic, Conn.

Farma parsiduoda visai pigiai, ant 
lengvų išlygų, kad ir su mažu imo- 
kėjimu savininkas gali pirkti. Savi
ninkas gali paimti morgičj; parsi
duoda be agento, galima susirašyti 
arba atvažiuokite ant šio antrašo; 
J. Margaitis, 102 Capen St. Wind- Į 
sor, Conn, (ant farmos galima at-j 
važiuoti subatos popietį arba nedė-1 
lioj.).

----------- šerne ir kitokių krautuvių, 5 my-
Vasario 3, 4 ir 5 dd. Wa-|lios iki Plainfield 

shingtone bus visos šalies dar
bininkų atstovų • suvažiavimas 
kovai prieš bedarbę. Tuo pat 
laiku kiekviename mieste dar
bininkai ruošia masines 
monstracijas. New Yorke 
suruoštos demonstracijos 
madienį, 5 d. vasario, 12 
dieną prie City Hali, 
darbininkai ir darbininkės 
valo dalyvauti. ČWA daugelis 
darbininkų nutarė tą dieną 
neiti į darbą, bet dalyvauti de
monstracijoje.

de
bus 
pir- 
val. 
Visi 
pri-

Būkite Jaunuolių Vakarėlyje

BROOKLYN, N. Y. i
L.A.P.K. mėnesinis susirinki- j 

mas įvyks penktadienį, 2 d. va-1 
sario (February), 
tai nėję, 
lyn, N. 
vakare, 
te.

savoje sve- 
80 Union Avė., Brook- 
Y. Pradžia 8-tą vai. 
Visi nariai dalyvauki- 

Sekr. A. Deikus

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

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

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo I 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų 
Telephonas MEdallion 3“ 1328

an '

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožna diena, v <•

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

*—------i
i Evergreen 7-6167

BOSTON LUNCH

Malonėkite Persitikrinti.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kuopos susirinkimas 

įvyks 5-tą dieną vasario, 8 vai. va
karę. Laisvės svetainėje. Visi drau- 

..v.. and Ra> dalyvaukite ir atsiveskite naujų 
Grill. Labai geToj .vietoj, prie dirb- , narių. '

tuvių. Biznis išdirbtas per daug me- J Baltaitis.
tų ir gerą gyvenimą galima' pada-1 (28-29)
ryti. Pardavimo priežastį sužinosite 
ant vietos, kreipkitės: 60 York St. 
kampas Adam St., Centrai Brooklyn, 
N. Y. • (26-30)

(26-28)

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

PAJIEŠKOJIMAI

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kui' 
’labai žemą kainą.
| telefonuokite arba kreipkitės se-|
I karnų antrašu:
! 66 Marcy
J Brooklyn, N. Y. Į
| Dieną ir naktį prisirengęs patar-1
, rtavimui. Klauskite kainos. Į.

5

už į
Reikalui esanti

AVENUENEW YORK CITY
Pajieškau' giminių, Malžinsko Ig-’j 

j no, ir Elenos dukters * Magdalenos. Į 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyn, ] 

i N. Y., turiu labai svarbų reikalą, i 
1 Jei kas žinote, kur jie gyvena, arba I 
i patys, meldžiu atsišaukti šiuo ant- , 
įrašu: J. K. Simons; 190 East 117th 
; jSt. New York City.
p J (28-30)

BROOKLYN, N. Y.
jaūnuo- ■ PARSIDUODA Gleaning ir Tailor-j 

-- j ing krautuvė už labai prieinamą1 
' ! kainą. Gerai išdirbta vieta per 10 

Antrašas: 598 Forest Avė., 
kuris įvyks šeštadienįį 3 d. va-I arti Grove St., (Ridgewood) Brook-11 

svetainėje, j h’n> N. Y; : (26-31)

Lietuviai kriaučiai
į pagelbą 4iai susiorganizavo į' Lygą. Jie 
darbinių- renŠia vakarėli su programa, j “7et‘ų.

Telephone Stagg 2-7057

ūpas ge- 
savo i sario,

sako, j ____________

gaiątAnna IDA Kovos FrUš Reakcijų '
Tarptautinis Darbininkų 

' Apsigynimas paskelbė, kad 
kovos prieš majoro LaGuar
dia įvedamus reakcinius' žy
gius. TDA Distrikto komite
tas turėjo susirinkimą ir išdir
bo planus. Bus šaukiama ma
sinė organizacijų atstovų 
ferencija.

kon-

Nurijo Daniu Valymo “Bni-
V’ w . vs.u ir Uzrirso ji del

“Laisvės 
kampas Lorimer ir Ten Eycki 
St., Brooklyne. ’ ; ■ ' '• \ į

Bus gera koncertinė pro-1 
; grama ir ukrainiečių darbiniu- j 
j kų . šokikų grupė, kuri šoks • 
įvairius šokius. Turėsime ge-1 
ra muziką ir tinkamo' valgio. | 
Iš kalno perkant, tikietų kai-, 
na tik 20 centu. Prie duru i< M 1 tą pa vakarą 25 centai.

Užkviečiame visus ir visas. I 
dalyvauti masiniai praleisti! 
smagiai laiką, pasimatyti su 
svečiais, kiriu iš vakaro bus 
atvykusių į “T aisvės” suvažia
vime ir paremti jaunuolius fi
nansiniai, kuri 
organizavimo d;
labai reik-lin^i

Telephone: Fvergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant . Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Aktų ir Gerklšs
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

nuo 11Sekmadieniais
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sergančią 
Chroniškos

dienomis 
vakarais 
iki 1

Vyrų ir Moterų 
ligos Gydomos

Let Ūnde SamMake
Your Deposits 

lJJrdbLĮrtjrfoa/nk IrulTlcuA 

BUSHWICK 
SAVINGS BANK‘WS 
GRANO ST. at GRAHAM AVE., BROOKLYN

—s i

4>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<♦>

<f>

<♦>

<♦>

<♦>

Įvairios Žinutės
Dar vis eina komedija 

i užsidariusio Bank of United
States. Dabar :ieva' teisia J.

Tūlas žuvininkas Usher Schu- A. Brodericką, kuris buvo su
pūk, 115 Glenmore Av., Brook- pridentu to banko, 
lyn, kada fai nurijo dantų va-1 ---------
lymo “brušių.” Jis ir užmiršo, 
kad tas atsitiko. Tik kada pra- vidutinių mokyklų vedėjai pa
dėjo jaustis, kad viename šo- skelbė, kad *54,600 vaikų ir 
ne ne viskas gerai, tai nuėjo, mergaičių baigė egzaminus, 
į žydų ligoninę ir ten nutrau-'tai yra gavo diplomus, 
kė X-ray spindulių pagelba; 
paveikslą. Ant paveikslo aiš-:

Brooklyne ir ' New Yorke
Matykite Judi ‘ Heli

^radžioi 
finansai

“Acme” teatre .vaidinamas 
prieškarinis judis vardu “Heli 
on Earth”. Šis judis vaizduo
ja pereito imperialistinio karo 
baisenybei. Matysite, kaip at-B. Griffen mirdamas/ paliko 

kiai matšsi, kad “brušius” yra $252,689 turto, ^uprantama, laukai ir kain i vie-
- ‘ -■ ■ - jis nebuvo darbininkas, bet rodo ka>'° laultai ir kalP Į yie’

darbininkai sunkiai dirbadami duobę ■ sukrinta vokietys, 
sukrovė jam tą turtą. ' francujas, belgas'.ir vėliaus 

i < , afrikietis .negras i atvelka su-
sttmmtt w T_AH„ žeistą anglą kareivį. .Jie ten 

bebūdami pradeda karo klau
simą aptarti .ir negras kar.ei- 

i-vis, kuris pirmiau- buvo akto
rius ir poi biskį varto-ja kelias 
'kalbas, išaiškina karo prie
žastis.

jo viduriuose. Usher bandė 
užsiginti, kad nieko panašaus 
nėra, vet vėliau vis tik sutiko 
pasiduoti operacijai ir tapo 
jam išimtas tas “brušius.”

Paskelbtas Generalis 
Streikas

SUMMIT, N. J.—Aklų vai- 
kų prieglaudoje bus pavary
tas pirmesnis vedėjas del ioi 
žiaurumo. Jis tuos nelaimiu- j 
gus vaikus visaip kankindavo. 
Jo vieton' bus paskirta D. S. 
Murphy—slaugė.

Vilnų ir bovelnos perrinki
mo darbininkai paskelbė strei
ką, sausio 31 dieną. C1Ą) Sor-j 
terš Workers unija išleido la-J 
pelį, kuriame šaukia viaus dar- 
bijiįnktls stoti į <kovą ir laimė
ti unijos išstatytus reikalavi
mus. . Streikierių centras yra 
Clinton Hall, 151 Clinton St. 
New Yorke. Visi tos darbo 
šakos, darbininkai ir darbiiyn* 
kės privalo susirišti su unija, 
kad žinotų kaip kovoti prieš 
išnaudotojus.

Konferencija Prieš Lincą Great Necke Prakalbos

šiandien ateiki
te delei savo svei
katos ištyrimo, c 
jums bus išaiškin 
ta, kaip jūs fiziši 
kai stovite.

Odos Nušašėji 
mai, Nervų Ligos. 
Abel nas Silpnu 
mas, Skilvio Žar
nų ir MėšlažaT 
nes Ligos, Nętvą

bei Ręumatiški ’NesyeiKu-įdegimas 
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujb ištyrimai, 
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
čiepų Įšmirkštimai.

r ; .
Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Ištyrimas ir Patarimas' .Veltui

KALBAM UpTUVlšKAI

D R. z ms
; ’ ’0 Fast 16 ST. N. 1.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

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

i^a 
bei

. A
Nuo Sustingusių Sąnarių 

v Niekas taij> nepadarys lanksčiais jū
sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellerio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

Pain-Expelleris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER
*—

j Telephone, Evergreen 6-5310 J

J. GARŠVA i
■ i t I

i Graborius (Undertaker) i

n

į LAlDf/TUVIŲ DIREKTORIUS į

1 Išbalzamuoja ir laidoja numirusius!
1 ant, visokių kąp\nių; parsąmdo au-1 

tomobjlius < ir karietas veselijoms, |
! krikštynoms ir pasivažinėjimams į

•*

<P!

417

SYKĮ ATSILANKĘ PERSI TIKRINSI T 
( Pabandykite!

SAVININKAI MARČ1UKAI
Lorimer Street. aisvė* ” Name

Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOfiTZ
«

Praneša visuomenei, jog, jis atsidaro savo ofisą 
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn,* N. Y
* - arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
7:30 vaj. vakarais.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDeLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

<♦>

<♦>
'■ ?

o

iki 
iki

ryto

Konferencija kovai prieš 
linčą yra šaukiama 10 d. va
sario, subatoje, 1 vai. po pie
tų, Irving Plaza svetainėje, 
Irving PL ir 15th St. New 
Yorke. Visos darbininkų or
ganizacijos privalo {turėti savo 
delegatus..1 
rinkote, tai padarykite tą tbo- 
•jaus. r . r; -

Pirmadienį, 5 d. vasario/ 
KomUnistų Partijos ir Buvu
sių Kareivių > Lygos kuopos 
rengia prakalbas. Još įvyks 
Strauko. svetainėje, ant Steam
boat Rd. Pradžia lygiai 5 
vai. vakare. * Bus anglų jr kitų, 
tautų kalbėtojai. Visi darbi- 

v - VaU"ti. Karo pavojus labai auga. 
Būtinai privalome kovoti, , ; I

Kurios; dar nėjš- ninkai yra kviečiami dajyy

'* %

' 231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

UETUVi IIJ JIJ savaitę nupiginta kaina 50c.
’ T Ant visokios rūšies anglių

KOMPANIJA Naudokitės proga!
•Pirmoš klasės\anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų: 

 

tonas, tai legališ\ as svoris. t Pristatome greit i jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ii. telefoną. '' ! f , '

TĘU-EMBER coaų co,
Kampas Union Avė. ir Grandest.485 Grand St., Brooklyn, N. Y. 

' ■ i . . H

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 Waiving 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 mėnesi galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

Phone STagg 2-6497




