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KRISLAI
Kodėl Komunistų 

Partija? if.
Negro Darbininko Balsas
Nori Kovot, Stoja į

Partiją.
Į Lietuvius Darbininkus.

Rašo KOMUNISTAS

dalyvavo demonstracijoje • pa
sveikinimo Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partijos kongresui! 
Nieko panašaus nėra buvę pir
miau žmonijos istorijoje.

Kodėl Maskvos ir visos So
vietų. Sąjungos darbininkai taip 
prisirišę prie Komunistų (Bol
ševikų) Partijos? Todėl, kad 
ilgų metų darbe ir kovoje pa
tyrę, kad tik bolševikų partijos 
vadovybėje 
priešus ir 
socializmo 
Komunistų 
sės partija, jų vadas.

jie nugalėjo visus 
pradėjo milžinišką 
budavojimo darbą. 
Partija yra jų kla-

Amerikoje taip pat kasdieni
nis gyvenimas įtikina vis dau
giau darbininkų, kad be galin
gos Komunistų Partijos vado
vybės jie negalės pasiliuosuoti 
iš po kapitalizmo, štai Komu
nistų Partijos • organui “Daily 
Workeriui” rašo laišką vienas 
negras darbininkas; nesenai 
įstojęs į K. P., ir pareiškia: 
“Aš savo ateitį atiduodu į Kol 
munistų Partijos rankas.” Jis 
matė Komunistų Partiją darbą 
kovoje ir ją pamėgo. Jis su+ 
prato, kad ta partija yra jcA 
klasės partija ir jis jai pri-y 
klauso.

Daviniai apie Valymą 
Komunistu Partijos

-----------L—.........»Į

S o v. Sąjungos Komu- 
1 nistų Partijos kongrese 
buvo išduotas partijos va
lymo komisijos raportas. 
Raportayo draugas Ru- 
dzutak. Jis'Sakė, kad iki 
šiol buvo išekzaminuota 
1,149,850 narių. Iš parti
jos išmesta 195,474, arba 
17 nuoš. visų narių. Į 
kandidatus iškelta 68,999. 
Viso Komunistų Partija 
turinti 2,807,786 narius.

K0M. PARTIJA • ŠAUKIA MITINGĄ 
PRIEŠ HITLERIO VALDŽIOS TERORĄ

NEW YORK. — Ameri
kos Komunistų Partija šau
kia masinį susirinkimą pro
testui prieš kruviną fašistinį 
terorą Vokietijoj ir už su
teikimą paramos Vokietijos 
Komunistų Partijai. Susi
rinkimas įvyks vasario 11

d., vakare, Bronx Coliseum | 
svetainėj. Brooklyno, New, 
Yorko ir apielinkės lietuviai' 
raginami ir kviečiami daly
vauti šiame svarbiame susi- į 
rinkime. Išreikškite solida-! 
rūmą su Vokietijos kovin
gais proletarais.

Mendieto Valdžia jau 
Grūmoja Darbininkams EXTRA!

Nuteisė Mirtin dar Tris 
Darbininkus

HAVANA, Kuba. — Jau 
atvirai pradeda rodyt darbi
ninkams savo iltis Mendie- 
to valdžia. Ji įsakė elekt
ros šviesos kompanijos^ 
darbininkams atiduoti nuo
savybę savininkams, kurie 

į stratosferą^ vadinosi “Sy- ‘yra amerikonai. Jeigu jie

Kaip Vadinosi Sovietą 
Žuvęs Galiūnas?

“Laisvėje” buvo rašyta, 
kad Sovietų baliūnas, kuris 
buvo išsikėlęs arti 14 mylių

Tas drg. J. D. rašo, kaip jo 
sesuo su devyniais kūdikiais ta
po išmesta iš stubos už neątmo- 
kėjimą bankui nuošimčių. O 
jos vyras yra paliegėlis. Varg
šė moteriškė kreipėsi šen, krei
pėsi ten, pagelbos nerado. Gir
dėjo, kad Rooseveltas žadėjo pa- 
gelbą panašiuose atsitikimuose. 
Mušė telegramą jam, bet gavo 
atsakymą, kad niekę negali pa
gelbėti, Tuo tarpu atėjo būrys 
darbininkų, kuriuos suorganiza
vo Komunistų Partija, ir
kandus sunešė atgal į stubą. Ir 
kova butų buvus laimėta, bet 
tamsi moteriškė išsigando ir pa
tikėjo teisėjui ir prokurorui, 
kurie susiundė ją prieš 
“raudonuosius *. Moteriškė ant
ru kartu atsidūrė lauke be pa
stogės. Bet šis. įvykis atidarė 
akis draugui J. D. Jis atrado 
kelią į Komunistų Partijos ei
les.

ra-

“Daily Worker” paduoda kitą 
laišką nuo grupės žalvario dar
bininkų iš Bisbee, Arizona. 
Jie sako, kad jie yra nariai 
Amerikos Darbo Federacijos, 
kurios vadai pasirodė darbinin
kų klasės išdavikais. Tie dar
bininkai prašo nurodymų, kaip 
jie galėtų įstoti į Komunistų 
Partiją.

rius”. Bet tikresni praneši
mai sako, kad oficialis var
das buvo “Osoaviachim”. 
Tai sutrumpintai vardas Or
laivystės Vystymui Draugi
jos, kuri gyvuoja Sovietų 
Sąjungoje ir turi apie tryli- 
ką milionų narių.

Legiono Komandierius jau 
prieš Rooseveltą

CHICAGO, Ill. — Roose- 
velto valdžios užsimojimas 
atimti pašalpą nuo apie pu
sės miliono veteranų išjudi
no buvusių kareivių ma
ses prieš valdžią. Net Am
erikos Legione pasireiš
kė narių sukilimas prieš 
valdžią. Nenorėdamas pa
silikti generolu be armi
jos, Legiono komandie
rius ponas Hayes irgi pasa
kė, kad jis kovos prieš Roo- 
sevelto programą. Iki šiol 
Legionas rėmė valdžią.

Streikuoja 400 Darbininkų

CENTRALIA, Ill. — Čio- 
nai paskelbė streiką keturi 
šimtai Barnes Shoe kompa- 

nistų Partijos centre didėja.! nijos darbininkų. Darbi- 
Darbininkai jieško išeities iš’ninkai sustreikavo prieš 
vargo. Jieško būdų padarymui :Amerikf)S Darbo Federaci- 
galo išnaudojimo sistemai. Jie 
išgirsta apie Komunistų Partir 
ją h

Tokių laiškų skaičius Komu-

jos vadų grūmojimus. Mat, 
ir glaudžiasi po jos vėliava. į lyderiai eina su bosais. Po-

Ar ne tas -pats gyvenimo slo
gutis šiandien guli ant Ameri
kos lietuvių darbininkų? Taip, 
tas 'pats. Jaučia jį tūkstančiai 
mūsų darbininkų. Dejuoja, po 
tuo slogučiu tūkstančiai drau-

licija jau suareštavo keletą 
streikierių. Tarpt autinis 
Darbininkų A p si g y n imas 
pasiūlė pageltą sulaikytiems 
streikieriams.

gų, kurie jau senai dalyvauja < LEOPARDAS SUDRASKĖ 
— - -- MOTINĄ IR DU

KŪDIKIU
MANAGUA, '

—Vas. 2 d. čionai leopardas 
užpuolė ir sudraskė Roque 
Benavides žmona ir du kū
dikiu. Sugrįžęs vyras rado 
visus tris negyvus. Žvėris 
puolė ir ant Benavides. Pra
sidėjo kova. Bet žvėris ta- 

11 po peiliu nudurtas.

darbininkų judėjime, skaito 
dienraščius “Vilnį” ir “Laisvę”, 
priklauso prie darbininkiškų or- ' 
ganizacijų. Jie simpatizuoja 
Komunistų Partijai, bet dar ne
išdrįsta, bei nenori padaryti ki
tą ir būtiną žingsnį pirmyn— 
stoti į Komunistų Partijos eiles.

to nepadarysią greitu laiku, 
tai valdžia panaudosianti 
kariuomenę.

Ginkluojąs ir Naujoji 
Zelandija

WELLINGTON. — Ma
žos valstybėlės neatsilieka 
nuo didžiųjų. Jos irgi gink- 
kluojasi. Štai Naujosios 
Zelandijos valdžia'• užsisakė 
Anglijoje aštuonis karinius 
orlaivius bombų mėtymui.

Nuteisė Kalejiman Laivo
Sukilėlius

AMSTERDAM, Holandi- 
ja. — Karo teismas nuteisė

BROOKLYNAS, N. 
sekmadienis, vasario 4 
12 vai. — “Laisvės” bendro-' 
ves šėrininkų suvažiavime 
dalyvauja virš 150 dalinin-1 

I kų. Manoma, kad susidarys 
apie du šimtai, nes vis dau
giau draugų ateina į suva
žiavimą. Tai bus apie tiek, 
kiek buvo ir pernai. Tuo 
būdu suvažiavimas sėkmin
gas, atsižiūrint į tai, kad 

. šiemet oras labai prastas— 
sniegas, slidų, šalta—iš toli
mesnių kolonijų šėrininkai 
negalėjo pribūti. Suvažiavi
mas susideda beveik visas iš 
Brooklyno ir artimosios 
apielinkės draugų. Tik po. 
vieną draugą pribuvo iš> Bo
stono ir Montellos, pora 
draugų iš Worcester, po vie
na ar du iš Connecticut val-

I stijos miestų, tik vienas su
augęs draugas ir trys jau
nuoliai iš Wilkes-Barre, vie
na draugė iš Scrantono, nie
kas nepribuvo iš Shenando-

d.,’

kalejiman nuo 6 mėnesių iki ah‘_Minersville apielinkės. O
4 metų 33 jūrininkus, kurie 
buvo surengę sukilimą ant 
karinio laivo “De Zeven 
Proyincien”.

Ser.as Socialistas Atėjo pas 
Komunistus

Iš Anson, Me., rašo dar
bininkas H. S. Taylor ko
munistų “Daily Workeriui” 
ir sako, kad jis buvo nariu 
Socialistų Partijos 15 metų 
ir priėjo prie išvados, kad 
ta partija netinka darbinin
kams. Jisai jaū skaito 
“Daily Workerį” ir simpati
zuoja komunistams.

nepribuvo del 
kelio slidumd.

Šiaip suvažiavimo, nuotai
ka labai draugiška, revoliu
cine. Direktorių ir admini
stracijos raportai * priimti 
vienbalsiai. Prasideda dis
kusijos apie tai, kaip page
rinti laikrašti, gauti dau
giau naujų skaitytojų, su
stiprinti finansiškai.

Rytdienos “Laisvėje” ra
site^ pilną šėrininkų šuva-, 
žiavimo aprašymą. ( • ' < •

blogo oro ir

KŪDIKIAI padegė 
BAŽNYČIĄ

BROOKLYN, N. Y. — 
William 1 Grinnell, 11 metų 
berniukas ir jo>sesutė Alice 

Nicaragua.'i § metų prisipažino, kad jie 
bežaisdami padegė Ęomos 
katalikų bažnyčia po num. 
135 Chauncey St. Padaryta 
nuostolių už $10,000.

Be-

giau narių, juo didesne parti-

Lietuviai delegatai į 
darbių Konferenciją Wash
ingtone telegrama sveikina 
“Laisves” dalininkų suva
žiavimą.

Gi Komunistų Partijos du
rys tiems draugams visuomet' 
atdaros. Padarykite tą žingsnį.; 
Iš dangaus partijos nariai ne- 
iškris. Komunistų Partija su
sidaro iŠ darbininkų; Ją suda
ro pirmaeiliai,’ kovingi darbi-. ųa> įuo smarkiau galėsime kovo- 
ninkai ir darbinihkėą. Juo dau- ti, tuo greičiau/kovą laimėsime.

Taip pat sėkminga buvo 
rytinių valstijų lietuvių ko
munistų konferencija vasa
rio 3 d. Svąrbiausis konfe
rencijos tikslas buvo tame., 
kad sustiprinti s partijines 
eiles lietuvių darbininkų ju
dėjime, įsteigti-a veiklias 
frakcijas visuose miestuose) 
gauti naujų narių į partiją. 
Konferencija nutarė pa
skelbti partijos narių gavi
mo vajų rytinėse1 valstijose, 
kuris tęsis iki gegužės 1 
dienos. Iškeltas obalsiš, 
kad visur J)artijos /lietuvių 
narių skaičius turį būt pa
dvigubintas per šitą vajų. 
Tad, draugai, stokite j dar
bą! Lai šitas/konferencijos 
obalsis bus; pravestas gyve-*’ 
nimah ant šimto procentų!,

HAMBURG, Vokietija. 
—Čionai fašistų teismas 
nuteisė mirtin ,tris"darbi- 
ninkus—Fischer, Dettmer 
ir Helbig. kaltinami da
lyvavime darbininkų de
monstracijoje, kurioj su
sikirtime su fašistais vie
nas * hitlerininkas žuvo. 
Pats teismas pripažino, 
kad Dettmer ir Helbig 
nieko bendro neturėjo su 
to fašisto mirčia, tačiaus 
ir juos nuteisė mirtin, kai
po komunistus!

Hitleris Panaikinęs ’ 
Monarchist Organizacijas

BERLYNAS. — Hitleris 
bijo monarchistų įsigalėji
mo, kurie gal norėtų pa
veržti iš jo rankų valdžią ir 
savo žmogų pasistatyti dik
tatorium. Tuo būdu įsaky
ta uždaryti visas monarchi- 
stų organizacijas ir grupes. 
Oficialis pranešimas sako, 
kad jeigu monarchistai bū
tų pasitenkinę tik garbini
mu praeities < monarchiškų 
didvyrių, tai nebūtų reikėję 
juos; paskelbti nelegaliais. 
Bet jie pradėjo “organizuo
tis įsteigimui savo valdžios, 
sugrąžinimui kaizerio.

Bus Teisiami 1,009 
Jauny Darbininku

a.

KRUVINA HITLER POLICIJA NUŽUDĖ 
KETURIS KOMUNISTUS; RENGIAS PRIE 
NUTEISIMO MIRTIN DRG. THAELMANN.
Tris Draugus Bulgarus Išgabeno Slaptai j Kitą Kalėjimą ir 

Nieko prie Jų Neprileidžia; Nužudyti Keturi Draugai Bu
vo Thaelmanno Liudininkai prieš Hitlerio Valdžią.
BERLYNAS.—Budeliška] Tuo tarpu bulgarai ko- 

Hitlerio policija nužudė ke-jmunistai Dimitrov, Popov ir 
turis komunistus, kurie bu- Tanev tapo išvežti iš Leipzi- 
vo gabenami iš Berlyno ka-|go kalėjimo ir nežinia kur 
Įėjimo į Potsdamą. Tie j padėti. Policija tik paskel- 
draugai buvo gabenami ■ bė, kad jie bus sugrūsti į 
klausinėjimui ir tapo nušau-; kitą kalėjimą. O gal ir tuos 
ti. Jie turėjo liudyti už (draugus fašistiniai žvėrys 
draugą Thaelmanną, Vokie-'jau nužudė, 
tijos Komunistų Partijos i 
sekretorių, kurio 
neužilgo įvyks.

ūdyti už (draugus fašistiniai žvėrys — — - * I • _ S/ _ _ 1 —

Reikia, kad viso pasaulio 
teismas ! proletariatas masiniai pro- 

Nužudyti testuotų prieš šitą kruviną 
šie draugai: John Scheer, terorą Vokietijoje. Reikia, 

Steinfurth, Eugenikad lietuviai darbininkai ir 
Rudolph! darbininkės ištiestų savo 

ranką Vokietijos draugams.
Mūsų, lietuvių, priešfašiš- 

tinis susivienijimas renka 
aukas ir pusiau skiria Lie
tuvos Komunistų Partijai ir

Erich
Schoenhar ir
Schwartz. Paskui budeliai 
paskelbė, būk tie draugai 
bandę pabėgti ir todėl buvę 
nušauti. Tai nuolatinis hit
lerininkų budelių pasiteisi
nimas, kuomet jie nužudo ! Vokietijos Komunistų Par- 
revoliucimus darbininkus. tiiai. •

DARBININKU BEDARBIU ® SOU ALES 
APDRAUD. BILIUS ĮNEŠTA KONGRESAN

PRAGA, Čechoslovakij 
—Neužilgo čionai įvyks ma
sinis teismas jaunų darbi-, tys, tai nežinia. Tuo tarpu

WASHINGTON. — Kon-icialės apdraudos sistema, 
gresmanas Lundeen iš Min-p<ui’i aprūpintų nesveikus, 
nesota valstijos oficialiai I sene^us, našlaičius .ir t. t. 
įnešė į kongresą Bedarbių ir Nustatoma, kad nebūtų da- 
Socialės Apdraudos Bilių, jokios diskriminacijos 
kuris buvo priimtas antro
jo alkanųjų maršavimo. Ka
da kongresas tą bilių svars-

davime pašalpos prieš atei
vius, negrus, turinčius skir
tingas politines pažiūras, 
negu valdančioji kL.&ė ir tt.

• 1

ninku. 1,000 xjaunų kovoto
jų atsistos prieš fašistinį 
teismą. Jie kaltinami pri
klausyme prie Jaunųjų Ko
munistų Lygos. Prieš 618 
apkaltinimai jau sustatyti, 
prieš kitus teberengiami.

Valstiečiu Demonstracija už 
Dolfusso Valdžią

VIENA. — Fašistinė Dol
fusso valdžia sutraukė į 
miestą 100,000 valstiečių ir 
suręngė jų demonstraciją. 
Varęlę. tų valstiečių, priža
dėta Dolfusso valdžiai para
ma jos ginčuose su vokie
čiais fašistais, kurie nori 
Austriją prijungti prie Vo
kietijos.

bilius perduotas “Darbo 
Komitetui.”

Kongresan įneštas bilius 
reikalauja, kad valdžia tuo
jau įsteigtų apdraudos sis
temą, kuri aprūpintų algo
mis visus bedarbius. Tos al
gos turi būt tokios, kokios 
yra mokamos darbininkams 
tame mieste bei apielinkėje 
dirbtuvėse. Apdraudos rei
kalus turi vesti darbininku 
ir farmerių komitetai. Ap
draudos lėšos turi būt pa
dengtos iš taksų,' uždėtų ant 
įgimto turčių turto ir ant 
pavienių kapitalįstų bei kor
poracijų įplaukų, siekiančių 
virš $5,000 į metus.

Bilius toliau reikalauja, Suareštavo Hooverio BUVUSĮ 
kad būtų įvesta ir šiaip so-

Reikalauja CWA Dar
bus Baigti Gegužės 4
WASHINGTON. — Civil’ 

Works Administracijos (C 
WA) galva ponas Hopkins 
griežtai pareiškė, kad visi 
CWA darbaLturi baigtis su 
gegužės 1 diena ir kad ketu
ri milionai darbininkų turi 
jieškoti darbo kitur. Bet 
kitur darbo nėra. Tuo bū
du jie grįžta į bedarbių ir 
beduonių eiles. ' Pašalpa iš 
jų tapo atimta senai, kuo
met jie buvo paimti į darbą.

Pagelbininką

KOMUNISTU PARTIJOS IR SOVIETU VALDŽIOS 
VADAI ŽUVUSIU BALIŪNISTŲ LAIDOTUVĖSE

MASKVA. — Vasario 2 d. 
buvo iškilmingai palaidoti 
Kremliaus sienoje žuvę ba- 
liūnistai Fedosenko, Vasen- 
ko ir Oususkin. Laidotuvė- 

1

se dalyvavo Komunistų Par
tijos ir Sovietų valdžios va
dai : .Stalinas,‘Molotovas,Ka- 
ganovičius ir kiti. - Žuvusių> 
didvyrių pelenūs įdėjo į sie
ną draugas Molotovas, Ka-

ganovičius ir Ordžonikidze. 
Prakalbas pasakė Sovietų 
Civilės Orlaivystės Draugi
jos viršininkai, kurie pareiš
kė: “Jų pavyzdys ir pasiau
kojimas suteikia mums 
daugiau pasiryžįmo tęsti 
stratosferos tyrinėjimą.”

Tūkstančiai ir tūkstančiai 
susirinko darbininkų pager
bimui žuvusių draugų.

WASHINGTON. — Sena- I
Į to įsakymu tapo suareštuo- 
Itas ponas MacCracken, bu
vęs Hooverio valdžios Pre
kybos sekretoriaus pagelbi- 
ninku. Kaltinamas varyme 
grafto ir kitų žulikysčiū 
pastos orlaivystės skyriuje. 
Jis buvo atsisakęs ateiti ir 
liudyti senato komisijoj, 
kuri tyrinėja graftą pastos 
sistemoje.

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapyj)
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Pergalių Kongresas
Šitaip yra vadinamas 17-tasis Visa-Są- 

junginės Komunistų Partijos kongresas, 
kurio .sesijos dabar tęsiasi Maskvoje. Ko
dėl jis vadinamas “pergalių kongresu”? 

. Visųpirmiausiai todėl, kad jis įvyksta 
tuomet, kada proletariatas, vadovauja
mas Komunistų Partijos, nugalėjo bur
žuaziją, nugalėjo šalyje kapitalistinius 

. elementus. Šis kongresas įvyksta, kada 
žemes kolektyvizacijos klausimas išriš
tas, kada Sovietų Sąjunga padaryta pra
monine šalimi, kada kraštas vedaYnas į 
beklasę visuomenę, į socializmą; kada so
cializmo laimėjimas užtikrintas. Antra, 
jis vadinamas “pergalių kongresu” todėl, 
kad pati Komunistų Partija pilniausiai 
apvienyta, nėra jokių joje frakcijų ir to
lydžio ji, vadovaujama Centro Komiteto 
su d. Stalinu galvinyj, gali pasekmingai 
vesti darbininkų klasę linkui tolimesnių 
pergalių.

Reikia atsiminti, kad Centro Komiteto 
raportas, kurį patiekė J. Stalinas, tapo 

• priimtas vienbalsiai; nepasiliko nei vieno 
delegato, kuris būtų net susilaikęs nuo 
balsavimo.

Pačiam kongrese atėjo visa eilė tų 
žmonių, kurie ilgai prieš partijos leninis- 
tinę liniją vedė kovą, ir padarė ^pareiški
mus, išrodydarni savo klaidas dr pažadė- 

i darni nuoširdžiai dirbti su C.K. Tarpe 
tokių žmonių buvo: Bucharinas, Ryko
vas, Tęmskis, Preobraženskis ir kiti. Pir
mieji trys buvo dešinieji, o Preobražens
kis—trockistas. Daug žalos šitie žmonės 

[ 'padarė *su savo sklokomis. Tūli, kaip 
; Preobraženskio buvę sandarbininkai 

trockistai, ir dabar griauja revoliucinį 
judėjimą, pereidami į buržuazijos pusę. 
Aišku, šitiem žmonėm dabar nėra lengva 
pasitaikyti taip toli nuėjus, ypačiai Preo- 
braženskiui, Tomskiui ir Rykovui. Už 
Tomskio pečių, kaip žinia, Eismonto- 
Smirnovo grupė kontr-revoliucionierių 
slapstėsi.

Todėl, paėmęs kongrese balsą, d. Kiro
vas teisingai pastebėjo jiems, kad jie, 
stovėję ilgai užpakalyj partijos, kuri pa
sekmingai vedė darbininkų klasę, prie 
pergalės, dabar nebegali pritapti prie 
jos.

Girdėdami mūsų pergalės himną, sakė d. 
Kirovas, buvę opozicionieriai x bando įstoti 
į mūsų pasauliriį chorą. Bet jie dainuoja 
blogai. Girdėjau Buchariną. Jis neblogai 
dainuoja ir jo gaidos teisingos, bet vistik 
kas nors yra bloga su jo balsu. Kiek tai lie
čia Bykovą irToitaskj, jie netgi gaidas paima 
klaidingai šuprąntu, sunku jiems iš karto 
prisitaikyti’prie įpūsų eiklių. Ims kiek lai
ko, iki šitie uzpakalinihi būriai pataps mū
sų dalimi;* Mūsų?kongresas—pergalėtojų 
kongresai;. Mūsų pergalės milžiniškos ir 
mes> jas pasiekėme dėka tam faktui, kad tu
rime sugabų vadą, kuris yra teisingas sau
gotojas marksizmo ir leninizmo principų ir 
nepermaldaujamas kovotojas už išlaikymą 
Markso-ILenino mokymų nesuteptais. Tuo 
vadu yra p; .Stalinas.

Taip, ištikrųjų 17-tasis Visa-Sąjungi- 
nės Kompartijos kongresas yra pergalė
tojų kongresas.

Maskvos proletariatas tai supranta. 
Pereitą penktadienį šimtai tūkstančių 
Maskvos fabrikų ir raštinių darbininkų 
atėjo į Raudonąją Aikštę, prie Lenino 
Mauzolejaus, pasveikinti šį kongresą. 
Tai vienas iš nepaprastai svarbių politi
nių įvybit] Sovietų Sąjungos ir viso pa
saulio proletariato judėjime.

Nors Žudymas Tęsiasi, 
Bet Veikimas Auga!

Pereitą penktadienį Berlyno policija 
paskelbė šitokio turinio žinią: keturi ko-, 
munistai kaliniai buvo nušauti, kuomet 
jie bandė pabėgti, gabenant juos į Pots
damo miestą liudyti Thaelmano teisme, 
kuris ten dabar prasideda...

Prieš kelias dienas šeši komunistai b€- 
vo nužudyti—nukirstos jiefris galvos le-

• gališkai, tik todėl, kad jie komunistai.
žodžiu, žinia žinią veja, skelbdamos 

apie komunistų žudymus. Budeliai na- 
ziai-fašistai nesitenkina tiktai tuo, ką jau 
yra išgalabiję; jie bando laipsniškai žu
dyti ir naikinti geriausius Vokietijos pro
letariato veikėjus ir reikalų gynėjus. Ne 
be reikalo andai vienas bankininkas-na- 
zis pareiškė: “Mūsų priešininkai sužinos, 
kad nazių revoliucija dar neperėjo į tai
kią evoliucijos stadiją...”

Taip, jie žino. Tačiaus tas ponas, kaip 
ir kiti, privalo žinoti, kad šaudymais “be-

I bėgant” ir legališkai žudant komiinistus, 
naziai neišnaikins marksizmo-komuniz- !

, m o, ‘kurį jie pasirįžo išnaikinti. Tiktai | 
žmonės, nieko nežiną apie istoriją, gali 
tokius niekus skelbti, sake Stalinas, ku
ris nurodė: “Marksizmas yra moksline ' 
išraiška vyriausių darbininkų klasės in- Į 
teresu. Kad sunaikinti marksizmą, rei- 
ketų visa darbininkų klase sunaikinti. 
Bet tas nėra galima. Virš 80 metų pra
ėjo nuo to laiko, kaip marksizmas atsi
stojo arenoje. Dešimtys ir šimtai buržu
azinių valdžių bandė sunaikinti jį, bet ko
kios to pasekmės? Buržuazinės valdžios 
atėjo ir nuėjo, bet marksizmas pasiliko. 
Prie to, marksizmas jau užviešpatavo 
vieną šeštadalį pasaulio, kur - jis buvo, 
skaitomas visiškai sunaikintu.”

Nepaisant masinių komunistų žudy
mų Vokietijoj, revoliucinis judėjimas au
ga. Fabrikuose organizuojamos kuope
lės po penkis darbininkus į vieną; lei
džiama 'literatūra; ruošiama kovos už di
desnes darbininkų algas;,įvyksta net ir 
dehionstracijų gatvėse.

Amerikos darbininkai privalo • visomis ■ 
išgalėmis padėti Vokietijos kovojančiam 
proletariatui. Vasario 11 dieną Brpnxo 
Coliseume (New Yorko mieste) įvyksta 
milžiniškas masinis mitingas, kurio tiks
lu bus: padėti Vokietijos darbininkams 
nuversti fašizmą ir subudavoti Jungtinė
se Valstijose prieš-fasistinį judėjimą. Pa
našios rūšies madinių mitingų bus ruo
šiama visuose darbininkų centruose. Da
lyvaukime ir padėkime herojiškiems Vo
kietijos darbininkams pasiliuosuoti iš bu
delių nazių režimo! .

“Šviesa” Jau Gatava
Pagaliaus suvienytos ALDLD žurna

las “Šviesa” jau išėjo iš spaudos. Šis pir
mas numeris yra už sausio, vasario ir 
kovo mėnesius. Tai didelio formato, gra
žiai techniškai apdirbtas, - 64 puslapių 
žurnalas.

Telpa visa eilė svarbių, visuomeniniais 
klausimais straipsnių, kaip tai: O. Piat- 
nickio, “Fašjzmas ir Revoliucija Vokieti
joj”; E. Browderio, “Roosevelto ‘Nauja 

..Dalyba’ ir NRA”; A. Bimbos—“Darbo 
UnijosReformistinės ir Revoliucinės”; 
R. Mizaros—“Draugai ir 'Priešai Apie 
Sovietų Valdžia Lietuvoj”; Vlado Iva
nausko—“Kas Ugdo Kanadoj Fašizmą?; 
J. Sįurbos—“Amerikos Negrų Proble
mos.”

Dailiosios literatūros skyriuj randame: 
St. Jasilionį, Rl. Svyrūnėlį, J.Kaškaitį, A. 

’ Tremtinį, N. Požarškį (d. šolomsko ver
timas).

Literatūros ir Meno klausimais rašo 
prof. Granville Hicks ir V. B.; Mokslo ir 
Technikos skyriuj—Br. J. J. Kaškiaučius,

Organizaciniais reikalais rašo: V. J. 
Senkevičius, St. Sasna, J. Orman.

Be to, telpa raštų kritikos skyrius— 
bibliografija.

Pirmas “Šviesos” numeris daro labai 
gero įspūdžio savo formatu, technika ir 
turiniu. Reikalinga jis plačiai paskleisti 
lietuviuos darbininkuos. ALDLD nariai 
gauna jį voltui, o pašaliniams—$1 me
tams ir 25 centai paviene kopija.

Nenori Save Matyti karui ir fašizmui. Padėkime 
jaunuoliams svarbų darbą dirb
ti. ;i ' *

< Dėl “Laisvės” suvažiavimow 
nutarta pasiųsti pasveikinimą 
su $3.25. Tam tikslui draugai 
aukavo sekančiai: Kalvelis, 
Kenčius, P. Kubiliūnas, 'Kati
lius, Grybas, Gutauskienė po 50 
centų. M. Sukackienė ’25c. ' '

Konferencija pasibaigė 6:30 
vai.

• Komitetas.Kuomet po ALDLD suvažia-j girnas nuo darbo—kovos? 
vimo d. Sliekas išstojo ne lai
ku prieš leidimą žurnalo, jam 
buvo pastebėta, kad tai ne vie
toj, nes po diskusijų, kurids tę
sėsi per du mėnesius pirm su
važiavimo buvo apsčiai laiko iš
reikšti savas nuomones, ir po 
nutarimui suvažiavime juk at
skiro asmens nuomonė ■ vienaip

| ar kitaip nebeperkeis dalyko iki i be abejonės, tuos, kurie pasiliko 
sekamo suvažiavimo. Taipgi partijoj ir dirba, reiškia, 
buvo pastebėta, kad dabar svar- j “kalti” 1 
biausia yra klausimas ne tas, 
ar reikia ar nereikia žurnalo, 
bet mestis darban, vykinti su
važiavimo tarimus praktikom 
Gi jei praktikoje pasirodyk ta
rimai neneša organizacijai nau
dos, tai sekamame suvažiavime 
ir prieš suvažiavimą diskusijo
se apkalbėsime, pasikritikuosi- 
me ir vėl darysime tarimus, ko
kie didžiumai atrodys tinka- 
minusia. Tai taip yra daroma 
bolševikų, nežiūrint ar vienam 
bei kitam kokie tarimai ir ne
patiktų.

Tai tokia mintis buvo išreikš
ta pastabėlėj d. Sliekui. Ant 
to jis pastatė klasymą: “Bol
ševikiška, ar ne?” ir tame raši
ny bandė įrodyti savo neklai
dingumą; padarė iš virš paduo
tos minties prasmę, būk jam 
draudžiama kritikuoti augštes- 
nes įstaigas bei tarimus. Prie 
to, " kad dar priduoti daugiau 

I svarbos savo išvedžiojimams, 
pridėjo: “Tad aš manau, kad 
ne tik bolševikiška kritikuot sa
vo augštesnes įstaigas, bet ir 
būtina.” žodį “būtina” net pa
brėžė. Gi pastarajame rašiny 
vėl tuos pačius savo žodžius pa- 

I cituoja ir klausia manęs ar su
pratau. Norėčiau paklausti, o 1 
kur jau tas/‘būtinas 
kritikuoti tarimą leisti žurna

lo paties 
kas tilps tarpe žurnalo virše- Kitas komiteto posėdis nu
lių, bet ne žurnalo, kaipo tokio.; tarta laikyti kovo mėnesio pas- 

Gi pas draugą Slieką jau iš '.  ' ” '
A i kalno “nuspręsta,” dar prakti-

tuotuose žodžiuose matome jo koje nežinome, koks bus žurna- 
paties abejonę žodyje “manau, 
ęnanyti visaip galima, tačiaus patinka.” 
klausimą turime imti iš esmės, I Nesupraskite klaidingai pa 
drauge Sliekai. | sakymą: dar praktikoje nežino

Kaip jau matėme, iš mažos j me, 
pastabėlės susidarė klausimas, 
kas bolševikiška, kas ne. An
trame savo rašiny pastačiau 
keletą klausimų, kaip d. Sliekui 
atrodo (sakau atrodo, nes S. 
visuomet mėgsta rašyti: “atro
do, ”*“manau,” “rodos,” “gal” 
.. .) pasielgimas APLA ir tt., 
ar buvo bolševikiškas ar ne? 
Tai ant to visai nebando atsa
kyti “Laisvės” No. 20, bet jau 
griebiasi prie atskirų žodžių bei 
nustumia klausimą ant rašybos 
metodos, ir kas labiausia, kam 
girdi reikėjo brukti APLA. O 
kodėl ne? Juk kalba eina apie 
bolševikiškumą, ar ne? Tai ko 
nugąstauti? >

žinant, kad jau ne pirmu 
kartu išstojate su “kritika,” ku
ri toli nuo konstruktyvės, tai 
ir prisieina imti pavyzdžius to
lygius žurnalo klausime, šį 
kartą dar daugiau galima pa
klausti : ar galima priskaityti 
jūsų nesenai tūpusį f‘Laisvėj” I 
rašinį prie kritikos, tos “būti
nos” kritikos? Aišku, ne. 
ne tą pačią 
.vartoja pabėgėliai. “Nalijoj Ga-

ne 
pasilipimas ant bokšto? Ar be
reikia'įrodinėjimų, geresnio vei
drodžio? Daugiau, negu aišku. 
Veikiausia' ir čia, išeidami, 'iš 
partijos, jums atrodo, kad ‘atli
kote didelį bolševikišką darbą?! 
Sakau, veikiausia, nes tame pa
čiame rašinyj “surandate” vis, 
kaip ir

Iš Visų Organizacijų 
Bendro Posėdžio

Mass, valst. visų darbinin- 
” i bendras po

sėdis laikytas sausio 28 d., So. 
Bostone. Dalyvavo sekanti;

ir paprastai, kittis kaltais, kU organizacijų 
ininnoa 4 lino Ituvmz* nnnilil.A SfidlS lailvVtėlS SS

vakare.
E. ■ Beniulienė, Sękret.

PHILADELPHIA, PA
(Pranešimas)ir dirba, reiškia, jie

UŽ d- Sliek° PabSgimą S* J. Gryb^Kati^T’.l tietuviy Tautiško Namo Kliu- 
Bartkus, Kalvelis, Penkauskas.«928 E. Moyamensing Avė., 
Nuo,LDSA II Apskričio: M. 
Gutauskienė, E. Beniulienė. 
Nuo komunistų frakcijos: M. 
Sukackienė,’ Kvietka, Grybas. 
Nuo Meno Sąjungos: M. Bud
rikis.' ’■ (

Pirmiausia sutvarkyta LDSA 
ir ALDLD apskričių suvieni
jimas. Paskiaus išrinkta val
dyba. Pirmininkų J. Grybas, 
raštininku E. Beniulienė, finan
sų raštininku T. Bartkus, iždi
ninku Katilius.

Spaudos piknikui vieta pa
skirta Maynard, Mass. Nutar
ta, kad piknike būtų leista lai
mėjimui pinigais keli šimtai do
lerių. Pirma dovana bus šim
tas dolerių, o paskiaus eis že
myn iki 5 dolerių. Viso dova
nų bus 18.

Tam darbui išrinkta komisi-' 
ja iš šių draugų: M. Sukackie-Į 

t ... . . nė, Gutauskienė, Bartkus, Gry- daugiaus, negu patenkinti,
ta—laiko nebuvo, nespėta ir t. bas> Barčius> Katilius Kalvelis.

is partijos, už Smetoną ir tt. 
O kur dingo tas numylėtas žo
dis, “aš”? Aha, tokiuose klausi-; 
muose, tai jau “tu” “kiti.” “L.” 
redakcija jums tinkamai atsakė, 
nėra reikalo kartoti.

Grįžkime vėl prie žurnalo. 
Drg. Sliekas, kaip ir kituose 
klausimuose, taip ir čia, apsi
tveria kokia tai tvora, sakyda
mas: “Nepaisant kas ką sakys, 
bet man suvažiavimd tarimai 
visai nepatinka.” Ką gi tas reiš
kia “man nepatinka”? jei ne ‘aš’ 
ir taškas, kitais žodžiais: “Man 
atrodo taip, ir nepaisant kas ką 
sakys, sėdėsiu bokšte ir kriti
kuosiu.—Nelieskite!’ ’

Tokią išvadą tegalima pada
ryti iš d. Slieko pastarojo ra
šinio apie veidrodį. Biskutį bu
vo “susvyruota” ir dirstelėta į 
veidrodį: tai pripažinimas ne
dalyvavimo diskusi juose, bet 
greit vėl “pataiso,” kaltė suras-

rengia iškilmingą balių su šo
kiais ir kitais žaislais, vasario. 
12 d., 1934, savo name. Balius 
prasidės kaip 7 vai. vakare ir 
trauksis iki 12-tos nakties.

Lietuvių Tautiškas Kliubas 
yra skaitlingiausias nariais mū
sų mieste, kuris skaito narių 
turįs su virš 1200. Prohibiciją 
panaikinus, ši draugija žymiai 
atsigriebė, nes jos finansine at
skaita už 1933 m. rodo, kad 
jos turtas paaugo per pereitus 
m. ant $1,446.07. Dabar kliu
bas kaip nariais, taip ir finan
siniai stipriai laikosi.

Ateinantis balius bus vienas 
iš pažymėtinų tuo, kad šokių 
svetainė yra labai puikiai išta- 
pyta įvairių spalvų naujais alie- 

‘ i jais. Jos grindys išgrįsta kieto 
i brangaus medžio, pritaikyta šo- 
; kių lengvumui ir jų aistrai. To- 
■ del atsilankiusieji baliun bus

lą, kuris nei kiek nepaliečia 
ALDLD patį principą-tikslus, ir 
koks jau čia “būtinumas” kri? 
tikuoti žurnalą, kurio dar ne
matėme? Pagaliaus, virš paci-

p. Kaip lengva!
Toliau, d. Slieko yra visai ne

vykęs palyginimas Europos 
draugų kritikos išleistų ALDLD 
knygų, prie savo “kritikos.” Ir 
čia d. S. atrodo nėra skirtumo 
tarpe to, kas nutarta daryti ir 

d<as jau padaryta. Juk ateity 
reikalas galima tikėtis, kaip iš 

draugų taip Europos 
žurnalo, jo turinio

Šiuo Liet. T. Kliubas kviečia 
Nutarta kreiptis ir į biznierius, širdingai kaip jaunimo, taip ii‘ 
kad jie paaukautų ką nors del i suaugusių lietuvių, ne tik vic- 
šio pikniko. Tų dalykų sutvar- ■ . . ■ ....... ....
kymui apsiėmė Grybas. Dova
nos nuo biznierių su jų pagar
sinimais turi būt surinkta iki 
vasario 15 d., 1934 metų.

Sukvietimui < 
vietos sporto grupių apsiėmė draugas j 

kritikos Į m. Budrikis, Kubiliūnas ir Bar-, 
čius.

tos, bet ir iš artimų miestų ir 
kaimelių atsilankyti minėtą die
ną baliun, kuriame kliubas dar
buojasi visus maloniai priimti 
ir visus atsilankiusius visapu-

chorų ir kitų Į si§kai patenkinti.
Liet. T. Kliubo Spec. Ko-tas.

ŠYPSENOS
lo turinys, bet pasako “man ne

kutinį nedėldienį So. Bostone.
Prakalbų maršrutai draugų 

Millerio ir J. Orman pasidengė. 
Kalbėta 
gavimo 
Nutarta 
desnėse

plačiai apie vajų del 
skaitytojų “Šviesai.” 
surengti koncertas di- 
kolonijose d. Menke-

, koks turinys bus žurnalo, i liuniutei. Tą darbą pasiėmė d.
Mes juk žinome, kad ALDLD 
suvažiavime nebuvo jokio pa
keitimo pačiame pamate, Drau
gijos tikslas lieka tas pats ir, 
aišku, žurnale tilps tokie raš
tai, nešanti ' naudą revoliuci
niam judėjimui. Suvažiavime j 
tapo pakeista darbo metodą, tai i 
viskas. Gi d. Sliekas tam prie- j 
šingas, nori laikytis senų pa; 
pročių, ot, tame ir yra pats 
branduolis tos “būtinos” d. S. 
kritikos. Užbaigiant, reikia su 
nuostaba pasakyti štai kas: kur 
jau čia bus suprantama, kas 
bolševikiška ir kas ne, jei aiš- j 
kintojės pastato tokį elementa- 
rį klausimą: 1..... ..... ...... .
tarpe brošiūros ir žurnalo? Gi 
d. Sliekas to klausia manęs, ir 
kodėl negalima lyginti žurnalo jC1 
prie brošiūros' 
vaikas puikiai pajėgs išaiškinti 
tąjį skirtumą.

V. Lienius.

Sukackiene.

koks skirtumas lle®L man Per

RED.

Sportas
Ona—Ar tas draugas 

sportą?
Marė—Taip, išgirstum 

kaip jis laike savo kalbos 
no temas.

Trakų Dzūkas*

myli

tu, 
mai-

DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

ŠLAPINIMOS PRIETAISAI įpina protoplazmą, kūno me- 
GENDA jdžiagą, kur tik artimiau susi-

1 -- -• l <riana<žiQ, visi šlapinimos or-
Laisvę”, kas!gana^ esti neigiamai paliesti, 

nuo tų spiritinių marma!ų. 
Pūslė ypač dažnai sugenda, 
Jos plėvės pabrinksta, išpursta, 

j ir tada varo dažnai ir skau- 
. Nuo alkoho

lizmo sugenda ir prostatinė 
liauka. Tai irgi apsunkina be

r i * o •.

Gydytojau, prašyčiau p ra- |^lau<ižia.

man galėtų būti. Esu 38 me
tų vyras, 5 pėdų 3 cdlių aukš
čio, sveriu 170 sv.

? Bile mokvklosl Metai ,aiko’ kaip man> l)Oijv. . „ .. rme moKyKios i Jdziai šlapintis.

PASTABA. —šiuomi 
tuo klausimu polemiką baigia-

XX1' . ‘ I
DIP w i •'kritikos” metodą • ■ -

dyny?” Metodą ta pati,'skirtuiTittsbĮggh^ Prieškarį“ 
mas tik žodžiuose.

. Tame savo rašiny,' jūs tik 
biskutį dirstelėjote į veidrodį; 
visa bėda, kad tame atvaizde 
savęs nepatėmijote, tikriau, ne-

4 norite matyti', gi redakcijos 
prierašas prigelbejo nurodyti, 
kad jūsų atvaizdas veidrodyje 
visame savp pilnume, tačiaus 
abejoju ar kiek gelbės?

Drauge Sliekai, niekas nenori 
jus' užkelti ant bokšto.' Kaip 
tik atbulai, fyorirfiė, kad nulip- 
tumėt nuo jo,\nes jus patys ten 
pasilipote, tą pasakote savo ra-j 
šįniuose, ypač ^ame su redakci
jos prierašu, kU(‘ sakote: “Ga
lutinai nutariau pasitraukti iš 
partijos,.‘ 
jos. Tai kas čia, 'aP ne pabė-

didelio gėrimo degtinės ir 
no, pristojo liga. Išsykio 
bai dažnai reikdavo šlapintis.

la-

Šlapinuos ir šlapinuos, vis tik sišlapi’nimo prievoles.
po truputį, ir vis noris. Ir aš Kas daryt? Meskite visai 

nuo gėrimą. Nerūkykite. Nevar- 
Dabar to lokite nie jokių deginančių, 

i smarkių prieskonių. Gyven- 
j kite tūlą laiką daugiausia vai
siais, daržovėmis, jų sunko
mis ir pieno produktais. Ge
riau apsieiti be mėsiškų. Ir 
nedaug bevartokite miltinių 
valgių, iš baltų miltų. Gerkite 
dažnai vandens, su vaisių sy
vais, 
deiių 
mas.
ir kas diena. ] 
kite higieniškai.

Vaistų' nereikėtų vartoti, ir 
mažai ką gera vidun imamieji 
vaistai padaro pūslei, tokiais 
atsitikimai. Karšti kompresai 
ant pilvo apačios yra gerai da
ryti kas diena. Imkite iodo

labai save žagindavau, 
■pat jaunų dienų.
nedarau.

Buvau pas daug gydytojų. 
Vieni sakė, kad pūslės įdegi
mas. O vaistų tai galybes su
naudojau. Dabar šlapyt biskį 
apstojau, bet nedaug. Kai va
ro šlapyt, o neinu, tai jaučiu, 
kad varva ir apačioj pašla’m- 
pa, bet daugiausia, kai sušylu, 

man skauda per

nis Mitingas
PITTSBURGH', Ra. — Jaunų 

Komunistų Lyga rengia didelį 
prieškarinį ir prięšfašistinį .mi
tingą seredoj, vasario 7, Sūnų
Lietuvos /Svetainėj, 818 Bei-jlrMiūgarą 
mont St., N. S. Pradžia 7:3Ū kryžių. Ir vidurių sukietėjimą 
vai. vakare. ’

Bris "geri kalbėtojai, .taipgi turiu 4 vaikus, 
muzikalia programas, kurį iš-į 
jiitdys lietuviai jaunuoliai. Busx 
paminėta Harry Sims mirties 
sukaktuvės. Drg. S irtis 1 likos 
užmuštas Kentucky valstijoj 
už tai, kad jis organizavo jau
nuolius ir ’taipgi vadovavo 
mainierių streikui.

ir. išejųte^įš parti- Visi kviečiami mitinge daly-
. 5 . ’ “- vauti' ir išnešti pasmerkimą nToš nuo'dat

turiu. Esu vedęs 15 metų ir

Atsakymas.—
Tai Jums veikiausia ir yra 

kas nors negerai su pūsle, pū
sles įdegimas ar sloga, kata-

Tatai tegul būna per-

vauti' ir išnešti

Taipgi mineralinių van- 
kaip Narzanas, Boržo- 
Ma.udykitės šiltai, kad 

Ir šiaip gyven-

ras. 
sergėjimu kitiems, kad per- lašų, žuvų aliejaus ir mažo- 
daug negirtuokliautų. Alkoho- miš dozėmis 
liniai svaigalai*yra'pYotoplaz-'kbs: “’Thyroid 
_.7......... i; Sutraukia, suko- No. 100.’*

tiroidinės liau- 
tablets, gr. yh
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Parašė Ting-Ling 
(Pabaiga iš pereito “Darbininkės ir 

šeimininkės” skyriaus.)

“Šlis, sluš, sluš! šliš, sluš, sluš...” 
Pasmerktųjų žingsnių atbalsyje pasigir- 

> do betvarkis, džiaugsmingas laimėtųjų 
laimėtųjų būbnų mušimas. Jis kilo iš vi- 

' sų dvidešimties penkių nuteistųjų šalių.
Virš jų' galvų beūžys vejas, tapo milži
niška, smarkiai plevėsuojanti pergalės 
raudonoji vėliava.

“Stokit! čia paskirtoji vieta!” Aštriai 
riktelėjo uniformuotas oficierius, spaus
damas rankose Mauzerį. “Stokite! Kur 
einate? šuns snukiai!”

“Čia yra paskirtoji vieta!” tyliai at
skambėjo supančiuotųjų širdyse.

“Surikiuokite kalinius. Vienon eilėn!” 
Oficierius piktai spjaudė žodžius. Karei
viai, įsivilkę storuose ploščiuose, pradėjo 
stumdyti kalinius. Mušdami juos šautu
vų rankenomis, surikiavę virvėmis juos 
rišo prie mirties stulpų. Batai ir pusba
čiai klampojo po sniegą.

Visur tyla. Baiminga bjauri tyla. Ka
liniai, pasižiūrėdami vienas j kitą, tar
tum jieškojo tinkamų žodžių, kad išreiš
kus neapykantos savp priešams. Sura
kintomis rankomis bei kojomis, dabar 
jie buvo rišami prie iš anksto paruoštų 
mirties stulpų. Dabar,,jie stovėjo mir- • 
ties slenkstyje. Tamsa buvojo prieš jų 
akis. Pakilęs vejas juos įniršusiai dras
kė. Šaltis gėrės į jų kaulus. Išrengti iš 
rūbų, prieš šį jų paskutinįjį maršą, su
siglaudė, drebėjo.

Skaičiuodamas oficierius sunkiai dū- 
| šaudamas grįžo prie instrumento.

Berybė tuštuma! Neperstojąs vėjas,ir 
sniegas! Begalinė pilkuma, begalinė!... 
Keisti šešėliai krito mirtingoje tyloje.

“Gerai. Paruošk! Lauk švilpuko!” 
Bliovė oficierius. , •

Visų širdys įsitempė, nelyginant sty
gos. Sunkusis instrumentas prieš jų akis 
jiems lėmė mirtį. Keletas kereivių sku
bėdami apie jį dirbo. Sunkumas apėmė 
dvidešimt-penkius pasmerktuosius.

i Lapkričio 7 dieną, laike pa- 
I minėjimo didžiosios rusų pro- 
į letarinės revoliucijos, viena- 
I me Vokietijos mieste nuo alie
jaus darbininko nenaudojamo 
gyvulių tvarto plevėsavo rau
donoji vėliava su kūju ir pjau
tuvu. Fašistai šturmininkai 
užpuolė ir suareštavo visus 
vyrus tos kolonijos, pagarsė
jusio komunistų lizdo koloni
jos. Už tai, kad jie nieko ne
norėjo išduoti arba neturėjo 
ką sakyti, jie buvo mušami tol, 
kol neparpuolė ant žemės visi 
kruvini ir besąmonėje. Mo
terys buvo priverstos žiūrėti, 
kaip jų vyrus mušė. Po to fa
šistai leido moterims, ant grei
tųjų, aprąišiot jų vyrų žaizdas, 
pirm negu jie buvo sugrūsti į 
vežimus.

Ant rytojau vėl fašistai 
šturmininkai užpuolė ir darė 
kratą, jieškodami tų vyrų, ku-

“Patraukite šion pusėn. Dar truputį. 
Pataisykite tą eilę!”

Nakties tamsoje matėsi būrys žmonių 
traukiančių ir stumiančių kaž-kokį sun
kų instrumentą.

“Gerai. Padėkite čia! Suskaitykite nu
sikaltėlius !”

“Vienas... c|u... trys...” Kareivis 
praeidamas juo's skaitė.

Budelis, šiurkštaus veido oficierius, se
kė pirm jį einantį kareivį. Jo žmogžu
diškame veide buvo sukoncentruota vi
suotina valdančiosios klasės neapykanta 
prieš pavergtuosius. Liepsningai kali
nių žvilgsniai jį lydėjo. Užgniaužta jų 
širdyse neapykanta dar kartą sulieps
nojo. Jie būtų jį užmušę pašokėję, jei 
jų rankos ir kojos nebūtų surakinti gran
dinėmis. Ir kaip jie nekentė šį įkūnytą 

rvelnią, taciaus sukandę dantimis jie buvo 
priversti tylėti.

“Drauguži, būk drąsus!” kaž kas su-t 
suko dešiniame jaunuolio šone;

Jaunasis poetas pakreipė : ’galvą ton< 
pusėn, iš kur praskambėjo balsas. Tai 
buvo brangaus draugo balsas. Su juom 
jis kalbėjosi vakarienių metu.

“Nesirūpinkite manimi, • aš . laikausi 
tvirtai!” • / • ; •. .

“Dvidešimts-trys, dvidešimts-keturi, 
dvidešimts-penki! Teisingai! Gerai!”

“Draugai! Mes netrukus mirsime, bet 
kai kur šiandien mūsų draugai susirinks 
kaipo atstovai laisvų darbininkų ir vals
tiečių. Mūsų valdžia šiandien organi
zuojasi. Palinkėkime savo valdžiai pasi
sekimo. Tegyvuoja mūsų, Sovietų, val
džia!”

Visi kaliniai šaukė iš visų savo pajėgų. 
Lyg tas trūkęs, perpildytas tvenkinys, 
išsiliejo jų balsai iš užkankintų krūtinių. 
Tame šauksme buvo girdėtis neapykanta 
pavergtųjų prieš pavergėjus. Nemokėję 
išsireikšti savo minčių, jie pareiškė svei
kindami savo laisvus brolius.

Tamsa nyko, rytas pradėjo aušti—už
gimė naujas pasaulis.

Sušvilpė aštriu balsu švilpukas. Dvide
šimts penki pasmerktieji didvyriškais 
balsais užtraukė:

“Sukilkit vergai nužemintieji,
Išalkusi minia pirmyn...”
“Put, pit, put, pit put, pit...”

. Sunkusis instrumentas tiesia linija šla
vė pririštuosius, spjaudydamas į juos 
kulkomis, v

Dainavimas pradėjo silpnėti, gyvieji, 
taciaus, tęsė gaidą:

“Tad kovon paskutinėm..”
Vėl pasigirdo aštrus švilpuko balsas.
“Put, pit, put, pit, put, pit...”

Vėliai traškantysis instrumentas spjau
dė kulkas. Dainuojančių skaičius dar su
mažėjo. Vos pora balsų bebuvo girdėti. 
Jie silpnai tęsė:

“Internac...”
^Trečią kartą sušvilpus švilpukui, pasi- 

pylę kulkos nutraukė neužbaigtą dainą.
“Žaginkite savo motinas! Jūs merga- 

vaikiai! Na, dabar tęskite savo dainą!” 
Keikėsi iki pasitenkinimo, oficierius. Pa
sižiūrėjęs į sušaudytus, apsisuko eiti iš 
kur atėjęs.

“Paimkite šaudyklę,” jis užkomandavo. 
“Tuoj grįžkite į savo vietas. Rytoj pa
laidosite kūnus. Gal manote, kad lavo
nai nueis?” <

Jis grįžo salėn, o kareiviai vėl mynė 
sniegą, “šliš-sluš, šliš-sluš.”

Nepakenčiamai bjauri buvo naktis. Šla
pias sniegas didėlėmis snieguolėmis klo
jo žemę, šaltas žiemos vėjas praužš p^o 
šalį, apsisukęs vėl grįžo atgal. Sniegas 
užklos palinkusias galvas tik bėrods tam, 
kad apsisukęs vėjas vėl nupustytų. Visur 
dabar tyla; visur negyva. Tik viehoj, 
tai kitoj vietoj nupuola kraujo lašas, su
tepdamas baltąjį sniegą.

Dar tamsu, kada pagaliau išauš?
Vertė Balys Kostėnas.

Moterų Teisės prie 
Kapitalizmo

Kada kalbama apie moterų 
teises, kaip kada pamirštama 
atžymėti, kad yra moterys— 
ponios ir moterys—darbininkės. 
Pasirodo, kad moterų ponių tei
sės yra neribotos. Štai laik- 

^raštyje skaitome sekamą pra- 
• nešimą: z

“Panelė E.> M. Hewitt, Green
wich jojimo akademijos in-

struktorė, tapo nubausta $300 
ir 10 dienų kalėjimo už šovimą 
savo negro, Jordan Cook.”

Panele-Hewitt paleidus į tar
ną tris šūvius už tai, kad tar
nas nespėjęs taip greit patar
nauti, kaip ji norėjusi. Ir už 
tai tik 10 dienų. Mat, šovikė 
panęlė, o pašautasis tik tarnas 
ir dar negras. O mes žinome, 
kaip ponai laikorrii kalėjime.

Taigi, ponios turi daugiau tei
sių, negu bile žmogus galėtų 
turėti.

O kaip su darbininkų teisė
mis? čia jau kita istorija. Dar
bininkes gali skriausti ir po
nai ir ponios, bet pasipriešinti 
—yra prieš įstatymus. Kada 
darbininkė neturėdama darbo ir 
maisto ir nebeturėdama k'ą par
duoti—save parsiduoda, tai ją

O kas būtų atsitikę, jei tar- keliem metam į kalėjimą kem- 
nas būtų bent pagraaienęs pa- jeį darbininkė nori save 
nelei? Butų senai nulinčiuotas. I apsisaugoti nuo perdidelės šei-

mynos,—jai taip pat kalėjimas 
’ir dvasiškių prakeikimas. Dar
bininkės neturi teisių "net ant 
savo kūno.

Visokia beteise galutinai bus 
prašalinta tik sykiu su kapita
listine sistema-. Todėl klasi
niai sąmoningos darbininkės 

< taip pasišventusiai kovoja re
voliucinių darbininkų eilėse. Už
rašykime “Laisvę” ir kitą dar
bininkišką laikraštį toms, ku
rios dar nėra su mumis. Įrašy
kime į darbininkų organizaciją, (rie pereitą naktį buvo išvažia- 
kur jos sužinos mūsų kovos ,vę ir išvengę arešto. Fašisti- 
tiks'lus, prasilavins ir taps pir- niai raiteliai jodinėjo, bet jie 
maeilėmis kovotojomis už kas- rado tik moteris ir vaikus, 
dieninius darbininkų reikalavi- Bet štai—ir vėl raudonoji’ vė- 
mus ir už proletarinę revoliuci-Į liava plevėsuoja, 
ją.

Darbininkė.

Gimdymo Kontrolės 
Klausimas Washingtone

Mrs. Sanger ir kitos, stojan
čios už‘gimdymo kontrolę, de
da pastangas Washingtone iš
mesti bilių, kuris kėsinasi už
drausti pardavimą bile prie- raudonomis 
monių nuo gimdymo apsisau- tai ir buvo audeklo 
gojimo.

Suprantama, mes negalime 
priimti teoriją, kad įvedus le- 
galę gimdymo kontrolę jau ir 
išnyktų darbo žmonių vargai. 
Neišnyks iki nebus panaikinta 
išnaudojimas. Reikia betgi 
pripažinti, kad būtų palengvinta 
daugeliui darbininkių moterų 
apsisaugoti nuo perdidelių šei
mynų.

Jau retai kam nežinomas fak
tas, kad juo didesnes šeimy
nos, juo mažiau galima vaiku
čiai prižiūrėti, tai greičiau jie 
patenka į piktadarių eiles. Al
kis, stoka geros priežiūros 
daugelį padaro piktadariais, 
kurie kitaip nebūtų jais. O

Fašisti-

pat konferencija buvo su
šaukta Hoover’io režimo 1929 
metais. Toj konferencijoj 
vo kalbėta ir planuota,

i daryti, kada surasta kad 
j e šalyje buvo I A miliniui 
dikių nedavalgiusių, 'sergančių 
nuo prasto maisto, visai alka>- 
nų, kankinamų rakito, džio
vos, pellagros ir kitokių ligų.

Ponai ilgai planavo, visi de
javę, kad reikia kas daryti, 
“laužė galvas.” Pasekmes: 
padėtis dar blogesnė, o jos 
prašalinimui nėra nieko daro
ma. šiandieną daug daugiau 
kūdikių nedavalgiusių, daug 
daugiau ligų kankinami, kartu 
su tėvais kenčia ir badą ir šal
tį.

Ar ši planuojama konferen
cija panaikins tą skurdą ir alkį 
Amęrikos kūdikių ? Drąsiai ga
lima sakyti, kad ne. Poneliai 
vėl sueis, papils galybes gra
žių frazių, palinguos galvo
mis, surūkys kelius šimtus ci
garų, išgers keliolika galionų 
“valstybinės” ir “atlikę sun
kų” darbą, išsiskirstys. O kū
dikiai kaip skurdo, kaip alko, 
taip alks be jokios pagelbos iš 
panelių Perkins’iučių bei kitų 
“geraširdžių” parazitų.

Juk Rooseveltas ir panelė 
Perkins naikina maistą. Pen
ki milionai kiaulių bus sunai
kinta.

Į k an . 
narna.

Įima į kiekvieną lėkštę įdėti 
kelios žuvytės ir apipilti jas 
sriuba. ;

Viena draugė mus klausė; 
kaip gaminti “Irish Stew” su 
bulvėm ir mėsa. Mes pra
šome draugių, kurios tą valgį 
moka virti, suteikti mums sa
vo informacijas. Mes patal
pinsime patarimus “šeiminin
kių Skyriuje.”

Smulkūs Patarimai
Jeigu “aluminum” puodai 

verdant labai pajuosta iš vi
daus, virk juose 
Juodumai išnyks, 
nevartok, išmesi.

tomaites.
Tomaitės

Niekuomet neprosyk šilkinių 
mėgstu (rayon) apatinių dra
bužių. Prosinimas perdegina' 
jų siulusir padaro netvirtus. 
Geriau išmazgojus, džiovinant 
patampyti ir vilkėti neprosy- 
tus.

Riebumo plėtmos nuo po- 
pieruotų sienų galima išimti 
nupirkus vaistinėj už kelis 
centus “fuller’s earth” ir įtry
nus jį Į plėtmą. Lai pastovi 
keletą dienų. Nuvalyti šepe
tuku ir taukų plėtmas pra
nyks.

Pulko vadas įsakė vaikui 
nuimti tą “prakeiktą raudoną 

į vėliavą.” Kol tas darbas buvo 
atliekamas, fašistų vadas įsa
kė moterims ir vaikams susto
ti į eilę ir dainuoti “Horst 
Wessel”, patriotinę dainą, I jr badaus, jeigu 
kuomet jo pavaldiniai barški- patys nesusipras, -jeigu 
no ginklais.

Kada vaikutis nuėmė vėlia
vą, tai pasirodė, kad tai ne- darbininkų organizuota 
buvo raudonoji vėliava, I 
rudos spalvos audeklas

--- -------- > žymėmis. Taip 1 produktai auginami, gamina- kada jie dar būna sausi, • 
šmotas, mj žmonių prakaitu ir triusu, I gražiai nuimk nuo jų šaknų- •

I būtų į niekus paverčiami, kada 1 ^GS *r numesk senus, nuvytu- 
(milionai neturi ką valgyti,‘sius lapus. Tada supilk į sin- 
j vaikščioja išalkę, apiplyšę, M n’ paleisk vandenį. Lai ge- 
kada kūdikiai miršta badu, 
nes visko yra perdaug.

Ne^iš panelės Perkins bei, pa^ verdant dar sykį numaz-
, panašių susilaukti darbiniu-; tyru vandeniu, vandenį" 
: kams malonės. Organizacija ; inipfJti-,įĮr virinti. Niekuomet 
ir neatiaidi kova, viena išeitis J nereikia verdant Špinakus pil- 
darbininkų klasei. jti an jų vandens. Pakanka to,

B. E. Senkevičiene. j kuris pasiliko ant lapų, juos > 
ti---- —— ----------------------=i j numazgojus.

Pienas liejamas lau- 
Kviečiai, bovelna naiki- 

O kūdikiai badauja.
darbininkai, 

nesi- !
organizuos ir nereikalaus mai
sto sau ir savo šeimynoms. Tik

Virinant ar šildant pieną 
visuomet perplauk puodą su 

’ šaltu vandeniu ir tada supilk 
'ipieną. Nesvils prie dugno.

špinakai sveikas ir geras 
l kova' maistas, bet bloga, kad pilni 

bet (panaikins tą kapitalizmo be-jsmėlio ir žemių, o sunku nu- 
su ■ protybę, kur javai, maistas,; mazgoti. Geriausia tai pir-

kurį panaudojo viena iš mo
terų, laike nūplovimo savo vy
ro žaizdų.

Vertė Aldona Kazokytė.

i

Konferencijos ir Alkani

rai vanduo juos perplauna, 
sudėti į bliudą su sūriu van
deniu ir lai pamirksta. Prieš

Kūdikiai
Pono Roosevelto kabinete 

Darbo Sekretoriaus vietą už
ima panelė Perkins. Tai ta 
pati panelė, kuri labai “demo
kratiškai” riša darbo klausi
mus, važinėja į dirbtuves, 
mainas, į streikų, paliestas vie
tas ir “pati tyrinėja” ten esan-( 

negalima norėti, kad vargšas!čia padėtį. Sulig “Literary 
tėvas ir vargšė motina, turinti Digest” pranešimo, tai ši Šalis 

galėtų jas neturėjo niekuomet dar tokio 
“darbštaus” ir tokio “demo- i nulupk ir 

tą bilių kratiškoj’ Darbo Sekretoriaus, nėliais. 
" * [ iš' kokiu yra panelė Perkins.
klausia ' Įsivaizdinkite sau, ji nueina į

SEIMININKIŲ 
SKYRIUS

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

dideles šeimynas, 
gerai prižiūrėti.

Kovojančios prieš 
sako, gauna šimtus laiškų 
darbininkių, kurios , r-------------- - ----- , --------  r . .
patarimo kaip , nuo gimdymo; dirbtuvę bei mainas ir kalba- ’ 
apsisaugoti, 
nevisi duoda 
bijo, 
drausta, kurie 
brangiai ima už tai. 
da taipgi ir grafto.

Užsiveisusios, ir taip per-! nepakenčiamą padėtį 
daug šeimynos turinčios, ži-; girdint, 
noma griebiasi • paskutinės ’ sišventusio, nepaisančio 
priemonės—abortų. Kad i

Daktarai 
patarimus,

......... , f
Kepintos Bulvės su Silkėmis
Išvirk bulvių kiek reikia, 

supjaustyk grieži-
Galima yartoti atliku

sias bulves nuo vakarykščių 
Imk porą išmirkytų 

juk;si su darbininkais! Bet neap-i^kių, satsargiai išimk kaulus 
nes - . -sigaukite, ji kalbasi su darbi-i ir smulkiai

Taipgi, kuomet tai už- ninkais po bosų akių, bosai sy- 
tailkiu su ja eina ir aišku, kad 

Atsiran- sunku surasti drąsuolį darbi- 
• ninką, kuris atvirai nušviestų 

bosui 
Tam reikia labai pa- 

' > savo 
ir darbo darbininko, nes- po to- 

.čia retai kas iš daktarų tai kio pasikalbėjimo 
daro, o kita stoka ištekliaus, rytojaus darbo nėra, 
tai daugelis' moterų pačios da- darbo netekus, dalykai nepa
rosi ir .dąžnai užsikrečia ko- gerėja, jeigu nėra stiprios or- 

' ki'a liga,: rezultatai to liūdni, ganizacijos, solidarumo pasili- 
Kad slopinti vis labiau ky- kusiuose darbininkuose. Bet 

lančius reikalavimus legali-:ūek apie tai.

ir duoda

lančius reikalavimus legali-4jek apie tai.
zuoti-gimdymo kontrolę, kapi- Taigi,- ši apsukri panelė sio-r 

kunigą mis dienomis padarė stebūk- 
kuris įkalbinėja, Jingą pranešimą. Ji surado < 

kad šioj šaly randasi keli milio- 
ir'nai kūdikių, kūne nedavalgę, 

ir panelė pareiškė: 
“Kas nors turi oūti daroma.” 

rų išnaikins, tai reikia dau- panelė proponuoja ? Na- 
Tas mūlkin-igi sušaukti Washingtone kon- 

kad iš didesnių j ferenciją, kurioj dalyvaus vi- 
“ eilė profesorių, daktarų,

| mokytojų, na, ir rišti klausi
mą.

Bet tag jos sumanymas nėra 
originalus. Kaip tik tokia

sukapok, o ant 
sviesto pagruzdink kelis smul
kiai sukapotus cibulius.. Ištepk 
sviestu kepamąjį puodą, dėk 
eilę bulvių, ant jų eilę silkių 
ir cibulių, biskį pipirų ir vėl 
eilę bulvių. Taip kaitaliok 
iki viską sudėsi. * Ant viršaus 

vw-, pąbarstyk trinto pyrago 1 
jam ant, (bread crumbs) užpilk gero-!

O jam | kai rugštos grietinės ir pa-! 
kepk. Valgyk šiltą.

Vieton silkių galima suka
poti žalio rūkyto kumpio ir 
viską sutaisyti viršuj paduotu i 
būdu. i

Suknelės forma (pattern) nume
ris 1752 yra gaunama 4, 6, 8, 10 ir 12' 
dydžio (size). Del 10 dydžio reikia 
dviejų ir penkių aštuntadalių (2g) 
yardų 36 colių pločio audimo. Prie' . 
formos yra įdėtas paveiksluotas pa
mokinimas, kaip siūt (anglų kalboj).

į talistai pasikvietė
Coughlin, 1 
kad dar nėra užtektinai žmo- - 
nių ant šio svieto. Girdi, ir« 
dievas norį daugiau vaikų, alkani i 
Esą, ateina karas, daugelį vy- —į

giau auginti jų. 
tbjas nežino, ,
šeimynų daugelis numiršta del isa 
štoko priežiūros, del nedatek- 
liaus pas tėvus.

Prieš gimdymo kontrolę 
stoja išnaudotojai ir jų tarnai 
ne dėlto, kad apsisaugojimas 
nuo gimdymo %yra nemoralu, 
bet del to, kad juo daugiau 
darbininkų, vaikų, tai geriau 

yra kanuo- 
eilės darbi- turi 
galima ,pa-

'išnaudotojams -4 
1 ferns , mąjsto, yra 
ninku, tai pigiau

sisamdyti. Prasčiau' išauklė
ti, vargę žmohės taipgi nuo
lankesni išnaudotojams.- Tur
tingieji nepaiso nemoralumo, 

mažas šeimynas.

Smulkios Žuvies Sriuba su. 
Agurkais

Paimk porą morkvų, gero
kai petruškų, selerių, du cibu
lius, lapelių, čielų kvepiančių 
ir karčiųjų pipirų, užpilk van
deniu ir virink, kad daržovės 
pašidarytų minkštos. Tada 
į(Įėk kokios nors smulkios žu
vies (karosų bei stintų 
“smelts”) ir įpilk į> stiklinę 
agurkų raugalo. Virink ko
kius 2 valandos prižiūrėdama 
kad žuvis nesutižtų. 
sušutink 
pintame 
sriubą, 
grietine, 
tytus

I virink

Skyrium 
šaukštą miltų ištar- 
svieste, uždaryk tuo 
perkošk, užbaltink 
įdėk kelius supjaus-

raugintus agurkus, už- 
ir paduok. Valgant ga-

Atsiųskite penkioliką 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: Dai-' 
iy Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New 
(Rašykite angliškai, o 
angliškai rašyti siųskite 
mes perduosime.)

York City, 
negalintieji 
į “Laisvę,

* K Z

Jei darbininkė nori save
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Labdarybės Globoje
. .... ........ Rašo SIM ANOKS ■ - ------------—

(Tąsa)
Viena Naktis Urvakelyj, Policijos Stotyj 

ir Vėliaus Bowery “Kotelyje”
Pilypas nulydėjo akimis tą traicelę, ap

sidairė aplink—vaikai nugainioti, tik jis 
vienas tepalikęs. Mąsto, galvoja, kur da
bar jam eiti! Nors ir nebūtų verčiamas 
nešdintis, bet turi eiti kur nors jieškoti 
pastogės, nes šalta ir lietus kuo tolyn, vis 
labiau ima pilti. * Pakilęs raivosi, brūžina 
sustingusias vietas. Šiek tiek prasi- 
miklinęs—eina, bet pats nežino kur. Už 
geros valandos priėjo prie urvakelio sto
ties. Apsistojęs mąsto. Pačiupinėja 
penktuką kišeniuje, kurį jis taupė tik di
džiausiam reikalui atsitikus. Galvoja: 
“Nejaugi dabar reikės skirtis su paskuti
niu pinigu del pastogės? Hm. Urvakely- 
je ant vietos nepasėdėsi, priverstas tran
kytis traukiniais, bet visgi pastogė.” Ant 
galo nusprendė praleisti penktuką. Eina 
stotin nešinas periktuką rankoje, o iš jo 
minties vis dar neišeina klausimas: “Ne
jaugi šis yra svarbiausias reikalas, ant 
kurio turiu praleisti paskutinį penktu
ką?”

Paskutiniais laiptais lipant žemyn, jis 
išgirsta kokį tai šlamesį. Įėjęs į vidų pa
matė, kad jaunas vaikinas stropiai dar
buojasi prie įeinamųjų vartelių. Stengia
si paliuosuoti savo draugą, įstrigusį į 
vartelius. Mat, du jaunuoliai norėjo įei
ti už vieną penktuką, o mašina pritaisyta 
automatiškai prie vartelių ir nepraleis 
nei vieną už dyką. Pilypas irgi bandė 
gelbėt paliuosuot, bet veltui. Jaunuolis 
pagautas per vidurį. Nespaudžia jį mir
tinai, bet per ilgą laiką, pradėjus tinti— 
prisieitų mirti.

Vaikinai be galo išsigandę. Nešaukti 
pagelbos, gali būti mirtis; šaukti pagel- 
bą—kalėjimas. Pilypas, matydamas, kad 
kitokios išeities nėr, surinkęs visas savo 
spėkas suriko:1 “Pagelbos!” Kitame ga
le stoties esantis gelžkelio agentas, iš
girdęs šauksmą, greitu laiku prisiuntė 
pagelbą iš abiejų pusių. Vieni atbėgo 
urvakeliu, kiti viršum, taip, kad pikta
dariai nepabėgtų. Jų atpleškėjimas su
kėlė judesį. Žmonių pribėgo iš visų pu
sių. Kad paliuosuoti jaunuolį, reikėjo 
šaukti vyrai su ardomaisiais prietaisais, 
o kad pereiti iš vienos pusės į kitą—pri
siėjo didžiuosius vartus atidalyti.

Didiesiems vartams atsidarius, Pilypas 
pasinaudojo proga ir įsivogė į vidų. Ne
galėjo pasakyt, kad jis jau saugiojoj pu
sėj, kolei neatėjo traukinys ir jis neįsisė- 
do ir nenuvažiavo. Važiuoja jis sau iki 
Coney Island, nuo ten iki Bridge Plaza, 
Long Island City, ir taip apie keturis 
kartus. Pakyrėjus važinėjimui, išlipo 
ant Union Sq. stoties. Ten nuėjo į vyrų 
kambarį. Dvokimas neapsakomas, bet 
kadangi gerai apšildytas, tai žmogus ne
paiso, bile tik susišilti. Vienas—atrodo, 
kad jis iš urvakelio niekad nei neišeina 
—karpo sau barzdą prieš šukutę veidro
džio. Lyg kaip ir susisarmatijęs, paliovė 
karpęs ir išėjo sau laukan. Pilypas, pa-’ 
likęs vienas, iatsistojo prie sienos, iš kur 
ėjo šiluma,, ir sau ūturiuoja. Vyrai nuo
latos pereicfejiė^ per kambarį/ pažiūri į 
Pilypą, ką tąr; pamąsto ir eina savais ke
liais. Už kięk laiko įėjo jaunuolis. Tas 
jau visai skirtingo charakterio žmoi ysta. 
Prikibo prie Pilypo su visokiais vaikiš- 
kais# klausinėjimais. Pilypas, matyda
mas vaikiną esant silpnapročiu, sugebėjo 
nukreipti jo domę į skirtingą pusę. Vy
rai vis užeidinėja į kambąyį savais rei
kalais. Jaunuolis prie kiekvieno kimba- 
ryzga kaulydamas pinigų. Pasekmės ge
ros. Į trumpą laiką surinko 75 centus. 
Vėliau užėjo jo bendras, kitas jaunuolis. 
Tuomet pasidalindami lindo prie vyrų be* 
jokios sarmatos—jei kas supras, ką aš 
tuom noriu pasakyt—ir vis kaulino pini
gų. Netrukus vienas iš jų jau turėjo 
$3.50, o kitas $3.15. Arti rytmečio pasi
liovė užeidinėjimas. Tada jaunuoliai pra
dėjo kortuoti iš pinigų. Pilypas stovėjo 
pasienyje ir susivilgęs skarmalą mirkino

žaizdas, nekreipdamas jokios domės į 
jaunuolius. Nors ir geri draugai, bet ka- 
zyrėse tankiai susirauna. Taip ir juo
du. Nei iš šio, nei iš to, tiktai: “Kas 
tu? Kas aš” ir jau nykšČiuojasi viens 
kito pažiaunes. Jiem susikibus, bandant 
iš viens kito pinigus atimti, pinigai pasi
pylė po visą aslą. Ant Pilypo laimės 50c 
sidabrinis užlėkė už jo kelinės užlarikos. 
Jaunuoliai perstojo rimavojęsi ir grie
bėsi rinkti pinigus. Suskaičius, jiems 
trūko tas 50c. Iš naujo ginčai. Užpuo
lė Pilypą, būk tas paėmęs. Išvertė jo ki- 
šenius, rado taip labai taupinamą penktu
ką ir tą paėmė. Bet vis dar 45c trumpa 
ir už tai metė šturmingą kaltę ant viens 
kito.

Jiems bešturmuojant, iš lauko suklausė, 
juos pora slaptų policistų. Atbėgo į vi
dų, rodos, kad aitvaras juos įvijo. Už
puolė jaunuolius taip staigiai ir kietai, 
kad juos net ant galvų pastatė. Žino
ma, jiem rūpėjo iškratyt pinigus. Po- 
licistai, surinkę pinigus, išklausinėjo jau
nuolius ir juos areštavo. Pilypą irgi 
areštavo, kaipo valkatą, o antras kaltini
mas tai už žiopsojimą ant kazyriuojan- 
čių. Nuveda visus tris, tur būt, į 22 gat
vės stotį. Ten, prieš viršininką, policis- 
tai perstatė kaltininkus ir už ką kur areš
tuoti. Viršininkas silrašė viską į storą, 
didele knygą ir paliepė iškrėsti kišenius. 
Pas jaunuolius rado tik kelias kazyres, o 
pas Pilypą rado dokumentą, kad jis yra 
užsiregistravęs kaipo bedarbis. Pas jau
nuolius neradus pinigų, viršininkas už- 
bliurbė: “Koks jūs, pekloj, kaltinimas už 
kazyriavimą iš pinigų,, kadangi jie nei 
cento neturi. Visi turi būt kaltinami už 
valkiojimąsi!”

Vienas jaunuolis papuola jau antru ar 
trečiu sykiu už valkiojimąsi; bijodamas 
sunkios bausmės, prabilo:

“Mes turėjome pinigų. Iš mūs at
ėmė.” * ,<

Prišokęs vienas iš policistų terkštelėjo 
jam per veidą taip, kad tas net po suolu 
nusirito ir pridūrė: “Užčiaupk burną, tu 
čiulpike, čia mūsų reikalas.” Nuėjęs prie 
viršininko, išėmęs iš kišeniaus pinigus, 
padėjo po jo nosia ir žarstydamas sako:

“Štai prirodymas. Pinigai surinkti 
nuo aslos.”

“80c,” paskaitęs pinigus, pratarė vir
šininkas.

Jaunuoliai į viens kitą pasižiūri, jiem 
norėtųsi pasakyt, kad pinigų turėtų būti 
daug daugiau, nors nežino ar jie juos 
gaus atgal, bet, pažiūrėję į sale jų sto
vinčio policisto sugniaužtą kumštį, tik 
koktumą nurijo ir nutylėjo.

Prisiėjo eilė nuimti pirštų antspaudas. 
Vaikinus nuspausdino ir .šaukia Pilypą. 
Pilypui taip nesinori pereiti ta procesija, 
kad jis galvoja kaip įmanydamas išsisuk
ti.. Eidamas prie stalo, policistams ne
matant, jis nugfeųižė naujai užsidėjusius 
šašus nuo žaizdų, kurias apturėjo mūšy
je ir sukruvino visų pirštų galus. Poli- 
cistas paėmė jo ranką spausdinimui, o Pi
lypas nesavu balsu.suriko. Policistas pa
leido ranką ir klausė, kas atsitiko. Pily
pas parode apdraskytas, sutinusias ran
kas ir pasakė, kad menkiausias palytėj i-* 
i'has suteikia didžiausius skausmus.' Vir
šininkas pasirodė žmoniškas. Nuvedė 
Pilypą į prausimėsi kambarį, numazgojo 
jo rankas su medicinos skiediniais, uždė
jo gyduolių ir apraišiojo.

Laike to pasidarbavimo iš Pilypo kvo- 
šė viską pasakyti apie save. Pilypas, ne
pasilikdamas už liežuvio nieko apie savo 
gyvenimą, išpasakojo.

“Ištikrųjų,” pareiškė viršininkas, “tu 
esi stebėtinai švarus žmogus, kuomet į 
tave nežiūri, bet kuomet pažiūri, tai jau 
kitaip atrodo,” ir juokdamasis įvedė Pi
lypą vidun.

Spausdinto j as pirštų—pažiūrėjęs į Pi
lypo rahkas—sugvergždė: “Kaip, pekloj, 
aš jo apvyniotus pirštus galiu nuspaus- 
dinti?!” r ' Bus daugiau)

/

[ skloki- 
ninkąi padare su “Vilnies” 
aukomis. Geriau, kad jūs pa
rašytumėt apie savus dalykus. 
Parašykite, kodėl J. J. Dulkį 
trauke valdiškai! teisman.

J. M.

PRANEŠIMAI E KITUR
Draugė Stupulienė serga 

jau trečias mėnesis. Jinai yra 
Bernard Hospital (ligoninėj). 
Draugės ir draugai turėtų ją 
aplankyti. Mes visi vėliname 
draugei greitai pasveikti ir 
vėl Veikti su mumis. (Apie A BITININKAS KONČIUS LAN- 
LDLD susirinkimą praleidome, KĖŠI BROOKLYNE 
neą apie tai parašė kitas 
respondentas.—Red.)

KĖŠI BROOKLYNE
Jas atveže apie toną me

daus. Dabar dar galima gau
ti medaus “Laisves” ofise.

'Tyras bičių medus, suneš
tas vasaros metu iš žolių žie
dų. Parsiduoda gana pigiai.

Kvorta už 
už

Dienraščio 
yra susipažinę, 
yra medus palaikymui sveika
tos gerame stbvyje. i Ngs Dr. 
Kaškiaučius apie tai yra daug

- . , rašęs. ; ;. , ; ■
čiunui, kad jisai pardavęs apiej i į Tuojau Įsigykite tyro me- 
30 kopijų buletino. Jie kriti- , ciaus jr naudokitės juomi. 
kuoja Matačiuną pervelai. Jei-' 
gu visi tiek būtų pardavę sklo- 
kininkų buletino, kiek Mata- 
čiunas pardavė, tai skloka jau 
senai būtų supelijusi. Mata- 
čiunas jau trys metai, kaip 
paėmė divorsą su skloką. Tai 
reiškia tada, kaip pirmas jų 
buletinas pasirodė.

Paskiaus Barabošius prime
ta kokias aukas alkaniems 
streikieriams. Galimi 
kyti, kad Matačiunas 
levičius dar nebuvo 
komisijoj, apie kurią 
sius bando pasakoti, 
čiunas ir Buslevičius rinko au
kas. tai buvo komunistinės agi
tacijos fondan. Tos aukos 
buvo perduota ten. kur jos 
rinktos. Paskelbta vardai 
aukojusių ir “Laisvėje” apie 
tai buvo rašyta. Ir dar mes 
tą blanką turime, jei, būtų rei
kalas, tai galėtume parodyti. 
Aukos ' perduota į Agitacijos 
Fonda.

Tel. Stagg 2-0783 NOTARĖ
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA
; ( . (Levandauskas)

GRABORIU9
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsam’dau automobilius kiekvie-

• nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

ko-

Dažų dirbtuvėj darbai 
mažėjo. Darbininkų jau 
leido 200. Weidmenn taip 
pat atleidžia, tekstile dažų1 
fabrikas paleido kelis desėt- 
kus darbininkų. Darbininkai 
bėdavoja, kad jiem NRĄ nie
ko neduoda. ?

su- 
at-

Naujosios Gadynes” No
■ ( • i •»

4/ Barab'osius primeta Mata-1į

pasa- 
ir Bus- 
tokioje 

Barabo- 
Mata-

75c. Galionas 
$250
skaitytojai jau

kaip svarbu

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio nsistantų Hamburgo universiteto 
klinike)

LIGOS: Odos, kraujo ir lytics-šlapinimoai 
organtj. Beskausmis gydymas garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Spccialistų visose ligose.
Vaiahdos: nuo 10 ryto iki 10 vakaro 
Nedėtomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK

tarpo Broadway ir 6th Avenue

X-RAY Pasitarimai ir $4^00-n/A I egzaminavimas '

WILKES-BARRE, PA.
LDSA. 48-tos kuopos susirinkimas 

įvys seredoj, 7 d. vasario, 7 vai. va
kare, Darbininkų Centre, 325 East 
Market St., Wiikes-Barre, Pa.

Visos draugės turėtų dalyvauti 
šiame susirinkime, nes yra daug 
svarbių reikalų aptarti. Da nėra su
tvarkyta buvusio baliaus finansai, 
tai sutvarkyti ir paaukoti kur buvo 
nutarta.

Komitetas.
(30-31)

HARTFORD, CONN.
Visiems Tarptautinio Darbininkų 

Apsigynimo nariam. Apsigynimo 
Susirinkimas įvyks pirmadienį, va
sario x 5 d., 1934, 57 Park St., kaip 
7:30 valandą vakare.

Visi nariai malonėkite pribūti ir 
užsimokėti užvilktas duokles, nes ge
rai žinote, kad toji organizacija turi 
labai svarbių reikalų ir neužmirški
te ,'altSivesti naujų ųąių. • , <

Valdyba.

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. ir LDSA 64 kp. . .v. .. P J

rengia savo susirinkimų bendrai. At- ■ Chroniškos ligos Gydomos 
sibus 6-tą d. vasario, 8 vai. vakare, ° J
J. Smaidžiuno stuboje, 88 Maple St. 
Visi draugai ir draugės kviečiami 
skaitlingai dalyvauti nes šis susirin- I 
kimas yra labai, svarbus tuom, kad i 
dvi organizacijos susivienijo į vieną 1 
ir dabar turim abiejų kuopų dalykus 
spręst bendrai. Todėl visi, vyrai ir 
moterys, dalyvaukite.

Sekr. V. A.
(29-30)

__________________________ i

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

. Valandos: nuo 1—6 po pietų

Sergančių Vyrų ir Moterų

Kalbės Daily Worker rė

BOSTON, MASS.
Komunistų Partija ir Daily Wor

ker Dislriktas 1 rengia masinį mi
tingą del 10 metų sukaktuvių Daily 
Worker,
daktorius Clarence Hathaway, taip
gi bus ir įvairi programą: dainuos: 
ir Russian Workers Choras. Tuom 
pat kartu bus priduota Daily Workeh 
vėliava del Bostono distrikto. Vis
kas įvyks šeštadienį, 10-tą dieną va
sario, Dudley St. Opera House, 113 

r Dudley St. Roxbury, 8 vai. vakare. 
I Įžanga tik 25 centai. Visi dalyvau
kite ir paremkite darbininkiškas or
ganizacijas.

Kom. Partija.
(28-30)

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li
gos vra sėkmingai gydomos naujo
viška moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiopų Išmirk stirnai.

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištylimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

ži.

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.

KONCERTAS. VAKARIENE IR ŠOKIAI
Sukatoje, 10 d. Vasario-Feb., 1934

t

£

DIENRAŠČIO “LAISVES”

“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST., WATERBURY, CONN.
SVETAINE ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ĮŽANGA $1.25 

Vakariene bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

Tilįietus Reikia Įsigyti Iš Kalno, juos galima gauti pas ALDLD, Choro ir Kitų Org. Narius
ll? 1 4" 1H £4 • *ivr /M -3 • •»» * 1 /-< M-t 11 1 n T V

biznierius, kviečiame dalyvauti. 

‘........ ;__

K. MENKELIUNIUTĖ .

1 ■ ■ * ė ■

Koncertinę Programą Duos:
K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn,

N. Y., dar pirmu kartu mūs apielinkėj.
B. RAMOŠKTUTĖ iš Hartford, Conn, 

pirmu kart Waterburyj, laimėjus pir
mus prizus lošime bei dainavime augš- 
tesnėse mokyklose Hartforde.

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

: MERGINŲ SEKSTETAS, iš Hart
ford, Conn.

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

%Drg. A. Bimba pasakys prakalbą. ’ ' *
Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūtė

F. PAKALNIŠKIS

-h------------------ ;.......... ...................... - ----------------— ------------------- --------------------------------- —.........................- ---------- --- ------------------

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

aisves” skaitytojus. Pas Duris gal Nebus. Visus lietuvius -darbininkus, profesio’nalus ir
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Washington Dirbtuvės Darbininkai 
z Nežmoniškai Išnaudojami

Komunistai stoja už darbi
ninkų viehybę. Jie ir pašėl- 
pinėse draugijose veikia, kad 

; visus darbininkus sujungus. 
Komuništai kviečia darbininkus 
veikti bendrai už savo kasdie-

l.iebknechto Ir Rožės Luksem- 
burg 
niam 
mas;

Paminėjimas; Skloki- 
ir Keleiviniam Atsaky- 
Darbininkų Organizaci

jos Ir Jų Reikalai
LAWRENCE. Mass. —Wa

shington Mills dirbtuvėje jau į 
dirba tik 300 darbininkų, o 
čia gali dirbti apie 5,000 dar
bininkų. Tai reiškia, kad jau ; 
tik maža dalele darbininkų te-! 
dirba. Kai kurie darbininkai! 
dar ir dabar eina ir 
darbo toje dirbtuvėje, bet bo-; 
sas pasako, kad darbo nėra ir į 
galima sakyti, kad jo nebus. '

Reikia pasakyti, kad darbų ! 
nebus todėl, kad kompanija i 
mašinas pagerino ir darbą j 
taip paskubino, kad tie dar- • 
bininka.i padaro darbo tiek 
pat, kaip kad pirmiaus pada-; 
rydavo didelis skaičius. Tai! 
reiškia, kad tie darbininkai 

, lieka nereikalingi.
O tie darbininkai, kurie li

kę dirbtuvėse, ‘ tžri verčiami 
dirbti labai greitai ir labai už 
mažą algą, kad jie jauni bū
dami netenka jėgų ir pasens-1 
ta. Iš tų darbininkų darbo 
bosai pasidaro ne tik geras i. 
gas, bet ir didelius pelnus.

Darbininkai galės pataisyti 
savo padėtį bent kiek tik tada, 
kai jie pradės gerai organi-, 
zuotis. Tad reikia nelaukti į 
darbininkams, bet organizuo 
tis į uniją.

nistai taip pat priklauso tame ninius reikalus, 
kliube, kaip ir vkiti darbinin
kai. Tai kam jiems griebti? bininkams, kad jie neklausytų 

Tų žmonių tikslai labai aiš- tokių žmonių, kurie bando 
Jiems nepasisekė išar- darbininkus ir jų organizaci- 

šiame darbe ge
tai skloki- 

Jiė dabar jau neiš
sitenka komunistinėse organi
zacijose, bet jas niekina, dra
iko. Jie organizuoja jau ki
tas, kurios tarnauja ne darbi
ninkams, bet tik jų pilvo rei
kalams.

Mes galime pasakyti dar-

kūs.
j dyti ir sudraskyti darbininkų jas skaldyti, 
organizacijos, kurios sklei- riausia pasižymi,

■ džia darbininkų apšvietą, tailninkai.
; dabar jie daro planus, kad 
! kaip nors sudaryti suirutę 
; pašeipinėse draugijose. Jie 
.mano, kad jie galės sukursty-

. ' ti narius prieš vieni kitus L.
klausia Kliube> ^Bet darbininkai 

. ‘turi laikytis^ vienybės. L. K. Biuras

bais atsižymi tarpe valstiečių, 
kaipo korespondentų grupių 
vedėja, auklėtoja jaunųjų 
pionierių, ateities Sovietų Są
jungos. ‘ ;

Į klausimus tinkamai atsa
kyta. Nors ir publikos esti 
įvairios, bet lietuvių labai ma
žai ten lankosi. > Nors ir so
cialistų rengiama, bet kalbė
tojai negali nepasakyti kar
čios tiesos savo temoje.

Kadangi klausimai esti at
sakomi .visiems, kurie tik klau
sia, todėl kiekviena pasakyta 
melagystė ir j.ų tarpe galima 
numaškuoti. Bet lankytis į 
open forum vistiek atneša di
delę naudą, neš paprastai mū
sų mieste sekmadienių popie
riai pas lietuvius praleidžiami 
vėltui.

Nukirto Galvy Mandžurijos 
Vadui

PEIPING, Chimja. Nan- 
kingo valdžios budelis nu
kirto, galvą Wang,. Cheng- 
Chen, kuris vadovavo Man- 
džurijos liaudžiai prieš Ja
poniją. Nužudymas buvo 
akyvaizdoje t ū k s t a utines 
minios. Prieš nužudymą, 
Chen kalbėjo į minią ir šau
kė ją kovoti prieš Japonijos 
imperializmą.

puolimą ant ftemiS uiuve
National banko. Jiems taipF U n: C u •. L ' u' 
gerai pavyko, kad jie pasi
grobė net $130,000 grynais
pinigais ir sėkmingai pa
spruko. Manoma, kad jie 
turėjo ryšius tarpe banko
tarnautojų.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba 

APIE ŠEIMYNINĮ m ’
Lytini gyvenimą

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa-

• kymui įdėkite Štampas. ,
J. BARKUS

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

Gėrisi Sovietų Tvarka; Iškovota Teisė 
Platinti lįterątūrą

BALTIMORE, MD.

Iš Open Forum
Baltimores Open Forum 

i įvyksta kas savaitė, Lehman 
! Hall, 844 N. Howard St, sek
madieniais, pradžia 3 vai. po

i pietų. Įžanga visiems veltui.1 
j Į Kalbėtojų esti įvairių įvai-

j riomis temomis. Kaip Scott 
Nearing savo kalboje. “Kokia 
ateitis vidurinei'klasei Jungti
nėse valstijose ?”—aiškiai pa-

I brėžia, jog jiems buvo lemta 
! gauti augštesnį mokslą, negu 
! šiandien darbininkams. Val- 
' dančio.ji klasė, kaipo kapita- 
I listai, rengia pražūtį ne tik 
darbo liaudžiai, bet ir viduti
nei klasei. Todėl 
išeitis: stoti po
Partijos vėliavą, aukoti savo 
gabumus darbo
dai ir galutinam pasiliuosavi- 

j mui iš po vergijos, arba nyk- 
Karolis Liebknechtas j ti, žūti kartu su pūvančia ka

pitalizmo sistema. Kalbėtojas 
aiškiai pabrėžė, jog vienatinis 
Amerikoje teisingai žinias tei
kiantis laikraštis, tai yra 
“Daily Worker.”

Visus Sc?tt Nearing’o išve
džiojimus lydėjo griausmingi 
aplodismentai. Tas aiškiai pa
rodo, jog ir vidurinėje klasė
je nėra taip viskas ramu, kaip 
kas pirmiau manydavo. Su
sirinkusių, kurių buvo apie 
1,200 žmonių, išimtinai buvo 
įvairūs biznieriai, profesiona
lai, studentai. Tik maža da
lis darbininkų.

Sekantį sekmadienį kalbė
jo J. B. Methen, “Kuba—ką 

laiko tam

i si!iko. Tada paėmė kalbėti 
T.D.A. adv. Bernard Ades, 
pirmininkavo J.. B. Methen.

Advokatas tuojaus užklausė 
augščiau minėtą klausimą, 
pridurdamas, jog patys socia
listai skleidė lapelius del atei
nančių jų prakalbų, o uždrau
dė pardavinėti tą literatūrą, 
kurioje tas pats nurodoma, ką 
kalbėjo J. B. Methen.

Miss Elizabeth Gilman 
versta buvo pasiaiškinti, 
pasitarusi su komiteto 
riais, įsakė policijai ar< 
virš minėtą draugą.

Advokatas Bernard 
davė sumanymą, kad

p ri
ję g 
na-

Vinco Duktė
Pabėgo su $130,000

aį- _______

Lenkijoj Teis 57 Revoliu
cinius Valstiečius

PENNS GROVE, N. J.-- 
Keturi plėšikai padarė už-

Mūęii Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

< > •

LŪTSK, Lenkija. — Va
sario 5 d. čionai prasideda 
teismas prieš 57 valstiečius, 
kurie vadovavo sukilimui 
Lenkijos pavergtoj vakari
nėj Ukrainoj. Jiems grūmo
ja ilgų metų kalėjimas. Pil
sudskio valdžia keršija savo 
mirtiniems priešams.

Moterys Stoja už Romijimų
eštuoti I Žmoniy

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

Sausio 16 dieną Jaunų Ko
munistų Lyga surengė paminė
jimą Liebknechto ir Luksem- 
burg. Šie draugai likosi nu
žudyti “demokratinės” ir so
cialdemokratų valdžios Vokie
tijoj, kuomet ėjo darbininkų 
kovos. T” 
ir Rožė Luksemburg vadova
vo darbininkų masinį judėji
mą. Tačiaus išdavikai social
demokratai vadai veikė, kad 
išgelbėjds buržuaziją, su jų 
pasidarbavimu likosi ir nužu
dyti darbininkų vadai.

Paskiaus darbininkai pra
laimėjo. Laimėjo socialdemo
kratai. Ir šiandien mato vi
sas pasaulis, kad Vokietijoj 
jau fašizmas laimėjo.

Sklokininkai per savo ga- 
zietą neturi ko rašyti, tai rašo 
tik melus ir šmeižtus. Jie ra
šo apie Millerio prakalbas, sa
kydami, kad tai .buvę mažai 
žmonių, kad kalbėtojas nuo-
bodus ir kiti net miegoję. Tasla^ mačiau mėnuo 
visas raštas yra melagystė.; atgal.
Žmonių buvo du sykiu dau
giau, negu tas peckelis

vienatinė
Komunistų

klases nau-

aiškiai nuro- 
rašo. dė, jog šiandien ten yra stipri 

Žinoma, galėjo būti dar dau- Komunistų Partijos vadovybė
darbo unijose, tik žiaurusgiau. bet reikia žinoti, kad 

čia daugelis 
ninku dirba naktimis, tai nei 
negalėjo dalyvauti.

Tokia pat neteisinga pasaka ^arių. Kuomet susirenka dau- 
ir apie tai, kad nuobodi kalba. 
Kurie darbininkai dalyvavo 
prakalbose, tai, visi buvo pa
tenkinti jo kalba. Tik toki,/ku
rie tiksliai atėjo, kad paskiaus 
apšmeižti kalbėtoją ir sykiu 
jo aiškinimus 
Sąjungą, tai 1 
rūmus ir

Kiti iš tų-pabėgėlių iš dar- pardavinėti literatūrą

lietuvių darbi- Amerikos kapitalas laiko jas, 
užgniaužęs. Komunistų Parti
ja ir darbo unijos turi 150,000

apie Sovietų : rum rerigėjai, 
suranda 

nuobodumus”.

gelis žmonių, visuomet Jaunų
jų Komunistų Lygos nariai ir 
Draugai Sovietų Sąjungos, ir 
kiti, atsilanko^ su įvairia lite
ratūra, kurios 
gana daug.

Adės 
rinkti 

ant vietos komitetą, kuris ei
tų į policijos stotį ‘reikalauti 
paliuosuoti suareštuotąjį drau
gą, užstatant kauciją 25 dol.

D. J. B. Methen apsiėmė 
liuosnoriai dalyvauti toje ko
misijoje.

Tada kilo klausimas, iš kur 
gauti pinigų. Įnešimas buvo 
siikolektuoti ant vietos, bet T.

1 D.A. advokatas griežtai parei
kalavo, kad rengimo Open 
Forum komitetas, Su Miss Gil
man priešakyje, duotų_kauci- 
ją 25 dol. Visi ant to sutiko. 
Tuomet advokatas Bernard 
Adės ir komisija, kuri buvo 
rinkta iš publikos, Miss Gil
man, nuėjo į policijos stotį ir 
paliuosavo areštuotąjį.

J. B. Methen negalėjo da
lyvauti, nes turėjo kitą susi
rinkimą—Prieš Karą ir Fa
šizmą Lygos, kur buvo išrink
tas tam darbui pastovus Bal- 
timorės komitetas.

Nuo to laiko liuosai gatvė
je pardavinėjami “Daily Wor
ker” ir kitokia literatūra, po
nai socialistai nebando kišti 
nagų, nes kartą skaudžiai nu
degė, skūsdami policijai.

Tai dar kartą nusitraukė 
maska nuo savo veido sočia- 
listai.

$ękantį sekmadienį kalbėjo 
daktaras Frankwood E. Wil
liams: “Sovietų Rusija—ką aš 
mačiau, kaipo ^daktaras.”’ Su 
juo kalbėjo kitas filozofas

parduodama daktaras J. Meyers, kuris aiš- JAPONIJA MOBILIZUO- 
Todėl Open Fo-j kino, kaip augštai yra pasie- j . VALSTIEČIŲ
, socialistai SU kę," +

SAVANNAH, Ga. — Šio 
miesto moterų taryba pri
ėmė rezoliuciją, kurioj ra- j 
gina įvesti moterų ir vyrų 
romijimo sistemą. Bet tu
rėtų būti romijami tiktai 
tie, kurie pasirodo nepatai-1 
somi kriminalistai, arba ne^j 
išgydomi bepročiai.

Anarchiste Goldman 
Skebiniam Motelyje

NEW YORK. — Pribu
vus čionai anarchiste Emma 
Goldman apsistojo Astor 
viešbutyje, kurio darbinin
kai jau senai streikuoja. 
Tas parodo, kaip tai niekin
tojai Sovietų ir komunistų 
rūpi darbininkų-reikalai.
\----------------------------------------------------------

Nuteisė 14 Mainieriy
SCRANTON, Pa. — Ahg- 

! lies baronų agentas teisėjas 
Newcomb nubaudė 14 mai- 
nierių, kurie pikietavo ka
syklas, nepaisant indžionk- 
šino. Kožnas nubaustas pa- 
simokėti $50, arba turės eiti 

■į kalėjimą. Visi jie yra na
riai United Anthracite. Min
ers unijos.

nege- Miss Elizabeth Gilriian priešu-'Sąjungoje,

bininkų judėjimo 
kraustė pas “Keleivį 
vo provokaciniais raštais. O J 
keleiviniai, tai ir laukia tokių tūra, draugą 
melagių, raiTkas išskėtę;' Vie
nas jų. kuris rašinėja “Kelei
vyje” pasirašo Kurmis'. ’ Tai 
tikras kurmis jisai ir yra. ku
ris bijo pasirodyti prie švie
sos. Na, ir kaip jisai pasiro
dys. kad jam reikia meluoti 
apie darbininkų judėjimą, 
tarpe kurių jisai pats maišosi. 
Juk tai gėda susitikti ką nors, 
apmelavus.

Jisai rašo, kad komunistai 
užgrobė L. U. Kliubą. Pa
klauskite, kur irį kada komu
nistai užgriebė kliubą? To
kio dalyki nebuvo ir nebus. 
Komunistai negriebė ir nesi
rengia griebti kliubą. Kotnu-

jau nusi- 
su sa-

kyje, paliepė policijai neleisti. mas nuo pat gimimo dienos 
ne tik! iki laipsnio, kuriame pats 

tampa naudingas visuomenei 
asmuo, valstybe juo rūpinasi, 
ko negalima surasti nei vieno
je kapitalistinėje šalyje. •

Kuomet daktarą J. Meyers 
užklausė Jaunieji Pionieriai: 
“Ar tiesa, kad mes kiaules ge
riau užlaikėm, negu 
Ųasės brolius pas jus, Suviė 
nytose Valstijose?” 

“žinoma, tiesiog 
pasakyti, bet Inano 
paliudijo tą. Todėl, 
grįšiu atgal į Sovietų Sąjun
gą, man būtų' labai linksma, 
kald tiems jauniems pionie- 
riafns galėčiau atsakyti pilnai 
teigiamą atsakymą.”

Paminėjo, kaip didį įspūdį 
gavo pasikalbėjime-" su Leni
no moteria 'Krupskaja. ' Ji 
amžium nėra jauna, bet; dar-

svetainėje, bet" ir "pas svetai
nės duris, iš. lauko pusės.

Atėjus draugams su litera- 
j Alex Silvester 

policija areštavo. Tuomet vie
tinis T.D.A. advokatas, Ber
nard Ades, nuėjo į policijos 
stotį suradimui priežasties 
areštavimo virš minėto drau
go. Tas viskas dėjosi *prieš 
J. B. Methen kalbą.

Potam, prasidėjus 
mams, advokatas 
Adės užklausė: D’el 
Gilman liepė areštuoti tuos, 
kurie pardavinės literatūrą ?

Tada kilo karštos diskusi
jos. J. B. Methen patarė 
nekelti-trukšmo, pakol nebus 
galutinai išrišta klausimai.

Kla'usimam užsibaigus, da
lis žtnohiij išsiskirstė, kiti pa- 

..................... ...................... 4 -• ■■ - '•

klausi- 
Bernard 
ko Miss

512

grupių ir pavienių.
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

K sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
M ir padidinu to- 
H kio dydžio, ko- 
■u kio pageidauja- 
Wma. 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 >

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šerineųis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamų kainų 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.
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I Evergreen 7-6167 j
B 
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B
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sveikatos laipsnis Sovietų,
Kūdikiu auklėji! GAMINIMUI AMUNI

CIJOS

. TOKIO. — Japonijos val
džia pradėjo mobilizuoti 80,-

mūsų

negalėjau 
tylėjimas 
kada aš

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

Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

» į ‘ • .5 • ) Į

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

Phone, E Vergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

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

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

hau^id' išdirbimo, sii naujais patobulinimais
id išdr?bi i? ' u ; r ■ i' t” ,

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance 

Perkrausto bi ką ir bi kur 
‘j labai žemą kainą, 
a telefonuokite * arba 
į kainu antrašu : 
I 3 
I lt 
I 8 ■| Diensį ir naktį prisirengęs patar-i 

’ 8
I

ut

66 MARCY

i 
I 
D

9 

už! 
Reikalui esanti 
kreipkitės se-|

f 
I
IAVENUE

. t i* i • t naviihui. Klauskite kainos.000 jaunų valstiečių’ dirbi-; 1 / i
. • v iMJ—— «n—— im*—im—— utį—— m;—m-—mui amunicijos. Visoje ša

lyje amunicijos gamini
mo fabrikai dirba dieną ir 
naktį.

7 Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienai jlcubui būdas sulaužymui per* 

i žalimo krutinėję, tai geras išsitrynimas 
.8^ ANCHOR Pain-Expelleriu visos 
'krūtinis ir po to apdengiant krūtine 
• bu flaneliniu ar vilnoniu audeklu. Šito* 
kis gydymasis paliuosuoja. susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skrėplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
ka(p plaučių uždegimas, influehęa, gri
pas ir kt. Tupjaus iŠsitrinkite Pain- 
E^pelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 

<. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutčs. 
; Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLES
’d p f <•» nf}

Klauskite Kainos,

Rasomos Mašinėlės
• -vii50m»?*>. Ė'•'<j •; ■ ti

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

•F*

y

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LaDK'TUVIŲ direktorius J •: C l |

! Išbalzamuoja ir laidoja numirusius y 
ant visokių kapinių; parsamdo au-| 
tomobilius ir karietas veselijoms,! 
krikštynoms iri- pasivažinėjimams | j

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
n m m. nū nu — mi —-*• ui —— nu—hm uh —— nu —— nu —- nu—*•u

Portable mašina, su naujais parankumais, prietaisais 
patobulinimais dabar galima ją įsigyti per “Laisvę.”
Sulig mūsų patarimo,’ kompanija sudeda visus lie

tuviškus akcentus už tą pačią kainą
i ' ■ . < į • ■ r' . • i ■ 1 • ' ' *

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

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

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojams

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

V ė■ > • <' j , V Ik
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Keli Žodžiai apie Nauja j New Yorke Paskelbė Streiką 

Veikalą “Nana” 15,000 Išvežiotojy

Prie NRA ir Sniegas
Darbininkus Apgauna

Nuskambėjo per visus ang
liškus laikraščius, kad nauja
me “Radio City Hali” teatre 

1 rodomas nepaprastai intere- 
įsingas judis. Mat, tame judy- 
Įje svarbiausią rolę lošia iš So- 
I vietų Sąjungos užkviesta gabi 
/lošėja Anna Sten.

Pats veikalas “Nana” 
tai sutaisytas Paryžiuj, 
duoja 1886 metų nuotikius. 

' Parodoma, kad pastaroji mer- 
: gina yra kilusi iš beturčių šei
mynos; ji dirba kaipo samdi- 

Įsipurvinusi. ii- gana sun-

Naktį iš 1 į 2 d. vasario j 
daug prisnigo. Klampojo į J 
darbą 8 vai. ryto, žiūriu, ant1 
Meserole St., tarp Manhattan ■ 
ir Leonard Sts., didesnė pusė Į 
bloko apgulta plačia* eile vy-■ 
rų. po 3 ir 4 greta. Nustebau. Į 

“Kas čia atsitiko?”—klau- | 
siu jų.

“čia randasi Department of}n§.
Sanitation 117 sekcija. Aš čia|)<įaį įr skubiai plauja grindis;} 
jau nuo 5 vai. ryto laukiu. Io gia dar ragina skubinti tas 
bet ofiso vis neatidaro. M a- j uzveizda, kuriam ji dirba, 
niau, kad aš pats pirmutinis [ q*Os blogos gyvenimo sąlygos 
taip anksti Pribūsiu ir gausiu, priverčia ją iškrypti iš doros 

kelio ir ji pradeda trankytis! 
po naktinius kabaretus; rūky-Į 
ti. gerti ir paleistuvauti. Vė-j 
liaus vienas senas “mielašir-( 

turčius pasiima ją 
globėjas,” bet jis ją 

pradeda mylėti ir tuom pačiu 
darbo ir sykiu jis draudžia jai su ki- 

" , tais vyriškiais sueiti; vienok 
vyru į J<ą įsimyli dar vienas stam- 

puou.vu,, o«u..bus turtuolis, o čia, apart tų
J’rie gretimos gatvės kampo: senių, antrojo turčiaus "jau- 

prieš saulutę šildosi keli vy-1 nam broliui ši gražuolė taipgi 
rai ir trepsėjimu stengiasi ap-|la^ai Pritinka, ir galų gale jie 
sišildyti šąlančias kojas. Tarp tikrai abu susimyli.
jų pažinau vieną iš buvusių ei
lėje.

“Na, ką, kodėl nekasi snie-Į 
go, juk matai, 
bristi galiu ?”

“Kodėl nekasu ?—tie ‘son. 
nedavė kasti.
ėmė kelis vyrus, o kitiem pa-j sinaujina ir 
sakė, kad sniegas pats ištirps. O čia ir pastarojo 
Argi mes to nežinojom? Juo- senesnis brolis yra įsimylėjęs, 
kus darosi iš mūsų alkio ir Ir kuomet netyčia abu broliai 
vargo, daugiau nieko. Bet ka-1 sueina pas tą merginą namuo- 
•da nors mes juos pamokysim,” : se, tai pastaroji, idant iš.ven- 
dantis sukandęs pareiškė bu-i gus tragedijos jų tarpe, ji pa-

kelis centus užsidirbti sniegą 
valant, bet dabar jau nesiti
kiu. Matai, kiek pirma mane 
stovi. Aš pats nedirbu jau 
ketvirti metai, o namie treji; (|įnp-as 
dantys laukia duonos,”—aiški- ^ajp0 
no viduramžis žmogus.

brendu per tą patį sniegą. Po 
v. . .’, ir ką tie šimtai 
veikė per pusdienį, tariau sau.

Prie gretimos ,T-

būk 
vaiz-

Po kiek laiko jaunuolis tam- 
, pa pašauktas į kariuomenę. 
}jie skirdamiesi pasižada susi- 
! rašinėti laiškais, bet jų mei- 

kad vos Pei" ]ės pavydėtojai jų laiškus pa- 
J gauna ir sunaikina. Tačiaus iš 
; kariuomenes jaunuoliui sugrį- 

Del viso ko pa-1 žus, jųjų meilės ryšiai vėl at-, 
romansai tęsiasi, 

jaunuolio M

New Yorko mieste 15,000 
išvežiotojo, “taksikiab” drai- 
verių, paskelbė streiką, reika
laudami, kad išnaudotojai jiem 
pridėtų po 5 centus už kiek
vieną pasažierį. Jau nuo se
nai išvežiotojai nebuvo paten
kinti savo padėtimi, nes .kom
panijos, kurios užlaiko auto
mobilius ir atlieka visuomeni
nį patarnavimą, jiems labąi 
mažai mokėjo. Išvežiotojai 
kelis kartus reikalavo, kad jų 
sąlygos būtų pagerintos, bet 
kapitalistai nepaisė darbinin
kų reikalavimų.

Taxi Workers unija pri
klausanti prie kovingos Darbo 
Unijų Vienybės Lygos pirmu
tine iškėlė reikalavimus, kad 
išvežiotojo algos būtų pakel

tos. Šios unijos raštinė yra 
j 80 E. llth St., New Yorke.

Išnaudotojai bando gauti 
j streiklaužių ir su jų pagelba 
'leisti darban automobilius. Iš 
įkarto streiklaužių daug neat
siranda. Streikuojanti darbi
ninkai persergėjo ponus, kad 
jeigu jie nesiliaus su streik
laužių pagelba palaikyti “pa
tarnavimą”, tai streikieriai 
imsis aštresnių priemonių. Po
nas LaGuardia, New YorRo 
majoras, veidmainingai išsi
reiškė, būk jis ismpatizuoja 
išvežiotojams, bet kartu j ir Į 
grūmoja, jeigu jie aštriai ko
vos už savo reikalus, 
ninkai laikosi tvirtai.

Darbi-

Emma Goldman New Yorke

tai pasižymėkite 11 dieną šio 
mėnesio, ir sulaukę to sekma
dienio, dėkite pastangas drau
ge dalyvauti su daugeliu kitų 
svečių, atvykusių iš tolimesnių 

Į ir artimesnių miestų ir mieste
lių į South Brooklyną, į pa
rengimą, kurį ruošia L.D.S. 
III Apskritys ir vietinė 50-ta 
LDS. kuopa.

Šis parengimas įvyksta In
ternational Workers’ Kliube,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiy Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

finansiškai ? Parašė tik porą 
rūsčių pastabų, tai viskas. Iš 
jo aprašymo skaitytojams at
rodė, kad tas parengimas 
vo su maža verčia. ['

Supraskim, draugai, 
jeigu reporteris aprašo 
blogąją plisę, o gerosios 
tai skaitytojams atrodo, 
viskas išėjo prastai. Tokį ap
rašymą aš skaitau vienpusiš
ku.

Aktoriams pastabos irgi rie- 
taip duodasi, kaip 
Aktorius parašė.
“Tarno straksėjimas 
jAi tik blogo darė.” 
tus ir nesąmoningas

Ant tokio ;

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSTT
/ Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.
bu

kad 
tik 
ne, 

kad

veiksmų
Pasibai-

si

laukti nekalbant pakol ji su
stos juokusis? Kodėl nepara
šė, kad publika buvo lošimu 
užganėdinta? Kodėl nepara
šė, kad Aido Chorui liks gra
žaus pelno ir chorą sustiprins 723—5th Avė. (įėjimas iš 23 

St.) South Brooklyne, pradžia 
4:30 vai. po pietų. Bus per
statoma labai juokingas vei
kalas “Už Pinigus Vesta Pa
ti.” Tai yra trijų 
juokinga komedija.
gus lošimui bus smagūs šo
kiai prie William Norris orke- 
stros. Taipgi reikia priminti, 
kad šis parengimas įvyksta 
naujai išdekoruotoj ir gana 
erdvioj salėje; vietos apsčiai 
del daugelio svečių.

Kad vietiniai southbrdokly- 
niečiai skaitlingai dalyvaus, 
tai jau mes neabejojame; bet 
taipgi būtų pravartu nepra
leisti progos ir apielinkiniams,. 
kaip ,didžiojo Brooklyno visų 
dalių ir kitų miestelių lietu
viams dalyvauti šiame paren
gime, nes šis parengimas yra 
metinis ii’ rengiamas 
papėde.

Apskr. Sek]-. P.

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c 
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Te,£« TRU-EMBER COAL CO.
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

kad Senas 
is sako,: 

> komedi- 
Tai rus- 
pasaky

mas. Ant tokio aktoriaus, 
kuris per visą lošimą juokino 
žiūrėtojus, kuriam daug kartų 
prisiėjo laukt kol publika nu
stos juoktis, taip pasakyt ne
galima. Reikėjo pasakyt, kad 
tu, drauge, kartais net perdė- 
jai ir išėjai iš naturališkumo, 
tai būtų buvęs geras pamoki
nimas ir aktoriui priimtinas.

Trūkumų lošiant įvyksta del 
per mažo steičiaus arba neį
rengto kaip reikia. Taigi 
rašant reikia žinot, kas kal
tas. šitą sykį lošiant mums 
reikėjo terasos (gonkų) kur 
meilužiai kitiems aktoriams 
nematant kalbasi, bet kad jų 
nebuvo, tai ir įvyko trūkumas.

Ant galo turiu priminti, kad 
reporteriai ir redaktoriai, ap
rašydami aktorius, turite taip 
parašyt, kad sykiu juos pamo- 
kintumėt ir sykiu priduotu- 
mėt jiems ūpą, o ne kad juos 
atšaldytumėt nuo veikimo. ■ 

Jeigu Jums’, reporteriai ir| 
redaktoriai reikėtų surinkti ir 
suprašyti aktorius į veikalų 
roles, tai jūs žniotumėt tada, 
kaip apie* juos aprašyt. Bet 
dabar, matyt, kad jūs neturit 
tame patyrimo.

J. Juška.

Darbininkų Mokinių

B-kas.

Balius

MONTREAL - CANADA

Notary Public Tel. STagg 2-5043 N! ' MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 8

LAISNUOTAS GRABORIUS |

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli- X 

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 8 ♦ s?
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin- 8 

tas ir už prieinamą kainą.* 8

Darbininkų Centre, 35 E. 
12th St., New Yorke, yra dar
bininkų mokykla, kurioje la
vinamas! komunizmo, abelno 
žinojimo apie darbininkų kla
sės reikalus ir strategijos kla
sių kovoje, ši mokykla yra 
labai svarbus dalykas darbi
ninkų klasei. Į ją pasiuntė 
mokinius darbininkų organi
zacijos ir Komunistų Partijos 
kuopos.

Mokiniai lavinasi 
energija, nes jie 
kad tas teiks nauda
kų klasei. Bet stoka pinįgų. 
Taigi jie nutarė surengti šo
kius su programa. Parengi
mas įvyks ten pat Darbininkų 
Centre, 35 E. 12th St., šešta
dienį, 10 d. vasario, vakare. 
Visi darbininkai ir darbiniu; 
kės yra kviečiami.

su didele 
supranta, 
darbiniu-

Savo laiku 
Jungtinių Valstijų 
Sąjungą anarchiste 
Goldman jau vėl 
nėję” Amerikoje, 
tavo 1920 metais, 
chistė Goldman 
atsidūrė Sovietų 
greitai pradėjo 
ninku valdžią.

j štai yra smulkios buržuazinės j 
/ideologijos skleidėjai, jie ma-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau (imtas 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 I. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo II ryto iki 12 dieną
Teiepho’nas MEdallion 3*1328

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

deportuota iš 
į Sovietų 

Emma 
“demokrati

ją depor- 
Bet anar- 

kaip greitai 
Rusijoje, taip 
keikti darbi- 
Mat, anarchi-

OU A.CVI1U ęd v* vv * j xzk/ j - y w

vusis kandidatas į sniego ka-lti išeina į kitą kambarį ir nu- 
sėjus.

Taip, darbininkai pasiryžę i 
pamokyti savo badu marinto- ,kia pasakyti, jog lošėja nepa
jus ir niekintojus. Reikia tik prastai gabi ir dailios išvaiz- 
jiems pagelbėti susiorganizuo- dos, vienok pati veikalo pras-! no. fca(| jokia valdžia nerei- 
ti ir klasiniai apsišviesti. Įduo-imė yra daugiau užtempta ant!

sisauna.
Kas link pačios lošėjos.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

rei-
20 St. James St. East 

Tel. HArbour 3424

kalinga, kad gyvenk kiekvie-[ 
kime lietuviams darbininkams buržuazinio kurpalio. Tas, ži- aa§ kaip kokis buožė ir kitam 

noma, daryta su biznio tikslu, nekliudyk; kuomet prie da- 
pamatysime, | Ir buržujai nebūtų buržujai, bartinės technikos išsivystymo 

taps pui-! jeigu ji nebūtų liaudies skūr- į0Kis mokinimas yra reakcini^.

“Laisvę,” o kitataučiams “Dai 
ly Workerį” ir 
kaip daugelis jų 
kiais kovotojais.

Malis.
i lupiai.

Veismūniškis.

LITTLE THEATRE 562 Broad Street, Newark, N. J-
Šiandien Iki 6 vai. po pietų—30c., po 6 vai. vakare—10c.
Prasideda Subatom ir nedėliom—40c

Puikus rusiškas paveikslas parodo didyjj "kazokų sukilėlį veikiant prieš bagočius 
biednųjų naudai.... Įsteigėja* Kazokų Respublikos 1670 metais.

Taipgi "SOVIETAI PARODOJE”—arti parodo kas dabar dedasi Sovietų Sąjungoj.

Paveikslas iš judžio “Volga Volga,” kuris dabar yra ro-/ 
domas LITTLE THEATRE, 5^2 Broad St., Newark, N. J. 
Iki 6 vai. po pietų tikietas 30 centų, po 6 vai. ir subato-

• mis ir nedėllomis 40 centų. Matykite, tai neišpasakytai 
geras judis.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI
IR PARENGIMAI

GREAT NECK, N. Y

Emma Goldman bastėsi po ki
tas šalis Europos. Goldman 
yra priešas Sovietų valdžios ir 
niekina ją. Dabar priešai So- j

Q c i n "n crrxc? viir\aici i’ni lo 1

‘Šviesa,’ ‘Šviesa,’ Jau Gatava 
—Gausite Ketvirtadienį
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Literatūros Draugijos 
vietų Sąjungos ruošia jai eilę I pirmas numeris žurnalo “Švie- 
prakalbų. žinoma, ten nieko.} sa” jau gatavas. Tai t-1”- 
gero klausovai neišgirs, kaip I žurnalas, kokio dar niekados 
tik senas buržuazines priešų Amerikoje lietuviai darbinin

kai neturėjo, žurnalas net'64 
puslapių, gražiai padarytas ir 
spalvuotais viršeliais apdary
tas. žurnalas turi labai daug 
pamatinių raštų, apie NRA, 
Vokietiją’, istorinių

[•vietų valdžią Lietuvoje, gra-

Prieškarinės prakalbos atsi
bus ne Strauko svetainėj, bet 
ATT AND ALE mokykloje, šios 
prakalbos įvyks pirmadienį, 5 
d. vasario, vakare, 8 vai. Bū
kite visi ir visos. Bus geri 
kalbėtojai.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerkles
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas*

197 HAVEMEYER STREET

zaunas.

KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

tokis [SKAITYKIT IR PLATIN'-
KIT “LAISVE

PARDAVIMAI

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais BROOKLYN; N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

17 1 . A V 1 * I VC41UZ/1CJ ,-L/W ULI VVJį'Ičt-Keletas Žodžių Aprasytojams žiu eilių ir apysakų, dau^ pa- 
“Už Pinigus Vesta Pati” is technikos srities ir tt.

Šį žurnalą gaus visi ALDLD 
nariai ir buvusios LDSA narės, 
kaip ir gauna visas ALDLD. 
knygas veltui. • <

ALDLD. 1 kuopos susirinki
mas įvyksta * ketvirtadienį, 8 
d. vasario, “Laisvės” svetainė
je, kampas Lorimer ir Ten 
Eyck SU, 8 vai. vakare.-Visi 
ALDLD. nariai ir buvusios 
LDŠA 1 kuopos narės ateiki
te į šį susirinkimą ir pasiimki
te taip labai naudingą ir .ilgai 
lauktą žurnalą. Visi nariai ir 
narės kviečiafrii kartu ir duok
les užsimokėti už šiuos metus, 
nes žurnalą .išleidžiant pasi
darė daug išlaidų.

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

Grill. Labai geroj vietoj, prie dirb- 
apie So- tuvių. Biznis išdirbtas: kper daug me

tų ir gerą gyvenimą galima pada
ryti. Pardavimo priežastį sužinosite 
a^t vietos, kreipkitėą: 60 York St. 
kampis' Adam St.,'Central Brooklyn, 

N.; Y. (26-30),

Komedija “Už Pinigus Ves
ta Pati” tapo sulošta ir net 
dviejų korespondentų aprašy
ta. Senas aktorius aprašė, o 
V. Bovinas pataisė jo aprašy
mą. Komunistas krisluose .ir- 

į gi barasi ant aktorių, kad jie 
nepriima kritikos;

»■ Jeigu jau eina toks niurnėji- 
i'mas ant aktorių, tai duokite 
1 ir man kaipo komedijos režl- 
j sieriui tarti keletą žodžių 
į šiuo klausimu.

Draugai, Senas Aktoriau, V. 
Bovine ir Komuniste, mes ak- 

I toriai priimam pastabas, bet 
i kodėl gi jūsų reporteris Senas 
Aktorius parašė tik pastabas, 
o daugiau nieko? Kodėl jisyne- 
parašė, kad njes surinkom ge- 

'rus tipus komedijai, mokėjom 
išgarsinti ir sutraukti nemažai 
publikos? Kodėl neparašė, 
kad lošiant publika .taip juo
kėsi, kad aktoriam prisiėjo

Puikus Teatras ir Šokiai
Gerbiainiėji Brdoklynp ir 

apielinkės lietuviai, kurie in
teresu o j atės .įąmalytf juokįn-

PARSIDUODA Cleaning ir Tailor
ing krautuvė už labai prieinamą • 

kainą. Gerai išdirbta vieta per 10 
metų. Antrašas: 598 Forest Ave., j 
arti Grove St., (Ridgewood) Brook-i 
lyn, N. Y. ■ (26-31)

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pusbrolio And

riaus Kačiargiaus. ’ Jis paeina iš
Lietuvos—PašlovanČio kaimo, Mika- 
liškio vals., Mariampolės apskričio. 1 
Apie dvįdešimts metų, kaip jis gyve
na Suvienytose Valstijose. Prašau i 
jo paties atsisaukt, arba jei kas ži- į 
not, kur jis gyvena, malonėkite man j 
pranešt, už tai būsiu Idbai dėkingas.! 
Kreipkitės sekamu antrašu: Jonas i 
Kišys, 668 Queen St. W., Toronto, 
Ontario, Canada.

Dr. HERMAN MENDLtW
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Hours 10 A. M. to 10 P. M.
Phone STagg 2-6'197 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 menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutJisy- 

mus už $2.50 Panedeliais, Utaminkais ir seredomis.
. ' Ant plapkiį dažymo $2.00 nuolaidos.

' (29-30)

NEW YORK CITY
Pajieškau giminių, Malžinsko Ig

no, ir Elenos dukters Magdalęnos. 
Girdėjau, kad gyvena Brooklyn, 
N. Y., turiu labai svarbų reikalą. 
Jei kas žinote, kur jie gyVena,' arba 
patys, meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu: J. K. Simųns, 190 Ęastį ,117th 

‘ (28-30)gą veikalą, ir mylite pasišokti, st. New York City.

•i!




