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KRISLAI, 
Suvažiavimai Praėjo. 
Dideli Darbai prieš Mus. 
Vienybė Mūsų Eilėse. J
Atsiekime Tikslą. • 
Draugų Atsakomybė.
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Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

kias ekono-1'Atsižvelgiant į sunkias ekono-l! 
mines sąlygas, “Laisvės” bend
rovės šėrininkų suvažiavimas ir 
rytinių valstijų lietuvių komu-Į 
nistų konferencija išėjo labai; 
puikiai. U tas tik parodo mū
sų judėjimo pamatui sveikumą. 
Turime didelį būrį draugų bei 
draugiu, kurie atsidavusiai dir- 
ba revoliuciniam judėjime, šil
ta ar šalta, jie visuomet kovos 
fronte.

Konfiskavo Dimitrovo 
Pasakytą Prakalbą

SOFIA, Bulgarija. — Čio- 
nai tapo atspausdinta bro
šiūros formoje drg. Dimit
rovo prakalba, pasakyta 
Leipzigo teisme. Bulgarijos 
/valdžia tuojaus brošiūrą! 
konfiskavo ir griežtai už
draudė ją platinti.

Abiejuose s u s i r i nkimuose 
draugai storai pabriežė tą fak
tą, kad prieš mus dabar stovi 
dideli darbai. Kaip visam pa
saulyje’, taip Amerikoje reikia 
laukti didelių kovų audrų. Do
lerio nupiginimas, kainų pakili 
mas vers darbininkus streikuo 
ti už augštesnes algas. Uždą 
rymas CWA darbų su gegužė 
1 /l. milionus darbininkų sume; 
į bedarbių eiles. Turės kilti 
naujos bedarbių kovos prieš ba-Į 
dą. I

Tose kovose dalyvaus tūks-l bliją. 
tančiai lietuvių darbininkų. 
Mūsų judėjimas turi būt tam 
prisirengęs. Mūsų organizaci
jos ir spauda turi būt tam ge
rai sumobilizuota. Ypatingai 
spaudoje turi atsispindėti tos 
darbininkų kovos, idant mūsų 
laikraščiai tuo būdu galėtų tap-į 
ti mobilizatoriais naujų tūks
tančių lietuvių proletarų į kovąy

Iki šiol, reikia pripažinti, ta
me mažai dirbome. Štai šian
dien eina svarbus Wilkes-Barre 
apielinkės mainieriu streikas. 
Daug lietuvių mainieriu randasi 
kovos lauke. Daugelis jų pri
klauso dar senojoj unijoj ir dir
ba kasyklose. Ar galima juos j 
visus skebais vadinti? Ne, ne-, 
galima. Antra, Maloney ir Ca- | 
pellini streiką parduoda Roose
velto valdžiai. Ar tie visi milži
niški klausimai tinkamai nu
šviečiami mūsų “Laisvėje”? Ne,* 
nenušviečiami. Kodėl? Todėl, 
kad patys Wilkes-Barre drau
gai nerašo apie streiką ir visas 
mainieriu problemas. Vadinasi, dinamos fašistinės “Geleži- 
draugai nejaučia atsakomybės. nės Gvardijos” vadas tapo 
Draugai nedakainuoja spaudos1 
spėkos jų kovoje.

j Bibliją Velka 
t Kurpalio

ant Vokiško
!

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžios vyskupai ir kunigai 
pradėjo darbą pertaisyti bi- 

Sako, kad biblija bu
vus žydais suteršta, todėl 
dabar verčiama iš naujo ir 
visur vardai ir išsireiškimai 
pakeičiami. Biblijos dievas 
padaromas vokišku dievu ir 
priverčiamas augštinti vo
kiečiu tauta, i- v

ĮVAIRIOS ŽINIOS '
Independence, Calif.

Čionai mainieriai vienoj

9 ŠIMTAI DELEGATŲ DALYVAUJA BE-
DARBIŲ KONVENCIJOJ WASHINGTONE

WASHINGTON. — Apie 
devyni šimtai delegatų iš rio geležinio kumščio, mes 
visų Amerikos kampų susi-1 nebijome Roosevelto šilki- 
rinko čionai pereitą šešta- 

" dienį ir tęsė konvenciją sek
madienį ir pirmadienį. Ši 

'nacionalė bedarbiu konven
cija sušaukta suvienijimui 
bedarbių kovų už pašalpą 
ir apdraudą, prieš Roosevel
to valdžios alkio programą. 
Konvencija taip pat paskel
bė kova Roosevelto valdžios 
užsimojimui uždaryti visus 
CWA darbus ir išmesti vėl į 
bedarbių eiles kelis milionus 
darbininku, 

c-

• “Darbininkai turės ka 
nors pasakyti, ar tie darbai 
bus uždaryti, ar ne”, parei
škė drg. Amteris, bedarbių 
tarybų nacionalis sekreto
rius. Jis nurodė, kad tiktai 
masinis darbininkų spaudi- 

l'mas atmuš šitą Roosevelto
‘ Į užsimojimą.

Mes nebijojome Hoove-

Bedarbiai kovos prieš 
Rooseveltui nepavyks

HAVANA, Kuba. — Iš
ėjo į streiką Kubos darbi
ninkai, kurie ’ dirba prie 
šviesos, gazo, gatvekarių ir 
t.t. Darbininkai nesutiko 
su paskirtu amerikonų kapi
talistų kontroliuojamos pa
jėgos kompanijos viršinin
ku.

“laisvės” Šėrainkų Suvažiavimas Reika
lauja Paliuosavimo Scottsboro Jaunuo
liu, Mooney ir Visų Politinių Kabiu

Taip pat bedarbių kovos ne
aprašomos, iš jų pamokos nepa
daromos. Atsidedama ant re
dakcijų. O redakcijos negali 
kokiu ten stebuklingu būdu su
žinot apie tas kovas šimtuose 
miestų 
draugai 
vei”» ir 
ei jas.

šėrininkų suvažiavimas ir ko
munistų konferencija parodė 
mūsų eilių vieningumą. Disku- 
savome klausimus iš esmės— 
taip, kaip kam atrodo, kaip kas 
supranta.

nės pirštinės”, pasakė drau
gas Benjamin, bedarbių ta
rybų nacionalis organizato
rius, 
alki.
ilgai monyti bedarbius gra
žiomis frazėmis.

Nacionalio Bedarbių Ta
rybų Komiteto raporte, ku
rį konvencijai išdavė drg. 
Amteris, daugiausia svarbos 
kreipiama į bendrą bedar
bių frontą kovoje prieš alkį. 
Tik tiek darbininkai laimė
jo ir laimės, kiek jie pajė
gė suvienytai kovoti ir kiek 
jie pajėgs sudaryti bendrą i 
frontą. Įvairios 1 
organizacijos privalo 
jungti savo spėkas. Bedar
biu Tarybos visuomet stove- . ., .. ,. . > . , , i. \ / . v T t r sti kapitalistinius įstatymusio ir stovi už bendra iron-1 . . n.\ . . i, . . ,■; “ • del didesnio darbininku pa-T Q • Į x

verginio.

Norman Thomas Dirbs 
del N. Y. Valdžios

NEW YORK;— Socialistų 
Partijos N. Y. Valstijos 
Komitetas nutapė leisti sa
vo vadui Norman Thomas 
priimti miesto valdžios už- 
kvietimą Įeiti į komisiją del

“Laisvės” šėrininkų suva
žiavimas, įvykęs sekmadienį 
Brooklyne, priėmė ir pa
siuntė sekamas telegramas: 
Ponui Luther, 
Vokietijos Ambasadoriui, 
Washington, D. C.

Mes, lietuviu dienraščio 
’’Laisvės” bendrovės šėri
ninkai, atstovaudami tūks
tančius skaitytojų, savo me
tiniame susirinkime Brook
lyne vasario 4 d., 
jame greičiausio, 
nio 
Dimitrov, Popov 
ir kitų fašistų persekiojamų I Gubernatoriui Miller,

pat už paliuosavimą kitų 
kapitalistinio suokalbio au- 
ku. v

Bedarbių Konferencijai, 
Washington, D. C.

Mes, lietuvių dienraščio 
“Laisvės” šėrininkai, savo 
susirinkime vasario 4 d., 
siunčiame jums savo nuošir
džiausius linkėjimus ir pil
niausią paramą kovoje 
prieš Roosevelto alkio pro-reikalau-

besąlygi- ‘gramą ir už socialę apdrau- 
paliuosavimo Torgler, dą.

nekaltu aukų, u C

ir Tanev

j Montgomery, Alabama.
Mes, lietuviu dienraščio 

“Laisvės” šėrininkai, atsto- 
ivaudami tūkstančius skaity- 
. tojų, savo metiniame susi- 

lietuvių dienraščio į rinkime vasario 4 d., reika- 
p a 1 i u o s avimo

i .j v I pertaisymo miesto čarterio.
bedarbių A.- mi__ _

dirbs New Ycirko miesto p011} Mooney ir Warren 
valdžiai ir padės jai paruo-1 Billings, San Quentin 

i Kalėjimas, California.
Mes,

“Laisvės” šėrininkai, atsto-liaujame
vaudami tūkstančius klasi- Scottsboro jaunuolių, kurie 
niai sąmoningų darbininkų, yra auka žiauraus anti-ra- 
metiniame susirinkime va- sinio suokalbio.
sario 4 d., siunčiame jums i Po visomis telegramomis 
savo draugiškus linkėjimus ; pasirašo draugas Bakšys, 
ir pasižadame kovoti už jūs I šėrininkų suvažiavimo pir- 
greitą paliuosavimą, taip mininkas.

su- Vadinasi, Thomas oficialiai

=iš nacion. bedarbiu konvencijos UŽSIMUŠĖ TRYS SPOR
TININKAIsluogsnį, kuris yra net 12

colių storumo. • i (Nuo Specialio Koresp.)

j WASHINGTON, D. C., Mas- 
j onic Temple.—Nacionalė kon- 
įvencija kovai prieš bedarbę, 
i už bedarbių ir socialę apdrau
dą milžiniška ir kovinga. Tik
ras bendras frontas. Dalyvau
ja iš įvairių vietų Socialistų 
Partijos eiliniai nariai darbi
ninkai, atstovai nuo Amerikos 
Darbo Federacijos unijų, ats
tovai iš Minnesota nuo Far- 
merių—Darbo Partijos; da
lyvauja atstovai nuo įvairių 
profesionalu grupių. i

Lietuviai delegatai: Trys iš 
Pittsburgho—P. J. Martinkus, 
F. Rodgers ir J. Morazauskas; 
M. Belrunienė iš Detroito; J. I 
Paukštaitis iš Newarko, N. J.; I 
M. Sutkus iš Hillside, N. J.; j 
Peter Paul iš Shenandoah^ 
Pa.; J. Siurba ir A. Kairytė iš 
New Yorko. ,

Bedarbių Tarybų sekreto- v . . . ... v
rius drg. Amter pateikė daug | Sužeisti trys kiti žmones, 
gerų faktų, kurie parodo, jog j kuomet plėšikai padarė UŽ- 
darbininkai abelnai o bedar-1 ]im Needham Trust 
biai ypatingai turi dar blogės-U . v
nę padėtį prie Roosevelto ad-banko. Jie pasigrobė $13,- 
ministracijos, negu prie Hoo-. 990.

verio: algos tikrenybėj nuka
potos, tik dalis bedarbių te-> 
gauna mizerną pašalpą.. Roo- 
seveltas neišpildė savo priža
dų, pareikštų laike prezidenti
nių rinkimų. Rooseveltas lai
ke rinkimų sakė, kad jam bū
nant prezidentu niekas neba
daus, kad jis veiks už įvedi
mą bedarbių apdraudos. Neį 
vienas jo tų prižadų neišpildy
ta.

Eilėj miestu ir miestelių, 
kiek patirta iš delegatų ra
portų, masinis bedarbių ir 
abelnai . kovingų darbininkų 
spaudimas privertė miestų val- 
džiąs užgirtį darbininkų Be
darbių ir Socialės Apdraudos 
Bilių ir pasiųsti užgyrimo re
zoliucijas kongresui ir prezi
dentui Rooseveltui. Minneso
ta valstijos darbininkų, masi
nis spaudimas, bedarbių tąry- 
.bų kovos ir Farmerių Datbo 
Partijos eilinių narių reikala
vimas privertė kongresmaną 
Lundeen (Farmerių — Darbo 
Partijos atstovą) įnešti į kori-

New York. — Po nume
riu 405 East 106th St. gais
re sudegė Adelina Fragend- 
se, 18 metų moteriškė.

Bucharestas. — Taip va-

sučiuptas po lova pasislėpęs 
ir suareštuotas.

St. Joseph, Mo. — Džiūrė 
išteisino tūlą Walter Gar
ton, 41 metų, vadą chuliga
nų, kurie nulinčiavo negrą

ir miestelių. Tiktai | jaunuolį Warner, 
galėtų suteikti “Lais- 
“Vilniai” tas informa- Washington. — Senato

rius Wagner įnešė į kong
resą taip vadinamą “ap- 
draudos bilių,” idant užbė
gus už akių Darbininkų Be
darbės ir Socialės Apdrau
dos Biliui, už kurį veda ko- 

■vą Jungtinių Valstijų be- 
I darbių judėjimas. Wagne-Komunistų konferencija n 

tarė laikyti naujų narių parti j aŲ rio bilius yra apgavystė, nes 
gavimo vajų.
“Padvigubinsime Lietuvių Par- f 
tij iečių skaičių iki gegužės 1 j 
dienos.“

Šį didelį tikslą atsieksime, i 
jeigu dirbsime. Turime at-! 
siekti. ■ To reikalauja mūsų ju- j 
dėjimo laimėjimai. Tiktai grei- praustų 
tas sustiprinimas partijos eilių 
mūsų judėjime sustiprins visą 
judėjimą.

Mūsų obalsis:|jis nieko bedarbiams neža
da.

I Panama. — Vok ietijos 
■; imbasadorius pareikalavo, 
! jkad Panamos valdžia už

rūdyti judžius 
l“Capture”, kuriuose iškelia- 
fmi aikštėn Vokietijos mili- 
i taristų brutališkumai laike 

šiame darbe turi dalyvauti i pereito pasaulinio karo.
visi. Kiekvienas partijos na
rys turi jausti tą atsakomybę, 
mūsų vajaus pasisekimas pri
klausys nuo kiekvieno draugo- 
darbo ir pastangų. Mūjsų arti
mi simpatikai, mūsų kovingi 
draugai, kurie priklauso šiaip 
masinėse organizacijose, priva
lo išgirsti komunistų konferen
cijos balsą ir troškimus. Pa
darykite, draugai, žingsnį pir
myn. Stokite į Komunistei Par
tijos eiles!

ŽMOGUS 114 METŲ 
AMŽIAUS

SAN JUAN, Porto Rico. 
—Čionai mirė tūlas Grego
rio Torres, sulaukęs 114 me
tų amžiaus. Stebėtina tas, 
kad jis dirbo beveik iki pas
kutinių savo gyvenimo die
nų. Tai buvo geležinės 
sveikatos darbininkas.

gresą Bedarbiui, ir Socialės Ap- i 
draudos Bilių. j

Sekmadienį plačiai svarsty
ta ir priimta konstitucija. Na- 
cionalė organizacija kovai 
prieš bedarbę užvadinta Un
employed Council of the 
United States.

BROOKLYN. N. Y. — Va
sario 
liečiu Kliubo 
masinis lietuvių susirinkimas, 
kuriame drg. Siurba, delega
tas j nacionalė bedarbių kon
venciją, išduos raportą* Brook-

CHILICOTHE, O.—Trau
kinys užbėgo ant automobi- i 
liaus ir užmušė tris jau- 

Visi
liaus ir užmušė tris 
nuolius sportininkus, 
trys ant vietos žuvo.

io 14 d., 8 vai. vakare, Pi- j Vyskupas Reikalauja Dau- 
■iy Kliubo svetainė! bus gjau JgnOrantiškumO 
ciTlie 11 Arliui ii cllcirm IrimHa **

NEW YORK.,— Protes- 
tonų vyskupas Manning per

lyno lietuviai rengkitės daly- - pamokslą pereitą sekmadie-
VaUtl. y, J uwnc Izn n viunrln

APIPLĖŠĖ BANKĄ
BOSTON, Mass. —Nu

autas vienas policistas ir

nį keikė visus, kurie pradė
jo statyti klausimus apie 
religiją ir dievą. • Jis tvirti
no, kad toks proto panau
dojimas priešingas religijai. 
Manning reikalavo, kad ti
kinti žmonės liautųsi abejo
ję bei protavę. Jis pareiš
kė: “Mums reikia mažiau 
diskusijų apie dievą, o dau
giau visiško jam atsidavimo, 
prieš jį nusilenkimo.”

MALONEY PAAUKOJA MA1NIER1Ų STREIKĄ 
ROOSEVELTO VALDŽIOS IR BOSU AGENTAM

WILKES-BARRE, Pa. — Mine Workers reakciniais 
Maloney ir Capellini jau su- vadais. Žada streiką at
tiko pavesti mainieriu šaukti ir laukti valdžios 
streiko likimą į Roosevelto i a^nt.° nuosprendžio, 
valdžios Nacionales Darbo |juje. Mainieriai negali pa- 
tarybos agentų rankas, la-įsitikėti Roosevelto valdžios 
po paskirtas tūlas buržujus taryboms i. agentams, ku- 
James Gorman “sutaikyti” rie gina reikalus kasyklų sa- 
mainierius su kasyklų savi- vininkų ir senosios unijos 
ninkais ir senosios United I biurokratų.

DŽIOVA GRŪMOJA MILIONAM DARBIN
NEW YORK. — Dr. 

Bronfin čionai kalbėjo ir 
persergėjo apie didelį pavo
ju. Jis nurodė", kad iš visu

FAŠISTAI KERŠIJA UŽ NUŽUDYMU RENEGATO A“‘ik“ „k”« 'c ma apie kūdikių sveikatos
sunkią padėtį delei stokos 
maisto. Jis mano, kad šitas 
fizinis Amerikos liaudies 
nualinimas pasireikš formo-

BERLYNAS. — Visus re
negatus, oportunistus, kurie 
išdavė komunizmą ir nuėjo 
pas fašistus, šiandien Hit
lerio valdžia globoja, kaip 
didžiausią brangenybę.• Štai 
čia nesenai kažin kas nužu
dė tūlą judošių renegatą 
Kattner, kuris turėjo liudy
ti už fašistus prieš draugą 
Thaelmann, Vokietijos Ko
munistų Partijos sekretorių. 
Tas niekšas jau buvo išda
vęs keletą komunistų į bu
deliškos Hitlerio policijos 
rankas. Todėl kas nors 
bjaurybę nudėjo.

Hitlerio valdžia keršija 
komunistams už to renega
to užmušimą. Jinai jau. nu
žudė keturis komunistus,

kurių tarpe buvo draugas 
John Scheer, narys Vokieti
jos Komunistų Partijos po
litinio biuro.

Renegatus p r i g 1 a udžia 
buržuazija ir fašistai. Pa
žiūrėkime \ čia, Amerikoje, j 
kaip lietuvius rengatus

CENTRALIA, Ill. — Jau 
apie dvylika tūkstančių šio 
miestelio darbininkų išėjo į i

je džiovos, kuri skins milio- 
nus žmonių. Toliau jisai pa
brėžė, kad džiova savo dar
bą pradeda ne tuojaus, bet 
už kelių metų. Todėl šio- 
liaudies vargo ir nualinimo 
pasekmių sulauksime tik vė
liau. Dar šiandien, pasak 
Dr. Bronfin, kasmet nuo 
džiovos Amerikoje miršta 
80,000 žmonių.

AUKSAS PLAUKIA
AMERIKON

lYCXl 11 v V lt V 1 L4>3 A 11 CX L LA o y * •111

Prūseiką, Butkų ir Strazdą simpatingą streiką, kad pa- j LONDONAS. - Iš Ang- 
priglaudė prie savo krūtinės det Barnes Shoe dirbtuvės;... ... .
fašistai ir socialfašistai. 
Pasižiūrėkite, kaip jie yra 
sudarę bendrą frontą Broo- 
klyne su smetoniniais ele
mentais. Jeigu jie būtų 
Lietuvoje ar Vokietijoj, jie 
būtų panaudojami Hitlerio 
bei Smetonos prieš komuni
stus, kaip kad, buvo naudo
jamas Kattneris

450 darbininkų streiką lai-p^os išgabenta Amerikon 
mėti. Tai puikus Ceųtrali-1 aukso už $32,500,000. Tai 
jos darbininkų solidarumas dalis skolų. Anglijos pini-' 
su kovojančiais draugais. ver£ė žada nupulti, kuo-

Amerik0S valdžia aukso
Cleveland, O. — šalimie-; rezervus paėmė į savo ran- 

styje traukinys užbėgo ant į kas. 1 
automobiliaus ir užmušė ‘ -..... — ---- - -------

jaunavedžius Walkerius, ku-1 (Daugiau Pasauliniu žinių 
rie paėjo iš St. Louis, Mo. 5-tam puslapyj)

su kovojančiais draugais.

¥
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Po “laisvės” B-vės Šėrininkų 
Suvažiavimo

Šių metų “Laisvės” b-vės šėrininkų su
važiavimas (įvykęs pereitą sekmadienį) 
dar kartą parodė, kaip rūpestingai mūsų 
draugai šėrininkai kreipia savo ’domės į 
dienraščio ateitį, , kaip svarbūs jiems 
“Laisves” reikalai.

Išklausę raportus-pranešimus iš direk
torių- tarybos, administracijos ir redak
cijos, visapusiai apdiskusavę visus klau
simus, draugai šėrininkai priėjo išvados, 
kad reikalinga gerinti dienraščio spaus
tuvė; reikia nupirkti automatiška spaus
dinimo mašina, kuri labai daug padėtų 
pagaminti geriau ir pigiau įvairius spau
dos darbus ir podraug būtų didelė pagel- 
ba pačiam laikraščiui. Todėl, nepaisant 
bedarbės ir sunkumų, šėrininkai sumetė 
arti šimtą dolerių pradžiai to darbo 
(sftlulkmeningesnis aprašymas ir auko
tojų vardui telpa kitoje vietoje)!

Apskritai, suvažiavimas buvo gyvas, 
bolševikiškai rišo visus klausimus ir nu
statė gaires tolimesnei mūsų darbuotei. 
Pažymėtina, kad visi šėrininkai pripa
žino, jog “Laisvės” turinys šiuo tarpu 
kur kas geresnis, kad ją žmonės mėgsta, 
tiktai reikia nuims prieiti prie jų ir pa
aiškinti svarba mūsų dienraščio rolės. V w

Pa šėrininkų suvažiavimo įvykęs dien
raščio bankietas buvo tikrai masinis ir 
pilnas ūpo, geros nuotaikos, rodančios 
mūsų dienraščio didelį įtakingumą dar
bininkuose.

Dabar, draugai šėrininkai ir skaityto
jai, kviečiame visus prie tolimesnio dar
bo, prie platinimo ir stiprinimo mūsų 
dienfaščio, kad su juo pasiektum dar di
desnes mases darbininkų ir pajėgtum 
juos išjudinti ir suorganizuoti kovai prieš 
tą baisų skurdą, į kurį kapitalizmas įve

dė milionus darbininkų.
ŽemiaiYpaduodame trumpas rezoliuci

jas, kurios buvo vienbalsiai priimtos “L.” 
šėrininkų suvažiavimo: v

< Laisvės Linija ir Turinys
Mes, “Laisvės” Bendrovės šėrininkai, 

metiniame suvažiavime, įvykusiame va
sario 4 d., 1934 m., Grand Paradise sve
tainėj, pareiškiame, kad dienraštis “Lais
vė” ir ant toliau turi pasilikti pilnoje Ko
munistų Partijos vadovybėje, ir užgiria- 
me dabartinę “Laisvės” komunistinę lini
ją :

; Del Jaunuolių Organizavimo
“Laisvės” Bendrovės šėrininkų suva

žiavimas užgiria įvedimą “Laisvėj” jau
nuolių skyriaus ir “Laisvės” kooperaci
ją jaunuolių organizavime.

Įvedimas šioje šalyje verstino darbo 
kempių ir
revoliucinių unijų ir uždraudimas strei
kų, taipgi reakcionierių pasmarkinta agi
tacija fotografuoti visus darbininkus ir 
Įvesti pirštų nuospaudų-žymių ėmimą at
eiviams darbininkams—rodo labai arti
mą paskelbimą atviro fašizmo čia, Ame
rikoje-. Taipgi negirdėtas Amerikos isto
rijoj* ginklavimasis Roosevelto valdžios 
rodą artėjantį imperialistinį karą.

Męs numatome, kad kovoje prieš karą 
ir fdšizmą svarbiausią rolę suloš Ameri
kos jaunimas, todėl mes pareiškiame, kad 
^Laisvėj” angliško skyriaus gerinimas ir 
agitacija už lietuvių jaunuolių organiza
vimą ir švietimą yra viena iš svarbiau
sių užduočių. Taipgi raginame visas 
darbininkų organizacijas teikti visokerio
pą kooperaciją jaunuolių darbe. I1

Kova prieš Vokietijos ir Lietuvos 
Fašizmą V

Užviešpatavęs Vdkietijoj fašizmas, su 
nuožmiu teroru prieš revoliucinį darbi
ninkų judėjimą ir tautinę mažumą —- žy
dus, nutrenkė Vokietijos darbininkus į 
viduramžių vergijos padėtį. Fašizmas 
gręsia didesniu pavojumi imperialistinio 
karo. Gelbėdamas kapitalizmą, fašizmas 
deda pastangas įtraukti Pabalti jos vals
tybes, tame skaičiuje ir Lietuvą, karui 
prieš Sovietų Sąjungą.

Vokietijos ir Lietuvos Komunistų Par
tijos, nepaisant žiauriausio teroro ir ne
legalių sąlygų, energingai vadovauja tų 
šalių darbininkams jų kovoje prieš fašiz
mo vergiją ir prieš puolimą iSovietų Są
jungos. Tų partijų rolė yra sunki ir rei
kalaujanti didžiausio pasiaukavimo. Mes 
raginame visas darbininkų organizacijas 
ir visus lietuvius darbininkus pasmarkin
ti kovą prieš karą ir fašizmą, taipgi su
stiprinti vajų už finansinę paramą Vo
kietijos ir Lietuvos Komunistų Parti
joms.

“Laisvės” Vajininkams
“Laisvės” šėrininkai savo metiniame 

suvažiavime vasario 4 d., 1934 m., Brook
lyn, N. Y., pareiškia savo pagarbą ir pa
drąsinimą narsiems “Laisves” vajinin
kams, kurie, šito baisaus ekonominio slo
gučio laikotarpiu, subėgėjo sukelti arti 
tūkstančio naujų “L.” skaitytojų! Gar
bė kovingiems mūsų udarninkams-urmi- 
ninkams, mūsų nenuilstantiems 
ninkiškos spaudos skleidėjams!

Rezoliucijų Komisija:
S. Sasna, 
K. Krasnickas, 
J. J. Kaškiaučius.

darbi-

Bedarbiai Laimi Kanadoje
Montreal© bedarbiai išsikovojo 

vadinamą piniginę pašalpą. Bedarbiai 
gauna pašalpą pinigais ir už tuos pini
gus .gali pirkti .sau ką tik jie nori ir kur 
jiems geriau patinka. Nors, žinoma, ne
duoda tiek, kad būtų galima pragyven
ti, bet vistiek tokia pašalpa yra kur kas 
geresnė už tokią pašalpos formą, kuri 
yra vartojama Toronte ir kitur, duodant 
korčiukę, už kurią nužymėtuose Storuo
se gali gauti tam tikrą kiekį nužymėtų 
produktų. Gi iš tų produktų yra labai 
daug tokių, kurių darbininkai nevartoja 
ir bendrai jie niekam netinkami; labai 
tankiai krautuvininkai duoda labai pase
nusius, nes tuos kapšus prirengia iš 
anksto.

Už tokią pašalpą, kaip kad Montreale 
yra duodama, visų miestų ir miestelių 
bedarbiai turi stoti kovon. Kova už to
kią pašalpos formą turi būti dalimi tos 
kovos, kuri yra šiuo laiku vedama už be
darbių apdraudą. Kol bedarbių apdrau- 
da bus įvesta, reikia reikalauti, kad pa
šalpa būtų duodama piniginė.

“Darbininkų Žodis”

taip

A kodeksų, persekiojimas

Sovietu Valdžia Užsakė
1,000 ALDLD Knygų

Dalį knygų, mažesnių, jau 
pasiuntėme paštu. Dabar 
siunčiame didžiules mūsų 
knygas per “Am-Derutra,” 
Amtorgo skyrių. Knygos 
bus pasiųsta tiesiai į Lenin
gradą laivu. «

Šis tik pirmas ryšys tarpe 
mūsų organizacijos ir Sovie- 

NOJ KNYGI, ODEL. Dnlti- tų Sąjungos organizacijų 
gas L A. KondratoviČ rašo:

‘“Draugai, prisiųskite vi
sų ALDLD knygų po 25 eg
zempliorius. Mums knygos 
reikalingos sudarymui dirb-

Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Drau
gijos Centro Komitetas 
gavo iš Leningrado, nuo 
Sovietų Sąjungos išleistuvės 
didelį užsakymą ant kny
gų. Knygas užsakė KNY- 
GOCENTR — OGIZ, NA- 
CIONALNOI INOSTRA-

!276 puslapius ir labai nau-1 į 
dingą. Karti gi‘ neapeina nepasitejįkinimas vien brganį 
baudžiavos laikai Lietuvoje 
ir sukilimai? ’

Antra gera naujiena: mes 
tik aplaikėme laišką iš 
Minsko, nuo Apšvietos Ko- 
misarijato Lietuvių Sekto
riaus vedėjo drg. P. Viliū- 
no. Jis praneša, kad Bal
tarusijos draugai turi daug 
gerų knygų lietuvių kalbo
je ir jie nori, kad mes pa
imtume jų platinimui. Dalį 
knygų jau užsakėme. Grei
tai bus duota daugiau už
sakymų.

Artinantis užmezgimas 
ryšių su Sovietų Sąjungo
je apšvietos organizacijoms 
privalėtų pakelti mūsų 
draugų ir draugių ūpą ir i jau-pradeda atbusti ir veikti.

apšvietos reikale. Mes tiki
mės, kad mūsų leidinių bus 
dar daug reikalinga į Sov. 
Sąjungą, o iš ten gausime 
mainais mums reikalingas mes dar su didesne energi-! 
'rusų, anglų ir lietuvių kai- "° a t n I

j ‘ Pas daugelį darbi ninku yra .

zuoti foundrėse dirbančius dar
bininkus. Jie pradeda užmegsti 
ryšius ir su kitų skyrių darbi
ninkais, kad visus darbininkus 
suėmus į Vieną uniją. Tai ge
ras darbas.

Visi darbininkai, kur tik ei
name ir ką tik susitinkame, aiš
kinkime darbininkams reikalin
gumą unijos. Be unijos dirb
tuvėse sunkus arba visiškai ne
galimas nei mažiausias laimėji
mas šiomis dienomis.

Koresp.

HAMTRAMCK, MICH.
Iš Lietuviu Darbininkišku *- 4-

Organizacijų Veikimo

Lietuviai darbininkai čia

Prez. Rooseveltas jau pravedė prakti- 
kon naują monetarinį bilių, kuriuo Ame
rikos doleris nustatomas 59.06 nuoš. auk
so, palyginti su pirmiau veikusiu doleriu. 
Tuojaus biržoje serų kainos pakilo. Kai
po to pasėka, pakyla kainos ir ant viso
kių daiktų. Tai reiškia nenaudą darbi- 

’ninku klasei. ■ Bet ar galima iš p. -Roose- 
velto tikėtis darbininkams naudos. Juk 
jis ten pastatytas ginti ne darbininkų, 
bet kapitalistų interesus.

Tarpe sandariečių dabar eina ginčai 
klausimu, “kada Sandara gimė?” Kam 
čia svarbu. Jiems tačiaus galima atsa
kyti, kad, nežiūrint, kada ji gimė—gimė 
ne laiku, todėl ir gyvenimas labai mi- 
zernas.

Buvęs sandarietis Račkauskas dabar 
bendradarbiauja ir fašistų spaudai; bu
vęs sandarietis Kastantas Norkus—so- 
cial-fašistų. Abu tie didvyriai pasižymė
jo dideliais šmugeliais, del kurių net fa
šistų valdžia juos ima nagan. Ar apie tai 
sandariečių istorijų rašytojai kada nors 
prisimins?

i Dar nesenai, 7 d. sausio, lie
ja privalome auklėti A.L.D. tuvių darbininkų organizaci- 

T^lpidinms J°s suruošė gerą vaidinimą 
'“Nepasiektas - Tikslas.’’ Vai- 

_ 'dinimas išėjo gerai. Pub- 
mus^ | likos buvo pilna svetainė, 

organizacijos gyvavime. . ' kad sėdynių pritrūko. Atsi-
ALDLD CK Sekretorius, j lankė net ir iš apielinkės vei- 

D. M. Šolomskas. ! kalą pamatyti.
Mes tariame labai daug 

ačiū draugams, kurie atsilan
kė net ir iš toli pamatyti ši 
veikalą. Taip pat pasirodė, 
kad veikalo vaidinimu publi- 

ika pasitenkino, nes gerai su- 
vaidinta.

Mūsų organizacijos taria 
ačiū aktoriams, kurie veikė, 
dirbo ir veikalą gerai suvaidi
no. Ačiū ir veikalo mokyto
jui, draugui K. Maknavičiai 
(Mack). Šis draugas dirbo 
labai gerai ir energingai, kad 
veikalas būtų gerai suvaidin
tas. Mes manome, kad ir to
linus tas draugas padės mū
sų veikimui.

Labai būtų pageidaujama,

tuvėse lietuvių raudonų lite- |D0S j<nygas> Dabartiniu lai- L.D. kuopas. _______ _
ratūros kampelių, kur tik pu mes užsakysime specia- žurnalo “Šviesos” bus dide- Į 
randasi lietuvių, ten bus ir; paį jaUg knygos St. Matu- lis žingsnis pirmyn
lietuvių kalboje knygos, lite- (Įaičio “1863 MetaifLietuvo- 
ratūra. Aš gavau pareigą į jej>
nuo partijos jir Sovietų vai-j gį knyga yra didelė. Turi i 
džios Įsteigti nemažiau 30 ! 
tokių kampelių. Už knygas i 
tiek pat arba ir daugiau į 
vertes mes jums duosime ru- i 
sų vokiečių, anglų arba ir 
lietuvių kalboje literatūros.”

Taigi šis užsakymas yra 
vienas iš dideliu ir siekia 
apie 1,000 Amerikos Lietu
viu Darbininku Literatūros c

Draugijos knygų. Matote, 
A.L.D.L.D. organizacija yra 
ne vien švietėja darbininkų 
ir • darbininkių Jungtinėse 
Valstijose, Kanadoj, Brazi
lijoje, Argentinoje. Mes tu
rime kuopas Uruguajuje ir 
Francijoje. Mūsų organiza
cija yra žinoma ir Sovietų 
Sąjungoje.

Sovietų valdžia labai aug- 
štai stato apšyietą. Sovietų 
Baltai* u sijoj leidžiamas 
Raudonasis Artojas” ir iš

leista daug knygų. Tik da
bar aplaikčme “Lietuvių Li
teratūros Chrestomatiją,” 
“Lietuvių Kalbos Vadovėlį” 
—gramatiką. Dvi knygas I 
Geografijos klausime. Dvi. 
knygas “Gamta ir Mokslas” | 
ir kelis kitus matematikos ir | 
skaitymo vadovėlius. Bet i 
Sovietų valdžios įstaigos ne- ■ 
pasitenkina \jien pas 
išleistomis knygomis, 
augštesnio klasinio pakėli
mo davė užsakymą 
ALDLD knygų.

Reikalauja “Laisvės’ 
“Vilnies” Knygų

Kartu su šiuo užsaky
mu užsakyta “Laisvės” lai
dos knygų po tokį pat skai
čių: “Raudonas Juokas”; 
“Išvogimas Iš Pavijako 10 
Kalinių”; “šeimynos Istori
ja”; “Karas Lietuvoje”; 
“Išdavikas”; “Mokslinio So-j sunkus laikai, bedarbė, 
c i a 1 į z mo Išsivystymas”;! užtenkamai finansų 
u

Miesto Rinkimai Artinasi; Metalo 
Darbininką Unija Auga

NEW BRITAIN, Gonn. —I kaip kitados jų bijodavo.
Artinantis miesto majoro rin
kimam, kapitalistų partijų po
litikieriai del viso, ko, o labiau
siai del darbininkų suvilimo, 
atidarė “karą” prieš grafte- 
rius. -Viena tokių grafto bylų 
jau atsidūrė net j augštesnį 
teismą. Ar jūs matote, koki 
pasidarė geri ponai. Jie “su
gavo” grafterius, kurie naudo
jo žmonių sudėtus pinigus. Ta
čiaus, kaip buvo < 
valdybose, nieko gero nedavė i riaušių, nes joje visi darbinin-

Tos pačios dirbtuvės vyres
nieji. bosai pradeda.rodyti savo 
iltis. Jie bėgioja po foundrę ir 
visokių kliūčių suranda pas 
molderius. Tačiaus kuomet yra 
vienybė, tai bosų- bandymas dar
bininkus nugąsdinti, kad nerei
kalauti vis daugiau ir daugiau 
naujų pagerinimų, nieko nereis- I 
kia. Tai ot, ką reiškia darbi-' 
įlinkam vienybe ir gera unija.' kad draugai "pradėtų kb

demokratai [ industrialė unija viena iš ge-:til kokj veikalą susimokinti ir 
> nedavė i riaušių, nes joje visi darbinin-

del darbininkų, tai dabar, esant: kai priklauso ir visi sykiu daro
_________ ii-i_____ ________ •C- j... __ _ 1

suvaidinti.
Vienas Iš Komisijos.

republikonam, irgi tas pats, tarimus del išreikalavimo ge 
Darbininkai neturi visų teisių, resnių darbo sąlygų, 
bedarbiai negauna nė tos ma
žos pašelpos, kurią teikia. Ku
rie bando tai vienur, tai kitur 
pasiskusti, bet jų balso niekas 
negirdi ir taip viskas diena po 
dienai slenka, o bedarbiai ken
čia alkį.

O kaip su socialistais? Jie 
/tai yra delei suvedžiojimo dar

bininkų. Jų kalba nesiskiria 
nuo paties Roosevelto ir kitų to
kių ponų. Jiem NRA, tai so
cializmas.

Tad, kas lieka darbininkam 
save t daryti, kuomet tos trys parti

nei jos nepaiso darbininkų? Vienin
telis būdas, tai rėmimas 
klasės partijos, tai yra 
nistų Partijos.

Komunistų Partija 
j statys savo kandidatus j 
j viečių rinkimus, kurie bus ba- 
I lanjdžio antrą utarninką. Par
tija yra sušaukus visų darbinin
kų atstovus į pasitarimą ir ap
tarta surasti kuo daugiausiai 

i darbininkų kandidatų ir pradėti v^’ 
rinkimų kampaniją. Pirmas 
masinis mitingas bus laikomas 
vasąrio 11 d. vakare. Darbinin
kų svetainėje. Viena bėda, tai 

.......' , nėra 
į vedimui

Anarchizmas; ir Komuijiz-Įril4imV kamPajhj°š. Tačiaus'^ nep-€ibsti. 
mas”; “Valstybė ir Revo- ■ Pąitija pasitiki ai k{rmėlyčiu ji ir yra tokia j Kai ta arbata kiek ataušo, te
liucija ; Revoliucijos Pa-1 ‘ - -
mokos”; Komunizmo Pa-' 
grindai”; Klausimai ir At-j 
sakymai Apie SSSR,” 
taip toliau. Viso 
ta “Laisvės” ir senos mūsų jri 
Sąjungos 26-iųj skirtingų! 
leidinių knygų ir brošiūrų, 

Tuom pat kartu užsisakė 
po 30 egzempliorių 
išleistų knygų: 
kai”, “Motina”, 
Paslaptyje,” ir
“Dar b i n i n k ų Kalendo
riaus.” Visi užsakymai at
siųsti į ALDLD centrą. Vi
so užsakyta 1,225 knygos ir kaų: reikia dirbti ir tuo pačiu

Kitose dirbtuvėse irgi molde- 
riai budavoja pačią uniją. Tie
sa, kitur darbas netoks spartus, 
kaip North & Judd Ko., bet ir 
ten unija auga. Kas kartas na
riai atsiveda vis naujų narių, 
ii- reikia manyti, kad, neilgai 
trukus, matysime ir kitos foun- 
dres darbininkus organizuotus 
šimtu nuošimčių.

APKALTINO 4 
POLICISTUS

PATERSON, N. J. — 
Grand džiūrė išdavė apkal
tinimus prieš keturis Pas- 
saico Policijos Department© 
narius. Jie kaltinami daly
vavime gemblerystėje.

ant

ir

■brošiūros.

savo
Komu-

taipgi 
į vald-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

D A RBININK U 
SVEIKATA

Kaipo parazitai, kirmėlytės 
j minta žarnų turiniu, erzina 

(žarnos plėves ir padaro kai 
'kada savo rūšies mažakraujin- 
gumą, nervingumą ir 1.1.

Parsineškite iš vaistinės kar- 
. timedžio skiedrelių :

Quassia chips or shavings, 
padalykite tas skiedre- 

Vieną jų treč- 
vandeniu. 

ir arbata.

Siulinės Kirmėlytes

Ir aš nusprendžiau pasi- 
i klausti Jūsų per mūsų “Lais-

■ kaip būtų geriausiai iš-' 
n a i k y t i iš vidų rių “pin 
worms.” Tokios mažytės, kaip 
siūlas, kaip adatytės, kirmėly
tės. Jų turi mano sesuo jau 
gal 10 ar 11 metų, ir niekaip V2 lb.” 
ji negali jų išganabyti. Viso Ls į tris dalis.

i ko mėgino vartoti, bet vis nie- dalį pavirinkite su 
Gal būt. dėl ši- kol pasidaro lyg i

mano, kad
! maąės prigelbės sudaryti fmau
sti. Į

Organizacijom nuskirta kvo- 
per kurias bus galima su-ir' tos,

UŽSaky- ‘kelti šiek'tiek del partijos pa- 
_ , AT TTT TT iv L-ifn hvrvtvni- !l ramos. ALDLD ir kitų organi-!

I « Izacijų nariai turėtų lankyti vi-į 
' sus susirinkimus ir svarstyti'
I rinkimų klausimą.

“Vilnies” DARBININKŲ UNIJA AUGA
“Bolševi-1 Steel and Metal Workers In- 
“Nakties dus

siu metų į’°,Jud 
riai 
n ai 
yra

rial Union auga ir plečiasi 
visas dirbtuves. North & 
i Ko. foundrėj visi molde- 
įstojo į savo uniją. Dali- 
kai kuriuos ir laimėjimus 
pasiekę. Geriau susitaria,

kart u jie bošų jau taip nepaiso,

ji negali jų išganabyti.

nervinga, nerami, nubalusi. Igūl Jūsų sesuo įleidžia tos ar- 
Aš rašau angliškai, nes man natos gal puskvortę į apatinę 
taip lengviau išsireikšti, bet'žarną ir paskui tegul ramiai 

ir lie- paguli, kol priseis laukan ei- 
“Lais- Ii. Už savaitės vėl taip pat. 

Vėl tegul antrą skiedrelių 
trečdalį pavirina su keliais 
stiklais vandens, ir vėl tegul 
įsileidžia tos arbatos į apa
čias. • Da už savaitės ir treti 
kartą tegul taip padaro.
gu kartais tų parazitų yra ir 
makšty, tai pirma tegul išsi 
plauna ta arbata makštį, • o 
paskui leidžia į apačią. Kir
mėlytės galų gale išnyks. 
Šiaip tegul sesuo vartoja ge
rą maistą, gerai pasilsi, gero 
oro vartoja, pasivaikščioja, tai 
ji visa greičiau atsigaus, su-

atsakymą galėtut duoti 
tuviškai: mes'skaitom 
vę” iitio mažu dienų.

Atsakymas.

mažytės kirmėlytės, 
plonutės,

Tos 
siulinės kirmėlytės, 
kaip siūlelis, ir ilgumo sulig 
maža adatėle. Tai yra vidu
rių parazitai. Įsiveisia daž
niausia išeinamos žarnos apa-j 
tinėj daly—tiesiojoj žarnoj, 
“rectum.” Mergaitėms bei 
moterims tos kirmėlaitės kai 
kada persikelia ir j makštį— 
į gimdomąjį kanalą, iš ko ir 
ten susidaro įkiraus niežėji
mo.

Jei-

t
Iki
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Socialistai Išnaudoja SLA Organizaciją Savo
Reikalams; Eiliniai Nariai Jau Pradeda Suprasti Pony

Darbus ir basi Kovos Prieš Kelionių Lęšy Darytojus

rinti šį trūkumą. Ir jau 
metai, kaip patsai miestas 
do gatvekarius, o vienok 
pravesta nei viena trekių 

Vadinasi miesto

keli 
val- 
ne- 

1 ini- 
ja. Vadinasi miesto ponai, 
prižadėdami gyventojams pa
togesnę miesto transportaci ją, 
bjauriai melavo.

Socialistai SLA Apskričio 1 ~ Gruodžio 1, 1933, įvyko , gauti parašus iš apskr. val- 
Pikniką pavedė Socialistų 
partijėlės Rengiamai avia
cijos dienai be narių sutiki
mo. Konferencija Atmetė 
prašymą aukų Tautos Kul
tūrai.” Visi jie eina prieš 
darbininkų reikalus.

na, kad visos draugės ir drau-| 
gai dirbtų taip pat, kaip ir 
pirmiaus dirbo kuopose atski
rai.

VienA Iš Komisijos.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau bu 
amerikoniškais.

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

tai neatidėliotinas 
darbininkiškas or
kų rias vadovauja 

Partija.
nepagerins mūsų
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I Evergreen 7-6167

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
Reikalui esant I

Neapsakomas Susikimšimas 
Žmonių Gatvekariuose

Rytais ir vakarais darbo 
valandomis* taip būna pri
sikimšę žmonėmis gatveka- 
riai, kad jeigu papulsi į vidu
rį karo ir prisieis tau reikia
moj vietoj išlipti, tai jokiu bū
du liuesai neišlipsi. Daug kar
tų yra patėmyta, kad žmonės 
del tokio pašėlusio susikimši
mo ima koliotis tarp savęs, 
žinoma, daugiausia kelionės 
gimsta tada, kad vienas numi
na skaudžiai koją.

’Be galo blogai tai atrodo: 
|kad pavyzdžiui, gatvekarys 
jau prisigrūdęs žmonių, kaip 
silkių bačkoj, kojai vietos nė
ra, o vienok privažiuoja prie 
sekamo sustojimo vietos ir čia 
randama vėl didelis būrys 
darbo žmonių, belaukiančių 
gatvekario. Motormanas ati
daro duris ir rėkia, kad žmo
nės liptų į karą greičiau, čia 
vėl kitus ragina, kad spaus
tus! gilyn, kaip galėdami, į ka
rą. Darbininkai, žinoma, sku
bėdami į darbus, spraudžiasi, 
kovoja, kaip galėdami, kad 
kaip nors įsigrūdus, kad kaip 
nors įlindus bile į vidų karo.

Iš tos priežasties daug dar
bininkų pavėluoja į darbus. 
Kartais dirbtuvės bosai užtai 
darbininką bjauriai ir išplūs
ta, kad esą 

j sykį taip pasivėluoji. 
Į ris darbininkas bijosi boso, tai 
i tas žmogelis palieka savo na- raštininku 
j melius nors trimis valandomis užrašų raštininku Ig. Morkū- 

---- ---------- Į pirmiaus, kaip kad reikės sto- nas, ižd. M. Arlauskienė, kny- 
parengimą ant bedarbių pa-! ti prie darbo, kad tuo būdu gium Ona Sidarienė, korespon-\ 
rengimo, “Tėvynė” būtų turėti užtektinai laiko pasiek- dentu M. Perednis. 
tuoj pastebėjus ir būtų su- ti dirbtuvę į laiką, 
kėlus didelį riksmą prieš 
bolšęvikus—prieš (
kad bolševikai dirba del I 
del Maskvos ir nori SLA su- ] 
griauti. Bet dabar viskas j 
tyku-ramu, niekas nei ne!
kukšt. Tad aš tyčia nėra- mis ar dviejomis pakaitomis, 
šiau Šios pastabos pirmiau, I tai darbininkams prisieina la-

SLA 3 apskr. valdybos po-1 dybos, kur Lakantis to ne- 
sėdis, kur pirma posėdžio padarė. O kodėl Mažukna 
prasidėjimo aš užklausiau negalėjo pasakyti Bakanui, 
apskr. pirm. J. K. Mažuk-ikad tą vadinamą aviacijos 
ną, kas atsitiko su apskri-1 dieną surengtų kitą kokia 
čio margumynų vakaru, kadi dieną, o ne ant lapkričio 26j 
vieton SLA 3-čio apskričio , 1933, kuomet yra rengiamas
parengimo, tai Bakanas su
rengė aviacijos dieną? Tuo- 

įmet J. K. Mažukna atsakė 
i sekančiai : “Pas mane atėjo
S. Bakanas ir pasakė, kad

PITTSBURGH, Pa. — S. 
Bakanas su savo frentais 
išmainė SLA 3-čio Apskr i- į anj. ^os dienos negalima 
čio parengimą ant Pitts- reng^į 3-čio apskričio 
burgho lietuvių aviacijos t margumynų vakaras, nes tą 
dienos • I dieną yra rengiama Pitts-

Atsibuvusiam SLA. 3-čio burgho Lietuvių Aviacijos 
apskričio valdybos posėdyj,1 Diena. Aš parašiau laišką 
rugsėjo 25, 1933, šio aps-:ir padaviau jam, kad jis 
kričio organizatorius S. Ba- gautų nuo apskričio visos 
kanas davė sekantį įneši-1 valdybos parašus, ar valdy
mą: “Įsigyvenus SLA 3-čia- ba sutinka tą vakarą par- 
me apskrityje tradicijoms, leisti aviacijos dienai. Jei 
visuomet būna surengti ru- (sutiks, tai bus gera, o jei nę, 
deniniai margumynų vaka
rai, todėl aš darau įnešimą, 
kad būtų surengta margu
mynų vakaras su koncerti
ne programa ir prakalbo
mis.” Šitas S. Bakano įneši
mas buvo paremtas ir vien
balsiai priimtas. Ir buvo 
nutarta surengti šitas mar
gumynų vakaras, tariant
Bakano žodžiais, lapkričio misijos, ir
26, 1933, L.M.D. svetainėj, kad Bakanas nei pas vieną 
Ir tuoj ant vietos buvo iš- nebuvo ir nereikalavo para- 
rinkta^ S. Bakanas į komi
sijos pirmininką šio margu
mynų vakaro surengimui, 
kuris apsiėmė tą darbą at-

# likti su kitais parengimų

tai turi būti SLA 3-čio aps

SLA 3-čio apskričio paren
gimas? Už šitą SLA 3 aps
kričio parengimo susabota- 
žavimą priklauso “kreditas” 
ne tiktai vienam Bakanui, 
bet ir Mažuknai. Ne tik
tai, kad Bakanas su savo 
frentais išmainė SLA 3 ap
skričio parengimą ant tos 
aviacijos dienos, bet ir SLA 
organą “Tėvynę” panaudojo 
sau, agituodami už aviacijos 
dieną. Kaip matyt, tai ir 
“Tėvynė” jiems pilnai pri
tarė, nes nepadarė pastabos, 
kad yra rengiama ant tos 
dienos LDS 3 apskričio kon
certas su prakalbomis ir

Kas Darbo Žmonėms Reikia 
Daryti, Kur Išeitis?

Vienintelis yra išėjimas dar
bo klasei iš šios visos painia
vos, vargo ir visokeriopo iš
naudojimo, 
stojimas į 
ganizacijas, 
Komu nistų

Niekas
padėtį, apart mūs pačių. O kad 
pasekmingai ta kova būtų lai
mėta, tai būtinas reikalas yra 
visiems, kaip vienam, priklau
syti į mūsų darbo žmonių or
ganizacijas. Ir tuo būdu suda
ryti bendrą stiprią spėką, su 
kuria mes galėsime pasiliuo- 
suoti iš po priespaudos ir vi
sokių išnaudojimų, bei kanky
nių, kuriose mes esame pri
versti gyventi.

J. J. Butkus*

HUDSON, MASS.
Visko Po Biskj

senai buvo rašyta 
miesto. Draugai

kričio parengimas ant lap- agitacija už SLA. Kur “Tė-
kričio 26, 1933, vakaro lai
ku. Bet aš nežinau, ar Ba- nes 41 num. buvo pranešta, 
kanas matė visus apskričio yra rengiama SLA 3

vyne” negalėjo nepastebėti,

mūsų
kurie turi laiko. Vieni dirba 
mažai, o kiti ir visai nedirba, 
tai jau rašymui yra gana lai
ko. Taip pat kiti draugai tu
ri ir gabumų tam darbui.

Man rodos, kad daugelis 
draugų nereikalingai 
praleidžia. Įvykių 
ste taip pat yra. 
rengta vakarienės, 
ir. kiti parengimai.
dvi organizacijos į vieną ir su
tverta Jaunuolių Kliubas. Tai 
reiškia, kad veikimas yra.

Sausio 24 dieną įvyko ben- 
tu jau nepirmą i dras susirinkimas ir išrinkta 

Tad ku- i nauja valdyba ALDLD kuo
pai. Org. S. Kukauskas, fin..

M. Kazlauskienė,

laiką 
mūsų mie- 
čia buvo 
prakalbos 
Suvienyta

I

į labai žemą kainą. Reikalui esantį 
* telefonuokite arba kreipkitės se-| 
į karnų antrašu: |
Į 66 MARCY AVENUE i

l
Brooklyn, N. Y. 1

UŽ J

S 
į 
| Dieną ir naktį prisirengęs patar-I 
į navimui. Klauskite kainos. Į

t

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akiu Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

Mes

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham
Dr. Theodore Conklin

valdybos narius ir ar jis 
gavo nuo jos parašus. To aš 
negaliu sakyti.”

Tuomet jau buvo visi aps
kričio valdybos nariai ir ko- 

kiek pasirodė,

šo, kad sutiktų jam perleisti 
SLA apskričio parengimą 
del aviacijos dienos. Tik vie
nas iš komisijos, Kuizinas, 
pareiškė, kad kaip SLA 3

Apskr. parengimas, o 44 
num. vėl pranešta, kad tą 
pačią dieną, tą patį vakarą 
ir toj pačioj vietoj yra ren
giama aviacijos dienos kon-i 
certas. Bet jeigu šitaip bū- Į 
tų padarę koki radikalai ir! 
būtų išmainę SLA 3 Apskr.. I

rengimo, “Tėvynė”

komisijos nariais ir taip pat i apskričio parengimas, taip 
su tais valdybos nariais, | aviacijos diena yra abudu 

’ kurie gyvena North Sides j geri ir nėra už ką S. Ba- 
miesto dalyje.

Nutarta, kad parengimas 
turi būti su 10 centų įžan
ga ir visas pelnas paskirti 
Našlių ir Našlaičių Fondui, 
o kiek parengime pasidarys 
lėšų, tai padengti iš apskri
čio iždo. (Žiūrėkite apie 
šitą parengimą “Tėvynės” 
No. 41, už spalio 13, 1933, 
SLA reikalai, kur praneša 
tūlas Beviltis.) Vėl nutarta 
ir padaryta. Laukiame lap
kričio 26 dienos, kada virš- 
minėtas parengimas įvyks. 
Bet “Tėvynės” No. 44, už 
lapkričio 3, 1933, yra tilpęs 
pranešimas (arba platus ap
rašymas) S. Bakano, SLA 

, 3-čio apskričio organizato
riaus ir sykiu margumynų 
vakaro surengimo pirminin-' 

f ko, kad ant lapkričio 26, 
1933, yra rengiama “Pitts
burgh© Lietuvių Aviacijos 
Diena, iyuiis pažymi, ^y,^;riaU- Ypatingai didžiosios ypač darbo valandomis, tai 
dienos laiku tas lakūnas ro- Į korporacijos, įvairios kompa- jau grūsdavosi žmonės kimš- 
dys savo gabumus Curtis nijos, pradedant su didžiau- tinai į gatvekarius. Ir iš tos 
Ko. Field airporte, O vaka-įsiMs fabrikais ir baigiant su priežasties atsirasdavo vienas, 
re bus koncertas L.M.D. 
svetainėj. Skaitau tą Baka
no aprašymą ir netikiu, 
kaip tai gali būti du paren
gimai vienu sykiu ir toje 
pačioje vietoje. Bet pama
niau, kad gal apskričio val
dyba turėjo susirinkimą 
(posėdį) ir šio apskričio vice 
pirmininką nekvietė, tad 
laukiau, kas bus toliaus. Gal 
SLA 3-čio apskričio paren
gimas yra nukeltas pirma 
ar toliaus, nes tą dieną, kaip 
matėte iš S. Bakano pra- 
nešimo, SLA 3 apskr. paren
gimas nebus.

kaną barti. Taigi, kaip ma
tome, kad S. Bakanas išmai
nė SLA 3-čio apskričio pa
rengimą ant aviacijos die
nos. Arba, geriaus pasa
kius, ant Chicagos grigaiti- 
nių nusibankrutijusiu politi
kierių dolerių pasižvejojimo 
parengimo. Taipgi J. K. 
Mažuknos nevykęs pasiteisi
nimas, kad jis būk parašęs 
laišką ir liepęs Bakanui iš

Ofiso valandos: nuo 9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare. 
Penktadienį iki 5 valandai vakare.

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

čia

buvo. labai 
entuziastiškas, 

ir drauges mo- 
organizacijos

Na, o iš i Susirinkimas 
dirbtuvės pasiekimas namukų, j draugiškas ir 

Į Draugai vyrai 
terys svarstė 
reikalus ir pasižadėjo bendrai j 
veikti gerai ir naudingai dar-j 
bininkų judėjimui. į I

Paskiaus moterys padarė ti-' 
krą suprizą del vyrų. Jos pa-! 
ruošė vakarienę del vyrų. Tai 
buvo tikros vestuvės šių dviejų 
organizacijų.

Be to, reikia pažymėti, kad 
mes turime čia ir gerų farme- 
rių, kurie veik visuomet remia 
mūsų organizacijas. Kai ku
rie yra net organizacijų na
riai ir veikia su mumis.

. Tai yra šie: Sa- 
banskiai, Aleksandravičiai, Jo- 
kšiai ir Kaulakiai. Reikėtų ir 
daugiau turėti tokių' gerų 
draugų rėmėjų farmerių tar
pe.

Dar vienas parengimas, apie 
kurį reikia pranešti, tai su-» 
vienytos mūsų organizacijos 
rengįa ’smagų vakarą su už-' 

Tas va- 
[., su- 

Tai bus^vestu- 
Įžanga į pa- 

. Visi vie
tiniai ir iš apielinkės kviečia
mi dalyvauti šiame parengime.

M. p.
i

Maskvą,'!irgi b011a tas P«ts-

■LAISVES' KUKII
IŠPARDAVIMAS

DarTransportaci ja 
Blogesnė

Kadangi Detroite dirbtuvė
se daugiausia dirbama trijo-

Naktine

nes laukiau, ar kas nepara-[bai dau« važinėti gatvckariais 
v . „ ir naktį. Gi su gatvckariais|<ws apie ponų socialistų ...šys apie ponų 
darbus, bet nieko tokio iki' UCIVCV1 JL vvcu jiv vuinovivjw,

Šiol neteko nugirsti. Todėl dauguma jų vaikščioja kartą 
dabar ir parašiau visų SLA i į valandą, 
narių žiniai.

naktį, tai jau tikras vargas
Labai retai jie vaikščioja

. Kai kurie i 40 mi- 
jnutų. Na, o ypač žiemos me-

(Bus daugiau)

Netikus Miesto Gatvekarių Transportaci ja
DETROIT, Mich. — šioj ša- vaikščioja labai retai, bran- • I

lyj, viešpataujant kapitalis-, gus važinėjimas, 10c fėras.
Keli metai atgal miestas 

savininkas gatvekarių
didelių trekių, o gatvekarius valdė 
niekas tam tikra kompanija. Na, ir Į

yra be- nuolatos augant, vis didesniam

Iltinei sistemai, ir valdžioj esant 
! susitelkus visai govėdai pons- buvo 
tvos, kuriems, apart 

išdykavimo, 
ir nerūpi,
Ir esant šalyje be-' miestui, dauginantis gyvento- 
gaspadoriauja dyku- jams, kas kartas pasireiškė

algų ir 
daugiaus 
tvarkė, 
tvarkei,

[tu, tai tikra kankynž. Darbi-' uk -a h. tt 
minkai sukaitę, susilę išeina is 
| dirbtuvės. Tai ir trypk kojo- 
jmis, dantis sukandęs, kad net 
1 visas kūnas ima drebėti iš pa- 
išėlusio šalčio. O čia gatve- 
kario nėra. Ir tik už kokios 
valandos sulauki, šitokioj pa
dėtyj nėra dyvo, kad žiemos 
metu labai daug darbininkų.
serga peršalimo ligomis. Ir kandžiais h. šokiais. 
daugumoj atsitikimų Įgauna karas jvykg vasario Jo |() 
plaučių uždegimą, nemažai iš, batos vakare 
tos priežasties turi be laikoĮ vių parengimas.
skirtis su šiuo pasauliu. I rengjma į,us tik 40c<

• •••• • V • 1 • 1 «■

Kodėl Yra Toks Trūkumas

Kiti

v . v . 1 inai taip, kaip jiems atrodo ge- trūkumas pačių gatvekarių. Oivuris pažymį, Kact j valandomis, tai

gatvekarių transportaci j a, api-'kitas žmogus, kuris skųsdavo- 
plėšimas žmonių kiekviename si miesto ponams, kad ką nors 
žingsnyje.

Kokia Yra Miesto
Transportaci ja?

Ant šio klausimo reikia 
sakyti, kad be galo prasta. Ir 
prastesnė, nemanau, kad kur 
nors kitur galima būtų rasti. 
Miestas apima be galo didelį 
plotą žemės. Visų gyvento
jų, spėjama, su priemiesčiais, Vienu žodžiu, 
yra arti dviejų milionų,. O ka- kad miestas darys kokių nors 
rų lainės vos tik kelios. Yra palengvinimų-pągerinimų 
tokių distriktų, kad gyvento-'gyventojų miesto transporta- 
jams prisieina pėstiems neLcijos klausime. Bet svajonė 
porą mylių eit iki gatveka-1 dovanai. Mi,estas, paėmęs vi
rio. Tiesa, nekuriuose distrik- są transportaciją į savo ran
tuose vaikščioja busai, bet jie kas, nė kiek nesistengė page-

at-

darytų. Gi miesto ponai, pa
sinaudodami šia proga, pra
dėjo visaip j ieškoti priekabių 
prie gatvekarių. kompanijos, 
iki galutinai paėmė miestas 
valdyti gatvekarius. Iš pra
džių žmonės buvo tos minties, 
kad dabar miestas, tai jau su
tvarkys viską gerai, pristeigs 
daugiau' pačių gatvekarių. 

žmonės tikėjo,

dė!

Ogi todėl, kad godusis ka
pitalizmas viešpatauja šalyje, 
kad šalis yra valdoma, kaip 
jau pradžioj skaitėme? žmonių 
išnaudotojų. Juk kaip čia senai 
tokiame Detroite nekurie 
miesto ponai buvo pakliuvę 
net j “teisingojo” teismo ran
kas už pęrdidelį vogimą mies
to pinigų. Bet reikia žinoti, 
kad šitas incidentas pasitaikė 
netyčiomis ir iškilo į aikštę. 
Visi kiti panašūs graftai, žu- 
likystės, yra slepiamos nuo 
darbo žmonių. Ir šitokį fak
tai rodo, kur miesto arba žmo
nių pinigai dingsta. žinant, 
kad kožnas sau gaspadoriau- 
ja, kaip išmano, tai visai ir 
nenuostabu, kad gatvekarių 
yra verktinas trūkumas. Ir rei
kia pasakyti, kad jų ir bus 
visuomet trūkumas, kol bur-

SO. BOSTON, MASS

gerai 
adėjo 
gerai

drau

LDSA 13 kuopos paskutinis 
parengimas įvyko sausio ;28 d., | 
“Daily Workerio” naudai. Pa-' 
rengimas labai gerai pavyko. 
Visos komisijos narės
veikė ir jaunuoliai p 
veikti. Todėl ir pelno 
liko.

Parengimui aukavo šie 
gai ir draugės sekančiai: M_.
Krasauskienė, P. Žukauskienė, 
M. Kazlauskienė, M. šyedie-j 
nė, J. Varnauskas, H. Tama-! 
šauskienė, A. Buividieijė, P.. 
Sadauskas, C. Sadauskas, Jen- i 
kevičienė, Gustaitienė, Burbie
nė, Burevičienė, Reinardienė.

Pelno
žuazija, kapitalizmas bus įlei- $20.30. 
dęs savo iltis šalies tvarkyme. | tariame

liko nuo parengimo 
Visiems aukautojams 
ačiū. Dabar linkėti-'

Ar nori žinoti 
. , ; — Jie yra ne
bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 

Jos kaina buvo

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS, 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — : ” ! ? - ‘
pamarginimui rašto, 1 , „
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus, reikalingus pilietystės išėmimui popierių reikale klau
simus anglų kalboje ir lietuvių kalboje išaiškinimus. Jos kaina 
tik 25 centai.

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

ŠEIMYNOS ISTORIJA. Ar nori žinoti, kada atsirado šeimy
na, kokia ji buvo ir kaip vystėsi ? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI SOCIALIZMUI? Labai 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESIVYSTYMAS IŠ MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Kaina buvo 25Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius, 

centai. Dabar 10 centų.
GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 

kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.
VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 

moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dabar 5 centai.

FR. ENGELSAS. Trumpa biografija Fr. Engelso. Verta 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius. Kaina 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudinga brošiūra, 
ant pusės iki 5 centų.

MIRTIS KOVOTOJŲ UŽ LAISVĘ. Parašė A.
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

KOMUNIZMO PAGRINDAI. Rankvedėlis del komunistinių la
vinimosi mokyklėlių ir taip besilavinančių draugų. Brošiūra turi 
30 puslapių. Kaina tik 5 centai.

KAS TAI YRA TROCKIZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

REVOLIUCIJOS PAMOKOS. Parašė pasaulinis darbininkų va
das N. Leninas. Brošiūra labai naudinga. Turi 34 puslapius. Kai
na buvo 10 centų. Dabar 5 centai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų 
roję yra 4<1 darbininkų revoliucinės dainos. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis ir kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

“LAISVĘ”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija

Tiktai iš spaudos.

Sąjungoje. Brošiū- 
Turi 50 puslapių.



Ketvirtas Puslapis mm
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Antradienis, Vaslrio 6,1934

Labdarybės Globoje
(Tąsa)

“Nėra reikalo,” atsakė viršininkas. “Jis 
turi 50c ir tas jį padaro ponu, o ne valka
ta. Už tai jūsų kaltinimas yra bergž
džias.”

Policistai pasižiūri į viens kitą ir jie 
nervuojasi. Jų mintyje yra, kad Pilypas 
juos išdavė apvogime jaunuolių ir už tai 
gavo nuo viršininko 50c. Jie nei susap
nuoti negalėjo, kad Pilypas galėjo turėti 
tą pinigą už kelinės užlankos. į

Viršininkas išbraukė Pilypo vardą j 
knygose, ar kokį kitokį ženklą užraše ir ■ 
paliepė Pilypui eiti savais keliais.

Pilypui išėjus pro duris, vienas iš poli- 
cistų prisivijęs teiravosi, ką jis kalbėjęs 
su viršininku. Pilypas ant jo teiravimosi
atkirto:

“Paklausk viršininko, nes jis tavo 
draugas.”

Policistas mato, kad nieko nepeš,—už
klausė :

“Ar tau viršininkas davė tą pusę dole
rio?” . ,

Pilypas, atsakęs “ne,” nuėjo savais ke
liais.

Eina šaligatviu, skersai gatvės,— trau
kia linkui Bowery. 50c kišenių j ir tas jį 
ramina. Priėjo prie pigios rūšies resto
rano, pažiūri, kad gali gaut dešimkių su 
šebelbonais už 10c. Nusprendė pavalgyt. 
Patarnautojas atnešė dvi dešrukes 
(frankfurters) su šebelbonais, didelę bul
vę su lupyna, gerą šmotą duonos ir nepa
prastai didelį puoduką baltos—kaip su 
Smetona—kavos. Pilypo akys nušvito, 
pamačius tiek maisto ir už tą viską pa
tarnautojas užrašė ant popierėlės tik 10c. 
Pilypas valgo duoną, bando nusipjauti 
dešrelės, bet ta nesiduoda. Šiaip taip nu- 
zilinęs galiuką, įsidėjęs burnon, kramto. 
Dešrelės skūros kietumas traifido su-
kramtymą. “Po paralių, kibą į vilko 
žarnas tos dešros kimštos,” mąsto sau Pi
lypas, vartydamas ii' žiūrinėdamas į deš
relę. Prisispyrę patirti, kokio gyvūno ' 
žarnas vartoja kimšimui tų dešrelių. Pa
tarnautojas atsakė nežinąs. Visi to res
torano darbininkai atsakė nežiną. Tik ; 
vienas senas žmogus, buvęs virėjas, pa
sakė, kad nesą gyvūno žarnos, o dirbti
nės. Esą, “suvalgius dešrelę su ta ‘žar
na’ žmogus tankiausiai apserga.”

Gana to. Pilypas dešreles išrengė. Da
bar jau jis valgo duoną su dešrele ir ka
bina šebelbonu. šebelbonai sudaryti į 
gličią košę. Pilypas kemša tą košę ir tė- 
mija, ar kas nors tokiame sutaisyme nė
ra paslėpta. Ir kur tau; veik baigiant 
valgyt, užėjo visą gaują nedidelių kirmė
lių. šlykštu pasidarė ant širdies. Suval

gytas maistas lipa augštyn, prakaitas pi
la—nežino nei ką . daryt. Apsižvalgęs, 
pasišaukė patarnautoją ir jam parodė.

“Oh, ho, ho! Tas už dyką,” šypsoda
masis pareiškė patarnautojas. “Tu esi 
geras vyras, nenori nieko už dyką.” Pi
lypui pasišydinimas taip nepatiko, kad 
jis pakilęs trenkė kumščia į stalą, bet, 
vietoj suteikti peklos už tokį kepsnį, iš 
kančių užgautos rankos sukasi aplink ir 
cypia. Restorano “drūta ranka” priėjo, 
sugriebė Pilypą už keteros ir klupdo. 
Esą, “užsimokėk, žalty, ir von.” Pily
pas dar norėjo ką nors pasakyti, bet (pu
pos) šebelbonai su dešrelėm jau jo kakle 
ir negali atidaryti burnos. “Drūta ran
ka” prigrūdo Pilypą prie kasieriaus sta
lo, supurtė ir suriko: “Užsimokėk!”

Pilypas striokais grabinėjo to pusdole- 
rio, bet užrištomis rankomis jis negalėjo 
niekaip negrabaliot. “Drūta ranka” 
nemielaširdingal stvėrė jį už sprando ir 
suurzgė: “Ą, neturi! Atėjai uždyką pri
siėst!! Aš!...” Gerai pakračius Pily
pą, šebelbonai, dešrelės ir viskas kitas at
sidūrė ant kasieriaus stalo. Kasierius 
rėkia, kaip proto netekęs: “Mesk jį 
lauk!” “Drūta ranka” išstūmė Pilypą 
laukan ir dar pridėjo čeveryką į pastur
galį.

Pilypas, nusiritęs ant gatvės, žiauksi, 
kaip katinas. Praėjus tąsymui, šluos
tydamasis akis, žiūri į restorano duris ir 
mąsto: “Matai, privalgiau ir vėl alka
nas... Mat tararai, nors nesirgsiu.”

50c kišeninį vis dar čielas. Galvoja 
pasisamdyt kambarį ant 24 valandų, ir 
gerai pasilsėt. J tą laiką gal ir jo žaizdos 
atslūgs. Sugalvota—padaryta. Pasi
samdė kambarį viename iš garsių patrio
tinių vardų kotelyje. Užsimokėjo 30c ir 1 
pasakė, kad jo netramdytų, iki jis pats 
atsikels. Kotelio užveizda padavė jam 
raktą, pririštą su storu dratu prie lent
galio, kuris vos į kišenių telpa. Pasiuntė 
jį laiptais ant ketvirtų lubų ir ten palie
pė susi jieškoti kambario numerį. Pily
pas, pasilsėdamas užsibraklino ant ket
virtų lubų. Susijieškojo ant durų ir sa
vo kambario numerį. Atsirakino, prasi
vėręs žiūri, kaip įeiti. Šviesos tame kam
baryje nėra, užtai turėjo eiti ant riziko. 
Žingsnį žengus iš lauko, jo koja atsimu
šė į lovukę. Griūdamas ant lovos, kakta 
atsimušė į sieną. Užgavimas kakta sie

non, sujudino visus kambarius ant tų lu
bų, o subildėjimas išbudino visus ten mie
gančius. Prasidėjo bjaurūs keiksmai už 
išbudinimą.—Mat, to hotelio gyventojai 
nori išmiegoti pinigų vertės, o kitą naktį 
jie turės arba neturės už ką kambarį pa
sisamdyti.

(Bus daugiau)

Bedarbio Šeimyna Sudegė ant Dumpo
PHILADELPHIA, Pa. — 

Sausio 28 d., nakties laiku, be
darbio Minguez šeimyna sude
gė pietinėj Phila., dumpe. J. i 
Minguez buvo be darbo dau
giau kaip du metu. Ką turė
jo susitaupinęs, pravalgė. Jį 
išmetė iš namu, kaip ir dauge
lį bedarbių, namų savininkai.] 
bankas šu policijos pagelba. 
Atėmė iŠ jo geresnius rakan
dus už randą. O’ jį su visa 
šeimyna patiko ant gatvės i 
stipti badu ir šaltį kęsti.
* ' i

Jis, kaip ir daugelis bedar-j 
bių. buvo suvilta^ roosevelti-l 
nės iliuzijos, kad ateis geri lai-į 
kai, kad Rooseveltas išgelbės 
jį nuo bado ir skurdo. Tik 
reikia biskį pakentėti, palauk
ti, kol Rooseveltas įsigalės. 
Tad vietoj kovoti už vieta, kur 
gyventi, jis pasirinko gyveni
mą ant mėšlyno. Pasistatė 
budelę iš lentgalių, blekių ir 
maitino save ir šeimyną išma
tomis.

Tūlą laiką jis gyveno prie! 
savo moteries giminių, 1505 
Packer Ave. Bet matydamas, 
kad perdaug apsunkina savo

giminę, pasitraukė ir nuėjo 
ant dumpo. Ir ant dumpo I 
reikėjo mokėti randa už pel-i 
kę, kur pasistatė sau gusta, 
$5.00. K

Gavo darbą CWA, iš ko jis 
užsimokėjo randą ir nors pus
badžiai gyveno.

Sausio 28 naktį pras buvo 
labai šaltas. Vėjas švilpė 
skersai ir išilgai bedarbio bū
dą, sunaikindamas mažo pe
čiuko šilumą. O bedarbių bū
dose nėra pečių, kaip namuo
se. Jų pečiuj, tai didelis vied-į 
ras be dugno, pastatytas ant' 
plytų ir apdangstytas viso
kiais blėtgaliais. Minguez 
įdėjo daugiau malkų į pečių, 
kad daugiau davus šilumos 
savo kūdikiams.

Jis pabudo, o jau visa bude
lė buvo paskendus dūmuose ir 
liežuviai liepsnos raižė bude
lės stogą ir sienas. Pagavęs 
jauniausią 2 metų sūnų, išne
šė gyvą. Nors per kelius kar
tus bandė įbėgti į liepsnon pa
skendusią budelę ir išgelbėti 
savo moterį ir dar du kūdikiu, 
bet jau buvo vėlu. Jo budelė

ir šeimyna pavirto į pelenus į 
kelias minutes. i

Jo moteris- Rosalie 33 metų, 
sūnus Norman 14 m., Dorothy 
11 m.—visi sudegė. Tai Roo-1 
sevelto auka.

Kaip yra sunku įsivaizduoti, i 
kuomet žmogus tiek daug! 
pribudavojo namų ir prigami-j 
no maisto, o pats turi, eiti ant 
dumpo ir ten gyventi urve ir 
maitinti, save ir šeimyną išma
tomis. kuomet pilnos krautu
ves maisto. Tai vis pasekmė1 
kapitalistinės agitacijos, kad 
jūs, darbininkai, laukite, ne
kovokite, jums ponas Roose
veltas suteiks darbą. O tokių 
aukų yra daug. Praeitais me
tais policija buvo padarius ge- 
neralę ąblavą ant minėto 
dumpo ir išgriovė, išdegino vi
sas bedarbių budeles, o bedar
bius, kaip žiurkes, išgainiojo. 
Bet šiemet vėl keli šimtai gy
vena ant minėto dumpo.

Jei tie darbininkai bent 
kiek pamąstytų, kad laukdami 
ir maldaudami niekad nepa
gerins savo buviof tai jie or- 
ganizuotųsi ir kovotų prieš 
išnaudotojus. Tik per kovą 
mes galime pagerinti būvį. 
Tik per kovą mes galime ap

ginti savo šeimyną nuo bado 
ir pražūties.

J. Paulius.

Turime Pataisyti 
Veikimą

jų imant pamokas ant toliau,: 
vengti klaidų. Tas galima at-j 
likti tik skaitlingam susirinki
me, imant dalyvumą visiems 
draugams bei draugėms.

Bet ar mes taip darom? Vi
sai ne. Bet da priešingai. Ka-» 
da ant tokio susirinkimo susi
renka tik valdyba ir komisijos

Ypatingai šiame bedarbės lai
ke,] khda beveik viki ; nariai 
randasi bedarbių eilėse, būti
nai reikalinga skaitlingi susi
rinkimai organizacijų. Net ir 
toki draugai, kurie save sta
tosi daugiau susipratusiais ir 
nuduoda tinkamais vadovauti 
darbininkams, bet susirinki-

ROCHESTER, N. Y.
• Komisija prieš Karą ir Fašizmu 
rengia masines lekcijas arba pra-

1 kalbas, kuriose kalbės draugas J. B. 
i Mathews, narys National Comm.
Against War and Fascism. Trečia
dienį, 7-tą dieną vasario, 7 vai. vaka
re, Labor Lyceum, <580 St. Paul St.

Į įžangą tik 10 centų. Jo kalba bus
I “Ar Amerika Virs Fašistine šalimi.” 

(31-32)
mus lankyti pamiršta. Tai ge

lda! O su tuom kartu nustoja 
_ i pasitikėjimo darbininkuose. ,

Iš susirinkimo nuotikių | atsilankymą į susirinkimą.! Prie apkalbėjimo finansinio 
tenka pabrėžti keliais žodžiais! Reikia žinoti, kad valdyba stovio kuopos, likosi 
gerąsias ir blogąsias puses i įduoda raportus tik kaipo pri- parengti vakarienė su šokiais 
draugų, kurios nepraleistinai' verstiną užduotį savo pareigų, 
reikia pakelti, norint pada- bet kada nėra kam klausyti, kalinga finansine^ parama pa
ryti kuopa gyvesne principia- nei daryti pastabas ant rapor-: laikymui svetaines, Lr: .~r 
liai.

Iš gerosios pusės imant, 
smagu pranešti, kad dd. mo
terys iš 36-tos kuopos. (LDS 
A.) perėjo prie ALDLD. kuo
pos. Tad pasirodo, kad su
bendrinus abi kuopas, kurių 
užduotys vienodos darbininkų 
klasės reikaluose, tai turėtų, valdybą, ar kitus 
ir bendras darbas būti tvirtės- nėra iš ko. 
nis ne kaip pasiskirsčius i dvi 
dalis su tais pačiais uždavi
niais dirbti.

ALDLD. 14 kuopos drau
gai maloniai sveikina drauges 
moteris už padarytą žingsnį 
pirmyn.

Dabar reikia tarti žodį ir iš 
blogosios pusės mūs draugų 
bei draugių, kur verti pabari
mo už neįkainavimą organiza
cijos svarbumo. Juk organi
zacijos svarba nuo mūs pačių 
priklauso, kaip gerai mes joj 
tvarkysimos.

Paimkime praėjusį susirin
kimą ant kritikos. Susirinki
mas metinis, kuris turėjo di
delės svarbos del visų narių 
žinios išklausyti raportus ' se
nosios valdybos, ką ji nuveikė 
per praėjusius metus? 
pažengė pirmyn 
Kur darė klaidas, žalingas vi
sai organizacijai ? Tas būtinai 
reikia kelt i viršų, tinkamai iš- 
diskusuoti su rimta kritika, 
padarytas klaidas . taisyti, iš

MINERSVILLE, Pa.— Sau
sio 21 d., 1934 m., atsibuvo 
susirinkimas ALDLD. 14 kuo
pos.

raportus išduoti ir keli eili
niai nariai, tai neatleistinas 
nusikaltirAas draugų už ne-

į susirinkimą. Į 
kad nutarta

vasario 10 d., nes būtinai rei-

laikymui svetainės, kuri tar
tų, negali jaustis nei pati vai-1 nauja visokiems susirinkimam.

Tokis mūs nepai-1 Ypatingai bedarbių organiza-, 
vime visuomet veltui duoda;-! 
ma svetainė susirinkimus lai- I 
kyti. Todėl yra viltis, kad i 
darbininkai su noru atšilau- ' 
kys į parengimą del finansi- I 
nes paramos, palaikyti svotai- , 
nę pačių darbininkų reika- ' 

lams. į*!
Surengimu vakarienės dau

giausia 
torys. 
ačių.

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

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

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

Kiek 
klasiniai ?

dyba gerai.
symas lankytis į susirinkimus 
daro visą judėjimą organiza
cijos apmirusiu, be gyvumo, be 
energijos. O keno kaltė už 
tai? Mūs pačių draugų.

Prisieina perrinkti naują 
pamainyti, 

Ir vėl turi pasi
likt tie patys, nors ir būtinai 
reikalas būtų pamainyti, nes 
yra nusenusių, kurių vietas ga
lėtų užimti jaunesni ir tinka
miau atlikti savo užduotį or
ganizaciniam darbe. Tuomet 
organizacija eitų tvirtyn. vie
toj silpnėjimo. O kad taip' 
nėra, tai tame visa kaltė nesi
lankymo draugų . į susirinki
mus. Susirinkimai atliekami 
formaliai, kaipo būtina užduo
tis valdybos, bet toki susirinki
mai neturi gyvumo pačiai 
ganizacijai eiti tvirtyn, 
blčdingi vien tik del 
kad draugai neįkainuoja 
sirinkimų svarbos.

Ir dabar klausimas, k< 
draugai taip nerangūs lanky
tis į susirinkimus? žinoma, 
kiekvienas nurodys, kad netu
rėjo laiko. Bet kuom buvo . 
užimtas, ir kokią svarbą ture- ! Sb 
jo tas užsiėmimas, tai never
ta aiškint laikraštyj, nes tai organizacijos, 
ne užsiėmimas, tik apsileidi- I 
mas, bevertis pateisinimas.

Komitetas.
(30-31)

or

to

rūpinasi draugės mo
doms už tai turim tart,

MEDIKAMS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinike)

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

Broadway ir 6‘.n Avenue
Pasitarimai ir St 1)00 
egzaminavimas

tarpe

J. Ramanauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
BINGHAMTON, N- Y.

ALDLD 20 kp. susirinkimas ivyks 
8-tą dieną vasario ALP kliul*^ 31.5 
Clinton St., 7:30 vai. vakarei Visi 
nariai kviečiami dalyvauti, nes turim i 
daug svarbių reikalų aptarti. Taipgi į 
dalyvaus ir LDSA 23 kp. narės, tad . 

; drauges dalyvaukite laikų ir skait- j
SU- i lingai. Sekr. O. Girnienū. I

PHILADELPHIA, PA. I
Komunistų Partija šaukia platų ■ 

susirinkimą visų darbininkiškų orga- ! 
ganizacijų, 11-tą dieną vasario, 2 vai. 1 
po pietų, Rusų Liaudies name, 995 I 

. Susirinkimas bus svar- | 
bus tuomi, kad bus diskusuojama šių I 
dienų darbininkų gyvenimas ir jų ' 

bei organizacijų trū- Į 
kūmai. Diskusijose galės imt balsą !

1 kožnas dalyvis. P. Puodis. I

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Td. Juniper 5-4912 PUBLIC

JUOZAS LEVANDA
(Ix'vandauskas)

G RA DORI US 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsarndau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phono Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—C po%pietų

A1SVES”DIENRAŠČIO

KONCERTAS, VAKARIENE IR SŪKIAI
Sukatoje, 10 <L Vasario-Feb., 1934

O

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

Vakarienė bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

Koncertinę Programą Duos:
K. MI7NKELIUNIUTĖ iš Brooklyn, 

N. Y., dar pirmu kartu mus apielinkėj.
B. RAMOŠKIUTĖ iš Hartford, Conn, 

pirmu kart Waterbury j, 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.K. MENKELIUNIUTĖ

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūte
F. PAKALNIŠKIS

1 ’ ■■  JT*""'  ...................... ................................................................................................................ ■-------------------- ——

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

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

Mt
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Amerikos Korespondentas Apie Vokietijos 
Fašisty Terorą ir Skurdą

Baltimorūs laikraštyj, “The 
Sun,” sausio 28 d., tilpo ko
respondencija iš Berlyno. Ko
respondentas S. Miles Bouton 
plačiai aprašo Vokietijos gy
ventojų skurdą, nuliūdimus ir 
badą. Jis nurodinėja, kad tik 
klerikalai remia hitlerizmą. 
S. M. Bouton rašo, kad kalė
dų ir naujų metų apvaikščio- 
jimai, tai tik del publikacijos, 
bet ką masės mano, tai yra 
klausimas.

B e r Ly n o k orespondentas 
daugiausia rašo apie vidutinę 
klasę, apie darbininkus mažai 
ką prisimena. Jis sako: “ka
lėdų biznis labai buvo prastas, 
žmonės pirko tik kalėdų do-; 
vanas, daugiausia iš drapanų Į 
ir apsiavimo ir tai tik tuos, 
katrie buvo galima pigiausia 
nupirkt.”

Matome, 
smulkioji 
brangesnių
ką jau kalbėti apie darbinin
kus. Toliaus jis tęsia: “Be- 
keriai buvo prikepę visokių, 
pyragų ir keksų del švenčių, mas
bet jie beveik visi liko neiš- Fašistai pradeda patys savęs 
parduoti, nes masės pinigų sarmatytis ir patys savęs bijo- 
neturi.” Vokietijos darbinin- ti. 
kai ne tik prie pyragų negali tų laikraščius ir mato,
prieiti, bet ir bulvių negali nu-1 pasaulis į juos žiūri ir ką 
sipirkti.

Berlyno korespondentas to
liaus sako:
kiant, kai vokiečiai užvadina 
‘Silvester, 
vaikščiojimas, kur ir 
ėjau.
kuriame buvo daugybė žmo
nių, kuomet atėjo vidunaktis, 
naujų metų sulaukėm, tai iš 
75 ypatų, tik 5 ypatos užsisa- Bet aš jau gerai patyriau, kad

! naziai to nepajėgs padaryti. 
Jų balsas kitokiu tonu skam
ba, negu skambėjo keletas 
mėnesių atgal.”

Priduria p. Bouton: “Fašiz
mas Vokietijoj eina prie galu
tino bankruto.
niu, bet su visa nazių supuvu- i 
šia sistema.” Čia aiškiai ma-

Vokietijoj jau ir 
buržuazija negali 
daiktų nupirkt, o

25c ypatai. Draugai ir drau- (Įoah Pa 
ges, už 25c pamatysite puikų 5 D«™ciuB- 1231 E' Monroe st., 
veikalą ir kartu parengsite i g- 

• • •• • v • * • • !

yra
to
li ž-

$

Penktas Puslapis

GARSINKITĖS “LAISVĖJEEl-

fit..

Now j —■

Naudokitės proga!

namus. Prašome

COAL CO

.JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Draw-

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

st.

st.

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

SI.

st.

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių

Minden, W.

Atlasburg,

Brooklyn. N.
Pearl St Yogstown, 

Eckert St., Buffa- 

E. Mahanoy Ave.,

Kvorta už
už

Draugijos susirinkimai

skaitytojai jau 
kaip Patenkinančiai ir už prieinamą kainą sutaiso automobi

lius. Speciališkai gerai atlieka sekamus darbus.Lowell,

Lowell,

Lowell, 
susi rinkimus 

mėnesio, kaip 2

J.

Pa.
St..

74073 - 
Avė., i 
84 625
Lane 
20061 . 

' st. I

1117 Quarry Ave.. 
Mich.

Va.

Pa.

Y.

Ma.ss.

M ass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

Mass.

310 Price
Bortuzcvich, 
1131 Wood Avė.

Trutulis,
Clinton St.

,11th St.

Wood Ave.

W. 16th

76, 
424

So.

. O.

N.
Norwich Avenue,

69

N.

Broadway, Pitcairn, Pa.
Prot. sekr. A. K. Sliekiene, 3121 

roy Ave., Pittsburgh, Pa.
Ižd., J. Gataveckas, 109 Cress

- Carnegie, Pa.
Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcuno 

Way. S. S Pittsburgh. Pa.

BITININKAS KONČIUS LAN
KĖS! BROOKLYNE

Buckner, III. 
Fordney Avė., |

Pino St.,
Zeigler, Ill. i 

Box 262, Cuddy, I

Box 27.

Scotten Ave., De- į

Coal

p. o.
2322

416 Coftl St.

147 Fulton Avė.
Jersey

Wes).
8.

La

City.

4—St. Kuzmickai!, 197 Ohio Ave. Shenan-

veikalą ir kartu paremsite i g— k. Ro^arid,
. . .. ... I Cleveland. Ohio,naujai susijungusių siu dvieju i t—j. d. Sliekas, 3121 

* i wood. Pa.Todėl I 8—JJ. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa. 

Yasadaviče, 
Kensington. Pa. 

11 j. _______ "
Heights, III,

i 11—J. Barškietis, P
I 12—John Kinderis, 

Ambridge, Pa.
13— S. Orban, R. F. 

Pa.
14— Goo. Urbonas, 815 Middle Street, 

N. Braddock, Pa.
i 15—P. Kavaliauskas, 800 Todd St., Aliųuippa,

p_ j n.asos uionej
‘ I V. Baronienė, 9 Broad St.

organizacijų darbuotę, 
nepamirškite 10 dieną vasa
rio Martin Hali.

Veselninkas.

TORONTO, CANADA
Draugam Pastaba

pa-Draugai, torontiečiai, 
garsinkite laikraštį, “Darbi- 

i žodis,” dienraštyje 
"Laisvėje.” Paskelbimas laik- 

yra labai

žydų biznierių, dantistų, ir 
daug tokių, kuri*e net pasau
linio karo fronte buvo, bet vis-| 
viena visus lygiai paliečia fa
šistų barbarizmas.

“Vokietijos fašistai taip 
įsiutę, kad net areštuoja 
kius žmones, kurie skaito
rubežinius laikraščius, arba to
kius, kurie gauna kitokiais • nįnkų 
būdais žinias iš kitų kraštų, j <<t „u.. 
Naziai šnipinėja ir užpuola raščio dienraštyje 
privatiškus namus, kur išgirs-’svarbu del gavimo naujų skai

tytojų.
Laikraštukas dar jaunas ir 

negali pasiekti plačiai darbi
ninkų minias. Dabar jisai at- 

: rodo, kad leidžiamas tik del 
Toronto darbininkų. Draugai, 
mes turime žinoti, kad ląik- 
raštis “Laisvė” pasiekia gana 
plačiai Kanados miestus ir 

jmistelius. Todėl labai yra 
i svarbu dienraštyje “Laisvėje” 
nors retkarčiais pagarsinti šį! 
mūsų laikraštuką. Aš manau,! 
kad dienraštis neatsisakys tai j 
padaryti.

ta, kad grupė žmonių klauso-! 
si radio. Daugiausia areštuo-. 
jami tie, katrie klauso radio 
iš Rusijos.”

Nors Vokietijos fašistai 
siunta ir terorziuoja visuome
nę, bet galima suprasti iš P>er- 
lyno korespondento rašinio, 
kad fašistai patys sau neužsi- 
tiki. Ir jau mato, kad fašis
tams gali ateiti trumpoj atei-j 
tyj galas.

Toliaus ponas 
sako: “Daugiau 
Vokietijoj žmonės kalba, 
fašizmas neišsilaikys.

gali suklupti bile dieną.

S. M. Bouton 
ir daugiau 

kad 
Fašiz-

Fašistai skaito kitų kraš- 
kaip 
kitų 
apie 
pa-

Naujų Metų Jau-

yra generalis ap- 
as nu- 

Jis sako: “Restaurane,

P. Bepirštis.

13,000 Naujy Narių
NEW YORK. — Tarptau

tinis Darbininku Ordenas 
užbaigė savo narių gavimo 
vajų. Drg. Bedacht, orga
nizacijos sekretorius, rapor-

kraštų gyventojai mano 
trečią “Reich.” Fašistai 
siryžę laikytis, bet jau jaučia
si daug silpnesni, negu kad 
buvo kiek laiko tam atgal. į
Naziai sakė keli mėnesiai at-i tuoja, kad šis vajus buvo la- 
gal, kad Vokietijoj į trumpą 
laiką bus išnaikinti visi Vokie
tijos priešai: žydai, marksis
tai, demokratai ir pacifistai.

kė pietus.
“O kiti svečiai sėdėjo res- 

nuliū- 
Pietūs susidė- 

Vieiia—
antra—košės; trečia 

Toki pietūs,” ko- 
1931 me-

taurano kampuose su 
dusiais veidais, 
jo iš trijų lėkščių, 
sriubos; 
—žuvies.
respondentas sako: 
tai kainavo 5 markės; 1932 
metais trys ir puse* markių 
pereitus naujus metus tik
markės pietūs kainavo, bet ir 
tai tik 5 ypatos visame restau- i 
rane atsirado, kad galėjo nu-! 
sipirkti.”

Tai ve, kokis Vokietijos liau
dies gyvenimas, net ir smul
kūs buržujai neturi už ką, 
naujų metų sulaukus, pietus 
nusipirkti. Na, o ką jau kal
bėt apie darbininkus? Toliaus 
Berlyno korespondentas pažy
mi, ant kiek Vokietijos jau
nuomenė atsineša linkui da
bartinės fašistinės tvarkos.
Žinomas daiktas, matyt, iš ko- Gugas, o nuo DLSA 17 kp. d.

korespon- U. Litvinienė. Vestuvių ko
kas liečia i mitetas leido publikai nubal

suoti, kuris iš jaunavedžių tu
ri turėti pirmenybę vestuvėse. 
Moterys sumušė vyrus į dul
kes, kas padarė daug nesma- 

Betgi tik-

690 E. 92nd St .

Elroy Ave., Brenb

1401 Pago St.,

9—J. Yasadaviče, 588—3rd Ave.,
Keneington. Pa.

10—J. Albauskie, 1100 Union Ave., Chicago

O. Box 841,
Cournoy, Pa.

439 Maplewood Ave.,

D. 42, Ricca Landing,

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

bai sėkmingas, gauta 13,452 
nauju nariu.

T.D.O. yra pašalpinū drau
gija, kaip ir mūsiškis Lie
tuviu Darbininku Susivie
nijimas.

Pa.
16— J. Šileika, 142 Pine St.. Nanticoke,
17 - F. SenuliH, P. O. Box 136, East 

Pittsburgh,i Pa.
19— J. Dzikas, P. O. Box 21

20— Wm. Yonikas. P. O, Box 11.
22—P. Cibulskis. 286 So. 2nd Št..

24— P. Sodeikie, 125 So. 
Ohio.

25— J. Dielininkaitis, 41
lo. N. Y.

26— A. Dambauakna, 224
Girardville, Pa.

27— E. Narakienė, Box. 241, Wilsonville, III.
29— Antanas Kubilskia, Box 236, Coal Cen

ter, Pa. '*■'<
30— J. Leonaitis, 107 N. Duųuoln St., Ben

ton, Ill.
32—1,. Tilvlk, 38 N. 7th St., Easton, Pa. 
.33—I’. Samulionis,

Grand Rapids, ____ _
34— J. Audiejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, III.
35— M. Krikštanas, 1512 Mohauk St., Sha

mokin, Pn.
36— Joe Pečeliūnas, 1009 So. Hobson St., 

Harrisburg. III.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdaife; Pa.
38— F. šaučuliš, 304 E. 6th Street, West 

Frankfort. Ill
39— Tony Zedolek, 514 Autumn Ave., Col- 

; Jinsville, III.
I 40—J. Kirtiklis, 1388 Andrus St.. Akron. O.
I 41—-Wm. Michalitcs, P. O. Box 387, Benld,
I TH.
. 42—P. Yonaitis, Box '

43—M. Lingevlčienė,
Saginaw, Mic?i.

j 44—Mary Barnes, 602

I 45—M. Savukaitienė, P. 
Pn.

IB—D. Simutis, 
Ind.

47— J. K. Alvinas.
troit. Mich.

48— J. Sabanauskas, 
ersvllle. Pa.

49— A. Matulevičius,

50 Mary Orman, 37

51—P. Maslaveckas,
Wilkes-Barre, Pa.

i72 -P. Deveikis. 1011
Chicago, III.

53— J. Gudišauskns, 437 Elm 
Pa.

54— Geo Braknis, 222 
Pontiac. Mich

, ....P.......................... ... ............... „

| V. Glaubičius, 316 George Ave., N. End, 
I • ’vUkes-Barre, Pa.
! 57—John Norkus, 851 Ferdinand St., Scran-
| ton. Pn.

58—S. Rninard, 28 Clarkson Street, 
Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa.. Tel. 1
Prot. Rašt. J. Staskevičius, 10 Melrose

Wilkes Barre, Pa., Tel.
Finansų rnš S. C. Kasparas, 27 Lynch 

Wilkes Barre, Pa., Tel. !
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Corleav

■ ■ : : “ Tol. 3251 1
Centro Telefonas 91840 po Aug. Stravinsko,

21 Ferry St.. Plymouth, Pa.

Moterų 
Pašelpinė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI: 

Pirm. E. Beniulienč, 16 Bunker Ave. 
Vlce-pirm. O. Turskienė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. Zizen, 678 N. Main St. 
Fiji. Rašt. K. Cereškienb, 87 Battle St 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

i Kasos Globėjos:

M. Duobienė, 221 Ames St.
V. Bartkienėj 29 Intervale St.
Ligoniu Rašt M. Potsus, 184 Ames 3t.
Maršalka J. Šimanskienė. 88 Vine St.

Visos gyvena. Montello. Mass, 
kare.

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRU IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE, 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. Yufikn, 325—4th Avė., Mo
line, III.

Pirm, pagelb. A. Matusevičia, 1003— 
25th St., Moline, III.

Fin. seki.'B. Daucenskas. 1552—10th 
Avė.. E. Moline, III.

Prot. sekr J. Julius, 48th St. & 6th$ 
Avė.. Moline, TU.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė.. E. Moline. Iii

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th St 
& 5th Avė., Moline, TU.

Maršalka J. Kairis, 2435—33rd St 
Moline, III

DETROIT. MICH.
; Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio
i Keistučio Draugystės valdybos antra- 

Bianford, i šai 1932 metų.
~ j Pirminin. M. Birsenas, 6388 Sparta 

Avenue, Detroit, Mich.
Min- j Vice-pirm. Vincas Palkauckas, 4925 

Ogden Ave.
Nutarim. rašt, Ona Gyviute, 7148 

MacKenzie Ave.
Turtų rašt. A. Jekstis, 1462 . Junc

tion Ave.
Kasos Globėjai: J. Račiūnas, 6821 

Da r ton Ave.. Eva Vėgėlienė, 7715

Braknis.

View, 
Empire

Salle St..

St., Tamaqua,

Crystal Lake Dr.,

Alsko. 980 Bruce SI.. R. D. 1. 
Washington, Pa.

Wilkes Barre,

TORONTO. ONT., CANA HA

MONTELLO. MASS. 
ROKO PAŠALPINŪS 

DRAUGIJOS
Vaidybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonia. 23 Banka St. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašu rast., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligoniu rašt. A. Baronas, 16 Holbrook A fe. 
Iždininkas Tgn. Petrauskas, 22 Merton < St. 
Finansų rasi. J. Stoškus, 20 Faxon St. 
Iždo Globėjai:

S. Petravičia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičius. 162 Melrose St.
S. Mačiulaitis. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, J41 Sawtell Ave. 
Visi iš Montello. .

atsibūna kas mėnesi, kiekvieną pirmą 
(lą. Lietuvių Tautiškame name.

Ne tik su" bi?.'- Vadai Siūlys Baigti Streiką
Buržuaziniuose

o-tom iš p. Bouton straipsnio, šiuose pranešama, kad Uni- 
2 , kad Vokietijos fašizmas smun

ka

Šiuo pranešu, kad i šių melų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.I’.D jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba. 157 Gorevale. Toronto 
Vicc-pirm. .1. I.inarlas. 37p Crowford Sir.,

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham SI., Toronto 

Centro sekretorius,
.T. Barčas.

jr galutinai žus.

Vestuvės ir Kas 
Daugiau

ted Anthracite Miners uni
jos vadai šaukia konferenci
ją vasario 6 d. Tai būsianti 

I nepaprasta konvencija. Ma
honey ir Capellini pasiūlys 
konvencijai, kad mainieriai 
tuojaus grįžtų į darbą ir 
pavestų savo reikalus val
džios Nacionales Darbo Ta-

Mainie-
riai turėtų sukilti prieš šitą 
Maloney ir Capellini parda- 
vystę.

LOWELL, MASS.
ir Dukterų Pašalpinės 

ffystės Valdyba 1934 ' metams:
A. Palubinskas,

Belle Grove, Box 108 Dracul, 
. pagolbininkąs J. Daugirda, 

29 Whipple St., Lowell, 
raštininkas, A. Rutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
raštininkas. V. Mikalopas,

973 Central St., Lowell,
St. Paulenka,

13 Walnut St.. Lowell,

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit i jūsų 
jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 rri?TT 17 AI n 171?

Arba užeikite pasikalbėti ARLI-LJylBLK
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

C<>000<X><XX>0000000000000<>000<>0<X><>0<

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.

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

DETROIT, Mich. — Pereito 
sekmadienio vakare įvyko A 
LDLD 52 kp. ir LDSA 17 kp. , rybos arbitracijai. 
vestuvės. Jaunavedžiai buvo 
tų dviejų kuopų organizato
riai. Nuo ALDLD kp. d. senis

suprasti 
ar mažai

respondencijos, kad 
dentas daug slepia, 
fašistinį terorą.

Čia jau galima 
kad jis rašo daug
Toliaus sako: “Mano jaunes
nis sūnus, naujų .metų lau- gurno tarpe vyrų, 
kiant, išėjo su draugais į Ber- renybėj kitaip ir negalėjo bū- 
lyno pasilinksminimo vietas, ti, nes moterys visuomet tose 
Jie aplankė 8 vietas, kuriose! organizacijose ir abelnai visam 
buvo labai mažai žmonių, i veikime daugiau dirba, 
žmonės negeria daugiau nie- vyrai.

Alus vokie- ir moterys 
geriausias gėrimas sistatę 
laiku, nes vyno, didatą, 

šampano negali šia buvusios ten publikos, bu- 
nes žmonės neturi vo surinkta 550 balsų (centų).

Vadinasi, publika paaukavo

kaip
taip
liu

ką n-

Kaip vyrai,
buvo kietai 

laimėti -savo 
nes iš neperdaugiau-

Lietuvos Sūnų 
I.. " 

Pirmininkas

Pirm.

Fin. i

Prot.......... .

Iždininkas, .. 
1 

Iždo globėjai: J. M. Karsonas, 
i: - ■ 

Ir A. Raudcliunas,

Maršalka, M. 
39 

Draugystė 
antrą nedėldienį kiekvieno 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mass, 
nosį, o metinis gruodžio men.
Pusmetinis susirinkimas įvyksta birželio mė- 

Organo prižiūrėtojas,
.1. M. Karsonas.

Jas atvežė apie toną me
daus. Dabar dar galima gau
ti medaus “Laisvės” ofise. I

Tyras bičių medus, suneš-j 
tas »vasaros metu iš žolių žio-j 
du. Parsiduoda gana pigiai.;

75c. Galionas
$2-50

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

Krizis Francijos Kabinete

10 Tyler St .

75 Union St.,
Uždarinis, 
Pleasant St., 

laiko mėnesinius

Dienraščio
yra susipažinę, kaip svarbu 
yra medus palaikymui sveika
tos gerame stovyje. Nes Dr. 
Kaškiaučius apie tai yra daug 
rašęs.

Tuojau įsigykite tyro me
daus ir naudokitės juomi.

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

ko. kai tik alų. 
čiams yra 
dabartiniu 
degtinės ir 
nusipirkti, 
pinigų.

“Jaunuomenė labai nusimi-; $5.50 suvienijimui šių dviejų 
nūs, nuliūdus, išrodo, kad lau- organizacijų išlaidoms.
kia ko. Suėję į mažas grupe- Dabar, susivieniję, šios dvi I 
les kalbasi, bet neturi jokio, didžiules kuopos krūvon, re n-į 
linksmumo.” ė 
matom prie ko privedė fašisti
nė tvarka Vokietijos gyvento-ismų drama, 
jus.

Toliaus Berlyno korespon-igu 
dentas sako: “............ _ _ .
labai sunkus gyvenimas tiems.'vietų valdžia, 
katrie nepritaria fašizmui. Na-j perstatytas 10 d. vasario, Uk-i 
ziai persekioja visus, o dau
giausia žydus, žydai taip su
spausti, kad negali nei 'namo 
arba kambarių pasiranduoti. 
Yra tokių atsitikimų, kad žy
dai per gentkartes gyveno Vo
kietijoj, bet dabartiniu laiku 
jr tiems jau vietos nėr. Yra

Čia jau aiškiai giasi sulošti didelį veikalą! 
.......>! “Pradžia.” Tai keturių veik-

Tai vaizdas , iš
kovos darbininkų ir valstiečių 

i /reakcionieriais, kuomet 
Vokietijoj yra! buvo įsisteigus Lietuvoj So-

PARYŽIUS. — Premje- 
ras Daladier prašalino Pa-! 
ryžiaus policijos prezidentą 
iš vietos ir tuo būdu kilo 
krizis kabinete. Trys kabi-, 
neto nariai rezignavo. Jie 
esą susitepę su Savitskio 
banko skandalu.

ATIDAVĖ VISA GALIĄ 
HITLERIUI

LINDEN, N. J.
Lietuvių Saulės Pašaipiuos Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m.
Pirmininkas: A. Mazūras, 

Pirm. Pagclbininkas: F.
• 1 

Protokolų Raštininkas: R.

Finansų Rašt.: G, Lcna/th,

Iždininkas: J.

Trustistai:

L. Bartkiene, 
Maršalka: F. ...

Ko'rcHjiondenlas:

BOSTON LUNCH
Tai .Lietuvių Valgykla

Draugija 
trečiadienį. 
16th St., Linden. N. J.

1411

110 W.
Uskurėnas, 

150 S.
J. Vertelis,

20:
19 E. 19th St.

Marozas,
1413 Clinton

O Vcrlelicnė,
203 W. 16th

Linden, N. J.
laiko susirinkimus kas pirmą

Linden Hall, Wood Avė., ir

i PITTSBURGH© IR APIELINKtiS 
PRIEŠFASISTINIS K-TAS. 1931: J

1 Pirm. S. Ivanauskas, 854 Marguerite
I . i Ave., Wilmerding, Pa.

dentas Hindenburgas oficia-1 pirm- pagelb. w,. a. Kairys, 4u 
Įliai pavedė visą galią Hitlė-|~ 
Iriui. Atidavė jam teisę do-'Ir 
I vanoti bausmes ir samdyti 
bei atleisti visus valdžios 
tarnautojus. Ta teisė pri
klausydavo prezidentui. i

BERLYNAS. Prezi

Phone STagg 2-6497

Veikalas bus j Draugijų Adresai, Kurios
rainų svetainėj, Martin Hali 
ir Martin St., du blokai į žie
mius nuo Michagan Avė. Lo
šimas prasidės 7 vai. vakare.. 
Po lošimui šokiai prie puikios 
muzikos. Priegtam 
damos dvi puikios 
Įžanga d ei teatro

Turi “Laisvę” už Organa
APLA

NAUJI

CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

bus d no
ri o vanos, 

ir šokiu

APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

Sekretorius ir antrašas 
, 3317 W,_ Carson 

109 Črcss Št.
Carnegie,

Kuopos
2—-A. Yankauskas, 

Corliss Sta., Pittsburgh, Pa.
3 - J. Gntnveckas,

st.,

ra.

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.

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

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

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $250

Per vieną menesį galite gaut augščiau paduodaųius plaukų sutaisy- 
X* mus už $2.50 Panedėliais, Utarninkais ir seredomfai

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

i

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

Remington Rąhd

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

Sulig mūsų patarimo, kompanija sudeda visus lie
tuviškus akcentus už tą pačią kainą

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

Oi
■ ii
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RADIO-SIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Daugiau Žinių iš “Laisvės” 
Šėrininkų Suvažiavimo

Jau vakar dienos “Laisvė
je,” pirmame puslapyje, buvo 
žinių iš atsibuvusio metinio 
“Laisvės” šėrininkų suvažiavi
mo. Suvažiavimas savo skai
čiumi buvo tokis pat, kaip ir 
pereitais metais. Jis buvo 
pilnai revoliucinėje dvasioje.

Prisimena keturi pastarieji 
“Laisvės” suvažiavimai. 1931 
metais oportunistai Pruseika- 
Butkus norėjo “Laisvę” atim
ti iš Komunistų Partijos vado
vybės po priedanga, būk jie 
ją nori išgelbėti, o K. P. nu
marinti. Tada juos atrėmė re
voliuciniai proletarai. Tada 
buvo sunkaus darbo ir vado
vaujantiems draugams.

1932 metais < 
renegatiškai dar bandė 
monstruoti, bet tada buvo virš 
440 šėrininkų, o Pruseikos pa
sekėjų tik 32. Tame suvažia- I 
vime veik nebuvo naudojamai 
“sunkioji artilerija”; mūsų 
kadrai, mūs veikėjai atvykę iš 
kolonijų supliekė pruseikinius, 
kad antron sesijon pruseiki- 
niai nesirodė, tik pabaigoje 
Ignas Bečys atsinešė Butkaus- 
Pruseikos iškeptą rezoliuciją.

.T.......... Į
i konferencijoj, kuri tuom laiku 
buvo Washingtone, jie susi
rinko ir prisiuntė telegramą 
pasveikindami “Laisvę” ir lin
kėdami ir ant toliaus plėsti 
darbininkų kovas.

Pirksime Naują Mašiną

Drg. P. Bukniui išaiškinus, 
kad “Laisvei” reikalinga nau
ja mašina plakatų, spausdini
mui. kuri automatiškai dirbtų, 
—vienbalsiai šėrininkai pasi
sakė už tokią mašiną ir ant 
vietos tam tikslui suaukavo 
apie $100.00. Vardai aukoto
jų tilps rytdienos “Laisvėje,”

Į direktorius išrinkta 12 
draugų ir draugių. T pava
duotojus 6. Visi sugabūs ir 
tinkami. Suvažiavimas baigė
si delegatams dainuojant “In- 

I ternacionalą.” Daugelis sve
čių pasiliko dalyvauti “Lais
vės” vakarienėje. 

t š.

u Buržuazijos Spaudos Veidas
New Yorke ir Brooklyne 

; streikuoja apie 15.000 taksiu 
■A

draiverių. Kapitalistinė spau
da begėdiškai nori padėti su
laužyti darbininkų streiką. Ji 
skleidžia visokias 
Šiuom kartu New! 
krito daug sniego, 
pasidengė ledais.
žmonių parvirsta i ir užsigau- 
na! Tai kapitalistiniai laikraš
čiai aprašydami tas nelaimes 
primeta kaltę del taksių drai
verių. Rašo, kad būk, jeigu 
jie nestreikuotų, tai žmones 
taksiais važinėtų ir būtų svei
ki. Vienas vaikutis parpuolė 
ir nusilaužė kojukę. Ir čia 
jau pagal kapitalistų spaudą 
kalti streikieriai. Ji užtyli tą, 
kad darbininkai ne tik neturi 
pinigų del važinėjimo taksiais, 
bet ir nusipirkti drabužius ir 
maistą.

istorijas.
Yorke iš- 
šaligatviai

taip negalima atlikti šokių 
svetainėje.

Po koncertinei programai 
vėl tęsėsi šokiai prie geros or- 
kestros. Ši vakarienė ir ba
lius parodo, kaip dienraščio 
“Laisvės” įtaka auga darbi
ninkų tarpe. Daugelis kalbė
jo, kad reikėtų, kad 
rengtų bent dvi 
kiekviena žiema. V C.

“Laisvė” 
vakarieni

Buvęs.

MOŠŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

ALDLD 1 Kuopos Susirinki
mas—Gausite “Šviesą”

WMCA-570 Kc
7:45 P. M.—Studio Orch.
9:30—Mauro Cottone, Organ

10:00—Jeanne Laval, Contralto;
John Williams Armstrong, 
Tenor

10:30—Hockey—Rangers vs. Cana
dians

10:45—Dance Music
11:30—Gene Marvey and Jerry 

Lester, Songs
WEAF—660 Kc

5:45 P. M.—Mountaineers Music 
6:00—Frances Alda, Soprano 
6:30—Midweek Hymn Sing 
6:45—Cheerio Musicale
7:00—Mary Small, Songs
8:30—Wayne'King Orch.
9:00—'Bernie Orch.

11:00—Talk—J. ,B. Kennedy
11:15—J e ste rs T rio 
11:30—Whiteman Orch. 
12:00—Vallee Orch.

WOR-710 Kc
8:00 P. M.—Grofe Orch.; Frank 

Parker, Tenor
8:30—Borrah Mlnevitch, Harmonica 

Band
10:30—Eddy Brown, Violin; Concert 

Orch.
11:00—(Moonbeams Trio
11:30—Lane Orch.

WJZ—760 Kc
9:00 P. M.—Alice Mock, Soprano; 

Edgar Guest,* Poet; Koestner 
Orch.

9:30—Duchin Orch.
10:00—Society Orch.; Sid Gary, 

Songs; Sydney Mann, soprano 
10:30—Mario Cozzi, Baritone 
11:00—Three Scamps, Songs 
11:15—Anthony Frome, Tenor 
11:30—Himber Orch.
12:00—Masters Orch.

WNYC—810 Kc
2:45 P. M.—Elsie Vecsey, Songs 
3:00—Manhattan Concert Band 
4:45—W. Chosnyk, Violin
5:00—The Horse—John R. Saunders j 
5:45—Carmen Josephy, Songs 
6:00—Modern Grub Street— W.

Orton Tewson
6:15—Studio Music

Boake Carter

Valgyklų ir Viešbučių Darbi- 
hnnd?"”^1 ’ n’nly Streikas Tvirtąją 
Az Čl I 1 V4 U Ll Vz ““ '

Dabartiniu laiku tūkstančiai 
I New Yorko valgyklų ir vieš- 
I bučių darbininkų ir darbinin
kių yra streiko lauke. Dar
bininkų solidarumas ir pikie- 
tų linijos didėja. Ponas F. J. 
Daniell, galva CWA darbų, 
pavarė veiterius iš darbo tik 

; todėl, kad tie veiteriai atsisa
kė eiti streiklaužiauti. Tas 
dar kartą parodo, kad NRA ir 

1933 metais tik keletas Pru-įcwA vedėjai prisideda prie 
seikos-Butkaus apgautų darbi-1 darbininkų streikų laužymo ir 
ninku dalyvavo, jokios rolės ardymo darbininkų vienybės, 
jie jau nevaidino. Bet pavaryti iš viešų

Dabartiniaipe suvažiavime 1 veiteriai 
buvo keletas darbininkų, J 
rie dar vis neatsipalaidavę nuo! bininkais geriau 
Pruseikos-Butkaus kontr-revo-l bedarbių, eilėse, negu 
liucinės linijos, bet jie jau ne-j streiklaužiais, 
piršo tą liniją suvažiavimui.) 
Vadovaujanti draugai, mūsų i 
red., administ. ir nacionalių ! Negfy Persekiojimas Auga 
organizacijų priešakyje sto
vinti patys mažai užėmė lai
ko diskusijoms. Jie davė pro- kaipo rasės persekiojimas au
gą atvykusiems draugams ir'ga. Panelė O. Doty, vedėja 
draugėms diskusuoti: — lai Wadleigh High School atsisa- 
kalba mūsų kadrai, vajininkai. kė įleisti negres studentes 
veikėjai, lai kritikuoja, lai nu-; bent į kokios studenčių organi- 

Ji pareiškė: 
Ir reikia pripažinti, j “Nei viena negrė nebus įleista
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KAS NAUJO TARP 
LIETUVIŲ

1,000 Svečių Dalyvavo 
“Laisvės” Vakarienėje

Po LKSB šėrininkų suvažia
vimo, 
room svetainėje įvyko “Lais
vės” metinė vakarienė. Kaip 
ir buvo laukta, turėjome 1,000 
žmonių tik vakarieniaujančių, 
o dar šimtai buvo, kurie šoko i ^ajyv 
ir linksminosi kitoje svetainė-LiQV.k; 
je. Į du kartus prie stalų ne

darbu j galėjo sutilpti. Dar. trečią 
išreiškė savo solida-į kartą turėjo sėsti.

ku-Įrumą su streikuojančiais dar-1 Vakarienė buvo labai gera, 
atsidurdami j Mūsų gaspadinės skaniai pa

būti, gamino. Draugės Depsienė, 
) Z a b lackienė, Bitarmonienė, 
Malinauskienė, šolomskienė, 
Laukaitienė ir drg. K. Tamo
šiūnas, W. Baltrušaitis, P. A- 
lekna ir visa eilė kitų labai 
sunkiai dirbo pagamindami ne 
vien 
kam 
mus 
tus. 
daugiausiai Aido Choro mer
ginos ir vaikinai. Matėsi dar
be jaunuolių iš Great Necko, 
Newarko ir Elizabetho. Jie 
mobilizavosi ir atėjo vieni ki
tiems į talką j po vadovyste 
drg. A. Pakalniškienės. Vi
siems draugams, draugėms ir 
jaunuoliams “Laisvė” taria di
delį ačiū!

Po vakarienei atsibuvo kon
certinė programa. Pirmininka
vo drg. R. Mizara. Pirmiau
siai dąinavo drg. J. L. Kava
liauskaitė—labai gerai.

Pennsylvania viešbutyje žy- A- Višniauskas šiuom 
dų organizacijų atstovų įvyko dar puikiau dainavo,. 

Dalyvavo virš pirmiau. Aido Choro 
Tai daugiau- Oktetas tikrai padarė

Negrų darbininkų ir abelnai

rodinėja, kas taisomo. Tai ge- zacijos viršūnės, 
ra linija. 7
kad mūsų draugai puikiai ži-' j viršininkus.” Tas dar vieną 
no dienraščio pareigas. Dis-'kartą parodo, kad negrai tik 
kusijų turinys nurašytas ir jis, ant popieros yra lygūs su bal
savo laiku tilps spaudoje.

Abelnai suvažiavimas buvo 
geras, draugingas, konstruk- 
tyvis. šis “Laisvės” suvažiavi
mas daugiau gavo pasveikini
mų, kaip bent kuris kitas pir
mesnių. Su pasveikinimais 
gauįa apie $200.00 aukų ir 
daug gerų ir nuoširdžių pata
rimų. Pasveikinimai bus at
spausdinti “Laisvėj.”

Darbininkai Dirbo Be Algų

Krizio metu sunku komunis
tų spaudai verstis. “Laisvės” 
darbininkai dirbo ne visada 
gaudami algą. 1933 metais 
jie išdirbo net tris savaites ne
gaudami mokėti. Kas rodo, 
kad dabartinis “Laisvės” dar
bininkų sanstatas yra pasi
šventęs. Pas juos yra pasiry
žimas išlaikyti mūsų dienraš
tį.

“Vilnis” Sveikino “Laisvę”

Laike suvažiavimo aplaiky- 
tas telegramas nuo “Vilnies” 
mūsų dienraščio darbininkų su 
pasveikinimu Air pranešimu, 
kad jie sukėlė “Laisvei” $40.- 
00 aukų. Mes žinome, kad 
jie sunkiai verčiasi, bet vaka
rų 
su 
tai 
Jų 
mingus aplodismentus.

Pasveikinimas iš Bedarbių
Konferencijos

Lietuviai darbininkai dele
gatai visos šalies bedarbių

[tais gyventojais Jungtinėse 
Valstijose. Atskiri elementai 
nusistatę prieš negrų rasę ga
li daryti ką nori ir juos nie
kas nebaudžia. -

Žydai Laikė Konferenciją

konferencija. 
1,000 delegatų.
šiai patriotiniai nusistatę as
menys. Jie svarstė klausimą, 
kaip pagelbėt žydams,' kurie 
turėjo bėgti iš Vokietijos po 
to, kaip ten įsigalėjo fašistai, 
o ypatingai del žydų susitel
kusių į Palestiną. Jie nutarė 
sukelti $2,000,000 fondą, kad 
pagelbėjus tiems • pabėgia- 
liams. Jų konferencijoje ne
simatė nusistatymo kovos dva- 
sios^ prieš fašistus, nes dauge
lis delegatų yra turtingi biz
nieriai, kurie nieko neturėtų 
prieš fašistus, kad tik jie leis
tų! žydams biznieriams Vokie
tijoje bizniavoti.

Policija Dūksta tarp Negrų

Grand Paradise Ball-

vakarienę, bet ir šėrinin- 
puikius ir prieina- 
sulyg kainos pie- 
Patarnavo prie stalų

ir centralinių valstijų mū- 
dienraščio draugai yra kie- 
susirišę su rytų dienraščiu, 
telegrama iššaukė griaus-.

New Yorko ir Jersey City 
policija po priedanga jieškoji- 
mo raketierių pradėjo daryti 
kratas negrais apgyventose 
sekcijose. Tas daroma tiks
liai, kad terorizavus negrus 
darbininkus ir kiršinus baltus 
gyventojus prieš negrus, kad 
vę, tarp negrų) yra raketierių.

Drg. 
kartu 
negu 
Vyrų 
didelį

įspūdį. K. MenkeĮiuniutė už
žavėjo publiką savo stipriu ir 
gerai išlavintu balsu. M. 
Pranfckaitė, kuri dar tik pirmu 
kartu Brooklyne dainavo, su
žavėjo publiką, 
ir' išlavintą balsą, 
te puikiai dainavo, 
baigos Aido Choro 
Sekstetas sudainavo kėlės dai
nas ir mužikai pritarė vaidini
mu, kas publikai labai patiko. 
Dainininkams ir dainininkėms 
akompanavo draugės B. ša- 
linaitė ir Nellie' Valinčiutė. 
Visi dainininkai publikos 
griausmingais aplodismentais 
buvo lydimi ir iššaukiami dau
giau dainuoti. Reikia pasi
džiaugti mūsų programos iš-l 
pildytojų išsilavinimu ir jų 
p a s i t a r navimu dienraščiui. 
Jiems visiems priklauso dide
lis darbinjhkiškas dėkui!

žinoma, koncertinę progra
mą išpildyti, kada publika nė
ra susodinta, yra keblumų.; 
Vieni vaikštihėja, kiti negali 
gerai matyti, tai jieško geres- 
rjio- kampęlję—vietos. Bet, ki-

Ji'turi gražų
A? Klimiu-, 

O ant p a-j
Merginų*

'W'x

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

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

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
kuopos ir buvusių LDSA na- 12:0(k-Bide Dudley 
rių susirinkimas įvyks ketvir- — 
tadienj, 8 d. vasario, 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės 
Dalyvaukite visi 
draugės, nes yra 
reikalų.,

Taipgi 
kiekvienas narys 
rie tik yra pasimokėję už 1933 
metus, gaus labai gerą žurna- 

■ lą “Šviesą.” Šis žurnalas yra 
| lauktas nuo senai. Lietuviai 
| darbininkai dar neturėjo tokio 
žurnalo.

Ateidami į susirinkimą at
siveskite ir savo pažįstamus, 
kaimynus, jeigu jie ir nestos 
šiuom kartu į organizaciją, tai I 

maudami susipažins su Į 
j darbininkų reikalais, kuriuos 
organizacijos s usirinkimuose 
svarstome, žinoma, visi steng- 
kimės įgauti naujų narių. 
Taipgi kiekvienas ir kiekviena 
pasirūpi nkime užsimokėti 
duokles už 1934 metus, nes iš
leidžiant žurnalą “Šviesą”, pa
sidarė daug išlaidų. t I

Org.

WABC—860 Kc
7:30 P. M.—Serenaders Orch.
7:45—News
8:00—Studio Orch.
9:00—Philadelphia Studio Orch.

10:00—.Gray Orch.; Irene Taylor, 
Songs

10:30—News Bulletins
1Q:45—Harlem Serenade
11:15—Charles Carlile, Tenor
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lopez Orch.

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborhis (Undertaker)

šiame

’ svetainėje.
draugai ir 

daug svarbių

susirinkime j 
ir nare, ku-

Maspeth Darbininkiškų Orga
nizacijų Narių Susirinkimas

ALDLD 138 ir LDS 14 kuo
pų bendras susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 8 dieną vasario 
pas draugus Laukaičius, 64-45 
Perry Avenue, 8 valandą va
kare.

Visi nariai dalyvaukite šia
me susirinkime, nes yra daug 
svarbių dalykų aptarti. Taip
gi, ALDLD 
91 kuopos 
susirinkime 
mą numerį

ir buvusios LDSA 
narės dalyvaukite 
ir atsiimkite pir- 
žurnalo “šviesa.”

Sekr.

Nedėlioję Matykite Komediją 
—“Už Pinigus Vesta Pati”

Nedėlioję, 11 d. vasario, 
4:30 vaL po pietų, Interna
tional Workers Kliube, 723— 
5th Ave., So. Brooklyne', bus 
suvaidinta viena iš juokingų 
komedijų)' “Už Pinigus Vesta 
Pati.” Rengia.. LDS 50 kuopa. 
Svetainė tik naujai įrengta, ir 
labai tinkama.

Apie.pačią komediją nerei
kia daug sakyti, juoko turėsi
te įvalias,. O komedijos svar
ba ir yra) tame, kad gerai pa- 
juokinus publiką. Mūsų mė
gėjai jau antru kartu los, tat 
jie dar sugabiau suvaidins, 
nors ir pirmu kartu jau pagir
tinai gerai lošė.

Po perstatymo buš šokiai 
prie W- Norris orkestros, kuri 
grieš lietuviškus ir ameriko
niškus šokius.

Rengėjai užkviečia ne vien 
So. Brooklyno lietuvius gyven
tojus, bet ir Williamsburgo ir 
kitų miesto dalių atsilankyti. 
Daūgelis dar nematėte laike 
pirmo perstatymo, tai pamaty
kite dabar, pasigėrėkite irv pa
remkite Organizaciją !x

• 1 'a : ' ‘D; M. š.

Vakarienėss Tikietų 
Platintojams

PARDAVIMAI

pa- 
va- 

karienės tikietų, prašome tuo- 
jaus atsiskaityti su vakarienės 
komisija. Norime tuojau pa

Draugai, kurie turėjote 
ėmę platinimui “Laisvės”

Vakarienes Komisija.

Visiems Aktoriams “Už Pini
gus Vesta Pati”

rolesDraugai, kurie turi 
veikale “Už Pinigus Vesta Pa
ti”, dalyvaukite “Laisvės” sve
tainėj, trečiadienio vakare, 
vasario 7 d., 7:30 vai. Įvyks 
repeticijos.

Visi aktoriai būkite laiku, 
nes turėsime sulošti šį veikalą 
vasario 11, So. Brooklyne.

PARSIDUODA KRAUTUVĖ, Novel-j 
ties Patentuotų gyduolių, ir viso

kių šaknų. Geroj vietoj ir labai gra
žiai Įrengta. Priežastis, važiavimas j 
į Lietuvą. Parduosiu pigiai. Palan- 
go Store, 309 Walnut Street, Newark, I 
N. J.

į lauk tuvių direktorius | 
i I{Išbalzamuoja ir laidoja numirusius • 
į ant visokių kapinių; parsamdo au-1 
į tomobilius ir karietas veselijoms,| 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams į

(.31-33)

PARSIDUODA Cleaning ir Tailor
ing krautuvė už labai prieinamą 

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
*-----------------------------------

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

MONTREAL - CANADA

8

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

fl 

fl

Darbininkų Mokinių Balius

35 E.Darbininkų Centre, 
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 su didele 
energija, nes jie supranta, 
kad tas teiks nauda darbinin
kų klasei. Bet stoką pinigų. 
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 darbinin
kės yra kviečiami.

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

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

Įdegimas bei ReumatiŠki Nesveiku
mai.

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

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, la
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
čiepų Įšmirkštimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

DR. ZINS
10 l ast iŠ ST. N. V

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

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

<♦>

<♦>

<!>

<i>

<♦>

MIRTYS—LAIDOTUVES

Anna Strubas—Stevens, 55 
metų, 14 Lewis PI., mirė vasa
rio 2 d. Pašarvota graboriaus 
Garšvos koplyčioj,
vasario 6 d. Holy Cross 
nėse.

Palaidota 
kapi-

metu, 
vasa- 

Pašarvotas grabo-I
Pa-J

Vincent Balčiūnas, 15 
265 Graham Ave., mirė 
rio 2 d. 
riaus Garšvos koplyčioj,
laidotas vasario 6 d. Jono ka
pinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina- 
graborius J, Garšva.si

Vincas Betitis, 34 m. amž., 
275—57th St. ’ Mirė vasario 3 
d. Bus palaidotas vasario 6 
d., Jono kapinėse. Laidotu
vių apeigomis rūpinasi grabo- 
rius Matthew P. Ballas (Bie- 
lauskas).

>

<♦>

<!>

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimia« 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 >0:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieną
Telephonas MEdallion 3*1328

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

LORIMER RESTAURAN1
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINS1T 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

$ f

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą

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

arti Grand 'Street
Telefonas Evergreen 6-3959

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Sukatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMISI
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

<♦>

d>

<♦>

<♦>

4>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




