
> Peršovė Sovieto Konsu
lato Darbininką

MASKVA. — Gautas pra
nešimas iš Mandžu rijos, kad 
miestelyje Sachalian tapo 
peršautas Sovietų konsulato 
darbininkas. • Peršovė poli
cija. Mandžurijos valdžia
oficialiai atsiprašė už šitą 
ivvki. 
v V V

Kas Slepias už kn\ų-Vo- 
kiečių Sutarties?

VARŠAVA. — Lenkijos 
užsienio reikalų ministe
ris Beck plačiai kalbėjo 
apie padarytą nepuolimo 
sutartį tarpe Lenkijos ir 
Vokietijos. Jis tvirtino, 
kad Hitlerio valdžia labai 
“protinga” ir greitai pri
eita prie susitarimo su ja. 
Beck priminė, kad nepuo
limo sutartis reiškia dau
giau, negu tik draugišku
mo sutartį. Spėjama, kad 
yra slaptai Vokietijos su 
Lenkija susitarta pasida
linti Pabaltijos kraštus ir 
užgrobti Sovietinę Ukrai
na, v

ŽUVO SEPTYNI JAPO
NAI KAREIVIAI

MUKDEN, Mandžurija. 
—Čionai traukinio nelaimė
je užmušta septyni japonai 
kareiviai. Nelaimės prie
žastis nesusekta.

Paleis Žmogžudžius, 
Kurie Nulinčiavo 
Negrą Jaunuolį

ST. JOSEPH, Mo. — Val
džios prokuroras pareiškė, 
kad visi chuliganų vadai, 
kurie nulinčiavo negrą jau
nuolį Warner, bus paleisti 
ir kaltinimai prieš juos pa
naikinti. Viso suareštuota 
buvo septyni

/

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

£
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ROOSEVELTO VALDŽIA IŠLEIS $100,-j 
000,000 SUNAIKINIMUI PIENO, KADA' 
MILIŪNAI BEDARBIU VAIKU BADAUJA i

WASHINGTON. — Kon
gresas paskyrė du šimtu mi- 
lionų dolerių taip vadina
mai Agricultural Adjust
ment Administracijai. Tos 
milžiniškos sumos pusė, bū
tent 100,000,000 skiriama 
sumažinimui pieno gamy
bos. Mažinimas bus atsiek- nyksta del stokos pieniško 
tas dviem būdais. Iš vienos maisto!

pusės, bus šelpiami tie tur
tingi farmeriai, kurie'sutiks 
mažiau pieninių karvių lai
kyti, iš kitos pusės, valdžia 
supirkinės melžiamas kar-! 
ves ir jas sunaikins, pavers 
i trąšas bei muilą. Tuo tar
pu pati valdžia pripažįsta, 
kad milionai bedarbiu vaiku v t*

ČEVERYKU DARBIN. UNIJA REIKALAU
JA NAUJO BALSAVIMO DIRBTUVĖSE

prie 
pri-

NEW YORK.—Kelios die
nos atgal devyniolikoje če- 
verykų pramonės fabrikų 
darbininkai balsavo 
kokios unijos nori
klausyti. Balsavimas buvo 
vedamas po valdžios ir bosų 
priežiūra. Valdžios agentas 

| paskelbė, kad devyniose 
dirbtuvėse rinkimus laimė-

Naujosios unijos komitetas 
protestuoja prieš balsavimo 
vedimą. Nurodo, kad tose 
dirbtuvėse bosai vedė di
džiausi terorą prieš darbi
ninkus, nebuvo slapto bal
savimo, darbininkams buvo 
grūmojama darbo netekimų, 
jeigu nebalsuos už skebinę 

Tuo būdu naujoji 
reikalauja,

jus nauja United Shoe Wor- I uniją
; kers unija, o dešimtyje unija griežtai 
dirbtuvių <
pasisakę už skebinę Boot/'būtų pravedamas 

land Shoe Workers uniją.|balsavimas.

Prasidės Vajus už Parė
mimą Vokietijos K. P.

Amerikos K o m u nistų

finansinę paramą Vokie
tijos Komunistų Partijai, 
kuri slapta veda didvyriš
ką kovą prieš kruvinąjį 
liitlerizmą. Vajus bus 
pradėtas su masiniu mi
tingu New Yorke vasario 
11, kuris bus Bronx Co- 
iseum. Susirinkimą šau
kia pats partijos Centra
is Komitetas. Apart kitų, 

'kalbės partijos sekreto
rius Browder ir “Daily 
Worker” redaktorius drg. 
Hathaway. Bus ir dainų 
jrograma.

DAKTARĖ NUNUODIJO 
DAKTARĄ

GREENWOOD, Miss. — 
Mirė nuo užnuodytos degti
nės Dr. Kennedy. Prieš 
smertį savo broliams pareiš
kė, kad jam užnuodintos 
degtinės uždavė Daktarė 
Sarah Ruth Dean. Pasta
roji traukiama teisman.

Į Nužudė Peiliu Jaunuolį
darbininkai būk kad toj dešimtyje dirbtuvių j n n. . • 
ž skebinę Boot i būtų pravedamas naujas KaiuO OlOiyje

Valdžia Išrandavos 
200 Negrių Bedarbių

NEW YORK. — Vietinis
... Unčlninkai. | cwA skyrius pranešė, kad 

Vadl.n.as.1’ .ya,:StN2’ jis sutiko. išrandavoti du 
šimtu negrių moterų bedar- 

ibių turčiams, kurių pačios 
inegeruoja ir negali atlikti 
namų ruošos. Bet CWA po- 

i nai tam darbui neišraudavo- 
I

 j ja baltveidžių merginų.

Tūlas amerikonas darbi-!
ninkas Ryan, narys Ameri-! Lenkijos Ministeris 
kos Legiono rašo, kad jis | Važiuosiąs j SSSR 
pirmu sykiu gavo pamaty- { 
ti ir paskaityti Komunistų 
Partijos organą “Daily 
Worker.” ________ (
labai patiko, nes jis jam akis! 
atidarė. Ryan žada visais 
būdais remti komunistų ju
dėjimą.

se negrų žudytojai gali elg
tis taip, kaip nori.

Amerikonui Darbininkui 
Atsidarė Akys

VARŠAVA. — Kalbėda- 
Jam " laikraštis mas senat° bute, Pilsudskio 

- - * valdžios užsienio reikalų
ministeris Beck pareiškė, 
kad jis neužilgo mano apsi
lankyti Sovietų Sąjungoje. 
Jo misija būsianti užmegsti 
artimesnius draugiškus ry
šius tarpe Lenkijos ir Sovie
tų Sąjungos.

Drg. Šolomsko Prakal
bos Leninizmo Klausimu

Vasario ii, 2 vai. po pie-14,528 Degtines Storai
tų, lietuvių svetainėj, Ches-' --------

•ter, Pa. ; New Yorko mieste
Vasario 11, 7:30 vai. va- dien turi leidimus 4,528 žmo- 

kare, Camden, N. J. tnės pardavinėti degtinę.
New Yorko valstija iš deg
tinės turėjo $1,200,000 įplau
kų iki sausio 22 d.

šian-

LOS ANGELES, Calif. — 
Tūlas beprotis įbėgo į KHJ 

{Austrija Nutarė Šauktis radio stotį, nudūrė peiliu 
_  _ innminh TenhynvJnn

prie Taniu Lygos

VIENA, Austrija. — Ka
binetas nutarė įgalioti dik
tatorių Dolfuss duoti ape
liaciją į Tautų Lygą prieš 
hitlerinę Vokietiją. Hitle
rio valdžios atsakymas į 
Austrijos protestą prieš na- 
zių (vokiečių fašistų) žy
gius aiškiai parodo, kad Vo
kietija nori prisijungti Au-

Nuo Kalno Slenkanti Žemė 
Užmušė daug Žmonių

BASTIA, Corsica. — Nuo 
kalno slankanti žemė užver
tė Ortiporio kaimą ir. už
mušė 39 žmones.

ROMA, Italija. — Gautas 
pranešimas, kad Apeninų 

Skalnuose žemė užgriuvo 35 
žmones. Pora kaimu 
sunaikinta, apgriūta.

Laukia Sukilimo

visai

jaunuolį Edwin Wolverton, 
20 metu, kuris buvo at- C z
ėjęs darbo jieškoti. Kitam 
vyrui galva perskrosta.

Anglija Neginsianti Austrijos 
nuo Vokietijos

LONDON. — Anglijos 
valdžios agentai tvirtina, 
kad Anglija negalės Tautų 
Lygoje atvirai palaikyti Au
strijos pusę prieš Vokietiją. 
Mat, Anglija nenorinti Vo
kietiją užpykdyti, idant ne- 
pakrikdžius “nusiginklavi
mo” derybų, kurios ei^a Ge- 
nevoje.

Kariuomenė Laūžo Streiką
HAVANA, Kuba. — Pre- 

zidentas Mendieta bando 
apgauti Kubos darbininkus 
gražiomis demagogiškomis 
frazėmis. Tuo tarpu jo ka- 
riuorųenė Havanos mieste 
kriušina darbininkų streiką. 
Du darbininkai jau nušauti.

i DIDELI LAIMĖJIMAI KOVOJE UŽ BEDARBIU K SOCIAL? 
APDRAUDĘ KONVENCIJA PARODE, KAIP DARBININKAI 

GALI LAIMĖTI SAVO REIKALAVIMUS
Remiantis Puikiausiais Patyrimais iš Kovos Lauko, Nacio- ;darbiams, sustabdė bedarbių 

nalėje Bedarbiu Konvencijoj Tapo Padėtas Tvirtas Pama-!
tas Vieningai Darbininkų Kovai už Bedarbių Apdrauda. raportavo: Jūrininkų Indus- 

------------------- 'trinė Unija bendrai su bedar- 
(Nuo Specialiu “L.” Korespondento) ibių taryba vedė griežtą kovą

WASHINGTON, D. C. —I bedarbiai gautu tiek mokėti, i už bcdaJ’bb,,Uašalpą: '!UabaĮ 
’ i pasekmes tokios, kad išvijo is

Irius, ir federalė valdžia liko- 
įsi priversta pavesti pašalpos 

i tvarkymą į jūrininkų 
šeimynos nario, reikalaujam |Unij'0S bėdai bių tarybos 

J ’ J i rankas. “Mes dabar tvarkome
j tą pašalpos biurą, o federalė 

pareiš
kė vienas BaHimorės delegatų. 
Didžiausiu plojimu delegatai 
sveikino tą laimėjimą. Tai di- 

Bedarbių kova tęsėsi ir delis laimėjimas. Tas laimė- 
didėjo. Štai pastaruoju lai- jimas neapsiėjo be aukų: rei-

kare, Camden, N. J.
Vasario 12, 7:30 vai. va

kare, po num. 726 W. Bal
timore St., Baltimore, Md. 
Šių miestų revoliuciniai dar
bininkai raginami plačiai 
garsinti drg. Šolomsko pra
kalbas. Jis plačiai destines 
tai, kaip Leninas mokino 
kovoti ir laimėti prieš iš
naudojimą ir priespaudą.

ALDLD 6-to Apskr. Sekr.

VAIKAS ŽUVO GAISRE

PENNSBURG, Pa.—Čio
nai gaisrė žuvo John Poat- 
sy, 13 mėtų vaikas. Tėvui 
pavyko išgelbėti savo žmo
ną, sūnų ir dvi dukteri.

PARYŽIUS. — Delei Sa- 
vitskio banko skandalo, į 
kurį įvelti augšti valdinin
kai, visoj Franci jo j kilo rūs
tus minių pasipiktinimas. 
Pačiame Paryžiuje laukia
ma sukilimo. Valdžia suga
beno labai daug kariuome
nės ir prirengė visas polici
jos spėkas sukilimo numal
šinimui.

Geležinkelių Pelnai
Geležinkelių savin inkai 

praneša, kad jų pelnai 1933 
metais buvo 45 nuoš. augš- 
tesni, negu 1932 metais. 
Tuo tarpu geležinkelių dar
bininkų algos buvo daug 
mažesnės.

35,000 LAIŠKŲ Į DIENĄ
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų senatoriai 
kasdien gauna 35,000 laiškų. 
Atstovų buto nariai, kurių cialė apdrauda; kad atsitiki-
yra 400, gauna dar daugiau, me bedarbės darbininkai

i f . ._ .. . | . ; . i pasekmes lokiui. k<iu išvijo

Nacionale Konvencija Kovai I kokios yra vidutinės algos pašalpos "biuro visus raketie- 
Prieš Bedarbę su didžiausiu toj apielinkėj, gi nieku bū-'rj 
entuziazmu, dainuojant In- du nemažiau kaip $10 į sa-' 
ternacionalą ir kitas darbi-Įvaitę ir po $3 ant kiekvieno i biuro 
ninkiškas dainas, užsibaigė 
pirmadienį, vasario 5 d., čio užlaikymo.
8:30 vai. vakare. Tęsėsi tris, Niekas'iš kongreso nariu valdžia moka pinigus.

mei nebandė tą bilių įnešti į
“'Ši konvencija yra pui-! kongresą 

kiausia konvencija, kokią' 
kada aš esu matęs,” pareiš
kė drg. I. Amteris, naciona- 
lis sekretorius Bedarbiu 
Tarybų, darydamas trumpą 
konvencijos su vadą.

Ištikrųjų, reikia pasakyti, 
kad tai buvo pirma Jungti
nėse Valstijose tokia Ameri
kos darbininku nacionale 
konvencija: tokia entuzias- 

j tiška, tokia interesinga, to
kia kovinga, tokia konstruk- 
tyvė.

Šimtai delegatų, atvykę iš 
tolimų vietų, trokais ir bu-i 
sais, pamiršo nuovargį, kokį1 
turėjo pakęsti, džiaugėsi di
deliais laimėjimais, kokie iki 
šiol jau atsiekti nuo to lai
ko, kaip čia 1931 metais, 
gruodžio mėnesį, pirmu kar
tu buvo atvykę bedarbių 
atstovai—bedarbiai maršuo- 
tojai iš įvairių miestų ir 
miesteliu, v

“Mes reikalaujame* bedar
bių apdraudos! Mes reika
laujame bedarbių apdrau
dos”, tūkstančiai bedarbių 
maršuotojų šaukė, susirin
kę prie kongreso namo 1931 
metais. Buržujai, stovėda
mi ant Kapitoliaus laiptų, 
žiūrėdami į minią bedarbių, 
sakė: “Veltui jų riksmas— < 
jų reikalavimai nepasieks 
kongreso.”

Bet jų skardus balsas, ku
ris pervėrė Kapitolių, nebu
vo veltui.

Tiesa, jie tuo laiku nelai- siąs tą bilių, jeigus jis bus i bininkų 
mėjo. Bet jie sugrįžo na- ' ' ' ’ ' v 11
mo. - Jie veikė, dirbo, orga
nizavo darbininkus, kovojo, 
ir 1932 metais dar didesniu 
kovingumu, didesnis skai
čius bedarbių maršuotojų 
susirinko į tą patį Wash- 
ingtoną po vadovybe Bedar
bių Tarybų ir Komunistų 
Partijos. Jie kovingai pasi
rodė; juos parėmė milžiniš
komis d e m o n s t racijomią 
darbininkai miestuose 
miesteliuose. Jie tuomet pa
tiekė Bedarbių ir Socialūs 
Apdraudos Bilių ir reikala
vo, kad jį kogresąs priimtų. 
Tas bilius reikalauja, kad 
būtų įvesta bedarbių ir so-

kėjo vesti kovą su policija, bu
vo areštų, bet tęsdami kovą 
darbininkai laimėjo.

Panašių laimėjimų raporta
vo delegatąi iš Įvairių kitų vie
tų. Ir štai kas pasirodo: kur 
tik darbininkai geriau susior-

ku Minnesota valstijoj susi
daro toks didelis masinis 
darbininkų spaudimas, kad 
pagalios priverčia kongres- 
maną Lundeen įnešt tą bilių 
į kongresą. Jisai tą bilių 
įnešė, tačiaus apleido du'ganizavę, kur tik vedė ir ve- 
svarbius punktus: reikalavi- da didesnę kovą, visur gali
mą, kad apdrauda būtų tei- džiaugtis laimėjimais.
kiama visiems bedarbiams, 
be jokios diskriminacijos, ar riai socialistų bedarbiu orga- 
tai jie būtų piliečiai ar ne nizacijų (Citizens Unemployed

Eiliniai nariai socialistai, na-

nepiliečiai; antra, tai kad{?įe^8U^’ Co?n?’
/butų karo tikslams skinami mjest(J pareišk?: -Mes kovo. 
pinigai pervesti Į bedarbių I sime bendrai su bedarbių ta- . 
fondą.- Gi visi kiti biliaus ‘ rybomis. kovosime prieš savo 
punktai tie patys patie’kti. {vadų išdavikišką politiką, ko- 

ivosime už visu darbininku ben- 
Konvencijon suvažiavę at-į dra frOntą.” Tokį pat pareiš- 

stovai nutarė masiniu spau-|kimą padarė ir Farmerių-Dar- 
dimu priversti kongresma- bo Partijos eiliniai nariai dele- 

-3 Minnesota valstijos.
Dideliu entuziazmu delegatai 
sveikino jų pareiškimą.

Konvencijoj dalyvavo suvirs 
1000 atstovų iš 36 valstijų. 
Buvo apie 300 delegatų nuo 
darbo unijų, iš jų apie 100 
nuo Amerikos Darbo Federa
cijos lokalų; apie 200 negrų 
delegatų; apie 500 nuo bedar
biui organizacijų ir CWA dar
bininkų grupių bei unijų; apie 
150 moterų delegačių.

Viso atstovauta apie 2,500,- 
pareikšdamas, 000 darbininkų Amerikoj.

Išrinkta nacionalis komite- 
Itas iš 54 narių; pildantysis 
.komitetas iš 13.

Priimta konstitucija. Pa- 
dėta tvirtas pamatas subuda-

na Lundeen atgal įdėti į bi- { 
lių išmestus punktus.

Lundeen inešė ta biliu del 
to, kad jį spyrė tą padaryti 
jo partijos (Farmerių Dar
bo Partijos) eiliniai nariai, 
bendrai kovodami su bedar
bių tarybomis už bedarbių 
ir socialę apdrauda.

Ir štai į konvenciją pri
siuntė telegramą kitas Min
nesota valstijos atstovas, 
Shoemaker, 
kad jis taipgi rems tą bilių.

New Yorko kongresma-1 
nas Sirovich, apsilankius at- J 
stovams iš konvencijos, pa-1 

Į reiškė, kad jis taipgi rem-' vojjmuį vieningos plačios dar- * 
i organizacijos kovai 

svarstomas atstovų bute' už bedarbių reikalus. Orga- 
(dabar bilius randasi “Dar- i nizacija užvardinta Jungtinių 
bo Komiteto” rankose) i Valstijų Bedarbių Tarybą; 00 Komiteto lanKOSe). (The Unemployment Council 

Minneapolis miesto vai- of ^he United States). Visos 
džia užgyre tą bilių. Taip- darbininkų organizacijos ragi- 
gi užgyre West Allis, Wis 
TacOma, Wash., ir keliu kitu ! pastangos Įtraukti visas dar- 
miestų valdžios.

Bet užgyre ne geruoju. ■ 
Užgyrė del to, kad ten ma
sės darbininkų privertė mie
stų valdininkus pasisakyti 

ir už darbininkų bilių.
Tai yra didelis darbininkų 

laimėjimas. Tą patį gali pa
sakyti ir kitų miestų darbi
ninkai.

Toliaus delegatai iš įvai
rių miestų raportavo, kaip 
masiniu spaudimu, kovingu 
būdu jie laimėjo pašalpą be-

1 ii saA ■ • •v,

. J ,

i

narnos prisidėti. Bus dedamos

bininkų organizacijas ir suda
lyti vieną galingą bedarbių ir 
dirbančiųjų darbininkų orga
nizaciją kovai prieš bedarbę.

Konvencija padarė daug 
gerų tarimų, imdama domėn 
patyrimus iš kovos lauko.

Nutarta vesti griežtą kovą 
prieš CWA darbų uždarymą, 
tęsti kovą už suteikimą pašal
pos grynais pinigais ir tt.

O svarbiausia, tai plėsti ir 
didinti kovą visose valstijose, 
visuose miestuose ir mieste
liuose, kad masiniu spaudimu 
priversti kongresą priimti Be-

(Tąsa 5 pusi.)
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Afairiierię Konuencijai Pasibaigus
Lewisines mainierių unijos (United 

Mine Workers of America) 33-čioji kon
vencija pasibaigė. Tai buvo konvencija, 
kurioje reakcija laimėjo kiekvienu klau
simu. Iš kitos pusės, tai buvo konvenci
ja, kurioje pirmu sykiu šitos unijos isto
rijoj pasirodė gerai organizuota, komu
nistų vadovybėje prieš-lewisinė opozicija. 
Tiesa, tai buvo, palyginti, maža opozici
ja, bei ji turėjo savo aiškią programą, 
paremtą plačiųjų mainierių masių inte
resais.

TaČiaus organizuota Lewiso šaika val
dė pačią konvenciją nuo pradžios iki ga
lo; valdė gana pasekmingai ir kiekvieną 
iš eilinių narių išplaukusį pasirodymą, 
nepatikusį reakcininkams, taip sakant

Lewiso reakcinius darbus ir reikalą 
prieš juos kovoti. Žinoma, jie buvo puo
lami Lewiso agentų, iškalbingų ir suktų 
politikierių, ilgai dirbusių toj srityj.

Sakoma, apie 300 ar daugiau delegatų 
buvo nusistatę prieš Lewisą, bet ne visi 
jie buvo organizuoti. Daugelis kitų sto
vėjo .nei šiaip, nei taip, gerai nežinodami 
jo. Mat, nemažas skaičius delegatų bu
vo iš abiejų Virginia valstijų, kur mai- 
nieriai tiktai pereitais metais susiorgani
zavo į U.M.W. of A. ir pirmu kartu pri
siuntė savo delegatus. Šitie žmonės ne
pažino gerai biurokratų darbų. Kita 
priežastis del eilinių narių opozicijos silp
numo šitoj konvencijoj—menkas prisi
ruošimas iš anksto, prieš rinkimus. Per
daug buvo pasitikėta spontaniškumu, 
kas, žinoma, visuomet neneša naudos.

Pasibaigus konvencijai, eilinių darbi
ninkų mainierių darbas neprivalo būti 
sulaikytas. Reikia kovoti lokaluose, dist- 
riktuose; reikia ruoštis prie lokalų vir
šininkų rinkimų ir distriktų konvencijų. 
Indianapolyj darbo pradžia buvo neblo
ga.’ Jis' dabar reikia plėsti, gilinti. Ko
munistai ir visi revoliuciniai mainieriai 
privalo tuo ypačiai susirūpinti.

kinčiųjų ir pastatymo jų prie plataus šnipi- I 
nėjimo darbo apie besiplečiantį klasinį dar- 
bininkų. susipratimą ir visais būdais padėt 
policijai persekioti aktyvesnius darbinin
kiškų organizacijų veikėjus.

Tačiaus ir čia Smetonos agentai sutin
ka keblumų: darbininkai nesiraso į para
pijas, nes daugelis jų jau pažįsta parapi
jų ir kunigų ir paties Mičiulio tikslus. O 
tie, ką pažįsta—kitiems pasako.

IŠ LIETUVOS
Steigia Kaliošų Fabriką
Odos fabrikantas Frenke

lis su užsieniečiu kapitalais 
Šiauliuose steigia didelį ka
liošų fabriką, ^jame, kaip 
numatoma, darbo gaus apie 
700 darbininku.' Fabrikas 
veikti pradės rudenį.

. t

tuvos apie 5 centn. sviesto 
Automobilis sustojo tik 
da, kai kulkos prakirto 
padangą.

ta-
jo

pHsiėjimas

i ROCHESTER, N. Y
; “Laisvės” i
i ta storai apie Bulio užimta po-
I ziciją) lietuvių Amalgameitų lo-' 
kalo rinkimuose. Ir “L.” nr. 13 
J. Bulis teisinasi, kad nieko ne- ' 
vienijęs ir jam daroma 
tikslus primetimas. Dr-gui Se
reikai pastatytas klausimas, ar 
esi LDS 11 kp. raštininku, pa- 

gruod.
120, kad d. S. nebuvo 14 susirin-

i kimus, tai' tas’
i paaiškinti” ir į vėlė jus iki kak- 
116 į tarybos tarimą., šioje vie- 
: toj, jūs sulošete tarybai dva
sios vadovo rolę ir išėjote prieš 
komunistus.

Rochesteriečiai žino jūs nu- 
I sistatymus, bet čia yra reika- 
I las, kad J. Bulis pats paaiš
kintumėt “L.” skaitytojams i

m. 6 buvo pasaky- seųamus klausimus:

Provincijos Įvykiai
Sausio 15 d. plente Biržai- reiškimas susirinkime,

I___y_____ _________________ _  _ _________________

Parovėja nežinomas vyras kinių Joint Bordo ir 4 narių ir 
apipiešė Biržų gyventoją A. ant \ galo teisinimas tary- 

pačiame susirinki-

Kad Lewisas valdys šitą konvenciją 
lengvai ir pašmaruotai, niekas neabejojo. 
Tai buvo galima matyti dar laike delega
tų rinkinių. Tiktai apie pusė U.M.W. of 
A. lokalų buvo atstovauta pačioj konven
cijoj. (viso lokalų yra arti 3,000). Dau
gelis lokalų negalėjo pasiųsti savo atsto
vų del lėšų stokos. Kitiems, apie kuriuos 
Lewisas nebuvo tikras, netgi buvo patar
ta nerinkti ir nesiųsti. Iš atsiųstųjų la
bai geras skaičius buvo apmokami Lew
iso darbininkai, įvairūs viršininkai ir vir
šininkėliai. Tai paprastas biurokratinių 
unijų vadų žygis privaryti .kiek tik gali
ma daugiausiai savo apmokamų žmonių, 
kuriė ne tiktai bus balsai, bet ir geri pa
kalikai, geri agentai.’ Tokių žmonių ši
toj konvencijoj buvo nemažiau 200. Ten
ka priminti, kaipo pavyzdys, kad toksai 
St. Qegužis lankosi kiekvienoj konvenci
joj if, žinoma, iškaitęs darbuojasi Lewiso 
naudai.

Ar stebėtina, kad nedidelės opozicijos 
balsas*buvo užgniaužtas? Ar stebėtina, 
kad ?p. Lewisas lengvai galėjo atmesti 
įnešimą, reikalaujantį panaikinti tą kon
stitucijos paragrafą, kuris pareiškia, kad 
“nei Vienas Komunistų Partijos narys ne
gali būti U.M.W. of A. nariu?” Ar stebė
tina, todėl, kad reakcija triumfavo visoj 
konvencijoj, visu laiku?!

Į konvenciją buvo pakviesta vienas 
mainų savininkas, buvo prikviesta valdi
ninkų, kurie garbino p. Rooseveltą ir jo 
NRA ir pakinkė didžiumą konvencijos 
delegatų darymui to paties.

Išduodamas savo raportą, p. Lewisas 
nei žodeliu neprisiminė apie buvimą ang
lies pramonėje opozicinių unijų, kaip Na- 
cionįle Mainierių Unija, Progressive Mi
ners 'of America arba nesenai stiorgani- 
zuotį Wilkes-Barrėj kietosios anglies 
kasėjii unija, kuri šiuo tarpu vadovauja 
streiką. Lewis ignoravo tai, manyda
mas,; kad tuo būdu bus galima išrišti da
lykų stovį, kad tuo būdu galėsiąs pa
slėpti tuos vaisius, kuriuos atnešė jo pra
gaištinga politika, reakcingas darbas. *

Nąje, Lewisas pareiškęs, kad mainie
rių tikslas turįs būti—kova už 30 darbo 
valandų savaitę, bet ten pat pažymėjo, 
jog fai bus pasiekta ne dabar, bet kada 
nors/’

Šimtai rezoliucijų, prisiųstų konvenci
jai, diskial parodė darbininkų didelį ne
pasitenkinimu Lewiso politika. Šimtai 
tų rezoliucijų nebuvo netgi įtraukta į 
konvpncijos rekordus, o kurios buvo 
;(api^ 400), tai jų tarpe geras skaičius 
reikdlavo panaikinti Lewisui ir kt. jo sė- 
branis teisę skirti viršininkus.

Keletu atvejų buvo gavę balsą kairieji, 
opozicijos delegatai, kurie aiškiai išrodė

Į Kovą prieš Karinius Nuodus! ;
Pradedant su 12 d, vasario Amerikos i • t

džingojistai, ura patriotai ir visi, kuriems ' 
rūpi šitą šalį kuoveikiausiai įvelti į karą, 
skelbia “šalies apsigynimo savaitę” (Na
tional Defense Week).

Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad per i 
tą savaitę bus užsukta visa plačioji ma- < i 
šina agitacijai už karą. Bažnyčia, teat- Į 
rai, radio, mokyklos, spauda ir estrada i 
bus bandoma užpildyti bjauria karine 
propaganda, kad užnuodinti (prirengti) 
Amerikos mases būsimam imperialisti
niam karui.

Kiek tai liečia patį apsiginklavimą, jis i 
daromas be jokių speciališkų savaičių. 
Šarvuotlaiviai budavojama, kanuolės lie
jamos, amunicija dirbama ir nuodingi ga- 
zai gaminama visais garais. Bet, mat, 
reikia geriau užsukti galvas darbo žmo
nėms; reikia iš jų padaryti “didesnius pa- , 
triotus.” Tam tikslui Amerikos džingo
jistai ir ruošia “apsigynimo savaitę.”

Sąmoningi darbininkai, ypačiai komu
nistai, prie tokių aplinkybių neprivalo 
snausti: reikia atmušti tuos buržuazijos 
pasimojimus. Bolševistinis uždavinys 
kovoti visoms išgalėm prieš tuos, kurie 
galvatrūkčiais rengia naują imperialisti
nę skerdynę!

Reikia ruošti masiniai mitingai ir juo
se aiškinti darbininkaųis šitos savaitės 
tikslus. Reikia reikalauti, kad tie milio- 
nai dolerių, kuriuos valdžia skiria nau
jiems laivams ir kitų karinių pabūklų 
statymui, būtų atiduota 16-kai milionų 
bedarbių pašalpom!

Brazi- 
tvėrė 

netaip 
po to,

Kaip Jie Mulkina Darbininkus 
Brazilijoj

Brazilijos darbininkų laikraštis, “Mūsų 
Žodis”, rašo:

Pasekmingesniam mulkinimui ir palaiky
mui vergiškos dvasios dar nesusipratusiuos 
darbininkuos, kiek laiko atgal, čia, 
lijoj, Smetonos Kruvinojo agentai 
įvairias organizacijas, bet šis darbas 
lengvai fašistams sekėsi; ypatingai
kaip visa eilė gerų patriotų darbininkus ap
vogę pabėgo.

Vėliaus, kad kiek sulaikius darbininkus 
nuo kairėjimo, konsulas Mačiulis buvo ban
dęs apeliuot į tautinius liet, darbininkų jau
smus; tvėrė visokius “Vytauto komitetus”, 
“Vilniui vaduoti sąjungas” ir t. t. Bet ir 
tos pastangos nuėjo niekais. Darbininkai 
prie jų organizacijų nesidėjo.

Taigi dabar, toliau sako .laikraštis, 
Smetonos konsulas pasikvietė talkon kun. 
Bumšą h; su juo pradėjo steigti lietuviš
kas parapijas. Laikraštis sako:

štai jau bus visas pusmetis, kaip “dvasių 
vadovas” — Bumša prakaituoja tverdamas 
parapijas. Kokią rolę turi suvaidint tos pa
rapijos? — Jau nekalbant, <>*kad tai yra 
viena iš priemonių išnaudojimui ir tam
sumo palaikymui darbininkuose, svar- 
biaušia čia einama prie suorganizavimo ti-

Už Hitlerininko Veiksmus Grindeli- Iš jo atėmė apie bos lameUz Hitlei minko Veiksmus g6() Apiplgštasis yra „ delko taryba nutarė j>epa-

iLesiškio nugriebimo punkto 
Kauno Apyg. Teisme buvo | kasininkas.

nagrinėjama pil. Lesevičiaus! 
byla. Pereitais metais vie-1 
ną vakarą jis, susitikęs ne- p Kairevičius. < 
toli “Forumo ’ pil. Bermaną, konstatavo, kad jis buvo 
paklausė,.ar esiįs žydas, ir nugudytas kirviu, 
tam atsakius “taip,” paleido 
į .jį be atodairos kelis šū
vius. Bermanas buvo sun
kiai sužeistas ir sukrito vie
toje, o Lesevičių žmonės ir 
policija netoli sugavo.

Teisme kaltinamasis aiš
kinosi, kad nei antisemitas,; 
nei hitlerininkas iš principo j ____
nesąs, tik'buvęs | “labai gir-j Apgavikas Pasinal)dojo 
tas , tad ginklą < pavartojęs j 
visai nesąmoningai. Teis-1 Atbėgusieji iš Vokietijos 
mas jį nubaudė 7 mėn. pa-inuo hitlerininkų persekioji-

1 Kam klausėte d. Sereikos, 
ar yra raštininku LDS 11 kp?

2. Kam jums prisiėjo aiškin- 
I ti tarybos tarimą, kad niekas
neklausė?

3. Kam argumentuojat prieš 
d. Sereiką, kiek kartų jis ne
buvo susirinkimuose?

4. Delko didžiuma tarybos 
narių neturėjo geros akies prieš 
d. Sereiką ir ką jūs žinot apie 
tai?

Gavo Kalėti 7 Men. dėti vardų d. Sereikos ir Levic
ko,—tai ir buvo tas vienijimo 
aktas. Atviri fašistai tą supra
to, kad jiems padėjai, o komu
nistai suprato, kad ėjot prieš ir

Antazavės v., Bieliūnu k.
I rastas nužudytas ūkininkas

Tr ’ , Gydytojas nekiškite gudraus “neišmanėlio

Kely Varniai-Pavandenė 
du su ginklais vyrai apiplė
šė P. Petkų, iš kurio atėmė 
apie 200 litų. Porą dienų 
anksčiau tam pat kely kiti 
3 plėšikai iš Edm. Andruš- 
kevičiaus atėmė 200 litu ir 
du sūrius.

mų žydai emigrantai Lietu
vos žydų yra visaip šelpia
mi. Tuo vaišingumu pasi
naudojo ir Giršas Chaima- 
vičius, kurį Lietuvos žydai 
ir valgydino, ir pinigais šel
pė, ir šiaip kitokios para
mos davė. Dabar paaiškėjo, j 
kad jis yra aferistas, baus- 

__________ r ________ .tas Vokietijoj, Olandijoj ir 
vo apšaudytas automobilis, į k. Jis pasodintas į kalėji- 
kuriuo buvo gabenta iš Lie-: mą.

prasto kalėjimo.

suApšaudė Automobilį 
stu
iesto
i pasieny

Liet. Svie
k o n-KAUNAS.— 

trabanda vokieči 
del hitlerininkų 
varžymų dar padidėjo. Šio 
mis dienomis prie Tilžės bu

LINDEN, N. J grieš 
kaval-

roles.

Kas per “tikslus” užmeti- 
jums neužtarnautos gar- 
Kodel nepasakyti?
Ar apstojo jus didžiumos

mas 
bes?

6. 
tarybos nariai po laimėtų rinki
mų susirinkime?

J. Levicko klausime, kaipo iš
daviko ir kad lokalas jį vien
balsiai “numazgojo”. Aš nekė
liau rankos už, nei prieš. Bulis 
čia neteisingai man primeta, 
kad aš kėliau ranką už “numaz- 
gojimą.”

\ Buvęs Susi rinkimuose.

Nesvarbu, kokius žodžius 
vartojot, statydamas pinkles. 
To patys neužginate, kad da
rėt. Toliau sakote: “Gruod. 20 
d. lokalo susirinkimas norėjo 
žinot, delko pildančioji taryba 
nepriėmė tų dviejų narių kan- j 
didatūros; tada j 
paaiškinti.” Toliau: 
sirinkimas nupeikė ir 
pildančios tarybos nutarimą ir ;-. i yra užsiregistravę 

Aiškiau ir | automobiliai mažiau.
įregistruota .393,251 
mobilius ir 82,397 trokai.

j privertė dėti ant baloto nepri- 
■ imtus kandidatus.” .
nereikia, kaip patys pasakote; 
lokalo susirinkimas turėjo rei
kalą su pild. taryba ir jumis 
nieks neklausė jokio paaiškini
mo. Tarybos nariai turėjo tą 
padaryti, o ne kaipo “biznio 
agentas.” Jūs šokimas ginti 
tarybos tarimą, o kaitų ir 

sakant kiek kartų 
nebuvo į susirin-

v MAŽIAU AUTOMOBILIŲ
man prisiėjo ŠIEMET N. Y. MIESTE

Lokalo su- ■ Palyginus su 1933 metais, 
, šiemet jęew Yorko mieste 

19,405 
Viso 

auto- -

'taryba, 
Sereika

NUSKENDO 3 ŽMONĖS
CALLIPOLIS, Ohio. — 

Su laivu “Senator Cordill” 
nuskendo Ohio upėje ir žuvo 
trys darbininkai. Vanduo 
buvo tik 8 pėdų gilumo.

..................  "T-----------

D A RBININK V 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

! ros muzikos, šokiams 
visiems gerai žinoma 5

; kų orkestrą, po vadovybe Ch.
Kwarren ir jo “Hot-cha boys.”

Dar kelius žodžius, kas link 
atsibuvusio Lindene baliaus. 
Pirmiau, kada rengdavom ba-

LDS 135 kp. ir LDS 152, 
“Victors” jaunuolių kuopos 
balius pavyko neprasčiausia, 
27 d. sausio mėn 
Publikos prisirinko nemažai ir] liūs, tai niekuomet neRirėda- 

.i^aš manau, 
pai atliks dar ir pelno, 
teko patirti, tai publikos bu
vo atsilankę net iš tolimesnių 
apielinkių, būtent, iš Paterse-1 ^ar organizuojami ir jie neži
no, Hillsides ir Elizabetho ; kas| nojo, kas tos, darbininkiškos 

organizacijos yi’a. Betj kaip 
greit pradėtas darbas organi
zuoti jaunuolius į LDS; kuo
pas, taip greit jaunuoliai su
prato, kas tai yra darbinin
kų. organizacijos ir jie i patys 
pradėjo tarp savęs organizuo
tis ir stengtis kuo daugiausiai- 
jaunuolių gauti į LDS jaunuo-j i ■ 
lių kuopas. Šiuo laika 1. 
veik kiekvienoje kolonijoje 
yra jaunuolių kuopos, 
ir parengimai dabar turtingos-! 
ni jaunuoliais. Ypač gerai pa-; 
sirodė ant'šio baliaus ‘Victors’' 

į j jaunuolių kuopa. Aš manau,' 
! kad ateityje dar pasekminges- 

EliJni bus jaunuoliais parer 
T?i- „ i nes jie užims pirmas LL1 IZd- [■ i darbuose. 

Įjį Pi-i-J°se bei kuopų va
Kuriu 

kai dar 
kp., tai

m.

kad jaunuolių kuo-|vom tiek pasekmių, kiek ant 
Kiekiai0 baliaus . Jaunuolių] visai 

mažai susirinkdavo į darbinin
kiškus parengimus. Rodei ? 
Todėl, kad jaunuoliai nebuvo

daugiausia publikos sudarė, 
tai mūsų kaimynai, elizabetie- 
čiai. ’Kiek aš patėmijau, tai 
Elizabetho publikos buvo dau
giau, negu Lindeno. Argi taip 
turėtų būti? Draugės ir drau
gai, lindeniečiaj, kaip ilgai 
dar jūs miegosit pHe pečiaus 
susėdę ?

Aš manau, kad jau laikas 
išsibudinti, ir dalyvauti sykiu 
su kitai# darbininkų parengi
muose, bei kitose pramogose.

Į Lindeniečiai turi tą gerai ži-jį 
noti, jeigu ne Elizabethas; tai | 
mes publikos visuomet mažai 
turėtume. Todėl ii mes turi
me organizuotai lankyti 
zabetho parengimus, 
betho Bangos Choras rengia ] 
labai puikų veikalą, “TTV 
nigus Vesta Pati,” 18 d. vasa-j 
rio, 1934 m.,-Lietuvių Laisvės 
svetainėj, 269 Second St.. Eli
zabeth, N. J. Pradžia 6 vai. 
vakare. Todėl ’ mes, lindenie
čiai, dalyvaukime kuo skaitlįn- 

i giausia šiame parengime, šis 
, Veikalas bus vienas iš puk 
kiąūšių, kokių dar šioje apie- 
linkėje publika nėrh mačiusi. 
Draugai ir draugės, kas my
lite gerai pasijuokti, tai visi 

j urmu, traukite į šį padengimą, 
nes juoko 
vaidinimui

bus iki valiai. Po 
bus šokiai prie ge-

man

lauksite. Nebent kas Jums 
imtų ir įkalbėtų. Tai Jūs žino
kite geriau ir nesibaiminkite.

1. Jūs sakote, turėjote 
kraujo spaudimą. Na. o da
bar jau nebeturite? Drauge, 
supraskite, kad kraujo slėgi
mas nėra

Susirūpinęs “Gyvenimo 
Permaina”

Prašau per “Laisvę’ 
patarti į mano klausimus.
Aš esu 45 metų senumo. Daž
nai esu girdėjęs nusiskun- 
džiant kitus, kad anie sunkiai 
yra sirgę taip vadinama “gy-, 
venimo permaina” po 45 mc-j^a^)ia® as* 11VS V ĮSI tu. Dabar jau ir aš laukiu tos. ‘ ‘ ., j. ,, ’vyrai irsuduos dienos.

1. Keletas mėnesių atgal, 
turėjau kiek kraujo spaudimo. 
Dabar, daktaras sako, krau
jas normaliai veikia.

2. Dabar ir vėliau ar gali
ma naudoti po lašą iodino kas 
savaitė? Dabar aš vis naudo
ju su vandeniu, į stiklą.

3. Ar galima mankštintis 
joe_jdabar ir po sirgimui? Dabar

•• - Jas pasimankštinu ir pasivaikš- 
aičiojo gerai.

4. Truputį jaučiu nugaroj 
_ ■ mažą skaudėjimą, tik tada, 
»i kada esu pavargęs prie
'darbo, bet ant rytojaus, gerai 
! išsimiegojęs, 
Degtinės ir tabako jau 

Šiaip, 
liu gerai valgyti ir mieg’a 
rai. 1

girnai.
jaučiu sveikas.

keli
vietas metai nebevartoju.

Kaip tai: Nomisi- 
Idybose.

motinų bei tėvų vai- j
nepriklauso prie LDS] 
nieko nelaukdami ra-

kokia liga, o yra 
fizijologinis reiški- 
ir maži ir dideli, 
moterys, turi tam

i tikrą arterijose kraujo slėgi
mą, kiekvienas saviška, sulig 
savo amžių, darbu ir abelna 
sveikata. Čia turiu priminti, 
kad vra daug daktarų, kurie 
ant pikto panaudoja žmonių 
nežinystę: baugina tuo išpūs
tu baubu “kraujo slėgimu,” 
na, ir gydo.

2. Ir dabar ir vėliau ir per 
visą savo gyvenimą, vyreli, 
vartokite po lašą iodo, kartą, 
o geriau ir dukart kas savaitė. 
Tai yra lyg koks jaunatvės 
eliksiras: suteikia tiroidinei 
liaukai jai taip reikalingo io
do. Tada ši kaklinė liauka 
geriau veikia, ir visa kas sū
džiau tada einasi žmogaus or
ganizme.

3. Vyras, kad pasimankšti
nate ir einate pasivaikščioti, 
darykite taip ir toliau, tai 
Jums nereikės pirma laiko su-

Atsakymai.

Iš viso matyt, kad Jūs, Drau
ge, esate geras vyras. Tru- kiužti, suinvalidėti.

4. Tai nieko, brolau, ypatin- 
tą nebūtą baubą, “gyvenimo i go. jeigu kartai, del nuovar- 
permainą.” Kai moterų gyve-j gio, suskauda kur nugaroj, 
nime £ai ši gyvenimo perinai-j raumenyse. Tai ne liga, bet 

Ot. taip,

šykite juos prie LDS jf.unuo-] pūtį turite nesusipratimo, apie]
lių kuopos. O dabar, kąip sy
kis, labai geras laikas pi 
ti, nes nupiginta įstojim 
na vajaus laiku. zLindeno 
LDS 152 “Victor” jaunuolių 
kuopos susirinkimai atsibūna 
kiekvieną ketvirtadienį, Š vai: 
vakare, Linden Hall, kampas 
16th ir Wood Ave., Linden, N.

irašy-

Ten BuVęs.

na yra kiek ženklingesnis 
laikotarpis, ir tai nieko ląbai 
tokio. O su vyrais, tai dėl ko
kios ten “gyvenimo permai
nos” neverta nei^galvos kvar
šinti. Be reikalo Jūs, Drau
ge, laukiate tos “sudnos die
nos:” jos veikiausiai nesusi-

medžiagos išsi- 
i.š organizmo.

nuovargio pasėka, 
pasilsėkite, pamiegokite, ir tos 
nuovargio 
vaikščios, išeis
Gerai, kad nebsvartojate svai
galų ir tabako. Tatai irgi 
Jums daug padės ilgai geroj 
sveikatoj išsilaikyti.
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' 1 |I kitam, iš to nauda bus didesnė Ipo padėtas pamatas šimrgani- tyno Choro vakarienės, 
visam judėjimui.Socialistai Išnaudoja SLA Organizaciją Savo Partijiniams

Reikalams; Eiliniai Nariai Jau Pradeda Suprasti Pony 
Darbus ir Imasi Kovos Prieš Kefeiy Lėšų Darytojus

Nepa- atlikti ir pataisyti.
minėta, kad draugai Kideika ir dar kas matote netikslumų, cai 

Jau keli srtsi- žalys taipg.į pardavė po 10 ti- Praneškite rengėjams arba tų 
buvo sušaukti ir ga- kjeįu< r" ’ “

tokis kliubas rėjįma draugai nepaminėti. 
O tai didelis i 

' ■ • ■ i Kartais visai netikėtai pasi- 
lyg ir ryšys, tarpe įvairių tau- i taiko klaidelės ir del jų drau- 

............. . Bet 
nereikia manyti, kad draugai, 
kurie rašome į laikraščius, tiks-

i liai jas padarome. Ne, sten- 
rodos * giamės, kad geriausiai dalykus

zavimui Tarptautinio Darbi- 
! ninku Kliubo.
i rinkimai. ’ 
lutinai nutarta

i Eastone turėti. O t^i didelis i 
žingsnis pirmyn, nes tai busi

Tai tik per neapsižiū-i organizacijų nariams.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sausio Mėnesio Veikimo 
Peržvalga

Kadangi i dalykai nekurie 
užsisenėjo, tai prisieina neku-

.riuos tik trumpai paminėti.
’ Senų metų užbaigimui A.L. 
D.L.D. 13 kuopa bendrai su 
vengrų International Workers 

bario, o socialistai gavo $25, Į Order rengė šaunų vakarėlį, 
del savo tik ką sulipdyto Vakarėlis pavyko visais aU 

žvilgiąis ir sutraukė gražios 
publikos. Liko pelno abiem 
organizacijom.

tų darbininkų, prąpjlės abel- jaučiasi nepatenkinti, 
nai vietinį veikimą, o kas svar-: 
blausiai, tai puiku, kad daug 
kreipiama 
Jaunimo susirašė 
apie 
m o. 
Šimo 
bus 
sporto ir tt. Apie Į abelną 
kliubo tikslą ir jo užbrėžtus 
darbus, teks parašyti skyrium, 
čia perdaug vietos užimtų. 
Lietuviai darbininkai yra ra
ginami daugiau sužinoti apie 
jį ir stoti į jį.

K

uz{

u

bar jau sugrįžo iš ligonines ir) Į 
randasi savo namuose. Ap-|*'

<*>

<♦>

<♦> Mes

BALTIMORE, MD Dr. Theodore Conklin
rengia

Bet ką tuomet darė

1

< reiškia ženklai: ( .

NEWARK, N. J.

EASTON, PA
Kaina buvo 25

Šios brošiūros

i

a

Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti
įrengimui, tai mes, socialis- būti ant sargybos, kad mūsų; kooperavimas visų, draugų

Šokiams orkes- tiškumą ir žmonišku mo kariai žinučių iš mūsų koloni-

m

Atdara* nuo anksti ryte iki 
vielai vakare kožną dieną.

I
I
3

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

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

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

gerai
Įsisteigė

No. 16 N.

75c. Galionas 
$2-50

skaitytojai jau
kaip svarbu

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance 

Perkrausto bi ką ir bi kur

Bimba. Istorija 
Yra

sausio, Komu- 
buvo surengus

10 metų g;y-
Worker”. Bu-

i -ir 
pro- 

pasi
liko

BITININKAS KONČIUS LAN
KĖSI BROOKLYNE

Trumpos Žinutės iš Mūsų 
Miestelio

O jų yra. Meskime, 
draugai, nerangumą

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

gyvuoja 
savo 

Main 
Narių

Per sausio ir pradžioje šio 
mėnesio čia tapo suorganizuo
ta LDS. vaikų kuopelė. Atro
do, kad ta kuopelė turės pui-

MOKSLO I VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius.

Iniciatyva simpatizuojančių 
darbininkų ir 

į organi- 
[zacijii narių ir partijiečių, ta-

ALDLD. 13 k p. finansų sek
retorių V. Kaulių sutiko skau
di nelaimė. Jį sužeidė auto
mobilius gana smarkiai. Da-

stangas visiems suaugusiems 
LDS 51 nariams tą kuopelę, 
palaikyti i,r ją plėsti. Tam 
reikalingas; bendras darbas, 

ir

lankykite draugą. LinĮdu grei
to pasveikimo. )

Pereitose korespondencijose 
v. ( i buvo praleista apie kai kurių 

1S0 i draugų pasidarbavimą del Sie

Mūšy Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių 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:

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

3

I
9

1 labai žemą kainą. Reikalui esanti 
| telefonuokite arba kreipkitės se-| 
Į karnų antrašu:

66 MARCY AVENUE į Į 
Brooklyn, N. Y. I

♦Jin—— un—— Rh—— »in—— hN—•nu—n«—-i'f—— w —nn—— r,i —
I ■

| Evergreen 7-6167 į
E 

a

I*

šiomis dienomis čia numirė 1 
ir tapo palaidota jaunuolė, 
Stella Kardeliutė, vos tik 20 
metų turėjusi lietuvaitė. Gai- Į 
la, vos tik pražydusios gėlės!

klausytis
Sukėlė di- klausimais.

3

ž
1 I

(Dieną ir naktį prisirengęs patar-1 
? navimui. Klauskite kainos. į

' I
tMJ —— uk — wi —■ im —— nu —- uu —• un —• iin —— iui — im——n

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

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

Socialistai SLA Apskričio |kias komisijas advokato Ba- 
Pikniką pavedė Socialistų gočiaūs ir advokato Gugio 
partijėlės Rengiamai avia- (delegatas J. visiškai ne
rijos dienai be narių suti- įvardino nei Bagočiaus ir 

Konferencija At- nei Gugio, P. Dargis iš pirš
to išsilaužęs prjmetė dele
gatui). P. Dargis sako, šito
kia agitacija prieš SLA na
rius advokatus, yra neleisti- 

x ina, nes tai nariu padalini-(Pabaiga) i . .mas į gerus ir negerus ir 
Kaip Povylas Dargis Apgy-’^ia daugiau neturi būt kal
ne Advokatus, o J. K. Ma- bama.

žukna Jam Pritarė

garbę. Vėl sandariečiai 
gavo $25, del lietuvių kam-

kimo.
metė prašymą aukų “Tau
tos Kultūrai.” Visi jie ei
na prieš darbininkų reika
lus.

del savo tik ką sulipdyto 
chorelio. Kas reiškia, abeji 
laimėjo “fifty fifty”. Bet 
dabar socialistai ir vėl užsi
geidė gauti $25, bet liko 
skaudžiai sumušti.

Suvažiavimo pirmi
ninkas J. K. Mažukna P. 
Dargiūi pilnai pritarė ir ne- 

| leido tuo klausimu daugiau 
kalbėti, kur pilnai apgynė 
advokatų darbus ir garbę.
Socialistai Prašė Aukų, bet 

Jų Negavo
Naujuos sumanymuos S. 

Bakanas padare įnešimą, 
kad SLA 3 Apskr. paaukotų 
$25 del kokios ten lietuvių Bridgeville, Pa 
Trans-Atlantico Sąjungos, kuopos delegatas, J. Gata- 
kuris pasisakė, kad jis yra'eckaS( padarg įnešimą rė
jos pirmininkas. Girdi, ši-1 zoliucijos formoj, kad SLA 
tas suvažiavimas, paaukoda- g Apskritys prisidėtų prie 
mas $25, parems visos Lie- bedarbių bendro fronto, kad 
tuvos kultūrinius darbus.” padėti išreikalauti iš val- 
Bakano įnešimą parėmė P. džios bedarbiu apdraudą ir 
Dargis, kuris pasisakė, kad i socialę apdrauda. Socialė 
jis yra tos sąjungos sekre- i apdrauda reiškia, kad visi 
torius. (Tik da įeikėjo Dr. dapbininkai: seni, serganti 
Johanos Baltrušaitienės, tai Į^urje yra invalidai, guu- 
būtų buvęs_ visas komitetas,. pašalpą iš valdžios; kad 
bet daktare turbūt kur dar-, bedarbių apdrauda ir socia- 
bavosi lietuvių kambaryje, ig apdrauda turi susidėti iš 
begarbindama Lietuvos dai- dapbdavių pelno ir valdžios 
bo liaudies engėjus. Vytau- įpiauky. Rodosi, šitokiam 
tą ir bmetoną. Fui būt ji įnešimui negalėjo niekas 
pamiršo, kad ji yra iždinin- priešintis< Juk tai nereikia

SLA 3-čio Apskričio įvy
kusiam suvažiavime, gruo
džio 31, 1933, šv. Jurgio 
bažnyčioj, S.S. Pitsburgh, 
Pa., tarp kitų reikalų, bu
vo pakeltas klausimas ir 
apie SLA, kur’ 86 kuopos 
delegatas J. kalbėjo, kad ne
reikia rinkti advokatus nei 
į Pildomąją Tarybą ir nei į 
jokias komisijas, nes advo
katai daro labai dideles iš-1 
laidas Susivienijimui. Pa
vyzdžiui, kelionėms ir su
gaištims pasiima j tūsktan- 
čius dolerių ir tuo jiačiu sy
kiu nori visiškai eilinius na
rius pasivergti su nauja 
konstitucija. Tos pačios 
kuopos delegatas Š. kalbėjo 
taipgi prieš advokatus. Sa
ko, kol Susivienijimas buvo 
biednas, neturėjo daug pini
gų, tai advokatų susivieni
jime veik nebuvo. Bet da
bar, kada jau yra milionas 
ir puse, tai advokatai užima 
visas komisijas ir nori pil

c i ” • zi’ * ke šios sąjungos ii tuii sy- o'prpqnin dnikto del darbi-Sako, tik siomis dienomis , ,___ y-_____  ___ geiesmo aaiKro aei uaiui
keli advokatai iš Chicagos į 
New Yorką visai “netikė
tai” nuvažiavo, niekeno ne
kviesti, o tas mūsų susivie
nijimui kainuos keli šimtai 
dolerių. Todėl aš pilnai 
pritariu delegatui. J., kad 
mes neturime advokatų nie
kur rinkti, o patys nariai, 
be advokatų, valdytis. P.

Dar Apie S. Bakano Atsi
žvelgimą į Demokratišku

mą ir žmoniškumo 
Principus

S. Bakanas atsižvelgė į 
demokratiškumo ir žmoniš

kumo principus”, kada san
dariečiai prašė del lietuvių 
kambario įrengimo aukų ir 
jiems Bakanas pilnai prita
rė, nors iš to kambario lie- 

j tuviai darbininkai neturi 
j naudos nei už centą. Bet 
pusmetiniam suvažiavime, 

SLA 128

Subatoje, 6 
nistų Partija 
apvaikščiojimą 
vavimo “Daily
vo pasakyta prakalbėlės, jau
nuoliai sudainavo Internacio
nalą ir dar keletą dainų, par
duota gerokai literatūros 
“Daily Workerio”. Po 
gramai buvo draugiškas 
linksminimas. P a rti j a i
keli doleriai pelno.

Sekmadienį, 14 d. sausio, 
įvyko ALDLD j susirinkimas 
bendrai su LDSA 14 kuopa. 
Tame susirinkime galutinai 
susivienijo šios dyi organizaci
jos. Narių dalyvavo gana 
daug ir visi rimtai svarstė at
eities veikimo klausimus.

Nors draugai yra nualinti į 
streiko, kuris čia tęsėsi suvirš!
9 savaitės, tačiauš pasimokėjo
10 narių už 1934 m. ir įstojo į 
dvi naujos narės, abidvi jau-] 
nuolės. Bravo, jaunuolės, kad : 
suprantate, kur jūsų vieta! 
Abelnai imant, susirinkimas 
buvo labai draugiškas ir pa
geidautina, kad ant toliau 
tarp mūs draugiškumas vieš
patautų. Beje, kuopa gavo 
10-tą dovaną “Laisves” vaju-)

domės į ’jaunimą 
jau i___

30. Visi pilni entuziaz- Į '
Jau pradėjo layintis lo
ir dainavimo. Taip pat 
įsteigta mokyklėlė, bus

ir tt. Apie'

Čia gana
NTW Unija.

i buveinę po
■ St., Phillipsburg, N. J.
rodos, turi apie 1400. )

Rep.

ALDLD 25 kuopa į 
prakalbas d. D. M. šolomskui 
pirmadienį, vasario 12 d., 7:30

--------- vai. vakare, Lietuvių Dailės
Sausio 21 d. Kompartija bu- į Kliubo^svetainėj, 726 W. Balti- 

vo surengus Lenino mirties 
paminėjimo masinį mitingą. 
Mitingas sutraukė įvairių tau
tu darbininkus ir svetainė bu
vo pilnutėlė.

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

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

JONAS STOKES
512 Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

kiu dalyvauti šiame šuva- nįnku
žiavime ir prašyti aukų,- g, Bakanas, ar jis atsižvelgę 
kad padauginti tos sąjungos ; «demokratiškumo ir žmo- 
^dą.) ' niškumo principą?” Nieko

P. Dargis pareiškė, kad tokio panašaus nebuvo. Jis 
šitos sąjungos parėmimas, pirmutinis stojo už atmeti- 
tai yra visos lietuvių tautos mą Gatavecko įnešimo. Tai 
parėmimas, nes bus atliktas ' ve, kur socialistų darbai, 
labai didelis kultūrinis dar- į Kas priešinga darbininkų 
bas. Taipgi pabrėžė, kad,klasei, tai jie remia visoms

Dargis, pasiėmęs balsą, šoko Chicagoj del kultūros parė-: keturioms, bet kas naudinga 
advokatus apginti, kuris pa-1mbno nauJU metų vakare: darbininkams, tai -------  $1330
reiškė sekančiai: Delegatas būsi3 net 30 bačkų alaus- keturioms priešinasi.

more St.
Draugas šolomskas ’ kalbės 

apie Markso-Lenino mokslą ir* 
kitus šių dienų klausimus. Visi 

-- ---- kalbėjo d Fred lietuviai darbininkai dalyvau-
Biedenkapp. Jo prakalba tiek i kite šiose prakalbose, nes kiek- 
patiko publikai, kad daugelis; 
sakė, kad mylėtų 
nors ir per naktį, 
džiausį entuziazmą. Pirma 
prakalbų d. Evelyn‘ šlapikiutė ir geras kalbėtojas, 
padeklamavo labai gabiai c. 
Mike. Gold’o parašytas eiles1 
“120 Million.” Taipogi visa! 
publika, pritariant pianu, su-1 
dainavo Internacionalą. Au
kų lėšų padengimui ir Kom
partijai surinkta $9.01, už gu- 

tai visoms'zikučius i^0 ?4-29-

' vienam labai svarbu susipažin- 
1 ti su marksizmu ir šių dienų 

Draugas šolomskas 
yra ALDLD Centro sekretorius 

. Todėl jisai 
d J gerai išdėstys tuos klausimus. 

Komisija.

1A1SYSS" KNYGŲIŠPARDAVIMAS
J. sako, kad nereikia rinkti Todėl nei vienas tam darbui 
į Pildomąją Tarybą nei į jo- Begali būti priešingas. Kiti,

delegatai kalbėjo prieš, pa- 
reikšdami, kad nereikia 
remti Chicagos kelių pone- 

i lių sukurtą sąjungą del do-j 
lerių pasižvejojimo ir kad 
ta 30 bačkų alaus, tai nėra 
jokia kultūra, bet kultūros 
panaikinimas. Kokia gali 
būti girtų kultūra; tai paže
minimas lietuvių tautos su 
30 bačkų alaus, kurias išsta
to pirmoj vietoj, kaipo “kul
tūrą” ir “apšvietą”. Užda
ryta diskusijos ir eita bal
suoti: Už paaukavimą $25 
—10 bal., prieš paaukavimą 
—20 balsų. Kas reiškia 
dviem trečdaliais liko Baka- 
no-Dargio prašymas atmes
tas.

Tuomet S. Bakanas išme
tinėjo, kad buvo nesižvelgta 
į demokratiškumą ir žmo-'. 
niškumo principus, nes, sa
ko, kada sandariečiai prašė ! 
aukų lietuvių kambario bfuV0

FREEHOLD, N. J.

BEDARBIAI
Dviejų veiksmų drama 

Rengia L.U.N. Kliubas, 
Freehold, N. J. 
bus vaidinama 

šeštadienį, 10 Vasario, 1934 
WEMROCK SVETAINĖJE 

Viena mailė nuo Freehold©, 
Menalapin Rd.

Kviečiame visus vietinius 
lietuvius, jaunus ir senus, ma
žus ir didelius, atsilankyti ant 
šio mūsų parengimo. Taipgi 
kviečiame iš apielinkės mies-, 
tų ir miestelių, matyti šį per-1 
statymą, kur bus rodoma Ame
rikos bedarbių gyvenimą. 
Įžanga 50c ir 35c, vaikam su
virš 12 metų’įžanga 15c. Sve
tainės durys bus atdaros 6 va
landą vakare, lošimas prasi
dės 7:30 vai. vakare. Po per-. -- —---------
statymui bus šokiai iki vėlu- tai, atsižvelgėme į demokra-| dienraščiui būtų suteikta rcgu-i draugių. / 
mos nakties, i 
tra iš Elizabeth, N. J., po va
dovyste Anthony Gurski.

Beje, taip svarbiame ir iš
kilmingame susirinkime atsi
rado vienas “nelaimingo pa
peš” Pruseikos pasekėjas, ku
ris bjauriomis insinuacijomis 
ir provokaciniais klausimais 
bandė drumsti vandenį, Tiks
las tų provokacijų buvo, kad 
apšmeižus Komunistų Partiją 
ir jos priešakyje stovinčius 
draugus. Jam-padėjo visiems) 
žinomas alkoholio 
nervais, “kvartetas.”
visi šmeižtai buvo gerai 
remti d. 
pat ant vietos, 
pusantro i 
ponas š. tapo ndmaskuotas, 
kas jis ištikrųjų yra. Kaukė 
tapo nuimta, po ją pasirodė, 
kaip d. Biedenkapij kad sakė, 
kontr-revoliucionierius ir su- 
žinus ar nesužinus buržuazi
jos tarnas.

Paprastai “Laisvėje” nesto- 
kaudavo žinių iš Eastono. Bu
vo jų apsčiai iš abelnų darbi
ninkų kovų, iš streiko, iš mūs 
organizacinio darbavimosi ir 
tt. Tas gerai, bet paskutiniu 
laiku visiškai jokių žinių nesi
mato ir rodos j^au prabėgo ke
letas savaičių, kaip visai nie
ko nerašoma apie mūsų veik 
kimą. Tas gali duoti suprati
mą skaitytojams, kad Eastone 
nieko nėra veikiama, viešpa
tauja lyg ir apsnūdimas ar 
tam panašiai. O taip manyti 
būtų klaidinga. Yra veikiamą 
labai daug, tik “nėra kam” pa 
rašyti apie tai. Rodos, gyvuo
ja korespondentų biuras. Kur 
jis? Jeigu vienas bei kitas kią ateitį, tik, reikia dėti pa- 
draugas, kuris tankiau para
šo, yra užimtas kitu svarbiu 
darbu, tai dar lieka daugiau 
____ ) narių. Biuras turėtų

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

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

Kvorta už
už

suėstais 
Tačiaus 

at- 
kalbėtojaus ir čia 

akyse suvirš 
šinįto darbininkų,

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

Tuojau įsigykite typo me
daus ir naudokitės juomi.

BOSTON LUNCH

principus ir paaukavome J1os’ . ....
jiems $25, bet sandariečiai ^-jri Kom.p?r^lja/. . u,Tvr**J neduokime plunksnai rudyti. ! įvairiy darbininkiškų

241 BEDFORD AVE 
Brooklyn, N. Y.

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar nori žinoti 
; . , ; — Jie yra ne

pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti. Jeigu nori 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos kaina buvo 
15centų. Dabar tik 10c.

KAIP TAPTI JUNGTINIŲ VALSTIJŲ PILIEČIU. Brošiūra 
turi visus reikalingus pilietystčs 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 if kaip vystėsi? Skaityk šią knygelę ir suži
nosi. Kaina 10 centų.

KODĖL BAŽNYČIA PRIEŠINASI 
naudinga brošiūra. Turi 40 puslapių. 
Dabar 10 centų.

SOCIALIZMO BESI VYSTYMĄ S IŠ
Parašė K. Radek.
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 LAISVŲ. Parašė A.
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. 
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 TROCKĮZMAS? 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 APSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
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:

“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y
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Labdarybės Globoje
■ ------ Rašo SIMANOKS ■ -........................... —

(Tąsa)
Truputį aprimus, Pilypas grabinėda

masis apžiūri savo kambarį. Kambarys 
—vos tik išsitenka mažiukė lova ir gale 
jos šėpelė drapanoms padėti. Kambariai 
perskirti viena lenta apie 6 ir pusės pėdų 
augščio, o viršuje kambarių užtiestas 
dratinis sietas del saugos, del šviesos ir 
del oro. Kelios lempukės spykso korido
riuose del atradimo numerių, o su šviesa 
kambariuose, tai tik tuose šviesu, ties 
kuriais yra tos lempos. Viskas apžiūrė
ta, lova kambaryje, ir Pilypas rengiasi 
atsigulti. Nusirengė ir, nieko nelaukęs, 
šmurkšt į lovą. Pasijuto, kad po juom 
šalta, kaip ledas. Atsikėlęs grabinėjo, 
kas gi tai būtų. Ugi ant jo nelaimės at
randa, kad jo lova visa šlapia ir dvokia. 
“Ką dabar daryt,” galvoja Pilypas. Pa
galvojęs, eina žemyn nusiskūsti, kad jis 
tokioj lovoj negali miegoti...

“Gerai, sako užveizda. “Nuėjęs paimk 
savo nuosavybę, atnešk raktą, o aš tau 
duosiu kambarį ant penktų lubų.”

Nieko nepeši; norint poilsio, Pilypas ei
na atnešti raktą, nors tie laiptai kerta 
pakinkius kaip rimbas. Gavęs raktą 
kambariui ant penktų lubų, užsi^rapštė 
ir ten.

“Tuk, tuk, tuk... Au-u, a-u-ut... šeš
ta valanda... Kelkis!” Eidamas vyriš
kis pastuksi į nekurias duris ir šaukia: 
“šešta valanda... kelkis.” Išbudusių 
žiovavimai suteikia ausiai malonumo it 
šunų dainos. Apsidairęs, greit atidaro ir 
savo kambarį. Kambaryje šviesu nuo 
lempos iš lauko. Įėjęs sau pamažėli dulp- 
ščiasi, manydamas turįs visą parą laiko 
poilsiui. Nusirengė ir atsigulė ant dar 
nelabai sugulėto šienyko. Virkščių ar 
kokių balų prikimšta marška girgžda. 
Išsitiesęs ant šienyko, apsičiupinėjo apie 
save guzus ir suliaunėjo poilsiui. I

“Visi kelkitės... Greitai,” išgirdo ašt
rų šauksmą. “Kas gi, kelmas, galėtų bū
ti? Nejaugi ugnis!?” mąsto sau Pilypas. 
Baladojimas į kambarių duris ir balsas 
vis ėjo artyn jo kambario. Prie jo kam
bario subaladojęs apsistojo ir be atlaidos 
šaukia keltis. Pilypas pravėręs duris 
aiškinasi, kad jis tik ką atsigulęs ir jis 
nenori būt periškadintu iki rytojui.

“Šiandien rytojus... Kodėl neatsigulei 
anksčiau... Mes turime valyti kamba
rius, o ypatingai šiandien išpuola naikinti 
brudą—utėles, nes dvi savaitės sukako.”

Pilypas, išgirdęs tokią štuką, pasku
bėtai išsinešdino iš kambario. Atsidūrus 
gatvėje, prisiėjo pagalvoti, kaip prasimai
tinus da per porą dienų, po kurių yra 
prižadėta surasti jam prieglaudą su mai
stu ir lova. Išsiėmęs du dešimtukus per
sitikrinimui, kad dar jis juos turi, nu
sprendė už juos pragyventi. Tą dieną tik 
povakarėj nusipirko senos duonos bulke- 
lę už 5c. Kadangi miesto soduose van- 

. duo jau uždarinėtas žiemai, prisiėjo pa
siprašyti vandens. Sustojęs prie vienos 
minkštų gėrimų krautuvėlės, radęs ber
niuką apie 15 tnetų, paprašė jo stiklą 
vandens. Valgo duoną su vandeniu ir ( 
mintija: “Šiaip pavalgius, visgi bus ge- Į 
riau, negu tų dešrelių su šebelbonais, kur 
manyje nesilaikė.” Pabaigus tą stiklą 
vandens, paprašė berniuko prileisti dar - 
vieną.

“Tai aš čia stovėsiu ir tau šinkuosiu
# vandenį uždyką... Atsimink, mums ren- 

- dą reikia mokėti!..” Ir padėjo stiklą 
nuošaliai. Pilypo pilna burna sausos 
duonos; išgirdus tokius vaikėzo
džius, jam koktu pasidarė, nusikreipęs 
ir eina sau maumodamas. Šiaip taip ap- 
zelnetijęs nurijo, ir eidamas pats sau kal
ba:

“Ot prakeiktas surėdymas... Iš vos 
tik pradėjusio augti, o jau išplėšta žmo
niški jausmai... Pelnas į jo galvą įkal-

tas, nors ir už kito žmogaus gyvastį... 
Prakeikta sistema kapitalizmo!.. O ber
neli! Šios sistemos mokykla tave išmo
kino būti atkakliu grobiku del savęs, bet 
pagyvensi ir gyvenimas tave išmokins 
daug ko...” Atsiduso Pilypas ir eina 
savais keliais.

Per naktį bastėsi gatvėmis. Laiks nuo 
laiko susitiko keletą tiesų pridabotoji!. 
Vienas iš jų paliepė Pilypui eiti kiton 
gatvėn, nes sutikęs ant tos gatvės kerši
jo galvą pramušti. Pilypas paklausė. Tą 
naktį ant tos gatvės įvyko krautuvės iš
plėšimas. Matyt, nuosavybių dabotojas 
žinojo, ką darąs.

Kitas patvarkė, kad neitų palei budin- 
kus, o laikytųsi atstumo,. Pavargus be
vaikščiojant, Pilypas atsistojo prie mil
žiniško mūrinio namo, atsirėmęs pečiu, 
ilsisi. Priėjo prie jo du policistai. Vie
nas Vainomis drapanomis, o kitas policis- 
to. Abu rankas laiko ant revolverių. 
Klausinėja-kamantinėja Pilypą. Jo at
sakymais neužganėdinti. Žiūri į Pilypo 
susuktą grumulį, o jų galvose klausimas, 
“ar tik ne bomba?” Ant galo nuspren
dė padaryti persitikrinimą. Vienas vak- 
tavo Pilypo pasijudinimus, o kitas atsar
giai paėmė grumulį iš Pilypo pažastės. 
Išvyniojęs atrado pusę kulkelės duonos. 
Persitikrinę, kad Pilypas tiesą sakė, pa
liepė jam nešdintis savais keliais.

Ir panaši istorija atsikartojo iki nesu
kako savaitė laiko nuo užsiregistravimo 
del vietos pernakvoti ir pavalgyti.

ZO-

Gyvenimas Gold Dust Lodge Benamių 
Prieglaudoje

Pagal patvarkymą, Pilypas turėjo nu
eiti į Bedarbių Registravimosi raštinę 
kiekvieną savaitę, kad gauti naują tikie- 
tą į salaveišių kuknią ant 17 gatvės pa
valgymui. Ir taip, sukakus savaitei, Pi
lypas nuėjo į raštinę. Žmonių didžiausi 
pulkai. Vieni pirmu sykiu atėję, kiti jau 
kelintą ir kelioliktą kartą. Išgirsta jis tą 
pačią pasaką, ką ir pereitą savaitę gir
dėjo: “Nėra lovų.”

“Kibą juos velnias apsėdo,” sumurmė
jo po nosia Pilypas. Nusprendė vistiek 
eiti į vidų. Atkišęs savo registravimosi 
kortą ir valgymo kortą, praeidamas rodo 
tvarkdariams ir sargams, ir tie jį pra
leidžia, kaipo einantį su reikalu. Priėjęs 
prie langelio, padavė tuos dokumentus ir 1 
maldauja, kad kur nors, kaip nors jam 
surastų vietą pernakvoti, nes jis negalįs 
ilgiau perkęsti be didelių nuostolių svei
katai.

•
“Ar tu manai, kad tik tu vienas tokio

je padėtyje?” Akis išvertęs sugvergždė 
užrašinėtojas. “Pažiūrėk į tą minią. Jie 
dar blogiau atrodo, negu tu. Imk, ką 
gauni, o jei ne, tai pasitrauk nuo lange
lio ir užleisk kitam prieiti.”

Pilypas siekė savo dokumentus pasiim
ti ir eiti sau, tik staiga-jo kojos pradėjo 
linkti ir sudribo po langeliu. Kiti bena
miai jį pakėlė ir pasodino ant krėslo. Pri
ėjo prie jo užveizda tos raštinės. . Augš- 
tas vyras, žilais plaukais ir ūsais, pasiel
gia kaip gydytojas. Rankoj turėjo uos
tomų druskų. Pažiūrėjo Pilypui į akis, 
pauostė jo kvapą ir pradėjo klausinėti. 
Iš valgymo kortelės užveizda mato, kad 
Pilypas valgęs pas salaveišius tik iš pra
džių, o per paskutines kelias dienas jo 
ten nebūta.

“Ar tu per šias kelias dienas nesi nie
ko valgęs?” užklausė viršininkas. “Ne, 
pone, ne valgis mane kankina, o nuovar
gis, be miego ir be vietos kur atsigulti.”

“Hm. Tai kur tu gavai valgyt?”
“Štai, dar ir dabar turiu,” išėmęs iš 

kišeniaus parodė kriaukšlį duonos. “Per 
tris dienas suvalgiau dvi bulkeles duonos 
(apie du svaru), tai yra daug daugiau, 
negu salaveišiai duoda.”

(Bus daugiau)

Ma-

dentui, Californijoš atstovui 
Carter ir valstijos ądministra-! 
ei jai. (Tuo tarpu minia rinko- I 
si prie bedarbio najno. Moti
na su 4 dienų kūdikių, išmesta 1 
iš miesto ligoninės, | nes laiko 
ten tik 4 dienas, pai’ėjo namo.

i Policija šerifo pasiųsta slankio- 
' ja ir rengiasi šerifui pagelbėti 
išmesti rakandus). , Komisijai 
bebūnant Namų Paskolos Asoc. 
ofise, skamba telefoijas ir pra
neša, kad minia renkasi prie 
namo apgynimui. Pamatę, kad 
masinis veikimas iišsijudino, 
priėję praneša, kad i komisija

PRANEŠIMAI IŠ KITUROAKLAND, CALIF.
Pavyzdingai Organizuojąs i

ži Namų Savininkai
Maži namų savininkai čionai 

susiorganizavo į Namų Gynimo 
Organizaciją, kuri parodė pa
vyzdingą darbuotę.

šioji organizacija laiko sa
vaitinius susirinkimus, kuriuo
se užregistruoja ne tik organi
zacijos narių žūstančius namus, 
bet ir jų kaimynų. Tuojaus 
išleidžia lapelius, eina stuba 
stubon per kaimynus, išaiški
nant vieningos masinės kovos^ - , . . -
metodą ir iki šiol jau sulaikė atšauktų “nereikalinga minią ir 
nemažai išmetimų.

Nesenai sulaikė išmetimą iš 
namų šeimynos, susidedančios iš 
7 vaikų. (Motina tuo tarpu 
buvo ligoninėj su naujagimiu 
kūdikiu). Tai buvo bendro 
fronto kova apsaugojimui tos 
bedarbio šeimynos namo. Į tą 
bendrą frontą įėjo to žmogaus 
kaimynai, vietinė Bedarbių Ta
ryba, Jaunų Komunistų Lyga ir 
Socialistų Partijos lokalas (kurį 
dabar tyrinėja Socialistų Parti
ja prasižengime dėjimosi į ben
drą frontą). Buvo laikomi su
sirinkimai prie tų namų, ku
riuose išrinko didelę atstovy
bę eiti pas šerifą, paskolos kom
paniją, kuri reikalavo išmeti
mo ir pas valdžios įsteigtą Na
mų Paskolos Associaciją (Home 
Loan Association), idant išrei
kalauti tai šeimynai tuojauti-! 
nę valdžios paskolą, 
kompanija nusiskundė, kad val
džios Namų Paskolos Asociacija tarta pasiųsti Centrui delei pa- 
neduodanti paskolos, o jie jau dengimo LDSA skolų, 
ilgiau negali laukti, todėl turi ’ čia lietuvių gyvena (nedidelis 
mesti iš namų ir daugiau laiko būrelis, tad prisieina aktyves- 
neduos. Nuėjus pas valdžios niems lietuviam tvertis tarp- 
Namų Paskolos Asociaciją, jie tautinės darbuotės, 
atsako, kad anoji paskolos kom-1 
panija neima jų bonų. Delega-' 
cija tuojaus pareiškė, kad tai 
yra ^gumo bolės” mėtymas 
nuo vienų kitiems ir kad rei
kalauja, kad būtų paskola tuo
jaus duodama. Ant vietos tuo
jaus siųstos telegramos prezi-

GEORGETOWN, ILL.
ALDLD 144 kp. rengia šokius 13 

dieną vasario, 7:30 vai. vakare, Geo. 
QlnZi/.lzn nnnin 1‘Ath AVeStačioko name, 12th A ve.

Draugai ir draugės, malonėkite 
dalyvauti visi ir paremt nesenai at
gaivintą kuopą. Bus gerų užkan
džių ir gėrimų, del šokių bus gera 
orkestrą. Kviečiame visus daiyvaut 

praleist gerą ir linksmą vakarą

PHILADELPHIA, PA.
Komunistų Partija šaukia platų 

susirinkimą visų darbininkiškų orga- 
ga’Yiizacijų, 11-tą dieną vasario, 2 vai. 
po pietų, Rusų Liaudies name, 995 

I N. 5th St. Susirinkimas bus svar
bus tu ’ kad bus diskusuojama šių 
dienų darbininkų gyvenimas ir jų 

j organizacijos, * bei organizacijų trū- 
I kūmai. Diskusijose galės imt balsą 
kožnas dalyvis. Ihiodis.

(31-32)

ir 
ir

ROCHESTER, N.
Komisija prieš Karą ir Fašizmą 

pra- 
. B.

i Mathews, narys National Comm.
i Against War and Fascism. Trečia- 

. ' dienį, 7-tą dieną vasario, 7 vai. vaka- 
rengia i Lyceum, 580 St. Paul St.

įžanga tik 10 centų. Jo kalba bus 
"Ar Amerika Virs Fašistine Šalimi.” 

(31-32)

ir paremt darbininkišką organizaciją. I rengia masines lekcijas arba y. 
(32-33) i kalbas, kuriose kalbės draugas J.

SCRANTON, PA.
Bedarbių Tarybos Komisija 

šokius su įvairia programa J O-tą d’, 
vasario, 7:30 vai. vakare, Interna
tional svetainėje, 427 Lackawanna 
Street.

susirinkimą prie namo,” o jie 
sulaikys išmetimą ir bandys 
greitai pervesti paskolą į vai-' 
džios Asociacijos rankas.

Dabar viso miesto maži namų 
savininkai sujudo ir daugybė' 
ateina į organizaciją' su nusi- įvyks 
skundimu, kuriuos paima sek- 995 ... . . J . i nesretortai ir organizuoja tų namų 
apielinkėj agitaciją už masinį 
veikimą.

Iš Lietuviško Veikimo
Lietuviu TDA Požėlos kuopa, vak. 1 n.....bendrai su ALDLD kuopa, pa

laiko kalinį, delei kurio siunčia nes ( 
TDA centrui .$2.50 kas mene-1 nių šioj kolonijoj surengta, 
sį.

Nesenai buvo surengta vaka-, 
rėlis, kuriame uždirbo $9.20 de-. 
lei žieminės paramos politiniam ’ 
kaliniam.

ALDLD 198 kp. ir LDSA 46 
Paskolos kp. nubalsavo vienytis ir ben

drai veikti. LDSA iždas nu-

Komirtija.
(32-33)

PHILADELPHIA, PA
Lyros Choro mėnesinis mitingas 

i 12-tą dieną vasario (Feb.), j 
N. 5th Street. Visi dalyvaukite, | 
yra svarbių dalykų aptarti.

G. J. Augustine, Sekr. I 
(32-33)

DELAIR, N- J.
ALDLD 142 k p. rengia vakarienę 

j kuri įvyks 10-tą dieną vasario, 7 vai.
' . Fire House, Cinnaminson Ave., 

Parry, N. J. :
Kviečiam visus ir visas dalyvauti, 

bus viena iš puikiausių vakarie-

Rengėjai.
(32-33)

NEWARK, N. J.
šaukia svarbų visų 

pa
vakare, šv. Jurgio
180-82 New York 

Ą.. Bimba kalbės
Roosevelto

Apsivedė d. Millie Jankaus-i 
kiutė, mūsų darbuotojų Jan
kauskų duktė. Linkėtina jau
nai šeimynai laimingo gyveni
mo ir įsitraukimo į darbininkų 
klasės darbuotę.

ALDLD Kp. Koresp.

I ALDLD 5 kp. ša___ _____ ,
I lietuvių susirinkimą 9-tą dieną v 
1 sari o, 8-tą vai.

Draugijos svet., 
Avė. Draugas 
šiais klausimais: 
NRA duos darbininkams? Kodėl bus 
uždaryti CWA ? Kodėl 
valdžia pripažino Sovietų Sąjungą? į 
Taipgi šiame susirinkime 
Sietyno Choras. Visus 
PARSIDUODA Riverview Bar 
svarbiais klausimais.

Komisija.
(32-33) i

BINGHAMTON, N- Y.
ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks j 

8-tą dieną vasario ALP kliube, 315 
Clinton St., 7:30 vai. vakare. Visi Į 
nariai kviečiami dalyvauti, nes turim j 
daug svarbių reikalų aptarti. Taipgi l 
dalyvaus įr LDSA 23 kp. narės, tad 
draugės dalyvaukite laikų ir skait- | 

lingai. Sekr. O. Girnienė.

Roosevelto

dainuos 
kviečiame 

ir

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvusio aiistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir Jjtien-ilapinimoai 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
ėiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarq- 
Specialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6‘.h Avenue

X-RAY Pasitarimai ir S»>OO 
"OH I egzaminavimas

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

JUOZAS LEVANDA 
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—G po pietų

oDIENRAŠČIO “LAISVES”
KONCERTAS, VAKARIENE IR ŠOKIAI

Subatoje, 10 d. Vasario-Feb., 1934
“VENTA” SVETAINĖJE, 103 GREEN ST., WATERBURY, CONN.

SVETAINE ATSIDARYS 7-tą VAL. VAKARE. ■ ĮŽANGA $1.25
Vakariene bus iš geriausių maisto produktų ir skaniai pagaminta.

Koncertinę Programą Duos:
K. MENKELIUNIUTĖ iš Brooklyn,

N. Y., dar pirmu kartu mus apielinkėj.
B. RAMOŠKIUTĖ is 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. F PAKALNIŠKIS

Brooklyniečiams pianu akompanuos Nellie Valinčiūtė
p-:-''      ■ ------------------ , į . .    r -  _=■   ... ==------------------------- ——

LIETUVIŠKA IR AMERIKONIŠKA MUZIKA ŠOKIAMS

Tikietus Reikia Įsigyti Iš Kalno, juos galima gauti pas ALDLD, Choro ir Kitų Org. Narius 
ir “Laisvės” skaitytojus. Pas Duris gal Nebus. Visus lietuvius darbininkus, profesionalus ir 
biznierius kviečiame dalyvauti.
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Penktas Puslapis
re

■ ■

Atsakymas Poniai M. Johbyimei i pasakyti, kad tuo laiku tame j ve” tik atsakė. “Naujienose
• įname gyveno 11 žmonių, kurie Į rašomi įvairiausi i 

i bendrai
kalbėdavo, tai nejaugi jie ne-i vien liečianti tą

. . N°- galėdavo pastebėti, kaip ta kurio turi piktumą, bet to ne-
225 neteisingai užsipuolu ant -žingė,” man gyvenant pas p. užtenka, atranda minėto asmens i 

Bet jokių!- T1-- 1 •• — * - 1

ti Liaudis,” svetainėje, 103 
Green St., 8 vai. vakare.

Visi kviečiami atsilankyti ir 
pamatyti šį veikalą, nes veika
las yra pamokinantis. Paskiaus 

Vakarienė I bus įvairių pamarginimų—du-

i pastaraisiais susipažinti; antra,* Ramoškaitė, Laisvės Choro mo- 
ir bjauriausi Įkas link to, ką aš gausiu nuo kytoja jš Hartfordo. Jinai yra 

žymi dainininkė ir augštosios 
mokyklos studentė.

Patartina vakarienės tikietus 
įsigyti iš anksto.
įvyks po numeriu 103 Green St.

maišydavosi, bendrai; asmeninio pobūdžio šmeižtai, ne ; bolševikų, už savo tokį dideli 
asmeni, ant • darbštumą, darbininkų naudai, 

Į turiu pasakyti sekantį: kad khi- 
........... ................... . ....... .................. rieji darbininkai niekuomet ne- 

ant Jokubyno ir tt. Bet jokių I p> Jokubynus eidavo..Be to, [ artimus žmones, jo gimines ir[dirba savo klasės naudai, kad
faktų žmonelė neparodė, kad ne kaip jau visiems yra žinoma, i tt., “N.” Nr. 212 koresponden- Į is^'yti garbę už savo darbštu-

jji, o aš su žinančiu kalti. | kad žmonės iš šalies daug grei-1 cij’oj lietė ne tik mane, bet taip-1 •
Man, kad atsakyti į jos vi- [ ^biu pastebi, negu pats apie sa- j gi buvo nurodyta, koki mano hinią.

ve. Todėl poniai Jokubynienei j broliai ir teta, kurių visiškai ne- ' 
nereikėtų mane užsipulti ir kai-; pažįsta ir nepažins “N.“ skai 
tinti, kad tik iš manęs 
kalbos galėjo išeiti. Jei
Įėjau žinančiam papasakoti, taiijua> kad , panašaus turinio ko-1

nantį, kad būk “Laisvėje(Polemika)
TORONTO, Ont.—Ponia M. 

Jokubynienė, perdaug gerbdama 
“Naujienas,” nenorėdama už-; 
imt daug vietos, asmeniško tu- ’ 
rinio korespondencija (ji taip 
yra rašiusi sausio mėn. antros sus nieku nepagrįstus plepalus, 
dienos “Naujienų“ No.), todėl i reikėtų užimti laikraštyj daug 
pasistengė parašyti 
šešiuose “Naujienų” 
se korespondenciją, 
mano asmenį.

Nors ponia Jokubynienė yra 
jau gerai žinoma, ypač Toronto 
lietuvių tarpe, kaipo “garsi” 
“Naujienų” korespondentė, bet, 
matomai, šį kartą ji tikrai no
rėjo užsipelnyti korespondentės 
“laurų” vainiką už savo “darbš
tumą” ir “sugebėjimą” parašy
ti ne visai “striuką“ korespon
denciją’. Vargšei teko ne vieno 
mėnesio vakarai pašvęsti šiam 
“kilniam” ir “kultūringam” 
darbui atlikti.

Vargšė moteris per ištisus 
šešis numerius plūdo mane, lie
jo pikčiausią tulžį ant manęs,! 
mano užtarėjo ir abelnai ant 
kairių darbininkų, tuo paL laiku 
norėdama nusiplauti “purvus,“ Į 
kur, sulig jos manymą, aš ir 
mano užtarėjas buvo ją “ap- 
drabstęs” “Laisvės“ No. 225, 
33 metų.

Nors ponia Jokubynienė skai- Taipgi kaltina, kad aš 
tosi save susipratusia moteria,[ nantis turėjęs viską 
ypač daug nusimanančia politi- Į iškraipytai parašyti, 
kos srityje (ir jos vyras ne-' 
kartą man rodydamas jos (savo 
žmonos) raštus, korespondenci- 

' jas, su pasididžiavimu yra taip 
išsireiškęs), vienok šią kores
pondenciją jai visiškai nepavy
ko parašyti. Graibytas! po vi- užeidavo ir mes niekur neišei- mus, 
sus užkampius, atsidurta pas davome, kad kas iš šalies būtų [ “Naujienos“? 
Leniną, Hitlerį ir kitur, norėta galėjęs pastebėti, kas dėdavosi į aišku, kaip diena, kad 
išsisukinėti, pasilikti i ' ’ ‘ 1
visur apkaltindama mane ir ži- ! mano buvimo pas juos. Turiu

“vos tik’’' daugiau vietos, negu jai. Todėl 
numeriuo- nenumatydama reikalo
liečiančią

užvesti 
platesnę korespondenciją su pa
našaus tipo žmonėmis, pasi
stengsiu savo korespondenciją 
kiek galint sutrumpinti, neatsa
kydama Jokubynienės plepa
lams.

Bendrai, aš jokiu “pliotkų“ 
nemyliu, labiausiai, kada jie pa
sireiškia spaudoje. Jokubynie
nė, matomai, yra kitokių pažiū
rų, negu aš. Ji geriau myli lai
ką praleisti vėjams, negu atlikti 
koki nors naudingą darbą. Vie
toj kad parašyti koresponden
ciją iš šių dienų darbininkų gy
venimo, jų skurdo, tai ji para-.!

žingė,” r- - ' ....
Jokubynus eidavo. Be to, [artimus žmones,

kodėl negalėjau pati ir į “Lais
vę“ parašyti? Iš kur žinantis 
tą visą girdėjo, tai ne mano da
lykas. Bet tiek turiu pasakyti, 
kad ką žinantis buvo “Laisvė- [ 
je” rašęs, tai ne prasimanymas, 
bet tiesa.

etų, kvartetų ir kitų. Taip pat 
dalyvaus Rusų Mandolinų or
kestrą.

Į parengimą įžanga tik 25c.
I Tai reiškia, kad labai žema 
I įžanga. Pirkite tikietus dabar, 
išanksto.

ar kokį nors kitokį atlygi- 
Jie dirba savo klasei, 

taip lygiai ir sau ir jokio at
lyginimo nereikalauja.

visos Tytojai [ Prie užbaigos turiu pasakyti,
Kaip jau augščiau esu minė-1 kad ,daugiau J panašaus turi- 

i mo korespondencijas, kaip po 
nios Jokubynienės buvo rašyta 
nematau jokio reikalo atsakinė 
ti, kas reiškia, kad ir su ponir 
J. “sąskaita” užbaigta. Rašar 
pirmutinę ir lai bus paskutine 
mano korespondencija. Jei p. 
j. nori, kad pasiaiškinčiau, tai 

i tą su mielu noru sutinku išpil- 
Įdyti, tik jau ne per spaudą, bet 
gyvu žodžiu—akis į akį suėjus.

P. Matulaitytė.

respondencijas atsakyti nemyliu 
ir šį kartą nenorėdama rašau 
ir nebūčiau rašiusi, jei nebūtų 
iškelti “N.” du dalykai, kurie 

| mane ir privertė rašyti, tai bū- 
cent šie dalykai: 1) būk mane 
bolševikai paviliojo ir pakinkė 
į darbą priemone, išrinkdami j 
gražiausią vaikiną ir 2) ponia 
Jokubynienė 
ką aš gausiu 
lį darbštumą 

Ant pirmo 
kantį: ponia 

___ e __ „__  t ___________ . įsivaizdina mane, nely- 
šė ilgiausią šmeižto koi espon- i pasistenj<e nenutyleti ir parašė ginant, kaip kokią nendrę-svy- 

i ruonelę, reiškia, į kur vėjas pu
čia, į tą pusę ir linksta, tai 
taip ir aš. Išeina taip, kad aš 
perėjau į darbininkų judėjimą, 
parsidaviau savo idėją tiktai 
del gražaus vaikino. Taip ma-

“Laisvę”, jei ne 
Nr. 212, 33 metų, 

užsipuolę mane,

Ar žinantis būtų iškėlęs šiuos 
dalykus į 
“Naujienų“

i nebūtumėte
.nors aš ir tuomet tik ranka ant
visko numojau, bet atsirado 
žmogus, kuris, turbūt, jūsų “po
litiką” daugiau pažįsta negu aš, turbūt

denciją, iš kurios nė vienas ne- ; j 
turi jokios naudos, o vien tik i" 
pasipiktinimą. j

Ponia Jokubynienė kaltina i 
mane už tai, kamgi aš turėjau į 
viską “išplepėti” žinančiam,! 
kuris, norėdamas apšmeižti Jo-

Į kubynus parašė į “Laisvę.”

labai susirūpinus, 
už savo tokį dide- 
darbininkų labai? 
turiu atsakyti se- 

Jokubyniene,
WATERBURY, CONN

Darbininkai labai daug kalba 
apie darbus. Kai kurie dar vis 
laukia gerų laikų, kiti sako, kad 1 
ateis karas, tai laikai pagerės, j 

Bet kaip tikrenybėje yra? 
Ai’ gali darbai pagerėti? Mano 
manymu, tai darbai labai jau 

o_____ _____ __________  negali pagerėti.
nydama ponia Jokubynienė la-[ Paimkime, kad ir metalo 
bai apsirinka. Turiu atvirai | pramonę, kur yra tarpinama j 

, jei nebūčiau ture-j varis, misingis, nikelis ir kiti!
[metalai. Seiliaus patys darbi-1 —

Pati Jokubynienė nekartą esi 
i man sakiusi, taip-gi ir kiti 
[“Nauj.” šalininkai, kad, gir- 
; di. “N.“, tai yra vienas iš ge- 
I riaušių laikraščių, kuris gina 
tik darbininkų reikalus ir kas 
svarbiausia, kad jokiais šmeiž- 

ar ži- tais, asmeniškais užsipuolimais prisipažinti 
perdėti, neužsiima. Visuomet kaltinate jusi simpatijos iš pirmiau, ar

J tai tu- kairiuosius darbininkus, būk tik j noro priklausyti darbininkiškai.| įlinkai dirbo prie ugnies, o da-!
‘j “biesas,” į bar jau panaudojama ir elek- 

ap- [ kurį aš netikiu, nebūtų privilio- tra prie darbo ir daug darbinin-
O jei tik del vaikino, kaip kų paleidžia iš darbo, kaipo ne-( 

aeužpuola. Pasakyk dabar, po-1 jūs visi “plepate,” tas įvyko, reikalingus.
kia niekas daugiau tame pačia- [ nia Jokubynienė, kas pirmas! tai kodėl gi mane negalėjo pa
ine name negyyveno, niekas ne- pradėjo ant manęs užsipuoli-[ traukti prie “Kultūros“ ar prie

' t šmeižtus: “Laisvė” ar katalikų? Juk ir ten
Dabar

Vasario 11 d., 103 Green St., 
Darbininkiškų Draugijų Sąry
šis rengia prakalbas. Kalbė' 
visiems gerai žinomas kalbėto 
jas A. Bimba iš Brooklyno ’ 
jaunuolis C. S t r i ž a u skar 
(Strauss) iš Waterburio.

Pirmasis kalbėtojas (Bimba' 
kalbės apie pašalpinių draugij' 
reikalus ir reikalingumą joms 
vienytis, kad galėtų išsilaikyti 
šiame krizyje. Kalbės ir apie 
kitus dalykus. Draugas Stri- 
žauskas kalbės apie prieškarini 
kongresą, kuris įvyko pereitą 
vasarą Paryžiuje. Draugas 
Strižauskas dalyvavo tame kon 
grėsė, tai duos iš jo gerą rapor
tą ir nurodys, kas daroma ir 
kas reikia daryti, kad sulaikyti 
karo pavojų. Jis kalbės angliš
kai.

Todėl patartina, visiems tė
vams, kurie turi jaunus vaiki- 

! nūs ir merginas, raginti daly- 
I vauti šiose prakalbose. Taip 
pat jaunimą mes kviečiame at
eiti ir dalyvauti.

Vaidins Veikalą “Mieganti 
Liaudis"

Vasario 25 d. Vilijos Choras valdžios ir darbdavių kaštu- 
' statys scenoje veikalą “Miegan-1 j. Siurba.

DIDELI LAIMĖJIMAI KOVO
JE UŽ BEDARBIŲ IR SOČIA- 
LĘ APDRAUDĄ; KONVEN
CIJA PARODĖ, KAIP DAR
BININKAI GALI LAIMĖTI 

SAVO REIKALAVIMUS

(Tąsa iš 1 pusi.) 
darbių ir Sočia les A pd raudos 
Bilių.

Jau tiek iškovota, kad bi- 
lius patiektas kongrese. Da
bar reikia dar labiau pasmar
kinti kovą, kad tas bilius ne
pranyktų “Darbo Komiteto“ 
rankose, bet kad jis būtų svar
stomas kongrese ir kad paga
lios būtų priimtas.

Suvažiavę atstovai, peržvel
gę padėtį, didėjančias darbi
ninkų kovas, vienbalsiai pa

reiškė: “Amerikos darbininkai 
' gali ir turi laimėti Bedarbių ir 
' Socialės Apdraudos įvedimą

Y

namus. Prašome

COAL CO.
Brooklyn, N. Y.

Labor Lyceum Salėje, 72 W. 25th Street Bayonne, N. J

laisniuotas Graborius

Phone STagg 2-6497

Kviečia Komitetas.

5
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Šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!
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Iriu atsakyti sekantį: kas link jie Įvairius šmeižtus skleidžia, j klasei, tai nė pats 
'mano “išplepėjimo” žinančiam, | o “Naujienos“ tik atsako, ap-[ kurį aš netikiu, neb 
!tai išeina taip, kad aš tik vie-Įsigina, bet niekuomet pirma [jęs. O jei tik del \ 
! na su Jokubynais gyvenau, reiš

5 Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
< tonas, tai legališkas svoris. Pristatome greit j jūsų 

įsitėmyti adresą ir telefoną.

i
Telcfonuokite: Evergreen 7-1661 TRIT T7,’itTRT7T?

Arba užeikite pasikalbėti 1 Iv (J-lulTlUlulv

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

i • •
X"

LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

Puodai pirmiaus būdavo 5 ga
lionų didumo, o dabar jau yra 

gražių '25 gal. Taip ir su darbininkais, 
visiems [vaikinų esama ir kas svarbiau- Kur pirmiaus dirbo ant tokio 
Naujie-|sia, tai pastarieji turėjo pirmą paties darbo 50 darbininkų, tai1 

nekalta, I tarpe Jokubynų ir manęs, laike uos” paėmė pirmenybę, pirma, progą, nes, man atvažiavus į'dabar jau tą patį darbą pada-' 
’ 1 ' ' ’ —. Turiu pradėdamos šmeižtus, o “Lais-! Torontą, pirmiausiai teko su [ ro 10 darbininkų. Seiliaus me-

I talas eidavo 12 sykių per ro- 
! liūs, o dabar jau eina tik 3 
.sykius. Taip pat ir su presais, 
j Seiliaus darbas eidavo apie 10 
1 sykių per presus, o dabar jau 
ateina metalas tinkamai pada
rytas ir presai taip sutaisyti, 
k^td padaro vienu kartu.

Visur įvesta elektra ir dirba 
vieton žmonių. Seiliaus darbi
ninkai dirbo dienomis ir nakti
mis. Dabar jau palieka tik vie
ną arba kelis darbininkus pa
dirbėti naktį ir jisai padaro la
bai daug darbo. Darbininkai 
negali laukti pagerėjimo laikų, [ 
bet jie turi organizuotis ir p ra-1 
dėti kovą už kasdieninį būvį, j

Kainos ant darbininkams rei-' 
kalingų produktų kasdien kyla 
ir didėja, o darbai mažėja. Kai 
kurie darbininkai mano, kad 
darbai padidės, jie mano, kad ' 
dabar yra bedarbė. Tai klai-' 
dingas nusistatymas. Reikia j 
pasakyti, kad darbai eina ir, 
dabar normališkai, bet elektra, 1 
mašinerija, nauja sistema me
ta darbininkus laukan. Reikia 
mesti šią visą sistemą, reikia 
trumpinti labai daug darbo lai
ką ir pakelti mokestis. Tai taip 
gali reikalai pasitaisyti. O tai 
gali darbininkai laimėti tik ge
rai organizuoti. Bedarbis.

Įžanga 35 ir 50 centų
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Bangos Choras iš Elizabeth, vadovaujamas V. Žuko
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RENGIA LIET. AMER. ŪKĖSŲ KLIUBAS

Nedelioje, 11 d. Vasario-Feb., 1934; Pradžia 4 v. p. p

JUOZAS KAVALIAUSKAS

PROGRAMĄ IŠPILDYS SEKANČIOS SPeKOS:
K. Menkeliūniūtė iš Brooklyno, Bangos Choras iš Elizabetho, dr-ge Savičiene iš Eli- 

zabetho, smuikorius iš Newarko. Vietiniai:A. Višniauskas, Chas. J. Johnson ir Rusų 
Jaunuolių Mandolinų Orkestrą.

Kaip matote, programoj dalyvaus žymūs dainininkai—ypatingai K. Menkeliūniūte, pa
garsėjusi ne tik plačioj'Amerikoj, bet ir kitose šalyse; A. Višniauskas taipgi plačiai pa
garsėjęs dainininkas arba Rusų MandolinųOrkestra taipgi sugrieš puikių melodijų; tai
gi bus žavėjantis koncertas. . ' '

šokiams grieš gera muzika visokius šokius ir bus gana , laiko, nes šokiai prasidės 
7:30 valandą vakare

Čia dabar smarkiai organi
zuojasi Plieno ir Metalo Indus
trinė Unija. Sausio 25 d. įvy
ko susirinkimas. Iš valdybos 
raporto pasirodė, kad jau gana 
didelis skaičius įstojo į minėtą' 
uniją. Greitai gausime ir čar- 
terį. Lietuvių šiuo kartu labai, 
mažai dar priklauso į P.M.I.D. 
Uniją. Seiliaus lietuviai darbi
ninkai pirmutiniai stodavo į 
darbininkišką uniją, bet šiuo 
kartu pasiliko paskutiniai.

Plieno ir Metalo Industrinė 
Unija laiko savo susirinkimus 
kiekvieną ketvirtadienį (ketver
ge), 8 vai. vakare, 778 Bank 
St., Waterbury, Conn.

“Laisvės” Vakarienė
Vasario 10 d. darbininkiškos 

organizacijos rengia koncertą ir 
vakarienę dienraščio “Laisvės” 
naudai. Bus labai gera progra
mą. Draugė K. KlenkeliUniutė 
ir Vyrų Oktetais dainuos iš 
Brooklyno. Taipgi dalyvaus d.

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

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Wawing 25c

Hair Bleaching & Oyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 
ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $250

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

Ant plauku dažymo $2.00 nuolaidos.
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NEW YORKO IR APYLINKES ŽINIOS RADIO—ŠIANDIEN

ĮVAIRIOS žinios
kitokių, paskelbė streiką, rei-. J. 
kalaudami, kad tie darbiniu-! T 
kai būtų priimti atgal į dirbą. S.

Iš Darbininkų Demonstracijos 
prie City Hali

Taxi Draiveriai Atmetė 
LaGuardia Pasiūlymus

Pirmadienį, 5 d. vasario, 12 i 
vai. dieną viešų darbų darbi

New Yorke streikuoja apie 
15.000 taksių draiverių. Ma-

ninkai ir abelnai New Yorko joras LaGuardia norėjo juos! 
apvilti ir siūlė jiems grįžti at-bedarbiai pradėjo rinktis prie

City Hali, nešdami įvai- gal į darbą, bet streikuojanti 
rių draugijų vėliavas ir plaka- j darbininkai vienbalsiai atme
tus už bedarbių reikalus, kadjtė tą pasiūlymą ii’ pasisakė 
privertus majorą I 
paremti Washingtone New reikalavimai išpildyti. 
Yorko bedarbių delegacijos 
reikalavimus, kad bedarbiams 
būtų suteikta darbai arba pi
niginė pagelba ir kad būtų i 
įvestas darbininkų draudimas 
kapitalistų ii’ valdžios lėšo
mis.

Susirinko virš 5,000 bedar- 
• bių ir užtvenkė aplinkui mies
to rotušę parką. Bedarbiai 
pasiuntė savo delegaciją vi
dun pas LaGuardiją, kad įtei
kus jam bedarbių i_____
mus. LaGuardijos nebuvo na
mie. jo sekretorius ponas Duch j 
sakė delegacijai, kad majoras, 
LaGuardia' išvykęs į Washing- 
toną, kaip tik su tais pat rei
kalais tartis su Washingtono 
valdžia, 
gacijos 
kad jie

j ' k A *' 4, 1

LaGuardia ; stovės streiko lauke iki bus jų __ XT__  . . . . .........

taipgi -išklausęs dele- 
reikalavimus jis sakė, 
padarys tyrinėjimus.

Amerikos Lygos Kovai prieš 
Karą mėnesinis žurnalas 
“Fight” jau išėjo už vasario 
mėnesį. Jis yra labai geras, 
turtingas raštais, faktais, kaip 

j_ imperialistai rengiasi karau, 
•_ turi paveikslų ir abelnai gero 

reikalavi-, pasiskaitymo. Komitetas skel- 
i bia prieškarinę savaitę nuo 
j 12 d. vasario iki 22. tai yra 
; per 10 dienų ir prašo visų dar
bininkų organizacijų plačiai 
paskleisti žurnalą. Užsisaky
ti galite sekamu antrašu: 
Fight, 112 E. 19th St., Room 
605, New York, N. Y.

Paulauskas . ..
Kazokytė . . . .

Sasnauskienė ..
Povilčiunas . . .

; A. Gilman .............
| P. Kubiliūnas . . . .
P. Beeis ............... ..
K. Miliukevičius .
Banaitienė .............
K. Dambrauskas .
J. ZabJackas • • . .
V. Januška ...........
G. Laukaitis ..........

B.

Kasparaitis . . . 
Dulskis ......

Rusiackas .........
Weiss ... .J........
Januškevičius . 
Semenas ...........
Jotautas .į.... - 
Stanelis .............
Vikšrys ....... 
Mileranka • • . .

W. Lukminas (. . . . 
Draugas ........ 
E. Jeskevičiutė . . . 
J. Nalivaika........ •
P. Buknys ...........
J. Vasiliauskas . . .

... 1.00 
. . 1.00 

. . . 1.00 
. . . 1.00 
. .. 1.00 
. .'. 1.00 
. 1.00
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. .. 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00 
. . . 1.00
.. 1.00 i 
.. 1.00 I 

. . . 1.00 

. . . 1.00
. . 1.00
. . 1.00

. . . 1.00 
. . 1.00 
.. 1.00 
.. 1.00

. . . 1.00 
.. 1.00 
. . 1.00

. .. 1.00 
.. 1.00

, . . 1.00

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Kur Brooklyno Publika Bus 
Sekantį Sekmadienį?

Tai bus vienas iš didesnių i 
parengimų sekantį nedėldienį j 
South Brooklyne. čia bus su
vaidinta labai juokinga trijų 
veiksmų komedija “Už Pinigus 
Vesta Pati.” Jau laikraštyje 
teko daugeliui pastebėti ir 
kritikas ir gerąsias šios kome
dijos puses, vienok didžiuma 
brooklyniečių dar jos nėra ma
tę, nes šis veikalas yra dar tik 
vieną kartą Williamsburgo 
(Brooklyne) apielinkėj suloš
tas. (

Todėl, kurie mylite* juokus, 
tai neabejokite ar būt ar ne, 
bet griežtai nuspręskite, kad 
būsiu ir atliktas kriukis. O* 
kurie ir nelabai linksmus, tai 
čia vieta bus, kur būsite pra
juokinti. Lošėjai visi surinkti

WMCA—570 Kc
7:15 P. M.—Zinaida Nicolina, Songs 
7:30—Marilyn Mack, Songs 
7:45—Studio Orch.
9:00—Al Shayne, ^Baritone; Sylvia 

Miller, Soprano; William Kennedy, 
Tenor

10:00—Mildred Windell, Soprano; - 
Concert Orch.

10:30—Mauro Cottone, Organ

WEAF—660 Kc
,7:00 P. M.—Marta Mears, Songs 
8:30—Wayne King Orch. 
9:00—Troubadours Orch 

Claire and 
Songs

10:00—Hillbilly 
10:30—Current 

William E.
11 :00—Coleman
11:15—Anthony
11.:30—Denny Orch.
12:00—Harris Orch.

WOR—710 Kc
6:45 P. M.-j—John Kelvin, Tenor 
7:15—Comedy; Music
7:30—Osworn Orch.; Talk—Radio 

Harris \
10:15—Current Events
10:30—The G)msy Prince 
10:45—Pauline \Alpert, Piano 
11:00—Moonbeame Trio 
11:30—Nelson Orcia.
12:00—Bide DudleyX

WJZ—760 Kc
4:45 P. M.—Gallicchio Orch.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, 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 l

Songs

Po 50 centų aukavo P. Svir-1 Kaip vienas, tinkami tipai sa-

Bernice
Alexander Gray,

Music
Legislation—Senator
Borah of Idaho
Orch.
Frome, Tenor

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.

402 Metropolitan Avenue 
(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

5:00—Morin Sisters, Songs
T:15—Jackie Heller, Songs
9:30—John McCormack, Tenor;

Daly Orch.
10:30—Dicken’s Pageant
11:00—Pickens Sisters, Songs
11:15—Robert Royce, Tenor
11:30—Stein Orch.
11:45—Rogers Orch.
12:00—Molina Orch.

WNYC—810 Kc
3:00 P. M.—Nora Helms,
3.30—Leo Glynn, Songs
3:45—Hazel Schumm, Songs
4:15—Studio Music
4:45—Teresa Bauer, Songs.

WABC—860 Kc !
8:00 P. M.—Green Orch.; Men

About Town Trio; Vivien Ruth,
Songs

9:00—Philadelphia Orch.; Sylvan-
Levin, Conductor

9:15—Stoopnagle and Budd
9:30—Lombardo Orch.; Burns and j-

Allen, Comedy
10:00—Fiorito Orch.; Dick Powell,

Songs
10:30—News Reports
10:45—Kostelanetz Orch.
11:15-—Negro Quintet
11:30—Little Orch.
12:00—Gray Orch.

Lietuvii) Radio programa trečiadie
nių vakarais nuo 7 vai. žymiai to
bulėja. Ją veda Jonas Valaitis iš j 
stoties WHOM; 1450 kilociklų. Pa-1 
klausykite. '

Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

žinoma, jie nesigaili pažadų,; j( A J NAUJO TARP 
bet nuo jų toli neina. Darbi-j !
ninku delegacija pareiškė, kad 
jau daug kartų mes gerų pa
žadų girdėjome, bet jie nėra 
pravedami gyveniman. Taip-l 
gi delegacija pareiškė, kad i 
LaGuardijos išvykimas į Wa- 
shingtoną yra tikslus, apgaudi
nėjimas New Yorko darbinin
kų, nes jeigu jis norėtų pildy
ti savo pažadus, tai prąktiko- 
je teiktų bedarbiams pagelbą 
ir nebūtų terorizuojami CWA I 
(viešų darbų) darbininkai. 
Delegacija pridėjo, kad mes 
reikalaujame, kad LaGuardia 
matytųsi su delegacija, kada1 
jis parvyks iš Washingtono.

Plačiau apie bedarbių rei-. 
kalus išgirsite trečiadienio va
kare, 14 d. vasario, Piliečiu 
Kliube, 80 Union Avė., nes 
ten kalbės mūsų delegatai par- 
vykę iš visuotinos konferenci
jos bedarbių klausimų iš 
Washingtono ir taip gi išduo
tas raportas iš mūsų apsilan
kymo pas poną LaGuardia. 
Visi darbininkai ii’ darbinin
kės tą vakarą būtinai dalyvau
kite prakalbose 1

Delegatas.

LIETUVIŲ

Kas Remia “Laisvę”

skis, M. Kačihas, G. Kuraitis, 
J. Bakšys, B. Makutėnienė, J. 
Burbienė, O Janušauskienė, A. 
Philipse, J. ’Maroza, K. Jane- 
liunas, B. 
centus J.
J. Pocius, 
nas.

Lietuvių Darbininkų Jaunuo
liu] komitetas pasipirko 2 šėrus 
tam pačiam tikslui, 
aukotojams “Laisvės 
riai taria širdingą ačiū!

Barkauskas. Po 25 
Bartašius, Draugas, 
J. Juška, J. Karlo-

Visiems 
direkto-

Laike dienraščio “Laisvės” 
suvažiavimo buvo iškeltas 
klausimas, kad reikalinga nau
ja mašina, šėrininkai vien
balsiai nutarė įsigyti tokią 
mašiną.. Visa eilė draugų au
kavo ir sakė, kad 
naują, nes ji geriau 
mūsų dienraščiui ir

, greičiau galėsim 
; kolonijoms plakatus ir 
1 darbus.

Naujos mašinos įsigijimui 
aukavo sekami draugai ir 
draugės: drg. Kalvaitis turė
jo 4 šėrus, tai 2 šėrus ($10) 
paaukavo dienraščiui. Kiti 
(įrangai ant vietos pinigais 
aukavo:
L. Tilvikas ....................... $5.00
M. Lendauskienė ........... 5.00
Geo. Šimaitis ................... 2.50
ALDLD 6 kp., Montello.. 2.50 
M. Panelis ...............

Zaleckas . ...........
Bokas .................
B. Simpatikas . .
Norbutas.............

Dar apie Dainininkę Marijoną 
Pranskaitę

pirktume 
tarnaus 
abelnai 

pagaminti 
kitus

Be abejojimo, daugelis ne
buvusių “Laisves” bankiete- 
koncertė (pereitą sekmadienį 
Brooklyne), nori sužinoti pla
čiau apie dainininkę iš Maine 
valstijos, M. Pranskaitę. Rei
kia suprasti, kad ji dar pirmu 
kartu pasirodė Brooklyno lie
tuviuos.

' Trumpai pasakius, Pranskai- 
tė turi labai gerą dramatišką 
soprano balsą. Jis didelis, 
skambus, malonus ir 
Tai puikiai išlavintas
Išgirdus porą jos dainų, tuo
jau pamatai, kad tai balsas, 
kuriam paaukota nemažai 
triūso lavinimui ir kad tas 
triūsas buvo neveltui.

žinoma, reikia 
kad šiuo atveju
(ir visiem dainininkam) 
labai, sunku pasirodyti, 
perdėm visą programą 
patavo neramumas, 
koncertinė programa
duota publikai stovint ir to
dėl, natūralu, net negalima 
buvo reikalauti, kad ta ramy
bė pilnąi viešpatautų, 
veizint visko, 
ninkės pirmas
Brooklyno lietuviuos buvo ge
rai įvertintas.

Dainininkė Pranskaitę su
tinka dalyvauti darbininku 
organizacijų koncertuose ir 
kitur, kur bus kviečiama. Nau-

1-00 j josios Anglijos lietuvių darbi- 
1.00 ninku organizacijos, todėl, ga- 
1.00 i lėtų pasinaudoti ta proga.

Klausytojas.

vo rolėse. Ir daugiau, rodos, 
kad nereikėtų apie, šį veikalą 
nei sakyti, nes kuorhet jį ma
tysite, tai tuomet jis pats už 
save atsakys.

Kaip vietiniai, taip ir atva
žiuojanti iš kitų miestų nesivė- 
linkite, nes taip svarbu matyti 
pradžią,, kaip ir pabaigą. Ir 
kaip 4:30 vai. būkite jau In
ternational Workers’ Club, 
723-—5th Ave. (Įėjimas iš 23 
gatvės) South Brook lyne. Apie 
7 vai. vakare jau galėsime 
smarkiai šokti prie William 
Norris geros orkestros ik4 
lai vakare.

Atvažiuojanti iš toliau 
imkite New Yorke BMT 
subway 4th Ave., “local” trau
kinį, išlipkite 25th St. ir eiki
te du bloku atgal, paskiau vie- 

rasis

vė-

line

gražus, 
balsas.

ną bloką į kalną ir čia 
parengimo vieta.

Šį parengimą ruošia 
III Apskritys ir vietinė 
50-ta kuopa.

Komiteto Narys.

LDS
LDS

“Laisvės” Direktorių Atydai

Šis žurnalas yra 
senai. Lietuviai 

dar neturėjo tokio

į susirinkimą at- 
savo pažįstamus,

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinitnui pečių 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOR 1’ain Ex- 
pelleriu skaudama vietij — kur pats 
skausmas yra. Pain-Expclleris greitai 
persisunks į pačias nesmagumų saknis 
Ir palaimintas palengvinimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-lex- 
pellerio namuose ir naudokite j) neati
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausm.-j.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

I lauk tuvių direktorius 
i x . I{Išbalzamuoja ir laidoja numirusius!
I ant visokių kapinių; parsamdo au-l 
| tomobilius ir karietas veselijoms.j 
j krikštynoms ir pasivažinėjimams |

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Taipgi šiame susirinkime 
kiekvienas narys ir narė, ku
rie tik yra pasimokėję už 1933 
metus, gaus labai gerą žurna
lą “Šviesą.” 
lauktas nuo 
darbininkai 
žurnalo.

Ateidami 
siveskite ir
kaimynus, jeigu jie ir nestos 
šiuom kartu į organizaciją, tai 
dalyvaudami susipažins su 
darbininkų reikalais, kuriuos 
organizacijos s usirinkimuose 
svarstome, žinoma, visi steng- 
kimės gauti naujų narių. 
Taipgi kiekvienas ir kiekviena 
pasirūpi nkime užsimokėti 
duokles už 1934 metus, nes iš
leidžiant žurnalą “Šviesą”, pa
sidarė daug išlaidų.

Org.

MIH-OPELLER
Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai
a

BEN GERSOVITZ |
NOTARAS

Padidėjo “Daily Workerio”
Pavienių Numerių Platinimas j |^®^kna5s

• • kj d L/d 1A et La o d o •

“ .. |M. Duobinis.........
Komunistų Partijos II Dist-|v Karlonas .... 

nkto ketvirta sekcija gruodžio |A Talandziavičius 
mėnesį ] savaitę laiko isplatin- q pPtviPno 
davo 555 “Daily Workerio” ...........
kopijų. ’ Dabar jau išplatina 
1,774 kopijas, tai yra tris kar
tus tiek. Tai tik Harlem mies
to dalyje. 
Workerio” 
platinimas pakilo paskutiniu 
laiku.

Abelnai “Daily 
pavienių numerių

L

H. žukienė .......
J. W. Thompson . .
Geo. Vareškevičius 
J» šlapikas ...........
K. Viltrakis . . • •
T. Kaškiaučius . . . 
Ch. Aleksynas . .. 
V. Skuodis ...........
D. M. šolomskas . .

2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

atsiminti, 
daimTiTTikei 

buvo 
nes 

vieš- 
Mat, 
buvo

Šį ketvirtadienį, 8 d. vasa
rio, įvyks “Laisvės” šėrininkų 
suvažiavimo naujai išrinktų 
direktorių susirinkimas. Pra
džia 8 valandą vakare. Visi 
direktoriai stengkitės pribūti 
laiku.

Šiame susirinkime pasitarsi
me, kokiais vakarais bus. pa
rankiausia šaukti direktorių 
posėdžiai, tad bandykite būti 
visi, nes bus renkama direkto
rių nauja valdyba.

J. Nalivaika,, sekr.

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

Odos NušaSėji- 
mai, Nervų Ligos, 
Abel nas Silpnu 
mas, Skuvlo žar
nų ir Mešlažar- 

. •• m • o • • i • 1 nes Ligos, Nervųmzacijy Hany businnkimas ■ įdegimas bei Reumatiški Nesveiku-

— j Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos li-
>• LDS 14 kuo- £°s yra sėkmingai gydomos naujo- . , . . viškais> moksliSkais būdais.
linkimas įvyks X-Špinduliai, Kraujo ištyrimai, La-

Z_____ ‘ I
čiepų ĮšmirkStimai.

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

Maspeth Darbininkiškų Orga- j

ALDLD 138 ir LDS 14 kuo
pų bendras susir 
ketvirtadienį, 8 dieną vasario boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
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

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

S.ekr.

DR. Z INO
i 10 Last 16 ST. N. V.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

Įsisteigęs 25 metai
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

O Sekmadieniai* 9 A. M. iki 4 P. M

2,000 Darbininkų Paskelbei*?/ J-J-Kajkiaačiu? L Mrs. S. Kaškiauciene . .
Streiką Apgynimui Draugų

Fifth Ave. Bus. Co. pava-! 
rė iš darbo 26 darbininkus to
dėl, kad jie stojo į Amalga
mated Ass. Street and Elec. 
R. uniją. Darbininkai buvo 
sušaukę susirinkimą ir po ap
tarimo 2,000 darbininkų dir
bančių prie busų, draiverių ir

V. J. Valaitis .........
F. Vaitkus .................
Geo. Stasiukaitis . . • 
V. J. Sinkevičius . . . 
M. Klimas .................
T. Kapočius .............
J. Zajankauskas .. . . 
A. Bildžius ........ 
J. Kupčinskas ........
J. Joneikis ...........

20 St. James St. East
Tel. HArbour 3424

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydatl ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo '0:30 iki 1. Po pintų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienų
Telephones MEdallion 3*1328

156

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

Bet ne- 
viešnios-daini- 

pasirodymas

ALDU) 1 Kuopos Susirinki
mas—Gausite “Šviesą”

PARDAVIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda Groserne ir Delicatessen. 
~ Priežastis pardavimo nesveikata. 
Parsiduoda už labai prieinamą kainą. 
Prie krautuves yra ir kambariai. Del 
informacijų, kreipkitės į “Laisvės” 
ofisą.

(32-34)

1-00 i lėtų 
1.00 Į 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

KAS PAMETĖTE 
PLUNKSNĄ

Įvykusiame pereitą sekma
dienį 
rasta 
sna.

“L.” bankiete-koncerte 
nedičkę fontaninė plūnk- 
Pametęs—atsikreipkite į 
redakciją.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

LITTLE THĖATRE 562 Broad Street, Newark, N. J-
Šiandien Iki 6 vai. po pietų—30c., po 6 vai. vakare—40c.
Prasideda • Subatotn ir nedėiiom—40c a

Puikus rusiškas paveikslas parodo didyjj kazokų sukilėli veikiant prieš bagočius 
bietinųju naudai.... įsteigėjas Kazokų Respublikos 1670 metais.
" Taipgi ’“SOVIETAI PARODOJE“-*— arti parodo kas dabar dedasi Sovietų Sąjungoj.

Jacentas Čekąuskas, 38 me
tų, 152—24th St., mirė vasa
rio 4 d. Bus palaidotas vasa- 
sario 8 d., Jono (kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi 
graborius J. Garšva.

Amerikos"' Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 1 
kuopos ir buvusių LDSA na
rių susirinkimas* įvyks ketvir-. 
tadienį, 8 d. vasario/’ 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės” svetainėje. 
Dalyvaukite visi draugai ' ir 
draugės, nes yra daug svarbių 
reikalų.

PARSIDUODA Ri^eivien Bar ir
Grill. Už prieinamą kainą. Kreip

kitės sekamu antrašu: 101 Metropo- 
liton Avė. kampas Wythe Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(32-34)
PARSIDUODA KRAUTUVĖ, Novel- 

• ties Patentuotų gyduolių, ir viso
kių šaknų. Geroj vietoj ir iabai gra
žiai įrengta. Priežastis, važiavimas 
i Lietuvą. Parduosiu pigiai. Palan- 
go Store, 309 Walnut Street, Newark, ! 
N. J. (31-33)

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

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

* . v
222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.

Near Manhattan Avenue

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Aųierkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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 
nuo 6

NEDeLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

k

$4




