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Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Nesenai gimė Amerikoje 
nauja partija p a s i v a d inus 
“American Workers Party.’’ 
Jos vadais ir tėvais yra pro
fesorius ir filozofas John 
Dewy ir reformistinis darbo 
unijų judėjimo ricierius A. J. 
Mušte. Jų partija būsianti “re-1 
voliucinė,” bet nepripažįstanti j I
klasių kovos. Jinai nieko 
bendro neturėsianti su inter
nacionalais ir “importuoto
mis“ idėjomis. “American 
Workers Party” bus grynai 
“amerikoniška.”

New Jersey Farmeriai 
Grūmoja Streiku

New Jersey valstijos far
meriai pranešė federalei ir 
valstijos valdžioms, kad jei
gu bus bandoma dar dau
giau pieno kainą numušti, 
jie paskelbs streiką.

ROOSEVELTAS NEMAM SAVO NUSIS
TATYMO, UŽDARYS CWA DARBUS GEG. 
1 D. IR IŠMES IŠ DARBO DARBININKUS

Europos Rašytojai Reikalau
ja Paliuosavimo 
Scottsboro Jaunuoliu

Kaip sau norite, bet šitas 
naujas sutvėrimas labai pa
duoda fašizmu bei hitlerizmu. 
Hitlerio partija irgi vadinasi 
“nacionalė socialistų partija.” 
bet tiek turi bendro su socia
lizmu, kaip vanduo su ugnim. 
Mustei ir Dewy amerikoniz- 
mas. Hitleriui vokietizmas. 
Rezultatai: fašizmas.

Kas šiandien maskuojasi 
“amerikonizmu,” tas savo šir
dyje ir 
šistams.
bažytis. kad jie mirtini prie- Į prieš darbininkų klasę ir 
šai fašizmo, bet jų darbai ir Į pasižadėjo kovoti už komu- 
obalsiai dvokia fašizmu.

Buvęs Trockisty Vadas 
Pripažįsta Savo Klaidas, 
Žada Dirbti del Komunizmo

MASKVA. — Ne tik Zi- 
novjevas, bet ir Kamenevas, 
buvęs trockistų vadas, kal
bėjo Komunistų Partijos 

darbais giminingas fa- Į kongrese, prisipažino prie 
Mušte ir Dewy gali' papildymo didelių klaidų • 1 • • • I • v 1 1 • • 1 •

WASHINGTON. — Savo 
konferencijoj su laikraščių 

; reporteriais prezidentas Ro- 
■ oseveltas vėl pakartojo sa- 
' vo pirmesnį nusistatymą, 
j kad su gegužės 1 diena visi 
CWA darbai bus uždaryti ir 
keturi milionai darbininkų 
neteks darbo. Užklausus, 
ką jis mano, kur tie darbi-

ninkai dėsis netekę darbo ir 
pašalpos, Rooseveltas paliko 
juos “dievo valiai.”

Nacionalė Bedarbių Kon
vencija kietai pabrėžė rei
kalą kovoti prieš šitą val
džios žygį. Tuojaus turi or
ganizuotis CWA darbinin
kai, idant neleidus valdžiai 
vėl išmesti į bedarbių eiles.

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas gavo garsių 
Europos rašytojų pasirašy
tą atsišaukimą gelbėti Scott
sboro jaunuolius ir keturis 
Vokietijos komunistus, ku
rie buvo teisiami del reich
stago gaisro. Pasirašę yra 
39 rašytojai. Parašus su
niuko draugas Henri Bar- 
busse, francūzų garsus ra
šytojas ir veikėjas.

PARYŽIUJE SUKILIMAS JAU NUMAL
ŠINTAS, BANDOMA SUDARYTI NAUJAS 
KABINETAS IR REAKCINE VALDŽIA

PARYŽIUS. — Kuriuo- zidentą Doumergue sudary- 
menė ir policija paėmė vir: ti naują kabinetą. O Dou- 
šų ir sukilimą numalšino— mergue yra didelis reakcio- 
skelbia buržuazinė valdžia, nierius. Naujas kabinetas 
Sukilimo iššaukime kaltina 1 būsiąs sudarytas “be parti- 
monarchistus ir fašistus, bet jų skirtumo.” Visos buržu- 
kuomet komunistų vadovy- lažinės partijos prižadėję sa- 
bėje darbininkai surengė i vo paramą. Nauja Sociali- 
demonstraciją prieš tuoslstų Partija irgi pasižadėjo 
elementus, tai ta pati bu r- remti Doumergue kabinetą, 
žuazinė valstybė su didžiau- Gi senoji Socialistų Partija

DARBININ- siu įsiutimu puolė darbiniu-1 dar nesudėjus prižadą. Ko- 
Dabar skelbiamas vi- j munistų Partija, žinoma, vi

suotinas vienos dienos strei-' sais būdais kovos prieš 
[kas, kad parodžius darbi-[naują valdžią.

Iš provincijų ateina dau- 
jgiau žinių apie einamas su-» 

Tuo tarpu prezidentas įsikirtimus tarpe demonst- 
Lebrun pakvietė buvusį pre- rantų ir kariuomenės.

KAIP ROOSEVELTO VALDŽIA MELUOJA IR 
APGAUDINĖJA AMERIKOS BEDARBIUS

WASHINGTON. — Tik

NEBYLIAI
KAI STOJA Į KOMUNIS- kus.

TŲ PARTIJĄ

Amerikos buržuazinė val
džia nepripažįsta politinių ka
linių. Jos akyse visi kaliniai 
lygūs kriminalistai. Todėl ka
lėjimuose politiniai kaliniai ne
atskiriami nuo paprastų kri
minalistų. Dažniausia jie lai-! 
komi dar prastesnėse ir sun-! 
kesnėse sąlygose. Tai bjau
riau, negu carų Rusijoje bū
davo.

| nizmą po Komunistų. Parti- keijos dienos atgal valdžios 
įjos vėliava. Jis norįs, kad
Partija duotų jam dar vieną 
progą tikrais darbais 
dyti savo pasitaisymą.

įro-

j Atvyko Amerikon Ko 
vot prieš Hitlerizmą

darbo sekretorė Perkins pa
skelbė, kad “desperatiškas 
CWA reikalingumas jau 
praėjo,” nes, girdi, darbai ei
na geryn. Betgi vasario 7

d. tos pačios valdžios preky
bos departmentas raportuo
ja už gruodžio mėnesį, kad 
“dirbtuvių darbai ir algos 
gruodžio mėnesį sumažėjo.” 
Šis sumažėjimas buvo 3.4 
nuoš. Vadinasi, bedarbė vėl 
auga.

LOS ANGELES, Calif.— ninku nusistatymą prieš fa-| 
Čionai susiorganizavo Ko- šistų veikimą, 
munistų Partijos branduo
lys vien iš nebylių darbinin
ku. Jau turi 10 nariu. 
Rengiasi išleisti laikraštu
ką “The Pacific Coast Deaf 
Worker.”

FARMERIU DESPERATIŠKA PADĖTIS

laiku Nacionalis Ko
de! Politinių Kalinių 
kampaniją už politi-

Bando-

Amerikon pribuvo iš An
glijos lordas Marley, aristo
kratas, pirmininkas Angli
jos lordų buto, bet nusista
tęs prieš fašizmą. Jis taip 
pat yra pirmininku Tarp
tautinio Komiteto Gelbėji
mui Vokietijos Fašizmo Au
kų. Jis sako, kad tik pasau-

Darbo Federac. bokalai Karo Gazai Tebeveikia 
už Bedarbių Apdraudą į po 15 Metu

DEGTINĖS PARDAVINĖ
JIMO VALANDOS

Labai 
mitetas 
pradėjo 
nių kalinių reikalus,
ma iškovot jiems teisė gauti 
iš lauko pusės knygas ir laik
raščius. visokia medžiag. pa
rama ir tt. Jau pati šios kam
panijos dvasia yra labai skais
ti. Mes neprivalome užmiršti 
tų, kurie kovojo sykiu su mu
mis, gal dar geriau, ir pateko 
į buržuazinę nelaisvę. Jie ta-! 
po išplėšti iš mūsų tarpo iri komunistų vadų, i i • i • , «• iv*—atskirti nuo mūsų.

Iš vienos pusės kalėjimo 
gyvenimo sąlygos, iš kitos pu
sės ta mintis, kad negali jis 
dalyvauti su draugai ir tęsti 
revoliucinį darbą, politinio ka-j 
linio likimą baisiai apsunkina. į 
Ne kožnas išlaiko. O buržu- 

' azijos tikslas tame, kad išra
vėti iš darbo masių ir sunai
kinti jų pirmaeilinius narius.

Leo Thompson, kliris 
Pennsylvanijos kaleji-

* Rašo 
vienam 
me išsėdėjo du metu už vado
vavimą mainierių streiko Wa
shington!) paviete 1931 metais. 
I du metu gavo tik vieną 
“Daily Workerio” kopiją, ku
rią kaip ten draugai ipšmu^ 
geliavo, j kalėjimą. Džiaugs
mas, sako jis, buvd neapsaky:- 
tas. Buvo ten daugiau politi
nių kalinių. Skaitė ir skaitė 
jie tą “Daily Workerj”, kol 
kožnas beveik viską atmintyje 
žinojo. Tas parodo, kaip iš
troškę yra mūsų draugai poli
tiniai kaliniai 
literatūros.

CHICAGO, III. — čionai; 
buvo sušaukta konferencija 
Amerikos Darbo Federaci-’ 
jos unijų lokalų, kurie su
tinka kovoti už bedarbiu ir

linis masinis protestas iš- social? apdraudą. Dalyvavo
75 delegatai, kurie atstova
vo 58,000 unijistų. Tapo iš
rinkta pildomasai komitetas 
iš 15 narių, kuris stengsis

gelbės gyvybę draugo Tha- 
elmanno ir kitų Vokietijos

Marley 
važinės su maršrutu Ame
rikoje ir kalbės prieš fašiz-’pasiekti daugiau Federaci- 

Pasakys trylika pra- jos unijų ir įtraukti į kovą 
už bedarbių reikalus.

m a. 
kalbų. IS LIETUVOS

Lukšių apielinkėje atsira
do labai daug degtindarių. 
Biedni valstiečiai bando iš
sigelbėti nuo bado samago- 
no pagelba.

’ Kaune įvyko žydų rabinų 
suvažiavimas, kuris išnešė 
rezoliuciją prieš antisemiti
nį judėjimą, prieš žydų tau
tybės žmonių persekiojimą 
Lietuvoje.

Kauno savivaldybė bėda- 
voja, kad pasilinksminimai 
labai sumažėjo ir todėl

NEW YORK.—Miesto val
džia patvarkė, kad degtinės 
štorai galės būt laikoma at
dari penkias dienas į savai-

WASHINGTON. — Karo 
Department© C h e m i š k as 
Skyrius išdavė raportą iš sa-1 tę iki 10 valandos nakties, o 
vo tyrinėjimų apie pasek-i šeštadieniais net iki 11 va
lues užnuodijimo gazais ka- j landos, 
reivių laike karo. Nurodo, i  
kad net po 15 metų tie kar
eiviai tebenešioja tas baisias UŽgyrČ Antrąjį PeitkilJ i/lellj 
pasekmes. Jos pasireiškia Planą 
formoje plaučių ligos, nervų ' 
suirimo arba visiškoj bepro- .
tystėje.

TRYS ŽUVO GAISRE

“Daily Workerio” korės- farmerio, nuo valdžios far- 
pondentas rašo iš Washing-' merys gaus tik nuo $10 iki 

$17 už karvę, jeigu ją su- 
i naikins, kuri farmeriui lė- 
šuos nuo $125 iki $175. Va- 

tv. dinasi, visuose atsitikimuo-

tono valstijos apie farmerių 
desperatišką likimą. Jis sa
ko, kad farmeriai gauna tik 
po 1.34c. už kvortą pieno, o se farmerys yra pralaimėto- 
už dvidešimties mylių . tas ; jas. O kalti* farmeriai, kad 
pienas parduodamas po 11 jie nesiorganizuoja ir neko- 
iki 12 centų kvorta. Val-woja prieš šitą Roosevelto 
džia raginanti sunaikinti, programą, kuri marina ne 
karves, kad sumažinus pie- tik miestų darbininkus, bet 
no produkciją, bet, pasak'ir farmerius.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS

Smetonos valdžia žadanti 
neskelbti jokios amnestijos 
kaliniams’ šiemet progoje 
vasario 16 d. Paprastai 
tuo laiku būdavo paleidžia
ma nemažai kriminalistų ka
linių. Gi darbininkai kali
niai negaudavo amnestijos.

MASKVA.—Sovietų Są
jungos Komunistų Partijos 
17-tas kongresas vienbalsiai 
užgyrė Antrą Penkių Metų 
Planą, kurio turinį kongrese

FRANKFORD, N. Y. — išdėstė draugas Molotovas. 
Čionai gaisre žuvo Frank šis antras planas numato 
Daniels, jo žmona ir 14 me
tų duktė.

milžinišką pakilimą pramo
nėje ir žemės ūkyje.

Saulės Spindulius Moksli-1 kuris bus naudingas varto- 
ninkai Pakinkė Darban 
Centralinėj Azijoj prade- j 

tos budavoti saulės spindu
liais šildomos pirtys. Tai tik 
pirmi bandymai, bet žada 
pilną pasisekimą. Nereikės 
malkų, nei anglies. Ir šilu
mos pastovumas užtikrina
mas.

jimui.

“ŠVIESA” GATAVA IR SIUNTINĖJAMA

Samarkande ir Taškente 
padaryti sėkmingi bandy
mai pagelba saulės spindu
liu fruktus džiovinti, v

Šitie visi saulės spindulių 
sunaudojimai, kuomet bus 
pilnai išvystyti ir masiniai 
vartojami, sutaupys kraštui 
be galo daug energijos ir 
sumažins išlaidas pramonė
je.

Sovietų Sąjungos Helio 
į Institutas padarė katilą ir 
[kilnojamą virtuvę, kur vi
sus valgius galima paruošti 
pagelba saulės spinduliu ši
lumos. Bile ką galima iš
virti į dvi valandas.

Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos žurnalas “Šviesa” jau gatavas. Tai 
64 puslapių žurnalas, kuris turi rašto ne mažiau, 
kaip 200 puslapių knyga. Šiame žurnale telpa 
30 straipsnių įvairiais politikos ir ekonomijos bei 
mokslo klausimais, apysakų, eilių ir knygų ap
žvalgų. Yra daug paveikslų ir jų tarpe didelis 
Lenino paveikslas, vienas iš geriausių.

“Šviesa” yra siuntinėjama pundais A.L.D.L.D. 
kuopų sekretoriams. Visi nariai ir narės priva
lo nueiti į sekamą A.L.D.L.D; kuopos susirinkimą 
ir atsiimti žurnalą. Taip pat ir buvusios Lietu
vių Darbininkių Susivienijimo Amerikoje narės . 
gaus žurnalą kuopoje. '

Draugės ir draugai, gavę žurnalą, patys ir pa
čios stengkitės pasimokėti savo duokles ir siųski
te į centrą, kad mes galėtume ruošti sekančio nu
merio ir knygos išleidimą. Taipgi matykite sa
vo kaimynus, pažįstamus darbininkus ir darbi
ninkes, kalbinkite / juos į mūsų, organizaciją.'

Jeigu kuri kuopa gaus nepakankamai žurnalo, 
arba matys galimybių jo išplatinimui, tai grei
tai praneškite į centrą ir mes jus. aprūpinsime.

D. M. ŠOLOMSKAS 
ALDLD CK Sekretorius

46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

Fašistai Reikalauja 
Romyt Negry Vaikus

i i

Vėl iškilo klausimas Vy
tauto kaulų. Pasak Kauno 
laikraščių, “keli visuomenės 
veikėjai yra pasiryžę vykti 
į Vilnių ir tartis su lenkais, 
kad duotų parsivežti į Kau
ną Vytauto Didžiojo Kau
lus.” Seniau “visuomenės 

i veikėjai” bandę , Vytauto 
kaulus pasigauti, bet, girdi, 
“lenkai Vytauto Didžiojo 
kaulų nedavė, aiškindami, 
kad nesą tikrai nustatyta, 
jog rastieji kaulai yra tik
rai Vytauto Didžiojo.” Tar
tum tas būtų svarbu Lie- 
tuvas fašistams: bilę kaulus 
galima užvardinti Vytauto 
kaulais ir paskui mulkinti 
jais tamsius žmones.

Tas pats Helio Institutas 
išrado, kad saulės spindu
lių pagelba galima labai 
lengvai ištarpinti sierą. 
1935 metais bus pabudavo- 
tas didelis sieros tarpinimo

BERLYNAS. — Vokieti
joj fašistų “mokslininkai” 
pradėjo agitaciją, kad tuo
jaus būtų išromyti visi neg-darbininkiškos įplaukos nuo to biznio labui 

! susitraukė. 1932 tokių 
įplaukų buvo net 117,000 Ii-dide-Maži daiktai virsta 

. liais.
vienatvė yra didžiausias 
nio priešas. Bile koks 
kutis nuo draugų iš už kalėji
mo sienų atgaivina jausmus, 
sustiprina dvasią, priduoda 
drąsos ir pasiryžimo laikytis ir 
laimėti. Cigaretas, 
laiškam rašyti atrodo 
mažmožis ant laisvės, 
kalėjime tie mažmožiai 
kia patį gyvenimą!

(Tąsa 5 pusi.)

Drg. Thompson sako tl*-. 1933 toki^ IPJaukų
kali- 
laiš-

popiera 
toks 
Bet 

re iš-

beliko 89,600 litų.

Lietuvoje ir visose Pabal- 
tijos valstybėse vokiečiai 
hitlerininkai steigia savo 
kuopas bei skyrius vary
mui propagandos už Vokie
tiją. Tam tikslui esą išlei
džiama nemažai pinigų. To
kių skyrių ypatingai daug 
privisę Klaipėdoje.

fabrikas. Tam tikro apara-! rįško kraujo vaikai Rhine-
to pagelba saulės spinduliai 
gali padaryti karščio iki 
120 gradusų.

Iki šiol būdavo iš 
Baku gabenamas 
prėskas vanduo į 
Krasęiovodską, kuris randa
si ant Kaspijos jūrų. Insti
tutas pagamino aparatą, 
kuris saulės spindulių pa
gelba galės jūrų vandenį 
paversti į prėską, vandenį,

miesto 
laivais 
miestą

land ir Ruhr distriktuose. 
Ten esą apie 600 tokių vai
kų. Jie atsirado, kuomet 
laike karo Francijos armi
joje buvo negrų kareivių iš 
Afrikos, su kuriais vokietės 
moterys susilaukė vaikų. 
Hitlerininkai bijo, kad Šitie 
vaikai “nesugadintų vokiš
ko kraujo.”

(Daugiau Pasauliniu žinių 
5-tam puslapy])
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Paryžiaus Įvykiai
Pereitą atrandienį Paryžiuje įvyko de

monstracija, kuri galima prilyginti gink
luotam išstojimui. Keliolika žmonių už
mušta ir daugelis sužeista. Sakoma, šis 
miestas nėra matęs tokios demonstraci
jos nuo Paryžiaus Komunos įvykių, 1871.

Kodėl ta demonstracija? Kas stovi jo
sios priešakyje?

Aišku, jinai turi ekonomines ir politi
nes priežastis, šią opią padėtį juo labiau 
padarė opesne t. v. Staviskio skandalas, 
delei kurio sugriuvo net ministerių kabi
netas ir kuriuo pasiremdami, rojalistai 
ir fašistai, šiuo tarpu bando uždėti ant 
respublikos kryžių.

Stavisky, lenkų tautybės gudrus “fi
nansininkas,” 1926 metais buvo išleidęs 
kokius tai bonus ir jais apgavęs žmones 
jdešimčiu milionų frankų. Tuomet jis bu
vo suimtas, bet pajėgė užduoti savo sar
gams tam tikru migdolų (vieną jų apdau
žė) ir pabė go.*

Po trumpo laiko Stavisky pasirodė at
gal Paryžiuje, pasivadinęs Sergiejum 
Aleksandru. Kiekvienas žymesnis “aug- 
štų sferų” žmogus gerai žinojo, kad Sta
visky ir Aleksandras—tas pats paukštis. 
Žinojo tai ir valdžios žmonės, kabineto 
nariai, bet nieko nedarė, nebaudė.

Stavisky nesnaudė. Jis patapo valdyto
ju miestavos antrarankių daiktų (pawn
shop) krautuvės ir pradėjo varyti biznį. 
Pradėjo pardavinėti tos krautuvės bonus. 
Tiems, kurie neturėjo pinigų, pardavinė
jo už įvairius brangiadaikčius. Išviso, 
sakoma, jis pardavė už 200 milionų fran
kų beverčių bonų. Jam gelbėjo augšti 
valdininkai.

Pagaliaus, kuomet viskas išėjo aikš
tėn, tai Stavisky nusižudė (kiti sako, kad 
valdžia jį nužudė, idant neplepėtų apie 
jos rolę). Pradėjo eiti aikštėn paslaptin
gos žulikystės, parodančios, kad augšti 
valdininkai turėjo sukišę savo nagus į 
Staviskio pajų. Na, ir šis skandalas tę
siasi.

Nereikia manyti, kad del Staviskio šiuo 
tarpu verda tie visi skandalai ir sukili
mai. Staviskio įvykį rojalistai ir fašistai 
išnaudoja saviems interesams. Liaudis 
nepasitenkinusi šita valdžia ir tvarka to
dėl, kad ji labai pradėjo slėgti ją ekono
miniai. Gyvenimo kainos kyla, taksai 
kylo, bedarbė didėja ir su tuo, žinoma, 
vargas plečiasi visu spartumu ir platumu. 
Liaudis, negalėdama ilgiau kęsti to skur
do, T>ruzda, juda, nerymauja. Monarchis- 
tai su fašistais deda pastangų tą nepa
sitenkinimą išnaudoti saviems tikslams: 
nuvertimui respublikos ir jų peršamos 
tvarks įsteigimui.

Komunistai* aiškina darbininkams, kad 
tiek buržuazinėj rasjfulįikoj/ tiek mo-*; 
narchijoj vagystės ir kyšiai buvo ir bus, 
nes tai nedaloma pusė bitržūazinės tyąr- 
kos. Tiktai proletarinė revoliucija, pa-' 
naikindama privatinę nuosavybę ir išnau
dojimą žmogaus žmogum, tegalės, panai
kinti kyšystę ir tokias Staviskių ir kt. 
didžiąsias aferas, kurias remia* valdžia, 
ir kurios paprastai nuneša milionus žmo
nių dolerių; .

Del šio skandalo jau sugriuvo du 
cijos ministerių kabinetai.

Šitie prolėthriato didvyriai buvo nužu
dyti kelyje, vežant juos iš Berlyno į Pot
sdamą neva liudyti d. Thaelmanno bylo
je, kuri ten greitu laiku žada prasidėti. 
Fašistai skelbia, būk šitie keturi draugai 
bandę pabėgti, kas, žinoma, yra šlykštus 
fašistų melas. *

Drg. Eugenijus Schoenhar 1928 metais 
buvo atvykęs į Jungtines Valstijas su 
Mopro reikalais ir čia išbuvo arti metus 
laiko. Užėmus Hitleriui valdžią Vokie
tijoje, visi keturi draugai buvo uolūs ko
votojai prieš fašizmą, už darbininkų rei
kalus. Dėlto fašistai-budeliai pasiskubi
no juos nugalabinti!

Komunistų Internacionalo Centro Vei
kiančiojo Komiteto prezidiumas išleido 
pareiškimą, kuriame išreiškia didelį ap
gailestavimą del netekimo brangiųjų 
draugų ir pareiškia užuojautą jų gimi
nėms. Pareiškimas sako, šitie darbinin
kų kovotojai mirė eidami savo, kaipo re
voliucionierių, pareigas; jie herojiškai 
dirbo ne savo asmeninei, bet viso pasau
lio darbininkų naudai.

Šis brutališkas fašistų žygis rodo tai, 
kad d. d. Thaelmanno, Dimitrovo, Torgle- 
rio ir daugelio kitų draugų gyvybės ran
dasi dideliam pavojuj; kad jie bile valan
dą gali būti nužudyti panašiai ir paskui 
paskelbta: “nužudėm, kuomet bandė pa
bėgti.”

Amerikos darbininkai ypačiai gali 
daug pasidarbuoti reikale šitų darbinin
kų saugumo. Privalome griežtai užpro
testuoti prieš tuos budelius ir padėti Vo
kietijos didvyriškiems mūsų draugams 
kovotojams medžiaginiai. AJVKP Cent
ro Komitetas tam tikslui ruošia masinį 
mitingą sekantį sekmadienį. Jis įvyks 
Bronx Coliseume, New Yorke. Kiekvie
nas darbininkas raginamas dalyvauti ir 
pareikšti savo solidarumą Vokietijos pro
letariato kovotojams.

“Atstatymo Bendrovė” 
Teberūdija

A. B. Strimaitis praneša, kad nesenai 
“Lietuvos Atstatymo Bendrovė” turėjo 
savo šėrininkų suvažiavimą, kuriame 
“įregistruotų balsų buvo 15,376, trūku
mas buvo tik 2,421.” Taigi dėlto b-vės 
šėrininkai negalėję nieko nuspręsti, nie
ko pakeisti. Bendrovė palikta, kaip ir 
buvo iki šiol: Strimaitis sekretoriaus ir 
viskas stovės, kaip stovėjo. Pakaitų ne
galima'esą padaryti, nes nėra užtenka
mai balsų sudaryti kvorumą. Na, o jei 
tų balsų nebus galima surinkti, tai daly
kai taip ir stovės. Yra žmonių, aišku, 
kuriem nesudarymas kvorumo neša nau
dos.

Ši “Atstatymo Bendrovė” pastatyta 
jau senai, bet ką jį atstatė? Surinko 
šimtus tūkstančiu doleriu iš lietuviu dar
bininkų, na, ir moka kai kam riebias al
gas, o patys sukišę pinigų žmonės (ne 
vienas jų) šiandien randasi dideliausiam 
varge.

Tai vįs fašistų ir social-fašistų politi
kos vaisiai. Kiek toki Grigaičių, Vitai- 
čių ir Sirvydų organai prirėkė, agituoda
mi lietuvius darbininkus pirkti tos ben
drovės senis!

Fran-

Kaip Keturi Darbininkai Teisina Savo Nešiojimą į Partiją ir Ką 
Jiems Atsakė Komunistų Dienraščio Redak. C. A Hathaway

Nesenai keturi eiliniai 
darbininkai, Komunistu 
Partijos simpatikai, parašė 
atvirą laišką Komunistų 
Partijos organo “Daily 
Workerio” redaktoriui drg. 
Hathaway su pasiteisinimu, 
kodėl jie nestoja į Komu
nistų Partijos eiles. Jie pa
duoda sekamas priežastis:

1. Bijo netekt darbo, nes 
turi šeimynas užlaikyti.

2. Dirbtuvė, kurioj jie

drg. Hathaway, “kuomet 
kiekvienas sąžiniškas sim- 
patikas turi atsakyti sau į 
sekamą klausimą: Kas laiko 
mane už sienų Komunistų 
Partijos^—organizuoto, išla
vinto ir disciplinuoto prole
tarinės 
gardo? 
susitiko 
draugai

“Jie bijo dviejų dalykų— 
bijo netekimo darbo ir atsa-

revoliucijos avan-
Su šiuo klausimu 
šitie keturi mano 
darbininkai:

dirba, neturi unijos, tuo bū- k°mybės . savo šeimynoms, 
du bosas tuojaus išmestų -Abudu šitie klausimai yra 
juos iš darbo, jeigu sužino- i 
tų, kad jie priklauso prie 
Komunistų Partijos.

Draugas Hathaway duoda 
tiems draugams sekamą 
draugišką atsakymą ir pata
rimą:

Jų Problema — Visų 
Darbininku Problema

“Man labai smagu suteik
ti tiems darbininkams pata-

'rimą per Daily Workerio 
špaltas”, sako Hathaway, 
“nes aš puikiai žinau, kad 
šių keturių darbininkų pro
blema yra tokia, kuri sulai
ko labai daug kitų darbinin-

svarbūs klausimai. Bet ar 
jie gali pateisinti darbinin- 

ikų stovėjimą už Komunistų 
[Partijos sienų?

‘‘Savo laiku aš taip ma
inydavau. Bet tuomet aš 
'priėjau prie išvados, kad 
[pats darbo nesaugumas ir 
pati atsakomybė prieš šei
myną yra kaip tik tos prie
žastys, kodėl reikia įstoti į 
revoliucinį judėjimą — visų 
pirma į Socialistų Partiją, 
o paskui, 1919 metais, kuo
met susiorganizavo Komu
nistų Partija, į Komunistų

WILKES BARRE, Pl ■

Drg. Scheer Nužudytas!
Vokietijos fašistai nužudo tos šalies 

Komunistų Partijos centro komiteto se
kretorių, d. Joną Scheer. Su juo drauge 
buvo nužudyti kiti trys veiklūs Vokieti
jos Komunisuų Partijos nariai: E. Scho
enhar, E. Steinfurt ir R. Schwartz.

Giria tai Giria!
.■ “Naujienos”, pastaruoju laiku taip ėmė 

• įtoBųyti apie ^pyus^ikinių “laimėjimus”, 
; kad '■kĮękvfehąi&^mėikos iJėžūyį) į, 
E .muriistuš iškilimas krikštijamas “puikia 

prakalba,’’ kiekvienas lų^momų vakarė-' 
lis paverčiamas į .^milžiniškai nusisekusį” . 
vakarą.. < . ; • 1- J

Kodėl Grigaičio organas panašiai da
ro? Todėl, kad Grigaitis trokšta kiek 
galėdamas daugiau apgriaut komunistinį 
judėjimą, ant kurio jis spjaudo jau per 
kelidliką metų. Kadangi dabar tą pačią 
rolę pradėjo vaidinti Prūseika, tai, vadi
nasi, jis pavaduoja Pijušą. “Ko aš nepa
jėgiau, gal jis, Prūseika, galės atlikti,” 
mano sau Chicagos susieikvojęs menše
vikų sepis. t

Bet ar tai jiems pavyks? Ne! Jeigu 
komunistinio judėjimo nesuardo fašistai 
su šautuvu ir kardu, tad šitie ricieriai 
su Savo liežuviais juo mažiau tegalės nu
veikti !

Dienraščio “Laisves” Naudai 
Vakarienė

Jau yra ruošiamasi prie me
tinių mūsų dienraščio iškilmių 
šioje apielinkėje. Nedėlioję, 
vasario 18 d., vakare bus pui
ki vakarienė. Nevien tik kad

vien laikymu įsikandus ne- 
u ž t ikrinto 
darbo? Argi tai šis kelias 
draugai, gali vesti prie ap- bus gera vakarienė, bet ir pui- 
gynimo jūsų šeimynų reika- programa.

‘kapitalistinio’

lų?”
Reikia Pasirinkti Kitas

Kelias
Hathaway sako: 

kelias

Dainuos She
nandoah Mainierių Kvartetas, 
kuris padarė didelį progresą 
Brooklyne. “Laisvės” koncer- 

duetai. 
Kuzmickas dai- 
Taipgi -dainuosDrg.

“Ne, draugai, šitas 
neužtikrina apgynimo jūsų 
šeimynų. Tokia pažiūra 
yra visai siaura, šis kelias 
veda prie jūsų gyvenimo Į Bus ir šokiai, grajys geri 
lygmalos numtišimo,' prie ■ muzikantai. Įžanga tik 56c. 
padidinimo kentėjimų jūsų! Kurie nedalyvaus vąkąrienė- 
šeimynos. Dar < 
toks darbininkų atsineši- 
mas palengvina buržuazijai

te. Taipgi bus keli 
Draugas S. 
nuos solo.
Wilkes Barrių Aido Choras ir
Merginų Sekstetas. Tai turė
sime tokią programą, kokios 
jaū senai šios apielinkės dar- 

Į bininkai negirdėjo.
Bus ir šokiai, grajys

Kurie nedalyvaus 1 ,,. . . 
daugiau,' ^e’ ° tik Pro&ramoJ ir šokiuose, 

-.’(tiems įžangos tikietas 25 cen-
tai.

Kiek dabar jau galima nu-
pravesti Roosevelto fašisti- matyti, tai turėsime tiek pub-
nę ir karinę programą. , likos, kiek Wilkes Barrių Dar- 

“Draugai, Roosevelto pro-ibinink^ Centnas nėra matęs, 
gramai mes užduosime smū-; Kalbėjausi ypatiškai su drau- 
° . .. . ge Zdaniute, tai ji sake, kad

ei organizaciją ll |atvažiuOs iš Shenandoahrio ar 
Organizavimasis į j tik ne Ūsas Choras. Gerai ži- 

Organizavi-1 nome, kad serantoniečiai dės 
visas 
visus serantoniečius, nes 

'norės dalyvauti iškilmėse.
Tik reikia išjudinti Wilkes- 

j Barrių apielinkės visus darbi- 
i ninkus. kad skaitlingai daly

ko klasės dienraščio 
Reikia gerai pla-

kova.v 
darbo unijas, 
masis į Komunistų Partiją. 
Kova už geresnes sąlygas.
Kova už darbą. Kova prieš | 
karą ir fašizmą. Tai vie- i 
nintėlis kelias, kuris užtik- i 
nns jums darbą ir aprūpins i vaut sav 
jūsų šeimynas. Tai vienin-1 ^kilmėse, 
telis kelias, kuriuo darbinin- įtinti tikietus. 
kai turi maršuoti prie įstei- j 
gimo darbininkų klasės j 
viešpatavimo, prie sovietų ir 
socializmo.

“Pagaliaus, draugai, at
minkite, kad darbininkų i 
klasė, kuri tik Taikos įsiki
bus’ ir nekovoja už palaiky- 

ties prityrimais, yra toks:,nos kąsnis’ pasidaro dar mą ir pagerinimą savo būk- 
Stokite į Komunistų Parti-1nmriau užtikrintas ir darbi-,lės, niekados negali sapnuoti 
ją!”

Simpatikų Mums Reikia 
Kuodaugiausia, bet...

“Bet pirmiau, negu as i 
pereisiu prie argumentų,' 
parėmimui mano virš duo-: 
damo patarimo, aš noriu at
sakyti į draugų iškeltą klau-.s^s metų prityrimai turėjo 
simą pabaigoje jų .......
apie Komunistų Partijos at- 
sinešimą linkui tų darbinin
kų, kurie pilniausiai simpa
tizuoja Komunistų Partijos 
idealams ir politikai, šian
dien tokių darbininkų yra 
tūkstančiai.

“Draugai, Komunistų 
Partija labai branginą to
kius darbininkus. Jie pade
da mums pravesti mūsų kla
sių kovos politiką šimtuose 
darbininkų organizacijų. Jie

I platina mūsų spaudą ir li
teratūrą. *Jų finansinė pa
rama mūsų spaudai yra 
svarbus faktorius * palaiky
me mūsų. spaudos. Tūks-

- tąnčųiose atsitikimų? jų pa- 
i rama yra hepavaduojama.
Dar daugiau, jų skaičius 
nuolatos auga, kas pabodo 
augimą Komunistų Partijos 
įtakos ir spėkos, prie kurios 
išauklėjimo nemažai ■ prisi
deda ir mūsų simpatikai. 
Simpatikai yra tie rėžėrvai, 
iš kurių partijai yra rek- 
rūtuojami nauji nariai. 
Tai]), draugai, mes labai 
branginame mūsų simpati- 
ktis. Mes didžiai įvertina- 
name jųjų paramą.”
Bet Mūfeų Simpatikai Turi 

Pagalvoti
“Bet greitu laiku pasie

kiamas tas taškas,” nurodo

“Kokia gali būti kitokia 
kų nuo įstojimo į Komunis- išeitis, draugai? Žinoma, 
tu Partiją. Dar daugiau, jūs galite laikytis įsikabinę 
aš jaučiu, kad aš ypatingai i ‘nesaugų kapitalistinį 
tinkamas atsakyti į jrj klau-1 duonos šmotą’ del labo savo 
gimus suprantamai, nes kiek į šeimynų. Bet kas tada iš
metu tam atgal aš pats tu-1tikrųjų atsitinka? Kuomet 
rėjau susidurti su tokia pat-darbininkai yra neorgani- 
problema. ;zuoti,ir pasyviai bando Tai-

“Gi mano patarimas, i kytis Įsikibę ųž. darbo,’ 
draugai, paremtas mano pa-! ^i tasa' ‘kapitalistinis duo- 
ties prityrimais, yra toks:,nosv. ^sn*sr. į

ninku gyvenimas tampa dar 
daugiau nepakeliamas. Kaip 

'darbininkų, taip jų šeimynų 
padėtis pasidaro blogesnė.”

Tik Per Organizaciją ir 
Kovą Galime Laimėti

“Paskutinių keturių ir pu-

laiško i pertikrinti milionus darbi
ninkų,” tęsia drg. Hath- 
way savo atsakyme. “Iš
mesta iš darbo milionai dar
bininkų, kiip kbnservatiš- 
kiausių, taip radikališkiau- 
sių. Pašalpa suteikiama 
tik tokia, kad žmogus pus
badžiai turi gyventi. Algos 
nukapotos iki mažos dalelės 
buvusių algų. Visa krizio 
našta suversta ant darbi
ninkų ir jų šeimynų, vaikų 
ir moterų, pečių.

“Dar* daugiau, kapitalis- 1 t — -t • . 1 • 1

(Tąsa 3-čiam pusi.)

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Niežti

pastangas, kad atvesti 
visi

MIRTYS AUTOMOBILIŲ 
NELAIMĖSE ANGLIJOJ

LONDON. — Bėgyje as
tuonių metų tarpe 1926 ir 
1933, Anglijoje automobilių 
nelaimėse buvo užmušta 50,- 
837 žmonės, o sužeista 1,- 
421,083.

DARBININKU 
SVEIKATA

Blauzdas ir Kojų 
Pirštus

patarimo per “Lais- 
esu vyras 50 metų.

Prašau 
vę.” Aš 
Aš turėjau sifilį 5’metai atgal 
ir .aš išsigydžiau. Ėmiau 12 
kursų 606, o dabar, 3 metai nuo 
to laiko, pradėjo man niežėti 
blauzdas ir kojų pirštus. Aš 
daviau vėl kraują ištirti. 
Kraują atrado čystą: nėra jo-, 
kių sifilitiškų nuodų.

Man labiau niežėjimas už
eina žiemą, šaltam ore. Va- 

. Bet da- 
jos atneštu’• vargti ir ken- bar, tai kartais smarkiai niež
tėjimu pasauliui. Ji dabar ti. 
įveda fašistinį (terorą prieš 
mases ir- rengiasi prie nau- ; 
jos skerdynes, kurioje, dar-, 
bininkai vėl bus 
būti kanuolių pašaru. Karo 
artumą parodo ne. tik Ame
rikos karo laivyno stipri
nimo programa, .bet ypatin
gai paskyrimas vasario 12- 
22 “Nacionalio Prisirengimo 
Savaite.” Iš praeities paty
rimų mes žinome, kad “pri
sirengimo” dienos ir savai
tės esti pirmtakūnai karo. 
Šitas prisirengimas prie ka
ro, kas yra* centru visos 
Roosevelto programos, bus 
lydimas spartesnio prisiarti
nimo fašizmo.

“Tokiose sąlygose argi ga
li darbininkas pasitenkinti

tų klasė dar nepasitenkina j sarą nejaučiu nieko.

ji ir niežti, žiemos metu to 
nėra. Be to. žiemą labai daž
nai kambariuose esti perdaug 
sausas oras, nuo tų šildytuvų, 
nuo radijatorių. O sausas 
oras odą erzina, ir odą ir no
sių ir šiaip kvėpavimo organų 
plėves.

Vartokite daugiau daržovių 
ir vaisių. Imkite žuvų alie
jaus, “cod liver oil.” po šaukš
tą, po kitą po valgio. Imkite 
iodo, po lašą, su vandeniu, du 
kartu kas savaitė. Eikite ge-

Jums nugara sudrėgty.
Del viso ko. galite parsi

nešti šito vaisto: “Hyposul
phite of soda or thiosulphate 
of soda. Vi 16.” Oęikite po 
trečdalį arbatinio šaukštelio, 
su saldytu vandeniu kartą ar 
dukart kas diena, per porą sa
vaičių. Jeigu Jūsų organizme 
būtų kokių nuodingų medžia
gų. tai jos greičiau prasišali
na, kai vartoji šitų vaistų, šie 
vaistai bent nieko nekenkia, 
patys savaime nenuodingi.

Kad odos paviršius nebūtų 
vilgykite odą, 

trys metai praslinko nuo išsi-jbent niežinčias jos vietas, aly- 
gydymo. Į vų aliejum, arba ricinos alie-

Veikiausia, 
niežėjimas paeina 
sausumo, žiemos metu, 
šalta, žmogus mažai 
gauni progos gerai paprakai
tuoti. Kai prakaituoji, tai Į 
odą daugiau prieina kraujo, 
ir orą esti minkštesnė, žvil
gesnė. riebesnė: netaip tada

Kaip imu kasyti, tai 
jas ima bėgti.

Atsakymas

Nemanau, drauge, ka

krau

ju-• • | * j z

šaukiami su seniau turėtas ii’ pilnai iš-
gydytas sifilis galėtų ką ben
dro turėti su šituo Jūsų niežė
jimu. Jeigu tas niežulys būtų 
nuo sifilio arba nuo tų sifiliui 
gydyti vaistų. “606” arba 
“neo-arsph enamine.” “sal var
sai!” ar kitokių, tai Jums nie
žėjimas būtų buvęs, d a tebe- 
sigydant; o va dabar juk jau j toks sausas,

kad Jums tas'jum.
nuo odos

kai
kada

arba koldkrėmu. Jeigu 
nuo niežėjimo, nuo draskymo, 
vietomis yra spuogelių, tai ten 
dar gi galite vilgyti ir šituo 
mišiniu: “Carbolic acid 1 
drachm; zinc oxide 1 oz.; 
lime water 6 ozs.” Pasimau- 
dykite šiltai dažniau, o paskui, 
odą lengvai alyva suvilgykite.



Penktad., Vasario 9, 1931 Trečias Puslapis

Kaip Keturi Darbininkai Teisina Savo Nešiojimą j1 
► x Partiją ir Ką Jiems Atsake Komunistą Dienraščio 

Redaktorius C. A. Hathaway

ZS

o

(Tasa iš 2-ro pusi.)
apie užgriebimą galios. Tik 
kasdieninėse darbininkų ko
vose susiorganizuoja, išsila
vina ir susidisciplinuoja 
proletarinės revoliucijos ar
mija. O šios armijos avan
gardas yra Komunistų Par-

jos, kuri priima revoliucinę i 
Komunistų Partijos vadovy-

ALDLD Ketvirto Apskričio I nori, kad darbininkai pusdykiai 
Konferencija

ALDLD Ketvirto Apskričio 
konferencija atsibuvo vasario 4. 

į Nors delegatų nedaug tedalyva-
“Kaip tik šiame klausime ;vo, bet konferencija buvo gana 

aš noriu pabriežti Komunis-1 gyva ir daug gerų tarimų pa
tų Partijos svarbą, kadangi i daryta, 
be pamatinio marksistinio-1 ; 
leninistinio mokslo, kurį su-i___
teikia sąmoningi komunistai * 
kovotojai, darbo unijos len-iVėjo 
gvai netenka pobūdžio ir iš- 
sigema į bosų įrankius. Ko
munistų Partijos suprati
mas, patarimai ir vadovybė

Apskričio Komiteto raportai 
: rodo, jogei veikime padaryta 
[progreso. Metai atgal Apskri
tys finansiniai labai prastai sto-1

> — daug skolų turėjo.; 
'Dabar jau didesnė dalis skolų i 
išmokėta ir dar ižde pinigų kiek j 
randasi. Taipgi per visus me
tus nemažai darbininkų reika- 

llams išaukota.

dirbtų.
Teisinas miesto viršininkai, 

kad tai reikalauja iš darbinin
kų tiktai todėl, kad miesto iž
dinė tuščia. Jau nutarta didin
ti taksus, uždėti taksus ant ga- 
zo, elektros ir vandens myte- 
rių.

Darbininkams prieš tai rei
kia kovoti. Darbininkai turi 
reikalauti, kad taksai būtų už
dėti ant turčių, kurie nežino 

’■ kur dėti turtai.Komunistai už Apsaugojimą 
Draugų Dirbtuvėse

“Jūs, draugai, sakote, kad 
jūs dirbate prie neorgani
zuotų darbų ir tuojaus bū-1 reikalingi kiekvienai darbi- 
tumėte išmesti iš darbo, | ninku organizacijai. Štai ko- 
jeigu bosas sužinotu, kad del kiekvienam 
jūs pritariate komunizmui, reikia budavoti Komunistų

“Čia jūs iškeliate dvi pro- R 
blemas. Kas liečia pirmą, 
tai aš patarčiau jums susi- 

, tikti su Darbo Unijų Vieny
bės Lygos draugais, kurie 
su mielu noru jums patars, 
kaip suorganizuoti darbo 
unijos organizaciją del ap
gynimo jūsų darbų, del pa
gerinimo jūsų sąlygų ir 
būklės jūsų šeimynų. .*

“Dabar apie antrą pro
blemą, tai yra, jeigu bosas 
sužinotų, kad jūs esate ko
munistai, tai išmestų iš dar
bo. Čia aš noriu jums ati
dengti tam tikrą ‘sekretą.’ 
Komunistai visuomet turi i mums užžtikrinimą ir per- 
stengtis pasilikti prie darbo I galę ant išnaudotojų. Drau- 
ir dėti visas pastangas, kad gai, šis kelias, kuris prive- 
laimėti darbininkus savo dė laimėjimą prieš Rusijos, 
pusėn. Kaip kad jūs, drau- carizmą ir kapitalizmą, ku- 
gai, visai teisingai sakote: Us naudojo didžiausį ppeš 
‘Komunistas turi pasilikti darbininkus persekiojimą,— 
komunistu kožną valandą i šitas kelias prives mus prie 
per dieną.’ į Sovietinės Amerikos. Ir vėl.

H'-

mas turi kitą pusę. Komu- Komunistų Partiją. 
‘ nistas turi išmokti veikti at-1 

sargiai, ypatingai dirbtuvė-1 
je.

“Mes nenorime, kad mū- i 
sų draugai būtų išmesti iš 
darbo. Mes norime, kad jie

atsitikime

Partija, kaipo visos darbi
ninku klasės revoliucinis 
avangardas, kaipo vadas 
darbo masių abelnai.

“Aš išdėsčiau savo nuo
monę,” baigia drg. Hatha
way,” ir aš žinau iš savo 
locnų patyrimų, kad mano 
patarimai yra teisingi. Aš 
raginu tuos keturis darbi
ninkus, taip pat šimtus ki
tų, kaip jie, stoti į Komu
nistų Partiją. Tik šis ke
lias—budavojimas galingo 
revoliucinės darbininkų kla
sės judėjimo—atmuš kapi
talistų užpuolimus ir atneš

Co- 
kai p 

agento ra-, 9.39 ryte, bedarbiai susirinks 
per antrą 
perpus dau- 
už literatū-
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Bet, draugai, šis klausi- draugai, aš sakau: Stokite į

C. A. Hathaway

Worcester, Mass
kp. susirinkimas

North Sides Bedarbiai 
4 Demonstruos

Subatoj, vasario 17, ant 
Literatūra taipgi geriau pla- lumbus ir Manhattan,

, tinta. Literatūros 
' portas rodo, jogei
1933 metų pusmetį 
giau buvo įplaukų

, ra, kaip kad buvo pirmam pus
mety j.

Kuopų atstovų raportai rodo, 
jogei North Sidėj, New Ken- 
singtone, McKees Rockse, Wil- 
merdinge ir S. S. netik kad iš
laikė savo narių skaičių, bet ki
tos dar gerokai paaugo. Todėl, 

; kad buvo didesnio veikimo ir 
pastangų gauti naujų narių. 
Nupuolė žymiai nariais Soho, 
Carnegies ir Washington kuo
pos. I tas vietas nutarta spe
cialiai kreipi’ daugiau atydos, 
kad jas sudrūtinus.

Priimta labai svarbi organi
zaciniu klausimu rezoliucija, nu
sakanti apie tolimesnį Apskri
čio ir kuopų veikimą. Tai kaip 
ir programas mūsų veikimo šia
me Apskrityje. Nuimta taipgi 

i rezoliucijos fašizmo ir Scottsbo
ro jaunuolių klausimu.

Nusitarta pradėti didesnį vei
kimą Soho ir S. S. teritorijoj. ' 
Susisiekti daugiau su plieno 
darbininkais ir traukti juos į 
Plieno ir Metalb Darbininkų In
dustrinę Uniją.

l Fašizmo klausimo nusitarta 1 
organizuoti priešfašistiniai ko- j 
mitetai iš įvairių sriovių žmo-j 
nių, įvairių draugijų atstovų.; 
Taipgi tuo klausimu rengti pra-j 
kalbos ir šaukti konferencija.

visi tarimai;
patai-

demonstruoti prieš Welfare vir
šininkus, kurie pastaruoju laiku 
užsispyrusiai laikosi neišpildy- 
dami bedarbių reikalavimų.

Kviečiami visi demonstraci
joj dalyvauti ir išreikalauti be- j 
darbiams daugiau maisto, dra
bužių, anglies ir tt.

Visai be reikalo Verkšlena

....  r----- --— ■ tracįjose ir susirinkimuose ir gi apima baimė ir jie 
-n...................................................todėl, kad jis ir ten mato jam nemažai policijos,
[A nepatinkamų ypatų? į gotų jų kailį, nes
□•J o « I : kokie susikirtimai.z<| | Taigi, d. Sliekui patartina' 
--------------------------------------č* mesti verkšlenus, stoti į kovą 
mo, pasiaukavimo iš tų, to ju- prieš bedarbę, organizuoti be-' 
dėjimo dalyvių. <" 
gerai yra judėjime, 
linga pačiam jame veikiant iš 
vidaus blogumus taisyti, o ne iš riais. 
lauko žiūrint nuolatos verkšlen 
ti.

Kiek girdėt iš jo išsitarimų, j 
tai jis negalįs daug ko veikti; 
delei sunkių ekonominių sąlygų. 1 
Rodos tos sąlygos jam yra skir-j 
tingos, negu kad kenčia plačios I 
darbininkų masės, 
lionų darbininkų 
kiti milionai ir iš 
begali pragyventi, 
ir tūkstančiai darbininkų jau 
prarado paskutinį savo taupinį, 
savo namelius ir visą turtelį. 
Ir delei to dabar mes turime 
tiktai dejuoti, raudoti ir nieko 
neveikti! Rodos, kad beraudo- j 
darni galėsime surasti lengvą 
iš to viso sunkumo išeitį.

Sliekas juk turėtų suprasti, 
jogei darbininkų išeitis iš šio 
krizio ne dejavimuose, ne rau-

I dose, bet begailestingoj kovoj 
įsu darbininkų priešais, su pa
čiomis to krizio priežastimis. 
Tai kovai juk tvirtinama bedar
bių organizacijos, bedarbių ta
rybos, rengiama demonstracijos 
ir tt. Ot, kur d. Sliekas ir kiti 
tokie tegali gauti išeitį. Bet 
ar mes matome d. Slieką be
darbių tarybose, demonstracijo
se, kovoj prieš šitą krizį? Nie
kur nematome. Kiek teko da
lyvauti demonstracijose, tai nei 
vienoj d. Slieko negali matyti, 
taipgi nei vienam bedarbių su- ti, ir iš tos priežasties bėdai

Kelios savaitės

pasiliktų dirbtuvėje, kur jie ^vyks vasario 11 d., kaip 10 :30 rgjjs

Rezoliucijos ir
; veikiausiai tuoj aus bus 
pinta

Po

prisikvieČia 
kad apsau
gai] įvykti

atgal, buvo
Jeigu kas ne- darbius, prisirašyti prie Komu-, rasta viena juodveidė mergina 
ne, tai reika-'nistų Partijos, tvirtinti ALDLD negyva pusiau tuščiam ir šaltam

kuopą, kuri nupuolus na-Į name. Buržuaziniai politikie- 
Ot, tai bus naudingas, riai ir policija tuoj pasiskubi- 

■ darbas delei visos darbininkų j no paskelbti, kad ši mergina i, i — • —. .. . .. ...

Juk 17 m i-i 
be darbo, o j 
uždarbio ne-
Tū katančia i

mirė nuo alkoholio. Bet kai
mynai pasakojo, kad ši mergi- 

j na neturėjo ką valgyti ir kuo 
j savo kambarį apsišildinti. Mat, 
buržuaziniam politikieriam yra 
geriausias pasiteisinimas, kad 
bedarbiai miršta nuo 
o ne iš bado.

Viena moteris mirė 
i žasties peršalimo, ši 
buvo ant pašalpos.
šalpą iš Welfare, bet dabar iš 
Welfare yra labai sunku prisi
prašyti anglių del apšildymo 
kambarių. Kuomet Šita mote
ris susirgo, palago gimdymo 

į liga, tai anglių visiškai neturė
jo. Peršalo ir daktaro negavo 

I per 30 valandų. Nors paskui 
j daktaras pribuvo, bet jau buvo 
pervėlu. Kūdikis gimė, o jo 
motina mirė. Kūdikis sveikas 
ir auga, bet jo motina kapuose.

I Buvo graži, jauna, tik 17 metų 
I amžiaus, Ukrainą tautos, šios 
kapitalizmo aukos ne pirmuti
nės ir ne paskutinės, dar jų 

(bus labai daug.
Kad panašių aukų būtų ma- 

uniformose ir valnai-civi- i žiaus, darbininkams tik viena 
Tik vaikš- išeitis yra: organizuotis visiems 

į Bedarbių Tarybas, į revoliu
cines darbo unijas ir susiorga
nizavus stoti visiems kartu už 
panaikinimą kapitalizmo siste- 

’ mos, tuomet ir ^panašių aukų

CARNEGIE, PA

Bedarbių taryba pasiuntė du 
delegatus į bedarbių konferen
ciją, kuri įvyko vasario 3, 4 ir 
5 d. Washington, D. C. Nors 
čia yra įvairių tautų nemažai 
organizacijų, bet nei viena ne
sirūpina bedarbių reikalais, 
apart Bedarbių Tarybos.

Pašalpos dabar reikalauja vis 
daugiau ir daugiu. Bedarbiui1. 
Taryba’ siunčia savo delegatus, 
kiekvieną pėtnyčią, kur bedar-1 
biai vieno ar kito dalyko ne-! 
gauna. Kas sykis skaitlingesni 
būriai bedarbių reikalauja pa
šalpos. Kas rodo, kad darbai 
labai greitai eina mažyn. Vasa
rio 2 d. buvo labai daug užsi
kimšęs bedarbiais bedarbių pa
šalpos biuras, kuris randasi po
licijos stotyje ant antrų lubų. I 
Taipgi buvo ir policijos nema- j 
žai: 
liai apsirengusios, 
čioja, tik klausosi, ką bedarbiai 
kalbasi. Rodos, kad jau čia bus 
tuoj revoliucija. Mat, dabar 
pašalpą taip greitai negali gau-

girtumo,

iš prie- 
moteris 

Gavo pa-

Drg. J. D. Sliekas kelintu sy
kiu “Laisvėj” pasirodo su savo 
verkšlenimu, kad viskas prastai 
einasi ir negalima nieko nuveik
ti, kad jam nepatinka viena ar ! 
kita ypata, todėl jis nieko ir 
neveikia.

Toksai verkšlenimas jokios 
naudos darbininkų judėjimui 
neduoda, bet žalos gana daug. 
Revoliucinis darbininkų judėji
mas jokių raudų nepriima. Jisai l sirinkime. Veikiausia d. Slie- 
reikalauja didesnio pasišventi- j kas nedalyvauja tose demons-Todėl pašalpos davimo biurus |

biai pradeda protestus kelti. I nebus.

ir tiktai Viduriniai Lapai

t-

::W: ,.g

viršutiniai lapai—jie yra nedaaivyate
—jie yra šiurkštūs 1

Geras Skonis — Jus Negalite Jo Nepastebeti
Luckies puikesnis, švelnesnis pus, kadangi jie yra lengviausi, 
skonis paeina iš puikiausio gležniausi lapai. Ir kiekvienas 
turkiško ir naminio tabako. Mes Lucky yra taip apvalus, taip 
naudojame tiktai vidurinius la- kietas, taip pilnai prikimštas.

NE apatiniai lapai—jie yra še-
meanei kokybė#—stambūs ir 

visuomet smėlėtu \

v’’’?*; J.*.s

CoDyrlRht. 1934, The
American Tobacco Company

“Laisvėj”, 
konferencijai buvo 
su šokiais, kuris 
pavyko.

Reporteris.

vaka-1 
taipgi

ryte, 29 Endicott St. Draugės 
ir draugai, nepamirškite atei- 

j ti į susirinkimą kuo skaitlin- 
Tas reiškia, kad mes turime [ ginusiai, tuo lengviau bus TDA 
išmokti veikti slaptai kas darbą varyti pirmyn. (
liečia bosą. Mes turime iŠ- džiuj, pereitam susirinkime bu- DARBININKAI STREIKUOJA 
mokt pasiekti darbininkų vo Pakeltas klausimas apie re- 
ausis su savo propaganda ' "?imą p°Iit‘ni'’ '(a'i,’ių; tara t‘k' ..... . slui nutarta platinti išleistasnepasiekdami bosų ausiu. de| politinių kalinių štampas.

Tūkstančiai gerų komu- Nutarta prisidėti su dviem do- 
nistų darbuojasi, veikia kai- leriais ($2) pasiuntimui dele- 
po komunistai kožną valan- ! gato į Friends of Soviet Union 
dą, ir nepraranda darbo.; konvenciją,, New^Yorke^ 
Dar gali būti, kad bėgyje 

, paskutinių puspenktų metų ;
komunistai, geri, veiklūs ko-' 
munistai, suorganizuodami į rė $3.

’aplink save darbininkų pri- Taipgi buvo raportas iš įvy- 
tarima, sėkmingiau išsilai- kusios TDA 13 kp. vakarienės, 
kė darbuose, negu darbinin- Pelno liko ?23'93' ®‘delis,ačiu 

ai a )e nai. , išplatinimą tikietų; taipgi
Įstojimas Komunistų Parti- a&u draugėms, kurios prisidėjo 

prie pagaminimo vakarienės. 
Šiame susirinkime įstojo nau
ja narė, drg. Mitskevičienė.

“Draugai,” sako Hatha-1 1 Taigi, maža grupė draugių 
way, “įstojimas į Komunis- [ir draugų veikia, bet jei visi 
tų Partijų nebūtinai reiškia da'yvaut,ume 4 susirinkimuose, 
darbo nepastovumo padidi
nimą. Jeigu jūs darbuosi- 
tės energingai, gerai, orga
nizuosite darbininkus kovai 
už pagerinimą būklės, labai 
dažnai padidinsite darbo 
užtikrinimą. Jokiame atsi
tikime darbas nebus užtik
rintas, jeigu nepadarysime 
jo užtikrintu pagelba darbi- sudegė du kūdikiai. Tas na- 

A ninku organizuotos galios, mas buvo neapsaugotas nuo 
'pagelba galingos darbo uni- gaisro pavojus.

sekmingiausiai gali pasiekti 
ir pertikrinti darbininkus.

jon Nereiškia Darbo 
Praradimą

v •-

gerai

Pavyz- WILLIAM PENN VIEŠBUČIO

Vieno didžiausių viešbučių 
Pittsburghe, William Penn dar
bininkai paskelbė streiką. Jie 
sako, kad viešbučio bosai neno
ri nei tiek mokėti, kiek nusa
ko N.R.A. kodas. Jie todėl rei
kalauja, kad būtų pakeltos ąl- 

Nu- gos, nes su 80 centų į dieną jo- 
tarta paaukoti $2 parėmimui kįu būdu negalima pragyventi. 
Worcesterio darbininkų metalo Streikieriai pikietuoja viešbutį, 

j industrinės unijos ir susirin- 0 policija turi apsupusi ir bando 
kime surinkta $1. Viso pasida-.sulaužyti streiką.

Dutch Henry, vienos didžiųjų 
valgyklų, dalis darbininkų taip
gi paskelbė streiką prieš nepa
kenčiamas darbo sąlygas. Val
gykla randasi ant Diamond ir 
Smithfield St.; pačiame miesto 
centre. Streikieriai taipgi pi- 
kietuoja.

i susirinkimuose, 
būtų galima daug daugiau nu
veikti. Todėl nepraleiskite atei
nančio susirinkimo.

13 kp. Koresp.
D. Lukiane.

SUDEGĖ DU KŪDIKIAI

NEW YORK.—Po num.
349 East 118th St. gaisre

Miesto Darbininku Algos 
Kapojamos

Pittsburgh© miesto adminis
tracija, demokratui McNair 
vadovaujant, išreikalauja, kad 
miesto darbininkai ii**už 1932 
metus gavę algą turi 17 nuo
šimčių sugrąžinti j miesto iž-i 
dinę. Už 1933 ir Į934 taipgi 
nutraukiama 17 nuošimtis.

Bet miesto viršininkai, kurie 
gauna milžiniškas algas, ypa
tingai majoras McNair, visai 
nesileidžia algas numažinti. Sa
koma, buvęs majoras Herron, 
delei svieto akių, dalį savo al
gos buvo palikęs miestui. Bet 
McNair ir to nepaiso. Jie tik

Tiesiog iš Metropolitan Opera House
Šeštadieni, 1 :55 vai. po piet Eastern Standard laiku, 
per NBC Raudonų ir Mėlynų radio tinklus, LUCKY 
STRIKE transliuos New Yorko Metropolitan Opera 
Company pasaulio PIRMUTINIAME PERSTATYME 
naujos amerikoniškos operos, “MERRY MOUNT”.

Visuomet Puikiausias Tabakas Derliaus Grietinė 
"Gležmausias, lengviausias tabakas“

i, 
»



Ketvirtas Puslapis Penktad., Vasario 9, 1934
ė

Labdarybės Globoje
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1 vėliau numetė savo kortą pasirašyti. Pi
lypui pasirašius, padėjo tas abi kortas 
nuošaliai, o ant skirtingos kortos užrašė 
Pilypo vardą-pavardę, eilinį numerį, ku
ris siekė arti 13,000, kas rodė, kad per tą 
namą jau yra perėję tiek vyrų. Užrašė 
numerį lubų, kur randasi lova ir lovos 
numerį. Gale atspausdinta 7 vietos iš
kirpimui einant gulti, o šone 15 vietų iš
kirpimui einant valgyt. Padavė tą kortą 
Pilypui ir prisakė nepamesti, nes pame
tus nebus galima gauti valgyt per kokią 
dieną-kitą ir reikės gulėti ant suolo.. Be 
kortos nei vienas, esą, nėra įleidžiamas į 
vidų laike valgymo arba einant gult. Raš
tininkas prisakė Pilypui būtinai būti ant 
pamaldų pirmąjį vakarą. Nebūnant ant 
pamaldų, gali prarasti tiesas ir būti iš
mestu pirm, negu bus priimtu.

“Dabar”, esą, “gali būt čia viduje, gal 
susitiksi kokį pažįstamą, pasikalbėk, o 7 
valandą neužmiršk būti ant pamaldų.”

Pilypas perėjo per vieną kambarį, per 
kitą; pasidairo pažįstamų, bet nesimato. 
Vyrų pilna, sėstis vietos nėra, už tai bū
reliais sustoję kalbasi. Į Pilypą pažiū
ri ir pažįsta, kad tai naujokas. Tai viens, | 
tai kits prieina prie Pilypo su užklausi
mu: “Ar neturi tabako?” ir vėl nueina 
sau. Pilypas, matydamas, kad turint ta
bako gali įsigyti draugą, nusprendė nusi
pirkti. Pasiteiravęs ar galima išeiti ir 
vėl sugrįžti, nuėjo į krautuvėlę ir nusipir
ko visą unciją tabako už 5c. Sugrįžęs 
pastebėjo airį besielgiantį, kaip namie.

“Aha”, mano sau Pilypas. “Airis—ir 
Čion pabuvęs.” Pilypas iš patyrimo ži
nojo: ‘duok airiui tabako, kuomet jam 
reikia, tai jis bus tavo draugu per dieną.” 
Nuėjęs netoli airio ir suka papirosą. Ai
ris tėmijo ir laukė progos paprašyti taba- ! 
ko, bet Pilypas pasiskubino pasiūlyti. Ai
riui tas taip patiko, kad jo šii’dis linkui. 
Pilypo pasidarė, kaip bovelna. Mažai ką 1 
klausė iš Pilypo, tik.viską traškė apie sa
ve—žinoma dalykus, kuriais jis matė už- 
interesuoja Pilypą. Vėliaus, sužinojęs, 
kad Pilypas yra pirmą dieną atėjęs, pra
dėjo jam pasakoti apie tvarką tame , na
me ir kaip reikia užsilaikyti, idant ne
išmestų., Vadžių josi Pilypą ir apipasako
jo, kas šis ir kas tas, o su nekuriais ir 
supažindino. Pilypui puolė į akį vienas 
keistos išvaizdos, vyras, sėdintis ir skai
tantis slaptos policijos laikraštį (maga
ziną “Detektyvų Pasakos”).

“Kas tas per vienas?... Va, tas—pa
temptomis lūpomis... Nušiduodantis la
bai mandriu.”

“O, tas! Neturėk nieko bendro su 
juom. Juo toliau nuo jo, juo tau bus ge
riau. Tai šio namo utėlius. Jei jis tavęs 
nepažįsta, tai ir tavo drapanų nepažįsta 
ir, tokiu būdu, turėsi nukentėti tik tuo
met, kuomet kaltas; o jei jis tave paži
nos, tai—kaip ir ant kitų—už menkiausį 
prasikaltimą ar jam nepatikimą, jis ras 
tavo drapanose utėlių kasdien ir tu čia , 
negalėsi būti... Vaktubkis.” 

į (Bus daugiau)

(Tąsa)
“Netikiu tavim, bet... Sėdėk čionai, o 

aš pažiūrėsiu, ką su tavim bus galima 
padaryti.” Ir išdidžiai nuėjo į raštinę.

Pilypas sėdi ir laukia; jo viduriai pra
dėjo burgsti. Išsiėmęs tą duonos kriauk
šlį suvalgė ir vėl laukia. Apie ketvirtą 
valandą po pietų surado, kur padėti Pi
lypą. Ant jo kortelės užrašė: “Gold 
Dust Lodge, 40 Corliars Street, New 
York City, Salvation Army.” Pilypas, 
paėmęs kortelę, pažiūrėjo ir sau pama
nė: “Tai nuo Belzebubo siunčia pas Lici- 
pierių, kad jie staugdami.” Užveizda, 
šypsodamasis pridūrė: “Mes tau gavome 
vietą, geriausią ką yra. Ten gausi gerai 
pavalgyti ir švariai išsimiegoti, ir jei ne
prasižengsi, ten galėsi prabūti iki bedar
bė pasibaigs. Jei dar neturi vabalų, tai 
ir šiąnakt ten suteiks lovą. Dabar eik 
paupiu skubėdąjnas, tai dar suspėsi ant 
vakarienės. Sudie.”

Pilypas apsiramino. Stropiai griebėsi 
■atlikti reikalus ir mauti į pažymėtą vietą. 
Pribėgęs prie to, ką antspaudas prispau
džia, padavęs kortą, suriko: “Prispausk!” 
Pagriebęs drožė pro duris, kad net su- 

- pyškėjo. Laiptais žemyn ir nusirito grei
tai. Paėjęs porą ketvirtainių grpitai, vy
ras aplėpo. Juo tolyn, tuo pamažyn. O 
kelio kavalkas—apie dvi mylios. Ant ga- 

. ‘ lo nusprendė nesiskubinti. “Tuščia jos, 
tos vakarienės, ryte gerai pavalgysiu,” 
pamąstė sau.

Po kiek laiko—jau priešakyje to “Gold 
Dust Lodge.” Didelė iškaba lauke ant 
sienos su paaiškinimu, kad tas namas yra 

.paskolintas salaveišių armijai benamiams 
priglausti iš “Gold Dust Korporacijos”. 

; Reiškia, buvusi muilo valymo dirbtuvė. 
Namas užima apie 100x100 pėdų ir ant 
5 lubų augščio. Dar ant iškabos išrašyta, 
kas aukauja miltus, kas duoną, kas cuk
rų, kas kavą, kas avižas ir kitokius daly
kus maitinimui tų “Gold Dust Lodge” 
įnamių; bet Pilypui tas buvo nesvarbu, 
bile tik gaus pavalgyt, o kas aukauja, lai 
sau aukauja.

Eina jis sau i vidų. Manė, kad jis at
siųstas, tai ir gali eit stačiai prie rašti
ninko. Bet kur tau. Prie durų tuojaus 
užklausė kortos. Parodžius kortą, pra
leido eiti augštyn. Vienais laiptais paly
pėjus, kitas stovi prie durų ir reikalauja 
kortos. Parodžius tam, jis pašaukė kitą 
vyrą, kuris nuvedė prie raštinės. Nuves
tas prie raštinės, turėjo stoti į eilę ir 
laukti kaleinos. Stovėdamas eilėje, matė, 

L'kaip vyrų eilė sliuokia į skiepą vakarie
niaut, bet iki jis priėjo prie raštininko, 
tai jau buvo visi pavalgę ir jam vakarie
nės neteko.

Priėjus prie raštininko, klapato visai
< maža. Tik stovėk ir žiūrėk, kaip jis ko

pijuoja iš tavo registravimosi kortos. 
Bet iki jis iškopijuoja, užima ilgokas lai-

< kas. Viskas, ką salaveišių raštininkas 
paklausė tai: “Ar tikras tavo vardas ir

:r pavardė ant registravimosi kortos?” Ir

kančiam ALDLD 9 kp. šusirin- riais (žinoma, po Bedarbių Ta- 
kime bus diskusuojama unijų rybos vadovyste), kiekvieną, se- 
klausimas ir paskirtas drg., 
Galgauskas, kad prisirengtų 
duoti duoti gilesnį apsklembi- 
mą. Taipgi nutarta organizuo
ti gilesnę mokyklą su instruk
torium iš laisviečių draugų; į šią

redą, kaip 8 vai. vakare, laiko 
susirinkimus, Public School, 
Washington Ave., Glendale.

Turėtų kiekvienas bedarbis ir 
dirbantis darbininkas dėtis prie 

_ v___ ov, t bedarbių tarybos, kuri jau dau- 
mokyklą bus dedamos pastan-1 geliui iškovojo pašalpą, apsiavi- 
gds traukti ir jaunimo kiek ga- 'mą ir apsivilkimą, anglių, 
Įima daugiaus.

11-tą dieną vasario, Lietuvių- svetai
nėje, 29 Endicott St., 6-tą vai. vaka
re. f Įžanga tik 25c. Kviečiam visus 
ir visas dalyvauti’ir paremti šią nau- 

susitvėrusią dailės organizaciją.
Rengėjai.

t ' * : (34^35)

jai

daugiau energijos darbuotis. Gera 
orkestrą icš lietuviškus ir ameri
koniškus šokius. Uikviečia visus.

Rengėjai.
(33-34)

žvalįįas.

Apie CWA Darbus

CLEVELAND, OHIO.
LDSA 24-tos kuopos paskutinis 

susirinkimas atsibus 14-tą dieną va
sario (seredoj). Mes turim kiekvie- 

ir' na atsilaiikyti į šį susirinkimą ir pa- 
jįnekuriem anglinius pečius. Tik- sirodyt, kad mum visom rūpi mūsų

i sos pasirengę eit su ALDLD ar gal 
.kitos norės atskirai veikti. F

I tai per bedarbių tarybos veda- organizacijos likimas ir ar mes vi- x * \ a r\c nnaimncro m t aii Al,1)1.11 nr <tq I
mą kovą galima gauti.

DETROIT, MICH.
ALDLD 52 kp. rengia didelį ketu

rių aktų veikalą. Vaidinimas įvyks 
10-tą dieną vasario, Martins svetai
nėje, 4959 Martin Avė., 7 vai. vaka
re. Įžanga iš anksto 25 centai, prie 
durų 30 centų, prie įžangos tikieto 
bus duota dvi dovanos. Veikalas at
vaizdina Sovietų Valdžia Lietuvoj, 
yra labai gražus ir pamokinantis 

Pereitas veikalas, tad visi draugai ir drau-■ I\lvV0 XlvlVkJ V V J TV <11 vi O f Velki VJOJ VI 1 <A 14 fĄ <X I

susirinkimas buvo neskaitlingas, to- gčs dalyvaukite skaitlingai.
' J 1 « « ♦ r* zl»» V r, t»lr i m« 1 Ir 4 t .

NORWOOD, MASS
Iš Amerikos Lietuvių Darbinin- 
kų Literatūros Draugijos 9 kp.' 

'O- Susirinkimo
' ' • ■

Vasario 4 d., Finų svetainėje, 
.„ įvyko ALDLD 9.kp. mėnesinis 

susirinkimas. Susirinkimas bu-i 
‘ vo skaitlingas ir gyvas. Rimtai
• svarstyta įvairūs klausimai. Va-
• * jaus komisija raportavo, kad
• • vajus pradėtas, ir pasekmės jau
- rodosi bus geros, štai, Elzbie- 
' ta Barzdžiūnienė, nauja ALD- 
; LD narė, perstato S. Družą į 
’ ALDLD narius. Brazdžiunienė• *
* pareiškė, kad darbuojantis bus
- galima gauti ir dauginus na- 
« rių. Budrevičius ir Grybas

pranešė, kad vajus tik pradėtas, 
nes pašvęsta tik vienas vaka- 

L ras ir pasekmės tękioš: atnau- 
j jintos dvi “Laisvės” prenume-
* ratos, gauta vienas “Šviesai”
* skaitytojas ir du darbininkai

pasiėmė narystės korčiukes ir nimą $5.00, kaipo metinę duok- 
pasižadėjo įstoti į ALDLD 9 kp. lę.

Trečiokas ir Galgauskas pra-, Po susirinkimo drg. J. dai
nėse, kad darbą tik pradėjo ir gauskas^jpasakė prakalbėlę apie 
jau viena draugė pasižadėjus į 
šį susirinkimą atsilankyti, bet 
del blogo oro šį sykį neatsilan-

vietos darbininkų nepastovumą 
—blaškymąsi. į; vieną, tai į • ki
tą sriovę, o kartais bandymą 

kė. , Vajus tęsis ir ant toliaus. j nuduoti net b.epartyviąis. Gaį- 
--------------------------- gauskas nurodė, kad dabar, 

kaip visam pasaulyj, taip ir čia 
antyvietos, eina kovęs už fašiz
mą arba komunizmą ir dėlto 
dar jininkiškų grupių veikimas, 
jeiljti jis nėra komunistinis, tai 

ra fašistinis. O apie kokį 
tai darbininkų bešališkumą, tai 
nėra nei kalbos. Drg. Galgaus
kas sakė, kad reikia mums 
daugiau studijavimo-lavinimosi, 
kad geriau suprastume savus 
reikalus. * '

Po drg. Galgausko kalbai dar 
pustuzinis drg. išsireiškė ir pri
ėjom prie išvados, kad reikalin
ga turėti prie kiekvieno susi
rinkimo ir diskusijos. Todėl se

Nutarta surengti vakariene 
su “wyst party”, kad sukelti 
kiek pinigų del parėmimo įvai
rių darbininkų judėjimo fondų. 
Komisija: Zarubienė, Brazdžiu
nienė, Budrevičienė, Grybienė, 
Krasauskas ir Kasparas. Dar
buosis, kad parengimas būtų 
pasekmingas. Išrinktos trys 
trys draugės del surengimo 
tarptautinės moterų darbinin
kių dienos paminėjimo. Išrink
ta komisija del gavimo dova
nų del apskričių spaudos pikni
ko, .kuris atsibus 4 d. liepos 
(July , 1934 m., Maynard, 
Mass. Nutarta pasimokėti į 
Tarptautinį'Darbinlnkų Apsigy-

jis

PRANEŠIMAI Iš KITURCARNEGIE, Pa.—Tai jau ir 
CWA darbai sumažėjo. Su sau
sio 22 diena tapo paleista visa' 
Komp. 3919, bosai, time-keepe- 
ris ir visi prasti darbininkai. 
Priežastis: Roosevelto valdžia draugo "Kardausko 
neturi pinigų daugiau mokėti.,• 201 W. I6th Št. 
Mat, išdirbo apie. keturias sa
vaites ir po darbų. Manoma, 
kad į pabaigą šio mėnesio bus ba 
paleista veik visi tie darbinin
kai, kurie dirbo po kontrole 
CWA. Kas liečia mane, tai aš; 
gavau tik 96 valandas arba tris ( ' 
savaites ir vieną diena išdirbti, nnkimas ivYk-s <heną vasario, 
bėgyje dviejų metų ir devynių J 
mėnesių, tai ir viskas. Ir vėl 
marš į bedarbių ‘ eiles. Tai ši-' 
taip ta pono Roosevelto išgir
ta ir išgarsinta CWA “duoda”, 
darbus bedarbiams. Vieton, kad 
pagerinti bedarbių padėtį, tai. 
pablogino, nes nuo pašelpos lis- 
to tapome nuimti tuoj, kaip tik
tai gavome darbus, o dabar nei • 
darbo ir nei pašalpos.

žinoma, bedarbiai dar būtų' 
gavę kiek daugiau padirbėti, 
bet įvairaus plauko politikie
riai užėmė bedarbių darbus 
(arba taip sakant CWA dar
bus) ; kas svarbiausia, kad tūli 
politikieriai ir dabar da dirba, i 
Bedarbiai jau nuo darbo atleis- ; Choras po vadovyste d. Petruškevi- 
ti, tai tokia teisybė yra kapi-i^iaus- Įžanga lik 35c.
tahstinej sistemoj. Na, o visi 1 (.34-35)
buržuaziniai politikieriai rėkia I 
visa gerkle, kad bedarbiai lin
giniai, nenori dirbti, tiktai žiū
ri, kad pašalpas gautų. Ypatin
gai negrus bjaurioja buržua-j sidės 3 vai. po pietų. Drauges ir j 
zija ir kartu nesusipratę darbi-1 t,rausaI! Būtinai dalyvaukite sianie- 

. . . 1 j .. .. . j-j., susirinkime, nes bus raportai iš .ninkai, kad jie yia labai dide-, <<LaiSVėS” dalininkų suvažiavimo.
Ii tinginiai, esą, jie tyčia ne-! Taipgi yra daug svarbių reikalų, ku- 
dirba, bile tik pašalpos gauna, “ “ ~ x 
tai jie daugiau nieko ir nenori. 
Tai yra didelis negrų panieki
nimas ir pažeminimas, nes neg
rai negali gauti CWA darbų, 
nors ex-kareiviai. Jei gauna 
kokią savąitę-kitą padirbėti, tai 
ir viskas. Tuoj ir vėla juos pa- ■ 
leidžia nuo darbo. Mat, yra1 
labai didelė diskriminacija 
prieš negrus ir jiems CWA 
darbų neduoda.

Darbininkai turi organizuo
tis, kad nori savo būvį pagerin
ti. Čia yra bedarbių taryba, 
kuri veikia bendrai su Bedar
bių Piliečių Lygos eiliniais na-

■ del nutarėm dar sykį susirinkti. 
Mūs kuopą turės savo paskutines va- 
karuštas 24-tą šio mėnesio ir kiek- 

, vienos pareiga bus paremt šį paren- 
. girną atsilankydamos ir savo drau-

LINDEN, N. J.
LDS 135 kp. susirinkimas įvyks 

14-tą dieną vasario,. 7)30 vai. va-
> namuose, 

. Visi nariai būtinai 
_ dalyvaukite šiame susirinkime, nes' 

yra svarbių reikalų atparti. Taip 
pat atsiveskite ir naujų draugi] ar-

i narių.
Sekr.
(34-35)

DETROIT, MICH.
i TDA Karolio Požėlos kuopos šusi-

Komisija.
(.33-34)

MINERSVILLE, PA.
... , . .. . . . , i ALDLD 14 kp. ii’ LDSA 36 kp.ges bei draugus atsivesti, idant butų ; ja .,Vratuvj Vak‘.

geros pasekmes ir visi linksmai lai- ri ]0.^ di vaMri 7..j0 va| 
k, praloštų. Komitetas j vakarCi svctain5je, Thjrj

' " St. Įžanga 35 centai; vaikams 15c.
CLEVELAND, OHIO

7:30 vai. vakare, Draugijų svetainė
je, 3600 Vemor Highway. Malo
nėkite visi būti laiku.

Rast. J. Gineitis.
(34-35)|

GREAT NECK, N. Y. į
TDA 48 kp. mėnesinis susirinki- 1 Hų, 

mas įvyks 12-tą dieną vasario, drau- į — 
gų Klimų namuose. Visi dalyvau- j Paterson, N. J. 
kite laiku, nes yra daug svarbių da- i 
lykų aptarti.

Org. F. K

šokiams grieš Farmerių Zeikų Or
kestrą.

Tarptautinis Darbininkų Apsigyni- i Kviečiam visus ir visas skaitlingai 
mas rengia smagų vakarėlį, ,z” 
įvyks subatoje, 10 d. vasario, 
vakare, 920 E. 79th St. T' 
labai svarbus. Visi jame turi daly- . 
vauti.

Priešlinčinė konferencija įvyks 10, 
d. vasario, 1 vai. dieną, Public Audi-; 
torium, South B. Hali. xr: -: — 1
tai dalyvaukite šioje 
nes ji yra labai svarbi 

darbininkų ir kovai 
terorą.

rų 
inl

kuris. I atsilankyti, nes bus skanių valgių ir 
vai. gėrimų ir kartu praleisite linksmai 

Parengimas vakara. Komisia.
(33-34)

HARTFORD, CONN.
Komunistų Partija rengia balių 

Laisvės Choro svetainėje, 57 Park 
St., 10-tą dieną vasario. Draugai ir 
draugės gerai visiems žinoma, kad 
Kompartija vadovauja darbininkus ir ’ 
todėl visi darbininkai ir darbininkės 
privalo paremt savo organizaciją, nes 
stojant už kompartiją mes sau gero < 
darbininkai daromės o ne kapitalis-

Visi delega-1 
konferencijoj, 
gynimui neg -■ 
prieš fašisti-

S. M.
(34-35)

PATERSON, N. J.
i Lietuvių . Darbininkų Susivienijimo tams, tad dalyvaukite visi ant šio 
! Jaunuolių 151 kp. rengia puikų ha- ■••baliaus, paremkite Kompartiją ir

subatoje, 10 d. vasario (Feb.), praleiskite linksmai 
j 7:30 vai. valcavę, 62 Lafayette St., 

i
Kaip jauni, taip ir seni, yra kvie- ■ 

! čiami dalyvauti šiame baliuje ir pa- j 
i remt jaunuolius, kad pridavus jiem

SO. BOSTON, MASS.
Laisvės Choras rengia labai gerą i 

vaidinimą sekmadienį, vasario 11 d., ■ 
8 vai. vakare, kliubo svetainėj, 376 
Broadway, So. Boston, Mass. šįs■ 
vaidinimas yra labai geras ir iš į 
Amerikos farmerių moterų kovų,1 

i “Moterų Galybė.” Paskiaus koncer- 
: tinę programos dalį išpildys Laisvės

čiaus. Įžanga lik 35c.

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. susirinkimas įvyks 

11 d. vasario, 1934 m., Easton Bak- 
i ing Co. Svetainėj, 36 N. 7th St. Pra- 
' ■ ■ ~ . r - ‘
draugai! Būtinai dalyvaukite 
susirinkime, nes bus raportai 
“Laisves” dalininkų ' suvažiavimo.

nuos turėsim apsvarstyti. Atsives- ‘ 
kito ir naujų narių. Būkit visi.

Sekretore.
(34-35)

ga tik 25 centai.
vakarą. Įžan-

Kompartija.
(33-34)

BAYONNE, N. J.
, TDA kuopa rengia masinį mitin- 

;■■■■■ guriame kalbas Norman TWU-
dau, kuri buvo amerikoniški zmogžu- 

FREEHOLD, N. J.

BEDARBIAI
Dviejų veiksmų drama
Rengia L.U.N. Kliubas, 

h Freehold, N. J. 
bus vaidinama

Šeštadienį, 10 Vasario, 1934
WEMROCK SVETAINĖJE

Viena mailė nuo Freehold©, 
Menalapin Rd.

■ 1 . • Ii

Kviečiamo visus .vietinius rą
• lietuvius, jaunus ir senus, ma- 
ižiis ir didelius, atsilankyti ant 
šio mūsų parengimo. Taipgi! 
kviečiame iš apielinkės mies
tų ir miestelių, matyti šį per-

I statymą, kur bus rodoma Ame-
1 rikos bedarbių
; Įžanga 50c ir 35c, vaikam su- ■ svarbių dalykų aptarti,

■ džiai pakorę, bet kaip tai stebėtinu 
( būdu jis išliko gyvas. Dabar jis 
1 papasakos apie baisų savo įvykį ir 
apie baisų terorą visų negrų darbi- 

j ninku. Prakalbos įvyks 10-tą die
ną vasario, 7 vai. vakare, LAU kliu
bo svetainėje, Capital Hali, 10 W. 
22 St. Įžanga dykai. Komisija. 

(33-34)

CHESTER, PA.
ALDLD 30 kp. rengia prelekcijas, 

kurios įvyks 11-tą dieną vasario, 
Lietuvių kliubo svetainėje, 339 E. 
4th St., 2 vai. po pietų. Prelekcijas 
duos draugas 1). M. šolomskas, te
moj: mūsų mirusio vado Lenino. Tai 
bus paminėjimas jo 10 metų mir
ties sukaktuvės. Taipgi kalbės apie 
fašistinį terorą ir neišvengiamą ka- 

Visi darbininkai-kės privalo da- 
ir išgirsti šių dienų svarbiau- 

klausimus. Rengėjai.
(33-34)

sius

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 11-tą dieną vasario 
Sweet’s Hali, 2 vai. po pietų. Visi 

gyvenimą, nariai dalyvaukite, nes turime daug 
taipgi atsi-

WATERBURY, CONN.
ALDLD 28 kp. ir LDSA 12 kp. 

susirinkimas įvyks 13-tą dieną vasa- ( 
rio, vakai*e, 774 Bank St. veikiausia 

■jau bus prisiųsta ir mūsų organiza-į £ ■ > veskite nauju nariu.
Icijos naujai leidžiamas žurnalas | Virs 12 metų Įžanga 15c. Sve-, 
“Šviesa,” i 
duokles $1.50, gaus jį dykai, kaip 
kad ir knygas, žurnalas bus išda-. 
lintas ant susirinkimo, todėl drau- dės 7 :-30 vai. vakare. Po per-1 
gai ir draugės visi pasistengkite da- statymui bus Šokiai iki vėlu- girną 10-tą dieną vasario, 
lyvauti susirinkime. Sekr. J. 7,.^ , mQS nakties

; tra iš Elizabeth, N. J., po va-
1 dovyste Anthony Gurskį.

nariai pasimokeję metines i tainės durys bus atdaros 6 va-j 
$1.50, gaus jį dykai, kaip jan(j^ vakare, lošimas prasi-;

WORCESTER, MASS.
Amerikos Darb. Choras rengia 

bankietą su muzikališka programa,

BAYQNNE, N. J.

, Įžanga 35 ir 50 centų

Komisija.
(33-34)

PA.CLEVELAND,
TDA 11 kp. rengia linksmą paren- 

, Lietuvių 
Šokiams orkes- Darbininkų Svetainėje, 920 E. 79 St., 

7 vai. vakare. Įžanga tik 15 centų. 
, Del šokių grieš gera orkestrą ame
rikoniškus ir lietuviškus ■ šokius.

Rengėjai. 
‘ (33-34)

BAYONNE, N. .J

RENGIA LIET. AMER. ŪKĖSŲ KLIUBAS

Kviečia Komitetas.

J

V
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PUIKUS KONCERTAS ir ŠOKIAI

Nedėlioję, 11 d. Vasario-Feb, 1934; Pradžia 4 v. p. p
® į • ; ' I ; ■ ■

Lahr Lyceum Salėje, 72 W. 25th Street Bayoime, N, J.
PROGRAMĄ IŠPILDYS SEKANČIOS SPĖKOS:

K. Menkeliūniūtė is^Brooklyno, Bangos Choras iš Elizabetho, dr-gė 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. Menkeliūniūtė, 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

3
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Penktad., Vasario 9, 1934 '■ Penktas Puslapis

.. 17 1 ■ • • II • • •T ■ — 'skaitlingus chorus, gerų sceni-!lonn. Valstija Rengiasi me larpSantines mų 10^. Tai
“ ;tam, kad seniau buvo deda-

!mos pastangos organizavimui
ir mokinimui Ateities 
Draugijėlės.

Šiandien gyvenimo sąlygų 
keitimasis parodę reikalingu
mą organizuoti darbininkus į 
mūsų lietuvių revoliucinį judė
jimą. Nors buvo laikinai tas 
darbas apleistas. Jeigu ne 

, kad

Jaunuoliu Mokyklos
jog jie mylį tautą, 

vaikučius vadinamoj 
mokykloj “varnos”

Conn, valstijoj buvusi mo
kykla 1933 metais, sudarė 
nuomonę pas visus darbinin
kus, kad būtinu reikalu yra 
steigti tokias mokyklas ne tik 
1934 metais, bet ir kas metai, 
kol klasių kova tęsis. Apskri
čių progresyvių organizacijų 
įvykusiame posėdyje (sausio 
mėnesį) apkalbėta mokyklos 
rengimo klausimas. Išrinktas 
komitetas, kuris tą darbą va-1 
rys pirmyn iki prirengs mo
kyklą. Tai nepakartosiu, kas 
tie komiteto nariai. Aš ’ma
nau, kad jūs pastebėjote til
pusius apskričių posėdžių ta
rimus. Vieną klaidelę, kurią 
čia reikės pataisyti, padaryta 
tarimų raštininko, būtent ta, 
kad šiemet kvotos miestams 
bus pakeltos. Didesniems 
miestams peiliai buvo $10.00, 
šiemet turės sukelti $15.00. O 
mažesnės kolonijos po 2-3 dol. 
Mokinių įstojimo duoklės $5.

Tai miestų ir 
draugai jau turite rengtis iŠ- 
anksto, sukeldami skiriamą jū- toti, kad prie LDS įvesta vai
sų miestui finansinę kvotą. 
Registruokite mokinius ne vi
sai jaunus ir ne perdaug se
nus. Jūs žinote, kokie darbi
ninkai tinka būti priaugančiai 
gentkartei organizatoriai, 
švietėjai ir būsimi raudonar
miečiai. Kalbant organizavi
mo mokyklos klausimu paau
gėjusių sūnų ir dukterų darbi
ninkų tėvų, neturime pamirš
ti ir mažiukų, kurie tik pra-> 
dėjo lankyti kapitalistines 
mokyklas. Tiems dar nėra 
daug įpumpuota dievo galybės 
ir patriotizmo apie kapitalis
tinės klasės didvyrius.

Atvažiavus šeštadienį į Lie-

ilaikyti į šį vakarą ir tuomi Sovietu Mokslininkai ir Ska- mokslininkai mano, kad su
tremti mūsų darba. Lietu- - m - ijXn’no rrlan Salin mnlrcln na

meluoja, 
Bet jų 
lietuvių 
(seserys) mokina anglų kal
ba. Daugelis lietuvių parapi
jonų darbininkų turi tą ‘nuo
monę ir supratimą, kad mano būtų apleidę, aš tikras, __
vaikai čia gimę, tai anglų kai- būtų geresni rezultatai ir tu- priklausyti, 
bą ir rašybą išmoks, eidami į retume iš seniaus veikto dar-. dari 

. Jie nori. I hn daiioiau vaisiu. miaJie nori, 
vaikus parapijinės 
kurios vadinasi Be

mokytų lietuvių 
rašybos. Kada mes 

non, 
vai-

publišką mokyklą, 
kad jų 

j mokyklos, 
tuviškom, 
kalbos ir 
mokinsime 
tai mes 
kus. Mes 
sąmonę tiems vaikučiams, sy
kiu ir tėvams, atėjusiems į 
mūsų parengimus sykiu su sa
vo vaikais.

Todėl miestuose ir mieste
liuose organizuokime mokyk
lėles 
les. 
so j.” 

miestelių kaip

to, ko j ie
gausime jų 
skiepinsime klasinę

ir LDS vaikų draugijė- 
Mūsų laikraščiuose. “Tie- 

“Laisvėj” ir “Vilny,” 
ir kur, ‘buvo apie tai

nurodyta ir dar galima pakar-

bo daugiau vaisių.
Dabartinis mūsų organiza

vimas lietuvių jaunuolių būtų 
kaip iš negero galo pradėtas. 
Rodos, kad mes organizuotu
me didesnius, o mažus ne. Tai 
kreipkime daug domės ir or
ganizuokime nuo kūdikių, vai
kų ir vyrukų. Organizuoki- 
mės seni ir jauni, tuo greit pa
sieksime senai užsibrėžtą tiks
lią. Nušluosime kapitalizmą 

veido, 
valdžias sovietiš-

!V ■ -----! pa’remti mūsų darbą. ____
~ vių darbininkų yra pareiga 

žiedo ra'^IS kliublą kuo dau-J 
giausia. Loweilio • Darbininkų 
Centro Kliubas kiekvieną su
sirinkimą vis auga narių skai- 
tlium. Tik ketvirtas mėnuo, 
kaip kliubas susiorganizavo'iš 
12 narių, o dabar jau turime 
36 narius. Tas parodo, kad 
verta prie tokios organizacijos 

kuri rūpinasi 
bininkiška apšvieta ir re- 

darbininkų klasės kovas.
J. M. Kliubietis.

įdėjus visų šalių mokslo pa
gyrūnus tuo'svarbiu klausi- I

MASKVA.—Patirta, kad į mu, daug daugiau bus gali- 
Mokslo'ma sužinoti apie stratosfe-

tosferos: Tyrinėjimas

KRISLAI

(Tąsa iš 1 pusi.)
Drg. Thompson, kuris būda

mas kalėjime už darbininkų 
reikalus gavo džiovą, ragina 
darbininkų judėjimą niekados 
neužmiršti politinių kalinių. 
Pataria įsteigti fondą teikimui 

paramos politi- 
kaliniams. Į tą fondą 
aukoti visos darbimn- 
organizacijos. Suma- 

geras ir remtinas. Bet

,kų apdraudos skyrius ir teik
ti vaikučiams mokinimą. Kur 
nėra apdraudos skyrių, orga
nizuoti LDSVD ir mokinti ra-į 
šybos, kalbos, dainų ir scenos m°kyklos komitete, 
veikalėlių.

Reiškia, mes čia didelį ir ueuis u 
svarbų darbą dirbsime. Kaip I klapato
augščiau minėta, kultūros ir 
švietimo; o sykiu rūpinsimės 
darbo žmonių šeimynų reika

lais ir auklėjimu gerų įpročių.
Aš manau, mes matome mies
tuos ir miesteliuos tuos ap
verktinus vaizdus — darbinin
kų tėvų, su didelėmis šeimy
nomis. Priversti tėvai ir mo
tinos buvo dirbti, kuomet dar 

tuvių Komunistų Frakcijos ir! galėjo darbą gauti. Tų vai- 
“Laisvės” darbininkų suvažia-i kūčių buvo gatvės auklėtojos 
varną. “Laisvės” svetainėje pa-i ir motinos. Tos “auklės” pri- 
stebėjau nemažą būrelį besi-' pratino vaikučius prie gem- 
mokinančių ateities žiedo vai-: bliariavimo. Vienas išlošė, 
kų.

Nušluosime
nuo paviršiaus žemės
Įsteigsime
kos formos
ta turą.

Baigsime
jaunuolių mokyklos klausimu.
Pirmas, komiteto vardu iš
reiškiama nuomonė galės būti 
permainoma, ar ne. šiemeti 
tenka įeiti į prirengimo komi-j 
tetą. Pernai buvau tvarkymo i j

Tai pa-i, 
tyrimai parodė, kur mokyklai 
būna, toj apielinkėj gyvenan

ti tiems draugams būna gana 
surasti merginoms ;

Pernai mos ir bor-1 BITININKAS KONČIUS LAN- 
didelėj didžiumoj! KĖŠI BROOKLYNE 

lovas. šiemet j j 
berniukas turčtų | daus.

sulankstomą

Sovietų Sąjungos
Akademija žada šaukti spe- 
cialę konferenciją stratosfe
ros studijavimo klausimu.;
Sakoma, kad toje konferen-! IR KITIEMS UŽRAŠYK 
cijoje bus kviečiami daly
vauti ir užsienio mokslinin
kai ir baliūnistai, kurie yra 
susidomėję stratosferos ty- 

j rinėjimo problema. Sovietų

ir proletariato dik- J medžiaginės 
' niams

_ j turėtųsu tarptautines. kiškos
j nymas 
įtuo tarpu politiniais kaliniais
i rūpinasi Tarptautinis Darbi- ; 
!ninku Apsigynimas. Todėl peri 
I jį reikia remti kalinius. Au-| 
kojant tam tikslui, reikia pa-1 
žymėti, jog tai yra auka po- Į 

'litinių kalinių parėmimui.

ros ypatybes.

SKAITYK LAISVE

Tos “auklės 
i-j pratino vaikučius prie 

Vienas
Tas priverčia i 

kiek daug dėdavome pastangų vaikutį jieškoti penų motinos 
per keletą metų 
mui ir lavinimui tų mažiukų se. 
vaikelių lietuvių kalbos, dainų įsliūkina prie svetimo. Pri- 
ir scenos veikalukų. Tada su- j pratus centus pasivogti, au- 
prato nekurto draugai, kad' gauti vaikinai lieka ir profe- 
organizavimas darbininkų tė-1 sionaliais vagiliais. Tėvai ne-l^; 
vų vaikučių, yra šaltiniu, iš‘gaii patenkinti jų reikalavi- 
kurio darbininkų klasė gali i mus. Tas priverčia jieškoti 
pasisemti gerų kareivių kla-1 pasitenkinimo kur kitur. O 
šių kovai. Iš jų galima lauk-Į kaip jiems jau kelis sykius 
ti menininkų, mūsų laikraš- pasiseka pasivogti, tai paminė- 
čiams redaktorių ir visame tų 
kame reikalingų jėgų. užsidirbti ir

Nekurie draugai to neįma- ■ galima būtų'. Tampa plėšikais 
ir kriminalistais. Kapitalisti
nė sistema juos nustūmė į tą 
pragarišką netikusią gyveni
mo norma. Tai mes imkime 
pavyzdį iš Chicagos, kad ten 
jaunuolių judėjimas yra stip
resnis, kaip kituos Suvienytų 
Valstijų kampeliuos. Turi

Man prisiminė Chicaga,J kitas pralošė

organizavi- kišeniuose ir kituose padėliuo- 
Nesuradus pas motinas, j

tė, kad ir pirmose eilėse sto
vėjo. Būdavo, turime ginčų, 
kad tas darbas bevertis. Mo
kiname parapijonų vaikus, o 
paaugusių nematom. Tiesa, 
mes gaudavome parapijonų 
vaikus. Kodėl? Todėl, kad 
kunigai parapijonams gana

motinų” auklėti vaikai 
nenori, kad ir

“UŽ PINIGUS VESTA PATI”
TRIJŲ VEIKSMŲ JUOKINGA KOMEDIJA

Vaidins Aido Choro Dramos Grupe

Sekmadienį, 11 vasario (February), 1934

INTERNATIONAL WORKERS’ CLUB
723—5th Avė. (Įėjimas iš 23rd St.) So. Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 4:30'VALANDĄ PO PIETŲ

Rengia Lietuvių Darbininkų Susivienijimo III Apskritys 
ir LDS 5O-ta Kuopa

Ši komedija yra viena iš juokingiausių perstatymų, 
kokių Brooklyno publika nėra mačiusi. Ji parodo, kaip 
vyras yra laikomas mulkiu, kuris veda ne sau lygią 
pačią. Matykite ją visi, ypatingai nevedę vyrai, kad 
galėtum išvengti šeimyniškų nesmagumų.

Jos vaidinime dalyvauja: M. 
valiauskaitė, A. Pakalniškienė, 
livaika, Visockis ii’ Pakalniškis, 
rolėje.

Vaicekauskaitė, L. Ka- • 
Juška, Judžentas, Na- 
Kiekvienas tinka savo

WILLIAM NORRIS ORKESTRĄ

Kviečia LDS III Apskr. ir LDS 50 Kuopa*

Nuo IŠsinarinimŲ
Kuomet jums pasitaiko pikstelčfi ko; 

jos riešą, išsinarinti .ranka ar Kauti 
dieglį j pečius ir kuomet skausmas jus 
iš proto varo, tai išsitrinkite su 
ANCHOR I’ain-Expelleriu ir aodengkit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I kelias minutes skausmas pranyks 
ir palengvinimas bus laimėtas,

Per suvirš 60 metų Anchor Pain- 
Expelleris buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam, skausmu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina 
35c. ir 70c.—skirtingo didumo lankutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLER

MEDIKALIS PATARNAVIMAS. 
DIĘNĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinika).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-filapinimosd 
organų. Beskausmis gydymas gnranki- 
čiuotij kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Lpccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakaro 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų 
118 W. 4Žnd ST. NEW YORK 

tarpo Broadway ir 6‘.’n Avenuo

Xniy Pasitarimai ir S5*J>OO 
-įlAI egzaminavimas

Hours 10 A. M. tę 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 & Dyeing—Permanent Wave—Eye Brow Tweezing 

ALSO TEACHER OF BEAUTY CULTURE
VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 

PERMANENT WAVE UŽ $250
er vieną mėnesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

Phone STagg 2-6497

kvatieros. 
ni ūkams 
pašto rojome 
kiekvienas
turėti nuosavą 
skurlinę lovą ir visus aprėda- 
lūs jai. Tą turi įsitėmyti ko
lonijų draugai, organizuodami 
mokinius, pasakyti, kas reika
linga.

Vėliau bus visi planai ir bū
dai paskelbti ir mokyklos ge
ografinė vieta.

Komisijos Narys.
G. Kuraitis.

Klaidy Atitaisymas

Jas atvežė apie toną me- 
___ , Dabar dar galima gau
ti medaus “Laisves” ofise.

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

Kvorta už 75c. Galionas 
už $2*50

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

Tuojau įsigykite tyro me
daus ir naudokitės juomi.

Malonėkite Persitikrinti.

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

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožna diena v v

Ofiso valandos: nuo 9 vai.
Penktadienį iki 5

Tai Lietuviu Valgykla

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Sergančių Vyrų ir Moterį} 
Chroniškos Lhos Gydomos

Mūšy Specializacija yra Moksliškas
Ištyrimas Akiy Pritaikymui Akiuiy

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

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

ryto iki 9 vai. vakar*;

>

)

<

“Laisvės” No. 27, Pittsbur
gh© ir Apielinkės žinių sky
riuj, rašoma “Lekcijos apie Le
niną,” kur yra pasakyta sekan
čiai : “Buvo apsiėmę McKees- 
Rockso, Carnegies* ir New 
Kensington© draugai surengti 
lekcijas, bet tai nepadarė.” • 

Kas liečia McKees Rocksa ir 
New Kensingtoną, tai aš neži
nau, ar jie buvo apsiėmę, ar ne? 
Bet kas link Carnegies, tai ne-1 
buvo apsiėmę surengti jokių I 
lekcijų nei apie d. Leniną, nei 
apie ką kitą. Kam reikia ra
šyti tą, kas nebuvo. Jeigu Car
negie apsiima ką surengti, tai 
ir surengia. Mat, yra mūsų 
draugų, kurie, rašydami apie 
ką nors, neiškenčia dalykus ne-1 
apversti augštyn kojomis ir pas
kui kad kam nors gnybtelėjus.

J. Gataveckax.

LOWELL, MASS
Loweilio Darbininkų Centras 

Rengia šokių Vakarą, Kurio 
Pelnas Skiriamas Apšvietos 
Tikslui.
Ateinančią subatą, tai yra 

vasario 10 d., kaip 7-tą valan- 
,dą vakare, savo svetainėj, po 
'Nr. 338 Central St., Loweilio 
' Darbininkų Centro Kliubas 
, rengia šokių vakarą. Grieš 
! Jaunuolių Orkestrą.

• Kliubas pasibrėžęs vesti pla
tų apšvietos darbą. Darbinin- 

i kams apšvieta yra labai
kalinga, lųS; jeigu ji nėra už
tektinai skleidžiama, tai 
todėl, kad mvims trūksta 
nansinių išteklių. Taigi, t
kliubo parengimas ir yra ren
giamas tiems neįkainuojamai 
svarbiems darbininkiškos ap
švietus reikalams.

Prašome visų darbininkų, 
' prijaučiančių darbininkų kla- 
šės reikalams ir jų kovoms už. 
geresnį rytojų, skaitlingai at-

rei-

tik 
fi-

•F—’
J Evergreen 7-6167
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Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
labai žemą kainą. Reikalui esantį 

b telefonuokite arba............ ..
I karnų antrašu: n 
I 5 
I H

3

I
9

už į

kreipkitės se- j
I 
s
I 
£

AVENUE

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos ii- ' 
gos yra sėkmingai gydomos naujo- 
viš^ais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L,a-
l beiboratoriniai Tyrimai, Serumų 

čiepų Įšmirkštimai.
Prieinama Kaina

Sąlygos pagal jūsų išgalę
lityrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

L a. A V £ © A v O Zi w

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
Įsisteigęs 25 metai 

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

66 MARCY
Brooklyn, N. Y. į

♦ į

į Dieną ir naktį prisirengęs patar-s 
J navimui. Klauskite kainos. į

nu—>iw—iih—nr>—mi—— h.—m,—

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

a BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bromer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą į KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
1 $170.50

augščiau

TREČIOS KLESOS LAIVAKORTĖS Iš “ 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ i R ATGAL .

ir

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

NORTH 
GERMAN 

LLOYD

Del Injorniaciju Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD
WMM.S7 BROADWAY. NEW YORK mmnmm

LINE

•S 
valandai vakare.

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

R ("i _____

1

•>

'/wWaw.'.v.

LIETUVIU ANGLIŲ
KOMPANIJA

Šią savaitę nupiginta kaina 50c.
Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

Pirmos klasės anglis, geriausios rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų ; 
tonas, tai Jegalįškas svoris. Pristatome greit į jūsų namus. Prašome J 
įsitėmyti adresą ir telefoną. ■

TRU-EMBER COAL CO. j
• I >

Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 and St., Brooklyn, N.Y. ;

Notary Public Tel. STagg 2-5043

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj,

Laisniuotas Graborius
JUOZAS KAVALIAUSKAS

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

i
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS RADIO—ŠIANDIEN

ĮVAIRIOS ŽINIOS J1™ '
j gazu reikia atsargos, nes ne- 

i atsitikti.
įvyks 11 dieną vasario, 
nutarta išsirinkt

Krautuvėje Apkraustė Savi----------------------------------------niauiuvtjc npni audit oavr
Streikuojanti Taxi Draiveriai ninką ir Žmonią Kišenius 

Aplupo Streiklaužius
Du plėšikai gerai apsirengę 

atėjo į krautuvę, 2042 First 
St. ir apkraustė savininkus ir 
pirkikus. Krautuvėje

Streikuojanti taxi draive- 
riai smarkiai aplupo streiklau
žius ant 8th Avė. tarpe 41 ir . . , 
42 St. Streiklaužiai vežė ke-!savnunkas C. Pete ir jo 
les moteris, bet streikuoianti ’',a'tls E,neat' V1«nas. 
darbininkai užklupo juos. kas išsitraukė revolveri. 
Streiklaužiai smarkiai apkulti. !,nlnk’’ 10 «lm,nalt! ir 8 
o moterys panikoje pasileido Ikus sustatė prie sienos, o kitas 

ikraustie jiems kišenius. Tuom 
i kartu į krautuvę dar įėjo 

5,000 policijos pakinkyta j žmonės.
darban prieš streikierius. Vie- ifi prie

tad patarimus apie sveikatą. Įžan- 
darbininkus ga- ir Daktaro patarimai uždy-. 

ir ruoštis prie pasitikimo pir- ką. 
mu sykiu svečius .mūsų kolo-1 ;
nijuj, pus mes tikimės turėti j nasis Balčiūnukas grieš 
pusėtinai daug publikos. ' 

Namo komisijų
kad laiko susirinkimus nedė- 
liomis prieš pietus ir viskas 
gerai sekasi.

raportavo, Įjauskaitė.

Bus ir dailės programa, jau-j 
‘ ’> smui-i 

ko solų ir dainuos L. J. Kava-j

Visus Kviečia Rengėjai.

buvo 
gi mi- 
pl ėsi- 
savi- 

pirki-

K. Miien.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Dalyvaukite Komunistą Par
tijos Koncerte ir Prakalbose;

WJZ—760 Kc

Tenor , 
Jessica Dra-į 

Quartet ■ 
Munn,

Soprano

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

5:15 P. M.—Jackie Heller, Songs 
6;00—Stern Orch.
6:30—Three X Sisters, Songs
8:00—Walter O’Keefe, Comedian;

Ethel Shutta, Songs; Bestor 
Orch.

10:30*—ario Cozzi, Baritone; Lu
cille Manners, Soprano

11:00—Three Scamps, Songs
11:15—Strange Light in the West— 

Dr. Robert Baker
WNYC—810 Kc

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

Telephone Stagg 2-440S

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem
402

WMCA—570 Kc
7:45 P. M.—Studio Orch.
8:30—Maxine Lash, Songs 
8:45—Current Events
9:00—Al Shayne, Baritone 
9:30—Boxing Bouts

WEAF—-660 Kc
6:30 P. M.— Irene I: 
7:00—Morton Rowe. 
8:00—Concert Orch

gonette, Soprano; Male
9:00—Lyman Orch.;' Frank

Tenor; Murriel Wilson, 
11:15—Stern Orch. 
11:30—Scotti Orch. 
12:00—Weems Orch.

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

Hare, Songs
8:30—Willy Robyp, Tenor; Marie

Gerard, Soprano
9:30—Variety Musicale 

10:00—Teddy Bergman, Comedian;
Betty Queen, Songs; Rondoliers,
Quartet

10:15—C u r re n t E vents—Harlan
geiie Read

•Milban String

of4:30 P. M.—New York College 
Music Concert

5:15—Ward Eggleston, Songs
6:00—Sports—Dick Fishel
6:15—Joy Spreąders
6:30—Mountaineers Music

WABC—860 Kc
5:45 P. M.—-Dell Campo, Songs
6:30—Edith Murray, Songs
6:45—Parenteau Orch.; Harold Van 

Emburgh, Songs
9:00—Philadelphia Orch., Sylvan 

Conductor
10:00—Olsen and Johnson Come

dians; Sosnick Orch.
11:15—Boswell Sisters, Songs
11:30—Jones Orch.
12:00—Redmąn Orch.

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

Komunistų Partijos Centro j 
Komitetas rengia koncertą iri 
masinį susirinkimą paramai | 
Vokietijos kovotojų. . Šis pa-; 
rengimas įvyks sekmadienį, 111 
d. vasario, 8 vai. vakare,! 
Bronx Coliseum, 177th St. ir j

•» . ■ 10:30—Milban String Trio
' 10:45—Jim and Don, Songs 

11:00—Moonbeams Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lane Orch.

> 4 i Dar Keli Žodžiai' apie Būsimą-
Ir jie buvo pastaty- i 

sienos. Iš registerio Į 
nok trečiadienį kovingai strei-ipaemė apie $400. o iš žmonių Į 

“iškdlektavo” apie I . ‘ T. x . . . . ~ .,r . . . , • i -i Ims Lietuviu Darbininku Susi-Faipgi nurinko ir laik-................r?T . . ,v. '.(vienijimo III Apskričio ir vie- programa, 
ioo-ae 1 rp • • i -x r <.• - utinės South Brooklyno 50-tos Browder,jėgas, i go. rai vis kapitalistines , . „ ' x
sunku-tvarkos išdavai. -'kuopos parengimas. Bus su- Komunistų Partijos. Jis

c ______ įvaidinta trijų veiksmų juokin- bes temoje: “Dabartinė Padė-
i m . • - a x • it* v.« komedija; vaidinimui pa-Įtis Vokietijoje,” kas yra labai 

W. svarbu kiekvienam darbinin
kui sužinoti.

keriai ėjo į pikietų linijas ir kišenių 
kovėsi už savo reikalus. Reak- $300. 
ciniai vadai bando susitaikyti 'rodėlius, o tada plėšikai išbė-į 
ir skaldo darbininkų 1 m . . , .,
Atrodo, kad streikas 
bu^ laimėti.

Gengsteriai Terorizuoja 
Brooklyno Dažytojus 

Darbininkus

jį Parengimą
Šį sekmadienį įvyksta meti- j West Fat m, Bion

Bus labai gera koncertinė 
Kalbės drg. E. 

sekretorius J. V.
kai-

Eu- Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

CENTRAL BROOKLYN, N. Y.
ALDLD 24-ta kp. rengia prakal

bas sveikatos klausimu, jos Įvyks 
9-tą dieną vasario, L. Aleksiejaus 

I svetainėje, 33 Hudson Ave., 7 vai. 
i vakare. Sveikatos klausimu kalbūs 
mums gerai žinomas draugas Dak
taras J. J. Kaškiaučius, kuris mo
kins mumis, kaip apsisaugot nuo 
visokių ligų. Kartu bus ir progra
ma: dainuos L. J. Kavaliauskaite ir 

, grieš smuiko solus jaunasis Balčiu-
ramai Vokietijos Komunistų i nukas. Įžanga veltui, kviečiam vi- 

Rengčjai.
(34-35)

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveiksiu^ familijų. ves
tuvių, kitokių

Nuteisė 4 Šunis Užmušti isibaigus bus šokiai, prie 
---------  | Norris geros orkestros.

šio parengimo pasekmingu- 
mas priklausys nuo mūsų vi- 
~'i skaitlingo atsilankymo ir 

.tinkamos kooperacijos. To- 
i del, kurių yra troškimas, idant 
mūsų, kaip kitos darbininkiš
kos organizacijos, taip ir ši, 

,, ................... . ’ būtų auklėjama ir bujotu,—Veikiausiai jie butų ją papjo-; v j 
vę, jeigu ne būtų pribuvę su
augę žmonės j pagalbą.

Keturi šunys užpuolė šešių 
'metų mergaitę Joyce Hamon, 
į kada ji ėjo namo iš mokyklos, 
;ir skaudžiai apdraskė. Šunys 

New buvo “areštuoti” ir teisėjas A.Gengsteriai įsivyravo
Yorke ir terorizuoja darbiniu- P- McGraw nuteisė juos mir- Į 

darbininkai-ti. Mergaitė yra pavojingoje 
padėtyje ir guli ligoninėje

Labai svarbu, kad kiekvie
nas ir kiekviena darbininkai 
dalyvautų, nes šio parengimo 
visas pelnas yra skiriamas pa-

kus.> Dažytojai 
praneša, kad gengsteriai juos 
sekioja, kada jie eina į unijos, 
raštinę ir iš unijos raštinės. 
Jie tankiai įsigriauna į darbi
ninkų susirinkimas ir ten su
kelia riaušės. Dabar iškelia
ma aikštėn, kad gengsteriai 
net badaujančias moteris ir į 
suvargusius dažytojų darbinin
kų vaikus terorizuoja jų gy- 
vennamiuose, grūmodami pei
liais ir kitais ginklais. Reak
ciniai unijų vadai palaiko vie
ną ranką su gengsteriais prieš 
kovingus eilinius darbininkus.

Išgelbėjo Moteris iš Liepsnos

Iš New Yorko Valgyklą ir 
Viešbučių Darbininku Streiko

50 valgyklų ir viešbučių dar
bininkų streikieriu atstovų bu
vo nuvykę prie City Hali. kad 
p a r e i kalavus LaGuardijos, 
idant jis sulaikytų policiją nuo 
atakų ir leistų streikuojantiem 
darbininkam laimėti kovą. 
Pas valgyklų darbininkus dar 
matosi nesupratimo, kas 
LaGuardia, nes kaip 
sveikino jį.

Manadžerius Waldorf 
gyklos skundžiasi, kad 
kuojanti darbininkai 
darni su streiklaužiais 
blėdės jam padarę, 
lų ir viešbučių 
streikas plečiasi 
Darbininkai buvo priversti iš 
eiti į streiką, nes jų darbo są-j 
lygos nepakenčiamos ir algos i 
neišpasakytai mažos.

Prasidėjo gaisras . name, 
334 Monmouth St., Jersey Ci
ty ir liepsna apėmė laiptus del 

i išsigelbėjimo nuo gaisro. Pri
buvę ugniagesiai išgirdo šauk
smą pagalbos. Keletas iš jų 
puolėsi i liepsnojantį namą 
ir išnešė N. Pratt ir jos: duk
terį. Abi moterys sveikos. 
Daug atsitinka nelaimių del to, 
kad namų savininkai neaprū
pina gyvennamius reikalingo
mis priemonėmis, išsigelbėji
mui, atsitikus nelaimei.

KAS NAUJO TARP I 
LIETUVIŲ

imkimės už pareigą atsilanky
ti į parengimą. Tuom pačiu 
kartu mes organizacijai su
teiksime moralės ir medžiagi
nės paramos.

Iš rengėjų pusės dedama 
pastangos, kad geriausiai at
likus savo užduotį. Vadinas, 
statomas scenoje gražus ir 
juokingas veikalas, ir užkvies- 

I ta gera orkestrą šokiams? Ir 
į tam viskam, įskaitant ir dra
panų pasidėjimą,. išlaidų pa
sidarys tik 40 centų ypatai.

Todėl pasiskirkime šio sek
madienio .vakarą, tai yra 11 
dieną vasario, praleisti Inter
national Workers’ Club, 723 !

'—5th Avė. (Įėjimas iš 23-čios 
gatvės) South Brooklyne. 
Pradžia 4 :30 vai. vakare.

P. Baranauskas^

Darbininką Konferencija Ko
vai prieš Indžionkšinus

Partijos ir visų kovotojų prieš 
kruvinąjį 
dalyvumas duos progą, padary
ti daugiau pelno ir kartu bus 
didesnis tarptautinio solidaru
mo išreiškimas. Visi lietu
viai darbininkai dalyvaukite 
šiame parengime.

fašizmą. Masinis

KE EP 
YourMoncy 
feį BOSH WICK

lįovv check of

BANK
Grand St. at Graham Aw.B’klyn '

SUS.

PARDAVIMAI ’
BROOKLYN, N. Y.

Parsiduoda Groserne ir Delicatessen.
Priežastis pardavimo nesveikata. 

Parsiduoda už labai prieinamą kainą. 
Prie krautuvės yra ir kambariai. Del 
informacijų, kreipkitės j “Laisvės” 
ofisą.

(32-34)

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

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

jonas Stokes
Marion St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glerimore 5-9467

512

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

PARSIDUODA Rivcivicn Bar ir
Grill. Už prieinamą kainą. Kreip

kitės sekamu antrašu: 101 Mętropo- 
liton Avė. kampas Wythe Avenue, 

' Brooklyn, N. Y. CLEMENT VOKETAITIS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

(32-34)
LIETUVIS ADVOKATAS

ŠOKIAI SU PRO GARMA
Rengia Lietuviu Darb. Susivienijimo 99 Kuopa ir JaunųjŲ 

Komunistų Lygos 1-ma vienutė

‘8

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos 
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapume

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

Ryte nuo ’0;S0 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare 

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dicnq
Telephonas MEdallion 3'1328

156

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.

i —

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis AdvokatasIš So. Brooklyno Darbini:’ 

i kišką Organizaciją Veikimo
vai-' . .

strei-1 SOUTH BROOKL Y N. New; Darbininkų Apsigynimas šau- 
bekovo- York.—LDS 50-tos kp. mene-j ]ęįa konferenciją kovai prieš 

daug s\n^s susinckimas Įvyko k et- indžionkšinus. šią konferen- 
Valtzyk- v^rta(^^erii’ 1 vasario, 1934. ;ja užgyrė visa eilė darbinin- 

, , . . , Narių atsilankė neperdaugiau- - " darbininkų .t. .... f, 1_. šia is priežasties blogo oro. ir stiprėja. . . , ..Įskaitytas protokolas is perei
to susirinkimo. Vienbalsiai į 
priimtas. Org. Wm. Kulik Į j 
perstatė 8 naujus natrius irįst* 

{draugas A. Bružas 5, tad šia-1— 
Įme susirinkime perstatyta 13 
. naujų narių. Organizatoriai 
I raportavo, kad ant ateinančio 

suorgą- 
nizuot jaunuolių kuopą. Įvy
kusio baliaus komisija rapor
tavo, kad pasekmės labai ge
ros ir gryno pėlno liko 81 do
leriai. Komisija raportavo, 
kad LDS 3-čio Aps. ir LDS

yra 
kurie i

Buvo Pritroškęs Gazu
^Charles Rodich, ’ 57 metų'susirinkimo galėsime 

amžiaus, brolis teisėjo Mark! 
Rodich, 2070 Union St., Brook
lyne, buvo pritroškęs gazaiš. 
Nelaimė atsitiko, kada užvi
jęs vanduo užgesino gazo pe
čių. Pribuvusi policijos pir
moji pagalba jį atgaivino. Su 50-tos kuopos teatras ir balius

46-TAS METINIS 46-TAS METINIS

RENGIA SV. JURGIO DRAUGYSTĖ

Subatoje, 10 Dieną Vasario (Feb.), 1934
Pradžia 6:30 vai. vakare, įžanga 40 centų

KLASČIAUS CLINTON PARK SALĖJ
Betts ir Maspeth Avės., Maspeth, N« Y.

Grieš du benai iki pirmai valandai naktie®
Prof. P. RETIKEV1ČIAUS lietuviška muzika .

Prof. E. LEVANDAUSKO amerikoniška muzika
Rengėjai nuolankiai kviečia visus vietinius ir apie- 

linkės lietuvius atvykti ir dalyvauti šiame linksmame 
baliuje. Visi būsite patenkinti.

Rengimo Komitetas.

Rakandų Darbininkų Indus- 
itrinė unija. Darbo Unijų Vie- 
Inybės Lyga

197 HAVEMEYER STREET

ir Tarptautinis BROOKLYN. N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

jku uniiu ir kitokių organiza- 
jcijų. Konferencija įvyks šeš-į 
itadienį, 10 d. vasario, 1 vai.' 

■‘71 j PO pietų, Irving Plaza svetai-.i 
nėję, Irving Place ir 15th

Kiekviena darbininkų or-į 
gahizacija gali išrinkti 2 dele-1 
gatus. Lietuvių darrbininkų 
organizacijos privalo dalyvau
ti taip svarbioje konferenci-, 
joj ė.

Dr. J. J. Kaškiaučius.Kalbės 
• šj Vakarą! Brooklyne
Prakalbos sveikatos klausi

mu, rengia ALDLD 24-ta kuo
pa, įvyks perikt’adienį,' 9 d. 
vasario (Feb.), 1934, L. Alek- 
siejauš svetainėje, 33 , Hudson 
Ave., Central Brooklyn, N. Y., į 
pfadžia 7-tą vai. vakare.

Kalbės mums visiems gerai' 
žinomas Daktaras J. j. Kas- j 
kiančius iš Newarko, kuris pa
mokins, kaip apsisaugoti nuo 
ligų. Prakalbos tema: Kvė
pavimo organai ir jų ligos. 
Tąipgi kas norėsite, galėsite 
Daktaro paklausti bile apie 
kokiais ligas ir Daktaras duos 
jums atsakymus arba patari
mus. Taigi visi centralbrook- 
lynięęiai vyrai, mpterys, vai
kinai ir'merginos, v ateikit į 
prakalbas ir išgirskit Daktaro

Aido Choro Merginu Sekstetas

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokią Rūšią Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

Įvyks Šeštadienį, 10-tą dieną vasario (Feb.), 1934
POLISH NATIONAL HOME

804 Atlantic Avenue, Stamford, Conn.
, Įžanga 35 centai

Dainuos Aido Choro Merginų Sekstetas iš Brooklyn, N. Y-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

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 Quaranteed. Towing Day and Night

222-224 LEONARD STREET BROOKLYN, N. Y.
■' V T / .

Near Manhattan Avenue

j<L «

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSI?
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKA1
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

_______ .________ i______________ :-----

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
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

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




