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Bendras Frontas.
Ar Nauja Rolė, ar Sena 

Apgavystė?
Nerami Sąžinė.

Rašo KOMUNISTAS

Darbininkai Visu Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Telephone STagg 2-3878 Brooklyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 12, 1934
Francijoj “viskas ramu”, 

Francija “laiminga”, Francija 
“neserga krizių”. Taip kalbėjo 
mums buržuaziniai orakulai.Bet 
kapitalistinis krizis varė ir va
ro savo vagą. Ilgi liežuviai ke
lio jam nepastos. Francija ne
galėjo būti išimtim iš visuotino i 
kapitalizmo krizio.

Tiesa, Francija vėliau paju
to krizio iltis. Bet jis atėjo 
taip, kaip įšėlusi audra. Liau
dis pradėjo dejuoti. Politikeriai 
ir valdininkai pradėjo mainyti 
savo uniformas ir roles. Susi
kirtimai parlamente, kabinetai 
virsta ir mainosi. Reakcinės, 
fašistinės spėkos rikiavo savo 
eiles.

DARBININKAI TURI BUDĖTI, NES AUSTRIJOS SOCIALISTAI IR KLERIKALAI KOVOKIME PRIEŠ IMPERIALISTINI
KONGRESAS STENGSIS NUKNIAUKTI!SUDAR0 BEPfDRA FRONTĄ TRIES FAŠIZMĄ’ džingOJIZMĄ, PRIEŠ PRISIRENGIMO 

APDRAUDOS BILIU, SAKO BEDARBIAI;SJ”“ SAVAITĘ, PRIEŠ KARO PAVOJU
ja.

Armijai Pavedama Laiškų 
Nešiojimas Orlaiviais

*
WASHINGTON. — Toks 

baisus graftas iškeltas paš- 
I tos orlaivių skyriuje, jog

Pagaliaus d e m o n s traei jos, | pi.ezidentas ‘ Rooseveltas bu- 
riaušes . Darbininkai iškėlei . ,

obalsį prieš reakciją ir prieš i 
grafto suėstą valdžią. Monar- 
chistai-fašistai pasinaudoja mi
niu nepasitenkinimu ir kelia 
obalsį monarchijos atsteigimo. 
Paryžius liepsnoja. Kraujas 
liejasi. Ligoninės pilnos sužei
stų. Policija ir nacionalė i 
gvardija vardan “taikos” atida- j 
ro ugnį iš kanuolių.

Virsta da vienas kabinetas. 
Daladier pasitraukia. Pasirodo 
ant scenos Doumergue, imperi
alistinis veteranas, sudaro nau
ją kabinetą iš visų buržuazinių 
partijų. Bet kaip ilgai jis gy
vuos? Kaip jis patenkins tas 
minias, kurios dar tik vakar 
nušlavė kelis kabinetus? Politi
kieriai liežuviais plakė parla
mente, o minios gatvėse plyto
mis ir akmenimis nubalsavo j 
prieš valdžią ir ji turėjo pasi
traukti !

iešivo priverstas panaikinti vi- 
‘ sus kontraktus su privatinė
mis kompanijomis ir paves
ti laiškų išnešiojimą orlai
viais armijai ir laivynui.

Raudonoji Armija Pri
rengta Gint Socializmą

l-
šitaip audringai įvykiai vys

tosi Francijoje. Vasario 12 d. 
darbininkai eina į generalį 
streiką. “Francijos darbinin
kų klasė nepasiduos tokiam liki
mui, kokio sulaukė darbininkai 
po Mussolinio bei Hitlerio dik
tatūra,” sako Paryžiaus prole
tariatas. “Vasario 12 d. mes 
duosime fašistams pirmą per
sergėjimą”.

MASKVA.—Sovietų Rau
donosios Armijos paroda, 
surengta vasario 9 d. pa
sveikinimui Komunistų Par
tijos 17-to kongreso, paliko 
liaudyje didžiausio įspū
džio. Paroda buvo milžiniš-1 
ka ir tęsėsi pustrečios va
landos. Raudonoji Armija 
puikiai ginkluota moderniš
kiausiomis, karo priemonė
mis ir pilnai įrengta gyni
mui darbininkų tėvynės 
nuo imperialistinių priešų. •

Valdžia Kontroliuos 
New Yorko Biržą;

WASHINGTON. — Roo- 
seveltas siūlo kongresui bi
lių, kuriame uždedama tam 
tikra kontrolė ant Wall 
Stryto biržos, kurioj kas
dien verda spekuliacija kor- 

Spekulia- 
s, bet valdžia tu-

Francija žygiuoja Vokietijos 
keliais. Fašizmas kelia galvą. 
Valdžia neva gina respubliką 
nuo monarchištų, bet visą ugnį' 
turi nukreipus prieš komunis- j PO racijų. sei ais. 
ti(s ir visą darbininkų klasę. Ar pasiliki 
ne taip buvo Vokietijoj 1932 rėsianti specialę komisiją, 
metais? Hindenburgo valdžia Rurį prižiūrės, kad vieni ki- 
neva palaikė respubliką prieš; buržujai negalėtų taip , 

lengvai praryti, sugubyti. 
Darbininkams iš to nebus | 

metė bendrą frontą su komuni- jokios naudos. Tai grynas 
stais, nuėjo su Hindenburgu kapitalistinės šeimynos rei- 
skinti kelią fašizmo laimėjimui I kalas, 
po ©balsiu respublikos “gyni
mo.

dirvą, praskynė kelią fašizmui. 
Vokietijos socialdemokratija at-

Pelnė $12,129,119

i

Ką šiandien daro Francijos 
socialistai? Jie tursinasi ap
linkui buržuazinę valstybę ir lai
kos užsikibę ant “respublikos 
gelbėjimo” meškerės, kuomet 
ištikrųjų valdančioji klasė ren
giasi bile valandą išmainyti tą 
respubliką ant kruvino fašizmo.

Socialistai atmeta bendrą 
frontą su komunistais.

NEW YORK. — Crysler 
automobilių k o r p o r a ci j a 
1933 metais pasidarė gryno 
pelno $12,129,119, arba po 
$2.78 ant kiekvieno šėro. 
Korporacija pradėjo vėl re
guliariai išmokėti dividen- 

O Kas dUS) 25 centus ant šėro.
šiandien atmeta bendrą frontą geį ug įaj CryS]erj0 (Jarbi-
Francijoj prieš fašizmą, tas tie
sioginiai patarnauja fašizmui.

Ispanijoj taip pat laukiama I 
naujų audrų. Fašistinis ele
mentas stiprėja. Jau ir socia
listų partijos šulas Prieto gie-r 
da, kad socialistai už “rėyoliu- 
ciją visais'kaštais”. O dar Ma
drido ir Barcelonos gatvės ne
nudžiūvo nuo to kraujo, kurį tie 
patys socialistai, būdami koali
cinėje valdžioje, praliejo mal
šindami revoliuciją!

Ir dabar, žinoma, Prieto *ne-

ninkams tapo nukapotos al
gos iki gyvo kaulo.

- ------ joru tebėra socialistų par-
Nacionalis Bedarbių Ta- tijos šulas Seitz. Tas reiš- 

rybų Komitetas išleido atsi- kia, kad miesto valdžia yra 
šaukimą į darbininkus, kad socialistų rankose. Bet ne- 
jie budėtų. Komitetas sa-1 žiūrint to, policija ir fašis- 
ko, kad kongreso ponai ban-1 tai darė užpuolimus ant vi- 
dys nukniaukt, susabotažuo-|sų socialistų partijos įstai- 
ti įneštą Darbininkų Bedar-lgū, užgrobė namus, laikraš- 
bių ir Šocialės Apdraudos čius, dokumentus, suarešta- 
Bilių. Priklausys nuo to, vo daug žmonių. O miesto 
ką pasakys darbininkai. Jei- valdžia nė piršto nepajudi-

Antra, Vienos miesto sei
melyje jau susidarė bendras 
frontas tarpe klerikalų 
(krikščionių demokratų) ir 
socialistų atstovų neva prieš 
fašistu reikalavima diktatū
ros. Bet fašistu diktatorius kad darbininku distriktuose 
Dollfuss yra klerikalų parti- tebeina demonstracijos prieš 
jos vadas! Tikros sorkės, valdžią i 
kurios padeda fašistinei dik- Keliose vietose buvo susikir- 
tatūrai įsigalėti.

gu jie padarys didelį masinį j----------------------------------------------------------------
spaudimą, tai ponai nedrįs į 17 • 171 O 1 *1
ulių pasiųsti į gurbą. to- Kaip Klaidingas Supratimas bulaib 
del reikia, kad visos darbi
ninkų organizacijos, visi 
darbininkų susirinkimai pri- Į 
imtų rezoliucijas ir reikala
vimus, kad Apdraudos Bi- 
lius kongrese tuojaus būtų 
svarstomas ir priimamas. 
Reikalavimus reikia siųsti 
kongresui ir prezidentui 
Rooseveltui.

Bedarbius nuo Komunistų Partijos

Nuo pirmadienio, vasario 
‘12 d., prasideda Roosevelto

Leidžia Nuodus Prieš 
Sovietų Sąjungą

Paryžiaus Darbininkai
Tebėra ant Barikadų | valdžios įvesta “Nacionalio 

1 Prisirengimo Savaitė”. Tai 
ikarui prisirengimo savaitė. 
, Visi džingojistai, patriotai, 
I imperialistinio karo šalinin
kai, amunicijos gaminimo 
magnatai šumys, šauks, 
nuodys liaudies protą apie 
'“pavojų tėvynei’,’, reikalaus 
i didesnio apsiginklavimo ir 
1.1. Reikia kovoti prieš ši

itą buržujų patriotų dūkimą, 
i Reikia prieiti prie darbinin- 
Ikų ir atmušti tuos nuodus, 
i kurie bus skleidžiami ir bru- I 
kami į jų galvas.

Amerikos Komunistų Par-

Iš Paryžiaus pranešama,

ir prieš fašistus

timų su policija. Gatvėse 
darbininkai įrengė barika
das ir nepasiduoda valdžios 
ginkluotoms spėkoms.

POLITIKOS NEPRILEIS
PRIE RADIO

Rytinių valstijų lietuvių komunistų konferencija nuta
rė padvigubinti lietuvių partijiečių skaičių iki gegužės 1 d. 
Tai labai svarbus mūsų užsimojimas.
atsieksime, jeigu visi komunistai imsimės už darbo.

Bet šią pastabą taikau vyriausiai mūsų draugams Į Per radio, 
simpatikams, kurie tebesvyruoja ir abejoja apie stojimą dėčiai nori politinių infor- 
į Komunistų Partiją. Kalbinau vieną bedarbį draugą macijų, turi lankyti susirin- 
stoti į partiją. Jis jau senai veikia mūsų judėjime. La- kimus, arba pirkti laikraš- 
ba artimas draugas Komunistų Partijai. Bet stovi už čius.
partijos sienų.' Kodėl? “Dar negaliu stoti į partiją”, ----------------
jis atsakė. “Negaliu todėl, kad darbo neturiu.
gausiu darbą, tai įstosiu.”

Tikslą nesunkiai Ivaldžia griežtai uždraudė .. v , . . , .. .L.Kslą nesunkiai,sakyt. ppakalbas nja saukia visiis darbinm-

, Girdi, kurie pi- kus į kovą prieš karo pavo
jų, prieš Roosevelto valdžios 
“Nacionalio Prisirengimo 
Savaitę.” Komunistai rei
kalauja, kad tie bilionai do- 

' leriu, kurie vra išleidžiami 
i karo reikalams, būtu ati- 

ir 
, Tik galingas 

______ judėjimas Komuni
stų Partijos vadovybėje pa- 

TOKIO. — Kaip žingsnis I stos kelią naujam karui, iš- 
del prisirengimo prie karo, į blaškys imperialistinės bur- 
Japonijos imperialistinė vai-j__
džia nutarė ateityje kasmetir^jos baisios skerdynės, 
laikyti karo laivyno manev
rus. Praeityje laikydavo 
tik kartą į tris metus.

Japonija 1934 metais iš- i '•
leis 321,000,000 jenų del nau- ■ Paryžius. — Dm mergue 
jų laivų budavojimo. Nie-j valdžia sutraukė į Paryžių 
kad'os pirmiau ji nėra išlei- 8,000 rinktiniausios armijos 
dus tokios milžiniškos su- j malšinimui visuotino strei- 
mos karo laivynui.

_ Jeisu Japonija Palankios Ka- duoti šeipimu/bedarbių i

Pasirodė, kad šis draugas mano, jog priklausyti par- 1*0 LaiVVIlO MaiMJVniS masinfchidi ” ' ' 
tijai reikia daug pinigų. Bet taip nėra. Tai labai klai
dingas draugų simpatikų bedarbių supratimas. Komu- j 
nistų Partijoj yra tokia duoklių sistema, kad jeigu ne- 

O jeigu 
. ..H/tu neturi, nereikia visai mokėt. Duoklės mokamos kasAmerikos./ \ . . v . ./savaite. Kurią savaitę dirbi, uz tą moki. Kurią nedirbi, 

nemoki.
Tada tas draugas sako, kad reikės pinigų važinėjimui 

gatvekariais į mitingus. Bet ir čia nėra jokio keblu
mo. Draugai priklauso prie tos kuopelės, kuri veikia toj 
apielinkėj. Vadinasi^ į parjos mitingus nereikia važi
nėti.

Aš žinau, kad ne šis vienas draugas klaidingai suprato 
partijos poziciją tuo klausimu,—yra daugiau tokių. Dėl
to jie buvo už partijos sienų. Draugai bedarbiai, lai pi
niginiai keblumai nestovi skersai kelią tarpe jūsų ir Ko-

Taip vadinama National 
Civic Federation, kurią su-

: daro stambūs kapitalistai ir
IAmerikos Darbo Federaci-I,. R. , . . . ... , , , ... .

. . . , . . , v i dirbi, tai moki tik du centu duokim i savaite.
ios biurokratai, pasistatė uz I. Z , . ... . . . " L t- iv 1 x » 1 ir rii KlOriiV’! nnvmlzin T7iC?m ivirxlz-rir I lt i Lr I

tikslą nuodyti
! liaudį prieš Sovietų Sąjun
gą. Ji išsiuntinėjo labai 
purviną ir bjaurų cirkulia
rą plačiai po Ameriką, ku
ris yra laiškas valstybės se
kretoriui Hull. Tie “patrio
tai” reikalauja, kad Ameri
ka sutraukytų ryšius su So
vietais, nes, girdi, nesiliauja 
komunistinė propaganda “iš 
Maskvos.”

Lenino Lavonas Išsilai
kys Šimtmečius

i zuai jr/Tfisi rengimus prie

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ko, kuris prasidės pirma- 
j dieni, vas. 12 d.

munistų Partijos. K. P. yra jūsų partija. Komunistų BuIKtt Jau Turi Sudaręs i 
Partija gina bedarbių reikalus. Jūsų vieta Komunistų 
Partijoje. f A. B.

MASKVA. — Tūlas lai
škas atgal Sovietų valdžia 
buvo paskyrus šešis moksli- ko 115,000 darbininkų, ir 
ninku specialistus peržiurę- darbininkių baigė technikos 
ti Lenino lavoną. Ta komi- egzaminus. Tame skaičiuje 
sija dabar raportavo' ir nu- yra 39,000 komunistų jau- 
rodė, kad lavonas, randasi nuoliu. 
tokiam geram stovyje, jog 
jis tokiu galės išbūti daug 
šimtų metų.

Jau dešimts metų nuo Le
nino mirties. Jo lavoną yra 
aplankę septyni milionai 
žmonių.

ŽINIOS IŠ SOVIETU SĄJUNGOS
Maskvoje per metus lai- mas naujas-milžiniškas fab

rikas. Kada jis bus paleis
tas darban, tai jame dirbs 
12,800 darbininkų. Į metus 
laiko jie pataisys 1,080 gar
vežių, 12,000 tavorinių ir 
2,000 pasažierinių vagonų.

, ■ Schenectady, N. Y.—Vasa- 
Ambasados Štabą iŠ 24:ri0 9 d. rasta astuoni bena-

* | mini hprlnvhiai Qnlinrln i nil
's ________

WASHINGTON. — Roo
sevelto valdžia paskelbė su
rašą visu Amerikos ambasa-V V •
dos Sovietų Sąjungai narių. 
Štabas susidės iš 24 žmonių. 
Patim ambasadorium bus! 
ponas Bullitt, kiti bus jo pa
dėjėjai. Iš viso štabo tik 
du moka kalbėti rusiškai, 
kiti, turėsią tuojaus išmok
ti. Vasario 15 d. visas šta
bas išvažiuoja Maskvon.

jmiai bedarbiai sulindę į bu- 
1 so garadžių ir pritroškę ga- 
zais. Nugabenti ligoninėn.

Athens, Grakija. — Tur
kija, Graikija, Jugoslavija 

į. ir Rumunija pasirašė taip 
vadinamą “Balkanų Nepuo
limo Sutartį.”

bininkų, idant paskui vėliau 
juos vėl pardavus buržuazijai. 
Niekados reikia nepamiršti, kad 
socialistų vadai atmeta revoliu
ciją, kaipo priemonę nuverti
mui kapitalizmo. pBet jie yra 
dideli demagogai, frazės jiems 
nieko nelėšuoja. “šiandien už 
revoliuciją, rytoj revoliucijai 
peiliu į nugarą”—tokia yra so
cialistų vadų politika gadynėjet—— -------------- —------ — 1 vmuoL/U vauų pumina guuyneje

tiki f revoliuciją. Tą frazę jis imperialistinių karų ir proleta- 
paleido į orą del laimėjimo dar- rinių revoliucijų.

Jaroslavliaus mieste auto
mobilių šenių (tajarų) ir 
tūbų gaminimo fabrikas 
vardu “Pravda” sausio mė
nesį pagamino 31,189 šenis 
arba 5,000 daugiau,'* ne
gu planas nusakė, ir 30,572

Iš Leningrado praneša, | tūbas.
kad EPRON, specialė ko
misija laivų traukimo, iš
traukė prie Batumo “Zaro- 
sa” ispanų laivą, 5,000 tonų 
įtalpos. Taipgi jau atlik
tas galutinas prisirengimas 
prie Novorosijsko ištrauki
mui laivo “Ženefosa”. Ispa
nų laivas “Zarosa” nusken
do laike audros lapkričio 
mėnesį, 1933 metais.

Jaroslavlio mieste auto
mobilių gaminimo fabrikas 
No. 3 jau pagamina busus, 
kurie turi po tris ašis ir 
dvylika ratų. Šie busai ve
ža po 
50 kil 
landą.

Gorkio mieste automobilių 
gaminimo fabriką pradėjo 
didinti. Dabar jo metinė 
produkcija yra 150,000 au
tomobilių, busų ir trokų. 
Kada jis bus pilnai įrengtas 
ir praplėstas, tai į metus pa
gamins 100,000 pasažierinių 
automobilių ir 200,000 tro
kų .

Senatas Priėmė Karo

Albany, N. Y.—-Pataisos 
komisionierius Thayer ra
portuoja, kad šiandien New . < 
Yorko valstijoje yra 8,213 
kalinių. Jis sako 
jimų gyventojų

žmonių ir padaro 
:rų kelionės į va-

Iš Ufos praneša, kad Ka- 
jugazino srityje atrasta 
anglis. Ji yra tik apie 8 
pėdų gilumoje. Anglies 
apskaitliuojama virš milio-

Verchneudinske būdavojaną tonų.

WASHINGTON. - Kon- 9 
gresas jau pradėjo skirti 
karo reikalams pinigus pa
gal Roosevelto komandą. 
Vasario 9 d. senatas priėmė 
karo laivyno bilių, kuriame 
r e ikalaujama $284,000,000. 
Tuo tarpu kongresas pa
rsiuntė į komisijąDarbininkų 
Bedarbių ir Šocialės Ap
draudos Bilių ir nekelia jo. 
Ponams, nerūpi alkanų be
darbių reikalai.

Laivyno Biliu kasmet auga.
I

(Daugiau žinių 5 pusi.)

kad kalė- 
skaičius

BOSTON. — Per šiuos 
Raičius Naujoj Anglijoj jau 
mirė devyni žmonės. O 
šimtai nušalo ausis ir nosis. 
Bostone šaltis pasiekė 18 
laipsnių žemiau zero. Bai
siai nukentėjo bedarbiai 
vargdieniai, kurie neturi nei 
pastogės, nei maisto.
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“Perdaug Inteligentų”
Panašių šūkių Lietuvos fašistinėj spau

doj šiandien surasi labai dažnai. Aną
dien kunigų “Ryte” vienas žmogus aima
nuoja, kad, girdi, neturime kur padėti 
mokytų žmonių, ypačiai jaunesniojo am
žiaus, kadangi senesnieji valdininkai ir 
kitoki turi užėmę po kelias vietas, kad 
tuo būdu daugiau litų pasišienavus.

Tas pats “Rytas” kitam numeryj nu
rodo, jog šiuo tarpu Kauno miesto savi
valdybėje “yra susirinkę per 2,300 pra
šymų, kuriuose prašoma tarnybos arba 
darbo.” “Beveik visi prašymai yra in
teligentų,” toliau nurodo laikraštis. Pra
šytojai vietų esą:

573 savamoksliai, 270 studentų; 253 ben
dro išsilavinimo, 225 moksleiviai, 126 tech
nikai, 83 šoferiai, 20 žmonių augštąjį moks
lą baigusių, 4 inžinieriai ir k. neaiškūs.

Atsiminkit, kad šiton kategorijon ne
įeina paprasti raumenų darbininkai. Ne. 
Jie tai atskiras dalykas. Jų yra kur kas 
daugiau bedarbių eilėse. Jie, žinoma, 
kenčia didesnį skurdą, negu inteligentija. 
Toliau kunigų laikraštis rašo, jog

kasdien į savivaldybę atsilanko po 20-30 
žmonių vis darbo ar tarnybos prašydami. 
Prašytojai yra inteligentiški žmonės. Tarp 
jų yra ir labai vargingai gyvenančių, ku
riems ištikrųjų reikėtų kuo nors padėti: 
Iš jų susidarys apie 1500 Žmonių, kuriuos 
galima, kvalifikuoti jau kaip ipieligentus be
darbius. Tačiau jiems s-bė tuo tarpu nieko 
negali padėti, tuo labiau kokios nors tarny
bos duoti, nes ir taip neetatinių tarnautojų 
nemažai turi. I

Rytinių Valstijų Lietuvių 
Komunistų Pasitarimas

Vasario 3 d. Brooklyne įvyko lietuvių 
komunistų pasitarimas-konferencija. Vy
riausiu dienotvarkės punktu buvo aptari
mas, kaip sustiprinti esamas lietuvių 
frakcijas, kaip gauti daugiau lietuvių 
darbininkų^ į Komunistų Partijos eiles.

Dalyvavo visa eilė draugų ir draugių 
iš įvairių kolonijų, tačiaus* laiko stoka 
neleido visiems plačiau išsireikšti savo 
nuomones, nurodant tuos trūkumus, ku
rie kliudo mūsų frakcijų stiprinimui.

Išklausius d. Bimbos (Centro Biuro se
kretoriaus) pranešimą apie bendrą padė
tį, taipgi atskirų draugų—apie padėtį jų 
nliestuose, tęsėsi diskusijos, kurios buvo 
konstruktyvūs ir rimtos.

Draugai nutarė turėti vajų už naujų 
narių į Komunistų Partiją gavimą. Va
jus tęsis iki gegužės mėnesio 1 dienai. 
Taipgi nutarta dėti pastangų visur steig
ti lavinimosi mokyklas, keliant narių po
litinę lygmalą, kas savaime padės judė
jimui.

Dabar, draugai ir draugės, subruskite! 
Kuodaugiausiai lietuvių daybininkų į Ko
munistų Partiją. Padvigubinkime lietu
vių frakcijų skaičių. Pakelkime lietuvių 
komunistei ir artimų prijautėjų politinę 
apšvietą! Sustiprinkime lietuvių komu
nistų frakcijas visais atžvilgiais!

DRAUGU ŽINIAI
j Šiuo kartu skelbiame 

draugų laiškus, kurie sutei
kei dienraščiui paramą dar 
prieš “L.” dalininkų suva
žiavimą. Tuom laiku ne
buvo nutarta pirkti naujos 
plakatam spausdinti 
nos. Taigi žemiau 
biamos aukos neįeina 
so fondą.

maši- 
skel- 

į pre-

svės” prenumeratų dvejiems 
metams.

Esu labai dėkingas, kad 
nesulaikėte siuntinėję man 
“Laisvę”. Čėsai taip sun
kūs, kad ir būtiniausias bi- 
las sunku buvo apsimokėti. 
Ilgą laiką nedirbau ir bu
vau dideliam verge. Dabar 
dirbu mainose labai sun-Lili k/U. mUAUVuv IdUdl o

Turime pluokštą gana įdo- ^įaį įr mažaį teuždirbu.
mių laiškų, kuriuos* teiksitės 
pasiskaityti: 
“Gerbiamas “Laisvės” 

gaspadoriau:—
Šitam laiškutyj rasite vie- i 

nūoliką dolerių Money Or
derį. Malonėsite padalinti 
sekamai: penias dolerius už 
“Laisvės 
dolerius 
lams, 
site 
kam 
mui.
Workeriui.

prenumeratą, du 
“Laisvės” reika- 

tris dolerius malonė- 
perduoti Tarptautiš- 
Darbininkų Apsigyni- 
O vieną dolerį “Daily 

M

Taigi Kaune padėtis bloga iš visų pu
sių. Ji blogesnė, negu daugelis mūsų įsi
vaizduojame..

Sako, Van Der Luebbė Buvo 
Prablaivėjęs

Vienas Kauno laikraščių talpina iš Pa
ryžiaus sekamą įdomią žinią:

“Pariser Tageblatt” praneša gana šiur
pias smulkmenas apie van Luebbės bausmės 
įvykdymą, kuris visai kitaip atrodo, nekaip 
buvo oficijaliai vokiečių pranešta.

Nacių spauda pranešė, kad Luebbe prieš 
bausmę buvęs visiškoj apatijoj, dargi nė 
galvos nepakėlęs. Turimomis “Par. Tag.” 
žiniomis, prieš savo bausmę Luebbe draskė
si ir smarkiai rėkė. Matyti, prieš bausmę 
jis nebuvo taip apsvaigintas, kaip kad bu
vo daroma su juo per visą teismo procesą.

Vedant Luebbe prie giljotinos reikėjo 
kiekvten^žingsnį jį tempti. Paskutiniu mo
mentu jam. net buvo pavykę išsisukti iš ka
lėjimo sačgų rankų. Per tas grumtynes jis 
vienam sargui išmušė dantį.
galima buyo -suprasti baisius 
vadų kaltinimus.

Luebbes broliui buvo leista
laidotuvės^ tiktai davus parašą, kad neda
rys skriodimo.

Ši žinia pasako labai daug. Ji paro
do, jog teisingos buvo tos žinios, kurios 
skelbė, kad Vokietijoj fašistai Luebbei 
nuolat duodavo tam tįkrų nuodų, idant jį 
palaikius puskvailiu laike 'teismo eigos. 
Būdamas puskvailiu, Luebbė nebegalėjo 
išduoti tų, su kuriais jis padegė reichsta
go budinką. O jei jis tą būtų galėjęs pa
daryti, tuomet fašistam būtų buvę užduo
tas didelis smrfgis. Tiesa, ir prie esamų 
sąlygų, kiekvienas protaująs asmuo pui
kiai žino, kad reichstago budinką padegė 
Hitlerio agentai ir kad Van der Luebbė 
buvo tiktai nelabųjų smurtininkų auka.

Iš jo žodžių 
hitlerininkų

dalyvauti jo

Kriminalysčių Srityj
St. Paulo (Minnesotos valstijoj) ban

kininkas, E. G. Bremer, pagaliaus tapo 
paleistas, kuomet jo tėvas užmokėjo 
žmogvagiams $200,000.00. E. G. Bremer 
buvo žmogvagių pačiuptas sausio 17 die
ną. Iškarto manyta, kad jis nužudytas, 
kadangi paliktam jo automobiliuj rasta 
kraujo šlakų. Bet vėliau žmogvagiai pa
rašę eilę pranešimų,, pabrėždami, jog 
Bremer gyvas, bet, kas nori, kad jis būtų 
paleistas, turi užmokėti viršminėtą su
mą. Kadangi bankininko tėvas yra 
stambus kapitalistas, bravorininkas, tai 
jis ir sumokėjo $200,000, norėdamas iš
gelbėti sūnaus gyvybę. Bremer tapo iš
leistas vasario 8-tą dieną.

Šiuos žodžius rašant, federalės valdžios 
ir valstijos policija ir šnipai zuja, j ieško
dami žmogvagių. Ar juos .suras—kitas 
klausimas. Svarbu čia paminėti tai, kad 
šis žmogvagiavimas del pinigų yra savo
tiška Amerikos kapitalizmo sistemos 
žiaurumo išraiška. Amerikos buržuazi
ja, žiauriai puldama kovinguosius darbi
ninkus ir juodveidžius, duoda pavyzdį sa
vo pačios klasės žmonėm elgtis panašiai 
su turčiais.

Juk užpuolimai ant darbo unijų orga
nizatorių (o tokių įvykių Amerikoje bu
vo daug), negrų brutališki linčiavimai, 
Californijos gubernatoriaus aną dieną 
linčiuotojų darbų užgyrimas ir kt. nuož
mūs žingsniai, tai vis reiškia ruošimą 
dirvos panašiom metodom, atsuktom 
prieš pačią stambiąją buržuazijos dalį.

Negelbsti dei joki įstatymai. Negelbs- 
* ti net ir rūstus žmogvagių baudimas. Jie 
vagia turčius ir drąsiai reikalauja dide
lių pinigų sumų. Žinorha, čia prisideda 
daug ir krizis, kuris daug tų pačių kri
minalistų paakstina imtis rizikingesnių 
priemonių padarymui daugiau turto. 
Juk Amerikoj pinigas—viskas.

Komunistai, žinoma, smerkia žmogva
gių darbus, bet jie podraug pastebi, iš 
kur tas viskas iškyla. Jie, beje, neuž
merkia akis ir prieš tai, kad, kuomet nu- 
linčiuojama, sakysime, negras arba jų 
keli, tai buržuazinė spauda kaip kada 
būva ant tiek gera, kad įdeda colio di
dumo žinią. Bet kuomet žmogvagiai pa
grobia kokį bankierių, tai ta pati spauda 
špaltų špaltas tauškia per kelias savai
tes ir net mėnesius.

Atsiprašau, kad aš jum 
užduodu svetimą darbą. Gal 
jums ir neparanku, bet ką 
gi padaryti.

Aš tiek galiu pasakyti, 
kad pas mumis labai blo- 

.Igai; man pačiam ėmė daug 
sanvaičių, kolei sutaupinau ’ 
šiuos kelis dolerius, bet vis-; 
gi negalima užmiršti darbi- j 
ninku reikalų.

Su tikra pagarba, .
J. Aukshunas,

New Britain, Conn.” i
• }

Kas gi nežino, kad darbi-į 
■ ninkui Sunku sutaupyti pi

nigų šiuom laiku. Užtai 
darbininkiškoji visuomenė 
jūsų paramą savo spaudai 
ir kitiems reikalams labai 
įvertina.
“Gerbiama “Laisvės” Adm.!

Čia randate čekį ant $11. 
Tie pinigai yra nuo drg.1 
Jezelskienės, kuri pasimo- 
kėjo “Laisvės” prenumera-

sportą. Tai čia jie susirenka' 
net pusvalandį pirmiaus lai- ■ 
ko. Aš už tai juos nesmerkiu, i 
bet taip jie turėtų padaryti ir 
su kitais susirinkimais. Rei
kėtų, kad jie parsikviestų ką 
nors iš centro, kad jiems pa
kalbėtų, kaip reikia veikti.

B angos Choro Korės p •

ŠYPSENOS

SCHENECTADY, N. Y. Pruseikos agentas: Turiu 
(pranešimą nuo redakcijos, kad 

Bedarbė čia jau daėjo prie'daugiau nesiuntines tamstai 
tokio laipsnio, kad darbinin-(“N. G.”, kol neužsimokėsite 
kai pradeda persitikrinti, kad jUŽ pereitų metų prenumeratą, 
blofais juos negalima apgau
dinėti. Darbininkai jau pra
dėjo spiestis į industrines uni
jas ir kitas organizacijas.

Darbas organizavimo darbi
ninkų į unijas prasidėjo apie 
3 mėnesiai tam atgal. Dabar 
jau unija veikia ir stato rei
kalavimus. Darbininkai rei- 

numeratą UŽ du metu po kalauja, kad elektros dirbtu- 
$5., dienraščiui liko du do- Vėse būtų mokama po 20 dol. 
leriai kaipo auka. Tai gera i savaitę ir dirbama po 30 vai.

Linkiu “Laisvei” kuo ge
riausio pasisekimo.

Draugiškai,
Frank Obrikis,

Kulpmont, Pa.”
Atsiskaičius už “L.” pre-

parama *taip sunkiu laiku. 
Smagu, kad drg. Obrikis 
sunkiai uždirbdamas ir trū
kumus kęsdamas gausiai re-

Kita konferencija įvyko va
sario 3 
lyvavo delegatei 
miestų.

Darbininkas: Labai puiku! 
Už tai aš pasiųsiu padėkavo- 
nės laišką Leonui.

Steičiaus manadžeris: Tu 
susilaukei griausmingų ovaci
jų; jie dar vis ploja. Ką tu 
pasakei ?

Aktorius: Aš pasakiau
jiems, kad neišeisiu su veiks
mu iki jie nenustos ploję.

Tarptautinis Darbininkų Or- 
denas, pašai pine organizacija, 
išleido atsišaukimą į visus na
rius ir kuopas ir ragina visais 
būdais paremti Vokietijos Ko- 

*• munistų Partiją. Pripažįsta, 
kad. tik komunistai šiandien 
Vokietijoje nenuleidžia vėlia
vos kovos prieš kruvinąjį fa
šizmą.

Teisėjas: Ką tas kaltinama
sis sako?

Vertėjas: Jis sako, jog yra 
(visiškai nekaltas.
; Teisėjas (su piktumu) : Ko- 

ta klausimas, ar mes leisime :kia kaIba kaltinamasis kalba? 
darbininkų vienybę ardyti ir Vertėjas: Aš negaliu pa-

ir 4 dienomis, čia da- 
ir iš kitų 

šioje konferencijoje į 
v įkilo klausimas apie veikimą Į

mia savo klasės reikalus gi- ADF biurokratinių vadų. Kel-i
nančią spaudą. Jis supran
ta, jog darbininkų klasė 
pasiliuosuos iš alginės ver
gijos tik per kovą ir todėl 
prisideda savo centais prie 
skleidimp darbininkiškos ap
švietus, prie ruošimo alka
nųjų masių kovai.

draskyti organizacijas šitiems sakyH» myliste, dai pir- 
išdavikams. Delegatei atsakė sykĮ «avo gyvenime tokią 
į šį klausimą, kad ne.

ši konferencija nutarė šauk-i 
ti kitą konferenciją, kuri įvyks;
kovo 24 ir 25 dd. Į šią kon
ferenciją bus traukiama dar
bininkai ne tik iš elektros in-

indus-

kalbą girdžiu.

Tamsta, matomai, esi la
ibai silpnas,“ sako pomirtinės 
apdraudos kompanijos medi- 
kalis egzaminatorius.

“Na gi,“ aiškinasi a plikan
čias. “agentas ką tik neužšne- 

. i kėjo mane iki smert, kolei aš šioje | .. .T1 . pasidaviau.Pasi-1 H

(dustrijos. bet ir iš kitų
I trijų darbininkai. , 
į Lietuviai darbininkai 
(srityje veikia nedaug. ____
(rodo sutingimas. Tačiaus dar- ..... , i • Tėvas: Ar tu, sunau, vakarbininku bruzdėjimas 'darosi . , v. ...: . -i, • .automobihum važinėjai?gyvesnis ir veiklesnis. ■______  ! Sūnūs: Taip, pavežiojau 

j porą savo draugų.
Vasario 4 d. LDS 18 kuo-! Tėvas: 

pa turėjo surengusi pietus. (jiems, kad 
Vesta Pati.“ Vei-; Labai gerų pasekmių negali- “lipstiku.“

Iš Bangos Choro 
Veikimo

ELIZABETH, N. J.— Ban
gos Choras rengia labai juo
kingą veikalą' (komediją) 
“Už Pinigus

Hm... pasakyk 
aš radau jų du

kalą vaidins aktoriai iš Brook-1 me nei tikėtis, nes šioje apie-
Dramos/linkėję dabar yra didelė be

ak-> darbe. 
. i ir —

nes 
Tai į nelaimė.

publiką Tačiaus 
prijuokins labai gerai ir daug.! sveiki. 
Komedija yra juokinga. .'šaltas oras.

Todėl visi lietuviai darbiniu- __________
kai iš Elizabeth ir apielinkės —- ==

tą už du metus iš anksto ir dalyvaukite šiame parengime. ------------
paaukavo $1.00 “Laisvės” Bangos Choras yra gerai žino- 
reikalams. ' 
kienė savo veiklumu ir au
komis dažnai pasižymi. 
Šiuom kartu ji paaukavo ir 
“Vilniai” $1.00. Ji pilnai 
supranta svarbą rėmimo 
darbininkiškos spaudos...

Draugiškai, < 
c/ M. Pūkis,

Los Angeles, Calif.” 
Puikus pavyzdys drau

gams, lairie dar turi darbų. 
Naudinga primetimas aukų 
ir svarbu ant ilgiau atsinau
jinimas prenumeratos. Daug 
susitaupo, kad nereikia 
siuntinėti paraginimų atsi
naujinti.
“Gerbiamą/Laisves’ Red.:—

Šiame laiške ■ siunčiu Mo- i dalyvauti choro pamokose ir • veidą uždega, 
ney Orderį ant $6.00. Pen-; 
ki doleriai už “Laisvės” pre-! 
numeratą, o vieną dolerį aų- ( 
kojų į brošiūrų leidimo fon-| bet J’aailjmas dar 

v H'An XYAllril 1A O O 111/

da...
Su geriausiais linkėjimais organizacijos 
Jums, Adam Krutulis, 

Wheeling, W. Va.” 
i 

Iš vargingos West Virgi
nijos drg. Krutulis auko
ja labai svarbiam reikalui: 
leidimui brošiūrų. Jau tu
rime spaudai prirengę pui
kią brošiūrą ir greit bus' 
paskelbta.
“Gerb. ‘Laisvės’ Red. ir j 

Administracija! \ 
Prisiunčiu $12.00 už “Lai-

Choro 
manau, kad 

klaidos

lyno—Aido 
Grupė. A 
toriai nepadarys 
veikalą suvaidins gerai, 
jie yra patyrę lošėjai, 
veikalas ir lošėjai

Draugus Gudzinskus patiko 
Ryte iškilo gaisras.
Gudzinskai išliko

Tą rytą buvo labai

Vietinis.

Paskolink man de-Bomelis: 
šimtuką del strytkario parva
žiuoti namo.

Praeivis: Gaila man, bet aš 
turiu kiseniui nei daugiau nei 
mažiau, kaip pusę dolerio.

Bomelis: Labai gerai. Ta
da aš imsiu taksį.

Toronto Dzūkas.

Draugė Jezels-imas tarpe lietuvių ir svetim- 
itaučių. Choras dalyvauja 
darbininkų parengimuose, kur 
tik jisai kviečiamas. Todėl ir 
visi kiti šį choro parengimą 
turėtų paremti.

Vaidinimas įvyks 18 d. va
sario, Lietuvių Laisvės sve
tainėje, 269 Second St., 6 vai. 
vakare, įžanga 50c. Vaikams 
15c. Po vaidinimui bus šo
kiai, įžanga tik 35c.

Bangos Choras kviečia ’vi
sus: senus, jaunus ir vaikus 
atsilankyti į šį parengimą.

Pastabos

DA RBININK U 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Bangos Choro kai kurie na
riai nepaiso organizacijos. Jie mata 
dažnai nesilanko į -pamokas, metu, 
o kartais pasivėlina, 
bai negerai. Reikia

Gyslutės Mėlynos, Veidelis I Visa tai negali neatsiliepti Į 
Pajuodęs ‘ 'sveikatą.

I
man per j Kai del tų gyslučių ant ko- 

21 metų bu, taip gi ir dėl to pasikeiti- 
Kas man galėtų bū-jmo veido spalvoje, i ai čia ir

pilnos ' vidujine mašinerija. Maistas 
Yra ma-lčia žymiai kitokis, negu Jūs 
ima sar-l esate pratę vartoti. Ęandyki- 

vasaros|te mažiau vartoti tų visaip ci- 
daugiąu | vihzuotų. sugadintų “patro- 

i vų,“ gyvenkite daugiausia 
valandomis man ; daržovėmis, vaisiais, rupesne 

Yra raudonai j duona, pieniškais. žuvimis, 
juodas ir visada mano veidas [kiaušiniais, šviežia mėsa. Jm- 
bijo šalčio. Kitas dalykas: ką j kite po lašą iodo tinktūros du- 
aš valgau, visada 
ju tuomi, ką valgau, ir mane 
tas labai nervuoja. Aš esu

i atvažiavusi iš Lietuvos nelabai 
senai. Aš buvau labai svei
ka, tenai svėriau 125 sv., o

Patarkit ką ir
“Laisvę“. Aš esu 
mergina. !
ti, kad man ant kojų tos plo-!td .Yra ryšių su viduriais, 
nutės gyslutės yra 
kraujo, pagriuvusios.
tyti per odą. Mane 

eiti maudytis
Kai sušąlu.

Tai la-, pasirodo ir esti labai mėlynos. į 
visiems į Ir antra, —j -----

Įveikime. Tuomet bus viskas 
(geriau.

Chore yra daugiau jaunimo,'
- nėra įpra- 

itęs veikti,...pas juos yra-dau- 
I giau apsileidimo veikime del j
-------reikalu. Kiti į l I

draugai jaučiasi jau “žilais I',’”,’ ~ ’’’ . .~, .. dabar tik 114 sv. tesveriu.seniais, tai nenori dalyvauti Į 
su jaunais choristais. >

Tai' negerai. Reikia visus! 
draugus kalbinti prie choro. 
Aš prašau ir tuos augusius 
(senesnius) veikėjus ir drau
gus dalyvauti chore. Choras 
yra tokia organizacija, kad jo
je gali dalyvauti jauni ir seni. 
Visiems yra darbo ir vietos 
dirbti organizacijai.

Bet čia susitvėrė jaunuolių, 
grupė. Jie turi vaikinų ir < 
merginų, turi ir šiokį toki '

atsiraugė- i kart kas savaitė, su vadeniu. 
Imkite po gerą šaukštą ž^vų 
aliejaus po valgio, iki vasarai, 

po valgio imkite po 
šaukštelio kreidos

Taip gi 
trečdalį 
miltelių, 
tatai ’permuša tas rūkštis skil
vy. ir mažiau teks raugėti.

Valgykite daugiau, sočiau, 
jei tik turite progų išsiniankš- 
tyti. žiūrėkite, kad Jums pri
augtų svorio iki 125 sv. ir 
daugiau. Palaikykite kojas 

įspirtas į sie-

Atsakymas.

Veikiausia Jums, Drauge, 
ko trūksta viduriuose. Vidu
riai nemala gerai; maistą gal 
nevisai tokį vartojate, kokio
reikalauja Jūsų organizmas.‘iškeltas viršun, 
prie ko buvote pripratusi Lie- na ar kaip, bent po 10—15 
tavoje. O maistas visados jninučių, porą kaitų kas die- 
daug reiškia. Nesenai atva-ina. 
žiAvus iš Lietuvos, priseina 
pereiti per visą eilę permainų 
ore, J^limate, maiste, darbe, 
draugijiniam gyvenime ir tt.

Kvėpuokite giliai, pilvu; 
tatai ir padės paskaidrint vei
do spalvą. Galite masažuoti 
veidą ir kojas,—tatai išjudins 
geresnę kraujo apytaką.
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*D arbininke
Trečias Puslapis

I

! stiečių neatiminėja brangina- 
imos žemės. I

S eimininke
(Vaizdelis iš Piliečių Karo Laikų.)

Pačiame mūšio karštyje, kada partizanai, 
nepriimdami durtuvų kovos, pasitraukė ir 
susimaišė, o baltųjų oficierių kuopa su 
šauksmu “Ura!” puolėsi ant bėgančių, iš už
giri jos eilėmis greitai išlėkė raudoni raite
liai. Baltieji buvo sumušti, išmindžioti ar- 

. kliu ir kardais iškapoti.
Raudonų raitelių būrio komandierius Vo

robjovas matė, kaip jaunesnis jo sūnus— 
Vasius nusirito per tamsaus žirgo galvą. 
“Sužeistas, ar užmuštas?”—puolė į galvą 
tėvui mintis, dideliame arklio įsibėgime jis 
sulaikė ji net pasodindamas, nušoko ir pri
bėgo prie sūnaus, gulinčio dulkėse.

—Vašiau !. . . Sūneli!. . .
Septyniolikos metų amžiaus Vasius buvo 

sužeistas kulkos į pilvą. Puldamas nuo ar
klio jis dar nusilaužė kaklą.

—Sūneli!. . .
Vasius pasiraivė, subraškėjo kaulai ir, ne

atgaudamas sąmonės išsitiesė ant tėvo ran
kų. Tėvo širdis sunkiai plakė, ašaros nu
riedėjo per dulkėtą veidą. Vasiaus veidas 
sutruksėjo ir išsivertė paskutinės priešmir
tinės ašaros. Tėvas uždarė sūnui stiklines 
aki ir atsistojo, nusišluostė nuo savo rankų 
į mėlynas kelnes sūnaus kraują. Išvaizda 
jo buvo baisi. Lūpos drebėjo.

Vyresnysis sūnus Andrius, išsitiesęs, už 
tėvo pečių laikė savo ir tėvo arklius, kurie 
sunkiai kvėpavo išplėšdami raudonas šner
ves, ir apgailestingai žiurėjo į savo brolio 
veidą, kuris keitėsi į mėlyną spalvą. And
riaus rankos kruvinos priešų kraujuose. Di
delis jo veidas—pilnas gailesčio. '

—Tėveli,—palietęs tėvo petį drebančiu 
balsu tarė Andrius,—pulkas nugalėjo prie
šus, išsirikiavo ir laukia tavęs.

* Tėvas nusileido ant kelių, atsargiai, tar
tum bijodamas iš miego pažadinti, pakėlė 
sūnaus galvą ir įsikruvindamas savo dide
lius ūsus pabučiavo sūnų tris kartus į su
spaustas lūpas. Paskui, pažiūrėjo į jį, at
siduso, ir sunkiai atsisėdęs į balną greitai 
nujojo linkui pulko.

Miręs Vasius pasirodė Andriui mažesnis, 
kaip jis buvo. Jis paėmė iš negyvos brolio 
rankos nagaiką, pabučiavo brolį, užšoko ant 
arklio ir nujojo paskui tėvą.

Palaidojo Vašių bendruose kapuose su ki
tais kovotojais.

. Senis Vorobjovas perdavė komandą savo 
pagelbininkui Samusiui, atsisveikino su ko
votojais, prižadėjo už kelių, dienų grįžti at
gal, ir abu su sūnumi greitai nujojo karo 
fronto užpakalin, apie 200 verstų nuo fron
to, į gimtini miestą. Partizanai jį pažinojo 
ir mylėjo, visi suprato tą bėdą, kuri atsiti
ko ir niekas netarė nei vieno papeikimo žo
džio.

Jo žmona pasitiko senį ir sūnų Andrių 
vartuose ir apmirė. Ji sudžiūvusią ranka 
pervedė per veidą ir negalėjo ištarti nei žo
džio.

—žinoma, bėda atsitiko! Su bėda par- 
vykome!—šuktelėjo Vorobjovas, paleisda
mas nenubalnotą žirgą.—Netekome sūnaus.

Senis nusiskubino į kambarį. Paskui jį, 
nematydama nieko pro ašaras, verkdama, 
sekė jo žmona.

Pro žemą tvorą iškišo sausą, džiovininkės, 
veidą jų kaiminka—Lukerija.—Kas tokio 
atsitiko?—šuktelėjo ji.

Andrius pririšdinėjo prie stulpo arklius. 
Jis žvėries akimis pažiūrėjo į ją ir nieko

neatsakydamas nuėjo į grįčią.
Gatvėje rinkosi žmonių, pro plyšius varstė 

žingeidžios akys. Greitai pasklido po visą 
miestą gandas, kad Vorobjovo sūnų užmu
šė.

—žioply tu, žioply, tuščia galva nuvarė 
tave į karo frontą.!—pyko senelė.—Prakeik
tas išgalvotojas. Neveltui nerimavo mano 
širdis ir sapnavosi visoki pikti sapnai...

—Liaukis!—rėktelėjo ant jos senis.—Aš 
ir patsai savęs nesigailėjau.

žmona nutilo, graibydamasi po kambarį, 
tartum neregė, gamino jiems vakarienę.

Vorobjovas—buvęs dragūnų oficierius — 
prie caro ištarnavo apie 30 metų. Rudenį, 
1917 metais, jis grįžo namo iš karo apkars
tytas kryželiais ir medaliais. Toje srityje 
ant greitųjų buvo mobilizuojamas raudonų 
kovotojų būrys, kovai prieš buržuazijos ir 
baltųjų kazokų gaujas. Ar galėjo išsilaiky
ti senas dragūnų komandierius, kada visur 
aidėjo karo muzika, arcavo arkliai, tratėjo 
bubnai ? Jis dienavojo ir naktavojo karo 
muzika, arcavojo arkliai, tratėjo bubnai? 
Jis dienavojo ir naktavojo susirinkimuose, 
vaikštinėjo gatvėmis ir pabuvojo karčia- 
mose, kaipo daug matęs žmogus atydžiai 
klausėsi prakalbų, juokavo iš nevykusiai ap
sirengusių raudonarmiečių, pabuvojo apleis
tose kareivinėse ir stebėjosi iš suirutės. “Vi
sur betvarkė,—manė jis,—ir tik todėl, kad 
kareiviai karo metu ant tiek įsidrąsino, kad 
dabar neklauso nei senų, nei naujų koman- 
dierių. . . Bet ir koki dabar komandieriai ? 
Daugiausiai vaikėzai, tankiai žydų vaikai, 
drąsos neparodo.” Ir taip nesutiko jis su 
Sovietų valdžia, kol miesto sodne nesusiki
bo su juom ginčytis kokis tai kareivis, kuris 
pajėgė įrodyti, kad valdžia gera, tik nėra 
kam tinkamai tvarką padaryti. Užgimė 
naujos mintys ir persilaužimas linkui nau
jos valdžios. Senis pasiėmė abu sūnus, ir 
dar vis nevisai įsitikinęs, nuėjo į Sovietą ir 
pareikalavo priskirti juos prie veikiančios 
armijos. Ten jį meiliai 
gerą algą, paskyrė vieno 
mandierium, pažadėdami 
greitu laiku duoti pulką
pirmų dienų senis metėsi į mūšius su didele 
neapykanta linkui Sovietų priešų. Ir greitai 
garbė ir kalbos nuaidėjo išilgai frontą apie 
jo šimtinės karinius žygius. Namje pasili
ko jo žmona ir duktė Nastė, kuri dirbo pa
rako dirbtuvėje ir uždirbdavo motinai duo
ną.

Motinos Bloor Ugninga 
Kalba

Sena metais, .bet 
revoliucinėj 
Bloor pasakė 
kią prakalbą 
tų Sąjungos
Nacionąlę Konvenciją, 
šią 26-27-28 
Yorke.

dvasioj, 
trumpą, 
atidarant 
Draugų

Kaip puiki jos kalba ir kaip 
bet visais būdais prakilniai .ji .yra įrodyta dar- 

padeda joje Įsigyventi ir iš jos bais! Daug, labai daug, ne tik 
kuodidžiausią naudą turėti. >ūsų sylepšėję, nusidirbę “se- 

j “Amerikoje ne prasčiokams. • ne^a^”, apsukriausi iš
■[ne darbo žmonoms šalį val-jmas- galėtume pasimokinti. O 
dyti! Čia yra ponas Roosevel-j ^a^ būtų iš to didelės naudos 

įtas, ‘proto trustas’ (brain darbininkų judėjimui.
trust), po/ kurio išminčia tūks
tančiai paršų paversta į trą
šas arba suversti į Missouri 
upę, kuomet milionai bedarbių 
ir biednų. farmerių badauja. 
Dabar tas trustas suplanavo 
aparti 50 milionų bušelių ker
nų. Bet mes, darbininkai ir 
farmeriai, manome, kad bile 
beprotis padarytų geresnį 
planą, jau nekalbant apie pro
tiškai sveikus darbininkus.

“Pirmu syk aš buvau Sovie
tų Sąjungoj 1921 metais, lai
ke badmečio. Jau tada aš ne-’ 
galėjau atsigėrėti pirmynžan- 
ga. Jų išbadėjusiuose vei
duose spindėjo, pasiryžimas

ALDLD CK. Delegatė.

ŠEIMININKIŲ 
SKYRIUS

Cleveland© Moterų Kovos

Clevelando darbininkės pri
vertė Board of Education leis
ti pateikti balsą. Sausio 29 d. 
darbininkių delegatės moterys 
nuo įvairių organizacijų po va
dovyste Fedaration Working 
Womens • kliubo nuvyko į 
boardą reikalauti: 1) darbi
ninkių vaikams šilto maisto 
mokyklose; 2) šiltų drabužių; 
3) veltui mokykloje reikme
nų ir 4) medikalės pagalbos.; d. Burt kalbėti. 
Delegacijos pirmininkė parei-1 Drg. R. Burt per 5 minutes

sčiusio

jaunūtė
motina

bet pui-
Sovie-
Pirmą
įvykti- išbudavoti pirmutinę darbinin-

New kų tėvynę, sutverti joje
r minga gyvenimą, padaryti

Motina Bloor.
“Aš atstovauju 160,000 or

ganizuotų farmerių”—pareiš
kė motina

priėmė, pažadėjo 
šimto raitelių ko
ri ž gerą tarnystę 
komanduoti. Iš

* * *
Stovėjo nepaliesti barščiai. Senis papra

šė sūnaus, kad jis parneštų dvi bonkas stip
resnio gėrimo.

Kambario Įrengimas nekokis: lova apvers
ta drabužiais, dėžė apkalta šviesiu audeklu, 
po senu veidrodžiu kuokštelis popierinių 
gėlių ir ant visos sienos dydžio—paveikslas 
Vorobjovo ir jo žmonos, kada jie vedė. Pas
kui seka kariniai paveikslai: Vorobjovas 
tarpe vikrių pulkininkų ; jis tarpe savo drau
gų; jis dragūnų komandierius su dideliais 
ūsais; jo tėvas Steponas Vorobjovas caro 
Nikalojo pirmojo kareivis, jo žmonos bro
liai ir giminės taipgi kariniai, bet labiausiai 
metėsi į akis Vorobjovo paveikslas, kur jis 
ir jo abu sūnai: jie sėdėjo raiti ant arklių 
atstatę krūtines, kaip ir reikalauja raitelių 
forma, po jais buvo atspausdinta: “Veneci
jos Liūtai.” Pakreipęs galvą stovėjo Vasiaus 
gražus arklys—Voronok. Vasius vienoje 
rankoje iškėlęs revolverį, o kitoje—kardą; 
gyvos akys, veidas pilnas energijos, žavė- 
jantis kovotojas!

(Pabaiga bus kitame “D. ir š.” skyriuje.)

kalavo balso kalbėti tais klau
simais.. Bet boardo pirminin
kas ponas Benesch užreiškė, 
kad šiandien delegatės negaus 
kalbėti, nes ir taip jie turi 
daug reikalų. Tada drg. Rose 
Burt, delegačių pirmininkė 
nurodė, kad ponai rūpinasi 
kitais reikalais, bet ne mokyk
las lankančių vaikų sveikata. 
Delegatės entuziastiškai parė
mė savo i pirmininkę. Tada po
nai nusileido, nes matė delega
čių tvirtą nusistatymą ir leido

kalbos nurodė ant kiek yra 
svarbūs tie reikalavimai ir bū
tini darbininkų klasei. Ji iš
dėstė, kad tūkstančiai yra mo
tinų, kurios neturi vaikams 
nei maisto nei drabužių ir 
vaikučiai negali lankyti mo
kyklas. Ji parodė 16-kos me
tų mergaitę, kuri atrodo kaip 
12-kos metų, prastai apsiren
gusi, suvargusi, išmėlynavusi 
ir tarė ponams: “žiūrėkite į 
šią mergaitę, tai paveikslas 
bedarbių ir dalinai dirbančių 
darbininkų vaikų! Ar jūs, po
nai, noretute taip matyt savo j

Galima valgyti tuo-

nan didelin maišeliu, kad 
nuvarvėtų. Kaip nuvarvės, Iš
imti į bliūdą, įdėti biskutį 
druskos; kmynų ir Smetonos 
po šaukštą ant svaro varškės 
ir išminkius gerai, sudėti į 
maišelius ir paslėgti per kelias 
dienas.
jaus bei padžiovinti.

O gal draugė turi omenyje 
Į kitokius sūrius iš saldaus pie- 
I no, tai yra

I [cariškus? Tie 
■mi su “rennet 
letėlės galima 
ir ten rasite užrašą, kiek jų 
vartoti, kad pieną sutrauki- 
nus. Jos veikia taip, kaip Lie
tuvoje veršio pilviukas ir yra

i padarytos iš tos pačios me-

panašūs į švei- 
yra sutraukia- 
tablets.” Tab- 
gauti vaistinėse

J mūsų atsišaukimus bei 
paraginimus, kad draugės ra
šinėtų į šį skyrių, jau gauna
me gražaus atsiliepimo. Vie-j^ja 
nos draugės mums prisiunčia 
savo patarimus, “receptus” 
valgių gaminimo, kitos stato 
klausimus apie maistą ir tt., 
Tas gerai, tačiaus dar perma-' 
žai, dar reikalinga daugiau 
draugių, kurios nuolatiniai 
mums suteiktų savo patyrimus 

jaunamų ruošoj. Būtų gerai, kad 
vyrai, kurie nųsi- 
valgius, (o tokių 
daug) prisiųstų 
patarimus. Pada-

lai

šiame numery j negalima • ■
plačiau parašyti, kaip gamina
mi tos rūšies sūriai delei vie- 

;tęs stokos. Teks apie tai pa
kalbėti sekančiuose numeriuo
se. Tuo tarpu mes prašome 
draugių, ypatingai tų, kurios 
gyvena ant ūkės, kad mums 
patartų, kaip geriausia tie sū
riai daromi. Mes manome, 
kad kiekviena šeimininkė turi 
skirtingus būdus ir tinkames
ni us, negu viršui paduotas.

DARBININKEI
i Dvaro, kaimo darbininkės, 
Nuo sunkių darbų pajuodę, 
Kas kovoje atsilikę— 
Eikite šen—į mūs rikiuotę.

ir draugai 
mano apie 
yra gana 
mums savo 
rykime šį skyrių įvairų. O ta
tai galime atlikti pasidalinda- > 
mi mūsų žinojimu.

Štai, d-gė O. Globich pri
siunčia mums patarimą, kaip 
gaminti labai sveiką ir skanų 
valgį be mėsos, kuris turi tiek
pat daug proteinų kaip ir mė-; Kad vienybėj mūsų galia, 
sa. Valgis daugiausia tinka .■ Tą suprantame visi, 
tiems, kurie negali mėsos var-Į Tad paklausk savęs, bedale, 
toti, bet yra geras visiems. ' Su kuom eini, kas esi.

D-gė G. užvadina Si maistą : I Ap ej|&e „šventos zitos-_ 

Turke (kalakutas) be Mėsos, i Mūsų draugių suviltų;
I Ar tenai, kur, kaip granitas, 
j Eilės moterų kovoj tvirtų.
i 30-1-22.

(Iš Arturo Regračio Raštų)

puodukus j 
(“walnuts” į 

d-gė ;

švyturiu pasaulio proletariato 
revoliucijai, šiandien jie tą 
atsiekė. Bet tuos laimėjimus 
kėsinasi sunaikinti pasaulio 
imperialistai, šios Konvenci
jos delegatų užduotis rūpes
tingai išdirbti planus, kad 
kiekvienas darbininkas vyras, 
moteris, jaunuolis ir vaikas, 
taipgi inteligentija ir visi nuo
širdūs Sovietų Sąjungos drau
gai suprastų ir kaip vienas

Bloor. “Metai at
gal, kada įvyko Nacionale 
Farmerių Konvencija, dar ma
žai farmerių tebuvo organi
zuotų. Nors desėtkai tūkstan
čių farmerių yra išvejami iš 
namų, jų farmos atimamos už 
taksus ir morgičius, tačiaus 
metai atgal radosi dar tokis 
Farmerių Konvencijos delega
tas, kuris pareiškė: ‘Aš nieko 
nežinau apie Sovietų Sąjungą stotų ginti Sovietų Sąjungą, 
ir nenorių nieko žinoti.’ Bet 
ne taip manė jaunieji farme- g0 bastiliją-kalėjimą, kurtūk- 
riai. Tarp jų greit iškilo iš- stančiai revoliucionierių padė- 
kaba—karikatūra su sekamu j0 galvas, kur pergyveno bai- 
užrašu: “Aš esu kurčias ir ak- senybes ne vienas 
las ir aš nenoriu nieko girdė- tebegyvenančių darbininkų re
ti ir matyti.” Po to, nenorin-

Aš aplankiau šlisselbur-

iš dabar

voliucijos vadų, kur sienos
čių girdėti apie Sovietų Sąjun- raudonu krauju apskretę. Jie- 
gą daugiau nesirado. j jie savo gyvybėmis ir krauju

“šiandien vien Nebraska | sucementavo pamatą galingai 
valstijoje yra 30,000 organi- darbininkų valstybei, šiandien 
zuotų farmerių ir jų visų akys bastilijos vartų 
atkreiptos į Sovietų Sąjungą, dvyliktą, valandą varpai skam- 
kur farmerių gyvenimas ge- bina Internacionalą. Kankinių 
rėja; kur į 16 metų išbūdavo- viltis, raudona darbininkų vė
jo šalį, užtikrintą saugiam gy-'liava, su kūju ir pjautuvu, ple
venimui moterų, kūdikių ir vi
sų šalies dirbančiųjų piliečių; 
kur nėra bedarbes; kur iš vai-

bokšte

vėsuoja virš bastilijos. Minios 
praeidinejančių laisvų darbi
ninkų ir valstiečių sveikina ją, 
pagerbia- karžygių atmintį ir 
panaujina savo žodį—apginti 
brangiai iškovotą laisvę.

“Kada peržvelgiu šią sve
tainę, mano širdis užsidega 
amžina jaunatve. Juk čia 
pilna jaunuolių, moterų. Ga-

darbininkių lop, mūs brangus jaunimas, 
I mūsų ateitis, mūsų kovotojai 

’iri 4-ji A movi Ižo ina ■niv*

“Sumaišykite 3 
sukapotų riešutų, 
bene bus tinkamiausi, 
G.?) 3 puod. džiovintos čielo i 
grūdo (whole wheat) duonos 
trupinių, 3 puod. pieno, 1 
šaukštą sviesto, biski druskos, Į 
ir 6 gerai suplaktus kiauši-j į 
nius.
ir kepti karštame pečiuje per 
20 minučių.” ,.

I Nors d-gė G. sako, kad mai
stas yra gana pigus, bet gal 
nekurioms šeimininkėms bus 
jis neprieinamas, reikalauja 
daug kiaušinių ir tt. Tad mes 
paduodame labai panašų val
gį, tik sutaisomas pigiau; ži
noma, išbandyti galima abu, 

i nes abu yra geri. Pigesnės 
i rūšies “turkę” mes vadiname 
j “Riešutų Kepsniu.” Sutaiso-' 
jmas yra šiuo būdu:

Sumaišyk du puodukus duo
nos trupinių ir 1 puoduką 
kapotų “walnuts.” Pridėk 6 
šaukštus sviesto, i/2 puoduko 
karšto vandens, l1/^ šaukštuko 
druskos, biskį pipirų, 1 šaukš
tą kapotų cibulių ir petruškų 
ir 1 kiaušinis. Kepk neper- 
karštame pečiuje 1 valandą, 
šis mišinys taippat labai tin
ka kaipo faršas prie vištos. 
Sumaišius viską, kaip viršuj 
nurodyta, prikimšti vištą, už
siūti ir pakepti. Riešutų sko- i 
nis pareina net į mėsą ir pa- j 
daro valgį nepaprastu.

Beje, d-gė Globich prisiun
tė dar kelius kitus patarimus, 
kurie tilps prie pirmos pro
gos.

New York. — Vasario 
9 d. buvo šalčiausia dieną 
gyventojų atsiminime. Oro 

Viską gerai sumaišyti j Biuras, kuris gyvuoja per
62 metu, raportuoja, kad 
tai buvo šalčiausia užrekor- 
duota diena. Šaltis pasiekė 
14.3 laipsnių žemiau zero.

AR GALITE PASISIŪTI ŠIĄ 
SUKNELĘ?

Suknelės forma numeris 1577 
yra gaunama 12, 14,16,18 ir 20 
dydžio (size). Del 16 dydžio reikia 
dviejų ir vieno aštuntadalio yar- 
dų 39 colių pločio audimo jaku- 
tei (blouse), dviejų ir pusės yar- 
dų sijonui ir vieną yardą kakla
raiščiui. Prie formos yra įdėtas 
paveiksluotas siuvėjai pamokini
mas (anglų kalboje).

vaikus? Ne! Jūsų vaikai šil
kais apsirengę ir visko pilni.” 
Ponams ir ponioms tas labai 
nepatiko ir pirmininkas pradė
jo stabdyti mūsų kalbėtoją. 
Bet kalbėtoja jo nepaisė ir tę
sė kalbą, kaipo 
atstovė.

Kada mūsų delegate baigė ■ už Sovietų Ameriką, jos pir- 
kalbą, tai kita draugė atsisto-■ mieji vadai jau čia. O taip 

nesenai, tik porą metų atgal, 
dar jų čia nebuvo. Tūli mūsų 
judėjimo praeities pilioriai 
sakosi pailsę, atostogų pasi
ėmę./ Bet ištiesų, juk mūsų 
tikrasis darbas tik prasidėjo, 
jauni karžygiai pulkais stoja 
į kovos frontą. Mes jiems pri
valome perduoti įgytąjį gink
lą—prityrimus, mes turime bū
ti su jais, 
nimą, 
ginti darbininkų pasaulį—So
vietų Sąjungą ir nesiras spė
kos, kuri jiems kelią pastotų.”.

kad 
sai
tai, 
ve-

jo ir pradėjo nurodinėti Roo- 
sevelto darbininkų apgavystes 
su CWA ir NRA. Pirminin
kas pradėjo mušti kūjeliu į 
stalą. Kada tas negelbėjo, tai 
pašaukė 3 policistus, bet tie 
neįveikdami darbininkių dele
gates pasišaukė daugiau. Ta
da delegatės apleido butą. 
Apačioje sudainavo kėlės re
voliucines dainas. Darbinin
kės motinos žino, kad jos savo 
ir savo vaikučių padėtį page
rins tik per kovą.

Išmokinkime jau- 
moteris branginti ir

S. M.

D-gė O. M. iš Montreal, Ca
nada, prašo mus, kad patar- 
tumėm arba kas žino, 
praneštų, kaip daryti iš 
daus pieno sūriai. Kada 
savo laikais, šio skyriaus
dėjai teko gyventi ant ūkės, 
tai prisimenu, kad darydavo
me iš saldaus pieno varškę, o 
kada suspausdavome maišelyj, 
tai buvo sūris. Mes vartoda
vome šitokį būdą.

Ukaisti ant neperkaršto pe
čiaus, galima įstatyt ir į pe
čių, pusę saldaus ir pusę rū
gusio pieno. Nieko nekenkia, 
jeigu saldaus būna daugiau, 
įpilti kokį šaukštą Smetonos ir 
lai šyla. Prižiūrėti, kad ne
perkaistų. Galima matyti kaip 
sūrį pradeda sutraukti, o iš
rūgos (lyg melsvas vanduo) 
atsidalina. Tada supilti vie-

Atsiųsk/te penkioliką centų (15c) 
pinigais ar stampomis (pageidauja
ma pinigais), už Šią Anne Adams 
formą. Parašykite aiškiai vardą, an
trašą ir formos numerį. Būtinai pa
žymėkite dydį.

Siųskite užsakymus sekamai: Dai
ly Worker Pattern Department, 243 
West 17th Street, New 
(Rašykite angliškai, o 
angliškai rašyti siųskite 
mes perduosime.)

York City, 
negalintieji 
i “Laisvę,”
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Labdarybės Globoje
-• ' -—    Rašo SIMANOKS —- -  -—

(Tąsa)
jam davė geležinį lankų susikabinti dra
panas ir prisakė nusirengt iki odai." Nu
sirengus, drapanas pakabino ir išdavė 
blekutę su tokiu pat numeriu, kaip ir 
ant jo lovos. Į lovų turi neštis čevery- 
kus ir kepurę, nes del stokos vietos nėra 
kur padėti su drapanomis., “Gold Dust 
Lodge” neturi prietaisų drapanoms kepti 
(fumigators), už tai utėlius kas naktį 
peržiūri drapanas ir, atradęs brudo, išra
šo korčiukę eiti į miesto prieglaudos na
mų ir ten iššutina. Maudynių taipgi ne
turi. Del to kiekvienas priverčiamas eiti 
į miesto maudynę du sykiu į savaitę, del 

» ko iš to namo duodama rankšluostis ir 
muilo.

Einant į lovą, daktaras peržiūri, bet ne 
taip atkakliai, kaip kad miesto prieglau
doj. Pilypo lova radosi ant penktų 
lubų ir į ten kelia tavoriniu keltuvu. Į 
keltuvą privaro tiek nuogų vyrų, kiek 
tik telpa—nedasilietus viens kitą nega
lima išbūti, o į nekuriuos dasilietimas 
—reiškia užsikrėtimą liga. Tuom tar
pu siautė epidemija, influenza. Pasako
jo keliantis augštyn, kad ten vakar ketu- 

\ ri mirę ir dešimts susirgę. Pilypui esant 
gana suvargusiam nepaisėsi nei tų pa
sakų, nei nieko, bile tik greičiau į lovą. 
Užsikėlus ant penktų lubų, vyras nuvedė 
jį prie lovos, padavė naktinius marški
nius ir rankšluostį. Ant tų lubų randasi 
600 lovų, viena ant kitos, ir tą naktį tik 
kelios buvo neužimtos. Pilypo lova vir
šutinė, prie kitos lovos, kurioje gulėjo ser
gantis bedarbis jūreivis, kurio kosėjimas 
išbudino Pilypą, jo manymu, gal 1000 sy
kių per tą naktį. Visame tame kamba
ryje be perstojimo. kosėjimas, gerklių 
žviegimas, nosių parpimas ir krenkšėji
mas ėjo be pertraukos; bet Pilypas to ne- 

i paisė, nes jie toliau, o jis yra gerai pri
nokęs miegoti, bet jei jau po ausia už- 
staugia, tai turi išbusti.

Šeštą valandą ryto šviesos užžibėjo ir 
vyras, eidamas pro kiekvieną miegantį, 
pmbuibna ir ragina keltis. Visi kyla*

* aunasi čeverykais, nuėję apsiprausia, pa
skiau nusimovę marškinius ir rankšluostį

* susuka ir, padėję po paduškaite, eina sto
ti eilėn ir laukti iki keltuvu nuleis že-

..myn. Žemyn nusileidę vėl stoja eilėn 
atgavimui drabužių. Tyla, daugiau nie
ko nesigirdėti, kaip tik drabužių išda
vėjų komanda: “Duok čion baltą tikie- 
tą.” Tas reiškia, kad ant to žmogaus 

‘ drapanų yra užkartas koks nors ženk
las. Atėmimas tikieto reiškia, kad tas

* žmogus turės atlikti kas ant jo užkarto 
tikieto užrašyta, o jei ne—automatiškai

* tampa prašalintu iš to namo. Užrašų 
būva visokių. Paprasčiausi, tai kad tą 
dieną pripuola dirbti. Mat, kiekvienas 
turi dirbti vieną dieną savaitėje. Taip

’ yra sutvarkyta, kad patys įnamiai turi
* atlikti visus ruošos ir liuobimo (U rbus.

Išskiriant vieno virėjo, kuris gauna $5.00 
į savaitę ir vieno pagelbininko už $2.50 į 

j Į savaitę, kiti visi dirba už dyką. Apie clu 
šimtai iš 2000 paskiriama kasdien dirbti.

* j Paskirstoma darbai korčiukėmis ir už- 
-veizdos iš tų pačių benamių paima pa-

’skirtą skaičių vyrų, kaip tai: į-virtuvę. 
Ten darbas panašus, kaip ir restauta
nuose. Bulves skusti, indus mazgoti ir 

j t.t. Kiti paimama lovas pertaisyti—pa
girioti, grindis išmazgoti, langus nuvalyti 
ir kitokius darbus atlikti. Tvarkdariai 
yra pasirenkami iš visų ir panašiai nuo- 

: latiniai. Jei veną pasirinko ir jis sutin-
* ka dirbti, tai jis ir bus kasdien per kiek 

laiko už taip vadinamą “patrolman”, ku-
,4 rio darbas pridaboti tvarką.

Visi, kūne dirba, gauna ir pietus, o 
tie, kurie nedirba gauna tik 2 kartu į 
dieną valgyt, už tai norinčių dirbti atsi
randa užtektinai.

Daug kortų su užrašu: “Drapanose 
randasi utėlių,” arba: “Klyne randasi' 
glindų.” Tie yra siunčiami į miesto be
namių prieglaudos namą; ten apvalomi

ir iš ten būtinai turi parnešti raštelį, kad 
esu tikrai perėję per tų “čyščių”.

Dar ant kitų yra užrašyta, kad esi rei
kalaujamas į raštinę. Su tokiu užrašu 
jau, broluži, riestai. Čia pats ponas sala- 
veišis tave šaukia. Kų nors apie tave su- 
šnipinėjo. Ten nuėjus tave išakamanti- 
nės, išbars ir dar pasiliks, arba nieko ne
sakys, tik atiduos tavo registravimosi 
kortelę su užrašu: “Malonėkite jį pasiųs
ti kur nors kitur.” Tas reiškia, tu esi 
išmestu ir padėtu ant juodo listo, ir dau
giau jau ten nesugrįši. Išmetimui jie 
turi dar kitų metodų: 11 valandų nakties 
ateina prie lovos, prikelia ir išveda lau
kan, atimdami išduota jų balta korta ir 
atiduodami registracijos kortų, kurių tu
ri gatavai prie savęs. Tų britkų darbų 
atlieka dieninis ir naktinis užveizdos. 
Už save žmogus negali pasisakyti nei žo
džio. Esi skaitomu už niekam nevertų 

j išmatų. Už tai jie turi sau už labai dide- 
Į lį dalykų, kad jie leidžia žmogui ten die- 
i nas praleisti.

Atgavus drabužius, pasikrečia juos 
I ant suolo ir rėdosi. Apsirėdę eina į eilę 

pusryčiams. Eilė susiformuoja viduje, 
nereikia stovėti lauke, bet paskutiniai tu- 
rPiŠstovėti eilėje iki poros adynų. Pus
ryčiai nėra verti nei 5 minučių laukimo. 
Lygiai toki pat, kaip ant 17 gatvės sala- 
veišių virtuvėj: keli šauktai avižinės ko
šės šių užbaltintu ir užsaldintu vandeniu, 
duonas, vadinamos kavos ir keletas sly
vų. Su tuo maistu žmogus turi išgy
venti iki vųkarui. Vakare gauna kiek 
geriau. Pamainant duoda truputį mė
sos, virtos su daržovėmis, arba šebelbo- 
nų, makaronų, ar žuvies, sudarytos su 
bulvėmis. Taipgi vadinamos kavos, tru
putį sviesto (ne iš Smetonos), slyvų ar 
obuolinės košelės ir duonos. Duonos, tie
sa, duoda užtektinai, nes senos duonos 
netrūksta. Jie suubagauja, tik bėda, kad 
kartais ta duona jau negalima valgyt. 
Tai supelėjus, supuvus, sužaliavus ar ap
kartus. Su sudžiūvusią duona vargo nė
ra. Jų susivilgo ir suvalgo. Dirbantiems, 
per pietus duoda bliūdukų zupės, kavos 
(geresnės), “sviesto”, slyvų ir duonos.

Po pusryčių leido visus, kas tik norėjo, 
būti viduje, nes tų dienų lijo, o influen- 
zai siaučiant bandė sulaikyti įnamius 
nuo perdidelio sirgimo. Kadangi ant Pi
lypo drabužių buvo užkabintas tikietas 
su užrašu: “Išsiskalbk drapanas,” tai, už
ėjęs viršun, j ieškojo savo pažįstamo ai
rio, kad pasiteirauti, kaip jis gali išsi
skalbti drapanas taip greitai ir be pini
gų. Po kelių apėjimų per du dideliu 
kambariu, pilnai prisikimšusiu vyrais, su
rado savo naujų pažįstama, besėdintį ant 
cementinės aslos, atsirėmusiu pečiais į 
siena ir romijančiu galiukus nudegintų 
papirosų. Jis, mat, paskubėjo. Išbė
gęs ant gatvių pasirinko sulytų nudegin
tų papirosų galiukų; atidarinėja pirštais 
popieriukes ir krečia tabakų ant laikraš
čio. Tokiu būdu jis turėsiąs tabako visai 
dienai, esą, jei tinginiai iš jo nęišviliosių. 
Bet pakeršijo neduoti kukūždgalviam, 
esą: “Tegu eina ir pasistoroja patys, kaip

“Taip... taip,” atsakė Pilypas... 
“Štai, drauguži, susisuk mano tabako. 
Sausas ir vienokis—net kvepia, kaip už
rūkai.”

“Ha-ha-ha-a. Manai, kad pirksiu, kad 
taip giri.” x

“Ne, ne kad pirktum, kad priimtum.”
“Kas tau yr?” prisižiūrėdamas užklau

sė airis. “Kaip tavo vardas?”
“Pilypas.”
“Mano vardas Maikis. Kas tau, Pily

pai, tu lyg kaip nesavas? Kas gi atsiti
ko?”

“Oh, brolau, nespėjau įeiti į šį namų ir 
vėl reikės išeiti... Radau tikietų ant dra
bužių. .. štai va...”

“Ką ant jo rašo? Aš nemoku skaityt.”
“Rašo, kad išsiskalbei drapanas, o aš 

neturiu nei už ką, nei kur.”
(Bus daugiau)

Lenino Paminėjime Dalyvavo 4,000 Darbininkų “ Lithuanian Ha)’676 Joscph

Čeko Slavai Socialistai 
Komunistų Partijai 
Metų Kovos Vėliavą
CLEVELAND, Ohio. — 20 

d. sausio Lenino paminėjime 
dalyvavo tūkstančiai darbinin
kų. Vietos didlapis “Plain 
Dealer,” nedėldienio laidoj, 
pripažįsta, kad abiejuose mi
tinguose buvo po 1500 
viename.

1919

kiek-

pami- 
meto- 

ir

Rytinėj daly miesto 
nėjimas rengta negrų 
distų bažnyčioje, E. 46th 
Woodlout gatvių ; vakarinėj— 
Swiss Hali, 3100 WaRon Ave. 
Abi erdvios didelės svetaines 
buvo užpildytos darbininkais. 
Pirmoj vietoj, žydų darbinin
kų didžiulis choras atidarė 
vakaro programą. Negrų 
pionierių grupė ir italų dar
bininkų choras išpildė mtizika- 
lę programos dalį. !

Kalbėjo be distrikto sekr. J. i 
Williamsono, Rose Clark, tik 
ką sugrįžus iš SSSR.

Dovana Komunistų Partijai

Po d. Rose Clark prakalbos, 
pasirodo du žilagalviai vetera
nai socialistai iš čeko-slavų lo- 
kalo, nešini didelę raudoną 
vėliavą, padaryta 1919 m., 
1-mos gegužės demonstracijai, 
kurią jie įteikė drg. Willliam- 1 
šonui. Tie draugai pareiškia : 
“Ši kovos vėliava priklauso 
kovos partijai — Komunistų i 
Partijai, Mes ją išgelbėjom 
cielybėj iš majoro Daivio (da
bartinio majoro, kuris ir 1919

dą knygą. '
Draugas Fordas beveik kiek-j 

vienais rinkimais vadovauja 
Komunistų Partijos tikiėtą.

Tūkstančiam darbininkų jis 
yr| žinomas, kaipo gabiausias 
agitatorius. Kaipo komunis
tas, d. Fordas visados daly-

ELIZABETH, N« J.
Reikalingas parteris prie gazolino 

(gas station), turi būt jaunas žmo- 
gus. Pinigų reikia apie $2*,500. Biz
nis gerai eina, stotis naują, nesenai 
pastatyta, galima ateit ir sužinot, 
kaip biznis stovi, gali padirbt biskj 
ir persitikrint viskuo. Kreipkitės del 
daugiau informacijų: P. Urban, Sun
oco Station; Westfield Ave. comer 
Elmora Ave., Elizabeth, N. J.

, (35-40)

(36-37)
LOWELL, MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų pašai- 
pines draugystės mėnesinis susirin
kimas įvyks 18-tą dieną vasario, tai 
yra ateinantį sekmadienį, 2 vai. po 
pietų. L. S. ir D. draugystė dabar 
turi susirinkimams tinkamą vietą 
tik reikia, kad visi nariai stengtųsi 
dalyvauti susirinkimuose, patiems 
dalyvaujant susirinkimuose, nereikės 
rugot, kad kas nors nutarta ne pa-

vauja darbininkų kasdieninėse ( &al mQs skonį.
kovose Todėl draugai visi dalyvaukite

* , . i šiame susirinkime, nes tai ant mūs
Ant pripuolamos jo 60 me- ' naujos svetainės, ir jei norim Šą pa

tų gimtuvių dienos, Clevelan-. laikyt, tai turim skaitlingai daly- 
do Komunistų Partija ir dar-! 
bininkai, kad pagerbti savo 
nuolatinį kovotoją už nuverti
mą šios išnaudojimo sistemos, 
rengė jam gimtadienio pami
nėjimą— bankietą,, nedėlioję, 

vasario.

| vauti, ant susirinkimų, LDC kiubo 
svetainėje, 338 Central Street.

J. M. Karsonas.
(86-37)

DETROIT, MICH.
“Lietuvių PilietiniMo Pašalpos 

Kliubo” naujas finansų raštininkas 
1934 metams išrinktas J. Grcblikas. 
Todėl visais Kliubo draugijos reika
lais kreipkitės šiuo antrašu: J. Greb- 
likas, 14899 Snowden Ave., Detroit, 
Mich.

(35-36)

4 d.
S.

Atskaita
AMERIKOS LIETUVIŲ ORGANI
ZACIJŲ PRIEšFAšISTINIO SUSI- 

1 VIENIJIMO CENTltf) KOMITETO 
ĮPLAUKŲ IR IŠLAIDŲ 
Spalio, Lapkričio ir Gruodžio 

mėnesius, 1933 m.
Už

Įplaukos Spalio Men.
Chicago, Ill., per J. Skeberdytę $11.00'
Wilkes-Barre, Pa., per P. Mažei

ką ____________________  2.00
Chicago, per J. Skeberdytę 11.00 
Chicago, per P. Krakaitį----- 4.40
Kenosha, Wis., per Z. Podžiu- 1

nienę -------------------------------- .55
Reading, Pa., per O. Paužienę 1.25

i Brooklyn, N. Y., per J. Jušką 2.00 
Shenandoah, Pa., per L. Motuzą 2.00 i 
Chicago, per J. Skeberdytę 11.20 

--------- !Viso $45.40 |

įplaukos Lapkričio Men.
Scottville, Mich., per F. Žuką 1.00 <
E. St. Louis, Ill., per G. Bendix 3.00 ;1*1 ♦ \ i • • JUJ. Ov. JUVUlha 111., IJU1 vr. DuIHIlA Cmetais buvo majoru) pohci-■ Brooklyn> N< Y<> per O. Baltru- j 

jos ir legionierių govedos, kur Į šaitienę ________________ 1.60
3 darbininkai žuvo ir šimtai Brooklyn, N. Y., per V. Boviną 2.831 
, v • , T7- • v . Brooklyn, N. Y., per “Laisvę” 2.00buvo sužeista. Visi žinote, Wa6hi^n, Pa; *per M. Jana- I 
kur nuėjo Soc. Partija. Ko- i vičienę _____ _____________ 1.00 Į
vingiem ^darbininkam vieta J Binghamton, N. Y., per O. Gir- < 
Komunistų Partijoj ir šiai ko- ;
vos vėliavai ten vieta, tad mes Jersey City, N. J., per A. Post 5.00 ; 
ją jai ir pavedame.”

Masė, išgirdus šių dviejų ve
teranų — atstovų pareiškimą, 
didžiausio ūpo pakilimu, atsis
toja ir su Internacionalu pri
ima vėliavą.

z, . Drg. Hathaway Kalba

Labai svarbią prakalbą pa
sakė d. Hathaway, “Daily 
Workerio” red. Savo aiškioje 
kalboj dėstė imperialistų už
mačias, kurie galvatrūkčiais 
rengiasi prie karo. Ypač J. 
V. po priedanga mikliai pri
rengtos demagogijos, įvedama 
fašistinė diktatūra, kur socia
listai su ADF vadais tame 
darbe vaidina svarbią rolę.

Toliaus nurodė, kaip yra 
be galo svarbu dąrbininkams 
susipažinti su d. Lenino gyve
nimu ir darbais, i_______
darbininkų klasei. Taipgi jo
jo teorija ir praktika kovoje 
su įvairiais nukrypėliais ir 
menševikais. Lenino ir Mark
so mokslų teorija einant, So
vietų Sąjungos darbininkai ir 
valstiečiai įsistefgė savo tvar
ką, paremtą žmonių gerove. 
Tenai panaikinta bedarbė. 
Kultūrinis jų gyvenimas auga 
—bujoja, o pas mus, J. V., ru- 
dija-trunija mašinos.

Ragino stoti Komunistų P., 
budavoti Lenino Partiją, kai
po vienatinę išeitį darbininkų 
klasei.

Aukų surinkta abiejuose 
mitinguose po šimtinę su geru 
kaupu.

Draugo Fordo 60 Metų 
Sukaktuvės

Riverside, N. J., per A. Samulio- 
' nį ________________ _____  10.00
Hudson, Mass., per M. Parėdnį 5.00 
Racine, Wis., per A. Walace 1.00 
Nanticoke, Pa., per E. Cibuls-

kienę —--------------- - ----------- 7.77
Forest City, Pa., per J. K. Nava- 

linskienę ______________ _  5.51
Brooklyn, N. Y., per R. Mizarą 45.00
Lawrence, Mass., per Z. Lenkau

skienę >----------------------- 4.35
Brooklyn, N. Y., per E. N. Jes- 

kevičiutę _______________ 13.07
Lewiston, Me., per J. Žilinską 3.00
Brooklyn, N. Y., per Laisvę — 1.75 
Hudson, Mass., per A. Vaiteku-

nienę ____________________  5.00

Viso $135.78
Įplaukos Gruodžio Mčn.

Brooklyn, per D. M. šolomską 13.60
Brooklyn, per V. ‘Janušką-----5.50
New Haven, Conn., per J. žo- 

lynienę ____ ------------------ 3.50
Brooklyn, per D. M. šolomską 25.03

Viso $47.63 
Viso įplaukė per 3 men. $228.81 
Spalių men. išlaidų nebuvo.

imu g,y ve"! 
nuveiktais I Išlaidos Lapkričio men.

Lapkričio 16 d. Protection of
Foreign Born, Borich Appeal 15.00

Lapk. 23, Nacionaliam Komitetui 
Gelbėjimui Kankinių Vokietijos 

Fašizmo _______________ 75.00

Viso 90.00

Išlaidos Gruodžio Men.
Gruodžio 26 d,, Nacionaliam Ko
mitetui Gelbėjimui Kankinių

$

Vokietijos Fašizmo ______

Viso išlaidų per 3 men.
Sutrauka

Viso įplaukų per tris mėn.
Balansas rugsėjo men. -----

_ 25.00

115.00

228.81
380.15

Viso išlaidų
Sykiu 

per 3 men.___
608.96
115.00

Lieka ižde $493.96
Sekr. J. Weiss.
Ižd. S. Sasna.

s

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Draugas I. O. Ford yra pa

sižymėjęs komunistų vadas 
Ohio valstijoj. Gimęs Bloom
ington, Ill., 2 d. vasario, 1874 
m. Jis stojo darbininkų judė
jimai! 1904 m. 1917 metais 
apleido Socialistų Partiją dei 
jos išdavikiškos roles ir vėliau 
įstojo Komunistų Partijom Bu
vęs jūreivis ant didžiųjų eže
rų ir organizatorius darbinin- __ ; ________ ;
kų prieš nepakenčiamas saly- sarioj Delphee Hali, 668 
gas. Del tos priežasties buvo ®usišlri £okikai, y'i' Cni" 
itiauktas į plieno trusto juo-J 18-tą diena vasario bus

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 14-tą dieną vasario, LDS 
kliube, 408 Court St.

Draugai ir draugės visi dalyvau
kite šiame susirinkime, nes daug 
svarbių reikalų turim aptarti.

V. K. Shereiis, Sekr.
(36-37)

ROCHESTER, N. Y.
Sovietų krutami paveikslai bus 

domi, ir šokikai šoks, 17-tą dieną
North 
ir Artem.
užkandžių.
viskas at-I

r
&

i

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Skaitytojas

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

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

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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams

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

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

keyboardo.”

9
nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

1

t

I

i

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS. Ar 
ką reiškia ženklai: ( . , ; — :”!?...-()). 
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti, 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
15centų. Dabar tik 10c.

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

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

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

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

SOCIALIZMO BESI VYSTYMĄ S Iš
Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius, 
centai. Dabar 10 centų.

GALUTINAS KLASIŲ KOVOS TIKSLAS, 
kaina buvo 10 centų. Dabar tik 5c.

VYRAS. Brošiūra naudinga perskaityti kaip 
moteriai. Joje yra daug interesingų dalykų, 
centų. Dabar 5 centai.

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

ŠEIMYNA SOCIALISTINĖJ DARBININKŲ 
Parašė Aleksandra Kollantai. Naudin^-' brošiūra, 
ant pusės iki 5 centų.

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

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

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

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

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžiene. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

REVOLIUCIJOS DAINOS. Išleista Sovietų Sąjungoje. Brošiū
roje yra 41 darbininkų revoliucinės dainos. Turi 50 puslapių. 
Kaina 10 centų.

ALKOHOLIS IR SPIRITINIAI GĖRALAI. Parašė Dr. J. J. Kaš- 
kiaučius. Knyga turi 160 puslapių, ir gražiai apdaryta. Nušvie
čia kas yra alkoholis i^ kokios pasekmės jo vartojimo. Ką reiškia 

f" irtuokliavimas ir visa eilė kitų klausimų. Knygos kaina buvo 
1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

LAISVĖ”, 427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija 
ra

I

ro- 
va» 
St.
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Penktas Puslapis

“Pepita” Operetė 
Detroite

' čionai gyveni ir dar šimtai 
visokių klausųnų. Po visos 
egzaminacijos turi prisiekti, 

Tada
ateik už penkių die-

i k a d tai risk as' te is i nga. 
pasako, 
nu, nes turime viską pertik
rinti ar ištikrųjų tau reikalin
gas darbas”.

Praėjus penkiom dienom, i 
vėl sugrįžta, tįsėdama, kad1 
jau dabar tai tikrai gaus dar-l 

Kaip nors dasigavus prie [ 
Vietoj

DETROIT, Mich.—Mūsų dar- [ 
bininkiškas didžiulis Detroito i 
Aido Choras šiomis dienomis! 
turi tikrą darbymetę. Skubiai ir 
rūpestingai ruošiasi prie 25-tos 
d. vasario. Tą dieną aidiečiai '• 
vaidins vieną iš linksmiausių-[ 
gražiausių ir įdomiausių kūri-1 lango, laukia darbo, 
niiį lietuvių kalboj,—tai opere- darbo, .gauna mėlyną kortelę, 

(Jankių ir turi eiti į kitą vietą, ant 
(trečios gatvės, tai yra- apie 3 
mylios nuo šios vietos. Kas 
jiem apeina, kad bedarbė ne
turi kelionės lėšų nuo vietos 
Į vietą važiuoti. Bet vistiek 
bedarbė traukia į paskirtą

Aukų su iž ^ ^ ' ReįLalaVimaS Plymouth Italija Modernizuojašizmą.
rinkta 18 dol.

Publikos šiuo sykiu atsilankė 
mažai, o lietuvių dar mažiau. 
Oras byvo šaltas, bet svarbu
mas darbo turi viską pergalėti.dirbo turi viską pergalėti 

Vinco Duktė.

Kas Apgaudinėja
Darbininkus

WATERBURY, Conn.—Me- 
taL laiko atgal, kuomet pr-ezi- 
dėhtas Roose veltas užėmė vie
tą, tai komunistų spauda ir 
kalbėtojai sakė, kad dalykai 
negalės pagerėti, kad ir vėl 
paliks bedarbė. Jie sakė, kad 
norint panaikinti bedarbę ir 
darbininkų skurdą, tai reikia 
panaikinti ši kapitalistinė sis
tema, kaip kad' 
Rusijos darbininkai 

Policija daro tvaska, kad Sovietų valdžią.
Taip komunistų 

sakė, kad reikia darbininkams 
organizuotis į unijas ir Komu- 

, , . ; ... .rf nistu Partija ir kovoti priešlabai gaila, kad šiądien v v ., \ ± ,r. .tas sąlygas, kurios dabar vies-^nėtunrne darbo, turėsi ateiti1 .
Šita operetė bus vai- rri&vj.” Tą pačia istorija vi-!parraUJ .• f ‘ Taip komunistų kalbėtojai

sakė, kad reikia darbininkams 
Taip diena po dienai bedar- organizuotis į unijas ir Ko

bės nuo pat lyto iki vakaro 1 muriistų Partiją ir kovoti prieš 
aš būsiiijtas sąlygas, kurios dabar vieš- 
gauti dar- [ patauja.
laikraščiai 

bedarbės

tę “PEPITĄ” arba 
Milionierius). Visi choristai- 
choristės ir choro mokytojas, 
W. A. Gugas, dirba, kad su
ruošti tikrai smagų-linksmą va
karą darbininkiškai publikai. O
smagų vakarą tik tuomet ga- L
Įima tiiroti kimmftf tn_ V1^tą , pasiekus rečlą.Įima turėti, kuomet žmogus tu
ri progą darbininkiškoj svetai
nėj sėdėti tarpe savcb.draū^ų ir 
klausytis gražios muzikos, gra
žių dainų. Ir pagalios, kada

žiuri, 
stovi 
čionai

kad didžiausios* eilės 
moterų. Nejaugi jos 
laukia darbo? panaikino 

ir įsteigė

Mainieriiii Savo Laivyną

matai vaidinant linksmą, žavė- visos stovėtų eilėse, kad viena 
jaučią savo dainų grhžumu ope
retę. \

[ kitos nepralenktų. Atėjus ta-1 
vo eilei, paduodi tą rfielyną 
kortelę; prižiūrėtojai*peržiūri, 

Kad visa tai duoti Dbfroito saj<0 
publikai, Aido Choras dir 
viršlaikį.
dinama 25-tą d. vasario (Feb- SOm atkartoja, 
ruary), 1934, Finų Svetainėj, I - 
5969 14th Strėęt, kampas Mc- ’ 
Graw. Lošime operetės “PE-;
PITOS” dalyvauja Aido Choro; 
žymiausios spėkos, 
kant, visas 
solistės yra 
kiaušiai šią 
vaidinti.

žodžiu sa- ( 
choras ir solistai-' 
pasiryžę kuopui- 

gražią operetę su

laukia, mano, gal 
'viena iš tų laimingų 

o kapitalistų 
į skelbia, kad visos 
moterys jau dirba.

Tai toks padėjimas bedar- 
i bių moterų, jau nekalbant 
;apie vyrų padėti. Nieko ne
pasieksime ir nepagerinsime 
savo būvį ramiai stovėdami ir 
manydami, kad gal aš busiu, 
vienas iš tų laimingų gauti 

j darbą.
Jau gana ilgai mus primų 1- 

kino

kalbėtojai

Iš Plymouth .Mainierys ra
šė “Laisvės” dienraštyje, va
sario 2, kad nekurtos mainos 
dirba su skebais ir įvardina 
Joną Krutulį ir Antaną Mi-

griežtai reikalaujame, 
Mainierys prirodytų, ar 
skebavimas, jeigu King- 
Coal Co. trys (3) lokalai

mes 
kad 
yra 
ston
neprisidėjo, prie streiko ir visi 
mainieriai ten dirbanti yra 
skebai? O jeigu 'ne, tai mes 
griežtai reikalaujam tą melą 
atšaukti į dvi (2) savaites lai
ko nuo šio rašinio pasirodymo.

■ \ Jonas Krutulis, 
Antanas Miliauck&s.

Francijoj Sudarytas
Naujas Kabinetas'

ROMA.— Mussolinio 
džia jau pradėjo darbą 
dernizuoti, pataisyti, 
apginkluoti visus 
vus. 
mados 
pinami 
atakų.

Įdedamos 
kanuolės, 
apsauga

sumo-1 
geriau ; 

karinius lai- 
naujausios 

laivai aprū- 
nuo priešų

Slopina Komunisty 
Demonstracijas

PARYŽIUS. — Praneša
ma, kad miestuose Lyons, 
Rouen ir Amiens vasario 8 
d. Komunistų Partija buvo 
surengus dideles demonstra
cijas prieš monarchistus ir 
fašistus. Visur< .'valdžios 
spėkos buvo atkreiptos prieš 
demonstrantus ir kariuome
nė demonstracijas išsklaidė.

(BITININKAS KONČIUS LAN
KĖSI BROQKLYNE

Jas atvežė apie toną me
daus. Dabar dar galima gau- 

j ti medaus “Laisves” ofise.
Tyras bičių modus, suneš

tas vasaros metu iš žolių žie
dų. Parsiduoda gana pigiai.

Kvorta už 75c. Galionas 
už $2-59

Dienraščio skaitytojai jau 
[yra susipažinę, kaip svarbu 
lyra medus palaikymui sveika
tos gerame stovyje. Nes Dr. 
Kaškiaučius apio tai yra daug 
rašęs.

Tuojau , įsigykite tyro me
daus ir naudokitės juomi.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue * 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409 '

1L RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABOR1US 

(Undertaker)
Veda šermenis ir palaidoja tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, 
kiem
402

parčm, krikfitynom ir kito- 
reikalam.
Metropolitan Avenue
(Arti Marcy Avenue)
BROOKLYN, N. Y.

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINĮ IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

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

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdekite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York, N. Y.

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos * ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

“PRIEKALAS”
1934 M. “PRIEKALAS” toliau 

rūpinsis luietuvių sovietinės ir 
proletarinės literatūros kėlimu, 
SSRS socialistinės statybos, kapi
talistinių šalių ,gyvenimo ir re
voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le-; 
ninizmo populiarizavime ir ko-! 
voje už šio mokslo išlaikymą lie-: 
tuvių komunistinėj literatūroj.

Dailiosios literatūros srityj; 
1934 m. “Priekalas” talpins eiles,] 
apysakas, vaizdelius, lietuvių see-i 
nos aprūpinimui duos savo skil-i 
tyse revoliucinių SSRS dainų ver-[ 
timų, originalių ir verstinių see-; 
nos veikalų. 1934 m. “PRIEKA-; 
LAS” dar daugiau, kaip ligšiol,; 
kreips domės į SSRS sovietinės! 
literatūros ir kultūrinės revoliuci
jos nušvietimą, geresniųjų Sovietų 
rašytojų rastų talpinimą.

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tiktai 1 doleris, 
pusei metų — 50 c&nų.
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.” 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo] 
Inostronich rabočlch v SSRS, red.l

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per

PARYŽIUS. — Išsigandę 
minios rūstybės, Franci jos 
kapitalistai suvarė į daiktą 
yisus savo stambiuosius po
litikus ir įsakė sudaryti ka
binetą. Doumergue, buvęs 
prezidentas, paskirtas prem
jeru. Į kabinetą įeina atsto
vai nuo 
partijų.
stovas nuo naujos Socialis
tų..Tarti jos. Kviesta buvo ir 
senoji Socialistų Partija, 
bet kol kas jinai užkvietimo 
nepriėmė. Tik Komunistų 
Partija griežtai nusistačius 
prieš imperialistinę valdžią.

Siunčia Kalėjimas) ant 
Dvylikos Metu

MADRIDAS, Ispanija. — 
Nuteista dvylikai metų ka
lėjimai! Generolas Gonzales[ 
ir jo šeši šalininkai. Buvo

Nuo Reumatiškų Skausmų
Rcumatiškų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tao- 
jaus jausite malonių šilumą, kas liudys, 
kad Pain-Expelleris dirba savo darbų.

Nesikankinkite, kuomet Pain-Ex»el- 
leris nugali skausmų tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo boukut^s.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbjžealdį.

visų buržuazinių kaltinami vadovavime gink- 
Įeina taip pat at- luoto sukilimo prieš valdžiaPriešų spauda sakė, kad jau 

atėjo laikas, kurio darbininkai 
laukė. Jie sakė, kad Roose- 
veltas padarys gerą tvarką ir 
sudės darbininkus į darbus. 
Socialfašistas Bagočius, čia 
kalbėdamas, sakė, kad socia
lizmas jau ateina. Tai buvo 
tik pereitą vasarą piknike, 
kur Bagočius kalbėjo.

Bet kur dabar tas lauktas 
“socialimas” ? Kur Bagočius 
su savo gerove ir darbais? Iš 
karto dar buvo pradėję šiek 
tiek imti darbininkų, i darbus, 
bet dabar jau ir tuos paleidžia. 
Paėmė kelis darbininkus prie 
CWA, o dabar ir iš čia palei- 

darbo trum-

štai visa eilė mūsų Aido Cho
ro narių, kurie yra pasiryžę pil
nai atlikti savo užduotį. “Pepi- 
tos” rolę vaidins L. Litviniutė, 
Hepvorto (arba Jankiu Milio- 
nieriaus)—J. J. Butkus, Jones 
—O. Petruiiutė, Karlo—W. A. 
Gugas, Pedro—K. Karpus, Fe- 
lipos—O. žilinskiutė, Romero— 
J. Adomaitis, Wilsono—J. šmit- 
ravičius.

Pora žodžių apie Finų Svetai
nę. Manau* kad daugelis dar 
mūsų detroitiečių, ypač lietu
vių, nesą buvę šioj puikioj dar
bininkiškoj svetainėj.

Svetainė randasi pačiam vi
duryj miesto. Ir todėl yra la
bai paranku iš visų miesto dalių 
į ją davažiuoti įvairiausiais gat- 
vekariais. Pati svetainė yra 
labai patogiai, su visais paran- 
kumais įtaisyta. Joje yra labai 
geri poilsio kambariai. Taipgi 
yra švarus didžiulis kambarys, j 
kur galima gauti įvairių gėri- [ 
mų bei užkandžių. Paskiaus• 
svetaine erdvi, arti tūkstančio: BALTIMORE, Md.—Vietinė
turi sėdynių. Gražus, didelis [ Prieš Karą ir Fašizmą Lyga, ! dirba. Vienok 
steičius. Pakankamai yra įvai-[ sausio 29 d., Labor Lyceum kas kita. Kurie 
rių scenerijų, ko apgailėtinai I Circle svetainėj, turėjo suren- drūtesni, tai tie ir 
yra didelė trūkumą kitose mums ' gusi prakalbas, kur tapo išduo- 'vo greičiaus. Jie 
prieinamose svetainėse. Vaidi-. ta delegatų raportas iš Wa-'galvas, silpnesnius 
Joms yra kambariai įtaisyti su [ shingtono, D. C. Delegatai pri- mi, gavo lopetas ir

visokias būdais, New 
Roosevelto birthday ir 

visokiu monu, kad tik dar
bininkus atitraukti nuo organi
zavimosi. Jau laikas pabusti, 

;ypatingai darbininkėm ir žiū
rėti su atvirom akim į daly- džia ir valandas 
ką. Turime orgainzuotis sy
kiu sn draugais vyrais ir kovo
ti del gyvasties palaikymo, or
ganizuotis ir kovot už geres
nį gyvenimą.

Bedarbė

IŠ PRIEŠKARINĖS LYGOS 
DARBUOTĖS

j pina.
Vasario 2 dieną susirinko 

apie 1500 darbinirtkų., many
dami gauti darbus prie sniego 
kasimo. Bet paėmė tik apie 
300 darbininkų. Sako, kad jie 
neturi daugiau lopetų kuom 
kasti sniegą. Paskiaus sakė, 

ikad duos darbus tiems darbi- 
; ninkams, kuriems darbas la- 
[ biau reikalingas.
tiems darbininkams, 
rie turi šeimynas ir

yra 
t ii-
ii e-

Tai 
kurie 
senai 
pasirodė
jaunesni, 

darbus ga
per kitų 

parmušda- 
darbus. 
kuriems

NEWARK, N. J. — Vasa- 
rio 9 d. čionai įvyko Jurgio 
draugijos svetainėj lietuvių 
darbininkų s u s i r i likimas, 
kuriame kalbėjo draugas 
Bimba ir draugas Paukštai- 
tis davė raportą iš Washing- 
tono bedarbių konvencijos. 
Jis pasiūlė ir suirinki- 
mas vienbalsiai priėmė re
zoliuciją, kurioje reikalauja
ma, kad kongresas tuoj aus 
svarstytų ir priimtų Darbi
ninkų Bedarbės ir Soeialės 
Apdraudos Bilių.

rugpj. 10, 1932, mieste Se
ville. O to sukilimo pati 
galva, generolas San juro 
jau pirmiau buvo nuteistas 
visam amžiui kalėjimai!.

New Yorko Žydų Moterų 
Organizacijų F e de r a c ija 
priėmė rezoliuciją už įvedi
mą verstinos bedarbių ap— 

jdraudos sistemos New Yor- 
Iko valstijoje. Bet kadangi 
ši federacija yra reformisti- 
nė, tuo 
kreiptis 
priešo
prašyti jį, kad jis padėtų 
laimėti bedarbių apdraudą 
Žinoma, iš to niekas neišeis

būdu ji nutarė 
prie darbininkų 

gubernatoriau s ir

PAIN-EXPELLER
J Evergreen 7-6167

PETER BANES
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrąysto bi ką ir bi kur 
j labai žemą kainą. 
' telefonuokite arba 
į karnų antrašu:

I g

fiI
3

§

£
1 

užl 
Reikalui esantį 
kreipkitės se-1

66 MARCY
Brooklyn, N. Y. į 

1 Dieną ir naktį prisirengęs patar-1 
I navimui. Klauskite kainos. į 
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AVENUE

Maskva. — Vasario 9 d. 
įvyko raudonosios armijos 
paroda pasveikinimui Ko
munistų Partijos kongreso. 
Šalies gynimo komisaras 
drg. Vorošilovas pareiškė, 
kad Raudonoji Armija vi
suomet pasirengus apginti 
Sovietų žemę nuo imperia
listų. “Mes stojame už vi
suotiną taiką,” sakė jis, “bet 

PARYŽIUS.—Policija ir mes • nebūtumėme pasėkėjai 
kurį Lenino kovotojo, jeigu mes

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius

Paryžiuje Laukiama
r patogu-:davė reikalavimus nuo įvairių Idaugelis darbininkų,
tai viena-! organizacijų ir unijų, mokslei-1 darbas labai reikalingas, visai j
<iškų sve-[ vių, farmerių ir kitų 'darbiniu- jo negali gauti. Į nacionalė gvardija,

darbininkai jau šaudė demonstrantus kelios !nebūtume visuomet pasiren- 
dienos atgal, ištraukta nuo apginti savo krašto ru- 
saugojimo Paryžiaus. Vai- bežius. 

bando nuraminti mi-|--.. —-Zt clLl U J U f l

visais parankumais ir 
mais. žodžiu sakant, tai viena- [ 
tinę Detroite darbininkiškų sve- [ 
tainių, kurioj yra visi patogu- kų. 
mai programos dalyviams ir at- ■ 
silankiusiems svečiams. ,

Įžangos tikietai del šios gra-1 
žios operetės pasipirkti galima 
pas visus Aido Choro narius. 
Tikietai labai žemos kainos. 
Iš kalno pasiperkant tik 35c, oi 
prie durų 40c. Kadangi viešpa-i 
tauja toks didelis krizis, daug| entuziastiškai sutikta su Inter-: 
mūsų žmonių labai mažai dirba, nacionalu. Lygai sveikinimus [ 
Aido Choras, suprasdamas pa- pridavė Komunistų Partija,! 
dėtį mūsų žmonių, nutarė to-[Jaunų Komunistų Lyga, Jūrei- 
kios žemos kainos tikietus. To-įvių Tarptautinė Unija, Steel i
del tėmykite, dar bus dauginus Workers Unija iš Sparrow [ 
pranešimų apie šį Aido Choro Point, kur dirbama įvairios ka- Velionis buvo katalikas žmo- 
ruosiamą šaunų-linksmą opere-j ro reikmenys. gus ir prie darbininkų orga-
tišką vakarą.

J. J. Butkus.

Draugas J. Hansome, kuris 
[yra sekretorium minėtos Lygos, 
atstovavo unijų darbininkus. 
Mother Bloor atstovavo farme-! 
rius. šie veikėjai buvo svar
biausi vakaro kalbėtojai. j I

Močiutė Bloor publikos buvo |

Įnacionalė
Kai kurie 

pradeda suprasti. Jie pama
to, kad juos Roosevelto val
džia apgavo. Tie visi priža
dai, kuriuos valdžia i 

. i neišsipildė. \__  ____r -
, gauna padirbėti, o kiti
I negauna.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

Užtikrinu, kad mano pa
tarnavimas bus atatinka- 
miausias ir už prieinamą 
kainą. Nuliūdimo valan- 
o’oje, prašau.|ęreiptis prie 
manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Vieni darbininkai nias. 
visai gas

Bedarbis.

Cliffside, N. J
Mirė

Gatves ir viešas įstai- 
saugo atgabenta ka

riuomenė. Keliose vietose 
komunistai ir socialistai bu- 

ivo bandę laikyti demonstra
cijas, bet kariuomenė tuo- 

[ jaus išblaškė. Vasario 12 d. 
šaukiamas generalis strei-

Sergančių Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Martynas Baliauskis. pas vjSų .Paryžiaus darbi-
ninku. Tai bus protestas

Studentas iš John Hopkins | nizacijų neprigulėjo. Seninus valdžios ii fašistų žy- 
i Universiteto, buvęs karo kapito-1 velionis sakydavo, kad darbi- glUS.

ĮSIGYKITE KALENDORIŲ
— su ---

RAUDONA VĖLIAVA
Pirnlu kartu šioje šalyj turime progos savo namuose 
pasikabinti sieninį Kalendorių su Raudona Vėliava.

Ant Raudonos Vėliavos yra Balti

LENINO IR STALINO PAVEIKSLAI '
Kalendorius yra tokio pavidalo: maršuoja mases 
darbininkų iškėlę raudoną vėliavą, ant kurios Lenino 
ir Stalino atvaizdai, žemiau vėliavos piešiniai so

cialistinės kūrybos.
KALENDORIAUS KAINA 20 CENTŲ

Mokestį galima prisiųsti pašto ženklais (stampomis). 
Persiuntimas apmokėtas.

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

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

X-Spipduliai, Kraujo ištyrimai, La
boratoriniai Tyrimai, Serumų 
Čiepų Išmirkštimai.

. Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

nas ir Amerikos kareiviai, ku-Lunkas, jei jisai tiktai gyvas, 
• rie randasi netoli Baltimorės, J tai šioje šalyje badu nemirs.
i prisiuntė pasveikinimą kovai
i prieš karą ir ^fašizmą. Jie pa-
1 reiškė, kad remia visais būdais 
j Lygos veikimą.

Buvo ir muzikalė programa.’
moterų yra, J. Hayaux, smuikininkas, davė 

Auditor-! keletą smuiko solų, kurie pub-
Jisai yra

ir tūkstančiai moterų! profesionalis smuikininkas ir 
per tą registravimo' pagal išgalę gelbsti Lygos Vei- 

paduoda blanką su ūkimui ir yra pats jos nariu.
Jaunų ir suaugusių įstojo į susirasti darbą.

SAN FRANCISCO, CAL
Kokias Pasekmes Bedarbės 

Moterys Turi J ieškant Darbo!

Del bedarbių 
paskirta vieta Civic 
ium del regist. davimui darbų.[likai gerai patiko. 
Šimtai 
pereina 
vietą, 
klausimais pirma, kokios tau-' 
tos, kiek metų turi, kaip ilgai [Lygą Kovai Prieš Karą Ir Fa-

„ . . .. .... Revoliucija BuržujausTarnaus pasirodę kitaip. t * e J
Velionis neteko darbp ir ap- [Durnoje Galvoje 
leido šį miestelį. Manė, kad 
jokios bėdos nebus. Tačiaus d.
bedarbė, kurią davė ši kapita- • Roosevelto
listinė tvarka, pagriebia visus

Taip atsitiko ir su velionių.
Martynas atrastas New Yorko 
gatvėse negyvas.
tinka su daugeliu darbininkų, 
kurie lieka bedarbiai ir negali

M.

acsi-

be’

8i NEW YORK.— Vasario 
čionai, kalbėjo ponas Ickes, 

agentas, vidaus 
• reikalų sekretorius. Jis tvir
tino, kad Amerikoje “turčių 
galybė” esanti sulaužyta. O 
kas stebėtina, girdi, kad tas 
atsiekta pagelba “nekruvinos 
revoliucijos.” Gi tas pats Ickes 

[sušilęs šoka pagal Wall Stry- 
j to turčių muziką.

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
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Šeštas Puslapis Pirmad., Vasario 12, 1934

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

New Yorko Bedarbiu Vargai K^in kas tikrumoje
I Y ® i už tų frazių?

---------------------- <
1

Užėjus šalčiams, baisioje RnKels 
padėtyje atsidūrė bedarbiai ir Teaneck, N. J. likosi smar-

slepiasi i be, 80 Union Ave., Brooklyne.
'Ateikite visi ir visos ir išgirs- 

Sužinosi-1 
te, ką reikia daryti bedarbiam
darbininkams ir kodėl Prūsei- 
ka su Butkum sugriovė bedar
bių reikalų besirūpinimo orga-j 
nizaciją. , I

55 metų žmogus!kite šins prakalbas.

Štai Koki New Yorko Bedar- benamiai darbininkai. Dauge-j kiai sutrenktas F. Neill auto- 
užgavėjas 

kur jis
lis žmonių mirė. Vieną bodar- 

i bį atrado negyvą ties
2nd St. II. Schnidler, 72 metų

New Aiorke bedarbiai darbi- senelis atrastas užšalęs savo 
ninkai gauna kiek veltui mai- gyvenamyje, 232 Targee St., 
sto, ypatingai dabartinių šal-; kiekvienas supras, kokie 
čių metu. Štai Brooklyno! 
Charity biuro vedėja panelė 
G. F. Manney ]

bin Darbininkų Pietūs
r_ Į mobiliaus. Patsai 

1445 j nuvežė jį į ligoninę,
greitai mirė.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškus 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 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

156
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

<f>

<f>

<l>

ma- 
: lonūs” tie namai. J. Quinn, 
48 metų žmogus bedarbis ap- 

pareiškė, kad a’po ir Palmtas i Bellevue li- 
bedarbių pietūs nedaug atsi- joninę. Kitas bedarbis vos 
eina, nes ji kiekvienus ketu- £Yvas paimtas iš Central Pai- 
ris bedarbius pamaitina už 59 ko.
centus. Kiekvienas gali su- 1 
prasti koki “geri” yra tie pie
tūs, kurie del keturių žmonių ' 
atsieina tik 59 <

Vos gyvą moterį atrado 
parpuolusią ant 125 gatvės, 

j Miesto majoras ponas LaGu-

pereito
jiems

Fašistai, veteranai 
karo, reikalauja, kad 
leistų laikyti prakalbas Union 
Sq. Jų galva Side, sako: “Ko
munistai kiekvieną dieną ten 
prakalbas sako, tai dabar mes 
turime kalbėti už Ameriką.”

Šeštadienį vienoje iš karei
vinių buvo sutraukta apie 10,-

_____ jardia prisakė paruošti 32 vie- qqq vaikų skautų. Jiems pro
centus. Su- ^as» kur bus veltui teikiamas pasai<ojo visokių pasakų apie 

prantama, tokius pietus neėda maistas ir 600 lovų del bena- “tėvynę,” i
Kol jo tas įsakymas bus ]istai turi kar0nei LaGuardijos šuo. kokius 

jie suteikia New Yorko bedar
biams.

tėvynę,” nes dabar imperia- 
___ ______ __ i prisirengimomių.

pravestas gyvenimam tai dau
gelis bedarbių jau bus mirę, j
Prie to. ką gi reiškia 600 lovų, i T A D D
kada New Yorke yra tūkstan-1 K A □ NAUJU lAKl

Sako, kad 100,000 Buvusią 'čiai ir tūkstančiai benamių be-j 
v • • n ’darbiu. Darbininkų pareiga'
KareiVIŲ derga Džiova |kOvoti už pašalpą bedarbiams! . . . - n V 1

---------  *ir darbininkų draudimą kapi-l Atgarsiai Laisvės Vaka- 
.37 buvusių kareivių skyriai |talistll ir valdžios lėšomis, 

užprotestavo prieš valdžios: v
žygius atėmime pašalpos bu- v n « . i * i <•* 
vusiems kareiviams. Jie iške- A<| I aSakoja Apie iHulJOIlUS 
lia tą faktą aikštėn, kad 100,- 
000 buvusių kareivių pereita
me imperialistiniame kare, 
dabartiniu laiku serga džiova.
Suprantama, kad tie darbiniu- ’vo Brazilijoje 13 mėnesių ir 
kai padėjo savo sveikatą ka-! daugiausiai studijavo ten gy- 
riaudami už imperialistų rei-' venančius indijonus. Jie pasa- 
kalus, o dabar jau kovoja su koja, kad pas tenykščius indi- 
mirčia, gi tų pačių imperialis- jonus apsivedjmo papročiai 
tų valdžia dar atima jiems ir labai paprasti: jeigu vyras 
pašalpą. susimyli su motere, tai jie su-

veina ir gyvena. Kada jiems 
atsibosta gyventi, tai jie ge
ruoju persiskiria ir vaikai pa
silieka pas motiną.

Keistą dalyką jie pasako
ja, kad tenykščiai indijonai na ir suolas; o čia, sako, kur 
tiki, kad jeigu vaikas numirs-! norėjau, ten atsisėdau, be jo
ja nesulaukęs 12 metų, tai jis j kių titulų publika sodinama Į 
vėl iš naujo užgema pas tą pat i suolus, kas pirmesnis—tas ge- 
motiną. Dar didelis atsiliki-1 resnis. Kiti, Mr. J. K. taip pat 

'mas pas indijonus. i stebisi, kad jų (laisviečių)
---------------- [vadai paprasti, be unarų, ne-

Moteris Nusižudė Gazais I 1 _ _ _ _buna pas musų parapijos va
dus vakarienėse. Na ir čia I 
neteko klausyti tų nuobodžių I 
kalbų, kurias tekdavo klausy
ti dvasiškose vakarienėse. Jie 
žada kas metai ateiti į “Lais
vės” vakarienę.

Motiejukas.

Brooklyne Pradėjo Budavoti 
Naują Karo Laivą

LIETUVIŲ

nenes

Klaidų Atitaisymas

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio Riistantų Hamburgo universiteto 
klinike).

LIGlOS: Odos, kraujo ir lyties-Alapinimosi 
organų. Beskausmis gydymas garanki- 
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
Bpccialistų visose ligose.
Valandos: nuo 10 ryto iki 10 vakare 
Nekėliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietą 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tarpe Broadway ir 6th Avenue

X-RAY ' Pa8lt*r|inai ir $6r>OO “IIHI egzaminavimas

<♦>

<♦>

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisvės” Name

Brooklyn, N. Y.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>
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Tik sugrįžo iš Brazilijos J. 
II. Blumensohn ir 29 metų 
amžiaus jo sūnus. Jie išbu-

Kad laisviečiams ir mums, 
jų simpatikams vakarienė su 
programa patiko, tai ir neste
bėtina. Bet štai, po vakarie
nės teko susitikti su nekuriais 
katalikais, kurie seiliaus, sakė, 
tik ant kunigiškų vakarienių 
eidavo; o šiemet jau ir ant 
“L.” atėjo, ir jie gana nugiriaj 
programą ir nuotaiką vaka-i 
rieniaujant. Mrs. W. E. sako, Į 
už tokį “Isidžiojnimą” tai ne-1 
gaila būt ir $1. Tokios tvar
kos kunigiškuose baliuose, sa
ko, nemačiau. Ten sumoki 
brangiau ir dar negali atsi
sėsti kur norėsi, nes pagal po-

Trečiadienio “L.” tilpo au
kuotojo vardai, kas aukavo 
del naujos “L.” mašinos. Ten 
praleista drg. J. Lazausko 
vardas. Draugas Lazauskas 
aukavo 25 centus tam tikslui.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.
TDA Susirinkimas

Tarptautinio Darbininkų Apsigy
nimo 17 kp. susirinkimas įvyks se
kantį trečiadienį, 14 d. vasario, 7:30 
vai. vakare; “Laisves” salėj, 46 Ten 
Eyck St. Brooklyn, N. Y.

Visi nariai' būtinai dalyvaukite, 
nes mūsų kuopos veikimas ya pu
sėtinai apleistas ir permažai atydos 
yra kreipiama iš pačių narių pusės, į 
tuos klausimus turėsime išrišti.

Ateikite anksti, nes tą vakarą yra 
prakalbos bedarbių reikalu, tai susi
rinkimą užbaigę turėsimo eiti į pra
kalbas.

Org. P. Višniauskas.

CLEMENT VOKETAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

*

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

n —«»wi> —— imi—•h----- imi —— iki—im—nu —— un —— nu —— un —. mi —. it

Telephone, Evergreen 6-5310
i
I
8
Ii

i Graborius (Undertaker)
I

8
I LAUK TUVIŲ direktorius
Į

?
į ant visokių kapinių; parsamdo au- 
| tomobilius ir karietas veselijoms, 
I krikštynoms ir pasivažinėjimams

J. GARŠVA 2 
I 
a 
I 
R

j LIETUVIŲ ANGLIŲ
KOMPANIJA

šią savaitę nupiginta kaina 50c.

Ant visokios rūšies anglių 

Naudokitės proga!

fi

e
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius I

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
I — HM—— Itfl———>UH—— lio — >IU»——IIB —WC——

BOSTON LUNCH

f 
S

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

TRU-EMBER coal co.
Kampas Union Avė. ir Grand St. 485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

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

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

VIENAM MĖNESIUI NUOLAIDA ANT VISKO 
PERMANENT WAVE Už $250

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

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497

Brooklyno karo laivų sto
vykloje ir fabrikuose pradėjo 
budavoti naują karo laivą— 
naikintoją. Jis bus 1,500 to-1 
nų įtalpos ir vienas iš greitųjų.! 
Sako, kad šis karo laivas ga-į 
lės padaryti į valandą apie; 
40 mylių. Jis bus greitai bu- 
davojamas, kad į kokius 7 mė
nesius laiko baigus. Jo išbu-i 
davojimas i 
eis apie 5 milionus dolerių, j 12 metui mergaitę ir išėjo. Ji 
Štai kam imperialistinė vai- apsigyveno pas tūlą O. Roche, 
džia turi pinigų, o bedarbiai i kuris dirba naktimis prie kel- 
krinta iš bado ir šalčio New tuvo. Dabar, kada Roche 

j parėjo namo ir atidarė savo 
kambarėlio duris, tai jį pati- 

T D.j Iko gazo dvokimas. Pašaukė
Ugniagesiai lurejo Bėdos ; policiją ir ^.trado tą moterį

Laike Šią Dieną Šalčią >C5ryvą-. tikrina> kad pi nusižudė pati.
Šalčiai visiems įkirėjo, bet j 

labiausia kentėjo ugniagesiai 
laike įvykusių gaisrų. Orange, 
N. J. miestelyj užsidegė Adel- 
phia .viešbutis. Svečiai, jo gy
ventojai, išbėgiojo. Pribuvo 
ugniages.. bet jie turėjo daug 
vargo begesindami. Iš dūdų 
varomas vanduo šalo ir nesise
kė gaisras gesinti. Ugniage
siai turėjo daug vargo kol už
gesino ugnį. Panašios bėdos 
buvo ir kitur, kur tiktai išti
ko gaisras laike šio šalčio.

Tai Lietuvių Valgykla

Malonėkite Persitikrinti.

PARDAVIMAI

Yorko gatvėse.

(35-37)

Traukinys Užmušė Žmogų

$42,500 Gauna už Savo Vyrą

• i 
JIS

{varios Žinutės

Garni name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

•Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus 
tuvių, kitokių

Mary Howard astuoni me- 
ir įrengimas atsi- tai atgal paliko savo vyrą ir; 

... 1 t I 1 O _ _________ _ *1 • .v-* T. I

Kontrolierius W. A. t 
ingham giriasi, kad jis 
smešino” CWA rakętierius ir 
sutaupino valdžiai $827,652. vakare, Lietuvių Piliečių Kliu*

512

HAnMR

Požeminis traukinys ant 7th 
Ave. ir 14th St. užmušė ne
žinomą žmogų. Kol kas .ne-, 
žinia ar tas žmogus per nelai
mę papuolė ar kokis bedarbis, 
vargo nepakeldamas, patsai 
papuolė po traukiniu ir pasi
darė mirtį. Kokį laiką buvo 
sulaikyti požeminiai trauki
niai.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

Ką Bedarbiai Darbininkai 
Darysime—Ateikite į’ 

Prakalbas
Washingtone įvyko visos ša

lies darbininkų konferencija 
kovai prieš bedarbę už darbi
ninkų reikalus. Konferenci
joje dalyvavo d. J« Siurba ir 
A. Kairiute. Tuom pat laiku 
Ne*w Yorko bedarbių darbi
ninkų delegacija buvo nuvy
kus pas majorą LaGuardią 
reikalauti bedarbiams pašal- 

n . u j a • v i _____P°s- Brooklyne, renegatai,DftUgiaU Nuody Apie Kary ' iPrūseika ir Butkus susidėję suNašle Anna Hopp, 32 metų ...... , . .,socialfasistų vadais sugriovė amžiaus 151-14-19th St Bend Fron kuris kovojo 
a>mejo byla del jos vyro Wd- bedarbių reikalus ir tokiu 

Ibūdu pasitarnavo kapitalistų 
klasei ir kapitalistinei val
džiai. \

Ką darys Brooklyno bedar
biai darbininkai? Ką veiks 
buvę kareiviai, kada jiems at- 
irydinėja pašalpą? Kodėl ka- 

I pitalistinė valdžia skiria karo 
I reikalams šimtus milionų dole- 
|rių ir ką ji skiria bedarbiams? 
Į šiuos klausimus ir daugelį 
kitų atsakys kalbėtojai dd. J. 
Siurba, A. Kairiute, P« Tayas 
ir R. Mizara, kurie kalbės A < ' ,
trečiadienį, 14 d, vasario, 7:30

Šiandien “Evening Jour
nal” pradėjo spausdinti strai
psnių seriją “Ar bus Karas?” 
Juos rašo H. R. Knickerbo
cker ir tie aprašymai bus per 
6 savaites. Jie talpinami tiks
lu, kad įrodžius, kaip kitų ša
lių imperialistai apsiginklavę 
ir kad Jungtinių Valstijų ka
pitalistų valdžiai dar 
daugiau ginkulotis. 
kiekvieną sekmadienį 
York American” net
puslapius užpildo paveikslais 
iš pereito karo ir vis šaukia, 
kad Amerikos kapitalistai turi 
daugiau prisirengti prie karo.
Tai karo propaganda.

reikia 
Taipgi 
“New 

penkis

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.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Mūsii Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

PARSIDUODA KRAUTUVE, Novel
ties Patentuotų gyduolių, ir viso

kių šaknų. Geroj vietoj ir labai gra
žiai {rengta. Priežastis, važiavimas 
į Lietuvą. Parduosiu pigiai. Palan
ge Store, 309 Walnut Street, Newark, 
N. J.

MesVien tik 
visą darbą 
mažiausiai

i < >!

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

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

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

ryto iki 9 vai. vakare.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

Notary Public

liam Hopp, 36 metų amžiaus,' 
mirties. Augštęsnis teismas; 
Long Islande priteisė, kad 
Horton Ice Cream Co., užmo
kėtų jai $42,500. Jos vyras 
buvo užmuštas per minimos 
kompanijos troką, kada 
važiavo savo automobiliuje 
d. liepos, 1932 metais.’

Cunn- 
i “su-

Ignition SpecialistPhone, EVergreen 7-4785

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

J ... \ •

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

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

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

familiju. ves- 
grupi’j ir pavienių. 

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

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

JONAS STOKES
Marion' St., kamp. Broadway

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

Te]. STagg 2-5043

MATTHEW P. RAILAS
(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli-

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.




