
:,»• ,V:.’ Ji ’ą
■ ‘ 1 . , ............. .

Telephone STagg 2-3878No. 37 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario (Feb.) 13, 1934 Pavienio Numerio Kaina 3c

KRISLAI
Komunizmo Encyklopedia
Kuomet Nuodų Debesis
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Puodas Katilą Vanoja.
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Demokratija?
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!
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Maskvos Markso-Engelso-Le- 
nino Instituto direktorius drg. 
Adoratzki praneša, kad jau su
rinkti visi Lenino raštai. Viso ! 
bus 30 knygų, kurios krūvoje . 
turės apie šešiolika tūkstančių i. 
puslapių. Dvidešimts penkios i 
knygos jau atspausdintos rusų 
kalboje. Kai kurių jau ketvir
ta laida ruošiama.

šie Lenino raštai, pasak Ado
ratzki, yra “komunizmo ency
klopedia’'. Leninas rašė labai 
daug ir savo raštuose nuodug
niai išlukšteno visą komunizmo 
mokslą. Jis atsakė i visus di- . 
tižiuosius klausimus, kurie pri
sieina proletariatui išrišti kovo
je už pasiliuosavimą.

Metai XXIV, Dienraščio XVI

Nužudė Devynis Negrus, 
Kurie Buvo Nekalti

Pietinių Valstijų val
dančioji klasė sudegino 
elektros kedėje devynis 
negrus—penkis Alabamo- 
je, tris Texas valstijoj ir 
viena Arkansas. Jiems 
buvo primetamos žmogžu
dystės, bet Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
atidengė faktus, kurie pa
rodo, kad tie žmonės buvo 
nekalti. Valdančioji klasė 
keršija negrų masėnls ir 
mirtimi baugina jas.EXTRA!
PARYŽIUS. —Vasario 12 

d. prasidėjo visuotinas vie-

Visi Amerikos kampai dvokia i 
rooseveltine propaganda ir agi
tacija. Tikra šalies ir darbinin
ku klasės padėtis paskandinta 
jūroje buržuazinės propa
gandos nuodu. Plačios masės 
tiesiog apglūšytos. Tik dalis 
pradeda atsipeikėti. Komunistų 1 
Partijos agitacija padeda joms 
pasiliuosuoti iš tų apgavystės 
nuodų.

Pavyzdžiui, įkalbėta, kad nuo I
Roosevelto atsisėdimo į prezi- j nos dienos streikas, kaipo 
dento sostą darbininkų būklė' darbininkų protestas prieš 
pagerėjo, darbininkai pradėjo fašistų judėjimą. Streikas 
daugiau uždirbti. Bet istikrųjų su(|eniora]iZavo visa Franci- 
ta padėtis kaip tik pablogėjo. . . YA .
Faktai štai ką sako: 1933 me- J08. Jojimą. Darbininkų 
tais vidutinė darbininko alga solidarumas didelis. Keliose 
pakilo tik 3.7 nuoš., tuo tarpu vietose Paryžiuje įvyko Sll- 
pragyvenimo išlaidos pakilo 5.4 sikirtimų su policija.
nuoš. Taigi, Roosevelto viešpa
tavimas sumažino darbininko 
algą 1.7 nuoš., tuo tarpu darbi
ninkui įkalbėta, kad Roosevel- 
tas jo būklę pagerino!

VIENA.—Visoje Austri
joje paskelbtas karo stovis. 
Darbininkai pradėjo visuo
tiną streiką. Mūšiai eina 
tarpe darbininkų ir fašistų 
ir valdžios spėkų. Daug už
muštų. Kruviniausi susi
kirtimai tarpe darbininkų ir 
valdžios spėkų įvykę mieste 

visuose

Ne viskas ramu Amerikos So
cialistų Partijos fronte. Ponas 
Oneal, partijos organo “The 
New Leader” redaktorius, bėda- 
voja, kad partija ir jos veikė
jai užmiršę darbininkų klasę, o ( 
nukeliavę į “kolegijas, bažny- Linze. Vienoje ir 
čias, Y.M.C.A. ir teologines se- miestuose darbininkai stato

Partijos kalbėto- barikadas ir ginkluojasi. So-minarijas.”
jai, baltarankiai ir baltakalnie- 
riai ponai, tose įstaigose esą 
garbingai priimami ir didžiai 
gerbiami. “1933 metai davė 
auksinę progą pasiekti darbi
ninkų mases,’’ sako Oneal, “bet 
pagal mano nužemintą nuomo
nę, Nacionalis Pildomasai Ko
mitetas neišnaudojo tos pro
gos.” Buržuazinė spauda pra
dėjus vienvališkai socialistus 
šlovinti. ; Partija atsitraukus 
nuo masių. Partija užmiršus 
proletariatą. Oneal šaukia su
rinkti iš visų kampų proletari
nius agitatorius ir paleisti juos7 
darban atsteigti partiją del 
“darbininkų klasės.”

cialistai darbininkai veržia
si į mūšį prieš fašistus, o 
vadai mokina užsilaikyti ra
miai. Austrijoj darbininkai, 
pasimokinę iš Vokiet. įvy
kių, žadančiuoju neužleisti 
galios kruviniesiems fašis
tams.

Bet Oneal nekalba iš širdies. 
Jo vedamas partijos., orgahąs 
buvo ir pasiliko darbininkų ap
gaudinėjimo laikraštis. Jis no
ri proletarinių agitatorių ne i T 
tam, kad partija kovotų prieš 1 
kapitalizmą, bet tam, kad Onea- j 
lams ir kitiems ponams nepali
kus generolais be armijos.

MADRID, Ispąnija.—Pra
sideda visuotinas streikas. 
Konservatorių . valdžia pa
skelbė, kad jinai susekus 
darbininkų rengiamą sukili
mą ir sumobilizavo visas 
spėkas darbininkų judėjimo 
sukriušinimui.

social-demokra- 
vidujinio 

Socialistic 
Francijoj 
Socialistų 
Socialistic

Tarptautinė 
tija nasruose didelio 
krizio. Francijos 
Partija jau suskilo, 
šiandien yra dvi 
Partijos. Ispanijos
Partijoj gimė trys grupės. De
šinioji grupė reikalauja, tęsti 
bendradarbiavimą su buržuazi
ja. “Kairioji” grupė reikalau
ja revoliucijos pagelba užgrobti 
galią pirm, negu fašistai ją pa
sigrobs. Vidurinė grupė mas
katuoja tarpe tų dviejų: kalba 
už revoliuciją, bet atmeta ją 
darbais.

‘ • ■ f I I (

Lenkijos Socialistų Partijoj 
taip pat ^pasidalinimas.. Ginčai 

jeina de] proletarinės diktątū- 
|ros. Nesenai įvyko partijos 
kongresas. Dalyvavo 125 de
legatai. Dešinysis sparnas rei
kalavo “visais kaštais ginti de
mokratiją’’, 
nas tvirtino, 
diktatūra yra 
į socializmą’’.
40 atstoviu kongrese.

Vidurinė srovė pripažino, 
kad “tam tikrose sąlygose pro
letarinė diktatūra Lenkijoj ne
išvengiama”, bet griežtai prie
šinga skelbimui proletarinės re
voliucijos idėjos, ruošimui dar
bininkų prie proletarinės dikta
tūros įsteigimo. Ši srovė lai
mėjo kongrese ir nustatė parti
jos politiką: žodžiais už prole
tariato diktatūrą, bet darbais 
prieš!

“Kairysis” spar- 
kad ‘"proletarinė 
vienintelis kelias

Ši grupė turėjo

MAMERIU STREIKAS JAU UŽSIBAIGĖ; 
MALONEY, CAPPELIN1 STREIKO REI
KALUS PARDAVĖ ROOSEV. VALDŽIAI

WILKES-BARRE, Pa. — 
Nepaprasta naujos United 
Anthracite Miners unijos 
konvencija nutarė streiką 

| užbaigti. Tokia valia buvo 
ponų‘unijos vadų Maloney 

j ir Cappellini. Streikierių 
| reikalai pavesti Roosevelto 
valdžios darbo tarybos ag
entui tūlam James A. Gor
man. Taigi, mainieriai nie- 

!ko nelaimėjo, nes jiems va- 
i dovavo reakciniai elementai,

kurie neva priešingi Lewiso 
mašinai, bet priešingi savo 
grynais asmeniniais sumeti
mais.

Konvencijoj ponas Malo
ney apgavingai padėjo ant 
stalo (atmetė) rezoliuciją 
už Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Bilių. 
Vadinasi, Maloney bedarbių 
reikalai nerūpi. Mat,- jis 
gauna į metus keturis tūks
tančius dolerių algos.

LIETUVIAI DARBININKAI STOJA Į 
KOMUNISTŲ PARTIJOS EILES

WATERBURY, Conn.
Sekmadienį, vasario 11 d., 
buvo sušauktas susirinki
mas lietuviu komunistų ir 
artimų simpatikų. Dalyva
vo drg. A. Bimba, Centro 
Biuro Sekretorius ir plačiai 
aiškino lietuvių komunisti
nio judėjimo problemas. Vi
sa eilė draugų bei draugių 
dalyvavo diskusijose. Pla
čiai apdiskusuota vietos ju
dėjimo reikalai. Susirinki
mas davė puikias pasekmes: 
pabaigoje susirinkimo net

— septyni draugai pasižadėjo 
tuojau įstoti į Komunistų 
Partiją. Nėra abejonės, 
kad tie draugai išpildys sa
vo duotą žodį.

Taigi, Waterburio darbi
ninkai jau vykina gyveni- 
man rytinių valstijų lietu
viu komunistu konferenci
jos iškeltą obalsį visur pa
dvigubinti lietuvių partijie- 
čių skaičių iki gegulės 1 
dienos. Tą pavyzdį turėtų 
pasekti kitų kolonijų drau
gai. Rep.

Gen. Semenovas Talkoj 
Pas Japonus Imperial.

Naujas Civilis Karas 
Tuoj Prasidės Cfiinijoj

a
SSSR. Komunistų Kongresas 
Išrinko Polbiurą

MASKVA. — Komunis
tų Partijos kongresas iš
rinko politinį biurą iš se
kamų draugų: Stalinas, 
Molotovas, Kaganovičius, 
Vorošilovas, Kalin inas, 
Ordžinikidze, Kubiševas, 
Kirovas, Andrejevas ir 
Kosioras.

Pirmu sykiu į.partijos 
Centralinį Komitetą tapo 
išrinktas draugas Litvino
vas, užsienio reikalu ko- 
misaras.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Liublinas, Lenkija. — Pil

sudskio policija suareštavo 
49 darbininkus ir kaltina 
juos gabenime revoliucinės 
literatūros iš užsienio.

Athens, Graikija. — La
rissa kalėjimo kareiviai ka
liniai paskelbė bado streiką 
ir reikalauja paliuosavimo.

Sofia, Bulgarija 
tralinio kalėjimo 
nių 
streiką, tai yra, iškovojo 
tam tikrus palengvinimus.

Mes Užrakinome Mūsų Krašto Rublius 
Tokia Plieno ir Cemento Spyna, Kuri 
Atsilaikys prieš Aštriausias Imperia

list Iltis,” Pasakė Gen. Bluecher
MASKVA. — Sovietų Są

jungos Komunistų Partijos 
kongrese pasakė karštą pra- 

| kalbą draugas Bluecher, So
vietų Raudonosios Armijos 
vadas Tolimuose Rytuose. 
Bluecherio i š s i r e iškimus 

į kongresas sveikino su di
džiausiu entuziazmu.

aštrus ir pasirengęs apsi
ginti ir nugalėti visus, ku
rie bandytų pasikėsinti ant 
mūsų krašto ramaus socia
listinio kūrybos darbo. Kas 
išdrįs peržengti mūsų rube
žius, tas bus visai sunai
kintas. Mes atliksime šitas 
pareigas po mūsų kr mga

Jisai bolševizmo vėliava, po vc- 
numaskavo Japonijos impe-'^aya klasių kovos ir broly- 
rialistų prisirengimus prje | bėję su dii bančiais viso pa
karo prieš Sovietų Sąjungą. sau10. 
Nurodė, kad Japonija šian-( --------------------
dien* turi Mandžurijoj 130,- '^ • n ..
000 savo kareivių, 115,000 KOffllifflSty FarUJOS 
oTondrus^SbaitagvS41eŽ; Priešseimin. Diskusijos 
karo laivyną Sungari upėje,
500 karinių orlaivių ir t.t. j Amerikos Komunistų Par- 
Jinai išvedė geležinkelį ties Į tijoje prasidėjo plačios dis- 
Sovietij Sibiro rubežium, nu- i kusijos, kaipo prisirengimas 
tiesė tūkstančius kilometrų I prie 8.tos konvencijos. Dis- 
kelių del armijos kilnojimo, i kusijos

Bet, pasak draugo Blue- Workeryje. .
_ Cen- cher, Sovietų Sąjunga taip mitetas ragina visus parti- 

80 noliti- l3a^ prisirengus atremti plė- i°s narius tose diskusijose 
šikiškus užpuolimus. Toli- i dalyvauti. Be to, visose

vedamos “Daily
” Partijos ko-

.j kalinių laimėjo bado ūkiškus užpuolimus. ...
............'mųjų Rytų Sovietų Armija Partijos kuopose taip pat

prasideda priešseiminės dis- 
Kiekvienas narys

MUK DEN, Mandžurija. 
—Caristas generolas Seme
novas vėl pradėjo darbuotis 
prieš 'Sovietų Sąjungą. Ji
sai si? savo baltagvardiečių 
armija tarnauja Japonijos 
imperialistams ir provokuo
ja karą prieš Sovietų Sąjun
gą. O Semenovo avantiūrą 
finansuoja imperialistinė 
Japonija.

Drg. Dimitrovas Žada 
Paskelbti Alkio Streiką

Chinijoje tarpe Nankingo 
ir Caųtono militaristų pra
sideda pjovynės. Numalši
nęs Ftikien provincijoj suki
limą, Chiang Kai-shekas 
grūmoja paskelbimu karo 
Cantono šaikai. Atviras 
karas prasidėsiąs neužilgo. 
Jis žada būti labai kruvinas, 
nes Cantono valdžia turi di
deles karines spėkas.

Pasak pranešimo, skelb
damas karą Cantonui, 
Chiang Kai-shekas tęsiąs 
karą taip pat prieš komuni
stus Centralinėj Chinijoje.

esanti puikiai ginkluota, jos 
komanda randasi rinkti- kusijos.
niausiu oficierių rankose. &ali duoti patarimus ir su- 
Jis pareiškė: “Mes užraki- i manymus del partijos kon- 
nome savo krašto rubežius I vencijos.
tokia plieno ir cemento: _____________
spyna, kuri galės atsilaiky- i
ti prieš aštriausias imperi- Valdžia Paskelbus Karą 
ahstų iltis. Jis uzti i ino, i N. Y. Miesto Žiurkėms 

Praga. — Gautas prane- kad Sovietų armija apgins! z--------
Šimas, kad Vengrijoj vie
nam distrikte valdžia sua
reštavo 20 valstiečiu už 
klausymąsi per radio Sovie
tų programos.

Copenhagen. — Socialde
mokratas premjeras įsakė 
nubausti kalėjimu tuos ka
reivius, kurie atsisakė ske- 
bauti ir streiką laužyti.

BERLYNAS. — Drg. Di
mitrovas pareiškė, kad jei
gu greitu laiku jis ir jo 
draugai bulgarai komunis
tai nebus paliuosuoti, jis pa
skelbs bado streiką. Tuo 
tarpu fašistų valdžia grū
moja išdeportavimu iš Vo
kietijos Dimitrovo motinai 
ir seseriai.

Chinijos spauda Apie Karą 
Tolimuose Rytuose

SHANGHAI. — Visa Chi- 
nijos spauda plačiai rašo 
apie santikius tarpe Japoni
jos ir Sovietų Sąjungos. Ji 
tvirtina; kad karas turėsiąs 
įvykti, tik esąs klausimas 
laiko, kaip greitai jisai pra
sidės. •

Anglijoj Auga Bedarbė

LONDONAS.—Sausio mė
nesį Anglijoj bedarbių ar
mija padidėjo 164,989 dar
bininkais. Valdžia rapor
tuoja, kad šiandien Angli
joj yra 2,389,068 užregist
ruoti bedarbiai.

NAŠLĖS APSIŽENIJO, 
NEGAUS PENSIJOS

LONDON. — 1933 me
tas apsiženijo 1,000 kare 
žuvusių kareivių 
Tuo būdu valdžia 
joms mokėjimą 
Valdžia tuomi
$250,000. šiandien Angli
joje yra 1,107,000 našlių ir 
našlaičių, kurie gauna valdžios 
pensiją, nes jų maitintojai žu
vo s pereitam kare.

našlių. 
sustabdė 
pensijų, 
sutaupė

Maskva. — Komunistų 
kongrese kalbėjo senas bol
ševikas draugas -Križanovs- 
kis ir pasakė: “Aš išgyve
nau partijoje 42 metus. Šį 
savo dalyvavimą mūsų par
tijos kongrese skaitau di
džiausiu džiaugsmu mano 
gyvenimo.”

Sibirą, ir pasakė: “Jūs gali
te budavoti socializmą be 
didelio susirūpinimo!”

Karščiausiai d e 1 egatams 
sveikinant, drg. Bluecher 
baigė savo prakalbą: “Rau
donoji Armija yra vieninte
lė armija pasaulyje, kuri 
neturi už tikslą užgrobti ki
tus kraštus. Kartu su visa 
šalim, kartu su visa parti
ja, Raudonoji Armija kovo-

“Bet mūsų ginklas yra

NEW YORK. — Federa
te Viešos Sveikatos Tarny
ba nutarė paskelbti karą 
žiurkėms. Prie to karo pa
statyta du šimtai CWA dar
bininku. Greitu laiku tas 
skaičius bus padidinta iki 
1,800 darbininkų. Supirkta 
67,000 slastų ir 2,000 auto
matinių lempų. Visas karas 
lėšuosiąs net $218,000, kol' 
visos žiurkės New Yorko 
mieste būsią išgaudytos, su
medžiotos !

Tokio, Japonija. — Karo 
laivyno ministeris Osumi 
pareiškė, kad prie karinių 
laivų budavojimo bus pri
imta 10,000 naujų darbi
ninku. '

New York. — Internatio
nal Brotherhood of Elect
rical Workers unijos loka
lus užgyrė kongresan įneš
tą Darbininkų Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Bilių. 
Lokalus turi 3,500 narių.

Chicago.—Pieno išvežio- 
tojų unija vienbalsiai nuta
rė atmesti kompanijų pasiū
lymą nukapoti algas ant $5 

(savaitėje.

UŽSIDARĖ KOMUNISTĮJ PART. KONG
RESAS, ATLIKĘS MILŽINIŠK. DARBUS

MASKVA. — Užbaigė se
sijas Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos 17-tas 
kongresas. Nuveikti dar
bai milžiniški. Kongresas 
parodė pilniausią partijos 
eilių vienybę. Buvusių opo
zicijų draugai prižadėjo iš
tikimai darbuotis ir praves
ti kongreso tarimus gyveni
mam Kongresas išlukšteno 
Pirmo Penkių Metų Plano 
atsiekimus ir priėmė Antrą
jį Penkių Metų Planą, kuris 
numato padidinimą gamy
bos dviem ir puse sykių. Pa
daryta svarbūs organizaci-

niai žygiai, kad partijos or- . 
ganizaciją patobulinus ir 
kiečiau surišus su kūrybos 
darbu ir su plačiomis ma
sėmis. Visi kongreso tari
mai priimti vienbalsiai.

O pasaulio oportunistai ir 
visokio plauko renegatai 
laukė Komunistų Partijos . 
eilėse pasidalinimo, net pra
našavo sukilimą prieš drg. 
Stalino ir viso Centralinio 
Komiteto vadovybę. Jų vii- , 
tis neišdegė. Jų kontr-re- 
voliuciniai troškimai neišsi
pildė.
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geriausias sue^i i svetainę ir kalbėti apie gina gerklės plėves, kaip kad,pus glicerinos ir citrinos sun-

Bet 
apie

savo sėb- 
dabar tu

šiltu vandeniu su
Muilas suskaldo

every day, except Sunday.
M TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW YORK

PLYMOUTH, Pa.—Mainie-

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879_______

’ • viršininkėliais.
.su eiliniais nariais nesiskaito 
ir veikia taip, kaip jiems at
rodo geriaus.

čia visokį kunigai ir kiti 
kompanijos pagelbininkai de
moralizuoja mainierius, kurie 
apie mainieriu padėtį nieko 
nežino. Todėl mainieriams la
bai sunku vesti kovą. Tačiaus 
eiliniai nariai turėtų veikti

Prašymais, 1 maldavimais 
mainieriai nieko nelaimės.’ 
Mainieriai turi patys vesti ko
vą ir ją laimėti. Eiliniai na
riai nutarė eiti i pi kieto eiles, 
nepaisant, kad uždrausta pi- 
kietuoti. Tad ir laikykimės 
šio tarimo. Veikime patys 
mainieriai. kovokime už mūsų 
reikalus.

vaitos laiko. Buvau pas gy
dytoją. Sakė, kad “laryngi-

Davė pilių, plauti ii

Užkimęs ir Jau Plikas

Prašau duoti man atsaky
mą per “Laisvę.” Man labai 
užkimo gerklė ir skauda. Ne
galiu kalbėt. Kad ir kalbu,

L’IO 1d,

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Tūla davatkėlė, Lietuvoje, 
nuėjo anksti išpažinties ir, at- 

jsinešusi su savim desėtką 
I kiaušinių, pasidėjo spaviedny- 
čioj ir laukia kunigo. Bet 
nei nepastebėjo, kaip kunigas 
atėjo, tik girdi, kad jau bel- 

idžia i langeli, kad spaviedo- 
Į tusi. Davatkėlė (persigandu
si):

“Dvasiškas tėveli, ant kiau
šinių atsisėdai.”

“Tu, sena sterva.” rėkia tė
velis. “ar nežinai, kas sakyt, 
priėjus prie langelio? žegno-

Atsakymas.

Jums yra gerklės sloga, ka
taras. “Laryngitis” reiškia— 
įdegimas kvėpuojamos gerk
lės, ypač tos dalies, kur yra'lys. 
balso stygos. 
Jums įsimetė gerklėn sius 
Gal būt nuo perdidelio rėka-' 
vimo, o gal da gerokai įsigė-įkas padaryti, 
rus. 
daro 
m o.

prie odos prikepusios, tada tos komisijos priešakyje stovi. 
geriaus jąsias plauti pašil- kunigas. Tai jau galima tikė-i 

tis, ką ta komisija nuveiks. i 
Vaizduokitės tokius daly-Į 

kus. Mainieriai streikuoja, 
jie kovoja, jie pikietuoja, na 
o kunigus'siunčia kaipo dele-Į 
gacijas į Washingtona. Rodos, j Moteris (parodoje): Jau 
kad tas kunigas geriau žino dvi valandos, kaip jieškau sa- 
mainierių reikalus. Bet rei-'vo vyro ir negaliu surasti, 
kia pasakyti, kad kunigai nė-i Antra Moteris: Tas niekis!

’ i ra buvę mainose, jie nežino j Aš jau apie 20 metų jieškau 
!mainieriu gyvenimo. Tai jie!ir dar negaliu surasti.
ir negali kovoti už mainierius. [ Toronto Dzūkas.

esti ir nosyse laike nosų slo-ikos. Galite vilgyli keletą kar- 
kad ta gos. Reikia taipgi žinoti, kad tų į dieną. Meskite gėrimą, 

Vartokite gerą, 
gali gerklę, balso stygas už-■ nesugadintą maistą. Kiek ga- 

imti. j Įima, higieniškai gyvenkite.

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ................. 15.00

■ Brooklyn, N. Y., per year ................. $7.00
Foreign countries, per year ............. $7.00
Canada and Brazil, per year ............... $5.00
United States, six months ............. $2.50
Brooklyn, N. Y., six months ............... $3.50
Foreign countries, six months ........ $3.50
Canada and Brazil, six months ........ $2.50

Leonas (susitikęs 
rą) : Ei, Petrai, ką 
veiki ?

Petras: Mėginu 
darbininkų klasę.

Leonas: Reiškia, mokini so
cializmo ?

Petras: Na, ne ! Pardavinė
ju budininkus.

mainieriu .reikalus.
Paskiaus sužinota, 

konferencija nieko nenuveikė, ir džiova, džiovos bakterijos j nerūkykite. 
Tiktai išrinkta komisija pa
siūti į Washingtona. Tačiaus

rių streikas eina sena vagža. tai visai patylom, jau trys sa- 
Mainieriai eiliniai nariai nori 
kovoti. Jie sako, kad reikia! ’ . I .laikytis kol ką nors laimėsime, tis. 

smulkias daleles ir [Bet visa bėda su tais lokalų gerti, bet nieko negelbsti. Ką 
Jie [aš turiu daryt toliau?

Ir dar biskį. 
tų amžiaus, o jau plikas, 
labai niežti galvos odą. Var
tojau visokius tonikus, 
tik barbenai davė, bet nieko [ 
nemačina. Taipgi ir kitas kū
no dalis labai niežti, žodžiu 
sakant, kur tik plaukų randa
si, ten labiausia ir niežti, krū
tinę ir visur.

I

Hitlerio Diktatūra 
Nusmerkta Žūti

Hitlerio valdžia veda begailestingą už
puolimą prieš darbininkų klasę tokiu ma
stu ir žiaurumu, kokio dar niekados pir
miau nėra buvę.

Fašisto Papeno vyriausybė buvo nu
griauta todėl, kad jinai negalėjo užtik- 
rint, jog ir toliau sugebės išlaikyt tokį 
padidintą slėgimą darbininkų klasės.

Tuomet buržuazija pasišaukė į valdžią 
generolą Von Schleicherį, kurį rėmė 
Reichsbanner organizacija. Buržuazija 
tikėjosi, kad jis apie save suspies didelę 
masę (tam tikrų slouogsnių) žmonių, ir 
tuo pamatu galės įgyvendinti Papeno 
programą.

Generolas von Papenas, linkęs į “socia
lius pataisymus”, mėgino įvykdyt sutar
tį tarp Centro Partijos (katalikų) ir re- 
formistiškų darbo unijų, o suskaidyt na
cionalsocialistų (nazių) partiją su pagel- 
ba Gregoro Strasserio. Tatai jam nepa
sisekė. Tuomet buržuazijai nieko dau
giau neliko, kaip tik pervest valdžią į 
nacional-socialistų (fašistų) rankas. 

r

Funk, nacional-socialistų teoretikas, 
sakydamas prakalbą Ponų Kliube dar 
prieš hitlerinį perversmą, šitaip išdėstė 
savo partijos pareigas: Nustatyt kuo že
miausias darbininkams ąlgas; sulaužyt 
įsigyvenusią darbo sutarčių sistemą, pa
gal kurią darbininkai bendrai darydavo 
sutartis del algų su samdytojais; truks- 
laikys, išvežt daugiau Vokietijos dirbi
nių pardavimui į užsienius, nepaisant, , 
kaip tatai atsilieptų į būklę darbo minių.

Ir pirmieji Hitlerio valdžios žingsniai 
pilnai atitiko tokiai programai. Tik kai 
del urmaus išvežimo Vokietijos dirbinių 
į užsienius, buržuazija atrado, kad čia 
jau ne toks lengvas dalykas net su fašiz
mo pagelba.
Ofensyva prieš Bedarbius ir Dirbančius

.Užtat fašistai visais garais naikina 
bendrąsias darbininku sutartis su sam
dytojais. Jie vykdo naujus, fašistinius 
neva “algų kontraktus”; čia darbo mo
kesnis nustatomas kiekvienam darbinin
kui paskirai, ir alga gali jam būt. moka
ma didesnė ar mažesnė, pagal daugiau 
ai' mažiau darbo padarymą. Pirmiaus 
algų sutartis darydavo darbo unijos ir 
būdavo nustatoma bendros algos ne tik 
unijiniams darbininkams, bet ir neorga
nizuotiems; už sutarties laužymą sam
dytojai galėdavo būt baudžiami.

Fašistai tolydžio, ėmė naikinti socialį 
draudimą it kareivinti bedarbius.

1928 m. 60 iš kiekvieno šimto bedar
bių gaudavo pašalpą, sulig socialio drau
dimo įstatymo;'1932 m. jau 29 iš šimto 
bedarbiai gaudavo tą pašalpą; 1933 prie 
fašistų valdžios tik 12 bedarbių iš kiek
vieno šimto oficialiai registruotų teturėjo 
tokią pašalpą.

Pirmiau bedarbių pašalpa buvo mo
kama per 48 savaites; dabar ji temoka
ma tik per 6 savaites'. Po šešių savai
čių tam tikra ištyrimo komisija spren
džia, ar bedarbiui reikia pašalpos; bet 
veik niekas per tą komisiją daugiau ne
begauna jokios pašalpos. O bedarbė 
auga.

•Pi.-m 1933 m. kovo 5 d. rinkimų, na- 
cional-socialistai, beje, buvo pridėję po 
dvi markes mėnesinės pašalpos. Tuom 
norėjo parodyt, kad fašistai yi-a pirmoji 
nuo 1928 m. valdžia, kuri nesumažino, 
bet “padidino” pašalpą. Taip fašistai ir

Imant, kad 1928 metais pramonė ėjo 
visu 100 punktų, tai 1932 metais—jau 57 
punktais. O šiais 1933 metais pramonė 
tedirba tik vienu trečdaliu savo pajėgu
mo (33.3 nuoš.).

Iš bendro 10,000 akcijinių (šėrininkų) 
kompanijų skaičiaus su kapitalu 24,500,- 
000,000 markių paskelbė finansines apy
skaitas tiktai 1,711 kompanijų su kapi
talu 17,200,000,000 markių nuo 1931 m. 
liepos iki 1932 m. liepos. Apyskaitos gi 
rodo, jog šios kompanijęs operuoja su 
1,256,000,000 nuostolių per metus.

Pramonė, lauko ūkis, miestinis nekilno
jamas turtas įvairiose valstijose ir savi
valdybėse turi skolų > 91,000,000,000 mar
kių. Užsienimas Vokietija skolinga 15 
bilionų markių, apart karo kontribuci
jų. Valstybės iždas 1931-2 metais turėjo 
nepritekliaus 1,690,000,000 markių, o 1932 
33 metais jau 1,808,000,000 markių, 
dar “nematomo nepritekliaus” esą 
du bilionu markių.

Vis mažiau ir mažiau mokesčių
na iš buržuazijos ir todėl valdžia už
kraus ant darbo žmonių dar sunkesnę 
mokesčių našta, kuri jau ir taip yra ne
pakeliama. Visokeriopas darbo masių 
apiplėšimas—tai fašizmo politika.

Santykių Paaštrėjimas su Užsieniais
Užsienio politikos srityje, fašistų pa

darytas įvežimų aprėžimas ir didžiausias 
muitų išpūtimas iššaukė atkeršijimo 
žingsnius kituose kraštuse prieš Vokieti
jos ta vorus.

Varydami agresyvę užsienio politiką, 
reikalaudami sau apsiginklavimo ir pa
tys savo nuožiūra įkaitusiai ginkluoda-

■ miesi, demonstruodami karišką ' .prisi
ruošimą prieš visus savo kaimynus, siek
dami “pataisymo rubežių”, nustatytų per 
Versalės sutartį,—visu tuom fašistai 
smarkiai paaštrino santykius tarp Vo
kietijos, iš vienos pusės, ir Franci jos, Če- 
choslovakijos, Rumunijos ir Lenkijos, iš 
antros pusės.

HItleriečių provokacijos ir dar negir
dėtas teroras prieš visus darbo žmones, 
prieš intelektualus ir tautines mažumas, 
ypač prieš žydus, tikrai užpelnė Vok. fa
šistams viso pasaulio neapykantą.

Prie Ko Turės Privesti Hitlerio 
Fašizmas

Bendrai pasakius, padėtis štai kokia: 
Hitleris atėjo prie valdžios vairo, neša
mas didėjančio krizio bangos. Jo'parti
ja nieko negalėjo duoti .darbo minioms. 
Priešingai, fašistai dar labiau padidino 
sunkųjį buržuazijos užgulimą ant minių, 
kuris ir taip jau buvo labai sunkus.

Šovinizmas, kurį išjudino Hitleris, bus 
prieš jį patį nukreiptas, kai tik smulkiai- 
buržuazinės masės įsitikins, jog fašistai 
jas apgavo, žadėdami jiems Vokietiją to
kią, kokia buvo pirm pasaulinio karo.

Masės neišvengiama apleis fašistus ir 
išstos kovon prieš juos. Šičia turės nu- 
sveriamos reikšmės darbo minių kairėji
mas ir keitimasis daugio spėkų, kokios 
eis su Komunistų Partija, o kokios su So
cialdemokratų Partija.

Hitlerio partija negali išgelbėti Vokie
tijos buržuaziją. Priešingai, fašistai dar 
tik pagreitins buržuazijos kritimą. Jie 
veda Vokietijos buržuaziją į katastrofiš
ką pragaištį!

prisigerino tūliems nesusipratusiems dar
bininkams.

Dabar gi, vietoj naikinamos bedarbių 
apdraudos, fašistai įvedinėja verstiną 
darbo tarnybą. Vyriausias to tikslas— 
sudaryt iš bedarbių armiją. Fašistai pa- 
simojo bėgyje vienų metų pervaryt per 
karišką mankštą 600,000 jaunų bedarbių, 
ir per dvejus metus tuo būdu sukurt ar
miją iš miliono ir 200 tūkstančių karei
vių—atsitikimui karo. Valstybinėse be
darbių stovyklose (kempėse) jie lavinami 
daugiausia karo amato ir tik dvi valan
das per 'dieną paaukoja kokiam produk- 
tyviškam darbui.

Bet iš stovyklų taip pat yra teikiami 
labai pigūs darbininkai dvarininkams ir 
šiaip stambesniems žemės savininkams. 
Jie yra verčiami atlikti ir įvairius dar
bus, kuriuos pirmiau dirbdavo mūrinin
kai, medžio darbininkai ir kiti. Stovyklų 
bedarbiams, suprantama, už tai moka 
daug pigiau, negu aniem tų amatų dar
bininkam.

Bedarbiams stovyklose, finansuojamo
se savivaldybių, yra skiriama po 45 cen
tus per dieną (skaitant amerikoniškais 
pinigais); bet kuomet atskaito iš bedar
bio algos už valgį, butą ir darbinius 
drabužius, tai jam atiduoda pinigais 
(“del taupymo”) tik 9 fenigius, arba du 
amerikonišku centu. Šiose stovyklose 
reikia 6 valandas dienai dirbti ir dar ke
lias valandas kariškai muštruotis.

Vidutinis nelavintas darbininkas Vokie
tijoj 1932 metais antra tiek daugiau už
dirbdavo, negu dabar yra mokama be
darbiams stovyklose.

Prieš rinkimus fašistai visko žadėjo 
darbininkų klasei, o paskui prižadų ne
pildė. .Panašiai jie elgėsi ir su valstie
čiais ir smulkiąja buržuazija.

Bandymas Papirkt Valstiečius
Pirm rinkimų fašistai; apribojo įveži

mus lauko ūkio produktų iš svetur į Vo- 
kietijąi Muitiniai mokesčiai už įvežimą 
Vokietijon tūlų produktų buvo pakelti 
n’et iki 500 nuošimčių, ypač ant tokių 
produktų, kuriuos naudoja plačiosios 
žmonių masės. Tatai fašistai padarė, 
idant rinkimuose susigaudyt balsus že
mės savininkų ir savininkėlių. Bet tie 
fašistų parėdymai davė naudos daugiau
sia tik stambiems žemės savininkams, 
taip pat turtingiems ir vidutiniams ūki
ninkams. Tuo pat laiku buržuazija pa
skelbė moratorium (laikiną suspendavi
mą) ant skolų, kurias buvo kalti žeminin
kai. Ir taip valstiečiai buvo laikinai ap
saugoti nuo ūkių nuosavybės išpardavi
mo per varžytines už skolas. Tokie žing
sniai padėjo hitleriečiams sustiprinti sa
vo įtaką sodžiuje.

Bet ar gali valdžia ir ateityj papirkti 
valstiečius tokiais muitais ir užsieninių 
įvežimų apribojimais? Juk tais žingsniais 
yra dirbtinai palaikoma didelė lauko pro
duktų brangenybė, kuomet darbininkų už
darbiai ir įvairių tarnautojų algos nuolat 
mažėja, kuomet bedarbių pašalpa be pa- I 
liovos kapojama, kuomet visiškai negau- į 
nančių pašalpos bedarbių skaičius vis au
ga ir auga. Ne, negalės fašistų valdžia 
ateityje tokiais būdais papirkinėti vals
tiečius. O kai del moratoriumo, jau vals
tiečiai dabar statys savęs klausia: ką da
rysime, kada; bus moratorium nuimtas 
(kai reikes ątįsiteisti skolas) ?

Hitlerio valdžia nieko negali duoti 
smulkiajai bpržuazijai miestuose. Skai
čius norinčiu gaut iš fašistų, vietąs yra 
milžiniškas, bet vietų skaičius apribotas. 
Iš tų vietų valdžioje ir miestinėse valdy
bose tapo išvyti Centro Partijos žmonės 
ir socialdemokratai, ir jąsias fašistai už
pildė tiesioginiais savo pakalikais.

Šitokius dalykus turint galvoj, nėra 
stebėtina, jog jau dabar pasireiškia nusi
vylimas tūluose sluogsniuose piliečių, bal
savusiu už fašistus. . .

v y

Ekonomines ir Finansines Padėties 
Didelis Pablogėjimas

Užvis daugiau sveriantis punktas, ta
čiaus, yrą tas, kad ekonominė ir finansi
nė būkle Vokietijoj katastrofiškai pa
blogėjo.

dytu sėmenų aliejum 
karštas sėmenų aliejus tai j 
geriausias vaistas gydymui | 
sutrūkusios, suskerdėjusios 
odos.

Kai rankos apsivelia ma-

Sėmenų Aliejus Gera Gy
duolė Rankų Odai

Šutintus sėmenis arba sė
menų aliejų žmonės Lietu-- 
voj vartodavo, kaip vaistą | liūvomis, padirbtomis su al- 
nuo įvairių 
skausmų bei įdegimų.

Dabar mokslinis žurnalas 
“Scientific American” 
tvirtina sėmenų aliejaus gy-1 
dančiui ypatybę bent vienam ! 
dalykui, būtent, 
jusioms, atšiurusioms 
koms.

Sėmenų aliejus yra pata
riamas nusiplovimui dažų, 
liakėrinių maliavų ir 
Užtenka jo šaukštuko, kadį" 
nusivalytum rankas betrin- im
damas, kol visos svetimos' 
medžiagos bus atliuosuotos' 
ir ištirpintos. Po to rei
kia, nenušluostant aliejaus, 
nusiplaut rankas šaltu arba 
geriau 
muilu.

paviršutinių Į koholiu arba su celiuliozu 
' galima naudot ir stearino i 
aliejų (oleiną) vietoj sėme- 

; nu. Jis taipo pat geriau 
Pa [veikia pašildytas, negu šal- 

i tas.
suskerdė- - Reikia suprasti,. kad sė- 

ran-'menil a^ejus naudingas ir 
i suskilusiai, sušiurusiai vei- I 
j do odai. Tam jis veikiau-

- i šia yra geresnis, negu dau- 
kt? Į &uma Patentuotų “kold kry-

- - mu'.”

abelnai jį atliuosuoja, ta-vadais ir 
čiaus gana gerai putoja be- 
simazgojant.

Ir ve kur yra sėmenų alie
jaus gerumas. Jis neištrau
kia iš odos natūraliu, rėika-’ 
lingu riebalų, kaip kad juos 
“išvagia” benzinas, gazoli
nas ir turpentinas. Priešin
gai, po nusiplovimui muilu, daugiau ir imti vadovybę į sa- 
dar lieka nepastebimai ma- vo rankas.
- * -• Vasario 6 dieną unijos vir-Į

. šininkai sušaukė konferenciją.
bet jie pasiėmė tokią svetai- 

inę mažą, kur nieku būdu eili- 
' ' • • * *1* 1 ]

i pasiklausyti, ką tie ponai tars. 
[Reikėjo paimti didelę svetai
nę. kur galėtų sueiti daug dar
bininku.

Bet unijos viršininkėliai tai 
daro su išrokavimu, kad tik 
jiems reikalingi žmonės galėtų

žas truputis sėmenų alie
jaus odoje. Taigi po to
kiam apsivalymui rankų oda 
palieka minkšta ir švelnes-įniai nariai negalėjo įeiti, kad 
nė.

Nuolat plan j antis rankas Į 
benzinu, turpentinu bei pa
našiais skystimais, dažnai 
būna sugadinama rankų 
oda. Sėmenų aliejum plo
vimas tuomet g 
odai pagydymas.

Kuomet liakėrihės malia
vos būna labai sausai pri
džiūvusios arba ilgoką laiką

DARBININKU 
SVEIKATA &

Pilių, vaistų gėrimas ir plo- 
jvimas negelbsti. Mat, plovi
mas, gargaliavimas taip gi
liai nepasiekia. Geriausis gy- 

. dymas, jei gydytojas ten pat 
[ant vietos tepa tam tikrais 
: vaistais, stačiai į tas subrin- 
jkusias balso stygas. Tepa ke
letą dienų, nors po kartą, kol 
'įdegimas dingsta. Be to, ge- 
jrai esti da ir garų įkvėpuoti. į 
puoduką vandens įmaišykite 

Aš esu 39 mc- i šaukštuką šito mišinio: “Cre- 
lf osote, alcohol and tinet. ben

zoin comp., equal parts, to 
kokių nĮake 3 ounces.” Užvirinkite 

I tą puoduką. Suraitę iš laik
raščio dūdą, vieną galą už
maukite ant to puoduko, o ki
tą sau ant nosies ir burnos,— 
ir traukite į save tuos garus, 

1 Įkvėpuokite. Tokiu įkvėpavi- 
mus. po li)-20 minučių, dary
kite keletą kartų kas diena, 
kol balsas visai pasitaisys. O 
tuo tarpu kalbėkite kuo ma
žiausiai, —būkite kaip neby- 

Imkitc žuvų aliejaus, 
Dabar—ndo ko !“cod Iiver oiL” bent po šaukš- 

a9,tą po valgio.
Del nuplikimo tai sunku bus 

Niežėjimui pa- 
Neretai tokia sloga pasi- lengvinti, po šiltos maudynės, 
ir nuo bakterinio veiki-j vilgykite niežinčias vietas aly- 
Bakterijos įjaudina. į d e- vos aliejum, arba sumaišę per-
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Ar Jau Skaitėte Šia Knyga
Trečias Puslapis

MOTERS KOVOTOJOS. DEL liksit mane gyvą, tai aš nenu
stosiu šaukti prie keršto, aš ker- 
šinsiu už savo brolius, aš reika
lausiu teismo ‘pasigailėjimo 
komisijos’ budeliams.”

KOMUNIZMO.—Išleido LDSĄ 
1932 metais. Knyga turi 160 
puslapių. Joje yra 40 paveiks
lų moterų kovotojų, pradedant 
nuo Paryžiaus Komunos iki šių 
dienų. Aprašo virš 100 moterų 
ir merginų klasių kovoje dar
buotę. Daugelis iš jų ir gyvas
tį atidavė kovoje už darbinin
kų reikalus, už komunizmą.

sau į kišenių. Staiga mane

Moterys Kovoje Prieš 
Carizmą

“Vieną kartą draugas Ivano
vas davė man atsišaukimą ir 
prašė jį perduot darbininkui ki-

Knygą gavo kiekviena buvusi ■ tos dirbtuvės. Man labai norė- 
LDSA narė. Bet taip tarpe lie-. josi sužinot jo turinį. Aš nu- 
tuvių darbininkų ji nepakanka-■ ėjau į šalį ir pradėjau greit 
mai paskleista. O dar blogiau,! skaityt. Be abejo, man to ne- 
kad ir gavę kaip moterys, taip reikėjo daryt. Atsišaukimas 
ir vyrai nedaugelis perskaitė,; šaukė prie streiko. Perskaičius, 
nes daugelis vis mano: “Ką čia. aš sugniaužiau jį ir padėjau 
bobos gero galėjo pagaminti.
O kad knyga nedaugelio skaity- kaž kas pagriebė užpakalyje už 
ta, tą paliudija tas, kad apie ją rankos, 
atsiliepimų kaip ir nebuvo.

šios knygos yra tik tas silp
numas, kad joje yra kaip kurių 
moterų labai trumpi aprašymai, 
kas nesuteikia reikalingų žinių 
ir susilpnina knygos gerąsias 
puses. Bet joje yra apsčiai pil
nu aprašymų. Mes rasime 
apie Paryžiaus moteris kovoto
jas, apie darbininkes kovose 
prieš Rusijos carą, moteris re
voliucijoje ir drąsuoles piliečių 
karo liepsnoje 1917—1920 me
tais už Sovietų valdžią. Kny
goje yra apie tai, kaip moterys 
dirba budavojime socializmo So
vietų Sąjungoje, kokias vietas 
jos užima; apie Lietuvos kovo
tojas darbininkes ir Amerikos

“ ‘Duok šen tavo popieriuką!
Kur tu jį gavai? Nana!’

‘Tai buvo meisteris čystiako- 
vas. Jis ištraukė proklamaci
ją man iš kišeniaus ir pradėjo ; 
ją skaityt.

“širdis pas mane pradėjo 
smarkiai tvaksėti, veidas pa
raudonavo. Bet aš greit susi
griebiau.

“‘Kur gavau? Na gi išeina- 
mojoj, bet perskaityt nesuspė
jau, nežinau, kas ten parašyta.’

“ ‘Nesirūpink, patys perskai- 
tysim...’

“Už kelių dienų dirbau nak
tį. Priėjo mokinys ir pasakė, 
kad šaukia į kontorą. Nenuė-

moteris ir merginas kovoje del jau. Nusprendžiau iš pradžios 
darbininkų ir darbininkių labo. I sužinot, kas reikalauja. Iš kie-1

- |mo pažiūrėjau per langa kon- Paryžiaus Komunares toros už stalo sgdgjo prista.
“štai kaip kalbėjo viena Pa- vas ir okolodočnyj.

ryžiaus darbininkė tų laikų Pa-j “‘Tai’, pamaniau, ‘svečiai 
ryžiaus moterų darbininkių' nelabai malonūs. Reikia pasa- 
kliube: “Kas iš liaudies pra- kyti saviesiems.’ Nuėjau į ce- 
kaito gyvena?—Buržuazija. Kas 1 cha, sugavau Ivanovą ir pasa- 
stato puikius rūmus tuo laiku, |kiau jam tyliai.
kuomet liaudis gyvena lindynė-i “‘Prasti dalykai: rinkis daik- 
se? Kas atsisako stot. į kovą, I tus ir brauk!’
kuomet versaliečiai mušą liau- ’ “Draugas Ivanovas greit už- 
dį? — Ir vėl ta pati buržuazija. | sidėjo švarką ir išėjo. Tuometį 
Ne, ne! Mums nereikia buržu
jų ir kunigų, bažnyčias reikia 
paverst į dirbtuves, o buržua
zija ir kunigai tedirba drauge 
su mumis. Ne, mums nereika
lingi vienuolės ir vienuoliai, ne
reikalingi mums tie dykaduo
niai.” Kita senukė darbininkė 
sakė: “Reikia be pasigailėjimo 
baust visus, kas priešingas Ko
munai. Reikia priverst tuos po
nus klausyti, arba reik šaudyti i nieko neatsakinėt į jų klausi
muos. Reikia kad reakcionieriai | mus. 
ir versaliečiai bijotų, matydami, 
kad Komuna moka baust prasi
kaltėlius.” Tų dviejų darbinin
kių žodžiai taip pilni klasinės 
sąmonės, kad jie gal būt puikiu 
pavyzdžiu daugeliui šių dienų 
proletarėms.”

Kada buržuazija nugalėjo 
Paryžiaus Komuną, nebuvo pa
sigailėjimo linkui darbininkų, 
moterų ir net vaikų. Bet jo ne
prašė kovotojai. Komunarė 
Louise Michel teisme pareiškė 
buržuajams į akis:

“Aš nenoriu teisintis, aš ne
noriu ir to, kad mane teisintų. 
Aš pilnai priklausau prie socia
lės revoliucijos ir gatava esu 
atsakyti už visus jos veiksmus, jai kovoje prieš baltuosius, sa- 
Jūs kaltinat mane generolų ko: 
užmušimo dalyvavime. Aš I 
jums sakau: jie išdrįso šaudyt 
į liaudį ir, jei aš ten būčiau, 
aš tuoj liepčiau šaudyt į tuos, 
kurie davė tokį paliepimą. Gais
rai Paryžiuje? Taip, aš tame 
dalyvavau. Aš norėjau ugnimi 
užlaikyti versaliečių į Paryžių 
įžengimą. Bendraminčių pas 
mane nebuvo: aš dariau tą pa
ti sulig savo išgalės. Jūs vadi
nate save karo teismu; jūs sa
kotės mano teisėjais, bet jūs 
dirbate atviriau, negu ‘pasigai
lėjimo komisija’. Aš reikalau
ju nuo jūs sušaudymo Satori, 
kur mūsų broliai žuvo. Mane 
reikia išimti iš visuomenės. 
Jums liepta tą padaryti. Na, ką 
gi! Kadangi kiekviena trokštan
ti liuosybės širdis gali laukti tik 
švino šmotelio, tai ir aš reika
lauju savo dalies. Jei jūs pa

aš nuėjau į kontorą. Įeinu.
“‘Kvitkovskaja?’ (mano se

na pavardė).
“ ‘Taip.’
“ ‘Ivanovą pažįsti?’
“ ‘Kaip ir visus darbininkus.’ 
“Policininkai visokiais būdais 

stengėsi sužinot nuo manęs, ką 
kalbėjo man Ivanovas susitikęs, 
ar ne jis man davė atsišauki
mą. Aš tvirtai nusprendžiau

“Paleido. Naktį pradirbau 
ramiai.

“Iš ryto buto savininkė, pas 
kurią gyvenau, sutiko mane ko- 
liojimo žodžiais.

“ ‘Velnias jus paimtų su jūsų 
politika! Negalit ramiai gy
vent.’

“Pasirodo, naktį pas mane 
buvo krata.

“Vėliau aš sužinojau, kad 
draugą Ivanovą tą pačią naktį 
gaudė, bet jis laiku pasislėpė 
šį kartą išvengė arešto.”

Moterys Piliečių Kare
Darbininkė Malyševa, kuri 

nuėjo gelbėt Raudonajai Armi-

ir

“Iš karto kažin kaip viskas 
pasikeitė.- Iš pradžios pradėjo 
traškėt kulkasvaidis. Vėliaus 
šautuvai. Ant galvų nuo priešo 
kulkų tarytum trūko
ištiestos Striūnos. Dz-dzz-dzz! 
Ir taip be galo.
. “Ir iš karto daugybė sužeis
tų. Daugybė žmonių, gulinčių 
griovių dugne. Aš pirmą kar
tą priėjau prie vieno ir pa
žiūrėjau jam į akis. Didelės mė
lynos, vaikiškos. Jis buvo su
žeistas. Pirmą kartą dreban
čiomis rankomis žirklėmis aš 
perkirpau jo kelines. Be galo 
daug pripylus jodo ant binto, 
pridėjau prie žaizdos ir šiaip 
taip aprišau. Kitus sužeistuo
sius man jau lengviau buvo ap- 
rišinėt.

“Mūšiai tęsėsi be pertraukos 
kelias dienas.

kitus sužeistuosius. Pribė- 
prie brolio. Jis buvo bai- 
išbalęs nuo kraujo nubėgi-

Šimtmečiu

žmogus gerbs žmogų ir tu
rės atvirą sąžinę; nedarys 
to kitam, kas. pačiam nege- I ra.

V. Glaubičius.
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Telephone, Evergreen 6-5310

J. GARŠVA
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Man dar tebesant vaiku, 
mano motinos seneliai tėvai 
apie 90 metų amžiaus, bū
davo dažnai pabara mane ir 
kitus vaikus, sakydami: vai
keliai, jūs esate išdykę; jūs 
pergerai gyvenate. Ir pra
dėdavo senukai vaikams pa
sakoti, kaip vargingai se
niau žmonės Lietuvoj gyve
no. Sakydavo, kad dar jų

sužeistaisiais aš kažin kaip už- 
simiršdavau.. . negirdėdavau 
nei kulkų zvimbimo, nei kulkos-1 
vaidžio bildesio. Su broliu ma
čiausi retai, ir tai tik kuomet 
jo dalis ilsėdavęs.

“Vieną kartą naktį brolis iš
ėjo žvalgaut. Draugai atnešė 
sužeistą į okopus, paskui į sa
nitarinį punktą, čia aš niekuo 
nepridengta nuo kulkų aprišinė- 
jau 
gau 
šiai 
mo.

“ ‘Nieko, rodos nestipriai, iš
gyvensiu . .. ’

“Staiga aš pajutau, kad ma
ne kažin kas pridegino, tary
tum degtuku. Norėjau nueit tėveliai jiems pasakodavo, 
pasiimt bintus, 'bet negalėjau, j poks buvo jų sunkus gyve

nimas. Tais laikais, girdi, 
žmones turėjo badauti; 
žmonių pulkai eidavo į dva
rų laukus maisto jieškoti. 
Kai užeidavo būriai išalku
sių žmonių ant pono dobilų, 
tai visus žiedus nuvalgyda- 
vo. Tad ekonomai (akamo-

Bate pasidarė šlapia, pajudinau j 
kojų pirštais—aštrus skausmas 
—sužeista.”

Lietuvos Darbininkės
Elena Tautkaitė, siuvėja, nuo 

1916 m. Komunistų Partijos 
narė.

1916, 1917 ir 1918 m. dirbo 
Rusijoj Petrograde. 1918 mJLvublJOI JL t:LI Ug L clUltJ. 1J1O III. • \ . IV • 1 • — 1... . , , r nai) ant arklių jodinėdavorudenį buvo pasiųsta nelegaliam lt ' iv, n i t t -

I darbui į vokiečių okupuotą Vil
nių. Ten aktyviai dirbo nele
galiam darbe. Vėliau, Raudo
najai Armijai Vilnių užėmus 
1919 m. sausio men.,—dirba 
Vilniaus Komunistų Partijos 
komiteto sekretore. Raudona
jai Armijai pasitraukus, pa
siunčiama nelegaliam darbui 
Lietuvos gilumon, būtent Kau
nan. 1919 m. gale draugė Ele
na, delei kai kurių i 
klaidų, atšaukta Lietuvos Ko
munistų Partijos Centro Komi- 

| tetų Sovietų Rusijon, kur iki 
šiam laikui dirba visokį jai pa
vestą partinį ir Sovietų darbą. 
Dabar drauge Elena, nežiūrint, 
kad ji yra motina trijų vaikų 
(Mickevičiaus-Kapsuko žmona) 
rytais dirba socialės apsaugos 
įstaigoj, o vakarais mokosi 
Sverdlovo vardo Komunistiniam 
Universitete.”

Bet, gyvendamas išnau
dojimo sistemoje, žmogus 
gauni patyrimo pats ant sa
vo sprando, ir pamatai, jog 
yra pasaulyje žmonių, l._. . 
rie ne tik gali žiūrėti, kaip 
šunes ėda gyvą žmogų; dar 
daugiau: yra žmonių, kurie 
patys gali šuniškai elgtis.

Septynioliktame amžiuje 
ponai vergus šunimis užleis
davo, o dabar jie turi ap
ginklavę tam tikrus žmones, 1 
kaipo “trūperius” (valstiji- 
nius kazokus) ir dar kito
kius, kurie atlieka šunų pa
reigas.

Dabar pažiūrėkime, kaip 
vieni žmonės sudrasko šiais 
laikais kitus, ir dar šlykš
čiau už bjauriausius šunis.

Kapitalistiškai-civilizuotoj

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Oratorius (Undertaker)

J? i BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Bu

CLEMENT VOKETAITIS
/ LIETUVIS ADVOKATAS

113 WEST 42ND ST.

i

■
Į Išbalzamuoja ir laidoja numirusius i
I ant visokių kapinių; parsamdo au-
1 tomobilius ir karietas veselijoms.į
I krikštynoms ir pasivažinėjimams į

lauktuvių direktorius

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

BOSTON LUNCH
Tai Lietuviu Valgykla

Garni name visokius 
valgius ir pritaikome 
pagal lietuvių skonį.

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.NEW YORK, N. Y.

Phone Bryant 9-7763
Valandos: nuo 1—6 po pietų

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

ir vadžiodavosi . didelius bū
rius piktų šunų, su kuriais i Amerikoj darbo klases žmo- 
vaikydavo žmones iš ponelių linčiavimas pasidarė 

paprastas dalykas, kas yra 
visiems žinoma. Čionai to
dėl aš pažymėsiu tik vieną 
charakteringą atsitikimą, 
kaipo faktą:

Kountze, Texas valstijoje, 
1933 m. gruodžio 8 d., bal
tųjų chuliganų gauja sučiu
po negrą Davidą Gregory ir 
nušovė; paskui pririšo jį 
prie automobilio ir pusę va
landos valkiojo gatvėmis. 
Vėliaus išpjovė nelaimingo 
žmogaus širdį, nupjaustė ki
tas kūno dalis, sumetė ant 
sukurto laužo ir sudegino.

Rodos, išgirdus apie to
kią tragediją, apie tokį 
šlykštų pasielgimą, turėtų 
kiekvienas žmogus susiju
dinti; rodos, ir kunigai baž
nyčiose turėtų aiškinti savo

dobilų.
Kartą, sako, buvo toks at

sitikimas. Labai daug iš
alkusių žmonių suėjo į pono 
žirnius. Ekonomas užsiun
dė žmones tais baisiais su-

padarytu nimis, kurie mirtinai ir su-

Amerikos Kovotojos
j šioje knygoje yra aprašytos 
Į Amerikos darbininkės kovoto
jos: močiutė Ella Reeve Bloor, 
mirusi jau senelė darbuotoja 
Mary Jones ir daugelio kitų mo
terų ir merginų kovos. Laike 
Gaston i jos audėjų streiko ener
gingai kovojo moteris Ella May 
Wiggins. “Jai ne sykį grasino 
mušeikos. Rugsėjo 14 d., 1929 
m., ją nužudė Gastonijos bosai 
ir jų komitetas iš 100 organi
zuotų mušeikų, apie kurį taip 
gyyrėsi bosai. Ją nušovė au- 

| tomobiliuje, kuomet ji vyko sy
kiu su kitais streikieriais į Gas
tonijos susirinkimą. Šūvis 
vo taikomas į ją iš krūmų 
lykelyje. Niekas ] 
baustas už jos mirtį.”

bu- 
ša-

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

draskė dvi moteris.
; Besiklausant pasakojimų 
apie tokią vargingą padėtį, 
kokioj turėjo gyventi jųjų 
tėveliai, man užėjo mintis 
paklausti: del kokios prie
žasties tuomet buvo badas? 

Senelė atsakė: dievas žmo
nes pakovojo, vaikeli; javai 
neužderėjo.

Tie, mat, senukai,* išgyve- 
inę visą savo amžių kunigi
jos įtakoj su rožančium, 
kaip vienatine sau kultūra, 
negalėjo suprasti ir išsiaiš- j pasekėjams, kad ten pada
lanti, kodėl ponų žemėje į ryta bjauri žmogžudystė, ir 
augo dobilai, žirniai ir kiti į paragint žmones protes- 

TMoxroa m Q h iv fnrln įU()t įr reikalaut, kad chull- 
ganai būtų nubausti. Bet 
taip nėra.

Kaip septynioliktame am
žiuje Lietuvoj buvo ponams 
reikalingi dideli, bjaurūs šu
nes, kad saugotų turtą nuo 
išalkusių vergų, taip Ameri
kos ir kitų šalių išnaudoto
jams yra reikalinga palai
kyti gaujas žmogėdžių, su
organizuotų bei suklaidintų 
pastangomis pačių išnaudo
tojų, kad su jų pagelba ka
pitalistai galėtų ardyti dar
bininkų vienybę ir kiršinti 
vienus prieš kitus.

Kaip 17-me šimtmetyje 
kunigai ir kiti darbininkų 
pavergėjai sakydavo, kad 
dievas jus “kovoja,” taip 
ir dabar išnaudotojai ir ku
nigai nepasmerkia chuliga
nų, bet dar juos sukursto ir 
užgiria tokias žmogžudys
tes.

Kol pasaulyje bus išnau
dojimas, kol gyvuos parazi
tai, kurie minta darbininkų 
prakaitu ir krauju, tol neiš
nyks chuliganai ir neapy
kantos kurstymas tarp skir
tingų tautų bei rasių. Tik 
kai proletarinė7 revoliucija, 
Komunistų Partijos vadovy
bėje, nuvalys visus prazi- 
tus nuo šios žemės, tik tada

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

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

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

t

<t>

javai. Dievas, mat, ir tada 
ponų “nekorojo,” o tik varg
šus.

Labiausia man į jauną 
galvą įstrigo pasakojimas 
apie tuos bjaurius šunis, ku
rie sudraskė dvi išbadėju
sias vargšes moteris. Kur 
tik aš beeidavau ar gyvu
lius ganydavau, visuomet

nebuvo nu- man akyse vaizdavosi koks 
tai juodais drabužiais žmo-

Knygą parašė K. Matulaitytė gUS anį ar^]į0) įr tas raite-
—Poželienė, apie Europos mo
teris kovotojas ir d< K. B. Ka»- 
rosienė—Aldeniutė apie Ameri
kos darbininkes. Ši knyga yra 
nepavaduojama. Ją turi per- ■ draskomas moteris, 
skaityti kiekvienas ir kiekvie- vaidentuvėn taip giliai įs-_ 
nay Dabar galite gauti ALDLD mįg0 tie baisūs, juodi dideli 

šunės, kad net naktimis jie 
man prisisapnuodavo, ir aš 
imdavau per miegus rėkti, 
kad net visą šeimyną sukel- 
davau.

Man ir užaugusiam tas 
reginys prisimindavo, ir 
manydavau, argi galėjo ka
da būti tokie žiaurūs žmo
nės, kad šunimis užleistų 
alkanus kaimiečius, kurie, 
bado verčiami, net žolę val
go. O man sunku buvo su
prasti todėl, kad aš dar. ne
turėjau gana patyrimo gy
venime, dar pilnai nežino
jau, kokia yra išnaudotojų 
klasė.

centre tik po 20 centų už kny
gą- Skaitykite patys ir platin
kite tarpe darbininkų ir dar
bininkių !

Čia paduota tik kelios iš
traukos iš tos knygos ir jos 
Ii parodyti, kaip ta knyga yra 
svarbi ir reikalinga kiekvienam 
perskaityti. Patys skaitydami 
geras knygas papildome savo 

stipriai žinojimą ir prisirengiame sek- 
mingesniam vadovavimui kovo
se; jas platindami—didiname 
sąmoningų darbininkų ir dar
bininkių armiją.

D. M. šotomskas.

ga-

Laike darbo su

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.

lis su pasitenkinimu žiūri, 
o ne bando apginti šaukian
čias ir vaitojančias, šunų 

Mano

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviSka aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akinių 

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

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

PATARNAUJA 3
DAKTARAI:

III

<♦>

<i>

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

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

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

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisves”

Skaitytojas

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

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 
“keyboard©.”

Didelė Nuolaida “Laisves” Skaitytojam*

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

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

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

liausio išdirbimo, 'su naujais patobulinimais

>
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Ketvirtas Puslapis Antrad., Vasario 13, 1034
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ALDLD. Ketvirto Apskričio Konferencijos Rezoliucijos, KuopųLabdary bes Globoje Sumanymai ir Tarimai, Kaip Pagerinti Mūsų Veikimas
PRANEŠIMAI Iš KITUR

Rašo SIMANOKS
(Tąsa)

“Oh, tas tai tik menkniekis—eime.”
Ir nuvedė Maikis Pilypą prie eilės, ku

ri laukė kaleinos įeiti į skiepą ir išsimaz
goti drapanas. Trečia valanda po pietų, 
o Pilypas dar vis eilėje. Priėjo prie jo 
Maikis, rūkydamas kokias trejas devyne- 
rias taip, kad dūmų smarvė, rodos, kad 
išmatas degintum, kuriose rastųsi ir 
plaukų ir plunksnų.

“Pilypai, atrodo, kad turėsime žiūrėti 
kitokios storončs su tavo drapanomis,” 
kalbėjo Maikis. Tuom tarpu vienas iš 
tvarkdarių pranešė, kad daugiau į skie
pą tą dieną nebus leidžiama, nes jau tre
čia valanda. Mat, skiepe yra 10 cėberių, 
ir nuo 9-tos iš ryto iki 12-tos ir nuo 
1-mos iki 4-tos po pietų tegalima skalbtis, 
tai tik maža dalis norinčiu skalbtis te
gali prieiti prie tų cėberių. Priėjus, karš
to vandens nėra—tik drungnas, na tai ir 
trina krumpliais, tikėdamiesi išvalyti.

Maikis žiūri į nusiminusį Pilypą ir šyp
sosi. Stukterėjęs Pilypui alkūne, sako: 
“Tavo drapanos bus išskalbtos... Eime!” 
Su striokais išbėgo abu laukan, per lietų 
makalai, makalai 4ant Boweres. Priėjus 
prie pigaus hotelio, Maikis sako:

“Dabar sek paskui mane... Aš čia pir- 
miaus gyvenau, tai gal nusiseks jiem 
apdumti akis.”

Užeina ant 3 lubų—ten užimta, ant 4-tų 
—irgi užimta. Užėjo ant 5-tų. Ten yra 
vietos prausimosi kambaryje. Muilo 
šmočiuką rado ant grindų. “Dabar,” sa
ko Maikis, “tik spėk rengtis, o aš tau pa
spėsiu išmazgoti.”

Ir ištikro. Pilypas padavė jam viršu
tinius marškinius ir iki nusirėdė apati
nius, jau Maikis turėjo gatavus viršuti
nius. I kelias minutes išskalbta, išgręž
ta, tik ne'šdžiūvę. Bet bėdos su tuom 
nėra—išdžius ant skūros. Besirengiant 
išgirdo, kad laiptais kas nors atpyška. 
Greitai užsisagstę ir stovi.

“Na, judu, ar čia gyvenate?” užklausė 
atbėgęs vyras.

“Ne”, sako Maikis. “Šis vyras puolė 
—pažiūrėk, koks jo mėlynas. poakis... 
Turėjome mazgoti, kad neužsivietrytų... 
Dabar jau viskas gerai ir mes išeinam.”

Išėję skubinosi “namo”; kad paspėti 
ant vakarienės. Vakarienė tą dieną su
sidėjo iš šebelbonų (kidney beans). Tie 
rudi ir pilni rudų akmenukų. Tą vaka
rą keli lygiai susižeidė dantis. Po vaka
rienės vėl tuoj aus pamaldos. Ant to va
karo buvo užkviesta senų salaveišių gru
pė. Visi tos grupės nariai yra sulaukę 
70 metų ar daugiau. ’Jie žaidė jaunų žai
smes, taipgi ir pašoko. Tas įnamiams pa- 

. tiko.
Begyvenant, Pilypas atsilankė sykį į 

biblijos mokyklą, kuri yra vedama to 
dvasios vadovo, Stanyon. Susirinko apie 
20 vyrų. -Vardošaukį iššaukus susekė, 
kad Pilypas yra naujas. Priėję prie jo 
kalbino prisidėti, išpasakodami, kokia 
nauda bus iš to, bet Pilypas pareiškė, 
kad jis yra tik atsilankęs kaipo svečias.

• Tuom jie buvo patenkinti. Mat, biblijos 
studentams yra specialės privilegijos. Su
sirgus jie geriau aprūpinami, atlankomi 
per grupės narius. Nuplyšus drabužiams 
jie yra aprūpinami iš salaveišių surink
tų drabužių del biednų, ir kai kada gau
na ant reikmenų centą kita.

V V V

miestavos 
daugiau, 

Tai reiš-negi

Susitvarkius duoda visiem nariam pa
skaityt iš biblijos. Tą dieną buvo tema: 
“Jėzus darželyje alyvą.” Po visų išgul
dymų, užklausė ar kas nori statyti klau
simą. Pilypas užklausė: “Kurioj biblijos 
vietoj yra parašyta, kad Jėzus nėra vien
turtis sūnus Marijos?” Biblijos aiškinto
jas pasakė, kad šioj biblijoj nėra tokių 
užrašų. Esą: “Mano pati turi knygą iš 
Jėzaus gyvenimo, toj knygoj yra parašy
ta, kad Jėzūs buvo vyriausias sūnus Ma
rijos. Paskui jį buvę du broliai ir trys 
seserys. Tėvui Juozapui mirus, Jėzus pa
likęs 17 metų, ir turėjęs stalioriauti ir 
uždirbti duoną motinai ir jaunesniems 
broliams.”

Pilypui buvo naujiena išgirsti salavei- 
,šio pasaką apie Jėzų. Jis buvo mokina
mas kunigų visai skirtingo supratimo 
apie Jėzų. Bet kaip ^eni, taip ir kiti, 
pasikinkę Jėzų grašiams gaudyti ir žmo
nių protą temdyti.

Po visa ko užklausė: “Ar nesiranda 
pasiskundimų?... Skundų gal kas turi
te?... Gal matėte ką nors pasielgiant ne 
taip, kaip mes norime?.. Ar gal kas ne
gali sulaikyt savo liežuvio?.. Jei taip, 
ištirkite gerai ir atsilankykite pas mane, 
bile dieną, ant šeštų lubų.”

Reiškia: “Ištirkite gerai.” Susekite to 
žmogaus vardą ir pavardę, ir priduokite 
jam su sušnipinėta kaičia. Toki prasi
kaltėliai, kaip jau minėta, būva vidurnak
tyje prikeliami ir išvaromi. Mat, kam 
tarnauja biblijos klasė (mokykla).

Progresyviai vyrai, matydami, kad jų 
draugus tvaisko laukan, susiorganizavo į 
skundų komitetą ir reikalavo, kad jų 
draugai būtų priimami atgal. To pasek
mė buvo, kad pusę komiteto išmetė lauk. 
Išmestieji atėjo iš lauko, surėngė bedar
bių tarybos prakalbas ties “Gold Dust 
Lodge” ir suorganizavo kuopelę laiky
tis prieš salaveišius-parazitus iš 60 ypatų 
vienu vakaru. Jų tarpe buvo ir salavei- 
šiams šnipų. Salaveišiai, sužinoję apie 
eigą susirinkimų, kurie atsibūdavo 196 
E. Broadway, griebėsi griežtos reakcijos. 
Bet aplamdžius šnipus vieną po kitam, 
salaveišiai nusileido ir nei vieną iš narių 
neišmetė. Skundų kuopelė statė įvairius 
reikalavimus pagerinimui jų būvio. Sa
laveišiai, kaip pasiutę, jiems pastojo ke
lią, kad išgauti geresnį maistą ir dau
giau, kad skalbynės būtų įtaisytos paran
kiau, kad vietoj pamaldų vakarais, būtų 
duodamos mokslinės prelekcijos. Prie to 
visko būtų galima buvę prieiti per gal
vas salaveišių, jei patyrę vadovai būtų 
paėmę vadovavimą, bet patyrusių nebu
vo, o su jaunuoliais salaveišiai apsidirbo. 
Organizacija suiro. Po suirimo organi
zacijos salaveišiai buvo nusistatę išmesti 
visus, kurie prigulėjo ir kurie neprigulė
jo, esą: “Apie 300 čia yra raudonųjų ir 
juos visus į trumpą laiką išvarysim.” Tas 
sukėlė protaujančius vyrus. Ant greitų
jų, vėl subėgo keli vyrai į būrį ir darė ro
dą, kaip apsiginti. Pilypas pastebėjo, 
kad yra vienas prie jų priėjęs iš biblijos 
klasės. Pasitraukė jis nuošaliai vieną 
vyruką ir sako: “Tas kutvala yra iš bib
lijos klasės ir atkaklus salaveišių batlai- 
žis.—Eime dabar artyn, tu turi smar
kią ranką...” . . h ;

Būreliui besvarstant apsigynimo bū
dus, vyrukas prisidėjo su savo nuomone: 

(Bus daugiau)

ir Kova Prieš Fašizmą
Rezoliucija prieš Fašizmą
ALDLD. Ketvirto Apskričio 

Konferencija, vasario 4, priė
mė sekamą prieš fašizmą re
zoliuciją :

Vokietijoj įsigalėjęs fašiz
mas kruvinojo Hitlerio
vybėje, kuris kriušina darbi
ninkų judėjimą, kiek tiktai ga
li. Kelis šimtuą geriausių dar-

skyrė į mandatų komisiją D. 
Lekavičių, 61 kp. delegatą ir 
Jurgį Uurboną, 180 kp. del.

Pateiktas ir skaitytas kon
ferencijos dienotvarkis. 
notvarkis priimtas.

Peršaukta apskričio valdy
ba. Konferencijoj dalyvavovado-

I daugiau atydos į rėmimą Par
tijos, rėmimą darbininkų spau
dos ir tt. Tačiaus tasai dar
bas nebuvo pakankamas.

Konferencija pripažįsta, jo- 
gei šiame Apskrity reikalinga 
ir galima išvystyti didelis vei
kimas. O tai priklauso ne 
vien Apskričio Komitetui, bet [ organizatorius Jonas Urbonas, Į
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bininkų kovotojų jau nužudė,! ^arbui prielankios. ,|
daugeliui galvas nukapojojKnzis varo plieno; kasyklų ir 
šimtai tūkstančių kalėjimuose! 'Atriju darbininkus 1 
sukišta. Daugiausia puolama' dldesn.l .S“ i'.. 
komunistai ir simpatikai, žy-j 
dai ir socialdemokratai darbi
ninkai.

Užsienio politikoj 
darbuojasi provokavimui nau
jo karo, ypatingai prieš So-į 
vietų Sąjungą. Jisai jau su
sitarė su Lenkijos fašistų gal
va Pilsudskiu pasidalinti ma
žąsias Pabaltės valstybėles, 
taipgi ir Lietuvos nepriklauso
mybę panaikinti, užgriebti ge
rą dalį Sovietų Sąjungos. Ji
sai to plano išpildymui tariasi 
su Pabaltės reakcionieriais ir 
organizuoja savo spėkas, taip
gi tariasi su Japonija, kuri ir
gi provokuoja karą prieš So
vietų Sąjungą.

Abelnai, naujo karo pavo
jus dabar daug didesnis, negu 
kada nors yra buvęs. /

Konferencija todėl pasmer
kia fašizmą ir naujo karo ren
gėjus. Taipgi jinai kviečia 
visus kovon prieš fašizmą ir Į 
naują karą, kviečia ginti So-j1? 
vietų Sąjungą ir mažųjų tau- i 
tų teises. Konferencija pa
smerkia socialistų vadus, ku
rie/ kaip Lietuvoj, Lenkijoj, 
taip ir Vokietijoj, pasidarba
vo fašizmo naudai. Kviečia 
socialistus darbininkus dėtiš į| 
bendrą’frontą kovai , prieš ka-j 
ra ir fašizmą. Kviečia visas j 
organizacijas remti Lygą Ko
vai prieš Karą ir Fašizmą.

Konferencija ] 
sudarymą priešfašistinių ko-; 
m i tetų Pittsburgh o apielinkėj 
iš įvairių organizacijų atstovų, 
įvairių politinių ar kitokių 
pakraipų žmonių. Tokių ko
mitetų užduotimi turėtų būti 
rėmimas priešfašistinių spėkų | 
Vokietijoj, gynimas Sovietų 
Sąjungos ir mažųjų tautų tei
sių, kova prieš naują karą. 
Tie komitetai turėtų bendrai 
veikti su Lyga Kovai 
Karą ir Fašizmą.

Die-

Žinios Iš Darbininką Gyvenimo ir Kovų 
Wilkes-Barre Apielinkėj

WILKES-BARRE; Pa. — šis kia, kad eiliniai nariai mažai 
streikas turėtų būt vedamasapie save rūpinasi, 
kitaip, negu kad dabar yra įtarimus vykinti gyvenimam 
Streiko susirinkimuose nuta 
ria, kad darbininkai stos į pi 
kieto eiles. Tačiaus atėjus ry 
tui, tai valstijos ir 
policijos pasirodo 

ikietuotojų.

Reikėtų

Dabar darbininkai veik viską 
palieka unijos viršininkams.

i Labai reikia, kad eiliniai nariai 
j pradėtų eiti į pikietus ir ves- 
Įtų kovą. Nereikia pasitikėti tik 
vadams. Kuomet darbininkai 
eitu į masinius pikietus, tai ir

streiką būtų galima geriaus 
laimėti.

darbininkai
gerai žino,

Apskritys
vasario 18

■

Šios apieiinkės 
ir darbininkės jau 
kad ALDLD 12 
rengia vakarienę
d., Darbininkų Centre, 325 E. 
Market St.

Šios vakarienės pelnas yra 
skiriamas “Laisvės” naudai. 
Visi apieiinkės darbininkai ir 
darbininkės turėtų šioje vaka
rienėje skaitlingiausiai daly
vauti. Vakarienė bus didžiau-

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

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

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

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

ro-

St.

ROCHESTER, N. Y.
Sovietų krutami paveikslai bus 

domi, ir šokikai šoks, 17-tą dieną 
sario, Delphee Hali, 668 North
Rusiški šokikai yra Cain ir Artem. 
Įžanga 20 centų, bus ir užkandžių.

I 18-tą dieną vasario bus viskas at
kartota, Lithuanian Hall, 575 Joseph 
Avenue.visoms kp. ir visiems nariams.' fin- sekretorius A. Pipiras, iž- 

,'dininkas J. A. Kazlauskas. 
Nedalyvavo konf. užrašų sek
retorius St. Orda ir P. J. Mar- 
tinkus, apskr. knygius. (P. J. 
Martinkus radosi Washingto
ne, D. C., kaipo delegatas 

literatūra ib'brgani- Bedarbių konf., St. Orda sir- 
!go.)

Mandatų komisija peršaukė 4:30 vai. vakare prasidės 6-tą vai. 
delegatus, delegatų radosi nuo I 
sekančių kuopų:

33 kp., Soho Pittsburgh, Pa.,, 
Ant. žvirblis ir P. Norkus.

40 kp., McKees Rocks, Pa.,
A. Valeika

61 kp., 
Lekavičius.

74 kp. 
Pa, K. šūkis.

87 kp, N. S. Pittsburgh 
Pa, A. Kaževienė, A. Norkie- gaT mūs skonį.

sų pareiga pasiekti tas pla
čias darbininkų mases su savo 
spauda, 1

Hitleris zacBa‘ Ypatingai reikia kreip
ti' tuojautinės atydos į seka
mus klausimus:

i 1. Visos kuopos padidinti 
narių skaičiumi. Per pereitus 
metus padidėjo narių skai
čium 40 kp., McKees Rocks. 
74 k p. New Kensington ir 87 
kp., N. S. Pittsburgh. Suor
ganizuota nauja kuopa S. S. 
Pittsburgh. Bet kitos kuopos 
nariais sumažėjo. Sumažėjo 
todėl, kad mažai rūpintasi ga
vimu naujų narių ir palaiky
mu senų narių.
komitetas svarstė tą klausimą j EI. Bogužienė. 
ir nutarė paskirti d. Martinkų | 
kaipo organizatorių sutvirti- j Jurgis 
nimui 33 kp. ir 156 kp. 1__
to neužtenka, 
rėtų rūpinti 
tinimu.

2. Išvystyti tvirtą judėjimą 
|Soho ir South Sidėj. Tuojausj
imtis už darbo tvirtinti tose; 
vietose kuopas, gauti mūsų i 
spaudai naujų skaitytojų J 
rengti prakalbas, susisiekti su ! 
Jones & Laughlin dirbtuvių' 
darbininkais ir traukti juos į . 
Plieno ir Metalo Darbininku 
Industrinę Uniją. Tam svar
biam darbui sukelti finansų, j

3. Pakelti narių klasinį su-į 
pratimą. Rengti lekcijas ir

svarbiaisiais 
Kuopose steigti 
lavinimdsi mo-

ir J. Miliauskas.
Courtney, Pa., D.

New Kensington,

WORCESTER, MASS.
Lietuvių Darbininkų Kliubas ren

gia “Pirmą Vakarienę”, kuri įvyks 
18 d. vasario, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

Visi kviečiame dalyvauti ir pra
leisti linksmai vakarą. Bus paga
minta skanių valgių, prie to bus ir 
programa, durys bus atdaros nuo

Į vakare, įžanga prieinama, tik 50 c. 
Kviečia Rengėjai.

(37-38)
LOWELL? “MASS.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų pašai
piuos draugystes 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-

l

I

Anskričio ne, J. Kudis, A. Simonaitis ir Todėl draugai visi dalyvaukite 
'— — -• - {šiame susirinkime, nes ėtai ant mūs

’ i naujos svetaines, ir jei norim šą pa-
180 kp., Wilmerding, Pa.,' laikyt, tai turim skaitlingai daly- 

■ ; Urbonas. Mandątai i vauti, ant susirinkimų, LDC kiubo 
Bet! prisiųsti, bet konferencijoj ne-j-otainėje, 338 Cenbaį

Visi nariai tu-1 dalyvavo :
savo kuopų tvir-Į 87 kp., N. S.

1 Pa., J. Stasiavičia.
111 kp.. S. S.

Pa.. J. Petrauskas
180 kp., Wilmerding, 

į A. Barštis.
Viso delegatų radosi

Pittsburgh,

Pittsburgh, 
ir

Pa..

12

ELIZABETH, N. J.
( Reikalingas parteris prie gazolino 

(gas station), įturi 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 padirbi biskį 
ir ne ikrint viskuo. Kreipkitės del

, ’ daugiau informacijų: P. Urban, Sun-
j nuo 6 kuopų ir trys Apskričio • oco Station; Westfield Ave. corner

I Elinora Ave., Elizabeth, N. J.
(Tąsa 5 pusi.) ! (35-40)

3

f K

. , .prakalbas visais pasisako u z .„. ,. . , I klausimais.i ko-i .... . į savitarpinio
ky k lėles.

4. Kreipti

“LAISVES” KNYGŲIŠPARDAVIMAS t
I
I

A

|

specialės atydos 
į moteris, jaunuolius 
kus. Tam darbui 

j specialius komitetus. 
! 5. Kreipti daugiau
spaudos ir literatūros platini-! 
mą. Tam darbui komitetai' 
reikia sudalyti pačiame Ap- I 
skrityje ir taipgi kuopose. Pa
laikyti Pittsburgh o ii' apielin- 
kės skyrių, išrinkti korespon
dentus visose kuopose.

6. Kovai prieš karą 
šizmą sudaryti special į 
tetą, šaukti bendro 
konferenciją ir taipgi 
mitingus kviečiant nuo 
organizacij ų kalbėtoj us.

7. Aktyviai remti Tarptau
tinį Darbininkų Apsigynimą.

8. Daugiau kreipti atydos į 
darbą tarpe bedarbių, bendrai 
veikiant su Bedarbių Tarybo-

1 mis. 1
■! 9. Kad goriau pravedus tą
darbą visam apskrity, būtinai 
reikia padidinti Apskričio Ko- 

ALDLD. Ketvirto Apskričio mitetas iki septynių narių, 
konferencija, įvykusi vasario įtraukiant moterų ir bent vie-Į 
4, 1934, pareiškia, jog Ap-jną jaunuolį. ;
skričio Komitetas per perei-Į 'Konferencija kviečia visas 
tus metus biskį daugiau dar- kuopas ir visus narius prie di-j 
bavosi, negu pirmiaus, ir to- dėsnio darbo tvirtinimui dar- 
del geresnių pasekmių susi-Į bininkų judėjimo, 
laukė. Ypatingai Apskritys| 
finansiniai sutvirtintas ir da-j 
lis skolų atmokėta. Kreipta,

........ę ......

šia. Bus gera muzikališka 
programa, dainuos Aido Cho
ras, taip pat gerai žinomas 
Shenandorio kvartetas taip 
pat dalyvaus šiame parengi
me.

Visi kviečiami skaitlingai 
dalyvauti šiame parengime. 
Sykiu turėsite smagų laiką, 
pasimatysite su daugeliu drau
gų ir paremsite laikraštį “Lai
svę.”

ir vai-1 
sudaryti

atydos į

Prieš

Rezoliucija Delei Scottsboro 
9-nių Jaunuolių

Konferencija pasižada vesti 
neatlaidžią kovą už paliuosa- 
vimą nekaltai sugrustų 9-nių 
negrų jaunuolių į mirties nas
rus ir sykiu ragina visas A.L. 
D.L.D. kuopas, kad prisidėtų j 
prie šios kovos, už galutiną 
paliuosavimą 9 neg*rų jaunuo
lių.

Rezoliucija Organizaciniu 
Klausimu

ir fa- 
komi- 

fronto 
rengti 
įvairių

a

a

i

3

C

Rezol. Komisija:
Geo Urbonas 
D. P. Lekovičus.

A.L.D.L.D. 4-to Apskričio 
Konfer. Protokolas

ALDLD. 4-to Apskričio lai
kyta konferencija įvyko 
rio 4-tą d., 1934 m., po 
1335 Medley St., N. S. 
burgh, Pa.

Konferenciją atidarė
skričio organizatorius drg. J.
Urbonas, kaip 12 :30 vai. die

ną.
Laukiantis. Apskričio organizatorius pa-

vasa- 
num. 
Pitts-

Ap-

a
I į

a 

■
I 
a

■

Ar nori žinoti 
( ) ). Jie yra ne 

Jeigu nori 
Jos kaina buvo

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO ŽENKLUS, 
ką reiškia ženklai: ( . . , 
pamarginimui rašto, bet kad- palengvinus skaityti, 
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. 
15contų. 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. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti kišeniuje. Kaina 25 centai.

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

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

SOCIALIZMO BESI VYSTYMĄ S IŠ
Paraše K. Radek.
centai. Dabar 10 centų.

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

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

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

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

MIRTIS KOVOTOJŲ Už LAISVŲ. Parašė A.

! ?

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO J VEIKIMĄ.
Brošiūra turi 54 puslapius. Kaina buvo 25

Šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta t

Bimba. Istorija 
N. Sacco ir B. Vanzetti teismo ir visos eilės kitų kovotojų. Yra 
daug paveikslų. Brošiūra turi 64 puslapius. Kaina buvo 15 centų. 
Dabar tik 10 centų.

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

KAS TAI YRA TROCK1ZMAS? Parašė A. Bimba. Brošiūra nu
šviečia Trockio ir jo pasekėjų priešdarbininkiškus žygius. Turi 64 
puslapius. Kaina buvo 20 centų. Dabar tik 10 centų.

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

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI APIE SOVIETŲ SĄJUNGA. 
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 ir kokios paseki" “e jo vartojimo. Ką reiškia 
girtuokliavimas ir visa eile kitų k.ausimų. Knygos kaina buvo 
$1.00 Dabar parduodame už 50 centų.

Norėdami Įsigyti šių Brošiūrų Rašykite:

‘“LAISVĖ”, 427 Lorimer St, Brooklyn, N. Y.
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Penktas Puslapis

HTTSBURGHO IR APMES ŽINIOS
j Evergreen 7-6167 
R
I

An trad., Vasario IŠ, 1934

Parengimų Dalyviams ir 
Aktoriams

ALDLD. 33 k p. turėjo pa
rengimą—koncertą ir teatrą 
28 d. sausio. Vakaras pasi
taikė baisiai bjaurus—šalo iri 
pustė. O vistiek, jeigu imti 
atydon bjauni orą, tai žmo
nių susirinko vistiek nemažai 
ir, greičiausia, liks kuopai ke
letas 
jeigu 
oras,

dolerių pelno.
būtų buvęs 

būtume turėję
noriu pastebėti

žmonių, 
geresnis 
daugiau.
tiem dai

lininkam, kurie apsiima daly
vauti kokiam parengime, o 
kada reikia dalyvauti, jie ne-; neturi ko valgyti ir, gaudamas 
pasirodo. Nenoriu, kad mūsų kokios apdžiuvusios duonos 

mane ir apgedusių. kenų, maitinasi.
Kažin kodėl jis neina susitikti 
to savo dievo su pienu ir švie
žia duona? O gal 
dar nepasiekė tos 
sies ?

Gaila 
kad jie 
bet ką 
tokie akli.

Išdykęs

met skelbė, kad su 1925 me-jjų neišbrauktų, lauk iš organi- 
tais žmonės nebemirs, betjzacijos, kol galės užsimokėti 
žmonės vis dar tebemiršta, i ir tt. Pas tulus draugus yra' 
reiškia, dar balsas nepasiekė į nuomonė, kad minimi draugai.' 
tos dievo ausies.

Tas pats biblijistas. prieš 
dešimtį metų tam atgal, šių 

i žodžių rašėjui šitaip išdėstė 
savo dievo gerumą. “Bus la
bai blogi laikai, žmonės ne
turės ko valgyt. Tuomet tuos, 
kurie tikės į dievą ir šauksis 
prie jo, jis, dievas, pasitiks su 
pienu ir šviežia duona, o ne
tikinčius pasiųs pas velnią.”

Dabar turime labai sunkius i mintinės negautų, 
laikus, daugelis žmonių, o jų 
tarpe ir minimas biblijistas

dailininkai suprastų i 
klaidingai, tai yra, kad nema
nytų, kad kas nors juos bara 
—nakina, ar panašiai. Ne, bet 
tok is elgęsis iš programos da
lyvių pastato į blogą padėtį 
rengėjus ir suvedžioja publi
ką. Mes. rengėjai, kariais 
garsinam programos dalyvius 
ne tik plakatuose ir žodžiu, 
bet ir per laikraščius, o kuo
met jie nepasirodo programoj, 
tai publika mano, kad rengė
jai tik tyčia garsino dalyvius, 
kad sutraukti daugiau žmo
nių, o ištiesų, taip nebuvo, 
kvietė tų dalyvių.

‘galvokite, ar ne taip jūs pa
darėte ?
pastatote į keblumą rengėjus | negerai daro valdybos nariai, 
ir publiką suvedžiojate. bet j kad užmiršta organizacijos 
puldot ir patys savo įtaką pu-1 susirinkimą.
blikoj ir sau simpatiją joje.

Kas pasakyta apie progra
moj dalyvius, tas reikia pasa
kyti ir apie tulus mūs akto
rius. Tūli jų apsiima paimti, 
kaip mes vadiname, rolę, bet' 
į praktikas1 nesilanko. Su
prask, jie jaučiasi tokiais su- 
gabiais. kad jie ir be prakti
kų savo atlieka, kaip jie kad 
didžiuojasi." Bet kaip* atlieka, 
tai kitas kalusimas. Supran
tama, jie atlieka taip “gerai,” 
"kad ne tiktai patys nežino, ką 
sakyt ir daryt išėjus ant stei- 
džiaus. bet visur kliūva ir ki
tus kliudo. O kuomet kartais į 
jau net ir iš publikos pastebi 
tuos trūkumus, tai tie 
aktoriai kaltina arba režisie
rių, arba visus lošime dalyva
vusius. Tokis iš tų aktorių pu
sės elgimasis, tai tik meškis-į 
kas patarnavimas.

Režisierius.

tų ubagų 
taip kvailai 
gi padarysi,

Tad,
ne- 
pa-

Tuomi netiktai jūs

jų balsas 
dievo au-

dvasioje, 
protauja, 
kad jie i

Ijei jie nuoširdžiai trokštų pri
klausyti prie APLA., jie galė
tų bent kiek mokėti, bet jie to ■ 
nedaro. Po diskusijų pasiro
dė, kad kuopa nieko daugiau 
negali tame daryti, kaip tik 
palikti taip, kaip jie yra. 
Tiem draugam buvo jau nesy- 
kį išaiškinta, kokioj padėtyj 
jie stovi, kad atsitikime nelai
mės jie nei pašalpos nei po-

Bet jeigu 
jie mano kitaip esant, tai jie 
tik save apgaudinėja ir 
skriaudžia.

Centro knygų ir turto per
žiūrėjimui išrinktas d. J. Biki- 
nas. Sekantis APLA. 7-tos 
kuopos susirinkimas įvyks 
kaip ir -visada—pirmą nedėl- 
dienį mėnesio—kovo 4 d., 7 v. 
vakare, L.M.D. svetainėj, 142 
Orr St., Pittsburgh, Pa.

APLA. 7 kp. vajininkas ir 
'korespondentas

J. D« Sliekas.
Vaikas. Į

A.P.LA. 7-tos Kp. Reikalai
7-tos k p. mėnesinis susirin

kimas atsibuvo 4 d. vasario.
Iš komiteto narių pavėlavo 

ateiti kuopos pirmininkas ir 
kasierius visai neatėjo. Tai

.... . ijųPnsirasė vienas naujas na-r‘ - 
rys, būtent, Stasius Gauraus- 
kis. Tai yra blaivas ir doras 
žmogus. Vadinasi. 7-ta kp. 
kad ir palengva, bet vis lipa 
Į kalną. O kas būtų, kad dau
giau k p. narių pabandytų pa- 
jieškoti naujų narių? Tai bū
tų galima išauginti 7-tą kuopą 
į labai didelę. Tad pabandy-i 
kita, draugai. j

Iš kapinių bendrovės meti-; 
•nio susirinkimo delegatai išda- Į 
ve labai tamsų raportą—kad 
kapinių, bendrovėje 
vo, taip ir tebėra 

j betvarkė. Visas 
'kaltino vieni kitus,

■kaip bu- 
didžiausia 
komitetas 
o .tvarkos 

gabūs*’ kaiP nėra» taip nėra—jie yra 
dalinai visi kalti, žinoma,, 

'dabar jau bus sunku atitaisyti 
'tas visas suirutes, nes didžiu
ma tos betvarkės padaryta 
! pačioj pradžioj kapinių gyva- 
jvimo, kuomet jas tvėrė ir kon- 
Itroliavo didelį tautos mylėto-

l. ♦vi. d‘11*” . • 'jai ir dideli šalininkai tos te- 
LietUVlSdl DlbllJIStai prijos, kur sakoma, kad jiem 

Aną nedėldienį einu pro lie-' labai yūpi pagelbėti broliui 
tuviško vadinamo biblijisto I lietuviui; na, ir gelbėjo jie 
namus, girdžiu gieda. Pasitei-. ^J_0^us; Pai davinėjo ka-
ravus pas kaimynus, kas ten I PIniu šėlus ir duobės ant ka- 
do jomarkas, paaiškėjo, kad 0 Pini^u^ dėjosi kas sau

PITTSBURGH, PA.
Iš Sandariečių Pramogos

Šiame mieste lietuviai pa
triotai, sandariečiai, surengė 
savas “iškilmes,” kad pasklei
sti savo tautos propagandą. 
Todėl turėta ir programa.

Buvo ir kalbėtojai. Tačiaus 
į kalbėtojai pasakojo, kad 

I jų tikslas, tai Lietuvos “demo
kratija,” bet tautiška demo
kratija. Apie tokius dalykus, 
kur darbininkai ir bedarbiai 
badauja, kad darbininkams ir 
Lietuvoje negalima leisti sa~

Vi vz J xz 1 11 a £ lYclO, V J v j *
tai lietuviškų biblijistų pamal- kišeniun, o ne į tam tikią ben-,

fnis dienomis įvyko. Raportas 
delegato priimtas.

Nebaigti Reikalai
Neužbaigti reikalai. Apkal

bėta ir nutarta, kad skola R. 
Mizarai (už pirmesnį prakal
bų maršrutą) ir kitos užsilikę 
skolos, pirmiausia būtų 
tąsi išlyginti.

Apkalbėta rengiamas 
certas Menkeliuniutei, 
įvyks 3 d. kovo del “Vilnies 
dienraščio naudos, 
raginti kuopas ir visus 
gus dalyvauti koncerte 
kiu paremti “Vilnį.”

vo spaudą, neturi teisės kovoti 
už savo reikalus, tai tie ponai 
nekalba.

Svarbiausias jų tikslas tai 
“brolybė.” Bet labai geras
vaizdelis pasirodė šiose pačio
se jų “brolybės” iškilmėse. Gir 
džiu, kad jau riksmas, didelis 

ilermas. Paskiaus girdisi bar
iniai tarpe moterų. Teirau- 
juosi, kame dalykas. Sužino- 

n | jus, pasirodė, kad tai dvi ypa- 
Itos susimušė. Tai būta dvie
jų moterų. Kas jos? Nugi, 
tai šimto nuošimčių, sandarie- 
tės. Tos moterys, kurios nie
kina ir šmeižia darbininkų 
veikimą.

Tai ve, kokia yra tautinė 
lietuvių “brolybė”! Smaugiasi 
jie tarpe savęs, kiek tik ga
lėdami. Paimkime kad ir ki
tus tautiečius. Jie visi yra rnoKeti jo lėšas sumoje $5.75, 
lietuviai ir skelbėjai “tautos 
labo,” bet kuomet ateina biz
nio veikalas, kuomet 
tautietis gali kitą 
tai tada jie 
da į šalį.

O kur karo pavojus? Net 
kapitalistiniai laikraščiai rašo 
apie tai. Visos šalys rengia
si prie karo. Gi tautos “bro
liai” apie tai nei žodžio. Tie 
žmonės vaduojasi ne visos 
žmonijos reikalais, bet tik sa
vo, asmeniais. Kai kurie ma- 

j no, kad jiems bus daugiau biz- 
j nio iš karo, tai tie nepaiso, 
kad milionai darbininkų turė
tų kristi karo lauke.

Paimkime ir jų 
programą, čia vėl 
dainos, kurias jau 
metų jie dainuoja, 
ko nėra daugiau, 
šviesta nei biednųjų 
gyvenimas, reikalai, 
jų dainos nėra nei liaudiškos. 
Bot tik garbinimas patriotiz
mo. garbinimas Lietuvos val
donų, kurie engia darbininkus.

rūpin-

kon- 
kuris

Nutarta 
drau- 
ir sy-

k ny
ku rios 
litera-

Apkalbėta apskričio 
giaus kelionės lėšos, 
pasidarė važinėjant su 
tūra ir užrašinėjant laikraš
čius. Knygius reikalavo už-

arba leisti jam paimti komiši- 
ną iš mūsų spaustuvių.. Nu-

vienas įarįa išlaidas apmokėti iš ap
raudoti, skriči0 iždo ir neleisti imti ko- 

brolybę” paside- j mišina>

muzikalę 
tos pačios 

keliolika 
Jose nie- 
Nėra nu- 
valstiečių 
tai yra.

A.L.D.LD. 4-to Apskričio Konferencijos Rezoliucijos, 
Kuopų Sumanymai ir Tarimai

(Tąsa iš 4 pusi.)
valdybos nariai. Su spren
džiamais balsais dalyvavo 15.

Rinkimai Konf. Prezidiumo
Rinkimas konferencijos val

dybos ir komisijų. Konferen
cijos pirmininku perstatyta ir 
vienbalsiai išrinkta draugė EI. 
Bogužienė. Sekretorium kon
ferencijai niekam neapsiėmus, 
nutarta ir draftuota j sekr. J. 
Miliauskas. Rezoliucijų ko- 
misijon perstatyta ir išrinkta 
D. Lekavičius ir Jurg. Urbo
nas.

Apkalbėta ir nutarta duoti 
patariamą balsą svečiams, 
rie radosi konferencijoj. 

I
Raportai

Visa Apskričio valdyba
davė raštiškus raportus kon
ferencijai; raportai perskai
tyti ir priimti. Iš raportų pa
aiškėjo sekantis Apskričio val
dybos veikimas: prakalbų su
rengė Apskričio ribose K. B. 
Karosienei, kuri pasakė 11 
prakalbų. Pervažiuodavo per 
Pittsburghą draugai, Kaškiau- 
čius, Bimba, Abekas ir Ful
ton. Jiem buvo surengta dve
jos prakalbos. Antru kartu 
lankėsi drg. Bimba ir pasakė

Surengta prakalbų
Milleriui;

jis pasakė 9 prakalbas. Ap
skričio komitetas gelbėjo, kiek 
galėdamas draugei 
kienei, kuri lankėsi 
reikalais ir turėjo
maršrutą. Apskričio 
prigelbėjo jaunuoliam organi
zatoriam Urmonui ir Strauss, priimti.

Pittsburgh© aiškėjo, kad kuopos 
reika- kiek galėdamos.

Kaip 2:15 vai. organ. . Jon. 
Urbonas apleido konferenciją, 
nes turėjo Įeitą svarbų susi
rinkimą.

Draugas D. Lekavičius iš
davė platų raportą iš ALDLD. 
visuotino suvažiavimo, kur bu
vo pasiųstas, kaipo Apskričio 
delegatas; taipgi nupiešė jau
nuolių suvažiavimą, kuris to-

ku-

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iituiaa ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

Byte nuo 10:30 iki 1. Po pietų nuo 4 
iki 8 valandai vakare

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

MEDIKALIS PATARNAVIMAS B 
DIENĄ IR NAKTĮ ■ 
DR. FILURIN | i

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto tty 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir lyties-šlapinimosi$ 
organų. Beskausmis gydymas garankš-t& 
čiaotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų-53 
Specialistų visose ilgose. '-į
Valandos: nuo 1® ryto Utį 16 vakare .fl 
Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 2 po pietų $ 
113 W. 42nd ST. NEW YORK^

tarpe Broadway ir 61 h Avenue k>

X-RAY Pasitarimai ir•RHI egzaminavimas M

PETER BANES
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance

Perkrausto bi ką ir bi kur 
j labai žemą kainą. 
»telefonuokite arba 
| karnų antrašu:
1 
I J

1
I K

ir bi kur už* 
Reikalui esantį 
kreipkitės se-|

AVENUE66 MARCY
Brooklyn,\N. Y. Į

I Dieną ir naktį prisirengęs patar-| 
i naviinui. • Klauskite kainos. į 
1 « 
*——.4.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerkles
OFISO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

tin-

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju

karnai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm, parėm, krikštynom ir kito
kiem reikalam.
402 Metropolitan Avenue 

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

jdegimas bei 
mai.

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

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

Reumatiški Nesveiku-

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

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

Prieinama Kaina
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Ištyrimas ir Patarimas Veltui

KALBAM LIETUVIŠKAI

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

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

Kuopą J neši’na i
D. Lekavičius davė įnešimą, 

kad konferencija nutartų ra
ginti kuopas ir Apskričio val
dybą, prenumeruoti ir platinti 
“Daily Worker” visais gali
mais būdais. Įnešimas priim
tas vienbalsiai.

Jurg. Urbonas,- vardu 180 
kp., davė įnešimą, kad Ap
skričio komitetas surengtų iš
važiavimą——pikniką su laimė
jimais ir nauda būtų paskirta 
T. D. Apsigynimui. Įnešimas 
?''riimtas vienbalsiai.

Pakeltas klausimas, ar ga
lima, kad Apskričio komitetas
aukautų pinigus iš Apskričio __
iždo, kam jis nori, tarpe kon
ferencijų. Po diskusijų nu
tarta, kad komitetas gali au
kauti Apskričio pinigus, kam 
jis nori.

Rezoliuciją Skaitymas
I

Skaitytos rezoliucijos. Rezo-j 
Jiucija organizaciniu klausimu: ’ I
I priimta. Rezoliucija Scottsbo- ' 
Iro jaunuolių klausime, priim-Į 
ta. Rezoliucija prieš fašizmą 
—priimta.

Plačiai apkalbėta jaunuo
lių organizavimo klausimas. 
Prieita prie išvados, kad orga
nizavime jaunuolių labai svar
bią rolę lošia jaunuolių tėvai. 
Dėlto ši konferencija ragina ! 
visus, kurie tik turi vaikus,

į laimėjimo Ifkietai. kurių par
duota už $24.70 i 
“Vilniai.
prisidėta ir dalyvauta vietinė
se darbininkų tarptautinėse- 
konferencijose.

Paaukota iš Apskričio iždo 
del “Daily Workerio” $17.00, 
del “Vilnies” $7.54, del “Lais- gelbėti, kiek galint ir patarti 
vės” $2.00. Sykiu paaukota ĮsaVo jaunuoliam prisidėti prie 
iš apskr. $26.54. į darbininkiškų organizacijų.

Pasiųsta delegatas į Bedar- j 
bių Tarybos konferenciją Wa-j 
shington, D. C., kuri atsibuvo 
vasario mėn. Delegato kelio
nė nutaria apmokėti $7.75. 
Apskritys įeigų 

metais .....
Išeigų ................

ir pasiųsta 
Kiek galima buvo

1 Rinkimas Apskričio Valdybos
1934 metam

ir

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661

Apkalbėjus, nominuota 
išrinkta sekanti dd.: J. Urbo
nas, A. Pipiras, J. A. Kazlaus
kas, P. J. Martinkus, EI. Bo
gužienė, Anelė Kaževienė ir 
A. Simanaitis.

Viršminėti draugai valdy- ( 
boję vietas sau pasiskirs.

Bilų išmokėjimas. Nutarta i 
išmokėti lėšas. Fin. sekr. A. 
Pipirui $4.54.

Knygini ir laikraščių agen
tui P. J. Martinkui $7.34.

Iždininkui J. A. Kazlauskui 
$2.20. Viso nutarta išmokėti 
$14.08.

Konferenciją uždarė pirmi- 
lietuvių, ninkė, EI. Bogužienė, kaip 6 

laikraščių val- ”"1.... .

turėjo 1933 
. . . $135.98 
. . . . 116.48

• 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 $2 50

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

Ant plaukų dažymo $2.00 nuolaidos.

Phone STagg 2-6497
suorgani-
.S. Pitts-

pri-
Dabar pasirodo, 
būta nemažų, o
Pinigai randasi 

komiteto narius,

dos eina. Mat, sunkūs laikai, į d rovės iždą, 
už savo buvusią bažnyčią ne-Į^P^ įplaukų 
galėjo rendos užmokėti ir na-'.P"1^ nėra, 

pas buvusius 
kurie kaip pirma, taip ir da- 
bar, tebėra dideli lietuvybės 

niai į savo ausį priima jų mal- ’’’ brolybės mylėtojai, bet pi
dąs ir visus prašymus.

Taip, atrodo, kad kalbamas 
dievas turi stebėtinai i 
ausį, nes kaip aš tik atsimenu, 
haip tie biblijistai tik atsira
do bus apie 15 metų. Jie tuo-

BITININKAS KONČIUS LAN
KĖSI BROOKLYNE

mo savininkas išginė visus 
lauk, nei dievas jų neužtarė, 
kuris, kaip jie sako, tiesiogi-

Liko pinigų
Apskričio ribose 

zuota 111 kuopa, S 
burgh e.

Iš knygiaus raporto paaiš
kėjo, kad Amerikos lietuviškų 
laikraščių parduota už $8.42, 
knygų 
anglų

parduota už $39.75; 
kalboje laikraščių už 
lietuviškų užsienio laik- 
$11.15. Surinkta už 

kaip

nigų neatiduoda.
Vadinasi, kapinių bendro- __________> c 

prasta vgs Skalai eina labai panašia 
’ 'krypčių, kaip kitados ėjo A.P. 

L.A. reikalai, kada tas pačios 
veislės dideli patriotai, lietu
vybės ir brolybės meilės žmo- j prakalbą, 
nės, valdė APLA. centrą. Jie j maršrutas draugui 
tuomet, matomai, visi sutarti
nai leido vieni kitiems netin
kamai eikvoti organizacijos 
turtą, o kada prisiėjo riestai, 
pabėgdino vieną su visu iždu 
ir spakaina. Kapinių bendro
vės šėrininkai ir draugijos, ku- 

neturi ant to 
visko ranka numoti ir palikti 
viską, o turi paimti tuos pa
triotus, tajp sakant, trumpai ir 
storai.

Sugrįžus prie kuopos reika-

Sasnaus- 
moteru 

prakalbų 
kom.

Parsiduoda gana pigiai, rios turi Šerus,

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

Tyras bičių medus, suneš
tas vasaros metu iš žolių žie
dų.

Kvorta už 75c. Galionas
* už $2450

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

Tuojau įsigykite tyro me
daus ir naudokitės juomi/

kurie lahkėsi 
apielinkėje jaunuolių
lais. Buvo prisidėta prie tri
jų tarptautiškų piknikų, iš ku- 
rių apskričiui dalis pelno bu- 

lų, reikia pasakyti, kad kuo-Wo $25.12. Buvo surengta 
pa labai gerai tvarkosi ir pas j loterija, kuri Apskr. davė pel- 
narius gera santaika. Kalbėta, no $3.00.
kas reikėtų daryti su tais pora naudai “Teatras ir koncertas.” 
narių, kurie .yra pasilikę su Davė pelno $7.31. Naujų me- 
mokestimis ir centre yra užsi-' tų vakarienė davė pelno $5.- 

j maldavę, kaipo bedarbiai, kad l^7c. Pardavinėta “Vilnies”

raščių 
prenumeratas 
taip anglų kalbos
$93.05. 1933 m. gauta “Lais
vei” 31 skaitytojas, “Vilniai” 
10 skaitytojų, “Daily Worker” 
5 skaitytojus, “Young Wor
ker” 27 skaitytojus.

Perskaityta raštiški rapor
tai iš kuopų stovio ir veikimo. 
Vėliaus kiekvienos Jcuopos de
legatai žodžiu raportavo tą, 
kas raštiškuose raportuose ne
pažymėta. Kuopų raportai

Iš kuopų raportų pa
veikia,

vakare.
Konferencijos pirm.

EI. Bogužienė, 
Sekr. J. Miliauske.

Surengta spaudos

P. S. Jei rastųsi kur kokia 
klaida iš veikimo apski'. val
dybos, tai atleiskite, nes'^sun
ku buvo surankioti iš įvairių 
popierų. Ateityje Apskričio 
valdyba turėtų pagaminti aiš
kų ra p oria į spaudą.

J. M.

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

197HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
ĮVAIRIOS ŽINIOS

Whelan Drug Stores 
Bankrūtas

Nuskaito $1,000,000 Taksy Demonstracija Pagelbėjo

YORK.— Kiek 
bankrutui pasidavė 

Cigar Stores Kompani- 
Dabar bankroto ceremo- 

atliko Whelan Drug 
k u A e buvo susirišę su 

Irving 
per kalėdas nudurto armėnų | Trust (bankinė) Kompanija 
vyskupo L. Touraino, buvo 40; atpirko Whelano vaistines už 
maldininkų ir 40 policmanų ' $6,000.000.
St. Paul’s bažnyčioj, Carroll 
Clinton St.

40 Maldininkų ir 40 
Policmanų

BROOKLYN.— Sekmadienį 
laikant pamaldas už “dūšią”

New 
miaus 
United 
ja. 
nijas
Stores, 
United Cigar Stores.

Nepaprastas Kūdikio 
Sugydymas

Iš to ketina sko- 
irilintojams (kreditoriams) su

grąžint pusę jų paskolų, o 
paskiaus gal (?) ir visas. . . . 
Įvairiems kapitalistams ban
krotas kartais būna pelnin- 

I gesnis, negu normalus biznio 
įvedimas toliau.

MeNEW YORK.—Jewish 
morial ligoninėje Dr. Albert 
L. Levy be pjovimo operaci
jos sugydė pustrečių metų 
mergaitę Carmela Pignino, ku
riai nuo gimimo buvo išsinari
nę kulšių kaulų sąnariai iš 
klubų. Mergaitė galės norma-į 
liai vaikščioti. i

Pasaulio Policijos Preziden
tas Gen. 0‘Ryan

NRA ir Majoras Prieš Taxi 
Vežėjus

NEW YORK. — Pasirodo, 
kad per 7 metus nebuvo daro
ma miesto iždan įplaukiančių 
taksų patikrinimas. Del to ga
lėsią būt bent $1,000,000 ver- 

Itės suktybių.

NEW YORK.—Civil Works 
Administracija, kaip jau žino
ma, buvo pasimojus i....... .

retas kuris iš streiklaužių eina 
namon nakvoti, o jeigu ir ei
na, tai važiuoja taxikebais, už 
kuriuos apmoka hotelių savi
ninkai. Tas yra faktas, ir ho
telių ' savininkai to neslepia, 
dar skelbia viešai, idant ga
vus daugiau streiklaužių.

Ir streiklaužiai turi pamato 
bijoti streikierių. Pirmąją sa- 

i vaite streiko streikieriai taip 
porą streiklaužių

vo New Yorko miesto darb. REIKALAVIMAI
delegacijoj) miesto 
kur turėjo su miesto 
tracija konferenciją 
darbių reikalų.

R. Mizara aiškins tai, kodėl 
darbininkų judėjimo priešai 
ardo bendrą frontą; taipgi jis 
aiškins apie tai, kas dabar da-l___
— • -----žinia, i

įvyko

Areštuota 21 už Žmogva-

JERSEY CITY.—Dominick 
Ferrara, įtariamas žmogvagis 
Howardo Elliaso yra laikomas 
teismui po $25,000 parankos. 
Areštuota ir 20 kitų, asmenų, 
kuriuos įtaria kaip Ferraros 
padėjėjus.

, Teisia Fierro Nužudytoj?

NEW YORK.—Tarptautinės 
policijos komisija paskyrė šio 

'miesto policijos komisionerių 
i generolą J. F. O’Ryaną prezi
dentu tarptautinės pao-tUlio 
policijos. Matomai, pasitiki 
jo gabumais malšint kovojami 
čius darbininkus ir naudotis jo 
patarimais net kituose kapi
talistiniuose kraštuose.

mi-

—, buvo pasimojus numušt pavaisino
po pusantro dolerio algos be- smūgiais, kad viens iš jų jau

~ a ~ „..i • u y* y. „darbiams, dirbantiems prie 
pašalpinių darbų ir iki šiol ga
vusiems po $15 už tris darbo 
dienas per savaitę.

Dabar valdininkai žada pa
lūkėt su tuo numušimu. Rei
kia suprast, kad jiems padarė 
įspūdžio energinga demon
stracija prie City Hali. De
monstravo pašalpiniai darbi
ninkai, bet ypač energiškai 
pasirodė Bedarbių Tarybos.

žada apleisti šią “šventą” že
melę. Dabar, po poros savai
čių streiko, jau daug matyti 
tarp streiklaužių arba juodo
mis 'akimis arba aprištu pa
kaušiu.

Madingas Šuleris
P. 
iš- 
už

Brolis broliui ir neatleidžia 
už streiklaužiavimą. Du bro
liai dirbo kaipo virėjai Wal
dorf-Astoria viešbuty. Vienas 
išėjo streikanj kitas pasiliko 
skebauti. Skebautpjui pabu
vus kelias dienas hotely, atsi
bodo, pasiilgo namų. Vieną 
dieną jis pasigriebė hotelio 
apmokamą taxi-kebą ir drožė 
namon.
“home coming party, 
toj muzikos, 
streikierių 
streiklaužiui
jis vargiai besapnuos kitą sy
kį streiklaužiauti.

Tai taip streikieriai 
streiko kovą: brolis ne

NEW YORK.— Arthur 
Heller iš vienos moteriškės 
viliojo $3,000, žadėdamas 
juos pripirkti jai pelningiau
sių Šerų. Bet pasirodo, kad 
nei tokios kompanijos niekur 
nėra. Iš kitos jis išsuko $3,- 
500, pasigarsindamas per vie
ną žydų laikraštį, kad jieško 
apsivedimui moteriškės, galin-

Brolis jį pasitiko su 
tik vie- 

jis ir dar pora 
išvelėjo broliui 

kailį taip, kad

rotušėj, 
adminis- 
del bė

REIKALINGA
REIKALINGA patyrusios 

ninkes prie avių žarnų 
mieravimo. Kreipkitės: 
nal Trading Corp., 625 
St., New York City.

darbi-
rinkimo ir
Inte rnatio-
Greenwich

(37-43)

rosi Francijoj. Kaip
Fra nei j o j (Pary ž i u j)
milžiniškų riaušių, ten buvo 
paskelbtas generalis darbinin
ku streikas, etc.

Visi šitie klausimai 
vienam darbininkui 
svarbūs. Todėl atsilankykite 
į prakalbas ir išgirskite juos.

Dainuos Lilija Kavaliaus- 
kiūtė ir tt.

Atsiminkite: prakalbų lai
kas: trečiadienį, vasario 14 d., 
kaip 7:30 v. v. Vieta:

PARDAVIMAI

Ave., Brooklyn, N. Y.

“Už PINIGUS VESTA
AKTORIAMS

jr

vakarą, kaip 7 :30

kiek- 
labai

Lietu-
Union

PATI”

valan- 
dą, įvyks virš minėto veikalo 
repeticijos. Dalyvaukite visi 
aktoriai, nes reikės lošti sek
madienį Elizabeth, N. J.

PARSIDUODA KRAUTUVE, Novel
ties Patentuotų gyduolių, ir viso

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

(35-37)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai.

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tcl. HArbour 3424

NEW YORK.— Vakar vie
tinė NRA administracija ir 
majoro LaGuardijos paskirta 
komisija pradėjo derėtis del 
kodekso taxi vežėjams. Savi
ninkų atstovai nesutinka, kad 
būtų nustatyta bent $20 už
tikrinto vežėjui uždarbio per, 
savaitę.

Majoras taxi draiverių 
streiką sulaužė su pagelba sa- (leni- 
vo paskirtų tarpininku, sočia- 
lįstų J. Pankenp ir M.'Ernsto. na> k.ad.tos. skalbyklos laužė 
Dabar LaGuardijos valdžia su 1 - - .-
NRA ponais stengiasi i

Uždaro Skalbyklas už Taksus
NEW YORK.—Miesto ma

jorui įsakius, uždaroma Sun- 
' shine ir Colonial skalbyklos 
už tai, kad jos neužmoka 
$37,000 miestui taksų už van-

Tik dabai1 majoras prišime-

u z
pa-

QUEENS.— Galimas daik
tas, kad iš Shamokin, Pa., bus 
šičia pargabentas Frank Mof- 
fer teist jį, kaipo žmogžudį 
priešfašistinio studento Fierro. 
Tas studentas buvo nušautas 
laike Khaki Shirts fašistų 
tingo A stori joj.

Už tai buvo areštuotas, 
žmogžudystę teistas, bet,
galiaus, paliuosuotas priešfa- 
šistinis darbininkas Athos Ter- 
zani.

Dabar, sulig pranešimų, fa
šistas Moffer prisipažino, kad 
tai jis padarė tą žmogžudystę. 
Bet jeigu Tarptautinis Darbi
ninkų Apsigynimas nebūtų vi
somis pajėgomis pasidarbavęs, 
tai būtų reikėję drg. Terza- 
niui nekaltai nukentėti.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

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

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

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Glenmore 5-9467

veda 
brolis, 
visus. 

Net ,ir vadinami “slogeriai,” 
kurie yra pasamdyti apsaugo
ti streiklaužius ir kurių randa
si .gaujos, ir tie 
hotelius, 
streikierių kailiu.

SUSIRINKIMAI
čios jam parodyt viršminėtą kovos rykšte paliečia
sumą pinigų. Esą, miręs koks 
ten jo giminaitis ir palikęs 
jam pusę miliono dolerių, bet 
su sąlyga, kad jis apsivestu su 
tokia, kuri turėtų bent pusket
virto tūkstančio dolerių savo 
pinigų.

žulikas prastos išžiūros, bet 
labai poniškai rėdėsi ir 
džiojosi būk tai “tarną”; 
tapo areštuotas.

Saužudystė Pralenkė 
Automobilį

BROOKLYN, N. Y. 
TDA Susirinkimas

ve- 
kol

bijo apleisti 
kad negavus nuo 

Jie net ir

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

Visi nariai būtinai dalyvaukite,

512

po darbo valandų neina lau- nes mūsų kuopos veikimas yra pu- 
kan, bet tupi hotely.

Pradžioje streiko 
streiklaužystei naudojo mote
ris ir negrus. Kada darbiniu-j prakalbos bedarbių reikalu, tai susi- 
kai paskelbė streiką, tai stalų I užbaigę turėsime eiti į pra-
patarnautojos puolė užimti j Orgt P, višniauskas.
vyri] patarnautojų vietas.' 
Mat, didžiuosiuose viešbučiuo
se randasi net po kelis res-. 
taurautus: vienuose jų dirba 
vyrai patarnautojai, o kituose 
—moterys. Taigi kada strei
kas prasidėjo, kada stalų pa
tarnautojai pasitraukė nuo 
darbo, tai bosai tuoj uždarė 
laikinai tuos restaurantus, kur 
moterys stalų patarnautojos 
dirbo, o moteris patarnauto-

sėtinai apleistas ii' permažai atydos 
bosai yra kreipiama iš pačių narių puses, 

tuos klausimus turėsime išrišti.
Ateikite anksti, nes tą vakarą yra

Žuvo nuo Šalčio ir Badoį ir valstijos įstatymą, nemokė- 
tuos J0 legališkai nustatytų darbi- 

. Bet už ejarbi- 
k0_ ninku skriaudimą .nieks ne

traukia skalbyklas atsakomy- 
I bėn. Kas kita, kuomet taksų 
nemokėjimas daro skylę mies- 

I į to ponų kišenių j.
Minimos skalbyklos yra pa

sižymėjusios žiauriausiais 
streikų laužymais.

darbininkus pastoviai apsukti, Pinkams algų.
užkariant jiems vergišką 
deksą.

LaGuardia Viešbučių 
Patronas

New YORK.— LaGuardia, 
pagiria viešbučius, kad jie ge
rai tarnavę “publikai” ir pa
taria susitarti su streikuojan
čiais savo darbininkais. Su
praskite, jam “rūpi” darbinin
kų reikalai... Bet prieš dar
bininkus jis apstatė viešbu- 
čius uniformuota ir slapta po- :‘0"kių ‘ 's7etaings 
Hcija. Atsikreipdamas pas 
viešbučių savininkus, LaGuar- j 
dia sykiu veda pasišnekėjimus; 
su valdiška Darbo Komisija, 
tik suprantama, ne darbininkų 
naudai.

Puikūs Broliukai
NEW YORK.— Joe Leahy 

pirm 6 mėnesių buvef kitų kri
minalistų papjautas. Jo bro
lis Francis Leahy tapo laike 

i plėšimo nu
šautas. Dabar trečias brolis 

| Bernard už plėšimą areštuo
tas.

NEW YORK.— Per kelių 
dienų šalčių bangą didmiesty
je sušalo 21 bedarbis; šalčiui 
juos padėjo nužudyt badavi
mas. Bet pamatiniai atsako
mybė už tas nelaimingų dar
bininkų mirtis gula ant miesto 

. valdovų, kad neparūpina be- 
į darbiams prieglaudos ir mais- 
įto.

Be kitų, rado būdelėje su- 
Išalusį negrą bedarbį C. John- 
soną, 40 meti? amžiaus, prie i 
Bryant ir Court Sts., Brook
lyne.

Vieną bedarbį rado sušalusį 
parke ant suolo sekmadienio 
ryte.

Majoro Peniukšliai

Buržuazijos Emma

Užsimušė D-ro Wynne 
Motina

La-

metų 
laiki-

NEW YORK.— Automobi
liu. bevažiuojant Leonui Cohe- 
nui ėmė jį šaukt sustot dvi 
moterys, viena jauna, kita pu- 
siau-amžė. Jaunoji parodė 
jam laišką, kad tūlas Albert 
Kimelblatt tuojaus žada nusi- 
žudyt. Bet jąsias nūvežus į 
tą vietą, Albertas jau buvo i 
gasu užsitroškinęs. Jodvi tuo-bas pasiuntė vyrų patarnauto-
met nežinia kur greitai prasi
šalino.

New Yorko Hoteliy Val
gio Darbininku Genera

lis Streikas

Dr. HERMAN MENDLO WITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

NEW YORK.—Po 15 
ištrėmimo vėl Amerikon 
nai įleista Emma Goldman, 
kalbėjo pereitą sekmadienį 
Community bažnyčioj; gyrė 
anarchizmą ir jai patarnau
jančius kunigus, tokins, kaip 
J. B. Holmes ir Eliot White. 
Garsiniuose gi judžiuose jinai 
augštyn kelia ir prezidentą 
RoosevęltąĮ O dedasi kaires
nė už komunistus.

Buržuazija garsina tą Em- 
mą ir duoda jai progų. Nes 
kas vąpalioja apie kitokią 
darbininkams išeitį, negu 
Kom. Partijos vadovybėje, tas 
kapitalizmui pasitarnauja.

NEW YORK.—89 metu se
nė, buvusio, sveikatos komi- 
sionieriaus Dr. Shirley Wynne 
motina, iškrito per langa is 
5-to aukšto ir užsimušė.

Užtroško Motina su Bur- 
dingierium

NEW YORK.— Peleistas iš 
žydų našlaičių prieglaudos 
aplankyt savo motiną, Frank 
Nassberg, 15 metų, rado ją ir 
jos burdingierių užtroškusius 
gasu, 125 Stanton St.

NEW YORK.—Majoras 
Guardia paskyrė ketvirtą mar- 
ketų komisionieriij Hortense 
Feldmanaite tuoj po šliūbui su 
advokatu Moųndu; šliubą da
vė pats majoras. Jinai tarna
vo LaGuardijai, kaip viena iš 
jo sekretorių laike rinkimų 
vajaus. Dabar jis jai atsitei
sė, duodamas $4,500 “džia- 
bą,” kuomet daug tinkames
nių yra tokiai tarnybai žmo
nių eilėse bedarbių-profesio- 
nalų, kurie ir už pusę tiek su
tiktų per metus tarnauti. Bet 
juk La Guardia “taupo” mies
to iždą, tai yra, saviems pe
niukšliams.

einaketvirta savaitė 
valgio darbininkų ge- 
streikas. ■ Nors ir ma- 

mažesniuose
valgio darbi-l

jų vieton.
Kiek buvo galima pastebė

ti, tai pirmieji iš lauko streik
laužiai buvo negrai. Jų, kaip 
kelnerių-stalų patarnautojų, j 

’ir virėjų, iš syk net vežimais 
atvežė. Jie tuojaus užėmė 
virėjų vietas ir net ištisus res- 
taurantus stalų patarnautojų 
vietas. O paskiau, 
bosai gabeno 
streiklaužius, 
surasti.

(Bus

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš

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

ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Kyšiai iš Civilių Tarnautojų
Nesutaikė Vogtus Čeverykus 

—Areštuoti

Jau 
hotelių 
n era lis 
žesnėse vietose.,
restaurantuose 
ninkai,—stalui patarnautojai,
virėjai, kepėjai ir jų pagelbi- 
ninkai — streikuoja, tačiaus 
didžiųjų viešbučių valgyklas 
streikas paliečia labiausia. To
dėl streikuojančių darbininkų 
to amato susidaro net tūkstan
čiai/ I*’’ ■ •

Streiką vadovauja net ketu
rios unijos, viena iš jų yra In
dustrial Food Workers Union, 
bet plačiausiai streikuojančius 
darbininkus apima Amalga
mated Food Workers Union, 
kuriai va-dovauja geltonieji 
socialistiniai ir iš lovestonie’čių 
grupės 

Pas 
ninkus 
streiką
ro šalčius streikieriai . neatlei
do pikietavę pavieniai ir ma
siniai, ir gainioję streiklaužių. 
Masinius mitingus laiko strei
kieriai viens po kito, ir trau-

elementai.
streikuojančius darbi- 
matosi noras kovoti ir 
laimėti. Per tokius ze-

jau
kiek jų

žinoma, 
baltuosius 

galėjo

daugiau)

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Vasario ”9 d. mirė Juozas 
Jankauskas, 56 metų amžiaus, 
601 Warwick St., Brooklyne. 
Bus palaidotas vasario 13 die
ną, Trejybės kapinėse. Laido
tuvių apeigomis rūpinasi gra- 
borius J. Garšva.mūsų susirinkimai

IR PARENGIMAI

Rytoj Nepamirškite At 
silankyti į Svarbias 

Prakalbas!

Vos Nežuvo Keturi Vaikai, 
Bešokinėdami ant Ledo

NEW YORK.—Nuo vienos 
ledo lyties bešokinėjant ant 
kitos, du vaikai Hudson upėje 
ir kiti du East River upėje bu
vo sriovės pagriebti ir toliaus 
an lyčių nešami. ' Jeigu ne 
greita pagelba, būtų visi ketu
ri žuvę.

NEW YORK.— Miesto civi
lių tarnautojų komisijos pre
zidentas Ab. Kaplanas ir kiti 
du jos nariai yra kaltinami; 
jog pirm .paskirdami kokį 
žmogų civil ei tarnybai jie iš- 

, reikalaudavo iš jo sutikt mo
kėt komisininkams’ po 10 nuo
šimčių visų savo algų. Neuž
tenka, .mat, išlaikyt, kvotinius, 
kad gaut -tarnybą;' dar‘žpo- T 
gus turi šmėruot politikierius, komi teismui po $500 paran- ba iš baimės, 

kad galėtų užimt vietą.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARČIUKAI
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

Notary Public . Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

JAMAICA.—Charles 
sey su sūnum nuėjo.. į 
čeverykų krautuvę; pasimie- 
ravę paskui išėjo, nieko ne-jkia streikan visus darbininkus, 
pirkdami. Krautuvninkas pa- kuriuos tik gali, 
matė, kad likę du dešinės ko- labai biedni ir su nemažomis 
jos čeverykai, o kairiųjų nėra, šeimynomis, vienok jie prisi- 

kostumerius” žada geriau badauti, negu ei- 
buvo areš- ti streiklaužiauti.

Hus- 
vieną

Tūli jų , yra

Jis leidosi tuos “1 
vytis; ir kuomet t buvo ; „— 
tuoti, pas jtios rado'du kairius Skebai-streiklaužiai įbau-
čeVerykus. Tėvas, ir sūnus lai- ginti streikierių: visi net dre- 

. Kad tai tiesa, 
galima matyti iš to fakto, jog,Ros vienas ir kitas.

Prakalbos, kurias ruošia Lie
tuvių Draugijų Sąryšis, bus 
nepaprastai svarbios iš dauge
lio taškaregių. Pirmiausiai 
jose lietuvių masinių organi
zacijų. delegatai į Washingto- 
no bedarbių konvenciją, Jo
nas Siurba ir Aida Kairyte, iš
duos plačius raportus iš tos 
svarbios konvencijos nuveiktų 
darbų. ’

Petras Taras išduos rapor
tą iš to, ką jįs girdėjo (jis bu-

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.




