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Paryžiaus buržuazija sudre
bėjo iš baimės. Paryžiuje vėl 
buvo iškilę barikados. Buržua
zija atsiminė 1871 metus—Pa
ryžiaus Komuną, komunarus, 
jų didvyrišką kovą. O kur už
tikrinimas, kad negims nauja 
Komuna ?

Senoji Paryžiaus Komuna 
buvo paskandinta komunarų 
kraujuose. Bet nuo to laiko 
prabėgo 63 metai—daugiau, 
kaip pusė šimtmečio, šiandien 
ne tas, kas buvo 1871 metais, 
šiandien ne tik Francijos, bet 
viso pasaulio proletariatas dau
giau subrendęs, šiandien yra 
Komunistų Interna cionalas, 
Francijos Komunistų Partija, 
organizuotas darbininkų klasės 
avangardas, ginkluotas marksiz
mo teorija ir daugelio metų pri- 
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laikais. Buržuaziniai streikas 
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viešpačiams ir pasta-
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MADRIDAS, Ispanija. • 
Mieste Bilbao, išėjo į stre

Ivojo keturis naujus vysku
pus Amerikai. Vienas bus 
Trentone, kitas—Hartforde, 
trečias Providence, o ketvir
tas—Californijoje.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapyj)

streikas. Visuose miestuo
se darbininkai desperatiškai

&

Varšava. — Lenkijos už
sienio reikalų 
Beck išvažiavo 
Tuomi Lenkija 
rodyti Sovietų
kad jos sutartis su Vokieti
ja nėra atkreipta prieš dar
bininkų tėvynę.

WASHINGTON. — Roo- 
sevelto valdžia inkorporavo 
naują banką su $11,000,000
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FRANCI JOS DARBININKŲ VISUOTINAS 
STREIKAS PRIEŠ AUGANČIU REAKCIJĄ

tyrimais.
Komunos 
rašytojai 
Franci jos
to prieš juos Komunos šešėlį, 
kuris gali įsikūnyti į naują Ko
muną !

Imperialistiniai vilkai stau
gia—visose šalyse, visuose 
kampuose. Laikraščiai, žurna
lai, knygos begėdiškai atvirai 
nuodija liaudies protą “tėvynei 
pavojaus“ baubu.

O darbininkų fronte veikia 
imperialistinių vilkų agentai. Jie 
griauja darbininkų vienybę. Jie 
kursto darbininkus prieš komu
nistus. Jie visais būdais silp
nina revoliucinį darbininkų kla
sės frontą.

PARYŽIUS.—Vasario 12 
visuotinas darbininkų 

kaipo protestas 
prieš reakciją, buvo ištikrų
jų visuotinas. Visuose mie
stuose darbininkai atsiliepę 
į pašaukimą ir mete darbą. 
Pačiame Paryžiuje visas 
miesto judėjimas tapo su
stabdytas per dvidešimts 
keturias valandas.

Reformistiniu darbo uni
jų ir socialistų vadai griež-! 
tai įsakė darbininkams užsi- ■ 
laikyti ramiai. Francijos j 
Komunistų Partija dėjo vi-1 streikas buvo proletariato 
sas pastangas, kad šį strei- j demonstracija prieš augantį 
ką padaryti sėkmingu. Ne- fašizmą ir prieš imperialis- 
paisant socialistų vadų mal- tinę valdžią.

šitam laikotarpyj atkiunta vi
sokio plauko oportunistai, rene
gatai. Ir jie savo balsą pride
da prie staugiančių imperialis
tinių vilkų. Štai Amerikos troc- 
kistų organas “The Militant” 
(sausio 29 d.) putoja, kad “vis 
smarkiau ir smarkiau auga rei
kalingumas naujo Komunistų 
Internacionalo ir naujų Komu
nistų Partijų.“ Vadinasi, tie 
sutvėrimai nori ištaškyti komu
nistinį judėjimą, kuris yra vie
nintelė atspara prieš imperialis
tinį karą, vienintelė viltis prole
tariato pasiliuosavimo iš po ka
pitalizmo. Tokia purvina rolė 
renegatų.

Tą patį daro mūsiškiai Prū- 
seikos. Su tokiu neapsakomu 
pasitenkinimu jie džiaugiasi, 
kad susivieniję su visokiais! 
darbininkų priešais jie šiaip į 
taip laikinai ištaškė Brooklyno I MASKVA. — Sovietų Są- 
lietuvių darbininkų organizaci-1 jUngos Komunistų Partijos 
jų bendrą frontą prieš naują L- - ... - -
karą ir fašizmą ir už bedarbių 
reikalus. !
skaito didvyrišku darbu!

Anglijos Alkanieji
Maršuotojai Londone

LONDONAS. — Nepai
sant visų valdžios grūmoji
mų ir gąsdinimų, alkanųjų 
bedarbiu maršavimas eina c

pirmyn. Bedarbiai maršuo- 
ja i Londoną iš visų krašto 
kampų. Pirmieji būriai jau 
pasiekė miestą. Vasario 24 
dieną bus nacionalis bedar- 

Tuo laiku

davimo ir grūmojimo ne
rengti jokių demonstracijų 
laikę streiko, įvairiuose Pa
ryžiaus darbininkų distrik
iuose įvyko demonstracijos, 
surengtos Komunistų Par
tijos. Prie jų prisidėjo ei
liniai socialistai. Kai ku-,——t 
riose vietose buvo įsteigtos ^ių kongresas.

aštriai susi- jau bus pasiekę Londoną vi-barikados ir
remta su policija ir karei- 

jviais. Tačiaus atviro suki
bimo plačia papėde nebuvo.

Šis Franci jos darbininkų

NEW YORKO BEDARBIŲ IR CWA DARBININKU 
DEMONSTRACIJA VASARIO 15 DIENA

Vasario 15 d. Roosevęlto pietų, Union Square aikštė- 
valdžia atstatys nuo darbo je, užprotestavimui prieš 
1,000,000 CWA darbininkų. Roosevelto valdžios šitą žy- 
Paskui kas savaitė atstati- 
nės po vieną milioną. O su 
gegužės 1 d. visi darbinin
kai bus paleisti iš darbo. Di
džiojo New Yorko bedarbių 
tarybos rengia demonstraci-

gį. Mes raginame visus lie
tuvius darbininkus ir darbi
ninkes dalyvauti šitoj svar
bioje demonstracijoj. Ko
vokime prieš atleidimą iš 
darbo miliono darbininkų' 

ją vasario 15 d., 3 vai. po | vasario 15!

SSSR. Kompartijos 
Centralinis Komitetas

11 Ui liet Ui ICO naują I -i r? j 1 «v . -i ----------------- z |-------- ------------------------

iizmą ir už bedarbių kongresas išrinko kapitalo, kurio pareiga bus
Savo lape jie tatai Centralinį Komitetą iš 71 i finansuoti prekybą su So- 
yrišku darbu! nario ir 68 kandidatus. Šis vietų Sąjunga, 'šis * bankas 

komitetas vadovauja parti- suteiksiąs Sovietams kredi-

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Albany. — New Yorko 

valstijos seimelin rengiamas 
įnešti bilius už uždėjimą 2 
nuoš. taksų ant visų pro
duktų perkant storuose. 
Tai būtų naujas smūgis dar
bininkams.

Chicago, Ill. — čionai ta
po pabudavotas naujos rū
šies traukinys, kurį varys 
elektra, bet tą elektrą pa
gamins to patieš traukinio 
inžinas, sukamas žibalo. Šis 
traukinys galėsiąs bėgti 110 
mylių į valandą.

Tokio.—Franci j a jau pa
dariusi prekybos sutartį su 

jMandžurijos valdžia, kurią 
įsteigė Japonijos imperialis
tai. Tas parodo, kad Fran- 
cija yra susiartinus su Ja
ponija.

Kas galėjo keturi metai atgal jai tarpe kongresų. Parti- to iki šimto milionų dolerių, i Vatikano Miestas. — Po- 
tikėtis, kad tie žmonės džiaug- jos kontrolės komisija susi- Pasirodo kad Amerikos I piežius Pijus XI apkartina
sis ir didžiuosis sugriovimu gra- deda iš 61 nario. Žymėtina buržuazija labai nori gauti1"™ .........  "°-1"0

t± ŜJNas’ kad buvusios dešinio- savo produktams turgavietę 
sios opozicijos vadai Bucha- Sovietų Sąjungoje. Jau nu- 
rinas, Tomskis ir Rykovas -matoma greitu laiku išvežti 
ioina i vfiinc VnmiFnfn

vienybės darbo? Tokia klasių į 
kovos logika: “padavei velniui 
pirštą, pasigrobs jis visą ran
ką.“ :Kartą pakėlei ranką prieš įeina į partijos komiteto 
komunizmą, kartą nusvirai į kandidatus. Visi jie prisi- 
buržuazijos pusę, ribų neliko—j pažino prie klaidų ir paža- 
važiuosi, pakol visai prasmegsi . * dėjo darbais įrodyti savo iš- 
Taip pražuvo Trockis, Lovesto-! tikimuma Komunistu Purti
nas, Pruseika. šioj naujų karų L . 
ir fašizmo gadynėj jų rolė bai-paL 
šiai paškudna. ( ■................. , .... -t-

--------  Stebėtinai dar daug yra užsi-
Kovo 8 bus Tarptautinė Mo- likę net revoliucinių darbininkų 

terų Diena. Amerikos Lietuvių galvose seno ir supuvusio baga- 
Darbininkų Literatūros Draugi- žo moterų klausimu, 
ja tuojaus turėtų imtis už prisi- priklauso 
rengimo dalyvauti tos dienos, Vyras eina į susirinkimus. Vy- 
demonstracijosę. Bus tarptau- 
tiniai susirinkimai. Jiems rei
kia mobilizuoti lietuvius darbi
ninkus ir darbininkes. Bet rei
kėtų didmiesčiuose sušaukti ir 
lietuvių susirinkimus tos dienos 
paminėjimui. Gal pavyktų pa
siekti daugiau lietuvių moterų 
—darbininkių ir šeimininkių.

į Sovietų Sąjungą apie mi- 
lionas pundelių medvilnės ir 
apie 1,250,000 jardų medvil
nės audeklo. Paskui seks 
eksportas mašinų-. O Sovie
tų Sąjunga parduos Ameri
kai kailius, potašių, platina
mą ir kitokius brangakme
nis.

ras komunistas, arba artimas jų 
simpatikas. Bet jo draugė pa
likta prie pečiaus. Jo duktė 
laikoma už lėlę. Jis ne tik ne
padeda jom išeiti į platesnį gy
venimą, dalyvauti darbininkų 
judėjime, bet ir sulaiko, dar da
rei viską, kad jos pasiliktų vir
tuvėje prie puodų!

Du Sykiu Nuteisė Amžinau 
Kalėjimai!

LEESBURG, Va. — Neg- 
ras Crawfordas nuteistas 
visam amžiui kalėjiman du 
sykiu. Vieną sykį nuteistas 
mirtin už primetamą nužu
dymą vienos moteriškės, o 
kitą sykį už kitos.

Helsingfors, Suomija. — 
Čionai slaptai fašistinė val
džia pradėjo teismą prieš 28 
darbininkus, kurie, kaltina
mi priklausyme prie nelega- 
lės Komunistų Partijos, ir 
būk “šnipinėję” Sovietų Są
jungos naudai. Tai bjaurus 
fašistų’ išmistas.

Pusantro Šimto Daii bin Jau Žuvo Kovoje 
Komunistę Partiją Tūkstančiai Sužeisti], Bari“

“ kados Visuose Industriniuose Miestuose
ką 30,000 darbininkų. Strei- - - --------- -v . . . T . .
ką iššaukė Ispanijos Komu-1 Dolfusso Valdžia Paskelbė Karo Stovi Visoj Salyje ir įsake 
nistų Partija užprotestavi- ’ ........... .
mui prieš valdžios pasikėsi
nimą ant Partijos. Darbi
ninkai stoja ginti savo kla
sės partiją nuo reakcijos.

Pačiam Madride streikuo
ja 30,000 namų statytojų.
Valdžia gerai apsiginkla
vus ir prisirengus sutriuš
kinti besiplečiantį streiką.

Šaudyti Kiekvieną, Kuris Turės Ginklus; Socialistu Par
tija, Kuri Kontroliavo Visą Austriją Savo Laiku, Paversta 
Nelegale Organizacija, Tūli Vadai Jau Kalėjime

Darbininkų Namai Yra 
Tvirtovės Prieš 

Fašistus
VIENA, Austrija. — Val

džios pastatyti darbinin
kams namai pavirto į tvir
toves mūšyje su valdžios 
kareiviais ir fašistais. Dar
bininkai apsiginklavę ir gi
nasi. Tos gatvės užbari
kaduotos. Kadangi tuose 
namuose gyvena klasiniai 
sąmoningi darbininkai, tai 
valdžia sukoncentravo savo I
visas spėkas prieš tuos na
mus ir, kur galėjo, ant sto
gų įrengė kanuoles ir šau
do laukan išėjusius darbi
ninkus.

Paskerdė Penkis Kalinius
I WALLA-WALLA, Wash. 
—Čionai iš valstijos kalėji
mo bandė pabėgti 15 kali
nių. Jie pasigrobė kelis ka
lėjimo sargus ir panaudojo 
juos kaipo uždangalą del pa
bėgimo. Bet kiti sargai pa
leido darban kulkasvaidžius 
ir sulaikė bandžiusius pa
bėgti. Penki iš jų tapo pa
skersti. Taip pat užmuštas 
vienas sargas.- Kiti aštuoni 
kaliniai ir keturi sargai li
kos sužeisti.

VIENA. — Visa Austrija ja paskelbta nelegale orga- 
liepsnoje darbininkų sukili- nizacija ir jos vadai, kurie 
mo. Socialistai darbininkai nespėjo pasprukti, jau ran- 
yra nusprendę nepasiduoti I dasi kalėjime. 
Dolfusso fašistinei valdžiai.
Komunistai, aiškus dalykas, yra staigus, naturalis darbi- 
stovi kovų priešakyje. Bet ninku pasipriešinimas, iš- 
Socialistų Partijos vadai ėjęs prieš
mokino darbininkus nesi-1norus. Austrijos Socialistų 
griebti ginklo prieš fašistus į Partija turėjo su savim be- 
ir leido fašistams įsigalėti, j veik visą darbininkų klasę, 
susiorganizuoti ir apsigink-: 
luoti. Bet šitai nesipriešini
mo taktikai priėjo i 
Fašistinė valdžia užsimojo 
ir ant socialistų. Pradėjo 
draskyti jų įstaigas. Vie
nos miesto socialistų val
džia nuversta, užgrobti so- 

'cialistų organizacijos cent-

VIENA. — Mūšiai tarpe 
valdžios ginkluotų spėkų ir 
darbininku tebeina. Ka
riuomenė pradėjo bom- 

rai n įstaigos. barduoti darbininkų namus.
I a s k e 1 b ta s visuotinas žudoma vyrai, moterys ir 

vaikai. Užmuštų jau pri- 
. skaitoma iki keturių šimtų, 

ginasi nuo valdžios kaiei-j^as va|anda žuvusių skai-
vių ir ginkluotų fašistų. Vi
sur eina kova ant barikadų. 
Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad apie 150 darbininkų 
jau yra žuvę, o tūkstančiai 
yra sužeistų.

Fašistų valdžia giriasi, 
kad “socializmo lizdas” jau 
tapo sukriušintas. Jeigu 
Socialistų Partijos šulai ne
būtų buvę pardavikai ir bū-: 
tų išanksto prirengę darbi-1 
ninkus šitai ginkluotai ko
vai prieš kruvinąjį fašizmą, 
kova būtu laimėta be didelio 
kraujo praliejimo. Kuomi 
ji dabar pasibaigs, sunku 
pasakyti. Veikiausia krūvi-1 
našai fašizmas laimės. Sa
koma, kad Socialistų Parti-

LDS. Reikalauja Priė
mimo Darbininkų Be

darbių Apdraudos 
Biliaus

Lietuviu Darbininku Su
sivienijimo Pildomasai Ko
mitetas priėmė ir pasiuntė 
Jungtinių Valstijų kongre
sui sekamą rezoliuciją:
Jungtinių Valstijų Kongre

so Atstovų Buto Darbo
Komitetui, Washington, DC.

Lietuvių Darbininkų Susi-
” ” • vienijimo Pild. Komitetas,

PHILADELPHIJOS SKLOKOS VADAI LIETUVIU * In VI 1110 W o *11 o o \ 111GI V* 1B v

KLIUBO TEISME, KALTINAMI SUKTYBĖSE j kime vasario 10 d., išklausęs
_________ raportą iš Nacionalės Be-

Net nuo poros korespon- Jeigu tas tiesa, tai, žinoma,; darbių Konvencijos Prieš 
dentų gavome pranešimus, 
kad Philadelphijoj Šiauri
nės Dalies Lietuvių Kliubas 
surengė teismą prieš pasižy
mėjusius sklokos (prūseiki- 
nių) vadus Aleksiejų, Jatu- 
žį ir dar vieną. Kaltinami, 
kad laike kliubo baliaus va
sario 3 d. jie bandė pasinau
doti, turėdami su savim kla- 
stuotus bei netikrus “bar- 
čekius”. Baliaus komitetas 
apskaitliavęs ir radęs tokių 
čekių už dešimts dolerių.

tie elementai nuskriaudė or
ganizaciją.

Vasario 6 d. kliubo susi
rinkimas išrinko 12 teisėjų, 
kurie tyrinės visą dalyką ir 
išneš savo nuosprendį.

Šis teismas įvyksta šiand., 
vasario 14 d. “Laisvė” ne
suspėjo patalpinti draugų 
pranešimus ir lauks teismo 
nuosprendžio, kuriame pa
aiškės, kaip ištikrųjų ten 
buvo.

Bedarbę, laikytos Washing
tone, vienbalsiai nutarė pa- 

l laikyti Darbininkų Bedar
bės Apdraudos Bilių (H. R. 
7598) ir tuo būdu reikalau
ja, kad Atstovų Buto Dar
bo Komitetas šitą bilių tuo- 
jaus prielankiai raportuotų 
kongresui del priėmimo.

Pasirašo,
R. Mizara, Pirmininkas.
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Suvienijo Biznius
Kunigai ir sandariečiai, pagalfaus, su

sivienijo su menševikais del antrojo 
trans-atlantinio skridimo, kuriam turi 
paruošę tūlą Janušauską. Kaip žinia, 
iki šiol biznieriai iš “Naujienų” pastoges 
tą kromelį tvarkė vieni. Sutvėrė jie kor
poraciją, pradėjo kaulyti pinigus ir bu
vo bemaną, kad galės patys vieni pada
ryti gerą pelną. ’ Bet paaiškėjo, kad ši
taip monopolizuodami- visą biznį, jie 
smarkiai užrūstino klerikalus ir fašistus, 
nes pastariesiems neleidžiama pasinaudo
ti skridimo pyragu. Klerikalai su fašis
tais, todėl, visur .kenkė menševikams ir 
pastarieji turėjo nusileisti. Kunigų 
“Draugas” praneša, jog

perorganizuota antrojo transatlantinio skri
dimo komitetas, į kurį įeina šie nauji žmo
nės: A. Bacevičius, p-nia K. Račkienė, P. 
Šaltimieras, adv. K. Savickas, J. Poška— 
nuo katalikų ir Hertmanavičius, Stungis, 
Biekša—nuo sandariečių. Tuo būdu suda
roma bendras komitetas, kuris visiems yra 
priimtinas, turės turėti visuomenės pasitikė
jimą ir antrasis skridimas bus užtikrintas.

Toliau “Draugas” pasisako, kad nuo 
dabar jis remsiąs skridimą ir viskas jau 
bus gerai. Dabar veikiausiai kunigai per 
bažnyčias šauks parapijiečius aukoti sa
vo ęentus, kad tuo būdu keletas politikie
rių; galėtų pasinaudoti. Kunigai, kurie 
iki šiol surado tiek daug nedorybių Gri
gaičio komitete ir pąčiam- lakūne Janu
šauske, dabar jau pamiršo, kuomet gavo 
progos įtupdyti savo atstovus.

Rašydama apie tai, “Vilnis” nurodo:
Visas biznis neina, kaip manyta. Į pir

mus porą parengimų, kuomet buvo nauja- 
nybė, sutraukta daug žmonių, bet paskui 

' dalykas nuseno ir mažai kas paiso.
Klerikalai gi kaišioja koją dėlto, kad biz- 

nįavoja vieni socialistai. “Draugias” taip
jau nori skelbimų, riebios užmokesties, kaip 
ir “Naujienos.” Susidarė pagalios tokia 
padėtis, kad (ubieni naudinga susieiti į krū
vą ir varyti bendrai biznį. Sumanyta, pada
ryta.

1 Dabai* “tranzatlantiko” biznis sykiu ir 
pono Grigaičio ir kunigo Navicko—socialfa- 
šistų ir klerikalų.

“Vilnis” teisingai pastebi, kad, kuo
met “katalikai darbininkai eina su komu
nistais, katalikų lyderiai, klerikalai eina 
su socialfašistais. : Tai sveikas apsireiš
kimas mūsų žvilgsniu.”

Tikrai sveikas!

The Air Line Pilot Association, Interna- j 
tional, organas “The Air Line Pilot”, June | 
15, 1932, No. 5, rašo :

Streiklaužiai buvo prašalinti iš The Air 
Line Pilots Association International, kuri 
priklauso American Federation of Labor. 
Todėl ir streiklaužis J. James nėra tos aso
ciacijos narys, apie tai paliudija laiškas.

(“Am. Lietuvis” už vasario 10 d., 1934)
Vadinasi, Joseph James-Janušauskas 

yra išmestas iš orlaivininkų unijos (The 
Air Line Pilot Association Internation
al), priklausančios Amerikos Darbo Fe
deracijai, už streiklaužiavimą. Jeigu tai 
tiesa, tai Grigaitis pasirinko streiklaužį, 
kaipo lekiką iš Amerikos į Lietuvą! Tai 
reiškia, kad streiklaužiui, išmestam iš A- 
DF, dabar menševikai iš lietuvių darbi
ninkų kaulija aukas!

Susilaikome nuo platesnių tuo reikalu 
komentarų, laukdami paaiškinimų iš tų, 
kurie renka aukas, kurie pasirengę siųsti 
Janušauską į Lietuvą darbininkų auko
mis arba iš paties James-Janušausko. 
. Savu laiku Grigaitis skelbė pasauliui, 
buk šis minėtas (streiklaužis?) asmuo 
James-Janušauskas vežiojo po Pietų 
Ameriką milžinišku lėktuvu “Š-40 Sikor
ski” keleivius. Pasirodo, kad ir čia buvo 
menševikų nusimeluota, nes p. Kiela ra
šo:

Dar nebuvo girdėtas dalykas, kad lietuvis 
skraidė 4-ių motorų Sikorski lėktuvu. To
dėl mūsų Kliubo narys, Julius Urbonas (la
kūno S. Girėno giminaitis) ir mokinis, no
rėjo gauti daugiau informacijų ir jų gavo:

3 ir 4)—Tie du laiškai parodo, jog lakū
nas James buvo tiktai lakūno pagelbininkas 
ant 3 motor Ford lėktuvo, ir kaipo lakūno i 
pagelbininkas skraidė tiktai Canal Zone, vi- j 
sai nevaldė 4 motorų lėktuvo ir visai ne- ’ 
skraidė po Pietinę Ameriką “milžiniškais 
Pan-American Airway lėktuvais.” Išeina, 
jog lakūnas James perdaug pasigyrė savo 
busteriams ir apsilenkė su teisybe. Gar- j 

• bingi lakūnai šitaipos nedaro. Kliubas, to- | 
kius dokumentus turėdamas ir kada dar la- | 

‘ kūnas James išjuokė mūsų kliubo tikslą, nu
tarė jo neremti. i
Taigi žinios apie tą menševikų projek- j 

tuojamą didvyrį pasirodo ne kokios. Gal I 
dėlto, kad tos žinios iškilo viešumon, J 
menševikai ir nusitarė pasikviesti kleri- ; 
kalus, idant sumažinus to visko efektą į 
biznį.

Tačiaus, jeigu šitos žinios bus teisin
gos, tai galime sau suprasti, kaip tą men- 
ševikų-kunigų “didvyrį” pasitiktų Lietu
vos darbininkai, netgi jei jis ten ir nu
lėktu ! v-

| / Kas Tas James-Janušauskas?
Chicagoje veikia Amerikos Lietuvių 

Aero Kliubas, kuriame priklauso eilė lie
tuvių orl^iyininkų. Šis kliubas, žinoma, 
ne: komunistinis, bet jis priešingas leidi
mui Jameš-Janušausko skridimui į Lietu
vą. Minėto kliubo narys, p. Antanas 
Kiela, šiomis dienomis pareiškė “Ameri
kos Lietuvy j” apie menševikų-klerikalų- 
sandariečių nuskirtą siųsti Lietuvon 

B James-Janušauską įdomių dalykų. Po
nas Kiela sako, kad James-Janušauskas 

|L- buvęs streiklaužys!
Kadangi dalykas ištikrųjų įdomus, tai 

čia paduodame ilgesnes to straipsnio ci
s' tatas.
B , Visu pirma Amerikos Lietuvių Aero 

Kliubas tik paskelbė, delko neremia lakūno, 
ir nurodė priežastis, delko jį neremia, bet 
be koliojimo žodžių. Nurodė, jog tas lakū- 

į nas pagal mūsų manymą nėra garbingas
p žmogus: yra streiklaužiš, apie save skelbia
k ne tiesą ir nebuvo Amerikos lietuviams ži-.
į? nomas kaipo geras lakūnas lietuvis. O jei
jį jis dar nori dokumentų,—tai Čia juos ghli
& pasiskaityt:

Koliojasi
Chicagos kunigų dienraštis plūsta ir 

kolioja J. Jusevičių, kuris, būdamas LR- 
KSA veikėju, pamatęs kunigų bjaurius 
darbus, rašo apie juos komunistinėj spau
doj. “Draugas” skelbia, būk, girdi, Juse- 
vičius “iš proto pradėjo kraustytis” to- i 
del, kad jie ėmė protauti ir kad pradėjo 
kelti kunigų nedorus darbus viešumon.

Šitaip rašyti, kaip “Draugas” daro, 
yra labai negražu, bet žinant kunigų 
profesiją—naturališka. Tačiaus tuo bū
du kunigėliai neįtikins kitų imančių pro
tauti katalikų darbininkų; priešingai, pa
dės atidaryti ir jiem akis.

Del Dolerių< Daužosi Nosis
“Amerikos Lietuvis” praneša, kad

Pereitą sekmadienį įvyko 318 kuopos su
sirinkimas, kur kaip ir paprastai, po įvai
rių kuopos reikaluose svarstymų, susirinki
mas ėjo tvarkingai. Bet užsibaigus susirin
kimui, tarpe tūlų valdybos narių kilo nesu
sipratimas del pinigų. Na, o kuomet jau 
šiais krizio metais reikia atsiskaityt su pi
nigais, tai tankiai tenka pakęst visokių iš
metinėjimų. Taip buvo ir 318 kuopoje. 
Tiktai Čia vietoj faktų buvo panaudota kum- 
ščia.

• Dabar jau rašo skundus į S.L.A. centrą, 
kad tas išrištų, kuris daugiau prasikalto iš 
susivaidijusių narių, ar tas, kuris liežuvio 
neprikando, ar tas, kuris savo iniciatyvą 
bandė kumščia įvykdyt?
Minėtoj kuopoj yra susispietę beveik 

visi “geriausi tėvynainiai” ir “kultūros 
nešėjai,” na, ir visų pirštai labai palinkę 
“j'Save”, tad, ot, ir riša finansų klausi
mus kumštimis!

Anksčiau turėjome kele
tą parengimų ir reikėjo 
dienraštyje dėti daug dide
lių skelbimų, todėl buvo 
ankšta su vieta paskelbti 
draugų laiškus. Dabar su 
vieta liuosiau ir galima pa-■ 
sinaudoti gražiais laiške
liais.

“Gerbiama ‘Laisvės’ Re
dakcija: Šiuomi siunčiu 
$5.00 už “Laisvės” prenu
meratą ir vieną dolerį baus
mės, viso $6.00. Draugiš
kai, Peter Frayeras,

Summerlee, W. Va.”
Bausmės pasįskyrimas 

yra pagirtinas dalykas. 
Siuntinėjimai paraginimų 
“Laisvei” kainuoja. Kurie iš 
draugų primeta aukų, pade
da nors dalinai išlyginti 
tuos nuostolius.

“Gerbiami Draugai:— Su 
šiuom laišku prisiunčiu au
kų $6.00 nuo ALDLD 200 
kuopos. $3.00 skiriame 
“Laisvei” ir $3.00 “Daily 
Workeriui”...

Draugiškai,
Petras Ramoška,
Elizabeth, N. J.”

Elizabetas šiemet pasiro
dė gerai vajuje ir jie mate
rialiai remia savo spaudą.

“Gerbiami Draugai! Pri- 
siunčiu $10.00 už “Laisvės” 
prenumeratą. Prašau ne
pykti, kad ilgai neužsimo
kėjau, nes aš vis nesveikuo
ju, daug išmoku gydyto
jams. Pasilieku su didžia 
pagarba jums,

A. Damblauckas,
Mc. Adoo, Pa.”

Būtų gerai, kad visi drau
gai, kurių prenumeratos se
nokai pasibaigusios, užsi
mokėtų už du metu, kaip pa
darė draugas Dumblauckas, 
dargi nesveikaudamas.

“Draugai! Siunčiu $6.00. 
Meldžiu atleisti, kad ilgai 
neužsimokėjau. Dabar yra 
labai sunku pagauti dolerį. 
Šiaip taip pagavau biskį pi
nigų, tai tuojau siunčiu už 
“Laisvę” $5.00 ir vieną do
lerį aukoju dienraščio pa
laikymui.

Ačiū, kad nesustabdėte 
man siuntę “Laisvę.”

Su pagarba,
A. Jakavičius.” •

Yra rūpestingų draugų ir 
suprantančių svarbą darbi
ninkiškos spaudos. Drau
gas Jakavičius, atitraukda
mas kąsnį nuo savo lūpų, 
remia darbininkišką spau
dą.

“Gerbiama Redakcija. — 
Atleiskite, kad ilgai nepri- 
siunčiau už prenumeratą, 
nes man buvo sunku, su pi
nigais. Dabar apsimoku 
$5.00 prenumeratą ir paau-

DRAUGU ŽINIAI
$5.50 metams ir $3.00 pusei

koju $1.
Draugiškai, •

A. Staniulis, 
Hampton, N. J.”

Ačiū rūpestingiem drau
gam, kurie primetė po dole
rį aukų, mes galėjome išlai
kyti “Laisvės” prenumeratą 
$5 per du metu. . Dabar 
jau toliau nebegalima siun
tinėti “Laisvę”. už $5.00. 
Perdaug viskas' pabrango. 
Su pirma diena kovo-March 
“Laisves” prenumerata bus

metų.
Taipgi ilgai laukti atsi

naujinimo irgi negalėsime, 
nes finansiniai esame labai 
suspausti.

P. Buknys.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
Susninkų Jurgiui. — 

I Straipsnelis “Kas laimės at
einančiam kare?” persilp- 
nas, todėl juo nepasinaudo
sime.

J. D. Sliekui, Pittsburgh, 
Pa.—Jūsų polemišką straip
snelį $u F. Abeku grąžina
me, nes tuo klausimu reikė
tų polemizuoti ten, kur tilpo 
pirmasis straipsnis, nors, 
mūsų manymu, r klausimas 
labai aiškus ir eikvoti laiko 
ir popieros nevertėtų. Na, 
o straipsnelį, polemizuojan
tį su “Laisvės” redakcija, 
pasiliekame peržiūrėjimui.

BALTIMORE, MD.
Bruožai iš Mūsą Veikimo

Vietos ALDLD. 25 kuopa 
laikė savo pirmą vasario mėn. 
susirinkimą 5 d., 726 W. Bal
timore St., dalyvaujant gra
žiam būriui draugų ir drau
gių.

Susirinkime gyvavo geras 
ūpas, nors ir buvo karatų dis

kusijų vienų ar kitu klausimu, 
vengta išeiti į kraštu tiny bes.

Daugelis narių užsimokėjo 
duokles už šiuos metus, apsi
ėmė mažiau lankančius susi
rinkimus draugus matyti, kad 
užsimokant pagelbėti Centrui 

Į krizio laikais, nes visi entu
ziastiškai laukiame žurnalo 
“šviesos.”

Bedarbių konvencijai, Wa- 
Ishingtone, ant vietos suaukau- 
jta $2.35. Aukojo J. Jasaitis 
[70c. J. Stanys 50c.; P. Paser- 
. skis, M. Seimys, A. Vitkus po 
į 25c.

Tai gera auka, nes kiekvie
name susirinkime vis kokiems! 
nors tikslams yra renkama 
aukos, kadangi daugiausia tie! 
Ipatys draugai-draugės lankosi 
jį susirinkimus, todėl galima' 
įsakyti, jogei įvertina savo par-, 
eigą.

Kaip visose kolonijose, taip 
!ir pas mus, turėsime linksmas 
“vestuves,” o jau ne užilgo, tai 
yra ALDLD 25-ta kuopa su
silauks sau draugę pagelbinin- 
:kę—LDSA 28-tą kuopą visuo
se darbuose.

“Iškilmė” atsibus 24 d. va
sario, 726 W*. Baltimore St. 
Nepamirškite, draugai ir drau
gės, dalyvauti toje istoriškoje

draugai, dalyvaudami užsimo
kėti už šiuos metus ir atsives
ti naujų narių.

Kp. Sekretore.

RAYMOND, WASH.

PERSKIROS
Daug kapitalistinė, o ypač 

klerikalinė spauda rėkia, 
kad Sov. Sąjungoj darbinin- 

į kai “moraliai nupuolę”. Ten, 
girdi, apsiveda be bažnyčios 
—pas raštininką, taip pat ir 
perski ras gauna pas rašti
ninką. Taigi, jei Sov. Są
jungoj yra palengvinta per
ski ros, kuomet nesutinka 
šeimyniniam gyvenime, tai 

I dvasiški j ai tas nemoralu. 
Dvasiškija skelbia, kad tik 
kapitalistinėse šalyse mora

lybė žydi, kur dvasiškija iš- 
i auklėja savo įtakoj ir sutuo- 
i kia į poras. Bet štai ką ka- 
i pitalistinis Toronto “Daily 
iStar” sako apie perskiras: 
i “Apie 400 persiskyrimo 
[bylų sukrauta Toronte lau
kia savo eilės” ir “...atro
do, kad specialis teismas 
turėtų būti įsteigtas del šių 
dalykų, panašiai kaip Ang
lijoj.” Reiškia, jau papras
ti teismai nespėja apsidirbti 
su perskiromis. Ir kame gi 
dalykas šių bylų staigaus pa- 
Ididėjimo? Nagi del to, kaip 
“Star” paduoda, kad pir- 

|miaū perskiros kainuodavo 
j nuo $500 iki' $1,500 ir turė- 
jdavo eiti per Senatą; o da- 
Ibar nupuolė ant $150.00 ir 
įgauna perskiras paprastam 
teisme. Dabar lai dvasiški 
tėveliai pagalvoja, kas sulai
ko nuo persiskyrimų: ar jų 
skelbiama moralybė ar do
leris su policijos buože? 
Faktai rodo, kad doleris ir 
policijos buožė sulaiko nuo 

į perskirų, o ne kunigų skel
biama moralybė. Lai nu
puola perskiros ant $2.00, 

i kaip Sov. Sąjungoj, tai čia, 
i Kanadoj, šimtą syk bus dau- 
| giau perskirų, negu Sov.

D.L.K. Gedemino Pašalpinė 
Draugija prisidėjo prie Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo. 
Tai labai geras žingsnis pa
daryta. Draugai verti pasvei
kinti už tą darbą. Tas klau
simas ėmė ilgokai atlikti, bet 
visgi prieita prie geros išva
dos. Dabar galės į šią drau
giją priklausyti vyrai ir mo
terys.

ši draugystė susitvėrė 1911 
metais ir gerai g.yvavo. Bet 
1932 metais, kada bankas su
bankrutavo, tai ir šios orga
nizacijos nunešė pinigus. Pas- 
kiaus mirė du nariai, tai dar 
pasidarė sunkesnė padėtis šiai 
organizacijai. Todėl reikėjo 
vienytis del jos pačios gero- 

j vės.
A- B.

LAWRENCE, MASS.

ALDLD. 37 ir LDSA 8 kuo
pos rengia pietus, šis pokilis 
bus tik del narių abiejų orga
nizacijų. Tas parengimas įvyks 

i vasario 18 dieną. Wyrai ir 
Imoterys gerai rengiasi prie 
šio parengimo, kad jį pada

linus smagiu ir linksmu. Mat, 
'šiame parengime įvyks tikros 
[vestuvės minėtų dviejų orga- 
; nizacijų.

Parengimas įvyks Rusų Sve- 
iškilmėje, 24 d. vasario. Se- tainėje. 287 Erving Ave., 1 
kautis ALDLD 25-tos kp. ant-į vai. po pietų. Visi nariai ir 
ras šio mėnesio susirinkimas j narės dalyvaukite šiose vestu- 
įvyks 19 d. vasario. 726 W. jėse.
Baltimore St. Nepamirškite, i L. K. Biuras.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Neturi Patraukimo ir Nenori

Esu moteris 27 metų a m- 
žiaus, 5 pėdų ir 7 colių ūgio, 
180 sv. 4 metai kaip vecĮusi. 
Jaučiuosi sveika, bet jokio pa- 

Įtraukimo (noro) prie lytiškų 
|susinėsimų neturiu ir niekados 
nenoriu, tiktai ką patenkinu 
savo vyro norą. Ir laike ly
tiško susinėsimo nesijaučiu, 
kad būtų koks noras, ir šiaip 
pageidavimo neturiu. kaip 
kad mano vyras. Kartais 
mano vyras ant manęs pyksta, 
sakydamas, būk aš su juo ne
noriu turėti lytiško susinėsi
mo ir būk aš myliu kitą kokį, 
iš,, ko kyla daug nesusiprati
mų, nežiūrint mano aiškini
mo. Kadangi aš esu tokia ne
laiminga, prašau patarimo. 
Esu girdėjus, kad būk kokios 
tai spaniškos musės yra geras 
vaistas. Todėl prašau paaiš
kinti, kaip tie vaistai vadinasi 
angliškai, kad galėčiau aš jų 
nusipirkti. Ir kaip tuos vais
tus vartoti ? Atsakymą pra
šau duoti per laišką, už .ką bū
siu dėkinga.

Atsakymas,
Atsakymą duoti per laišką, 

Drauge, neįstengiu: laiko ne

.preparatų. Ekstraktai iš prie
kinės dalies posmegeninės 
liaukos, ekstraktai'iš ovarų, iš 
čepčiaus (namų, vietos), iš 
nėščios moteries šlapimo pa
deda moters organams atsi
gauti, sunormalėti. Tik tokie 
ekstraktai geriausiai veikia, 
jeigu jie įčirškiama moteriai į 
raumenis, per ilgą laiką.

Tiesa, vertėtų Jums. Drau- 
Ige, imti tūlų liaukų preparatų 
ir per burną. Gaukite “Thy
roid tablets, gr. !4, No. 100.” 
Imkite po vieną tabletėlę 
prieš valgymą, tai po tris kas 
diena. Kai bonkutė išsibaigė, 
praleiskite nevartoję trejetą 
dienų, o paskui ii- vėl vartoki
te, parsinešę daugiau tų tab- 
letėliu. i

Gaukite dargi “Mcnocrin 
[(Harrower), Sanitablets No. 
1100.” Imkite po dvi tabletė- 
les prieš valgymą, dešimt die
nų prieš mėnesines. Apleis- 

[ kite 10 dienų laike mėnesinių, 
[o paskui imkite po vieną prieš 
valgymą per dešimt dienų, o 
tada jau dvigubai, po 2 prieš 
valgymą, iki mėnesinių. Ir 

;Ir taip darykite keletą ai- net 
j keliolika mėnesių.

Be to, Drauge. Jūsų vyro
Sąjungoj.

Toronto Dzūkas.

Grūmoja Mirtimi del 69 
Darbininku

SOFIA, Bulgarija. — Čio
nai eina teismas prieš 69 
darbininkus. Valdžios pro
kuroras reikalauja mirties 
bausmės už varymą komu
nistinės propagandos armi
joje ir laivyne.

turiu, stačiai • fiziškai negali-: technika, jo “meilės menas” 
mą. Ir per laikrašči.us ne į daug reiškia: jo priėjimo bū- 

' kiekvieną laišką galima atsa- dai, jo meilumas, Jūsų priren- 
1 kyti, bet į vieną iš kokių 5—6 [girnas prie akto. kad. Jus ge- 

I rokai išjudinus. Pasiskaityki- 
!te knygų lyties klausimais. 
! Kai del tų ispaniškų musių, 
tai jos labai pavojingas nuo-

laiškų. Kuris laiškas duoda 
ko įdomesnio, naujesnio ir nė
ra perdaug jau išplėstas, toks 
greičiau tenka atsakyti.

Kad Jūs, Drauge, taip labai 
neturite lytinio apetito, tai kai 
tos yra Jūsų liaukos. Liaukos 

i žmogui visa ką nustato, vidu
jinės, endokrininės liaukos.

Geresnių Jums būtų pasė
kų, jeigu Jums ten pat ant 
vietos gydytojas lęistų į kūną, 
i raumenis tam tikru liauku • • •

das. . Taip pavojingas, kad 
valdžios uždrausta jos parda
vinėti, be tam tikro reikalo, 
šie nuodai padaro Įdegimą 
inkstų, pūslės ir šiaip vidaus 
plėvių. Sugadina sveikatą ir 
net gyvastį atima. Visai neti
kę Jūsų klausime. Niekad jų 
nė nemanykite vartoti.
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‘Laisvės’ Redakcijos Rapor= 
tas Šėrininkų Suvažiavimui
Draugai šėrininkai ir 
šėrininkės!

Pereitais metais, šitoj pa
čioj vietoj, laikėme “Lais
vės” b-vės šėrininkų meti
nį suvažiavimą ir plačiai 
svarstėme klausimą, kaip 
pagerinti mūsų dienraščio 
turinį. Padaryta visa eilė ' 
nutarimų, kuriuos pavedėte' 
vykinti gyveniman direkto-! 
riams ir, žinoma, redakci
jai ir administracijai.

Raporfuoja R. Mizara
| Ir taip buvo ir yra nei Komunistų Partijos, visuo- 
tiktai klausimu mūsų galu--met ir prie kiekvienos pro-
tinųjų tikslų, bet beveik 
kiekvienu darbininkų judė
jimo klausimu.

Imam kelis pavyzdžius, 
i kelis klausimus, kuriais mes j 
1 turėjome vesti griežtą kovą i 
j su paminėtaisiais laikraš- 
ičiais, brukančiais į lietuviu 
į darbininkų galvas buržuazi
jos nuodus.

1. Roosevelto “Nauja Da- 
Šiuo klau

simu mūsų dienraščiai “Lai
svė” ir “Vilnis,” kaip žino- 

! te, iš pat karto išstojo prieš, 
'aiškindami darbininkų ma- 

. . . ___ , __ t šis buržuazijos
dalysiu. Bet pirm negu im- skymas pagaivinti kapita- 
siniės s\ austyti mūsų dien- jjzma> yra niekas daugiau, 
raščio turinį,. leiskite man tiktai nauji darbinin- 
pasakyti apie musų komu- algų kapojimai, darbo 
nistinės spaudos lolę, kurią saįygų bloginimas, ruošimą
jį vaidina Amerikos Hetu- Sįg prje jęaro jr. ke]įas į fa_ 
_ - šizmą; kad buržuazija pasi

nio jo darbininkų lėšomis iš
sigelbėti iš ekonominio kri
zio. Jei jūs paimsite visus 
mūsų priešų 12-ką laikraš
čių^ rasite, kad jie bruko 
darbininkų galvosna mintis, 
būk NRA neša darbinin-

Ant kiek pavyko redak- ]vi7a” jr nra
ei jai pravesti gyveniman 
tieji nutarimai .ir patenkin-' 
ti visi šėrininkų suvažiavi-j 
mo reikalavimai, matysite 1. 
iš pranešimo, kurį šičia pa-'

vių darbininkų gyvenime. 
Tai verta padaryti dėlto, 
kad randasi nemažas skai
čius mūsų pačių tarpe žmo- Į 
nių, kurie toli gražu neuž- 
tenkamai įvertina tą vaid-: 
menį.

Jungtinėse Valstijose šiuo ;
tarpu periodiškai išeidinėja, ]<ams išganymą, panaikini- 
apie 15-ka lietuvių kalba ma bedarbės ir sugrąžinimą 
laikraščių (į tą skaičių ne- gerbūvio. Iš pradžių dar- 
įeina žurnalas “Šviesa,” ku-' bininkų masėms buvo sun- 
ri tik ką pradėjo išeidinė- j įmatyti, kurių pusėje' 
ti ir kunigų laikraštukas i buvo tiesa; daugelis jų už- 
“Amerika’ ; taipgi neįskai- j nuodinti buržuazijos nuo- 
tornJ! Įva^’ūs Priedjniai laik-. dajS) manė, kad mes klai- 
raščiai, kaip kunigų “Lai- į dingi, tačiaus, ilgainiui, 
vas”). Keturi iš jų dienraš- į blaiviau protaują darbinin-

Iš pradžių dar-

čiai; du dusyk savaitiniai”, 
kiti savaitraščiai, vienas du
syk mėnesinis ir vienas 
mėnraštis.

Sulyg partijomis, šitie 
laikraščiai dalijasi sekamai:

Trys—“Laisvė”; “Vilnis” 
ir “Tiesa” — darbininkiški- 
komunistiniai laikraščiai.

Du—“Keleivis” ir “Nau
jienos”—social-fašistiniai.

Keturi—“Draugūs,” “Dar
bininkas”, “Garsas” ir “Vy
tis”—klerikališki.

Trys—“Dirva,” ‘Vienybė” 
ir “Amerikos Lietuvis” — 
fašistiški.

Du—“Tėvynė” ir ‘Sanda
ra”—liberališkai-fašistiški.

Vienas—“Naujoji Gadynė” j dienraščiai, “Laisvė” vpa- 
—nezaležninkiškai - renega- • čiaį dėj0 didelių pastangų 
tiškas, oficialiai dar neturįs (atmušimui minėtų šmeižtų, 
savo partijos, bet neoficia-i §įuo tarpu, veikiausiai 'dau
bai pritariąs visom, kurios gelis žmonių, kurie tuomet 
tik puola komunistus. . nematė tiesos, praregi, kad

kai pamatė, kad komunisti
nės spaudos pusėje buvo 
tiesa.

2. “Badas” Sovietų Sąjun
goj. Kuomet Amerikos bur
žuazijos rateliuose pradėta 
atviriau kalbėti apie pripa
žinimą Sovietų Sąjungos, 
tai priešingai nusiteikę lai
kraščiai ir propagandistai 
ėmėsi už darbo šmeižti So
vietų Sąjungą. Jie išgalvo
jo Sovietuose masinį badą, 
kanibalizmą ir kitokius pra-

gos atsidavusiai kovojo už 
darbininkų klasės interesus, 
kuomet buržuazinė spauda, 

•nepaisant partijų skirtumų, 
'tuos interesus neigė. Mums 
•todėl prisiėjo dažnai griež- 
i tai kovoti su priešij spau- 
|da, polemizuoti su ja minė- 
| tais ir kitais svarbiais klau
simais. Gal tūliems tos po
lemikos išrodė nereikalin- 

, gos, bet ilgainiui, pamąs
čius plačiau, tikimės, jie su
prato jų reikšmę. Antra, 
gal būt ne visur mes mo
kėjome pilnai aiškiai išdės
tyti dalykus ir tinkamai at
mušti priešų atakas. Būtų 
gerai, kad draugai šėrinin- 
kai čia pat nurodytų tas 
mūsų paklaidas.

Svarbu čia atžymėti tai, 
kad nežiūrint to fakto, jog 
dvylika priešų laikraščių, 
(neskaitant angliškos bur
žuazinės s p a u dos, kurią 
seka nemažas skaičius lie
tuvių darbininkų) atsuk
tų prieš mus, vienvalin- 
gai puolė ir puola revoliuci
nį darbininkų judėjimą, jo 
vadą Komunistų Partiją ir 
visus darbuotojus, mūsų 
spauda pajėgė tuos šmeiž
tus atmušti ir palaikyti mil
žinišką dalį lietuvių išeivijos 
Amerikoje su revoliuciniu 
darbininkų judėjimu, su So
vietų Sąjunga!

Šičia keri stiprybė 
spaudos — ypačiai 
abiejų dienraščių 
ir “Vilnies”.
šėrininkai, gtilime didžiuo
tis būdami aktualiais leidė
jais to dienraščio, kuris vai
dina tokią didelę rolę Ame
rikos lietuvių darbininkų 
gyvenime!

sąjungose, etc. Organiza
ciniais reikalais korespon
dencijos pereitais metais 
taipjau mažiau turėjo as
meninio pobūdžio, negu se
niau, o daugiau visuomeni
nio.

Mūsų dienraštis ant tiek 
yra išsiplatinęs ir žinomas, 
kad jis šiandien skaitomas 
ne tik Jungtinėse Valstijo
se, Kanadoje, Meksikoje, 
bet ir visoje Pietų Ameri
koje rasime geroką skaičių 
lietuvių darbininkų, jį skai
tančių. Turime skaitytojų 
Franci joje, 
žinoma 
go j.

Belgijoje, na, 
Sovietų Sąjun- 
tam, kiekvienoj 
randasi draugų,

, ir
Dėka 
šalių 
ne tiktai mūsų dien- 
skaito, bet jam rašo

kurie 
rašti 
korespondencijas ir straips
nius. Su kruvinojo Hitle
rio užviešpatavimu Vokie
tijoje, ten mūsų laikraštis 
pradėta neįsileisti ir, žino
ma, mūsų korespondentai 
del tų priežasčių 
liautis rašę.

Neveizint visko,
galime pasakyti, kad “Lais
vė” iš visų lietuvių laikraš
čių plačiausiai yra skaito
ma ir daugiausiai turi ko
respondentų, ne tik Jungti
nėse Valstijose, bet visam

turėjo

drąsiai

kt. Nuolačiau rašinėja Los darbui “Laisvėje” • ir, po- 
Angeles ir San Francisco draug, mokinti jį lietuvių į 
draugai.

Šiuo, klausimu tenka pa
sakyti tas pats: rytinių val
stijų draugai, galį vartoti 
plunksną, turi rašinėti žinių 
“Vilniai”, o vakarinių vai-, . 
stijų korespondentai turi! 
siųsti žinių “Laisvei”. Žino-!■:
ma, nemanau, kad šičia mes Į: 
tąjį klausimą išrišime. Tai ■: 
veikiausia prisieis išrišti j: 
mūsų organizacijom, mūsų :■ 
visam judėjimui. Iškeliu šį ■: 
klausimą šičia tiktai tam, ;! 
kad parodžius jo svarbą, 
kurią, sprendžiu, įvertins’■ j: 
visi šito suvažiavimo daly
viai.

I
Nebuvo daug kas nuveik

ta ir korespondentų lavini-" 
mo reikalu; rašytojų kadrų, 
organizavimu. Be abejo, šis 
darbas taip jau negali gulti 
tiktai ant vienos laikraščio 
redakcijos; tai uždavinys 
viso komunistinio judėjimo 
ir kaipo tokis privalo būti 
viso judėjimo sutiktas.

Kiti Mūsų Laikraštyje | 
Skyriai l

Vienu iš didelių perei- l 
tais metais persilaužimų § 
mes padarėme 
mūsų dienraštin nuolatinį 
anglišką skyrių, 
“Youth Section.”

rašybos; stengtis padaryti 
jį tinkamu “prie tanciaus ir 
prie ražančiaus,” anot tos 
patarlės.

(Bus daugiau)

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

JUOZAS LEVANDA 
(Levandauskas)
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

CLEMENT VOKETA1TIS
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

Phone, EVergreen 7-4785

įvesdami

»p>—-------a---- a—a---- a-----a-

Telephone, Evergreen 6-5310

I J. GARŠVA 

j Graborius (Undertaker)
LAUK TUVIŲ DIREKTORIUS į 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius! 
ant visokių kapinių; parsamdo au-! 
tomobilius ir karietas veselijoms,! 
krikštvnoms ir pasivažinėjimams į 

!
231 Bedford Avenue I I

BROOKLYN, N. Yf ■

BOSTON LUNCH
Tai Lietuvių Valgykla

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

Malonėkite Persitikrinti.

Atdara nuo anksti ryte iki 
vėlai vakare kožną dieną.

241 BEDFORD AVE.
Brooklyn, N. Y.

Ignition Specialist

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

d

mūsų 
mūsų 

“Laisvės” 
Mes, draugai

Mūsų Dienraščio Turinys
Dabar pereisime prie mū

sų dienraščio turinio. Ar 
jis pereitų metų bėgyje pa
gerėjo? Ar mes pasivarė-

vadinamą I 
Atsimena

te, per keletą metų prieš 
tai mes bandėme# “Laisvėj” 
įvesti anglišką skyrių, bet 
vis nevyko. Be abejojimo, 
nebuvo tam rimto pagrindo, 
rimto centro—nebuvo orga
nizacines bazės mūsų jau
nimui. Su įsisteigimu LDS 
ir pradėjimu organizuoti 
lietuvių darbininkų jaunimą 
į LDS Jaunuolių Kuopas, 
prisiėjo pašvęsti mūsų lai
kraščiams tam tikri skyriai 
jaunimo reikalams, kuris 
galėtų išrišti visus savo or
ganizacinius ir kt. uždavi
nius.

Iš karto paaukojom “Lai
svėje” vieną puslapį į savai
tę angliškam jaunimo sky
riui. Pasirodė, kad to toli 
gražu neužtenka. Tuomet 
paaukojome ir kitą puslapį 

Dabar, reiškia, 
duodame jaunimui anglų 
kalba savo reikalus rišti, 
ištisą lapą į savaitę.

Iš pradžios šis skyrius 
buvo gana skystokas; bet il
gainiui jis vis gerėjo. Šian
dien beveik po metų laiko 
jo palaikymo, matome, kad 
to skyriaus turinys kur kas 
geresnis, labiau atsakąs rei
kalui. Tai yra todėl, kad 
mūsų jauni draugai ir drau
gės prasilavino, prasisiekė, 
padarė nemažą evoliuciją 
visuomeninių reikalų supra
time, kas gerai atsispindi 
jų raštuose. Su laiku šis 
skyrius, tikiu, pasidarys vi
sai geru, įdomiu.

Yra nutarimas, kuris dar 
nebuvo praktikuojamas, pa
imti jauną draugą, galintį 
vesti šį skyrių, nuolatiniam

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

Svarbu pabrėžti keli žo
džiai apie Kanadą. Ten mes 
turime būrį labai gerų 
draugų, rašytojų-korespon- 
dentų, kurie nuolatos mums 
padeda ne tiktai korespon
dencijomis, bet ir straips
niais, dailiaja literatūra, 
vertimais, etc. Kanados 
lietuviai darbininkai turi 
savo laikrašti “Darbinin
kų Žodį,” vienok jie dar ne
begali apsieiti be mūsų; 
jiems reikalingas dienraštis, 
todėl daugelis jų skaito mū
sų dienraštį ir jame ben
dradarbiauja. Toronte, Mon- 
trealyje, Windsore ir kitur 
turime gabių ir pasiryžu
sių draugų, kurie pereitais 
metais mums, dikčiai padė
jo raštais. Dedame pastan
gų tą artimą bendradarbia
vimą palaikytinu draugais 
kanadiečiais ateityje.

Vieną tenka ] 
turėtume kur kas daugiau 
bendradarbių iš užsienių, 
jei mes patys bandytume su 
užsieniu kaip reikia atsi
teisti. Sakysim, tegul lais- 
viečiai korespondentai karts 
nuo karto pasiunčia kores
pondencijų Kanados “Dar
bininkų žodžiui,” Argenti
nos “Rytojui,” Brazilijos 
“Mūsų Balsui,” Ųruguajaus 
“Raudonąja! V ė 1 i a v ai,” 
Minsko “Raudonajam Arto
jui,” tuomet atsiras dau
giau ukvatos tenaitiniams 
draugams nuolačiau rašinė
ti mūsų dienraščiui.

Vieno trūkumo nepavyko 
mums išgyvendinti: pašalin
ti stoką ryšių su vakarinių 
valstijų draugais korespon
dentais, 
lando į 
gauname 
Jie turi 
“Vilnį” ir jin rašo, pamirš
dami, kad reikia duoti ži
noti rytinių valstijų darbi
ninkam, kas dedasi pūs 
juos. To pasekmėje, labai 
retai gaunam koresponden
cijų iš Chicagos, pietinio 
Illinoj aus, Wisconsin valsti
jos lietuviškų kolonijų ir

priminti: ? savait?-

<♦>

t

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

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

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akii] Pritaikymui Akiniy

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

III

Vien tik standard geriausios rūšies medžiaga naudojama. Mes 
visą darbą atliekame patys ant vietos, tuomi mes sutaupome jums

<i>

<P

<♦>

<
mažiausiai 25%. Jau 30 metų kaip laikomės šioj vietoj.

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Dr. Anthony Stenger 
Dr. Fred £. 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.

<i>

<f>

<i>

<f)

<♦>

<♦>

<f>

<♦>jovus ir tai skelbė betarpis- Įpirmyn nuo pereitų me- 
Lietuvių buržuazine i t-U šėrininkų bendro- 

I vės metinio suvažiavimo? 
•Ar pajėgėm kiek tiek subol- 
! ševizuoti mūsų spaudą apla
mai ir “Laisvę” ypatingai?

Taip. Man išrodo, kad 
mes pajėgėme pagerinti mū
sų dienraščio turinį.

Paimkim korespondenci
jas. Pereitais metais mūsų 
korespondencijos buvo kur 
kas genesnės. Kaip kieky
be taip ir kokybe mes, sto
vėjome kur kas augščiau 
korespondencijomis, negu 
1932 metais. Tai buvo, vei
kiausiai, del dviejų priežas
čių: (1) - Bedarbė buvo gi
lesnė, darbininkų judėji
mas, streikų Tianga didesnė 
ir (2) mūsų korespondentai 
politiniai geriau apsišvietę, 
geriau suprato reikšmę ko
respondencijų iš darbo įmo
nių.

Aplamai, kiekvieną mėne
sį “Laisvėje” tilpdavo apie 
115 - 125 korespondencijų, 
kurių didžiuma rišosi su 
streikais, demonstracijomis, 
darbininkų būkle darbo 
įmonėse, kova profesinėse

kai.
spauda, su labai maža išim
timi, kartojo tuos melus, 
p a s i s p ardydama. Mūsų

tik puola komunistus. . . -
Iš 15-kos laikraščių, vadi- buržuazijos spauda melavę, 

naši, tiktai trys atstovauja į kad mes buvome teisingi.
revoliucinį darbininkų ju
dėjimą, kuris kovoja su se
na kapitalistine tvarka, už 
naują pasaulį, už esaiho ka
pitalistinio krizio išrišimą 
per revoliucinį judėjimą. 
Kiti 12-ka yra atsukti ko
vai prieš tą judėjimą, už 
kapitalizmo tvarką, už jos 
neva taisymą, gerinimą. 
Nežiūrint to fakto, kad ši
tie laikraščiai dalijasi į par
tijas arba srioves, kuomet 
prisieina klausimas kovos 
prieš komunistus, jie visi 
pilniausiai susitaiko; visi 
susitaria; vieni kitus cituo
ja, vieni kitus paremia, kad 
tiktai padarius mums dau
giau žalos.

Daugelį, neabejotinai, pavy
ko mums įtikinti, kad tie 
prasimanymai ir melai bu
vo skelbiami tuo tikslu, 
idant sukėlus Amerikos 
žmonių opiniją prieš Sovie
tus; idant neprileidus Ame
rikos pripažinti Sovietų 
valdžią.

3. Mūsų spauda visur ir 
visuomet laikėsi už bendrą 
frontą kovai už socialę ap- 
draudą, bedarbių interesus, 
kovai prieš karą; o priešų 
spaudą kiek išgalėdama tą
jį darbą įteigė, šmeižė ir 
ardė.
^Kitais žodžiais, mūsų 

spauda, eidama vadovybėje

Iš anapus Cleve- 
vakarus retai te- 

korespondencijų. 
“savo” dienraštį

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėles

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

liausio išdirbimo, su naujais patobulinimais

197 HAVEMEYER STREET

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057

STEPHEN BREDES, JR.
Lietuvis Advokatas



Ketvirtas Puslapis TreciacL, Vasario 14, 1934

Labdarybės Globoje
............ ..............  Rašo SIMANOKS — -------------------------- -------

(Tąsa)
“Vyrai!” sako jis. “Salaveišiai rengia 

masinį išmėtymą. Matyt, tie geltonpil- 
viai nesidrovės pavartoti spėką. Prieš jų 
spėką mes turime prirengti spėką. 300 
išmes, o koks 100 jau yra išmestų. Visi, 
kurie išmesti ir kuriuos išmes, turime 
nueiti į bedarbių tarybą ir užsiregistruo
ti, taip, kad galėjus visus vienu kartu 
sušaukti ir atėjus įtraukti į šį namą ir iš
vyti salaveišius, kur pipirai auga, arba 

- apversti šį namą augštyn kojom... Va 
šitaip!” Ir drožė biblijos studentui taip, 
kad to galva pirmiau pasiekė žemę, o pa
skui kulnys. Susidarė didelis sujudimas; 
visokių nuomonių vyrai kimšosi pažiū
rėti, kame dalykas. Progresyviams pasi
skirsčius, didžiumai nusisekė išaiškint, 
kad tai išdavikas yra parblokštas. Di
džiuma simpatizavo progresysiams. Kam
pe pasigirdo balsas—ir tai iš vieno iš 
tvarkdarių: “Down with salvation army 
and mission stiffs.” Tvarkdariai atsidū
rė pasieniuos ir nebandė sujieškoti, kas 
kaltas. Nuo šeštų lubų atkurnčjo pora 
salaveišių ir pats vadovas to namo adju
tantas ponas Laurie, kuris nesenai rau
doniesiems dekretą išskaitė. Teiraujasi 
pas vieną, teiraujasi pas kitą, visi tik pe
čiais patraukia ir nieko neatsako. Ant 
galo, paėmė vyriškį, kuris buvo parblokš
tas ir nusivedė. To vyruko daugiau ne
simatė. Kur jie jį dėjo, tai kipšas žino. 
Ir tuom užsibaigė masinis išmėtymas 
raudonųjų.

Vėliaus, kad sustiprint salaveišių pozi
ciją, sutvėrė klases: aritmetikos, knygve- 
dystės ir pardavėjų. Mokytojais buvo pa
rinkti vyrai iš tų pačių įnamių. Senas 
žmogus, buvęs valdžios bonu pardavėjas, 
tapo paskirtu už vyriausią. Į klases žmo
nės nesilankė, už tai nusprendė papirkti 
—davė bliūduką zupes per pietus ir pa- 
liuosavo nuo pripuolamo darbo. Tiems, 
kurie mokinosi pardavinėjimo, buvo ža
dama greitu laiku surasti darbas, bet 
kiek girdėta—ir po šiai dienai, jau šeši 
mėnesiai nuo prasidėjimo, o dar nei vie
nas darbo negavo. Tiesa, gavo parda
vinėti kas tik norėjo, lankėsi į klases ar 
ne, bet toks pardavinėjimas šupų vertas. 
Būdavo, nueina į paskirtą vietą, palieka 
savo kortą už užstatą ir gauna tavoro 

*»■; dolerio vertės. Tas tavoras parsidavinė- 
ja einant per stubas. Jei laimingas, tai 
uždirba 25c per dieną. Tankiausiai ne- 

< uždirba nei cento. i
Toms užmačioms neišdegus, pradėjo 

rūpintis išmėtymu įnamių lauk. Neturi 
pinigų užlaikymui, esą. Pirmiaus davė 
supratimą, būk tai jie iš savo—salaveišių 
—malonės užlaiką, bet kaip tik nustojo 
gauti iš miesto šelpimo įstaigų, taip greit 
ir jų malonė nustojo. Mat, miestas mo
kėk) už kiekvieną pavalgydinimą, už 
kiekvieną pernakvodinimą. Iš tų pinigų 

. salaveišiai pasilieka už savo darbą,—pa
silieka dalį savo pragaištingai organiza
cijai, ir tokiu būdų ten būnantis bedar- 

, bis-benamis yra vos gyvu užlaikomas.
Išmėtymas buvo stropus. Ant dienos 

išmetė iki 100 vyrų, kol liko tik koki 600

iš su viršum 2,000. Centralinė raštinė 
užsigrūdo išmestaisiais. Nėr kur dėti, 
tai siuntė atgal, sudarydami su salavei- 
šiais sutartį, kad užlaikytų ant palūkų— 
užmokės tuomet, kuomet pinigų turės. 
Bet salaveišiai kitaip mokėjo tą apeiti: 
kiek jiems prisiunčia, tokį skaičių jie ant 
rytojaus išmeta lauk iš pirmiau atėjusių. 
Biblijos klasės lankytojų nelietė. Jiems 
pas .salaveišius vieta užtikrinta ant ilgo 
laiko arba ir iki gyvos galvos. Tai pa
tvarkymas Suvienytų Valstijų Salaveišių 
Armijos vyriausios komandierkos pane
lės Booth.

Šelpimo įstaigoms atsisakius duoti pa- 
gelbą, Pilypas vėl atsidūrė gatvėje, bet 
šiuom tarpu nėra taip kruvinai bloga— 
nors oras pakenčiamas. Gyvybei užlai
kyti po miestą yra pasidraikę įvairių 
įstaigų. Geriausia ar tik nebus ant 10th 
Avenue ir kampas 38th gatvės, kur A. & 
P. (Atlantic & Pacific Tea Corporation) 
išduoda kavos ir apie pusę svaro duonos 
ryte, apie 6 vai., be prašymo.

Milionierius MacFadden turi atidaręs 
eilę restauranų ir ant jų užrašyta iška
bos “Bedarbiams Gelbėti”, bet- kuomet 
nori ką nors suvalgyti, tai reikia užsi
mokėti lc. Daugelis mano, kad MacFad
den daug išaukoja duodamas porą šaukš
tų šutytų kviečių už vieną centą, bet iš- 
tikrųjų tai jokios loskos nėra. Priešin
gai, jis turi pelno viršaus 100%. Jei ant 
kit ko negalima nuspėti jo pelnas, tai 
duona parodo aiškiai. Paveizdan: ban
da kvietinės duonos perkant krautuvėj 
atsieina 10c. Ta banda turi 20 riekučių. 
Jis ima lc už riekutę, o kadangi jam ne
atsieina banda duonos 10c, tokiu būdu 
jis turi pelno viršaus 100 nuoš. Jei ne
būtų pelno, tai nebūtų susitvėrus korpo
racija taip pat po lc pardavinėjimui, ant 
6th Avenue prie 30 gatvės.

lc, bet kur tą lc gauti? Užsidirbti nėr 
kur nei kaip, nėr kas užstatyti nei par
duoti, o valgyt norisi. Pilypas nuspren
dė pasiubagauti. Atsistojęs prie Mac
Fadden restorano, tėmija praeivius ir 

atlie- 
viena

ir vis

prašinėja: “Ponuli, gal turi centą 
karna?.. Ponuli, kad loska—tik 
centą.”

Taip užkalbinęs kokį 20 žmonių 
dar negavo cento. Žiūri—ateina ponas,
didele krūtine, storas cigaras dantyse, 
pagurklis, kaip paršo.

“Ponuli, pagelbėk man lc del valgio.”
Vyriškis apsistojo. Pilypas manė, kad 

tai žmogus mielaširdingas, bet greit su
prato, kas per velnias tas žmogus. Apsi
suko bėgt, kiek tik išgali, manydamas 
sau: “Rupužioke, kad ir pavysi, tai nors 
pailsi ir ne tiek įskaudysi.” Netoli bė
gus, prisivijo ir kūloku nugarom Pily
pas griuvo ant pilvo ir nučiuožė kokias 3 
pėdas šaligatviu. Nusidavė apalpęs. Tas 
vyras, manydamas, kad Pilypas greitai ' 
neatsipeikės, nuėjęs prie stulpo šaukė i 
policijos vežimą. Aplinkui gulintį Pilypą 
subėgo būrys bedarbių, vieni iš jų tarpo 
pažįstami'. Pilypas, matydamas progą, 
pakilo ir dingo minioje.

i
(Bus daugiau) I

vengti, reikėtų organizacijoms draugijoms, kurios 
prižiūrėti savo atstovus, ku- prie šio komiteto.

r D v. .. . v. . . riuos išrenka šiam darbui. • Is Pnesfasistinio Komiteto
. Veikimo Ypatingai šiais metais rei-

' Priešfašistinio Komiteto su-!kia veikti feriau, ir, da.^iau! ..... 
sirinkimas įvyko sausio 16 die-|"es nlato"le’ veik.mui,Q

Worcester, Mass priklauso

Įspūdžiai iš Rytinių Valstijų Lietuvių 
Komunistų Konferencijos

bet kada sugabumas yra i 
reikalinga tarptautiškam 
darbininkų judėjimui.

Po tam ėjo raportai dele
gatų iš visų kolonijų. Kaip 
atrodė, tai raportai ko ne
vienodi. Veik visi draugai 
aiškino, kad yra sunku 
įtraukti lietuvius darbinin
kus į Komunistų Partiją. 
Tur būt didžiausia priežas
tis tautiškumas, nes mes tu
rime visose kolonijose daug 
draugų ir draugių, kurie ne 
tik kad simpatizuoja K. P., 
bet daugelis dirba darbinin
kiškose organizacijose ir pa-

rime išmokt draugus kriti
kuoti taip ir tėn, kad juos 
pataisyti, pamokinti, pada
ryti veiklesniais, įtraukti 
giliau į revoliucinį darbą, o 

i ne kad atšaldyti bei atstum
ti nuo veikimo.

AKP Liet. Frakcijų 
Centro Biuras.

MONTREAL, KANADA

dar 
kurie 

pašei- 
norin- 
proga,

Draugijos obalsis: “Vienas 
del, visų, visi del vieno”—pil
nai gyveniman vykdomas. 
Lietuviai darbininkai ir darbi
ninkės, stokite Į šią draugiją 
kol dar esate neperseni. Drau
gijos susirinkimai įvyksta 
kiekvieno mėn. antrą sekma
dienį, 2 vai. po pietų, po nr. 
01117 Charlevoix St.

Draugijos narių pareiga pa
kalbinti' savo draugus bei pa
žįstamus, kad stotų į šią Drau
giją nariais.

Draugijos Valdyba.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Vasario 3 d. apie penktą 
valandą prasidėjo konferen
cija. Pirmiausia išdavė ra
portą Centro Biuro sekre
torius draugas Bimba. Iš 
jo raporto buvo galima 
daug ko pasimokinti. Jis 
aiškiai nurodinėjo, ką davė 
Vokietijos darbininkams fa
šizmo įsigalėjimas, kad fa
šizmas krizio neišrišo, ir 
kad Vokietijos liaudis nega
lės ilgai kentėti po fašizmo 
priespauda. Nurodė, kad 
Jungtinėse Valstijose pono 
Roose velto NRA jokio tiks
lo neatsiekė, krizį nepraša
lino ir kad darbininkų ko-j sirįžusiai jas būdavo j a. Bet 
vos turės paaštrėti, ateityje!į partiją tur būt tik del to 
reikės išstoti į didesnes ko- i nestoja, kad ten reikia 
vas, kad dolerio nusmuki- Į veikti tarptautiškai.
mas iki 59 centų turės iš-1 Kitaip yra su jaunuoliais, 
šaukti daugiau streikų. Taigi yra reikalas dėti 
Taipgi nurodė, kaip yra kuodą ogiausia pastangų 
svarbus reikalas įtraukti lie- 'jaunuolių švietimui ir orga- 
tuvius jaunuolius į mūsų 
darbininkiškas organizaci
jas ir juos lavinti klasinio 
susipratimo.

Draugas J. Orman rapor-

nizavimui prie darbininkiš
kų organizacijų.

Konferencija nutarė pa
skelbti vajų, kad įtraukti 
kuodaugiausia lietuvių dar-

tavo, kur kokios buvo pasek-' bininkų ir darbininkių į K. 
mes jaunuolių organizavime I P. Tas darbas neturi būti 
prie LDS. Nurodė, kad tik ' atidėliojamas.
tose kolonijose buvo geros ; legatai turi tą klausimą pa- 
pasekmės, kur suaugę gerai ■ statyti kiekvienoj darbinin- 
darbavosi, ir neatsidėjo vien "■ 
ant pačių jaunuolių. She- 
nandoahry ir Wilkes-Bar- 
riuose darbas buvo pradė-

Sugrįžę de-

kų organizacijoj.
V. Glaubičius.

NUO REDAKCIJOS:— 
Mes raginame, kad ir kiti 

I konferencijos dalyviai para- 
Beklausant šio jauno drg. šytų savo įspūdžius, bei da- 

raporto, gėrėjausi jo suga- lyvautų diskusijose, 
bumais ir pilna ir aiškia reikėtų geriausia pravesti 

. lietuviška jo kalba. Ne konferencijos tarimus gyve- 
p a t r iotiškais sumetimais, niman.
_____________________________ :______________________ t „ ,■ .

bus daugiau dirvos. Tai gali- 
yje matyti iš .įvairiu kovų ir 
viso darbininkų judėjimo.

Čia reikia paminėti keli ta
rimai, kurie padaryta metinia
me susirinkime. Iš Komunis
tų Pa?*’jos buvo atsišaukimas, 
kad p rinkti aukų del pasiun
timo delegatų į Washington© 
konferenciją. Veik visi draugai 

į apsiėmė; eiti į stubas rinkti 
kad nejaukų. Taip pat nutarta su
veikimą, rengti prakalbos ir vienas biz- 

Kai kurie dele- niškas parengimas. - Nutarta, 
gatai nesilankė į visus susirin- kad komiteto sekreto,rius' pa
kinius. Ateityje reikėtų to i gamintų metinius raportus

na, 1934 metais. Iš susirinki
mo pasirodė, kad komitetas 
gana daug veikė: rinko aukas, 
rengė prakalbas, diskusijas ir 
tt. Aukų surinkta apie $50. 
Pasiųsta įvaikių protesto rezo
liucijų ir aukota reikalingiems 
reikalams. Taip pat dalyvau
ta konferencijose ir 
veikimuose.

Tačiaus paaiškėjo, 
visi draugai įvertino 
kaip reikia.

Kadangi metinio susirinki- 
' mo nebuvo, tai šiame susirin
kime rinkta valdyba del šių 
metų. Išrinkta šie draugai:

•g. J. J. Bakšys, sekretorium 
į M. šiupinienė, ižd. P. Jucius.

Sekantis Priešfašistinio Ko
miteto susirinkimas įvyks va
sario 20, 1934 m., Lietuvių 
svetainėj, 29 Endicott St. Vi
si nariai dalyvaukite susirin
kime. M. š.

kituose KENOSHA, Wis.—Išėjo į 
streiką 1,800 Simmons kom
panijos darbininkų. Jie rei
kalauja pakelti algas 25 
nuoš. Darbininkai organi
zuoti į Federal Labor Union.

Mūsų drauguose įsigyve
no mada visus nesusiprati
mus bandyt išrišt spaudoje, 
dienraščiuose. Gryni orga
nizaciniai reikalai perkelia
mi į laikraščius. Draugas 
bei draugė neatliko savo pa
reigų kaip reikia, išsitarė 
taip, kaip kitam nepatiko, 
išsikarščiavo, išsišoko, ir jau 
skaitai laikraščiuose visus 
“griekus”. Tai ne savikriti
ka, bet karikatūra tikros 
bolševistinės savikritikos. Ji 
nepataiso nei draugų, nei 
judėjimo kolonijose, bet 
daugiau pagadina, paken
kia. Philadelphijoj, Balti
more]’, anglies kasyklų sri
tyje turėjome tokių spaudo
je nereikalingų iškeltų gin
čų, kurie labai pažeidė 
sų judėjimą.

Komunistų Partijos 
tuvių Frakcijų Centro 
ras atkreipė savo dėmesį į 
šitą klausimą ir nutarė tam 
apsireiškimui užbėgti už 
akių. Už pavyzdį paimki
me Brooklyno LDS pirmoj 
kuopoj incidentą, kuris pui
kiai parodo, kaip nereikia 
draugus kritikuoti bei mo
kinti.

‘Laisvės” No. 5 (1934) 
“New Yorko ir Apielinkės 
Žiniose” drg. reporteris 
šiurkščiai pakritikavo drau
gę A. Visockienę, 1-mos kuo
pos sekretorę. Net primetė, 
kad ta “draugė taip apleido 
savo pareigas, kad paskiaus 
net jau gėdijosį pasirodyti 
prieš susirinkimą.” Bet pa

aiškėjo, kad ta draugė tą

mū-

Lie-
Biu-

DETROIT, MICHIGAN
ALDLD. 188 kp. ir I.DSA. 130 

kp. rengia “Vestuvių Vakarienę” 17 
d. vasario, 7 vai. vakare, 2934 Ye- 
mans St. viršuj Rusų restauranto.

Draugai ir drauges, šita vakarienė 
bus skirtingesnė už kitas dėlto, kad 
Vestuvių vakarienė. Po vestuvių bus 
šokiai prie geros muzikos. Įžanga 

Rengėjai.
(38-39)

NEWARK, N. J.
T.D.A. lietuvių kuopos mėnesinis 

draugijos nariais gali ; susirinkimas įvyks 16 diena vasa
rio, 8 vai. vakare, Lietuvix salėje, 
180 New York Avė. Visi draugai 

. i į šį susirinkimą,

Sekretorius. 
(38-39)

WORCESTER, MASS.
' Lietuvių Darbininkų Kliubas ren- 

. kuri įvyks 
18 d. vasario, JJetuvių svetainėje, 29 

i Endicott St.
Visi kviečiame dalyvauti ir pra- 

! leisti linksmai vakarą. Bus paga
minta skanių valgių, prie to bus ir 

! programa, durys bus jitdaros nuo 
4:30 vai. vakare prasidės G-tą vai. 

, įžanga prieinama, tik 50 c. 
Kviečia Rengėjai.

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Pa- 
šelpinės Draugijos Vajaus 

Reikalu

Kadangi Montreale 
daug randasi lietuvių, 
nepriklauso prie jokios 
pines Draugijos, tad 
tiems įstoti bus gera
nes ši Draugija nuo kovo men, 
1 d. iki balandžio mėn. i o., 
skelbia vajų gavimui naujų 
narių, 
imama 
pirmą 
klasę. 

Šios
būti visi darbininkai, mokan
tieji lietuvių kalbą, fiziniai ir turite ’ atsilankyti 
psichiniai sveiki vyrai ir mote- nes turime labai daug svarbių rei- 
rys, tikėjimo ir politinių nuo- kalų aPkalbet- 
ruonių, nevaržant, nuo 16 iki i 
45 metų amžiaus.

Narj^s, priklausydamas prie gja “Pirmą Vakarienę” 
pirmos klasės, į mėn. moka 50 
centų, gi laike ligos gauna į į 
savaitę $7.00 ir pomirtinės ; 
$100.

Į antrąją klasę priimamos 
vien moterys bei merginos; jos vakare,’ 
mėn. moka 25c, o laike ligos j 
gauna $3.50 į savaitę‘ir po-1 ,
mirtinės $50. (Bet gali būt ir ; 
pirmosios klasės narėmis).

Visiškai nedirbanti be įsto-1 gus. 
įimo mokesčio priimami visa-inis £erai eina; f ...... 1 našta t.vta o-alim 
dos. 
draugija iš visų lietuviškų pa- • 
šelpinių draugijų geriausia i baugiau informacijų: 

’materialiai aprūpina ištiktus 
kaip i nelaimės savo narius.

gavimui
Laike vajaus nebus .tik 25 centai, 

na įstojimo mokesčio $1 į I
klasę ir 50c—Į antrą '

ELIZABETH. N- J.
, Reikalingas parteris prie gazolino 
į (gas station), turi būt jaunas žmo- 

. Pinigų reikia apie $2,500. Biz-
■ -----?t0(jR naują, nesenai

. .. , .. , v. i pastatyta, galima ateit ir sužinot,
Ameukos kontinente SI Ikaip biznis stovi, gali padirbt biskį 

; ir persitikrint viskuo. Kreipkitės del 
: P. Urban, Sun

oco ‘ 'ation; Westfield Ave. corner 
Elniui a Ave., Elizabeth, N. J.

(35-40)

“LAISVES” KNYGŲ

to išsi- 
laikraš- 

vietos, 
įsikarš-

vakarą dirbo ir vėlai parėjo 
namo iš darbo. Iš 
vystė platūs ginčai, 
tyje užimta daug 
draugai susipyko,
čiavo. Gi pats klausimas 
pasiliko neišrištas. Visi tie 
ginčai nedavė nieko gero 
mūsų judėjimui.

Visas šis dalykas reikėjo 
rišti organizacijos keliais. 
Jeigu kuopos sekretorė ne
atliko savo pareigų, tai rei-

i|kėjo šaukti ją prie atsako
mybės visų pirma pačioj or- : 
ganizacijoje. Jeigu kuopos 1 
valdyba matė, kad draugė 
šlubuoja savo darbe, tai tu-1 
rėjo pasišaukti į savo susi
rinkimą, pakritikuoti, pa
barti. Bet tas nebuvo pa
daryta, nors kuopos valdy
boje randasi vadovaujančių 
komunistų. Vadinasi, pati 
kuopos valdyba buvo aplei
dus savo pareigas. ' I

Centro Biuras mano, kad 
mūsų dienraščiai daro klai
dą panašius ginčus, inciden
tus leisdami į savo špaltas. 
Leidimas tokių ginčų labai 
kenkia patiems laikraš-! 
čiams. Užgauti draugai 
kaltina laikraščius ir prade
da atšalti nuo jų platinimo. 
Todėl Centro Biuras pata
ria laikraščių redakcijoms 
būti labai atsargiomis su ko
respondencijomis, kuriose 
užsipuldinėjama ant draugų 
bei draugių tais reikalais, 
kuriuos galima ir reikia riš
ti pačiose organizacijose, 
ant vietos, draugiškoj, ko
munistinėj dvasioj. Mes tu-

nori žinoti 
Jie yra ne 
Jeigu nori 

kaina buvo

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO ŽENKLUS, 
ką reiškia ženklai: ( . , , — . • ■, ~ \,> ;•
pamarginimui rašto, bet kad palengvinus skaityti,
žinoti, kur juos rašyti—skaityk šią knygelę. Jos 
15centų. Dabar tik 10c.

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

PARLAMENTARINĖS TAISYKLĖS. Knygelė apie susirin
kimų, diskusijų ir organizacijų reikalus. Gerai apdaryta. Pa
ranki turėti ki.šeniuje. 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 BESIVYSTYMAS IŠ
Parašė K. Radek. Brošiūra turi 54 puslapius.
centai. Dabar 10 centų.

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

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

FR. ENGELSAS. Trumpa < biografija Fr. 
perskaityti kiekvienam darbininkui. Turi 54 puslapius, 
buvo 15 centų. Dabar 5 centai.

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

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

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

KAS TAI YRA 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 SĄJUNGĄ. 
Parašė M. Undžienė. Labai naudinga brošiūra. Tiktai iš spaudos. 
Turi 32 puslapius. Kaina 5 centai.

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

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

Norėdami įsigyti šių Drošiurų Rašykite:

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

! ?

SOCIALIZMUI? Labai
Kaina buvo 15 centų.

MOKSLO Į VEIKIMĄ.
Kaina buvo 25

šios brošiūros

vyrui, taip ir
Kaina buvo 10

Verta
Kaina

VALSTYBĖJE.
Kaina numušta

Bimba. Istorija
Yra
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AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA LIETUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 55121335 Medley St

^TĮimet darbai dar sumažėjo, 
Į'imant abelnai visas pramo- 
Į nes. Ypatingai darbų.su

mažėjimas pasireiškė meta
lo pramonėje.

A.P.LA Reikalai rimą. APLA. . konstitucijos 
pataisymas, priimtas 25 sei
me, skaitome puslapis 2. Sky
rius IX, paragrafas I: “Narys, 
užvilkęs duokles, antdėlines

CARNEGIE, PA.— Vasario
4 d. atsibuvo APLA. 3-čios 
kuopos susirinkimas savoj sve
tainėj, 313 Center St. šiame 
susirinkime narių dalyvavo vi-[ 
dutiniškai. Tarpe kitų reika-į 
lų buvo kalbėta apie APLA. 
vajų del gavimo naujų narių 
į APLA.
niekas nesidarbuoja ir nesi-■ susispenduoja ir savaimi be 

•stengia darbuotis delei gavi-i jokio jam priminimo praran- 
mo naujų narių. ■ da ligos pašelpą bei pamirti-

Taipgi buvo perskaitytas A. inę. Susispendavęs narys pra-
P.L.A. Centro Pildomojo Ko-! randa visas narystės teises, 
miteto ti-imėnesinis protoko- • pakol atatinkamu būdu jam

leidžia ir tuoj ima leisti nau
jus patvarkymus, kurio nesu- 
puola su APLA. konstituci
ja ir pasidaro labai dideli bo
sai.

O kas tuomet butų, jeigu

Nuteisė Mirtin Tris 
Juodveidžius

HERNANDO, Miss.V v4 A A 4 V_> V Vi V 1 Py s. 4 A J J J 1 V -L 1 AL * * N M X y A. ■ A. A L—z M •

|ar kitokias mokestis bei baus-|kuopv sekretoriai nuėję į na- Čionai baltveidžiu teismas
1___ __  . .1 _ _ > *V » — • umes per du mėnesius nuo pa- mus, iš narių mėnesines duok- 
skirto mokėjimui laiko ir ne
užsimokėjęs iki trečio mėne-

Bet pasirodė, kad'l.sio 15-tai dienai, su ta diena

nuteisė pakorimui tris neg- 
jaunuolius: McGehee,

1 as, kuris buvo priimtas vien-- nebus to^ tdisės išnaujo su-j 
balsiai. Ir taip pat buvo per-! grąžintos.” Tą patį sako ir
skaityta Centro Sekretoriaus i APLA. konstitucijos pusi. 18, 
raportas, užvardintas “Centro' skyrius IX, paragr. 1-mas. Bet 
Pranešimai.” kur po perskai- ■ dabar paskaitykime 
tymo šio raporto iškilo disku-' Centro 
sijos apie tą dalį raporto, kur rio 1, 
yra pasakyta, kad kuopų sek-.atatiks 
rotoriai turi paraginti tuos Ve kas raporte rašoma: “Sek-į 
narius, kurių mokestys yra už-; rotoriai visada turi į 
sivilkę už du mėnesius, kad | tuos narius, kurie duokles už-1 
jie užsimokėtų. Arba, kitaip [ vilkę bent du mėnesiu, kad iki | 
sakant, kuomet tie nariai ne- 15 trečio mėnesio būtinai už- 
ateina į susirinkimus, tai kuo- simokėtų. nes kitaip lieka su-Į 
pų sekretoriai turi eit pas tuos spenduoti. Kurie sekretoriai 
narius į namus ir išrinkti iš jų neparagina tokių narių, prasi-■ 
mėnesines duokles. APLA. 3 žengia.” Prasižengia i 
kuopa su tokiu Centro Sekrcš ką? 
toriaus padiktavimu 
ka. Ir kuopa yra tokios nuo-'Centro Sekr. 
monės, kad kiekvienas narys tvarkymą.
turi ateiti į kuopos susirinki-į kret. surado, kad kuopų sekr. 
mą ir užsimokėti savo mėnesi- , “prasižengia” už neišrinkimą 
nes duokles arba jei del kokios mėnesinių duoklių iš tų narių, 
priežasties negali dalyvauti' kurie nesilanko į susirinkimus, 
susirinkime.- tai nueiti pas , nepaiso savęs ir organizacijos, 
kuopos fin. sekr. į namus ir'Bet toliau gal suras kuopų se- 
užsimokėti ne vėliau, kaip iki kretoriams ir bausmę? Mat. 
15 dienai kiekvieno mėnesio. ,yra organizacijose viršininkų,

Ve, ką APLA. konstitucija i kurie pasiima sau didesnę ga- 
nusako apie narių suspenda- lią, negu jiems konstitucija

• APLA.
Sekr.-raportą už vasa-j 
1934, ar tas raportas į 

APLA. konstitucijai, i

les išrinktų? Kuomet--šitaip 
kuopų sekretoriai pradėtų Įrus 
dirbti, tai į susirinkimus na- j23 metų; Jones, 23 metų, ir 
rių visiškai mažai lankytųsi Howard 25 metų. Jie bus 
ir iš tos priežasties ne tiktai 
kad nebūtų galima išrinkti 

j kuopos valdyba, bet grupelė 
į politikierių panaudotų kuopos 
į vardą saVo politiškiems tiks
lams ir ant galo pačią kuopos 
' nuosavybę sau pasiglemžtų.

Tokis 
toriaus 
siškai 

j kuopų 
; darytų

tų galybė, ir šiandien mato-| 
me, kas atsitiko: Austrijai 
virsta pilnai fašistine vals
tybe. Prie to privedė par- 
davinga socialdemokratų 
politika. Jie pagimdė fa
šizmą Vokietijoj ir Austri
joj.

Lyga Kovai Prieš
Karą ir Fašizmą

CHICAGO, Ill. — Vasario 
11 d. įvyko darbininkų ben
dro fronto konferencija ko
vai prieš karą ir fašizmą. 
Dalyvavo 175 delegatai, ku
rie atstovavo apie 70,000 or
ganizuotų darbininkų. Kon
ferencija suorganizavo sky-

pakarti kovo 16 dieną. Kaip 
paprastai pietinėse valstijo
se, jaunuoliams primetamas 
pasikėsinimas išžaginti balt- 
veidę merginą. Teismas tę- rių Lygos Kovai prieš Karą
sėsi tik kokią valandą laiko | ir Fašizmą, 
ir džiūrė išnešė nuosprendį 
į septynias minutes! Ir taip 

viena’itrys jauni juodveidžiai bus , pasi-, J J.
i sugrusti į mirties nasrus!

naujas Centro Sekre-
patvarkymas
nenaudingas: 

sek retoriams
daug bereikalingo dar-

■ ’ •• • | bo vaikščioti po namus ir rink-Į ---- -----------------
Įti mėnesines duokles iš narių,' n • |, • ir , p

nnr.įpinti 0 hitą ir pačiai organizacijai i uCCiallSlill BffllltrOliaVffl l i H H 1 Į

Austriją

yra vi-

fe

MONTREAL - CANADA į

J. M. ROSENFELD \
ADVOKATAS ?

Kalba Lietuviškai ?

yra nenaudingas.
J. Gataveckas, 

APLA. 3 kuopos Fin. Seki

b BEN GERSOVITZ
NOTARAS

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau iimias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
156 W. 44lh St. lioom

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo: 

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dieny
Telephonas Mhklallion 3-1328

| Evergreen 7-6167

302

MEDIKALIS PATARNAVIMAS 
DIENĄ IR NAKTĮ
DR. FILURIN

(Buvusio asistantų Hamburgo universiteto 
klinikoj.

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

tarpe Broadway ir 6th Avenue
^K^-RAY Pasitarimai ir $to~^OO 

' egzaminavimas r-w'

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki i

PETER BANES 
Lietuvis Kraustytojas
Local and Long Distance 

Perkrausto bi ką ir bi kur 
■j labai žemą kainą.
1 telefonuokite arba
į karnų antrašu:
Į 66 MARCY

Brooklyn, N.

C

s

• UŽ i 
Reikalui esant Į 
kreipkitės se-1

AVENUE 1

B
' I
I Dieną ir naktį prisirengęs patar-i
I navimui. Klauskite kainos. •
+.—  —m—.—M—».—«    —. ■ .4

Sergančių 
! Chroniškos

Vyry ir Motery 
Ligos Gydomos

e

i3
i

Pataisymas Klaidos
Draugai, malonėkite patai- 

prieš;'syti klaidą, kur yra, rodos, pa
žinomą, kad ne prieš A. jčios redakcijos padaryta, 

nesutin-' P.L.A. konstituciją, bet prieš | “Laisvės“ No. 31 ir 32 yra til- 
diktatbrišką pa-1 pęs mano raštas apie socialis- 

Dabai4 Centro Se-jtų darbus SLA. 3 Apskrity. 
Kur yra pasakyta : “Socialistai 
ŠIA.. Apskričio pikniką pave
dė Socialistų partijėlės 
giamai avaicijos 
rių sutikimo.“ 
socialistai 
rengimą 
partijėlės 
dienai be

ren- 
dienai be na- 
O turi būti: 

SLA. Apskričio pa-^
pavedė Socialistų 

rengiamai aviacijos 
narių sutikimo.”

Revoliucija, 1918 metais 
I atidavė socialistams į ran
kas visą Austriją. Jie fak- 
tinai kontroliavo ir centra- 
linę valdžią ir miestų val
džias. Bet jų politika buvo 

į įsteigti buržuazinę valstybę- 
i respubliką ir sutriuškinti 
kiekvieną revoliucinį darbi
ninkų judėjimą už proletari
nę diktatūrą, už Sovietų val
džią. Palengva didėjo bur
žuazijos spėka, augo fašis-

r

<!>

MONTELLO, MASS
Mirtys ir Kitkas

Sociafisty Cafifomijos
Organizacija Suskilo!

<♦>

;>

ko atgal prie vaikų mokyklė-i 
lės, mokytojavo ir darbavosi 
laike d. Bimboj bylos. Todėl, 

(kuomet velionis reikalavo pi- 
šiame mieste tarpe lietuvių j lietybės popierų, tai jam jos

pasireiškė didelis mirtingu-, buvo sulaikytos metams laiko, 
mas. Bėgiu 40 dienų mirė’nes jį paskundė du lietuviški 
penki vyrai ir kelios moterys, šnipeliai.
žymesnis is mirusių, tai J. j Vėliaus velionis užsidėjo 
Keršis. Keli metai laiko at-j grosernę įr negalėjo veikti vi- .
gal buvo “Laisvės” skaitytojas: suomCnės darbe, bet jisai fi- delegatų apleido konvenciją,

LOS ANGELES, Calif. — į 
Californijos Socialistų Par-; 
tijos organizacijos konven-! 
cija suskilo. Aj)ie trečdalis !

< »

)

<♦>

<

< >

>

ir pirmaeilis darbininkas. Bet 
paskiaus užsidėjo biznį, o lai- j dėjimą.

----------- Iš tol “Naujoji Gadynė“ rašo, kad 
nervų sunimą • jų žmonės renka aukas Vo- 

+------- ikietijos politiniam kaliniam.
i Apsižiūrėkite, 1934, mirė nuo j ■ - - • •

ke krizio bankrūtavo. 
velionis gavo 
mirė.

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

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

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku
mai.

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

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

Prieinama Kaina 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Ištyrimas ir 

KALBAM

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

vėm,
kiem

7-1651
<♦;

o

u
<♦>

<♦>

r<♦>

COAL COMPANY<!>

4
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Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS Phone STagg 2-6497

(BIELIAUSKAS)

LAISNUOTAS GRABORIUS

660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos^ dvi koplyčios duodamos myli-

kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin-

tas ir už prieinamą kainą.

Laisniuotas Graborius

rytu

*5 •>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

. Ofiso valandos nuo 1 
nuo 6

NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš

miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj

geriausios 
2000 svarų 

Prista- 
Prašome

SYKĮ ATSILANKĘ PERS1TIKRINSIT 
Pabandykite!

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

PAIN-EXPELLER

20 St. James St. East i
Tel. HArbour 3424 &

Pirmos klasės anglis 
rūšies ir pilnas svoris- 
tonas, tai legališkas svoris, 
tome greit i jūsų namus, 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen
arba užeikite pasikalbėti Į mūsų ofi

są :

Kampas Union Avė. ir (irąnd St.
485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 6-3959

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

parem, krikštynom ir kito- j 
reikalam. j

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

D». £ i SMS'
i n r* . t ct M

■

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kulai gražinami į normali gyvumą ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
Bxpcllcriu.

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
pcrdidclio fizinio išsitcmpimo, gerai iš- 
sitryi'ikite su Pain-Expcllcriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsitrynimu pasieksit palcngY>'timo ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
70c.—skirtingo didumo bdnkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbažcnklį.

Tarp 4th Avė. ir Irving Place 
įsisteigęs 25 metai 

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

-^9

■"'T-

-

<Pkuomet reakcinis elementas 
konvenciją užvaldė ir atsi
sakė įsileisti Komunistų 
Partijos atsiųstą delegaciją 
su pasiūlymu del sudarymo 

'bendro fronto. Trisdešimts 
šalna- I delegatų ir keletas alterna- 

,!tų pasmerkė konvenciją, 
i kaipo vadų pripumpuotą 
i netikrais delegatais ir pasi
sakė už bendrą frontą su | 

ALDLD." 12-tas Apskritys Komunistų Partija. Reakci- 
rengia “Laisvės“ naudai vaka-jnįaį vadai dar 
rienę. Vakarienė įvyks va
sario 18 dieną, 325 E. Market 
St.

nansiniai rėmė darbininkų j u-

kaliniam, 
kad nepapultų 

'jūsų pinigai kitiems tikslams.Vasario 
plaučių uždegimo Klemencas( 
J. Navickas. 43 metų amžiaus.! 
Velionis sirgo tik šešias die-1 
nas. Palaidotas laisvai, va-! 
sario 6 d. Velionis paliko nu
liūdime moterį ir dvi dukteris 
—Vyriausią 16 metų, o jau
niausią 20 mėnesių.

šeimyniškai velionis gyveno 
geroje santaikoje. Veikiau
sia todėl jo moteris laike lai
dotuvių apalpo ir vos liko gy
va.

Velionis buvo “Laisvės 
skaitytojas, priklausė prie A. į p* ....................

laikė savo posėdį 
1-D6 dieną ir perdavė

- naujam komitetui.

L.D.L.D. ir gefai rėmė dĄrbi 
ninku judėjimą. Nuo ----
metų velionis buvo socialistų

<♦>

Notary Public

TRU - EMBER
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

WILKES BARRE, PA.

Komitetas deda visas pa- 
. stangas, kad vakarienė būtų 
labai gera ir sėkminga. ALD- 

komit-etas 
vasario 7 

visa darbą 
Šis komi-

12 Apskričio

pradžioje 
konvencijos neįsileido 14 
kairiųjų delegatų. Paskui 

j per šešias valandas ėjo gin
čai konvencijoj, ar leisti ko
munistų delegacijai kalbėti, 
ar ne. Nubalsavo neleist, 
tuomet įvyko skilimas,

a , e Ik VLJ.il UV 1/U l i .1 kV 1J

partijoj, o paskiaus perėjo ) tetas pasižada vcikti» gerai.Komunistų Partiją. Palmerio 
laikais velionis buvo areštuo
tas (1921 metais). Nuo to lai- karienei parinkti aukų maistu, 
ko daugiau neprigulėjo Ko- kad vakarienė būtų sėkminga, 
munistų Partijoj, bet buvo jos Todėl dabar padirbėkime per 
artimas simpatikas. -šias kelias dienas visi...

Velionis priklausė ir pašai-: Jžanga | vakarienę yra 50 
pinėse organizacijose,_ kaip!centų šokiams tik 25c. Visi 
tai, St. Roko Draugystėj, šios j draugai ir darbininkai atsilan- 
draugijos jisai buvo ir piimi-> kykjįe į §ja vakarienę. Visi 
ninku ir protokolu sekreto- būsite patenkinti.
Hum. Taip pat prigulėjo!
prie Vienybės Draugijos ir! 
Lietuvių Tautiško Namo 
Draugovės. Jisai ir šios or
ganizacijos yra buvęs pirmi- Tarybų delegacija pribuvo 
ninku ir gaspadoriavęs ke- reikalauti, 
liuose parengimuose, kurie! 
draugijai davė 
Todėl velioniui L.T.N.D. 
pirko gėlių vainiką.

Velionis darbavosi kiek

Visi nariai . pasižadėjo va-

Komitetas.
-------------

Washington. — Bedarbių

N. Y. Vaisi Dirbtuvių 
Darbai Dar Sumažėjo

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

And by Appointment

COMMODORE BEAUTY SHOPPE
ELIZABETH ADLER

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

Hair Dressing, Hair Bobbing Marcel Wawing & Finger Waning 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 menesį galite gaut augščiau paduodamus plaukų sutaisy- 

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

ir gaspadoriavęs
parengimuose, 

gerai pelno.
nu-

kad kongresas 
tuojaus imtų svarstymui 

į Darbininkų Bedarbės ir So- 
cialės Apdraudos 

lai-'(H. R. 7598),
Bilių

ALBANY. — New Yor- 
ko valstijos industrinis ko- 
misionierius Andrews pri
pažįsta ir raportuoja, kad! 
tarpe gruodžio 15 ir sausio 
15 d. pramonės darbai su
mažėjo arti vienu nuošim
čiu. Skaitlinės surinktos iš' 
1,600 dirbtuvių, kuriose dir
ba 323,500 darbininkų. O' 
reikia atminti, kad šitas lai
kotarpis buvo drapanų pra
monės sezoninis laikotarpis, 
kuriame paprastai darbai 
pagerėja. Nežiūrint to, 'šie- *

JUOZAS KAVALIAUSKAS

Pennsylvania^ ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

J’ .) (. ■ i a: 1k
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Gudrus Mandagumas su 

Naujais Ateiviais RADIO-SIANDIEN

mūsų susirinkimai
IR PARENGIMAI

; persitikrinti. Pamatysite, kad 
j proletarinis menas yra geras 
ir smagus pasilinksminimas,

■ jei tik tinkamai atliktas. Visi 
dalyvaukite.

Šj-Vakarą Visi į Tas 
Svarbias Prakalbas!

visi kampai: viduj hoteliuose|ti visus streikan galiau vieno, 
,ir ant gatvių; ir vis tik dairo- tačiaus
si, tik šnipinėja ir klausosi, ar pilnos ______ ______ ___
neišgirs ko nors, prie ko būt hotelių darbininkuose, todėl jil 
galima prisikabint. Vienok ir’ir negalėjo savo tinkamų pla-j 
šie mušeikos bijo streikuojan
čių darbininkų nemažiau 
pačius streiklaužius .

Ir koks tai “narodas” 
mušeikos, arba, kaip juos 
pagražinę vadina, 
policistai. Jie už 
šius užmuštų žmogų.
kia pamislyti: jie dirba 12 va- 

jšalpinių CWA darbų vėl šau-j landų į dieną už $4. Tai bis
kį atlyginimas už daužymą 
darbininkams galvų! Tik dva
siniai nupuoiėliai gali tokiu 
darbu .užsiimti. . .

Beje, kalbant apie apmokė- 
taxi-kebus, kuriais 

važinėja namon,

ši unija dar neužima 
vadovaujančios rolės i

NEW YORK.— Ellis Island 
ateivybės stotys gavo iš 
shingtono komisionieriaus 
Cormacko patvarkymą, 
mandagiau egzaminuotų

Wa- 
Mc- 
kad 
at-

Aš Būsiu.
u z

CWA Darbininky Nauja 
Demonstracija

nu, tinkamos savo taktikos 
pravesti streiko vedimui ir lai
mėjimui.

Šį vakarą, t. y*, trečiadienį, 
vasario 14 d., kaip 7:30 va), 
vakare, brooklyniečiai lietu- [ gaunantieji 
viai darbininkai raginami da
lyvauti Draugijų Sąryšio ren
giamose prakalbose, kurios _____ ___________
įvyks Lietuvių Piliečių Kliube, j dienį 2 vai. po pietų 
80 Union Avė.

Kalbėtojai: J. Siurba tik ką 
sugrįžęs iš atsibuvusios Wa
shingtone nacionalės bedarbių 
konferencijos.

Aida Kairytė, jaunuolė taip
gi dalyvavusi Washingtono 
bedarbių konvencijoj.

P. Taras, raportuos apie tai, 
ką jis girdėjo pas New Yorko 
majorą, 
gacija apsilankiusi su bedar-1 per 
bių reikalais.

R. Mizara aiškins apie pa-i 
saulinius įvykius.

Dainuos Lilija Kavaliaus-j Rįos ręgUiiarės pašalpos, 
kiutė. i 

Pasaulis niekuomet nebuvo ( 
taip pritvinkęs neramybėmis, j 
kaip šiandien. Generališki' NARĮAMo 
streikai Francijoj, Ispanijoj. ! 
Barikados Austrijoj. Pasaulis 
laukia tiktai degtuko užžiebi- • ruary 15 d., įvyks ALDLD 185 
mo, kad užsiliepsnoti. šie; kp. mėnesinis susirinkimas pas 
klausimai bus aiškinama pra- i drg. Mockų, 411 Autumn Ave., 
kalbose. . _ ; Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 vai. Lovestoniečių

Todėl dalyvaukite, kuriems j vakare, 
tiktai leidžia laikas ir aplinky- ; 
bės. įžanga veltui.

NEW YORK.— Bedarbiai, 
po trejetą dienų 

per savaitę padirbėti prie pa-

tie 
ten 

specialiai 
kelis gra- 

Tik rei-

* kia demonstraciją šį ketvirta- 
I protes- 

ituot prieš gręsiantį algų muši
mą ir atleidinėjimą iš tų už
siėmimų. Tokių darbininkų 
yra 155,000; bet dar 400,000 įima už 
užsiregistravusių negauna jo- streiklaužiai 
kio darbo. Demonstrantai ke-j idant pasprukus nuo streikie- 
tina reikalaut, kad Washing-|rių kumšties, reikia priminti, 
tono valdžia skirtų daugiau'kad tam hotelių savininkai iš- 
pinigų tokiems darbams. įleidžia gausias sumas pinigų.

Sykiu aikštėn iškyla, kad i Daleiskime. darbininkas gyve- 
pas kurį buvo dele-i daugelis pasiturinčių žmonių {na kur nors Brooklyne arba 

politikierius yra gavę j kitur už kokių 25 mylių tolu- 
lengvesnius pašalinius darbus, mo nuo New Yorko. Už to- 

’kuomet šimtai tūkstančių ba-1 kias ilgas keliones bosams 
' dalijančių šeimynų neturi jo-1 kaštuoja nuo $6 iki $10. Bet 

_ _ . į jie geriau išleidžia tas krūvas
---- pinigų laužymui streikų ir pa- 

!ALDLD 185-tos KUOPOS laikymui darbininku. prie- 
spaudoj, negu mokėti darbi
ninkui algą, kuria galėtų žmo
niškai pragyvenit.

Kur darbininkų kovos, ten 
renegatai turi pasirodyti savo 
nešvariais darbais, — kovingų 
darbininkų vienybės ardyme.

žmogus, Ben 
Gitlow;, pp. Pruseikos ir But-I 
kaus politikoj brolis, išmestas 
iš Komunistų Partijos, atsisto
jo masiniame šių streikuojan
čių darbininkų mitinge ir pa
sakė: “Aš komunistas. Bet 
aš jums sakau, neturėkite jo
kio reikalo su komunistais ir 
jų partija. Jie yra politikie
riai; jų politinė organizacija.” 
Ir pripasakojo tokių dalykų 
prieš kovingiausius darbinin
kus, kuriais būt galima geriau ■ 
suardyt darbininkų vienybę ir'įaį gali, 
kovą ir pasitarnauti darbda
viams. . .

Reikia pasakyti, jog strei
ko suorganizavimas buvo la
bai netikęs. Už tai kalti Am
algamated Food Workers Uni
jos vadai. Ar tai nėra juokin
ga : didžiuose Ploteliuose dirba 
net po penkiolika šimtų dar
bininkų prie įvairių darbų.— 
virėjai, kepėjai, stalų patar
nautojai, housmanai, bellboy- 
sai, housemaids, skalbyklos 
darbininkai, mechanikai, šva- 
rintojai, ir kiti,—o iš tų pen
kiolikos šimtų tik po apie du 
šimtu tebuvo ištraukta strei
kan, tik virėjai ir stalų patar- 
nautojai-kelneriai. O reikia 
atminti, jog ir kiti darbininkai 
taip pat nesvietiškai išnaudo
jami, kaip ir kelneriai ir vi- 

Tūli iš tų darbininkų 
juos unija 

šauktų streikan, kokios tai yra 
jų nepakeliamos darbo sąly
gos. Vienok tas nebuvo uni
jos vadų padaryta: visi šie 
šimtai darbininkų buvo palik
ti darbe, palikti kaip ir streik- 
laužiauti, kurie ir streiklau- 
žiauja.

Kitas labai negeras darbas

Šį rašinį parašius, atėjo ži
nia, kad vienam streiklaužiui, 
kuris gyvena Long Islande net 
už 25 mylių nuo New Yorko, 
streikieriai išpyškino jo namo 
langus. Tas parodo, kokia ko
va yra vedama prieš streik
laužius: jie nei už 25 mylių 
negali pasislėpti nuo streikie- 
riu. v

Ir kas šiame atsitikime ste
bėtina. Dabartiniu laiku Long 
Islande sniego ligi kelių. Ro
dosi, akmens po tokiu sniegu 
už pinigus nerastum. Bet, 
kaip yra sakoma, jeigu nori 
šunį mušti, surandi ir pagalį. 
Kaip tik taip ir padarė hote
lių streikuojanti darbininkai: 
ir tokiose aplinkybėse jie su
rado užtektinai akmenų išpyš
kinti streiklaužio langus.

į keliavusius keleivius iš užsie- 
■nio. Nuo mandagių klausimų, 
Igirdi, dažnai paeina tikresni 
I atsakymai. Gal valdininkai 
su mandagumu tikisi geriau 
naujuosius ateivius supainioti, 
kad gar# ų jų daugiau atgal 
grąžinti, ypač nužiūriumų kai
riųjų.

Sniego Valymas—Valdinin
kam Šienapjūtė

NEW YORK.—Nuvalyt 10 ir 
pusę colio storio sniegą dabar 
miestui lėšavo $1,000,000. Gi 
nuvalymas 1*0 colių storio 
sniego 1933 m. gruodyje atsi
ėjo $1,500,000. La Guard i jos 
valdžia* beveik pasako, kad 
buvusioji demokratų vyriausy
bė tuom nusuko pusę miliono 
dolerių. Bet juk ir dabartinį 
milioną skaitė politikieriai ir, 
suprantama, savęs nenu
skriaudė. . . .

šį ketvirtadienį, vasario-Feb-

Visi 
žurnalą

nariai ateikite atsiimti 
“Šviesą”.
Sekr. M. Misevičienė.

M/

New Yorko ir Apielink 
Darbininky Teatro 

Kontestas
ĮVAIRIOS žinios

New Yorko Hotelių Vai
Darbininkų Teatro Lyga Igio Darbininky Genera

rengiasi prie nacionalės kon- į 
f^rencijos ir darbininkų tea
tro kontesto, iškilmės, kuri 
įvyks Chicagoj, balandžio mė
nesį.

Prisirengimui prie - naciona
lės darbininkų teatro parodos 
(kontesto), yra rengiama vie
tiniai teatro kontestai. 
Yorko ir apielinkės Darbinin
kų Teatro Lyga rengia tokį 
kontestą vasario 18 d., 8 vai. 
vakare, New> School teatre, 
66 W. 12th St.. New York Ci
ty.

Šiame konteste dalyvaus 
Darbininkų Teatro Laborato-; . __ .
rija, Darbininkų Mokyklos mergas jūsų vietosna, ir dau- 
Teatras, Jaunamečių Grupės, giau baltam darbininkui nebe- 
Harlem Jaunuolių Kli'ubas ir-bus to darbo. Bet tai tik bu- 
daugelis kitų scenos dalyvių. |vo hotelių savininkų vienas iš 
Parengimas bus labai geras ir j daugelio būdų pabauginti dar- 
smagus laiką praleisti, nes čia 
dalyvauja tiktai rinktinės gru- 
5ės, kurių geriausia bus iš- 

nkta į nacionalį teatro kon
testą.

Visiems reikia dalyvauti 
šiame konteste, reikia raginti 
ir kitus jame dalyvauti. Ypa
tingai jaunuoliai turėtų ragin
ti savo narius eiti į šį parengi
mą, nes čia bus daug sugestijų 
ir pamokų mūsų teatrui, kurį 
mes jau senai keliame.

Tikietai į šį pokilį yra po-tai jie būt iš sykio samdę bal- 
35c ir augščiau. Taip pat ti
kietai galima pirktis pas Me
no Sąjungos sekretorių, V. Bo- 
viną, 46 Ten Eyck St., Brook-

lis Streikas
(Pabaiga)

Sugabenimas negrų streik
laužių pirmiausiai buvo tam 
tikras bosų skymas. Jie r’agi- 

darbininkus 
nestreikuoti. • Bet kada pama
tė, kad didžiuma darbininkų 
apleidžia darbą, tai jie pir
miausiai atgabeno negrus 
streiklaužius ir mergas streik- 
laužes ir paleido gandus, kad, 
va, jeigu jūs negrįšite darban, 
tai mes padėsime negrus ir

New | no, kiek galėjo

bininkus, nes kaip greit jie 
pamatė, jog darbininkai ne- 
grįšta pavieniai darban, kol I rėjai, 
unija nebus pripažinta ir jų Į tik ir laukė, kad 
reikalavimai išpildyti, taip i 
greit puolėsi gabenti baltus 
streiklaužius, kiek ir kur tik 
juos galėjo gauti; o kaip greit 
gauna baltą streiklaužį, taip 
greit jį padeda negro vieton, 
ir negrą paleidžia, čia pasi
rodo tas, jeigu bosai nebūt tu- 

irėję noro bauginti streikierių, 
Gn Va A 4- t o ciirlriA o r* /-l V> 1

Suaugę darbininkai turi da
lyvauti ir paraginti savo jau
nuolius, jei jų. turi, dalyvauti 
šiame teatraliam parengime. 
Šiame parengime bus parody
ta, kad revoliw®»nis teatras nė
ra nuobodus,^ bet galimas ir 
geras pasilinksminimas.

Ypatingai lietuviai darbi
ninkai, kurie dažnai kalba, 
kad teatre propaganda, revo
liucinės idėjos nėra galimas 
daiktas, tai turi dalyvauti ir

{McKee Pasitarnavimas Ban-
Nugirstas Sakinys Tarpe Taxi- i kininkams

kebų Streikierių

Man bestovint prie kampo, 
kur taxei sustoja laukti “kos- 
tumęrių,” privažiuoja naujos 
mados Fordo išdirbystės taxis 
ir sustoja. Tuoj prieina du 
vyrai prie jo, ir biskį pažiūrė
ję į jo kebą, jam sako: “Pui
ku tu, broli, turi vežimą.”

Automobily sėdintis kiera- 
ivotojas linksmai nusišypsojo
ir atsakė, “Taip.”

“Ar tu nori jį laikytis ir ant 
toliau?” paklausė jo tie 
vyrai.

“O, taip,” atsakė šoferis.
“Tai, brolau,” vėl sako 

du vyrai, “neškis namon, kaip 
greit gali, o jei ne, tai. . .”

Taxi šoferis i _ 
reiškė; nieko nebesakęs ir nie
ko nelaukęs paspaudė koja 

{gazą ir dūmė šalin', kaip grei-

NEW YORK. — Būdamas 
miesto tarybos pirmininku 
1932 metais, vadinamas “tei
singasis” demokratas Joseph 
V. McKee pasidarbavo už 
State Title and Mortgage 
kompaniją, kad jai gaut $4,- 
750,000 iš valdiškos Finansų 
Atsteigimo Korporacijos, 
po paskolą. Bet tokios 
skolos virsta dovanomis iš 
džios pusės.

kai- 
pa- 

val-

du

tie

Gubernatorius Nenori 
jimy Tyrinėti

Kalė

Valstijos gubernatorius Leh-
suprato ką tai!man atsisako paskirti specia-

Vergo Vaikas.

Skalbyklų Streikieriai Laimė
sią Reikalavimus

BROOKLYN.— Nors valsti
jos yra nustatyta, kad skalby
klų darbininkams būtų moka
ma ne mažiau kaip po 31 cen
tą i valanda, bet Colonial ir 
Sunshine skalbyklos daugeliui 
temokėjo po 16 centų. Del to 
500 darbininkų jau septynias 
savaites išstreikavo.

Kada miesto valdžia uždarė 
šioms skalbykloms vandenį už 
neužsimokėjimą $37,000 tak
sų, tai bosai suskubo taksus 
mokėti ir žada duoti darbinin
kams valstijos nustatytą algą. 
Bet ar jie ištesės, tai vėl pri
klausys nuo darbininkų orga
nizacijos ir vienybės stipru
mo.

Certifikuoto Pieno Nupigi- 
nimas

lę komisiją tyrinėt opiumo ir 
kitokių narkotikų biznį kalėji
muose, graftą, kalinių laiky
mąsi ginklų, mergų parūpini- 
mą turtingiems kaliniams ir 
kitokį ten šmugelį. Mat, ka
lėjimų vyriausybėse įsigyvenę 
Lehmano partijos žmonės, 
mokratai.

Areštai Burleske

de-

NEW YORK. — Areštavo 
manadžerį ir 10 aktorių Ir
ving Place burlesko už per
daug atvirą scenoje lytišku
mą. Pirmiau irgi būdavo to
kių areštų, bet burleskiniai 
biznieriai išsipirkdavo. Pana
šiai bus ir dabar.

Taxi-kaby “Gerumas”

WMCA—570 Kc 
7:15 P. M.—Zinaida Nicolina, 
7:30—Marilyn Mack, Songs 
7:45—Dance Orch. 
8:00—Three Little Funsters 
8:15—News Dramatization 
8:30—Peggy Rich Orch. 
8:45—Current Events 
9:00—Al Shayne, Baritone; 

Sylvia Miller, Soprano 
9:30—Harry H. Balkin, 

Character Analyst 
9:45—Ballad Baritone

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

10:30—Kaye Janice, Contralto; 
Mauro Cottone, Organ 

10:45—Dance Music
WEAF—660 Kc 

7:00 P. M.—Martha Mears, 
7:15—Billy Batchelor—Sketch 
7:30—Shirley Howard, Songs;

Jesters Trio
8:00—Jack Pearl, Comedian 
8:30—Wayne King Orch.
9:00—Troubadours Orch.; Edmund 

Lowe, Actor
9:30—Fred Allen, Comedian 

10:00—Hillbilly Music 
10:30—The Suspect—Sketch 
11:15—John Fogarty, Tenor
11:30—St. Valentine’s Day Program

WOR-710 Kc
8:30 P. M.—Concert Orch.; Frank 

Munn, Tenor; Madelon Gist, 
Soprano

9:00—Magazine of the Air 
9:30—De Marco Girls; I?rank 

Sherry, Tenor
9:45—Robison Orch.

10:15—Current Events—Harlan 
Eugene Read

10:45—Sports—Boake Carter 
11:00—Moonbeams Trio 
11:30—-Nelson Orch.

WJZ—760 Kc
Songs

Songs

Ligonbučiy Štabų Keitimas
NEW YORK. — Ligoninių 

komisionierius S. S. Goldwater 
ketina atleisti viršininkus ir 
daktarus, kurie buvo paskirti 
Tammany Hali demokratų su 
politiniais išrokavimais. Ką 
paskirs jų vieton? Nagi, to
kius, kurie politiniai tarnauja 
dabartiniams miesto valdo
nams; kiek jie sugabūs savo 
profesijoj, tai bus antraeilis 
laguardiečiams dalykas.

Užmuštas Eksplozijoj 
_ _ o_

NEW YORK.—Per gazolino 
eksploziją Terminal Cab sto
tyje ant 23-ios gatvės vienas 
darbininkas užmuštas ir du 
pavojingai sužeisti. Eksplozi
jos priežastis nežinoma.

Padegta Ligoninė
NEW YORK.—Kilus 

rui Rogers privačioje ligoninė
je, 345 Edgecomb Ave., visi 
16 ligonių išsigelbėjo. O vie
nas, nors visai menkai apsi
rengęs, bet atgal negrįžo; gal 
jam atrodė, kad čia juos nori 
sudeginti. Eina tyrinėjimas 
apie padegimą.

gais-

Viešbuty] Apsinuodijo 18

6:45 P. M.—News—Lowell Thomas
7:00—Amos ’n’ Andy
7:15—John Herrick, Songs
7:30—Potash and-’ Perlmutter
7:45—Hollywood—Irene Rich
8:00—Penthouse Pirate
8:30—-Dangerous Paradise—Sketch
8:45—Red Davis—Sketch
9:30—John McCormack, Tenor;

Daly Orch.
10:30—Tourist Adventures
11:00—Pickens Sisters, Songs
11:15—Robert Royce, Tenor

WABC—860 Kc
7:00 P. M.—Myrt and Marge 
7:15—Just Plain Bill—Sketch 
7:45—News—Boake Carter 
8:15—News—Edwin C. Hill 
8:30—Albert Spalding, Violin;

Conrad Thibault, Baritone; 
Voorhees Orch.

9:00—Philadelphia Studio Orch. 
9:15—-Alexander Woollcott—The 

Town Crier
9:30—Lombardo Orch.; Bums and 

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

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

Lietuviška Radio Programa 
Iš stoties WMBQ—1500 Kc 

šeštadieniais 10 vai. ryto 
Sekmadieniais 8:30 vak. 
Pirmadieniais 10 vai. ryte. 
Antradieniais 10 vai. ryte 
Trečiadieniais 10 vai. ryte 
Ketvirtadieniais 10 vai. ryte ir 8 vai.

vakare 
Penktadieniais 10 vai. ryte

mirė vasario 9 d., palaidotas 
vasario 12 d. iš Bieliausko 
koplyčios Jono kapinėse.

Mirė staiga Ona Kudzmie- 
nė, 56 m. amž., 101 Ten Eyck 
St. Mirė vasario 12 d. Bus 
palaidota vasario. 15 d. iš Ka
ralienės • Angelų bažnyčios 10 
vai. ryte. Trejybės kapinėse. 
Laidotuvių apeigas prižiūri 
graborius Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas).

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Muzikantų Unija rengia 
Kontestą ir šokius, 24 dieną vasario, 
Liet. Am. Pilieių Kliubo svetainėje, 
80 Union Avė. Pradžia 7 vai. va
kare, įžanga tik 35 centai.

Tai draugai ir draugės atsilanky
kite visi, nes kontestas bus su dai
nomis ir šokiais, del šokių griež dvi 
orkestros, viena griež lietuviškus Šo
kius, o antra amerikoniškus. Visus 
kviečiam atsilankyt ir praleist links
mai vakarą.

Kviečia Rengėjai.
(38-39)

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y. 
TDA Susirinkimas

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, 
nes mūsų kuopos veikimas yra pu
sėtinai apleistas ir permažai atydos 
yra kreipiama iš pačių narių pusės, 
tuos klausimus turėsime išrišti.

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

NEW YORK.—Per bankie- 
tą Park Lane Hotelyj sekma
dienį, nuo valgių apsirgo 18 
svečių. Kadangi prieš tą vieš
butį taipgi streikuojama, tai bo
sai buvo paskleidę gandus, būk 
streikieriai kaip nors nuodų 
primaišę. Bet kaltintojai greit

NEW YORK.— Per pasku
tines tris dienas didžiosios 
taxikabu kompanijos buvo nu- 
mušę 40 nuošimčių važinėjimo 
kainos kostumeriams. Tuom 
norėjo atgriebt biznį, kuris del 
streiko buvo visiškai pakrikęs. 
Antras jų tikslas tai labiau 
spustelėt smulkius savininkė
lius, turinčius po vieną kitą ta- 
xikaba.

Org. P. Višniauskas.

REIKALAVIMAI
REI KALINGA

REIKALINGA patyrusios darbi- 
nutilo; gal suprato, kad nusenę, ninkes prie avių žarnų rinkimo ir
supelėję per streiką produktai 
ir valkatiškas streiklaužių pa
tarnavimas padarė ponams tą 
nesmagumą.

mieravimo. Kreipkitės: 
nal Trading Corp., 625 
St., New York City.

Internatio-
Greenwich

(37-43)
NEW YORK.—Sheffield ir 

Borden pieno kompanijos nu
pigina’ certifikuotą pieną nuo 

. Cer- 
tifikuotas pienas yra iš geriau 
prižiūrimų karvių, jis nevirin-% 
tas (nepasteurizuotas), ir svei
kesnis kūdikiams.

Matyt, žmonės nepajėgė 
įpirkt to pieno, kad kompani
jos pasidarė “geros.”

yra atliekama iš unijps pusės 22 iki 18 centų kvortai. Išgelbėtas Vaikas Ligonė Nušoko nuo Stogo
tuosius streiklaužius.

Streiko vadai nuo Amalga
mated Food Workers Unijos 
nori grąžinti streikierius at
gal darban vien tik už pripa
žinimą unijos, be jokių eko
nominių laimėjimų; vienok 
darbininkai spiriasi laikytis 
streikan ir už ekonominius lai
mėjimus: kaip algų pakėlimą, 
darbo sutrumpinimą ir abel- 
nai pagerinimą darbo sąlygų. 
Taigi jie ir yra pasiryžę tą 
viską laimėti.

O jau tos slaptos policijos, 
tų vadinamų “slogerių”—mu
šeikų visur pilna, kaip musių 
ant mėšlyno. Jų pristatyta triniai darbininkus ir juos ves-

per unijos vadų arba apsilei
dimą arba norėjimą streiką 
pralaimėti, tai nieko nedary
mas streiklaužėm kelnerkom. 
Prieš vyrus streiklaužius strei
kieriai kovoja fiziniai viso
kiais būdais, o prieš moteris 
ne. Jos sau liuosai streiklaų- 
žiauja ir jupkus daro iš strei- 
kierrų vyrų. Joms nereikia 
hoteliuose gulėti; jos liuosos 
vaikšto gatvėse ir eina namon. 
Jeigu fizinė kova yra vedama 
prieš streiklaužius, tai kodėl 
ne prieš streiklaužes?

Industrial Food Workers 
taktika yra organizuoti indus-

Peilis Išlaidžiai Moteriai
BROOKLYN.—J. L. Guerin 

pavojingai supjaustė veidą 
Dorothy Coonienei už tokį jos 
išlaidumą, kad jis negalėjo išsi
mokėti. Jiedu gyveno kaip vy
ras su pačią, 318 Adelphi St. 
Dabar jis areštuotas.

PALISADE, N. J., ties Edge- 
wateriu, 10 metų vaikas John 
Mari paslydo ir nugriuvo ant 
siauros uolos 500 pėdų augš- 
čio. Dvi valandas nesijudin
damas vaikas spiegė, kol iš
girdo du policmanai ir jį nuo 
ten nuėmė.

Pritroško 10 Žmoniy
BROOKLYN.— Nuo angli- 

nio pečiaus garų buvo pritroš- 
kę Joseph Bonacora, jo mote
ris ir 8 vaikai, naktį iš sekma
dienio į pirmadienį, 224 Cook 
St. Pašaukti iš ligoninės gy
dytojai juos atgaivino.

NEW YORK.—Nervais sirg
dama, Mary Marksienė, 47 me- i 
tų, nušoko nuo apartmentinio 
namo stogo ir užsimušė po num. 
590 W. 187th St.

Nusižudė Bedarbė 
•- -

BROOKLYN.— Gasu nusi
žudė bedarbė mergina Helen 
Gannons, 275 Dean St. Buvo 
22 metų amžiaus.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Povilas Perikauskas, 69 m. 
amžiaus, 61-62 Menahan St.,

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

512




