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Daugiau Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos kuopų pasimoka, kurios dar 
nebuvo mokėję už 1933 metus. 
ALDLD 98 kuopos nariai pasi- 
mokėjo per drg. A. Zelenką. 
150 k p. iš Chicago 17 narių pa- 
simokėjo per drg. K. Statkus. 
159 kuopos i O narių iš Port 
Carbon pasimokėjo per drg. P. 
Spudys. Dvi pirmesnės kuo
pos yra lygiomis nariais su 1932 
metais, o pastaroji paaugo ant 
2 narių, šias kuopas buvo pa
skelbęs numirusiomis Prūseika, 
mat, jos suvėlavo su duoklėmis. 
Nemanau, kad jis dabar “at
gaivins” jas per “Klampynę.”

Jungtinių Valstijų valdžia 
įsteigė išvežimo ir įvežimo ban
ką Washingtone, kuris turės 
apie $100,000,000 kapitalo ir jis 
finansuos teikdamas Sovietų Są
jungai kredito. Washington© 
ponai suprato, kad Sovietų Są
junga negalės už viską mokėti 
auksu, kad ji tik tada daugiau 
pirks Amerikoje tavorų, kada 
čionai gaus kredito—paskolos.

Sovietų Sąjungos Ko- 
Partijos 17-tojo šuva- 
užsienio prekybos ko- 
drg. Rozengoltz rapor-

t
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EXTRA!
organizuoti darbi- 
šaukia visuotina

NEW YORKO DARBI
NINKŲ KELIŲ VALAN

DŲ STREIKAS 
šiandien, penktadienį, 

kaip 3 vai. po pietų, New 
Yorko 
ninkai
streiką išreiškimui solidaru
mo Austrijos kovingiesiems 
prole tarams, atsidavusiai 
kovojantiems su fašistais.

Paskelbę streiką, darbi
ninkai maršuos į Madison 
Sq. Garden, New Yorke, 
kur bus masinis 
fronto mitingas.

Lietuviai darbininkai ra
ginami streikuoti ir daly
vauti masiniam mitinge po
draug su visų tautų darbi
ninkais.

bendro

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a la i mesite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasauli!

AUSTRIJOS KATALIK. BAŽNYČIOS KU
NIGAI PADEDA FAŠISTU BUDELIŲ 
VALDŽIAI ŽUDYTI DARBININKUS

VIENA. — Dar kartą ka- įpijonams grūmoja pragaru, 
talikų bažnyčios kunigai pa- jeigu jie nepadės valdžiai 
sirodė baisioj, kruvinoje ro- Vienos gatvėse skersti dar- 

Jie vaikštinėja palei bininkus. Paleisti darban 
stribas ir ragina turčių sū- į visi bažnyčios tarnai, visos
nūs stoti į kariuomenę ir žu- į davatkos, visi fanatikai, kad 
dyti darbininkus, kuriuos išgelbėjus kruviną Dolfusso 
jie vadina “marksistais” ir valdžią 
bedieviais. Tamsiems para- ’ keršto.

įėję.

nuo proletariato

Rooseveltas Siunčia Savo 
Agentą Austrijon

WASHINGTON. — Impe
rialistinė, Amerika irgi sku
binasi prie padėjimo Dolfus
so fašistams nugalėti darbi
ninkus. Rooseveltas įsakė 
savo agentui George H. 
Earle tuojaus važiuoti Au
strijon ir “apginti ameriko
nus”, kurių esą iki septynių 
šimtų. Bet tikra Earle mi
sija bus išgelbėti Dolfusso 
diktatūra.

AUSTRUOS PROLETARIATAS SU PA 
DIDINTA ENERGIJA METAS Į KARĄ 
PRIEŠ FAŠ1ST. DOLFUSSO VALDŽIĄ

Lietuvių Komunistų Centro Biuras Šaukia R<nkžjĮ Streikas 
Lietuvius Darbininkus Talkon Austrijos!

Proletariatui prieš Kruviną Fašizmą
Laike 

munistų 
žiavimo 
misaras
tavo, kad Sovietų Sąjunga per 
16-ką metų iš užsienio įvežė 
už 1,200,000,000 aukso dole
rių vertės. Tai buvo daugiau
siai pirkta mašinos. Bet jau 
dabar Sovietų Sąjunga nepirks 
tiek daug, nes savo pasigamina. 
1933 metais Sovietų Sąjungos 
išvežimai į užsienį 70 nuošim
čių sudarė industrijos gaminių, 
o ne žaliadaikčių. Visoje eilė-

I EL CENTRO, Calif. — 
'Apskaitoma, kad šiuo laiku 
yra apie dešimts tūkstančių 
žirnių rinkėjų streiko lau
ke Calipatria apielinkėje. 

Į visus lietuvius darbininkus, į visas lietuvių darbinin- Valdžia sumobilizavo gink- 
kų organizacijas!
Sunki, atkakli, didvyriška eina kova Austrijos prole

tariato prieš kruvinąjį fašizmą. Visas kraštas civilio 
karo liepsnoje. Budeliška Dolfusso valdžia žvėriškai iš

Komunistai Siūlo Socialistam
Bendrą Frontą

CHICAGO, Ill. — Komu- 
nistų Partija ir Jaunųjų 
Komunistų Lyga čionai ofi- sunkiųjų kanuolių, kulkasvaidžių ir šautuvų žudo vyrus,
cialiai pasiūlė Socialistų moteris ir vaikus.
Partijai ir Jaunųjų Sociali- užkarti *ant Austrijos proletariato fašistinę diktatūrą, 
stų Lygai sudaryti bendrą! Austrijos proletariatas suvienijo savo spėkas ant ba- 
frontą rėmimui Austrijos,! rikadų. Ranka rankon komunistai ir socialistai darbi- 
Francijos ir Vokietijos dar-Į ninkai kaujasi su mirtinais priešais fašistais. Socialis- 

je mašjnerijos sričių Sovietų-bininku ir laikymui šiemet i tai darbininkai nutrenkė į šalį tuos savo vadus, kurie 
Sąjunga yra pasiliuosayus nuo bendros Pirmos Gegužės de- i buvo priešingi ginkluotai kovai, kurie nuodijo jų'pro- 
kapitaiistmių salių priklauso- monstracijos Chicagoje. j tą, kad be revoliucijos bus galima įvykint socializmas
mybės.

Jau Išmeta iš Darbo 
300,000 CWA Darbiu.
WASHINGTON. — Roo- 

pereito karo baisybių paveiks- seve^0 valdžia įsakė tuo- 
rengimo prie karo pasekmės.” jaus sulaikyti. CW_A federa- 
Net vokiečių užmuštų kareivių litis darbus pietinėse valsti- 
paveikslai irgi padedami po Į jose ir SU sykiu atsiduria 
“neprisirengimo” skraiste. O , laukan trys šimtai tūkstan-

apie tai, kad Vokietija per 50, 
metų rengėsi karan! Dėjimas 
tų paveikslų yra agitacija už 
didesnį apsiginklavimą.

Visos kapitalistinės-imperiali- 
stinės valdžios šuoliais rengiasi 
karan. Amerikoj kapitalisti
niai laikraščiai tik ir spausdina

lūs ir šaukia, kad tai “neprisi- 
rengimo prie karo pasekmės.”

kaip pereito karo metu saukė ,^u darbininku. O dar kar- • i • 11 _ 5T /X <* c
tą CWA administratorius 
Hopkins pareiškė, kad su 
gegužės 1 diena visi CWA 
darbai bus uždaryti ir visi 
darbininkai bus atstatyti 
nuo darbo.

Japonijos imperialistai pro
vokuoja karą prieš Sovietų Są
jungą. Tą žino SSSR vadai ir 
kelis kartus jau atžymėjo, kad 
Sovietų Sąjunga karo nenori, 
kad jos politiką yra taikos po
litika, bet jeigu Japonija pra
dės puolimą ant Sovietų Sąjun
gos, tai pati nudegs nagus.

Raudonosios Armijos vadas 
Tolimuose' Rytuose generolas

Pasiryžus baisaus smurto pagelba

luotas spėkas prieš darbi
ninkus. Daug streikierių 
suareštuota.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Londonas. — Esanti pa

daryta nauja prekybos su
tartis tarpe Sovietų Sąjun
gos ir Anglijos. Ji būsianti 
pasirašyta vasario 16 d.

New York. — Teisėjas 
Corrigan reikalauja, kad 
miesto valdžia įtaisytų elek- 

! trikines mašinas plakimui 
raketierių ir gengsterių.

Austrijoje ir visam pasaulyje. Tie darbininkai dabar 
pamatė, kaip jie buvo apgauti ir išduoti, kaip jie buvo 
nuginkluoti prieš'ginkluotas fašistų gaujas.

Mes lietuviai komunistai sveikiname Austrijos pro-! 
letariato didvyringą kovą prieš kruvinąjį fašizmą!

Amerikos Komunistų Partijos Lietuvių Frakcijų Cen
tro Biuras šaukia visus Amerikos lietuvius darbininkus 
ištiesti savo klasinio solidarumo ranką Austrijos didvy- Šimas, kad šiaurinėje jūro- 
riškiems darbininkams! Dalyvaukite Komunistų Par- Je ledai sutriuškino ir pa- 
tijos rengiamuose bendro fronto susirinkimuose, demon- į skandino Sovietų laivą “Če- 
~ J   2 *   • _ - _ _ __ • v A i •• i 1 1 • v • "T rA ^70

Maskva.—Gautas prane-

stracijose ir protestuose prieš Austrijos budelius fašis
tus! Parodykite, kad jūs esate su Austrijos kovojančiu 
proletariatu!

Talkon Austrijos darbininkams J
Tegul gyvuoja Austrijos kovingas proletariatas!
Tegul gyvuoja Austrijos Komunistų Partija!

. A.K.P.L.F. Centro Biuras.'

liuskiną”. Jame buvo 72 
darbininkai. Vienas žuvo, 
o visi kiti išsigelbėjo.

Karia ir Šaudo Suimtus 
Austrijos Darbininkus

VIENA. — Vasario 14 d. 
budeliška Dolfusso valdžia i 
pakorė du darbininku, kurie 
buvo suimti laike mūšio.

Italijos Valdžia Siunčia Armiją Kriušini- 
inui Austrijos Darbininkų Sukilimo

Londonas. — Parlamentas 
atmetė reikalavimą uždėti 
embargo (uždraudimą) ant 
išvežimo amunicijos i kitas 
šalis.

ROMA.—Mussolinio val-
loiiniuust rvycuuatj ----- --------------------------- ----------- —, - , . .
Blucheris aiškiai įrodė Japoni-,Tai pirmi pakorimai Austri- dzia jau pasiuntė du armi- 
_ - - - - Labiau-1 joje. Darbininkai mirė drą- j°s korpusu į Austrijos pa-,
šia ją traukia Sibiro turtai, i gj^į jp didvyriškai, siusda- rubezio miestus Bolzano ir 

mi prakeiksmą fašistiniams Udinę. Planuojama siųsti 
t n 1 • • ' J xx .. x«! xx «. 4 xx 4 zv. « 1 xx. 4 1 r

jos ruošimąsi karau.

Vien Bauri rajone, pajūryje,! 
yra apie 100,000,000,000 anglies Į 
tonų ir 2,000,000,000 tonų plie- į budeliams.^ 
no ir geležies rūdos. Ten savo: Apart šaudymo, valdžia 
laiku bus naujas industrijos Do-'vartoja korimą, kad atgrą- 
necas arba Kuzbasas. Tie ir sinti darbininkus nuo revo- 
kiti turtai traukia Japonijos lįncijos 
neprisotinamus imperialistus.. ........... ......
bet lai jie žino, kad jiems an£*103 kp i§ Hudson> Mass šioji 
kelio stovi Raudonoji Armija irjkuopa jau yra pasimokėjusi už

daugiau, jeigu kiltų reika
las. Mussolinio valdžia daJ 
bos: jeigu matys, kad dar
bininkų revoliucija eina prie 
laimėjimo, tuojaus paleis sa
vo armiją revoliucijos su- 
kriušinimui. Sakoma, kad,

Mussolinis yra prižadėjęs 
Dolfussui ginkluotą paramą 
kovai prieš darbininkus. 
Taip pat imperialistinė Ita
lija nori pasiglemžti pačią 
Austriją.

Šitas Italijos žygis veda 
prie naujo karo. Vokietija, 
Anglija ir Franci j a taip pat 
pasirengę ginkluotomis spė
komis griebti Austriją.

viso pasaulio kovingas proleta
riatas.

32 narius 1934 metų duoklių.

Visa eilė ALDLD kuopų jau 
prisiuntė duoklių už savo na
rius del 1934 metų. O tai yra 1 
kp. Brooklyno, 10 kp. Philadel- 
phijos, 11 kp. Worcesterio, 16 
kp. Jersey City, 23 kp. Bronx, 
N.Y., 30 kp. Chesterio, 25 kp. 
Baltimorės, 72 kp. Great Necko, 
68 kp. Hartfordo, 84 kp. Pa- 
tersono. Bet geriausiai pasirodė

Drg. »V. Kavaliauskas iš Ta
coma, Wash., prisiuntė $10.00 
aukų ir jas sekamai paskirsto: 
po $1.00 del ALDLD Centro, 
Lietuvių Jaunuolių, Agitacijos 
Fondo ir Tarp. Darb. Apsigyni
mui. Po $2 del “Laisvės”, “Dai
ly Workerio” ir Vok. KoTn. Par
tijos. Aukojo patsai vienas. 
Tai didelė auka, kaip nuo vieno 
darbininko.

Komunistu Vadovauja
mas Streikas Ispanijoj
BILBAO, Ispanija, — Ko

munistų Partijos vadovau
jamas streikas virsta į mil
žinišką Ispanijos proletaria
to kovą prieš reakcinę val
džią. čionai susikirtime

j tarpe darbininkų ir policijos 
sužeista devyni žmones.

; Avila provincijoje koųiu- 
nistai ir socialistai sudarė 
bendrą frontą ir išleido beh-

I '

drą atsišaukimą į visus Is
panijos darbininkus visur 
sudaryti bendrą frontą ko
vai prieš. Lerroux valdžią.

Socialistai Darbininkai ir Komunistai Suvienytoms Spėkomis 
Kariauja ant Barikadų prieš Dolfusso Valdžią Atnaujinta 
Darbininkų Kova Provincijoje Sulaikė Valdžią nuo Su
traukimo Armijos Į Vieną
VIENA, Austrija. — Su 

stebėtinu atkaklumu ir en
ergija Vienos darbininkai 

i laikos karo fronte prieš Dol
fusso budelius. Valdžia bu
vo paskelbus, kad jos armi
jai pavyko sukriušint darbi
ninkus jų specialiuose ap- 
artmentiniuose namuose, 
kurie vadinasi “Karoliaus 
Markso” namais, bet staiga 
vasario 14 d. iš tų namų pa
sigirdo kanuolių šūviai. Pa
sirodo, kad darbininkai te
bėra nenugalėti, kad jie tuo
se namuose yra apsiginkla
vę. Ir visose kitose miesto 
dalyse darbininkai atnauji
no mūšius prieš kariuome
nę.

Dolfusso valdžia pradėjus 
buvo traukti kariuomenę iš 
provincijų į Vieną prieš dar
bininkus. Bet tuojaus pro- 
vincijų miestuose darbinin-! nigų. 
kai atnaujino mūšius ir už- panika, 
puolimus ant valdžios spė
kų ir Dolfusso žygis su- mokyklos.

traukti armiją į Vieną tapo 
sulaikytas. Galimybių yra 
darbininkams laimėti.

Dolfuss atsišaukė į bur
žuaziją liuosnoriai stoti į ar
miją, nuginkluoti ir sutriuš
kinti darbininkus. Pasek
mės to atsišaukimo dar ne
žinomos.

Nepaprastai kovingai ir 
didvyriškai laikosi darbinin
kės moterys. Labai daug jų 
yra žuvę. Miesto grabar- 
nės užpildytos lavonais mo
terų ir vaikų, kritusių did
vyriškoje kovoje prieš kru
vinąjį fašizmą.

Ant barikadų darbininkų 
spėkos suvienytos. Socialis
tai ir komunistai darbinin
kai petys petin kaujasi 
prieš priešus.

Vienoje liaudis pradėjo 
pulti bankus ir reikalauti pi- 

. Prasideda finansinė

Visoj šalyje uždarytos

AUSTRIJOS DARBININKAI BOTU LENGVAI 
LAIMĖJĘ REVOLIUCIJĄ, JEIGU NE SOCIAL

DEMOKRATŲ VADŲ PARDAVYSTES
Dabar gali matyt kiekvie- į Austrijos įvykiai atidarys 

nas, kuris nėra aklas, kad ! akis milionams pasaulio dar-
Austrijos proletariatas tuo
jaus būtų laimėjęs revoliuci
ją, sukriušinęs fašizmą, jei
gu jisai būtų buvęs prireng
tas prie revoliucijos. Bet 
jis patikėjo Socialdemokra
tų Partijai, kuri mokino 
darbininkus nesirengti prie 
ginkluoto sukilimo, nesi- 
griebti ginklo prieš fašizmą. 
Priešingai dar, ponai socia
listai vadai padėjo Dolfusso

bininku, kurie iki šiol tikę- 
jo socialistams vadams, kad 
“ramiu būdu galima išaug
ti iš kapitalizmo į socializ
mą.”

Easton, Pa

Madridas, Ispanija. — 
Čionai namų statytojų strei
ke dalyvauja 30,000 darbi-1 valdžiai įsigalėti ir palengva 
ninku. Vasario 14 d. buvo 
susikirtimas su civile gvar
dija. Vienas darbininkas ir 
vienas gvardietis užmušta.

Dolfuss Randasi Despera
cijoj, Šaukiasi Prie 
Motery Pageltos

Austrijos diktatorius Dol- 
fuss kalbėjo per radio ir

apsiginkluoti nuo kojų iki 
galvos.

Visas Vienos miestas bu
vo socialdemokratų rankose. 
Jų ten valdžia gyvavo per 
visus penkioliką metų. Jie 
galėjo kiekvieną darbininkų 
namą padaryti revoliucijos 
tvirtove, kiekvieną darbinin
ką galėjo aprūpinti ginklais, 
kiekvienam 
mo skiepe

darbininku na- 
pastatyt kul-

Svarbios Prakalbos
Šį sekmadienį, vasario 18 

d., 2 vai. po pietų, Eastone 
šaukiamas lietuvių suaugu
sių ir jaunuolių susirinki
mas. Kalbės drg. Žaldokas 
ir draugai jaunuoliai F. Gri- 
ciūnas ir E. Gedviliūtė. Jau
nuoliai kalbės angliškai. To
dėl tėvai ir motinos turi ra
gint savo jaunuolius daly
vauti susirinkime. Prakal
bos įvyks visiems žinomoj 
Baking Co. svetainėje.

veidmainingai pareiškė, kad 
“sukilimas sutriuškintas, ir 
kad viskas ramu Vienoj”. 
O tuo tarpu mieste kanuo- 
lės baubia. Jis specialiai 
kreipėsi prie moterų, kad 
jos sulaikytų vyrus darbi
ninkus nuo kovos fronto. 
Tas tik parodo, kad tas bu
delis yra atsidūręs despera
cijoje.

. v

kasvaidį. Buržuazija ir 
kruvinieji fašistai nebū
tų galėję nė iš vietos pa
sijudinti, būtų sutirpę 
prieš darbininkų šūvius. O 
dabar darbininkų . krau
jas liejasi. Dabar Dol- 
fuss suorganizavo ir apgin
klavo fašistus, o socialde
mokratai vadai nuginklavo 
darbininkus I

»

t

Viena. — Dolfusso val
džia provokatoriškais tiks
lais paskelbė, kad būk dar
bininkų naudojama amuni
cija esanti gaminta Sovietų 
Sąjungoje, Francijoje ir če- 
choslovakijoje.

(Daugiau Pasaulinių žinių 
5-tam puslapy])
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Niekas Nesulaikys!
Komunistu Internacionalo 13-tasis Ple

numas, įvykęs gruodžio mėnesį, pareiš
kė, kad kapitalistinis pasaulis įžengia į 
sūkurį sukilimų ir revoliucijų. Kad tai 
buvo teisingas numatymas, paliudija šių 
dienų įvykiai. Ispanijoj streikai ir dar
bininkų su valdžios pajėgom susirėmi
mai ; Francijoj tik prieš kelias dienas įvy
ko 24 valandų visuotinas streikas; Aust
rijoj šiuo tarpu matome verdantį civilį 
karą—kovas, kurios stebina visą pasau
lį, kadangi darbininkai-kovotojai ne tik
tai pajėgia atsilaikyti nuo valdžios puo
lančių pajėgų, bet pajėgia užimti naujus 
punktus, atkariauti nuo priešo naujas 
sritis.

Minėtas Komunistų Internacionalo 13- 
tas Plenumas sakė:

licija, norėdama likviduoti pragaištingą dar
bą, šiandien suėmė Neumanną, Lappinso 
partijos raštinės tarnautoją Lemmą ir jau
nimo skyriaus narį Klingerį. Policija tai
pogi iškratė paminėtu partijų ir Kulturbun- 
do (Kultūros Sąjungos) raštines ir eilę žy
mesniųjų tų partijų veikėjų.

Tai parodo, jog vokiečiai fašistai ne 
juokais darbuojasi Klaipėdoje, kad pra- 
vedus savo perversmą ir Klaipėdos kraš
tą prijungus prie fašistinės Vokietijos. 
Lietuvos fašistai vargiai beatsilaikjrs 
prie Vokietijos fašistus..

Jei Lietuvoje būtų duodama laisvė dar
bininkams veikti, tai, žinoma, jie suda
rytų didelę pajėgą kovoje prieš nazių siu
timą. Bet tos laisvės jie neturi. Lietu
viškas fašizmas jį smaugia panašiai, kaip 
Vokietijoje vokiškas. Tad nebus įstabu, 
jei kurią dieną išgirsime, jog be niekur 
nieko Klaipėdoje naziai praves savo 
smurtą, v

Aukos laisvei’ Laike Suvažiavimo
Trumpa sutrauka aukų, kurias aplaikėme 

laike “Laisvės” Bendrovės sdvažiavimo, įvy
kusio 4 d. vasario, šių metų, kartu su pasvei
kinimais:

NUO ORGANIZACIJŲ:
ALDLD 2-ras Apskr. Brooklyn, N. Y.. .$10.00 
Mass. Darbininkiškų Organizacijų Apskr. 10.00 
ALDLD 5-ta kuopa, Newark, N. J. . . • • 10.00 
LDS 99 kuopa, Stamford, Conn.........
ALDLD 142 kuopa, Delair, N. J.......
Amalgameitų Kriaučių 54-tas Skyrius,

Vienybės Lyga, Brooklyn, N. Y.......
Proletmeno 2-ras Apskr., Montello, Mass. 5.00 
ALDLD 9-ta kuopa, Norwood, Mass........
ALDLD 41 kuopa, Worcester, Mass.........
ALDLD 185 kuopa, East New York N. Y. 
ALDLD 20 kuopa, Binghamton, N. Y. • • 
ALDLD 14 kuopa, Minersville, Pa.........
Hartfordo Lietuvių Komfrakcija .........
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD 
ALDLD
ALDLD 12-tas Apskr., Nanticoke, Pa.
ALDLD 10 kuopa, Philadelphia, Pa. . • 
New York-New Jersey Jaunuolių Distr. 
Vaikučių Kuopa, Easton, Pa.................

6.00
5.00

5.00

Lingvistikos ir Istorijos
Institutas

30 kuopa, Chester, Pa. ......
97 kuopa, Plymouth, Pa.............
4-tas Apskr., Pittsburgh, Pa. . .
84 kuopa, Paterson, N. J. ....

ALDLD 87 kuopa, Pittsburgh, Pa......... 1.00
ALDLD 172 kuopa, Yonker$, N. Y......... 1.00

NUO PAVIENIŲ ASMENŲ:
G, Stąsiukaitis, Grantwood, N. J. • • . .$12.50 
M. Subačius, Brooklyn, N. Y..............
Jokūbas Daugėla, Worcester, Mass. . 
J. Vitkūnas, Nanticoke, Pa................
Wm. Goodis, Utica, N. Y............... . .
J. Zaleckas, Bayonne, N. J. ..............
M. Panelis, Bayonne, N. J..................
I. Levanienė, Brooklyn, N. Y............

Dambrauskas, Maspeth, N. Y. ...
M. Metelionis, Detroit,

Caspar, Haverhill, Mass..................
Romikaitis, Reading, Pa.................

Augustas Hintza, Brooklyn, N. Y.........
Elzbieta Yumplotienė, Brooklyn, N. Y.

Presui pirkti
suaukuota $81.94. 
paskelbti dienrašty 
kų gauta $265.94.

Pasveikinimai visi bus perspausdinti dien
raščio špaltose skyrium.

Tai puiki materiale parama dienraščiui ir 
džiuginantis dalykas tuomi, kad vis skaitlin- 
giau draugijos ir. draugai pavieniais sveikina 
dienraštį.

šiam raštui einant Į spaudą, iš Chicagos ga
vome $38.25 auką, kurią draugai pasižadėjo 
pasveikinime suvažiavimo.

‘(Laisv ės” A d n i i) t is 11 '(be i ja.

K.
Mich. .

“Netgi žiauriausias teroras, kurį bur
žuazija naudoja sutrempimui revoliucinio 
judėjimo, negalės, kuomet kapitalizmas 
svyruoja, ilgai nugąsdinti pažangesnio 
darbininkų klasės sluogsnio ir sulaikyti 
jo nuo veikimo...”

Austrijos įvykiai tatai paliudija geriau, 
negu kas kitas. Socialistiniai ir komu
nistiniai darbininkai petys petin drąsiai 
muša priešą, nekreipdami domesio į at
suktą prieš juos valstybės mašiną. Dar
bininkų vyrų žmonos, dukterys ir sese
rys kovoja greta savo vyrų, tėvų ir bro
lių! Jei žūsta, žūsta eilėje, drauge!

Budelis Dolfuss, kuris giriasi pasau
liui savo stiprumu ir nugalėjimu kovo
tojų, siūlo jiems sulaikyti mūšius, tai jis 
suteiksiąs amnestiją!

Į tą pasityčiojimą kovotojai atsako 
glaudesniu savo eilių suvienijimu, dides
niu pasišventimu ir pasirįžimu tęsti kovą 
prieš juodąjį fašizmą!

Nepaisydami savo išdavikiškų lyderių 
teorijų apie “išpirkimą socializmo”, apie 
įvykdymą jo per parlamentus, darbinin
kai pasirenka kelią kovos;,kelią, kurį ro
dė Marksas, Engelsas, Leninas; kelią, ku
rį šiuo tarpu rodo Komunistų Internacio
nalas !

Vienas draugas (Kęstutis) iš Lenin
grado praneša “Raudonajam Artojuje” 
sekantį:

Leningrado lingvistikos ir istorijos institu
tas įkuria naują Pabalti jos ciklą, kuriame 
bus Rietuvių kalbos skyrius. Skyriaus už
duotis paruošti lietuvių kalbos mokytojus ir 
kalbos tyrinėtojus mokslo srity. Lingvisti
kos ir istorijos institutas šiam naujam sky
riui priduoda daug reikšmės, nes toksai sky
rius vienintelis Sovietų Sąjungoje, o lietu
vių kalbos tyrinėtojai yra labai reikalingi. 
Be to ten reikės susipažinti dar su dviem 
ar trim kalbomis.

1934 metų sausio mėnesyj pradeda veikti 
ir prirengiamieji šešių mėnesių kursai. Už
siėmimas tuose kursuose vakarais—tris kar
tus i šešias dienas nuo 6 iki 10 valandos 
vakaro. Į prirengiamuosius kursus bus pri
imami be kvotimų, turintieji ne mažiau 7 
metės mokslą. ,

Pabaigę tuos kursus be kvotimų bus per
vesti institutan, iš kitų miestų bus aprūpinti 
bendrabučiu. Be to studentams duodama 
stipendija.
Sovietų Sąjungoj lietuvių, palyginti, la

bai mažai, bet žiūrėkime, kiek Sovietų 
valdžia rūpinasi jų reikalais! Leidžia ' 
daug lietuvių kalba knygų, eina pora lie
tuvių kalba laikraščių, steigiamos lietu
vių mokyklos. Tik nesenai Baltarusijoj 
užbaigtas statyti didelis vidurinei lietu
vių mokyklai budinkas Dymanovoj, lėša- 
vęs apie 180,000 rublių. Prie mokyklos 
bus judomų paveikslų salė ir kt. patogu
mai.

4.00 
3.00 
2.60 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.50 
1.00

K.

laike suyažiavimo
Aukavusių vardai 

vasario 7 dieną.

5.00 
5.00 
5.00 
2.50 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

buvo 
buvo

Viso au-

VI AITCTMAI IP ATSAKYMAI ninku surasime abejose parti- kų neįplauks $650.00, preso KLAUMiHAl JK AIMKIIVIAI ^Jabai artimu komunisti. negalime pirkti. Todėl, drau-

Gerb. “Laisvės” Redakcija!
Prašau atsakyti per dien

raštį “Laisvę” į šiuos klausi
mus. i

1. Ar Anglijos nepriklauso
ma darbo partija yra Įstojusi 
Į Trečią Komunistu Interna
cionalą ?

2. Jei Įstojo, tai kada?

jose labai artimų komunisti
niam judėjimui, j 
pataps artimais. Iš kitos pu
sės, jei paimsime lyderius, tai ! privatinėse ‘ 
surasime, kad dažnai taip va- !J _ 
dinami “centristai” yra žalin-!yra nupirkti 
gesni komunistiniam judeji-j 
mui, negu atviri social-fašis-, 
tai. Kodėl? Todėl, kad jie į 

(savo kairiom frazėm apgauna j 
I daugiau kairesnių darbininkų ir I

Į pagelbą Austrijos kovingajam prole
tariatui, augštai laikančiam iškeltą rau
donąją kovos vėliavą!

Klaipėdoje Laukiama
Perversmo

Kur tik randasi kiek tiek lietuvių dar
bininkų arba kolektyviečių, jiems steigia
mos skaityklos, raudoni kampeliai, kad 
juo greičiau jie galėtų prasisiekti kultū
roj. Nespėjama užtenkamai įvairiais 
klausimais knygų išleisti, tad šiomis die
nomis, kaip jau buvo skelbta, švietimo 
įstaigos Sovietų Sąjungoj užsakė virš 
1,000 egzempliorių įvairių knygų, išleistų 
ALDLD ir kitų mūsų įstaigų Jungtinėse 
Valstijose.

Pasak Kauno valdžios oficialio prane
šimo, Klaipėdos krašte šiomis dienomis 
suareštuota 20 “liaudies socialistų parti
jos vadų” (nazių arba hitlerinių fašistų), 
kurie “kaltinami organizavime Klaipėdos 
krašte sukilimo, panašaus nazių įvykdyto 
perversmo Vokietijoj.”

Esą, Klaipėdos krašto gubernatorius 
“turi dokumentarius įrodymus, kad mi
nėta vokiečių partija veikė remdamosi 
gautais vokiečių nazių iš Karaliaučiaus 
įsakymais.”

Kitas pranešimas, padarytas vasario 9
d. Washingtone Kauno valdžios atstovy
bės, sako, kad

Socialistische Volksgemeinschaft (Socia
listų Liaudies Susivienijimas) partijos va
das Neumannas, padedamas tos partijos 
jaunimo skyriaus vado Lappinso, susižino
dami su užsieniu sistematingai rengė vals
tybės išdavimą. Taipogi nustatyta, kad 
Christlichsocialistische A r b ei t e r g emein- 
schaft (Krikščionių Socialistų Darbininkų 
Susivienijimas) savo veikimu rungtyniavo 
su Neumanno partija panašia nusikalstama 
linkme. Tų faktų akyvaizdoje saugumo po-

Geras Pasirodymas!
Pereitą trečiadienį New Yorko darbi

ninkai' suruošė didelę demonstraciją ties 
Austrijos konsulatu. Demonstracijoj da
lyvavo komunistai ir socialistai, ir ji bu
vo ryški ir pasekminga.

Šiuos žodžius rašant, Jungtinių Valsti
jų Komunistų Part. C. Komitetas ruošia 
didžiulį masinį mitingą Bronxo Coliseu- 
me tuo pačiu reikalu. Jis turėjo įvykti 
ketvirtadienio vakare.

Šiandien, penktadienį, kaip 3 valanda, 
New Yorko darbo unijos šaukia visus 
darbininkus į streiką, kuris turėtų tęstis 
keletą valandų. Streiko tikslas: pareikš
ti protestą prieš Austrijos kruvinojo Dol- 
fus’so valdžią.

Tai gera pradžia! Tai geras ženklas! 
Tai ženklas darbininkų klasės ko vingė ji- 
mo. Tai įrodymas, kad Amerikos darbi
ninkai supranta reikšmę to, kas šiuo tar
pu dedasi Austrijoje. x .

Mūsų visų pareiga visais būdais remti 
Austrijos kovingąją darbininkų klasę jo
sios kovoje su kruvinuoju fašizmu!

j turi įtakos darbininkų masėse 
! komunistinis veikimas ir laik- 
j rastis “Laisvė”. “Laisvėj” 
buvo gerai garsinama, todėl bu
vo sėkmingas parengimas; ga
lės likti nemažai pelno spau
dos naudai.

i
Programa susidėjo iš dainų, 

i Dainavo chorai, sekstetas ir so
fistai. Visi gerai dainavo, o K. 
I Menkeliuniutė geriausiai. Pub- 
, lika buvo užsiganėdinus, 
konserto ir vakarienės ir 
kanti, girdėjosi, kalbėjosi, 
bolševikai turi gerų spėkų
no srityje ir politinėje dirvoje 
gerų kalbėtojų. Tai, mano nuo
mone, apie programą rengėjai 
draugai parašys plačiau, kas 

(ir iš kur dalyvavo.

Po 
šo- 

kad 
me-

Lietuvių komunistų ir simpa- 
tikų susirinkimas įvyko nedė
lioję [X) pietų. Buvo susirinkęs 
skaitlingas būrelis draugų. To 

j susirinkimo tikslas buvo per
žvelgti veikimą, kokį mes turi
me. Taipgi pažvelgti atydžiai 
į tas gyvenimo sąlygas, kurios 
yra apsupusios darbo žmonių 
klasę.

Diskusijose prieita prie išva
dos, kad dar sunkesnės darbi-

Kiti su laiku susirinkimuose, pasilinks- njnklj klases gyveninio sąlygos
minimo parengimuose ir šiaip afejna ‘

i “parėse” atsimin- i >
kite, jog mūsų visu reikalas! Tame susirinkime ir vakare 

i “Laisvei” presą. | prakalbose, Liet. Frakcijos 
“Laisvės” Administracija, i Centro Biuro sekretorius, drau- 

Bimba kalbėjo. Savo

WATERBURY, CONN kad pasitikti ateinan-

3. Ar vadinasi ta pati darbo' sulaiko juos nuo dėjimosi Į Ko- Parengimas
partija Airijoj ? munistų Partiją, nuo kovos.

4. Ir ar Airijos darbo parti-1 
ja yra Įstojusi Į Trečią Komu- : 
nistų Internacionalą?

5. Kurie yra artimesni ko
munistiniam judėjimui: So- 
cialšovinistai ar centristai (ar
ba kurie iš jų yra 
priešai kom. judėjimo) ?

i

Laisvės” Naudai
Ir Susirinkimai

Koncertas ir vakarienė mū- 
FACA Allflfa ,S11 laikraščiui, galima pasi-
I Cuv 1 VlRUClo OUg£1! džiaugti, publikos buvo skait- 

i x • v . dingas būrys. Tikietai buvo 
J ’ j nevisai pigus, $1.25. Tokiameleagos, ats.naujmdam^ prenu-|sunkianie laike da, ,0 tįek 

mažesni i meratą, aukojo $7.00 .r pąta-jd darbininku> didžiuma jau.
re sunaudoti tam tikslui, ku-1 .. „ ‘ , , . , ,i . - . . . nuolių. Tas parodo, kiek daug;'< Draugiškai, riam labiausia reikalinga pi- j ° 1

Vienas iš devynių. į nigų. Žinoma, dabar labiau- į 
Montreal, Canada.1! šia reikia pinigu' įsigijimui |

Į “Laisvei” naujo automatiško 
Atsakymas: ■ preso

1. Anglijos Nepriklausomai Draugas M. Panelis, iš Ba- 
Darbo Partiją., nėra Įstojusi Ųyonne, N. J., atsilankė Į “Lai- 
Komunistų Internacionalą. Jei 'svės” spaustuvę ir pamatęs 
jinai tai padarytų, tai liautųsi cirkuliarą su naujo preso pa
buvusi “darbo partija.” o susi-; veikslu, aukojo $3.00 ir pa- 
vienytų. su Anglijos Komunis-j tarė pirkti naują presą, 
tų Partija, kuri 
Komunistų Internacionalo.

2. Apie Airijos darbo par
tiją turime mažai žinių, bet 
tiek žinoma, kad ji nėra Ko
munistų Internacionale; nese
nai Airijoj įsikūrė Kohiunistų 
Partija.

3. -Kurie artimesni komunis
tiniam judėjimui? Tai per
daug abstraktis klausimas, ku
rio negalima atsakyti. Gali 
būti visokių social-šovinistų ir 
centristų. Tai priklauso nuo 
visos eilės tam tikrų sąlygų, 
kuriose social-šovinizmas ir 
centrizmas išsivystė. Jei mes 
paimsime pavyzdžiui Anglijos 
Darbo Partiją ir Nepriklauso
mą Darbo Partiją ir pirmąją 
pavadinsime “social-šovin'isti- 
ne”, o antrąją- “centristine,” 
tai, aišku/'pąstarojį 4yra arti
mesne komunistiniam judėji
mui. Bet eilinių narių darbi

i gas A.
Įkalboje jis aiškino, ką turime 
daryti, 
čias dar blogesnes gyvenimo są
lygas. Pradėtus streikus re
voliucinio pabūdžio reikia pa
versti piliečių karu (revoliuci
ja) ir laimėti. Nurodė viena
tinį būdą, kad darbininkai turi 
vienytis į bendrą frontą, nežiū
rint skirtumo rasių bei tautų. 
Gauta keli nauji nariai Į Kom
partiją.

W at erbur ietis.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

ais 
1 • • * yra sekcija ! laika “L.” šėrininkų suvažia
vimo aukavo $2.00, viso pen- • 
kis dolerius, 

Drg. A. Bimba, pereitą 
penktadienį turėjo prakalbas i 
Newark, N. J., ir iš ten parve- Į randu daug 
žė $4.00 aukų presui. 

Drg. St. Dielis,
Park, N. Y., aukojo $2.00 įsi
gijimui naujo preso.

Draugas Antanas Čiuberkis 
iš New York City aukojo $1, 
P. Marcinkevičius, iš Great 
Neck, aukojo $1.00 ir St. Sin
kevičius, Jr., iš Southbury, 
Conn., aukojo $1.00. Drg. J. 
Kasparaitis primetė 50c. L_ ,
šiol aukų yra suplaukę $101.-;kada tas navikas huvo tik at- tai Jūs dabar galėsite spręsti, 
94c< į siradęs. Tai aš dabar klau- ]<as Jums geriausiai tiktų da-

Didžiuma draugų aukodami sūi, ai jis gali mane be^opc- į ryti, 
vis pataria pirkti naują maši
ną. Tat prašome draugų įsi- 
tęmyti, kad nauja mašina kai
nuos $1,950.00. Tuojaus įmo
kėti reikia $650.00. Pakol au-

j Naujikas ir Silpnas Kraujas Į paausiais, ant kaklo. Jie nėra
I labai žalingi naujikai. tačiaus 
I savaime, be niekur nieko, re- 

visokių patarimų !įaj kac|a pranyksta. Prisieina 
jie arba visai išpjauti, išlupti

Aš, skaitydama “Laisvę.

ripie sveikatą, tai dabar ir aš
iš Tuxedo kreipiuos. Daktaro pasaky- su visu maišeliu, su visą kapsu- 

mu, aš turiu naviką ir silpną le, lyg kokį riešutį, arba galima 
kraują. Jis man garantuoja, j Prapjauti, išvalyti 
kad be operacijos mane pagy
dys. Aš žinau kelias moteris, 
kurios turėjo navikus ir ture-j 
jo eiti ant operacijos. Jis re-1 
miasi ant to, kad aš ilgai ne- Į 

Iki (laukiau ir nuėjau pas daktarą,

i riebaluotą 
medžiagą, lyg kokią šatenėjil
sią varškę, o paskui išimti 

(bent dalį apsiaučiamos plėvc- 
ilės, tos kapsulės, o kitkas išde- 
|ginti smarkiais vaistais.
i

Jei Jums yra kas panašaus, 
ilesite spręsti,

“LAISVES" PRENUMERATA PAKELTA
Doleriui nusmukus iki 59 centų, ant popieros ir 

kitų medžiagų labai pakilo kainos. Su $5 prenu
merata jau nebegalime išlaikyti “Laisves” dien
raščiu. Direktoriai svarstė tą dalyką ir nutarė pa
kelti “Laisvės” kainą ant 50c metams.

Su pirma diena kovo (March) “Laisvės” prenu
merata bus $5.50 metams įr $3 pusei metų.

Draugai dienraščio skaitytojai, kurių prenume
ratos yra pasibaigę, dar iki 1 d. kovo (March) 
galite atsinaujinti už $5 visiems metams.

Taipgi, kurių prenumeratos jau senokai yra už
sibaigę, prašome visų užsimokėti iki pirmai die
nai kovo: Nes sunkios ekonominės sąlygos labai 
slegia dienraštį ir verčia sulaikyti siuntinėjimą 
“Laisvės” ant kredito.

“Laisvės” Administracija.

ar jis gali mane be ope- ryti, 
racijos pagydyti, ar gal tik pi
nigus traukia iš manęs.

Atsakymas.

Kas gi tenJaip už akių, ne-j ypa‘č'"' d;Gat? ki'au.šinio’“G- 
- - •_ Ųnių, kai kada kepenų bei ink-

|stų, žirnių, pupų, .rupesnės 
la naujikų. i (juonos džiovintų slyvų, špi- <7 q i n H o m ! v . v • • - * .inato, šviežios mėsos, avizienės 

■ tyrės, riešutų, nesieruoto siro- 
j po (“Grandmas unsulphured 
: molasses”) ir tt.

Be to. gaukite ir geležies to- 
niko: “Iron Ammonium cit
rate. 1b.” ir “Copper Sul
phate, 1 grain.” Ištarpinkite 
visa tai virusio vandens pus- 
kvortėj, ir imkite po šaukštu
ką po valgio, per keletą mėne
sių. Nebijokite, jei nuo šio 
geležinės druskos skiedinio 

eisite laukan juodai: tai 
ir turi būti, nuo geležies, 
tai priduos daugiau gele- 
kraujui, taip sakyt, su-

Dabar apie Jūsų silpną 
(kraują, mažakraujingumą. Čia 
i Jums daug padės geras, natu- 
Įralinis, nesugadintas maistas.

simacius, galėtų ką pasakyti ?!,„•„ kai kada p„n„n„ hni int. 
Juk visokių, Drauge, yra kadi 
ir tų naujikų.

| kurie ir patys savaime, be nie i 
jokio gydymo, ima ir pranyks-1 
ta. Yra ir tokių naujikų, ku-i 
rie lengvai išgydoma be ope-Į 
racijos: jie išnyksta nuo ’Rent-' 
geno (X) spindulių arba nuo 
radijumo. O vėl yra naujikų, 
kuriuos tik operacija, tik iš- 
pjovimas tegali prašalinti.

f

Iš Jūsų, Drauge, laiško ne
galima suprasti, kur ir koks 
Jums auga naujikas. Gal būt, 
Jums gimtuvėj auga fibroidai. 
Jei taip, tai jie dažnai išnyks
ta be operacijos: nuo radiju
mo arba nuo?X spindulių.

Navikais mes paprastai va
diname* savo rūšies inkštirus, 
“sebaceous cysts,” riebalinės 
medžiagos .inaišelius. Jų atsi
randa ant galvos, pažandžiais,

Jūs

Bet 
žies 
tvirtins kraują.

Neapleiskite ir iodo: imkite 
“Tincture Iodine” po lašą, į 
vandenį, dukart kas savaitė.
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A ‘Laisvės’ Redakcijos Rapor
tas Ščrininkų Suvažiavimui

Trečias Puslapis

nėti. Kiek tai liečia pieši-! Vieno dalyko jūs, draugai I jiems vis' liepdavo palaukti, 
nius, kaip d. Lipševičius mi- Įšėrininkai ir vajininkai, j Toji šeima laukė iki jau nete- 
nėjo, mes ju turėjome ne- 'prašau. Nepasitenkinkit tik- j ko paskutinio duonos kąsnio.

u * I • i i • • i • <■ 1 17 * * J * — • •

perdaug; drg. . 7 ‘ 
turėtų pabarti d. Gilmaną, i kurios buvo duotos šitame 
kuris čia pat yra, kodėl jis'suvažiavime, 
liovėsi piešęs. Lumbis per
eitais metais gan dažnai pa
sirodė “Laisvėje”. Apskritai .ką nors gero “Laisvėje”, pa
imant, draugai, paveikslų 
mūsų dienraštyje pereitais

KAS BŪTU, JEI “LAISVE” 
TURĖTU NEWARKE 1,000 

SKAITYTOJŲ?Lipševičius 'tai ta kritika ir pastabomis, ’Vasario pirmą dieną, nuėję į 
I PJlmonn Iknrinc hnvn dnntnc Šitame I Šelpimo Vietą, griežtai be

. Jūsų pareiga - 
visuomet stovėti sargyboje j tiniai, kaip 
“Laisvės” reikalų. Matote,

jokio maldavimo paprašė mai- 
__  Bet ten esantieji perdė- 

j ir pirmiau, liepė 
palaukti. Kadangi toji šeima 
buvo suvalgius paskutinius 

matote *ka trupinius maisto, todėl jie už- 
n , -i i . sispyrė, kad ne loska gautiblogo, trukumu, nukrypi- , .. * ... , , .& maisto ir jie pradėjo barti val-

' dininkus už nepaisymą ir vil
kinimą jiem suteikti maisto.

Nuolatos platinkime | Tas valdininkam labai nepati- 
Patinka man d. Šimaičio “Laisvę”, rašykime jai, ge- 

> tuo būdu 
mes stiprinsime ir gerinsi1 
me visą mūsų revoliucinį 
darbininkų judėjimą.

Raportuoja R. Mizara
| Amerikoje, kadangi jis gina persispausdino P r ūse ikos 

................................ . tų masių reikalus ir gins, i “Gadynė.” Jei nebūtum jo
tais neturėjome tiek, kiek n^s/.s yra ^idziama^ tam ’įtalpinę, tai S. būtų bandęs 
seniau, bet jų visgi buvo, j ’ . . J J -pasirodyti kankiniu ir skel- metais buvo permažai. Mat, Imu, taipgi rašykite. Netu-, i revoliucinio nroietariato V H— I - _ < _ _ _ l .Dar yra ;
kuri gal būt niekuomet nie
ko neparašytų laikraščiui, 
jei nekritikuotų ko nors. 
Tūli draugai, rodosi, neturi 
nei medžiagos rašyti apie ką 
kitą. Kritikuoja jie vieti
nius draugus, kritikuoja 
centrinius, kritikuoja visus. 
Tokia tendencija nėra svei
ka. Daug dalykų galima iš
rišti be rašymo laikraštin, 
galima išrišti organizacijoj, 
kur jis arba ji randasi. Ėji
mas į laikraštį su bile as
menine kritika dažnai pa
kenkia ne tiktai darbui vie
toje, bet ir pačiam laikraš
čiui. To turime, draugai, 
vengti.

Nuolatiniai mūsų redak
cijos darbe šiuo tarpu turi- , _ .
me šiuos draugus: V. Bo- a‘, U PadarytL
viną, J. Barkų, A. Bimbą ir j 
R. Mizara. Drg. V. Tau
ras, kaip esate pastebėję, 
susirgo ir šiuo tarpu ran
dasi namie. Jis, tačiaus, 
kartkarčiais mums padeda 
ir, tikimos, kad greitu laiku 
pajėgs pasveikti pilnai ir su-! 
grįžti nuolatiniam darbui ■ 
redakcijoje. Drg. D. M. Šo-1 
lomskas, AI.DLD CK. sek-; 
rotorius, dirba dali laiko re-į 
dakcijoje, ha ir dalį laiko 
dirba J. Ormanas, nrie ang
liško skyriaus. Santaika 
tarp redakcijos darbininkų 
buvo ir yra draugiška ir ge
ra.

Šitiek galima pasakyti, 
draugui šėrininkai, apie mū
sų redakcijos reikalus ir 
“Laisvės” turinį. Diskusuo- 
dami čionai tą viską, esate 
prašomi rišti • klausimus es
miniai, neinant i smulkme
nas. bet imant dalukus pa
matiniai, kad iš diskusijų 
galėtume pasimokinti ir pa
sinaudoti patarimais ir su
gestijomis ateities darbui. !

Trys metai atgal, kuomet’ 
dabartiniai lietuviai atsime- munistinis laikraštis negali 
tėliai nuo komunizmo, Prū- būti kopija kito komunisti- 
seikos ir Butkai, bandė iš-!nį0 laikraščio, nes tuo ma- 
plėšti mūsų dienraštį iš gai pasitarnautų darbininkų 
revoliucinės vadovybės, jie judėjimui, 
skelbė, būk jie norį tuo' 
užtikrinti “Laisvės” gyvavi-

(Pabaiga)
Polemikų pereitais me- rašykite. Jei

pas mus drauguži revoliucinio proletariato
do, Komunistų Partijos ir 
Komunistų Internacionalo 
vadovybėje.
Drg. R. Mizaros Trumpa 

šėrininkų diskusijų 
Sutrauka

Draugai!

savi-kritikos 'sunkūs laikai. Paveikslu pa-irime sudėti rankų nei minu-• v 1 I (
lel idėiome. darymas dane' lėšuoia. tei. Nuolatos platinkime i

Vienas dalykas būtinai vo pamatiniai išaiškinta da- 
tenka atžymėti iš diskusi- lykai. Nenorime, kad bile 
jų: visi kalbėjusieji draugai; žmogus, esąs mūsų masinių 
liete pamatinius klausimus, organizacijų narys, jaustųsi 
o ne kokius antraeilius arba turįs užgniaužtą burną apie 
trečiaeilius dalykus. Tai pa- mūsų judėjimą,
rodymas mūsų politinio su- tai redakcija tokiuose atsi- 
brendimo.

Kalbėsiu labai trumpai, 
kadangi, kaip parodė rapor
to diskusavimas^ tarpe mūs 
nėra esminio skirtumo.

bęs, žiūrėkit, : 
netalpina. Todėl įdėjome, darymas daug lėšuoja. 
Bet tas straipsnis nepadarė 
mums žalos, nes . darbiniu- padaryta apžvalga ir pata- rinkime ją, nes 
kai-skaitytojai ten pat rado rimai, kaip jis „ gavo “L. 
ir redakcijos prierašą, ku- daugiausiai prenumeratorių 
ris, tiesa, buvo gal būt net 
peršvelnus, bet kuriame bu-

Aš nekartą apmisliju virš 
padėtą antgalvį: kas būtų, jei 
“Laisvė” pasiektų Newarke 
tūkstančio skaitytojų? Kaip tai 
būtų linksma ir smagu! Jaus
tais! žmogus gyveni tarp savų
jų lig ir būt viena šeimyna. O 
kiek galėtum nuveikti gerų dar
bininkų labui darbų, turint to
kią armiją klasinės šeimynos! 
Kada išeitum ant demonstraci
jos, jau lietuvių “Laisvės” skai-

Bet ar tik-

“L.” kažin ar galėši- 
pravesti gyvenimam 
perdaug jau ir taip 
turime “L.” skyrių, 
darbo unijas, be to,

Bedarbius, Reikalau
jančius Maisto, 

Sumuša

ko. Jie pasišaukė policiją ir 
pradėjo varyti reikalaujančius 
maisto iš šelpimo .įstaigos. Al- tytoju arti tūkstančio būtų, o 
kanieji nėjo iš ten iki policija! 
nesumušė ir areštavo 
šeimos narius. Moteris 
taip sumušta, kad visa 
mėlyna ir juoda.—•

Tik tuomet toji šeima 
kė šiek tiek maisto, 
sužinojo Bedarbių Tarybos ko
misija ir nuėjo pas miesto ma
jorą ir išreikalavo šiek tiek 
maisto. Kadangi toji šeima 
buvo areštuota, tai turėjo 
įvykti jų teismas, bet valdi
ninkai iš gėdos juos paleido.

Vasario 9 d. “flopauzė,” 
reikalaujantį daugiau duonos 
prie duodamos surūgusios 
sriubos, vieną bedarbį smar
kiai apmušė. Tasai bedarbis 
bandė pas policiją pasiskųsti, 
tačiaus nieko negelbėjo.

Bedarbiai ir dirbantieji bū
tinai turi organizuotis į savo 
organizacijas, kad iškovojus 
tinkamesnį duonos kąsnį.

Report.

kur kitų tautų darbininkai, ku- 
^uvo i ^e mUS Praienkia. Tada viską 

. 'žinotum, kas kur dedasi, kas buvo ... . . . . ’ _|kur veikiama ir kas įvyks.. Ne
reikėtų kiekvienam parengimui 
ar šiaip įvykiui daryti plaka
tai; juos nešioti, garsinti. O 
svarbiausia, parodytum savo iš
naudotojams, kad mes organi
zuoti, ir bile išstojimus prieš 
valdančią klasę laimėtume šim
tą syk greičiau.

Pats žodis “laisvė” reiškia 
ka? Reiškia viską, ko darbi
ninkas šiandien trokšta! Už ką 
darbininkai kovoja per visą sa
vo gvvenima?

Newarko mieste gvvena anie 
6-8 tūkstančiai lietuviu darbi
ninku. Jeiffu d. Dobinis galė
jo gauti arti šimto “Laisvei” 
skaitytoiu. tik su maža pag-elba 
keliu pašaliniu draugu, tai ko
dėl mūs šimtai negalėtume tai 
padaryti? Tik gerai anmastyki- 
me. G. Albinas,

aplai- 
kuomet

NEW BRITAIN, Conn. — 
Turčių klasė, fabrikantai,, bur
žuazijai suteikia valdvietes ir 
jiems atiduoda visą galią, kad 
bedarbiui darbininkui tiesiog 
nėra vietos pasiskundimui, nė
ra įstatymų, kuriais juos būtų 
galima už brutališkumą nu
bausti. Pav., viena lenkų tau
tybės šeima, netekus maisto, 
kreipėsi į valdžios šelpimo įs
taigą su reikalavimu 
del jų ir jų kūdikio, 
buvo 
viena, k z 

tą,

pereitam vajuj.
Drg. Mūreikos patarimą, 

kad įvesti Darbo Unijų sky
rių i 
me 
Mat, 
mes 
Apie
telpa ir tilps išsamių straip
snių “Šviesoj.”

Smagu, draugai, tas pa
minėti, kad visi mūsų vaji
ninkai pareiškė, jog “Lais
vės” turinys šiuo tarpu ge
resnis, negu kada nors. O 
vajininkai žino, kadangi jie 
turi artimus kontaktus su 
skaitytojais. Šitai dd. Ši
maitis, Duobinis, Krance, 
Žukienė ir kt. draugai pa- 

daugiau mūsų draugių raši- j liudijo.

tikimuose turėtų kritikuo
ti? Aš manau, kad d. Žal- 
dokas, kuris labai gerai pa
žįsta d. Slieką, taip jau tu
rėjo teisę ir pareiga para-

’“Laisvės” linijos klausimu šyti straipsnį; taipgi Pitts- 
sutinkame visi. Sutinkame, I burgho draugai turėtų tai

! monistinę liniją ir kad ji 
tokia būtų ir ateityje.

Tūli draugai, pav., d. Ku
raitis, mano, kad “Laisvė” 
dar galėtų būti “kairesnė”. 

! Aš manau, kad šitokis pasa
kymas mažai tereiškia, nes 
mes negalime matuoti laik
raščio “dešinumu” ar “kai
rumu,” kadangi tas galima 
visaip suprasti. Į laikraščio j 
turinį mes turime žiūrėti, < 
ne sulyg tuo, ant kiek jis ' 
daug kairus, bet ant kiek į 
jis vykdo tuos principus, tą 
mokslą, kurį suteikė mums 
Marksas ir Leninas; kaip į 
jis vykdo gyveniman bolše- 
vistinę liniją.

Drg. Lukauskas mano, I 
kad
“Daily Workerį, 
yra gera. Tai kitas perdė-1 
jimas, draugai. “Laisvė” 
nekopijuoja “D. W.” ir ne
gali to padaryti, kadangi 
mes į savo laikraštį neįtal- 
,piname nei trečdalio tiek 
raštų, kiek jų turi- “D. W.” 
Pagaliaus, jeigu “L.” taip 
darytų, tai ji būtų visai 
'prastas laikraštis. Bile ko-

“Laisvė” kopijuoja
” todėl ji

Drg. B okas minėjo, kad 
“L.” turėtų būti daugiau

mą, būk jie norį neprileisti • Lietuvos žinių, bet mažiau 
“Laisvę” atiduoti “Union 
Sq. žydeliams,” būk jiems 
rūpį dienraščio reikalai, ir 
tt. Skirdamiesi nuo komu
nistinio judėjimo, jie skelbė, 
būk mūsų dienraštis negy
vuosiąs, neš jie pasiimą 
geriausias spėkas, ir jie pa
siimą visas mases.

Gyvenimas, betgi, parodė'yra; tegul darbininkai ma- 
visai ką kitą. Jis parodė, to. 
kad tie žmonės šiandien bū- ruošia kelią fašizmui.
tų padarę iš “Laisvės” tą Į tose šalyse jis tą rolę jau 
patį, ką padarė su savo ga-1 atliko. Štai, kodėl privalo- 
zieta, jie būtų padarę kontr-1 me apie jį daug rašyti ir 
revoliucinį iš jos lapą. Kita, įrodinėti darbininkams so- 
gyvenimas parodė, kad mū-1 cial-fašizmo rolę.
sų dienraštis, atsipalaiduo-< Drg. Žaldokas nurodinė- 
jęs nuo oportunistų, savo'jo, kad toki raštai, kaip 
turiniu šiandien geresnis, Slieko straipsnis apie jo pa- 
negu buvo prie Jų; kad jis sitraukimą iš Komunistų 
gyvuoja ir gyvuos, iki bus Partijos ir kt. dalykus ne
lietuvių darbininkų masių reikėjo talpinti, kadangi tai

rašyti apie skloką. Panašiaiį 
yra išsireiškę kiti draugai.! 
Gal dalinai tai tiesa, bet ne 
visai. Jeigu Šiandien mes 
charakterizuojame prūsei- 
kizmą kaipo kairįjį social- 
fašizmo sparną (kas yra tie
sa), tai ir turime parodyti 
iš jo darbų, kad jis tokis

Social-fašizmas šiandie
Ki-

Teisingai nurodė d. Pet
kienė, kad į “Darb. ir Šei
mininkės” skyrių turėtų

Lucky Strike perstoto
Metropolitan Opera Company

Šeštadienį, 1:45 vai. po piet, Eastern 
Standard Laiku, per NBC Raudoną ir 
Mėlyną radio tinklus, LUCKY 
STRIKE transliuos NcW Yorko Metro
politan Opera Company pilnoje operoje, 

“FAUST”.

maisto 
Jie 

toj šelpimo įstaigoj 
antrą ir trečią kar- 

bet ten perdėtiniai

TVI? ................................ ■ !’

X ^B JBLJ Luckies nenaudoja viršuti
nių lapų • • • kadangi viršutiniai lapai yra 
nedasivystę ... jie yra nenunokę ... Jie 
išduotų šiurkščius dūmus.

TAIP_BBL A BB BM Luckies nau
doja puikiausio tabako tiktai vidurinius lapus 
• • • kadangi viduriniai lapai yra lengviausi, 
gležniausi, švelniausi.

X nB BB Luckies nenaudo ja apatinių
lapų, kadangi apatiniai lapai yra žemesnės 
kokybės. Jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, stambūs ir visuomet smėlėti.

Išdirbimc Lucky Strike, mes ištikrųjų atmetame 
didesnę tabako augalo dalį—kadangi mes išren
kamo tiktai vidurinius lapus—ir už tuos viduri
nius lapus ūkininkams užmokama aukštesnė 
kaina. Mes nenaudojame viršutinių lapų — 
kadangi anie yra nedasivystę. Nei apatinių lapų 
—kadangi tie yra žemesnės kokybės—kieti, stam
būs ir visuomet smėlėti. Bet sic viduriniai lapai

yra lengviausi lapai, švelnūs, gležni, kaip Šilkas, 
Ir todėl tik šie viduriniai lapai naudojama išdir* 
bime Luckies, pilnai prikimštų cigaretų—taip 
apvalių, taip kietų, —laisvi} nuo liuosų galų. 
Tabakas nebyra lauk. Štai kodėl Luckies trau
kiasi lengvai, dega lygiai—ir visuomet yra lengvi 
ir švelnūs ... Ir taipgi—“It’s toasted”—del 
gerklės apsaugos—del puikesnio skonio.

NE vidutiniai lapai—jie yra nedasivyiff—jie 
yra UurkJtūs!

_________[s.

Visuomet Puikiausias Tabakas ir tiktai Viduriniai Lapai
—J Copyright, 1934, The American Tobacco Connmnj. -

* Derliau# Grietine
“Gležniausias, lengviausias, 

švelniausias tabakas”

NE apatiniai lapai—jie yra iemetnės kokybei 

—itambūi ir vituomel smėlėlil



Parengimai

Bedarbis.

Mitinguose
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ALDLD Ketvirtas Apskritys 
buvo pasiuntęs d. P. J. Martin- 
kų į nacionalę bedarbių kon- 

! venciją Wasbingtone. Jisai jau 
sugrįžo ir dabar išduos pla-

Ketvirtas Puslapis

Labdarybės Globoje
- ■ ------ Rašo SIMANOKS  - - —

prasė- 
iš ten

(Pabaiga)
Neturint kur miegoti, Pilypas 

dėdavo naktis miesto soduose, o 
išvarytas prasivalkiodavo gatvėmis. Die
nomis, kiek spėkos leido, darbavosi be
darbių tarybose, dalyvavo demonstracijo
se. Neužilgo gatvėje sutiko tą burklį, 
nuo kurio pabėgo. Sustabdęs Pilypą, da
vė griežtą prisakymą apleisti miestą. 
Esą, kiekvienas pamatymas jį daro pik
tesniu už tą pabėgimą, už ką jis gavęs 
daug peklos nuo vyresniųjų ir apjuokimo 
nuo žemesniųjų už žioplumą.

Pilypas, norėdamas išnešti kailį svei
ku, apleido miestą. Dabartiniu laiko* 
apie jį nėra žinių, iki vėl reporteris jį kur < 
nors susitiks.

PRIERAŠAS
Draugai skaitytojai, matėte iš aprašy- i 

m o apie Pilypą, kiek jis ir jo bendrai 
gavo “gero”, per jų pačių pasistengimą 
prieiti prie mielaširdystės lovio. Bet ne
galima užtylėti ir kiek blogo atneša toks j 
pasisekimas prieiti.

Pirmiausiai kas akysna puola, tai žmo- į 
nių, ten patekusių, nupuolimas dvasioj, j 
Vaikštinėja, kaip gyvi numirėliai. Su i 
tais, kurie ten pabuvę ilgiau, jau nega- ' 
Įima eiti j jokią kalbą, nes fiziškai yra 
nualinti ir protas jau nebetarnauja. Dau
gelis atsiskyrę ir švapasi pats su savimi. 
Kiti vėl stengiasiai išrišti milionierių ir 
bankierių nedateklius ir bėdas, graibyda- 
miesti po jų finansinį stovį, su išvadžio
jimu, būk anie labiau kenčia, negu jie 
čia biednųjų name, ir toks išvadžiojimas 
jų mintims ir širdžiai suteikia pasitenki
nimą ir nusišypso su užsiganėdinimu.

Kadangi žmonės, ten Imdami, gauna 
prastą maistą ir du kartu į dieną, neno- i 
rėdami prarasti sveikatą—eina pasiuba-

pradžių, natūraliai, veidas parausta iš 
gėdos, kad jis priverstas priimti almuž- 
ną—pasisekimas esti neblogas, bet kuo
met įpranta, jau tuomet turi lošti. Pra
eiviui nesunku tokį įspėti. Maždaug ne
normaliai užsilaiko gatvėje, o vėliaus ir 
visur, kur tik jis nepatenka. Dažnai, 
nors ir darbuojasi, bet nieko negauna. 
Su įtemptu protu storojąsis nupuola dvi
gubai, fiziniai ir dvasiniai.

Laisvos diskusijos, galima sakyt, nega
limos. Kapitalistų pakalikų įeina ir į 
biednųjų-bedarbių prieglaudos namą, o 
antra, iš tų pačių, be jokio atlyginimo, 
nesąmoningai tarnauja kapitalistams, o 
ne savo klasei ir išdavinė j a tokius pat 
varguolius, kaip jis pats. Salaveišių or
ganizacija tiems šlykštiems darbams yra 
kvalifikuota agentūra. Jų nuomone: per 
dieną būk užčiaupęs burną, o vakare, ant 
pamaldų atidaryk ir rėk: “God’s love is 
wonderful.”

Jaunuoliai, patekę į tą sūkurį, nupuola 
taip žemai, kad tampa aukomis žemiau
sios rūšies užmačioms. , Vagystes nuo 
viens kito tankiausiai papildinėja jau
nuoliai. Į kalėjimus taipgi daugiausiai 
'papuola jaunuoliai. Pražūtingos siste
mos atskirti vaikinai nuo tėvų, savo gy
venime negavę progos užsidirbti nei vie
no cento; nuo dienų, kuomet išėjo iš mo
kyklos, jau metai, du, trys ir keturi, ir 
veik per tą visą laiką bastėsi nuo vieno 
šalies kampo į kitą; buvę areštuotais už 
įvairiausius nusikaltimus, jie taip nepai
so, kas su jais atsitiks, kad daugelis net 
liuosu noru pasidavė Roosevelto “miškų 
atauginimo aktui.”

Prisimena registravimosi raštinėj pa
staba Pilypui: “Ne tu vienas čia. Pažiū
rėk į tą minią, jie dar blogiau atrodo...” 

Tas aiškiai parodo, kad vienas tai nei 
išmaldausi, nei neišreikalausi. Spėkos 
apleido, sugriuvai it lepšys nuo koto, tuo
met jau ne ką darys, nors priklinasi, bet 
prieina su minčia, kad tik greičiau išnyk- 
tum iš šio pasaulio, nes esi niekam nerei
kalingas. Jei Pilypas su ta minia būtų 
būtų nuėję ir vienu žodžiu būtų pasakę: 
“Mums reikia lovų ir maisto!” jie būtų 
negalėję rodyt vienam kitus, būk tik tu 
lendi į akis, o anie nieko nesako.

Ateina žiema, ir ji netoli. Darbinin
kai, budėkite. Iš anksto ruoškimės prie 
žiemos. Organizuokimės ir stokime į be
darbių ir dirbančių tarybas. Pienai da
bar turi būti ruošiami del ateinančios žie
mos. Ateinanti žiema gal bus dar kar
tesnė už praėjusias, nežiūrint visokių Na
tional Recovery Aktų, su kuriais didžiu
mai darbininkų yra apmuilintos akys ir 
jie nepermato toliau savo nosies. Už tai 
daug sunkaus darbo puola ant susipra
tusių darbininkų.

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

Vasario 21, Labor Lyceum, 
805 James St., N. S. Pittsburgh, 
bus puikus koncertas ir šokiai. 
Rengia Plieno ir Metalo Dar
bininkų Unija. Lietuviai jau
nuoliai pildys programą ir vie
noj svetainėj grieš šokiams, o 
kitoj bus kita orkestrą. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.

pakankamai tų reikmenų ir 
kad reikia tuo reikalu eiti kiton burgh, 
vieton. Priešakiu saves pasi- xrVasario

Vasario

Vasario 21, North Side, Pitts-
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Komitetas pasidalino darbais. 
P. J. Martinkus—organizato
rius ir literatūros agentas; A. 
Pipiras—protokolų ir finansų 
sekretorius; A. Kazlauskas—iž
dininkas; H. Bogužienė—mote- 

*rų direktorė; J. Urbonas—
priešfašistinis direktorius; Si
monaitis ir Kaževienė—biznio 
komitetas.

Argi Tai Klaidos?

Rep.

iPittsburgho Majoras McNair 
Streiklaužio Rolėje

Whist Party ir Vakarienė
Amerikos Lietuvių Darbininkų Li

teratūros Draugijos 9 kuopa, kuri 
Draugas J. Gataveckas rašo aktyviai dalyvauja visame darbinin- 

klaidu judėjime, rengia “Whist Party” , 
_. . , . ; ir vakarienę 22 d. vasario, Lietuvių;
Jisai sako, Jogei Svetainėje. Pradžia 6 vai. vakare.1 

Pittsburgh© ir Apielinkės žinių Whist lošėjams bus duodama do-1 
buvo ap- vanos» daugiausiai gavusiems kirčių, j

1 Tikietas už Whist ir vakarienę tiki Lietuv. Sūnų ir Dukterų Broliš- 
Todel kviečiam ne tik vietinius, , kos Draugijos specialis susirinkimas 

bet ir iš apielinkės, skaitlingai atsi- j įvyks 20 dieną, vasario, 8 vai. vaka- 
lankyti ir smagiai laiką praleisti. Ir, re, Lietuvių svetainėje, 29 Endicott 
tuom pačiu sykiu paremsit darbinin-' St. šis susirinkimas yra šaukiamas 

, tikslu apkalbėt ir apsvarstyt tris la- 
h bai svarbius dalykus, tad visi daly- 

! vaukite skaitlingai.
Sekr. J. J. Bakšys. 

(40-41)

“Laisves” 34 numeryj 
atitaisymą.

I skyriuj pasakymas: 
siėmę McKees Rockso, Carne- i 35c 
gies ir New Kensingtono drau
gai surengti lekcijas, bet tai 
nepadarė,” < 
kalbama apie Leninizmo klausi
mu lekcijas.

Drg. Gataveckas 
jogei “kas link 
nebuvo apsiėmę 
lekcijų nei apie 
apie ką kitą.”

Visgi d. Gataveckas turėtų 
atsiminti apie sausio 1 konfe
renciją, kurioj jis pats daly
vavo ir pakeltus klausimus su 
kitais’ draugais bendrai disku- 
savo. Toj konferencijoj buvo | 
priimta rezoliucija ir patalpin- ! 
ta “Laisvėj.” Toj rezoliucijoj 
vienas paragrafas skamba se
kamai :

i • • v • VL4V111 Į/<XVJ U o Y Ivesąs neteisingas, čia ^įg^ą judėjimą.

pareiškia, 
Carnegies, tai 
surengti jokių 
d. Leniną, neiPittsburgh© didžiųjų viešbu

čių ir kai kurių valgykit) dar
bininkai paskelbė streiką ir ga
na vieningai laikėsi. Vasario 
8 jie turėjo visuotiną susirinki
mą Moose Temple svetainėj. 
Atėjo į tą susirinkimą ir majo-

I ras McNair ir pradėjo prakal- 
| bą riesti, kad streikas reikia 
sutaikyti ir streikuoti šiuo lai
ku labai nepatogu. Jisai taipgi 
nurodinėjo, kad moterims būti 
pikieto eilėse visai negražu. Tai 
esą pažeminimas moters.

Streikieriai negalėjo pakęsti 
tokios jo prakalbos ir pradėjo 
baubt, uiti jį kaip kokį šunį nuo 
estrados. Moterys pradėjo jam 
išmetinėti, jogei jos neturi vai
kams pakankamai maisto, netu- 

, ri drabužių, žiemos laiku joms 
reikia eiti gatvėmis be pan- 

| čekų ir McNair į tai visai ne- 
I kreipia atydos, bet kuomet jos 
-kovoja prieš nepanešamas dar- ' 

( bo ir gyvenimo sąlygas, eina į 
i pikietų eiles, tai McNair ne-1
patenkintas.

Viena moteris labai puikiai 
jam atkirto. Jinai pareiškė, 
jogei prieš rinkimus ir laike

I rinkimų jinai nešiojusi demo
kratų ir paties McNair paveiks
lus, tai’tada McNair buvo pa
tenkintas, o kuomet jinai dabar 

j kovoja už savo kūdikių gyvybę, 
■: tai McNair ne tik neateina 
jai pagelbon, bet dar bando su
laikyti nuo pikietavimo.

Kuomet jis, norėdamas pama
tyti, ar daug nori vesti strei
ką ir toliau, paklausė, kas no
rite ir toliaus streikuoti, tai vi
si svetainėj esanti atkistojo ir 
pareiškė, jogei jie streikuos, iki j 
kova bus laimėta.
vieno priešingo streikui. Majo- i niekad neatsilikdavo nuo kitų, 
ras turėjo visas paraudęs nuei- prie visų progų surengdavo 
ti nuo estrados ir išdūlinti iš prakalbas. „Bet dabar d. Gata- 
svetainės, nieko nepešęs. | veckas, veikiausia būdamas ki- 

Streikieriai pasisakė ir toliau tais darbais apverstas, šio dar- 
vesią kovą, iki sąlygos bus pa- bo neturėjo laiko atlikti ar gal 
gerintos ir jų unija pripažinta, pamiršo. O aš irgi padariau 
Streikui vadovauja naujai su-, klaidą pasitikėdamas, jog d. Ga- 
siorganizavusi Viešbučių ir Val
gyklų Darbininkų Unija.

Reporteris.

“Aktyviai dalyvauti Leninis- 
tiniam vajuj iki sausio 21 
Rengti paskaitas-prelekcijas se
kamose vietose: North Sidėj, 
Soho, Carneffėj, McKees Rocks, 
New Kensingtone, New Eagle 
ir Wilmerdinge. Dėti pastan
gas sutraukti į tuos mitingus 
daugiau simpatikų ir kad juos 
įtraukus į partiją. Tie mitin
gai šaukti tarp sausio 10 ir 20 
dd.”

Konferencijoj buvo plačiai 
kalbėta apie tų mitingų šauki
mą ir nei vienas draugas nepa
sipriešino, bet pasižadėjo ne tik 
tą atlikti, bet dėti pastangas ir 
visus tarimus gyvenimai! pra
vesti.

Taigi, kas buvo rašyta Pitts
burgh© ir Apielinkės žinių sky-

i lykai nebuvo apversti augštyn 
kojomis ir taipgi nebuvo jokių 
tikslų kam nors gnybtelti. Tik
tai buvo pranešta, kad tose ir 
tose vietose šiuo klausimu bu- 

' vo kas nors dirbta, o kitose vie
tose nieko nebuvo dirbta.

Tiesą d. J. Gataveckas sako, 
Nesirado nei jog praeityj Carnegės draugai

17 dieną vasario, .Draugijų Svetainė
je, 1:30 vai. po pietų.

Draugės, dalyvaukime skaitlingai 
šiuo kartu kaip ir pirmiaus. Pasi- 
rodykime, kad mes veiklios ir eina
me pirmyn su savo darbais.

Rast. V. Smalsticnė.
(40-41)

WORCESTER, MASS.
Lietuv<

Juokinga Komedija “Ant 
Rytojaus”

Bus statoma Norwood© scenoj. 
ALDLD. 9 kp. ir ALDLD. 67 kp. iš 
Readville, Mass., jau pradėjo mo
kintis labai juokingą komediją “Ant 
Rytojaus.” Iš dabartinių Lietuvos 
valdininkų gyvenimo. Pirmos pamo
kos tos juokingos komedijos bus 18 
d. vasario, 10 vai. iš ryto, po num. 
44 Chapel Court. Greitu laiku Nor
wood© Lietuviai susilauks gražios 
komedijos. Prie komedijos bus pri
dėta ir graži koncertinė programa. 
Nes apart lietuviškų menininkų da
lyvaus ir kitataučių, kurie bus ve- 

i liau paskelbti spaudoj.

(40-41)

SO. BOSTON, MASS.
Skaitykite Daily Worker, dalyvau- I 

kite Workerio prakalbose, kurios 
įvyks 18 dienų vasario, 8 vai. vaka
re, 376 Broadway. Bus anglų ir lie
tuvių kalbėtojų. įžanga veltui.

D. W. Komisija.
(40-41)

13 k p.
L. P.

vasano.

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD. 2 kp. ir I.DSA. 

rengia Vestuvių vakarienę, 
Kliube, .376 Broadway, 17 d. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Bus gera programa ir skanių val
gių ir gėrimų. Del šokių grieš V. 
Dragūno orkestrą.

Kviečia visus rengimo komisija.
(40-42)

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais jū

sų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR Pain-Expellcriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Expellcrio ir apriškite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Paiu-Expelleriu 
vakarais ir rytais iki palengvės.

t Patn-Expclleris yra labai persisun
kiančiu per odtj ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

PAIN-EXPELLEE
/ ■ l ? ■

DETROIT, MICH.
ALDLD. 52 kp. susirinkimas Įvyks

Greičiausia Kelionė į Lietuvą

_ BREMEN
EUROPA

EKSPRESINIAI TRAUKINIAI laukia prie laivo Bremer- 
havene ir užtikrina patogų nuvykimą j KLAIPĖDĄ.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
TREČIOS KLĖŠOS LAIVAKORiĖS Iš 7ft tXA 
NEW YORKO Į KLAIPĖDĄ IB ATGAL 

ir

Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
rai žinomais kabinimais laivais.
Patogus geležinkeliais susisieki
mas iš Bremeno ar ’"'mburgo.

augščiau

NORTH 
german 

LLOYD

Dd Informacijų Kreipkitės i Vietini Agentą arba:

HAMBURG - AMERICAN
NORTH GERMAN LLOYD

57 BROADWAY, NEW YORK

LINE

t

Priešakiu savęs pasi
statė keletą diktų policistų ir I 

~ Eagle,
Vasario 

ton,
Vasario
Kovo 

burgh,
Kovo 4, Wilmerding, Pa.
Visose tose vietose gyvuojan-. 

čios kuopos turi imtis už. dar- į 
bo surengti didelius mitingus 
viršuj pažymėtose vietose.

ALDLD 4 Apslcr. Komitetas.

23, Soho, Pittsburgh,
25 po pietų New,drebėdami nuolatos teisinos. De

legacija pareiškė, jogei fie rei
kalavimai turi būti išpildyti. 
Jeigu jie nebus išpildyti, tai bus 
tuojau dar didesnė demonstra
cija sudaryta. .

Bedarbiai North Sidėj dabar 
daug smarkiau veikia, negu pir
ma. Jie turi savo organizaci- 

Kovo 3 d. Menkeiiuniutė busbed?,rb!ų tarybą.’ sar?3bo2 
Pittsburghe ir dainuos-Vilnies- sav° relkalųta!pgl susltvere 
koncerte, LMD svetainėje, 142 moter,y Pa«el.blne organizacija 
OrrSt. Visi prie šio koncerto lr valk,! .p,on'el:H)- L!e UV,Ų ,lrl ,
rengkimės. |K< nemažai veikime dalyvauja, ALDLD. Ketvirto Apskričio

_____ ; kai kurie stovi vadovaujamose, r
i vietose. Tai pagirtina. Tiktai I Komiteto Darbas 

North Sides Bedarbiu De- reikia dau8iau darbuotis jtrau-l 
monstracija Prie Welfare 
Vasario 10 North Sides Be

darbių Taryba surengė demon- 
+^A«^409ecAh.mhVVelfere«s’ Bedarbių Delegatas d. Mar- taigos, 1402 Columbus Ave. Su- 2* ° , ,
sirinko nemažai bedarbių ir ap- | tmkus Raportuos Masiniuose 
stojo namą reikalaudami dau
giau maisto, drabužių, čevery-, 
kų, anglies ir kitų* reikmenų J 
taipgi užmokėti rendą. Bedar-1 
biai išrinko delegaciją ir pa
siuntė ton įstaigon priduoti ręi- ■ 
kalavimus.

Ponai toj įstaigoj sėdintieji čius raportus iš konvencijos. Ji- 
visaip teisinosi, kad jie neturi sai raportuos sekamose vietose:

25 vakare Washing- Jau septyni me-

28 Carnegie,
2 South Side Pitts- bar pasakys'

kimu! platesnių lietuvių masių į Vasario 12 ALDLD Ketvir- 
į šį svarbų darbą. ;

posėdį, kuriame padaryta daug 
naudingų tarimų. Plačiai ap
kalbėta paie bedarbių organi
zavimą ir nutarta surengti pra
kalbų maršrutą d. P. Martin- 
kui, kuris buvo delegatu bedar
bių konvencijoj Washingtone.

Nutarta imtis už darbo at
gaivinimui veikimo. Nutarta 
šaukti pasitarimai ir konferen
cija įvairių organizacijų atsto
vų. Taipgi šaukti masiniai mi
tingai kovai prieš fašizmą, už 
gynimą Sovietų Sąjungos ir ma
žųjų tautų.

Svarbios Prakalbos
PITTSBURGH, Pa.—Panede- 

lį, vasario 19, Fifth Ave. High 
School Auditorijoj, 1800 Fifth 
Ave., kalbės d. Earl Browder, 
Generalis Sekretorius Amerikos 
Komunistų Partijos, atvykęs iš 
New Yorko.
tai atgal jis čia kalbėjęs, todėl 
labai svarbu išgirsti, ką jis da- 

Jisai kalbės te
moj: “Krizis ir iš jo išeitis.”
Visi kviečiami šiame mitinge 
dalyvauti. Kuomet Roosevelto 

i planas visai negali panaikinti 
įkrizio, tai dabar bus proga iš
girsti, kokį planą siūlo Komu
nistų Partija. Drg. Browder 
yra garsus kalbėtojas ir rašy
tojas. . Jisai pilnai susipažinęs 
su viso pasaulio padėtimi, ap
lankęs daugelį Europos ir Azi
jos šalių ir parašęs apie tai 
knygų. Dabar išgirsime, ką jis

to Apskričio Komitetas atlaikė Pa3ahys. Pradžia 8 vai. vakare.
Lietuviu Biuras.

Smagus Šokių Parengimas
PITTSBURGH, Pa.— Suba- 

toje, vasario 17, Lietuvių Dar
bininkui Kliube, įvyks šokiai 
prie .geros muzikos. 
7 :30 vai. vakare. 
15 centų.

Kviečiame visus 
šiame parengime 

veikimą, 
yra

darbininkų 
parengimas 
tam tikslui.

i

Pradžia
Įžanga tik

dalyvauti 
ir paremti 

nes šis 
rengiamas

Komitetas.

NORWOOD, MASS-, ŽINIOS <t>

Dr. Theodore Conklin

WOLF AUTO REPAIRS
TRUCKS AND PLEASURE CARS REPAIRED

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

*• -nii^—<u—-mi—-ha—hm—Im—-im——rm——un——nu

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

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

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

taveckas ir be specialio paragi- į 
nimo tai padarys, kas buvo kon
ferencijoj nutarta.

Lietuviu^ Biuro Sefcr.

I Telephone, Evergreen 6-5310
I
I v

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
i

18 d. vasario, įvyksta svarbios pra
kalbos prieš karą ir fašizmą, šias 
prakalbas rengia Komunistų Partija 
su kitom darbininkų organizacijom. 
Bus geras kalbėtojas iš Bostono. 
Lietuviai darbininkai! Karo pavojus 
jau čia pat. Japonijos plėšrieji im
perialistai jau pasirengę bile mo
mente pradėti puolimą ant Sovietų 
Sąjungos, kad sunaikinti ją. Jei im
perialistams pavyktų sunaikinti So
vietų Sąjungą, tuomet vistiek karas 
nepasibaigtų, o išsiplėstų pasaulinis 
karas už rinkas. Darbininkai, bū
kim pasirengę organizuotai pasitikti 
šį karą, kad pagelbėt Sovietų Sąjun
gai apsiginti nuo imperialistų už
puolimo.

Lietuviai darbininkai, skaitlingai 
dalyvaukim šiose svarbiose prakalbo
se. Atsibus Finų Svetainėje, 37' 
Chapel Court, 7-tą vai. vakare.

J. GARŠVA
Į Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.i 7

Mūsų Specializacija yra Moksliškas 
Ištyrimas Akių Pritaikymui Akiniu 

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

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

PATARNAUJA 3 
DAKTARAI:

Ales*

Dr. Anthony Stenger
Dr. Fred E. Burnham

394-398 Broadway, 331-335 Division Ave., Brooklyn,

Phone, EVergreen 7-4785 Ignition Specialist
3

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

jos distrikte Pressburg dar-1 Sovietų geologai atrado 
bininkai organizuoja kovos kelius naujus aukso siuogs- 
grupes ir traukia Austrijos j 
darbininkams pagelbon. Jie!ngj Vo]gos sri{ km. 
yra apsiginklavę. Darbinm- ikas nesjtikčjo rasti aukso, 
kai grūmoja skelbimu visuo
tino streiko, jeigu čechoslo- 
vakijos valdžia atsisakytų 
perleisti juos per rubežių. 
Tai puikus darbininkų soli- 

I darumas su Austrijos ko- 
1 vingu proletariatu!

nuolis bei jaunuolė nepasilieka J sukelta kiek pinigų bylos vedi-! Visu kliubo narių pareiga j niciją, pradėjo smarkiai 
namuose tą dieną, bet atvyksta mui ir tt. Pagalios, ačiū TDA apginti savo organizaciją. Rei- Į dirbti dviemis pakaitomis ir 
į šias prakalbas. Tėvai taip advokato pasidarbavimui, teis-.kia tinkamai nubausti tokius I darbininku skaičių padidi- 
pat raginami patys dalyvauti ir i me laimėta byla. ‘j. Modny | žmones, kurie bando naudoti Į nQ ^00 iki 900 Gamina

didelis savo naudai kliubo turtą. To-! 
ki asmenys organizacijai ne-

Tas dar kartą parodo, kaip vėlina gero, bet blogo. Todėl ------- «---- , ------- --------
7th St. Įžanga vi-Į svarbu. yra darbininkams pri- ir juos organizacija turi tin- Manufacturing kompanijos 

įklausyti ir remti tokią o.rgani- karnai pamokinti.
rr,Tx * j. gj_ Proletaras.

atsivesti savo sūnus ir dukteris. ' surastas nekaltu ! Tai 
Prakalbos įvyks 2 valandą po Istreikierių laimėjimas.11 d. vasario,

ALDLD 13 kp. pietų, Easton Baking Co. Sve- 
Nors narių ga- tainėj, 36 N. 
daugiau, tačiaus siems veltui.

kulkas.
Arlington, N. J.—Pollak

nius Centralinėj Azijoj, Ka- 
Izakstane, Altoj ir centrali- 
■nėj Volgos srityje, kur nie-

Pavyzdingas ALDLD 13 
Susirinkimas

‘Sekmadienį, 
buvo laikomas 
susirinkimas. 
Įėjo dalyvauti
susirinkimą galima skaityti la
bai konstruktyviu ir naudingu 
mūsų organizacijai. Nariai, ga
vę puikų žurnalą “šviesa,” bu
vo patenkinti, žurnalo techniš
kas apdirbimas yra pagirtinas, 
patraukia kiekvieno akį. Gera

gynimas
Darbininku Apsi- i r’ . .
r . n, į na kiekviena darbininką, kuris1 Laimėjo Byla į, . ; . . ;įtampa auka bosų, kuris papuola,

- ■ i _______ .ĮPirmadienį, vasario 12 d., čia kalėjimai! nekaltai, nežiūrint ar 
įvyko teismas vieno darbininko, jis yra klasiniai susipratęs, ar 
John Modny, kuris pereito strei- ne. Reikia pridurti, kad Mod- 
ko laike buvo suareštuotas ant ny net nebuvo nariu TDA.

popiera, aiškūs paveikslai, įvai- pikieto linijos ir 
rus ir turtingas turinys džiugi
na kievieną mūs organizacijos 
narį, gavusį tokį brangų litera
tūros rinkinį. Reikia tikėtis, 
kad žurnalo išleidimas padės iš
auginti mūsų organizaciją dar 
didesnę nariais. Tas, žinoma, 
daug priklauso nuo mūs pačių.
Jeigu dirbsime, vaisiai bus.

Susirinkime nutarta darbuo
tis šviesos” 
gavime naujų 
kalni išrinkta 
būs draugai.
delegatai į jaunuolių konferen-1 -
ciją, kuri įvyksta Phila. Pa., 25 illž spardymą dirbtuvės nuosto-

Visi darbininkai ir darbinio-: 
ir tt. Tie kės turėtų daugiau įvertinti 

darbą ir reikšmę Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo ir tap
ti jo nariais.

Easton kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioję, 18 d. vasario, 
7 vai. vakare, Easton Baking 
Co. Svetainėje. Ateikite ir su
žinokite plačiau apie šią orga
nizaciją. Kiekvienas darbinin-

apkaltintas
“nuostuolių daryme 
apkaltinimai, žinoma, neturėjo 
jokio pamato ir nebuvo įrody
mų, kad šis darbininkas būtų 
tuos nuostolius fabriko savinin
kui padaręs. Jis buvo nučiup
tas ant pikieto linijos Bath 
miestelyje ir buvo tai bosų sky- 
mas, kad padarius iš jo auką 

i ir nugrąsinus streikuojančius 
vajuje, taip pat šilko darbininkus nuo pikietavi- 
nariu. Tam ręi- mo ir nuslopinus jų kovingumą, 
trys geri ir ga-1 Audinyčios savininkas reikala- 
NhrišrL naqincti!vo Modny keletą šimtų do-

llerių atlyginimo, kaip jis sakė, buvo labai dideli šalčiai.

įkas yra kviečiamas atsilankyti 
'susirinkimam

MINERSVILLE, PA.
Pelenai Užgriuvo Du C.W.A.

Darbininku

dirbtuvė pradėjo dirbti 
smarkiai, gamina reikmenas 
amunicijos suliodavimui.

i New Orleans. — Orlaiviui
i'nukritus ir užsidegus, žuvo 
kapitonas Nelson. Lavonas 

i taip sudegu, kad nebegali
ama buvo pažinti.

Eastone vasario 8, 9 ir 10 dd.
Ter

mometras nupuolė nekurtose 
I vietose iki 20-23 žemiau

Imperialistai Rengiasi 
Užgrobimui Austrijos

avė a little 
yeqularly

BU S H WICKSovietų SąjungojJonestovvn kaimelyje, ša
limai Minersvillės, prie Lytie 
mainų pelcnų-dzindrų, kalno 
dirbo du darbininkai. Kasė 
ten pelenus- ir vežė juos atle
tų daržo išlyginimui. Kadangi 
buvo šaltos dienos ir pelenai 
įšalę, tai darbininkai, giliau 
įsikasę, ėmė 
minkščiau ir 
buvo dirbti, 
kalnas užslinko ir abudu dar
bininkus užgriuvo ir užtroški-

I no.
Richard A. Adams buvo 71 

metų, o Joseph Melusky 17. 
išie darbininkai žuvo, verčia- 

už menka duonos

Francijos senato užsienio 
reikalų komisijos pirminin
kas Berengei’ reikalauja, 
kad Franci ja pasiųstų armi
ją užimti Austriją. Jis sa
ko: “Jeigu Francija neuž- » Ą . • • . J * 1

JS&KASavings dUanA
GRAND 4T. at GRAHAM AVE., BROOKLYN

Šiais 1934 metais bus pa
leista darban du dideli med 
vilnės kombinatai (fabri
kai), kožnas kurių lėšuos 
šimtą milionų rublių. Vie- 

, o kitas 
reikš ! Barnaule. Taip pat pradės ; 

įdirbti nauji čeverykų fab-I 
rikai Taškente, Novosibirs-f 

. Jke, Simferopolvie ir stiklo l 
tuia pianesa is Romos, kad , fabrikai Verkne-Udinske iri 
Mussolinio valdžia mobili-1 Lisičanskė.

pelenus
šilčiau skylėje grobs Austrijos, tai bus ga-inas bus Taškente, 
Staiga pelenu Įas Tautų Lygai ir

: _ 1 zer0-1 mi dirbti už
Daugelyje vietų padaryta daug savo gyvenimui.

lį ir tt.
Areštui įvykus, Tarpt. Darbi

ninkų Apsigynimas tuoj aus 
ėmėsi darbo ir dėjo visas pas
tangas, kad šis darbininkas lik
tų paliuosuotas. Ačiū T.D.A., 
surasta paranka, ačiū TDA, at
siųstas advokatas darbininką ir tt. 
ginti teisme. Pasidarbavus buvę per keliasdešimtį metų.

:TDA nariams ir simpatikams, Pep-

nuostolių, sutruko “paipos”, pas 
tūlus lietuvius sprogo šildytu-j 
vas, išmušė duris ir ką neuž- i 
mušė namų šeimininkę. Taip! 
pat nekurie nušalo ausis, nosis ■

Tokių šalčių čia nėra |

K. Arminas.

BINGHAMTON, N. Y

naują europinį karą.”
United Press žinių agen-

Nepasivėluok užsimokėti 1934 m. 
literatūros, politikos ir visuome

nės mokslų mėnesinį žurnalą

a

d. vasario. Apsiėmė jaunuolės 
kuopos narės vykti konferenci
jom Nutarta rengti didelį pa
minėjimą Tarptautinės Moterų 
Dienos su prakalbomis, koncer
tu ir šokiais. Tėmykite “Lais
vę,” apie tai bus plačiau rašo
ma. Taip pat pertvarkyta ir 
apkalbėta gana palčiai rašinė
jimas į mūs spaudą įvairių ži
nių. Prieita prie išvados ir ra-1 ~

FoX’ir^a^vltug2intllulųart^| Sklokininkai Jau ir Vėl Darbminky Teisme 
ti plunksną, imtųsi darbo ir 
nuolat teiktų mūs dienraščiui 
aprašymų iš Eastono įvykių, iš 
dirbtuvių žinių, iš revoliucinio 
judėjimo darbuotės ir tt. Su
sirinkimas užsibaigė geroj nūd^ 
taikoj ir pakilusiu ūpu.

Labai Svarbios Prakalbos
Ateinantį sekmadienį, 18 d. 

vasario, ALDLD 13 kp. rengia 
labai svarbias ir įvairias pra
kalbas. Bus net trys kalbėto
jai, tai d. M. žaldokas, ALDLD 
6-to Apskričio Sekretorius, iŠ 
Philadelphia, Pa. ir du jaunuo
liai kalbėtojai—F. Gedviliutė ir 
Ed. Griciunas. Pastarieji kal
bės anglų kalba. Visi trys yra 
gabūs kalbėtojai ir dar pirmu 
kartu kalbės Eastone, tad verta 
kiekvienam darbininkui bei dar
bininkei išgirsti.

Ypatingai kviečiami jaunuo
liai ir jaunuolės į šias prakal
bas, nes abu jauni kalbėtojai 
taikys savo kalbos temą į jau
nuolių problemas, kokie užda
viniai prieš jų akis stovi, kai 
Roosevelto nauja dalyba žada1 
jaunuoliams ir kokia išeitis iš 
to. Lai nei vienas lietuvis jau-

| PHILADELPHIA, Pa.—Apie 
•trys metai laiko atgal skloki- 
ninkai vadai nunešė ALDLD. 
6 Apskričio pinigus. Tuomet 
buvo suruoštas darbininkų 
viešas teismas ir jie tuomet 
buvo surasti kaltais. Prieš tą 
darbininkų teismą labai kal
bėjo sklokininkai Šimanskis, 
Aleksiejus, Jatužis ir kiti. 
Mat, jiems labai nepatiko, 
kad jų frentai buvo viešai tei
siami, Bet dabar jau jie pa
tys yra Kliubo teisiami.

Vasario 3 d. šiaurinės mies
to dalies Republikonų Kliubas 
buvo surengęs balių. Kliubo 
yra padaryta tvarka, kad į 
šį balių kiekvienas narys turi 
užsimokėti tikietą, 'nepaisant 
ar jis dalyvauja ar ne. Pru- 
seikos pasekėjai vadai, Alek
siejus, Jatužis atėjo 
rengimą skirtingais 
Jų tikslas buvo ne 
naudos kliubui. bet

I pasinaudoti. Bet šie vyrai bu
lve sugauti už rankų. Tai pa
rodė baliaus komiteto nariai, 
kurie tenais darbavosi, kaip

i šį pa- 
tikslais. 

padaryti 
kad sau

oooooooqq

ELIZABETH, N. J. ELIZABETH, N. J.

“UŽ PINIGUS VESTA PATI”
TRIJŲ VEIKSMŲ JUOKINGA KOMEDIJA

Perstatys Aido Choro Dramos Grupes Gabiausi 
Aktoriai iš Brooklyn, N. Y.

Sekmadienį, 18 d. Vasario-February, 1934
LIETUVIŲ LAISVĖS SVETAINĖJE

269 Second Street, Elizabeth, N. Ji.

Pradžia 6-tą Valandą Vakare

ĮŽANGA 50 CENTŲ; VAIKAMS 15c.; Šokiams 35c.

Ši komedija yra viena iš juokingiausių perstatymų, 
kokių Elizabeth© publika nėra mačiusi. Ji parodo, 
kaip vyras yra laikomas mulkiu, kuris veda ne sau ly
gią pačią. Matykite ją visi!

Draugės ir draugai! Tą komediją perstatys šie ga
biausi Brooklyn© aktoriai: L. Kavaliauskaitė, M. Vai
cekauskaitė, A. Pakalniškienė, J. Juška, J. Judžentas, 
J. Nalivaika, J. Visockis ir P. Pakalniškis. Kiekvienas j 
tinka savo rolėje.

Šokiam grieš
CH. KWARREN IR JO HCJT-CHA BOYS

Užkviečia Bangos Choras. !

Vasario 2 d., Lietuvių Sve
tainėj, įvyko susirinkimą, 
riame buvo sutvertas I 
of Soviet Union skyrių 
sirinkime dalyvavo 13 
susidedančių iš 6 tautų, 
jų buvo amerikonai, 
3 negrai.

Visi atsilankiusieji 
F.S.U. ir pasižadėjo 
įtraukti naujų narių

Friends 
is. Su- 

ypatų, 
4 iš 

jų tarpe

Mussolinio valdžia mobili-1 
zuoja armiją užgrobimui 
Austrijos. Mussolini bijąs, 
kad darbininkai nenuverstu 
Dolfusso valdžios.

O iš Berlyno pranešama, 
į kad Hitlerio valdžia pasi- 
I rengus pasiųsti armiją ir 
j pasigrobti Austriją, nes, gir-

I T • v i r-11 1 • • v i

ps įraše į i 
daugiau I 

į ši sky-
Darbininka ms yra žino-į 
kad šios organizacijos I 

Iskyriai yra visame pasaulyje.! 
vakarą j Todėl, kurie darbininkai sako-j 

ma-|si, kad jie yra Sovietų Sąjun-I 
draugais, tai jų pareigai 

ra rašytis į .šią organizaciją.! 
Įstojus į .šią rorganizaciją,

tai Mikita, Kraujutis ir kiti.
Pasirodė, kad Jatužis, Alek

siejus ir dar vienas atsinešė 
Kliubo vardu padarytų bar-Irių, 
čekių. Tų barcekių spalva ima. 
buvo labai artima tiems, kurie į 
buvo naudojama tą 
parengime. Prie tamso 
žai buvo galima atskirti nuo|kro 
tikrųjų. Darbininkai, kuomet i 
skubiai dirba, tai negalėjo nei I 
pastebėti tų svetimų barcekių. I reikia užsimokėti 25c. bet už 
Tačiaus pastebėjo kliubo na-1 tai narys gauna per tris mė- 
riaį# i nesiūs žurnalą “Soviet Russia

I Today.” Mėnesines duokles 
lyra po 15c. Bedarbiams tik 
po 5c.

Sekantis susirinkimas įvyks 
■vasario 19 d., Maxion, 3 Hal
ford St. Kurie manote įstoti 
j šią organizaciją, tai atsilan
kykite į susirinkimą. Naujai 
įsirašę nariai jau gavo 22 
naujus narius. Tai pasirodo, 
kad darbininkai rašosi į. šią 
organizaciją.

Ir lietuvių darbininkiĮ yra 
pareiga neatsilikti nuo kita
taučių darbininkų, draugų.

Kompart. Report.

Aukso produkcija šian- 
Idien Sovietų Sąjungoje dvi
gubai didesnė, negu būdavo 
'caro laikais. Į metus iška
bama iki 100 milionų rublių 
I vertes. Įvedimas naujų 
so produkcijos metodų 
dėjo pakelti gamybą, 

idi, Čecho-Slovakija žada ją i ’ ---------
pasigrobti. Ir taip Austri
ja gali virsti tuo kaulu, del 
kurio imperialistiniai plėši
kai gali surengti naują

i skerdyne.
1 *

aul 
pa-

Per paskutinius tris 
tus Sovietų mokslininkas 
profesorius čiževski ir jo 
štabas veda tyrinėjimą, i 
kaip atsiliepia ant gyvuliui 
ir augmenų elektrizuotas' 
oras. Atrasta, kad» toks1 
oras pagreitina augmenų ir, 
gyvulių augimą, sustiprina ■ 
fiziniai ir tt. Daryta ban-| 

/dymai ir su vaikais. Pa-imokrata Vada! sėkmės irgi teigiamos Pa-i 
c . gelba elektrizuoto oro gali-; 

žinių ma išgydyti daug Įvairių Ii-į

skleidžia Socialde -

me

Parengimo komitetas ap-i 
skaitliavo, kad tokių 'negerų 
barcekių buvo išleista $10.00 
vertės, o gal

Vasario 6 
susirinkimas, 
vo iškeltas 
kaltininkai

Associated Press 
agentūros korespondentas 
paduoda pasikalbėjimą su 
vienu Austrijos socialistų 
vadu. Tas vadas pareiškė:

“Mes nesame revoliucio
nieriai. Mes nebandome nu- I 
versti valdžią. Viskas, ko j 
mes norime, tai teisės gy- i 
venti. Bet valdžia bando

Štai kodėl

1934 M. “PRIEKALAS” toliau 
rūpinsis luietuvių sovietines ir 
proletarines literatūros kėlimu, 
SSRS socialistines statybos, kapi- 

I talistinių šalių gyvenimo ir re- 
I voliucinės darbininkų ir darbo 
valstiečių kovos nušvietimu, ak
tingai dalyvaus kovingo pro
letariato ginklo - marksizmo-le
ninizmo populiarizavime ir ko
voje už šio mokslo išlaikymą lie
tuvių komunistinėj literatūroj.

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

« I

1934 m. “PRIEKALAS” eis 4 
spaudos lankų—didumo. Kaina 
Amerikoj ir kitose užsienio vals
tybėse metams tikta) 1 doleris, 
pusei metų — 50 cčncų. ;
Išsirašyti “Priekalą” galima “Pr.”l 

redakcijos adresu:
Moskva. Nikolskaja N. 7. Izd-vo! 
Inostronich raboclch v SSRS, redš

“PRIEKALAS”
Galima taip pat išsirašyti per! 

“Laisvę” |

JUOZAS KAVALIAUSKAS
Laisniuolas Graborius

1 

i 
'įS 
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I 

H

ir daugiau.
d. įvyko kliubo 
Susirinkime bu

tas šmugelis ir 
priversti pasiaiš

kinti. Visokiais būdais jie aiš
kinosi. Jatužis bėdą sumetė 
ant girtumo. Sakėsi, kad bu
vęs girtas, tai kas nors jam 
tuos tikietus įdėjęs į kišenių, 
tai jisai naudojęs. žinoma, 
tai vaikiškas pasiteisinimas. 

(Jei jau ir įdėjo į Jatužio kiše- 
I nių, o ne į keno kito, tai jau 
reiškia, kad turėjo 'būti arti
mas jo draugas. Bet tai tik 
sklokinis pūdų maišymas.

Aleksiejus teisinosi skirtin
gai. Jisai sakė, kad kas jam 
davė tuos tikietus. Jisai pasi- 
pirko už $1.00 barcekių, pas- 
kiaus pirko gėrimą ir maistą 

1 už kelis dolerius. Barčekius 
davė maišytai, kad darbinin
kai negalėtų pastebėti. Dar 
vienas kaltininkas teisinosi, 
kad jam davusi kokia tai mer
gina. su kuria jisai šokęs. I

Pasiteisinimas labai vieno- 
I daĄ, supuolantis—vieniems da
vė, kitiems įdėjo ir tt. Tai 
labai aišku, kad tai daroma 
tik išsisukinėjimui nuo kaltės. 
Jeigu jau kas dalino tikietus 
(barčekius), tai kodėl nepa
taikė duoti bedarbiams ir ki
tiems darbininkams, bet pa
taikė tik trims sklokininkams. 
Tai jau aišku, kaip diena, kad 
tie asmenys darė tai sužiniai.

Kliubas nepraleido tą daly
ką veltui. Išrinko 12 teisėjų 
ir prokuroru J. Rutkauską. 
Kas liečia teisėjus, tai jie yra 
geri kliubo nariai ir sąmonin
gi darbininkai, bet prokuroras 
Rutkauskas yra vienas iš sklo- 
kos rėmėjų ir vadų. Aišku, 
kad jisai bandys tą dalyką 
švelninti.

n- mus sutrempti.
įmes kovojame;

Vadinasi, dar ir dabar so- 
jcialistų vadai nuodija dar
bininkams protą, kad nerei
kia versti Dolfusso kruviną 
valdžia!

V, | y, e e C • •
_ Čechoslovakijos Darbininkai

Nuteisė Mirtin Dvyliką 
Komunistų

SOFIA, Bulgarija. — Ka
rinis teismas nusmerkč mir- 
tin dvyliką komunistų, ku
rie buvo suimti platinime 
komunistinės literatūros ar
mijoj ir karo laivyne. Kru
vinoji fašistų valdžia tatai 
skaito “tėvynės išdavyste” 
ir todėl nužudys dvyliką ko
votojų. *

Bulgarijos Komunistų 
Partija turi didelės įtakos 
ne tik valstiečiuose ir darbi
ninkuose, bet taip pat armi
joj ir laivyne. Todėl ■’fašis
tų valdžia desperatiškai 
bando mirtim sunaikinti 
įtaką.

tą

Amunicijos Fabrikai 
Dirba del Karo

Kearny, N. J.—Crucible 
Steel Company of America 
fabrikas, kuris gamina amu-

Skubinasi Pagelbon
Austrijos Draugams

Per Zurichą gautas 
nešimas, kad Čechoslovaki-

PL

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos i 

/ II 
Šiandien ateiki- i® į te delei savo svei- fa 

| katos ištyrimo, o i® 
I jums bus išaiškin- j ta, kaip jūs fiziši- i 
f kai stovite. įfc

Odos Nušašėji- R& 
' mai, Nervų Ligos, jbp 

Abel nas Silpnu » 
mas, Skilvio žar- 
nų ir Mėšlažar- MjĮ 
nes Ligos, Nervų 6K 

įdegimas bei Reumatiški Nesveiku- 8a 
mai. m

Kvėpuojamųjų Kanalų ir Kitos Ii- Kg 
gos yra sėkmingai gydomos naujo- R 
viškais, moksliškais būdais.

X-Spinduliai, Kraujo ištyrimai, L»a- m 
boratoriniai Tyrimai, Serumų bei 
Čiepų Įšmirkštimai. | K

Prieinama Kaina ra
Sąlygos pagal jūsų išgalę f|| 

Ištyrimas ir

KALBAM
Patarimas Veltui

LIETUVIŠKAI

O

DR. Z i NS
110 Fast 16 ST. N. V.
Tarp 4th Avė. ir Irving Place 

,■ įsisteigęs 25 metai 
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

Sekmadieniais 9 A. M. iki 4 P. M.

Pennsylvania ir New 
Jersey Valstijose

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

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Heli—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

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

liausio išdirbirno, su naujais patobulinimais

TYPEWRITERS

Klauskite Kainos,

Rašomos Mašinėlės

Jei esate “Laisvės”

Skaitytojas

a r ''aJ

Portable mašina, su naujais parankamais, 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

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

Didelė Nuolaida “Laisvės” Skaitytojams
RAŠYKITE: “LAISVĖ”

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.



Trys Mitingai Protestui PriešĮVAIRIOS ŽINIOS Austrijos Fašistus
■ggrroi

Nušauta Šokikėgi prasidėjo bylos

NEW YORK.— Dviem
Avė.

Pavogta Jauna Pati rxi

CLEMENT VOKETAITISNEW YORK.— Jau 24
LIETUVIS ADVOKATAS

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

(37-43

Penterių Darb. Reikalavimas

156

I BEN GERSOVITZ

Trumpos Žinutės

197 HAVEMEYER STREET

Bet darbiniu- Karo Atbalsis Wall Stryte

<♦)

<♦>

yra labai
Teismas Palaiko Gemblerystę

be- 
be-

Songs 
Tenor 
Jessica

W. Orange, N. J., miestely
je planuojamas statyti T. Edi
sonui paminklas, -kuris lėšuos 
$2,000,000.

i>iwW

įvyks 
seka-

Bal

darbi-
rinkimo ir
Tnternatio- 
Greenwich

10 metų kalėti kaipo
Dabar prasidėjo 

Sessions teisme byla 
Solomoną, kaipo ky- 
ir prigaviką, kuris,

Susirinkimas įvyks 
vasario, 

Manhattan 
66 E. 4th

Našlė L.K. Coli, pati geng- 
sterio, yra teisiama už žmog
žudystę, kaipo užmušėja 17 
metų jaunuolio.

viršininkų, 
kyšius iš bedarbių, 
CWA pašai pi nius

Phone Bryant 9-7763

Valandos: nuo 1—6 po pietų

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

kurie tik degtinę šmu-j 
pašai piniams

Tarp kaltina-1 01

1
2
3
4
4

MONTREAL - CANADA

penkta- 
susirinki- 
Austrijos 
valdžios

terorą. Visi susirinkimai 
dienos metu, po pietų, 
mose Vietose:

Amerikos Darbo Federaci- 
dekoratorių 
892 pasisa- 
bilių, kad 
apdrausta

REIKALINGA
REIKALINGA patyrusios 

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

ir nedarbo
Šis lokalas turi 1,000

Eiliniai darbininkai

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES 

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Darbo Unijų Vienybės Lyga 
Šaukia susirinkimą valgyklų ir 
viešbučių darbininkų streiko 
reikale,
penktadienį, 16 d. 
7:30 vai. vakare, 

ILyceum svetainėje, 
St., New Yorke.

Didžiojo New Yorko Darbininkiškų 
, Draugijų Sąryšio metinė konferenci- 
i ja atsibus vasario 18 d., 1934, Lai- 
i svės Svetainėj, 46 Ten Eyck St.,

WMCA--570 Kc
7:15 P. M.—Zinaida Nicolina, Songs
7:45—Studio Orch.
8:30—Peggy Rich Orch.
8: 4f>—Cu r rent Events
9:00

Telefonų ir telegramų kom- 
ant 

Ją skundžia ju- 
kompanijos, kad 

sutartis ■ pagal „ BROOKLYN, N. Y.
Parsiduoda grocernė, galima da

ryti gerą biznį, pardavimo priežas
tis, savininkas nesveikuoja. Turime 
parduoti greitai, tai kaina visai že
ma. Del informacijų kreipkitės: 23 
Scholes St., Brooklyn, N. Y.

(39-41)

Adatos Darbininkų Indust
rinė unija šiandien, 
dienį, saukia net tris 
mus protestui prieš 
Dolfusso fašistinės

Elmont, Long Islande, 
darbini Hjalmarui Lettilai 
dirbant prie pašaipinio darbo, 

darbininko rankų iš
sprūdo 14 svarų kūjis ir smo-

SYKĮ ATSILANKĘ PERSITIKRINSIT 
Pabandykite! 

SAVININKAI MARčIUKAi
417 Lorimer Street, “Laisves” Name

Brooklyn, N. Y.

čekius svetimais

jos penterių ir 
unijos lokalas No.

1 kė už darbininkų 
darbininkai būti]
kapitalistų ir valdžios lėšomis 
ligoje, senatvėje 
metu, 
narių.

NEW YORK.— Antradienį 
pradėjo Wall Stryte kilt Še
rai plieno, blokinių dėžių ir 
automobilių kompanijų. Tą

kul- 
j tapo nušauta 

Jie kalti- Helen Nugent, 30 metų am-

• • • X 1 ♦ /Y • LVlIlUUlI iy n.VIIIpcllllj u• JL cj

riomenai Saukia Organizuoti pačią dieną Francijos senato
Darbininkų Vaikus

W

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

PIGIAI PARSIDUODA šie, visai 
mažai naudoti, rakandai: Dining
room setas, Parlor-room setas (3 
kavalkai), virtuvės kambario setas 
(5 kav.) ir gasinis pečius. Kreipkitės 
vakarais pas: A. Novak, 100 Union 
Avė., kampas Ten Eyck St., Apt. 25, 
Brooklyn.

lestas Puslapis Penkta^., Vasario 16, 1934

NEW YORKO IR APSUNKĖS ŽINIOS RADIO-ŠIANDIEN
Didelės Klastos CWA 

Pašalpos Darbuose

10,000 Darbininku Demon
stravo Prie Austru 

Konsulato

kt. kreipėsi į Jungtinių Vals
tijų apygardos teismą. Jame 
ir rado sau užtarimą gemble- 
riški biznieriai. Teismas išda
vė indžionkšiną, uždrausda
mas persekioti gemblerystę, 
varomą Mills Novelty Kompa
nijos mašinomis. Indžionkšinu, 
žinoma, pasinaudos ir kiti.

NEW YORK.—Jau pirmiau 
buvo iš tarnybos pavaryta ke- 

[turiolika žemesnių 
kui’ie lupo 

i gaunančių 
darbus.

Trečiadienį įvyko masinėj Dabar 
demonstracija ant 42nd St. ir j New Yorke ir Brooklyne prieš: 
5th Ave. New Yorke prie Au-j H) CWA pastatytų superin-J 
ętrįjos konsu kito, 
prieš Dolfusso kruvinąjį tero
rą Austrijoje. Demonstracija j 
vienu kartu įvyko kaip ruoš
ta Komunistų Partijos, taip ir arba aplinkiniais keliais patys kurio vardas jai esąs ži 
____ ■_ >• a.. tz_____j. „ _ .1__  ~ __ x UK

protestui tendentų ir boselių ir prieš du kom j krūtinę 
miesto valdininkus.

įnami, kad iš pašalpinių darbi- ■ žiaus, buvusi naktinių kliubų 
ninku plėšė kyšius, kad mokė-(šokikė bei “svečių priėmėja.” 
jo algas visai nedirbantiems, (Policija jieško žmogžudžio, 

žinomas.
socialistų. Komuniste] Partija sau tas algas pasiėmė, tik iš- 
tą dieną išleido 73,000 kopijų rašydami
“Daily Workerio” rytinės lai- vardais; kad įvairiuose CWA 
dos, šaukiant darbininkus į darbuose buvo įrašyta būtie-i 
demonstraciją, taipgi 50,000 Į gėriai, 
specialės apie Austriją popie- geliavo
tinęs laidos. Jau 3:30 vai. po ninkams, ir tt.
pietų darbininkai ir darbinin- mųjų yra du superintendentai 
kės pradėjo rinktis. Komu- ir eilė žemesnių boselių.
nistų suruoštos demonstracijos (jeigu kas pakedentų, tai dau- 
darbininkai šaukė socialistus į igiausia grafto surastų pačiose 
bendrą demonstraciją ir ne-‘viršūnėse, kaip paprastai bū- 
paisant to, kad socialistai va-j na.

die- 
darbi-’n0S) (^n^° brangumynų

I biznieriaus R. Bosticko mote
li i ris, 20 metų amžiaus, kurią jis 

geį vedė tik 10 mėnesių atgal. Po-
I licija spėja. kad jinai bus
1 “kidnapinta.”

Vienas—3 6 th St.i r 8th 
New Yorke. Antras—29th 
St. ir 8th Ave. ir trečias — 
37th St. ir 6th Ave. Į pirmą 
susirinkimą šaukiami visi dra
bužių siuvėjai; į antrą kailių 
siuvėjai ir į trečią—kepurių 
gamintojai.

Ruošia Prieškarinę Darbi
ninkų Demonstraciją

dai bandė tam pakenkti, bet 
demonstruojanti darbininkai 
sujungė savo eiles.

Policija išanksto jau prade-j 
jo pulti darbininkus. Ant • 
38th St. užpuolė atmatuo
jantį Jaunųjų Komunistų 
gos būrį, kur buvo apie 
jaunuolių. Tik po kovai 
prasimušė per policijos 
donus linkui 
vietos.

Kūjis j Sprandą Atitaisė 
Regėjimą

Ly- 
200 i • • ■ is kito Jie1 
kar- 

demonstracijos,, i kalio, 
i monės.

Kada darbininkų delegacija * tariškos pagelbos ir atsipeikė- Rooseveltui ir Kongresui. 
J. S. Poyntz. J. W. Ford ir.jęs, sušuko: “Dabar aš jau' 
R. Mainor ėjo vidun pas konsu' gerai viską matau be akinių!”' 
latą, tai policija neleido Mai-I Jis 15 metų nuolat nešiojo j 
norą, pagriebė jį ir išvilko [akinius ir negalėdavo be jų į 
laukan. Drg. Mainor prade-j perskaityti nei didžiusiij ant- 
jo šaukti, kad LaGuardijos i galvinių raidžių laikraštyje, 
fašistinė policija neleidžia jį.! Dabar lengvai be akinių skai- 
Darbininkai puolėsi jam į pa-(to ir smulkiausi raštą. Kad 
gelbą ir reikalavo įleisti, tik j taip yra. patikrina akiui spe- 
tada policija Mainorį įsileido, cialistai, bet stebisi, kaip tai 
Bet kada draugas Mainor išė-j galėjo atsitikti. Ar t’1- 
jęs nuo austrų konsulato ban-[pradės toliau 
dė sakyti prakalbą, tai .
buvo parmušias policijos. Dar- sprandą.. . . 
bininkai pakėlė draugą Mai- -------
norį. Jis_ dar septynis kartus $4 QQQ KyĮCjg Politikierių! 
bandė sakyti prakalbą, bet T ’ ni-vi n r 
kiekvienu kartu policija puo-( HZ Plėšiko Panuosavimą 
lė ir neleido. į ------------

<A1 Shayne, Baritone
WEAF—-660 Kc

P. M.—Hunter Orch.
30—Variety Musicale
15—Ray Heatherton, Songs
00—Zito Orch.
30—Cloutier Orch.

6:00—Cugat. Orch.
6:30—Irene Beasley,
7:00—Morton Bowe, 
8:00—Concert Orch.;

Dragonette, Soprano; Male 
Quartet

9:00—Lyman Orch.; Frank Munn,
Tenor; Muriel Wilson, Soprano 

10:30—Stoess Orch. 
11:15—Martin Orch.
11:30—Scotti Orch.
12:00—Weems Orch.

WOR-710 Kc
8:30 P. M.—Willy Robyn, Tenor;

Marie Gerard, Soprano
:30—Variety Musicale

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

10:30—Milban String Trio 
11:30—Nelson Orch.
12:00—Lane Orch.

WJZ—760 Kc
6:30 P. M.—Three X Sisters, Songs
6:45—News—Lowell Thomas 
7:00—Amos ’n’ Andy 
9:00—Leah Ray, Songs;

Harris Orch.
10:30—<Mario Cozzi, Baritone;

Lucille Manners, Soprano 
11:00—Thret Scamps, Songs 
11:15—Anthony Frome, Tenor

WNYC—810 Kc
3:45 P. M.—Knickerbocker Sympho

ny Orch.
4:30—New York College of Music | 

Concert
5:15—Johannes Vanderburg, Songs
5:45—Ward Eggleston, Songs

WABC—860 Kc
9:00 P. M.-—Philadelphia Orch.
9:15—'Ruth Etting, Songs
9:30—Jack Whiting, Songs; Denny

Orch.
10:00—Olsen and Johnson, 

Comedians; Sosnick Orch.
11:15—Boswell Sisters, Songs 
11:30—Jones Orch. (
12:00—Belasco Orch.

Telephone Stagg 2-4409

A. RADZEVIČIUS
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo tin

kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestu

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y.

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.

Brownsville miesto dalyje 
95 delegatai nuo įvairių dar
bininkei organizacijų turėjo 
konferenciją po vadovyste A- 
merikos Priešimperialistinės i 
Lygos ir nutarė suruošti ma
sinę prieškarinę demonstraci
ją. Ji įvyks -ateinantį pirma
dienį, 19 d. vasario. Delega-i 
tai atstovavo apie 5,000 orga-1 
nizuotu darbininku i)' darbi-' . . . ' ‘ Įmukiu.

KRAUJO SPECIALISTAS
Gydau ūmias ir chroniškas vyrų ir 

moterų ligas kraujo ir odos
Padarau ištyrimus kraujo ir šlapumo

DR. MEER
W. 44th St. Room 302

New York, N. Y.
Valandos Priėmimo:

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

Sekmadieniais nuo 11 ryto iki 12 dienq
Telephonas MEdaliion 3-1328

kitokių grupių ir pavienių. 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s U'd a r a u 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., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel.: Gleninore 5-9467

igė Hjalmarui į kaklą iš užpa-' priimdami tą tarimą pareika-
Hjalmaras krito be są-pavo, kad lokalo viršininkai jį; Brooklyn, N. Y., prasidės to vai. ry- 
Bet toliau, gavės dak-: tuoįaus telegrama pasiustu ite- Visi delegatai malonėkite pribū- 

i. • - į ti laiku.
- - _ - .-------- ------ — ------ --------- ; D.N.Y.D.O. Sąryšio Komisija.

(39-41)

tik ne- panija yra skundžiama 
akis žmonėms $3,045,000.

jis taisyti kumščiais ar kūjais per džių ir kitos 
ji neatlikusi 
kontraktus. 

I

šį kartą New Yorko polici
ja parodė pasiutusio įdūkimoj 
prieš darbininkus. Neveltui 
drg. Mainor atžymėjo, kad 
“Mes jau Amerikoje turime 
fašizmą.” Ypatingai padūku
siai puolė žvėriškas policistas, 
kuris turi “bedžią” No. 18286. 
Per dvi valandas tūkstančiai 
darbininkų protestavo prieš 
Austrijos fašistus, tuom pačiu 
kartu grūmėsi su New Yorko 
policija. Daugelis darbininkų | 
ir darbininkių buvo parmušta 
ir sukruvinta.
kai besigindami tuom pat at
mokėjo ir užpuolikams, kele
tas ir policistų gavo apkulti.

NEW YORK.— Butlegeris 
Anello Alberio davė $4,000 
Felixui Solomonui, demokratų 
politikieriui,. ir šis už tai ža
dėjo greičiau išimt iš kalėjimo 
Alberio sūnų; o sūnus nuteis
tas 7 iki 
plėšikas. 
General 
prieš F. 
šininką
mat; negana pasidarbavo, kad 
paliuosuot kriminalistą...

Consolidated Oil Co. paskel
bė, kad ji išdalinus $4,000,000 
dividendų del savo šėrininkų. 
Matote, kad krizis nėra vi
siems : kas badauja, o kas ir 
milionais pelnų turi.

Mokyklų vedėjai paskelbė, 
kad nebus leista mokytojoms 
arba mokytojams dirbti virš
laikius, nes yra daug mokyto
jų be darbo ir reikalui esant 
bus galima jie paimti.

MŪSŲ SUSIRINKIMAI 
IR PARENGIMAI

12,000 vaikų apsijungusių 
į darbininkų vaikų federaciją, 
daugelis jų pirmiaus sudarė 
pionierių kuopas, paskelbė 
vaikų organizavimo savaitę. 
Išleido jie atsišaukimą, kuria- 
ręe nurodo, kad imperialistai 
darbininkų vaikus nuodija pa
triotizmu organizuodami į 
“Eoy Scouts” organizaciją ir 
kitas tam panašias. New Yor
ke yra 280,000 vaikų, kurių 
tėvai gyvena ant pašalpos, tat 
daugelis jų neturi tinkamų 
drabužių ir apsevų. Darbi
ninkų Vaikų Federacija arba 
Nacionalis Pionierių Susivieni
jimas šaukia darbininkus tė
vus, kad-jie organizuotų savo 
vaikus *į pionierių grupes.

užsienių komisijos , pirminin
kas Henri Berenger prabilo, 
kad greit galės prasidėt Euro
pos karas, jeigu nebus numal
šinta Austrijos revoliucija.

Šių metų sausyje 81 nuošim
čių mažiau plieno parduota, 
negu 1933 metų gruodyje, ir 
plieno gaminimas staiga nu
puolė. Todėl veikiausia tik 
ant karo vilčių dabar prasidė
jo plieno šėrų kilimas.

Valgyklų ir Viešbučių Darbi 
įlinkų Susirinkimas

Šis susirinkimas 
svarbus, nes NRA ponai, kurie 
sulaužė New Yorko taxi drai- 
verių streiką, jie tą pat ruošia
si padaryti ir su valgyklų ir 
viešbučit] darbininkų streiku. 
Valgyklų ir viešbučių darbi- 

vyriausybė buvo lyg pradėjus j ninkai privalo masiniai daly- 
jąsias naikinti. Bet tų maŠi-jvauti, kad geriau! prisirengus 
nų fabrikantai, perkupčiai ir apgynimui savo reikalų.

New Yorke ir Brooklyne 
krautuvėse ir šiaip, įvairiose 
vietose priviso visokeriopų 
gemblerystės mašinų; miesto

MEDIK ALI S PAT A RN A VI MAS 
DIENĄ IR NAKTĮ 
DR. FILURIN

(Buvuoio nsistnntiĮ HnmLurgo universiteto 
klinike).

LIGOS: Odos, kraujo ir iytics-AIapinimoef 
organų. Beskausmis gydyman garankš
čiuotų kraujagyslių. Patarimai Daktarų- 
l'pecialistų visose ligose.
Valandos: nuo tO ryto iki 10 vakare 
Nekėliomis: nuo .10 ryto iki 2 po pietų 
113 W. 42nd ST. NEW YORK 

tnrpe Broadway ir 6th Avenue

XDAV Pasitarimai ir
“BAI egzaminavimas

NOTARAS512

(39-41)

STEPHEN BREDES, JR
Lietuvis Advokatas

Kreipkitės se BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-7057
(39-41)

Oi

dienomis 
vakarais 
iki 1

20 St. James St. East 
Tel. H Arbour 3424

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS

Reikalingas jaunas vyras dirbt 
prie gąsdino stoties. Turi suprast 
apie automobilius ir but beras par
davėjas (salesman).
karnai: V. Podjunas, Sunoco station, 
Westfield Ave., corner Elmora Ave., 
Elizabeth, N. J.

■

<♦>

<f>

<t>

<}>

Dr. HERMAN MENDLOWITZ

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

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą
Williamsburghe:

252 Berry St., Brooklyn, N. Y.
arti Grand Street

Telefonas Evergreen 8-10494
. Ofiso valandos nuo 1

nuo 6

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme ,

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

11 iki 1
5 iki 7
nuo 11
Avenue

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyt^ adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.S1

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami 
Lietuvišku ir Amerkonišku Stilium

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.




