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AUTOMOBILIU DARBO UNIJA UŽ VIENYKI;;IĮ)šai men cariš

kų tikybos Socialio Patar-(balandžio menesio iki dabar

768 pelnu, o 1917 metais jau į nai nei vienoiš re rūmų, ku

Anacond

Iš Philadejphijos, Pa., 125 
delegatai važiuoja į darbi-

LOS ANGELES, Cal. - 
Vieną vakarą pereitą savai' 
tę policija ir padaužos suar

jam a kaipo fašistinis įnagis 
prieš darbo minias, i į

i taipgi desetkais pasisako 
| prieš Saaro pervedimą Hit
leriui.

1914 metais Jungt. Valstijo
se buvo 7,500 milionierių, gi po 
karo 1918 metais jau 25,000.

1914 metais turėjo $23,486

Kaip tik fašistai Vokietijoje 
įsigalėjo, tuoj Hitleriui pasiun
tė pasveikinimą Kruppas ir An
glijos, Francijos ir Amerikos 
ginklų ir i
Ir net pati kapitalistihė spauda 
buvo priversta pripažinti, kad 
du Pontų pakako kampanija iš 
Amerikos teik# Hitleriui

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI.'

Tai buvo jų bend- 
Tąs parodo, kad 

vadams bendras

siklausti seimo. Bet jis dar 
nesitikėjo, kad seimas nu
balsuotų fašistiniai “patai- to bus aiškinama, kodėl te- 
šyti” konstituciją. Veikiau-j rorįstai nužudė.drg. Kirovą, 
šia Flandin bandys tokį pa 
taisymą pervaryt ateinan 
čiais metais?

Tad visi ir visos dalyvau
kite šiame susirinkime. Prie

ja; jiems .algas, 
skubą ir stengiasi 
višokias darbini!

frontą negalima primesti eili- 
nlams socialistams, paprastiems 
tos partijos nariams. Dauge
lis jų trokšta bendro fronto. 
Renkant parašus už H. R. 7598 
bilių, užėjau jauną socialistą na
rį. Jis tuojaus parodė Markso 
paveikslą, išpildė blankutę ir sa-

Panaši delegatų rinkimo 
bei siuntimo veikla eina ir 
šimtuose kitų miestų.

Per Mėnesį Darbai
Sumažėjo 2 Nuoš

mui madinis r susirinkimas 
įvyksta šį penktadienį, gruo
džio 28 d. vakare, Broadway 
Arena, Broad ir Christian

Karas, -r- 
' j Bet jis 

Jau

Faktai Protingesni 
Bendras Frontas. 
Eiliniai Socialistai. 
Karo kalba. 
Karo Pelnai.

i Rašo D.M. š.

SMETONOS TEISMAS 
NUBAUDĖ KOMU

NISTUSNEW YORK. — Colum- negauna pieno; o bedarbių 
bijos Universiteto nrofeso- skurdas dabar skaudesnis 

kė kad jisį pilnai trokšta bend-irius Dr. Harry F. Ward iš- negu buvo pirm NRA, sako 
ro fronto su komunistais, bet , siuntinėjo raportą metodis- Dr. Ward. Vien nuo š.m. 
kad prie to neprileidžia jų va 
dai. Bet darbininkai eiliniai na

Kiek daug kartų Jungtinių 
Valstijų Komunistų Partija siū
lė bendrą frontą Socialistų Par
tijos vaidams, kaip kad kovai už 
bedarbių reikalus, prieš karą ir 
fašizmą, kovai už Scottsboro ne
kaltus jaunuolius, ir daugeliu 
kitų klausimų. Bet Socialistų 
Partijos vadai buvo kurti; vi
sus pasiūlymus ignoravo arba 
atmetė. Jiems nei karo, nei fa
šizmo pavojaus nesimato. Jiems 
iieapeina ir milionų bedarbių 
darbininkų reikalai.

I^mnas; mųkino? ‘ 
baisus dąlykas Taip 
baisiai pelningas dalykas 
dabar patys Amerikos imperia
listai pradėjo kelti aikštėn, kad 
laike pereito karo tūli jų turė
jo 800 nuoš. pelnų. Draugo V. 
Andrulio parašytoje ir “Vilnies” 
išleistoje, brošiūroje “Naujas 
Kartu” paduota kai kurių kom
panijų pelnai.

j draugi ja, EĮennepin apskri
čio Farmeriu-parbininkųj 
.Sąjunga ir įvairios kitos 6r- 
ganizacijos. , r

5 TDA Susirinkimai Su- £)rįįtinama Milicija H
Prieš Darbininkus

tlai peržengs savo vadų draudi- mas, kaip Roosevelto “Nau 
joji Dalyba” pablogino būk 
lę masėms žmonių ir tik pa 
įgelbėjo didesniems kapita 
listams:

V xx J xx xx Kx A Jį A xx A A Vx A A. A ' .JL y A x V*. /

rie bekeik’viši teko stambės- wetų sunkių darbų kalėjimo įpridėjima^ dar , 800,000,000 
niems kapitalistams. ' Nei (katorgos), o< Krupniką 1 frankų karo reikalams ir 
dešimta dalis tų pinigų ne- ’metus, 
buvo panaudota žmonėhis ~~7
pagelbėti. Vis Aštriau Retsekibja

išjisc to prof. Ward da- Komunistus Japonijoj

Copper Co. 1914 
mėtaU gurėjo $8,789,588 pelnų, 
o metais (karo laiku) jau 
$39,721,188 pelnų. !
; Arnyti can Can Co. pelnai pa- 
tato AM $4,376,173 ’iki $17,892,-

nizacijų narių ir “Laisvės” 
skaitytojų, 7:30 vai. vakare, 
995 N. 5th St.

scenos
i “Scottsboro Žudynė”.

Nors penki mitingai buvo 
išdraskyti, tačiaus šeštas 
ant Broadway ir 86th St. 

(įvyko. Ten suvaidinta ir 
I “Scottsboro Žudynė.” Mi
tingo vietą taip tirštai ap
supo darbininkai, kad poli
cija ir fašistai nepajėgė jį 
išdraskyti.

I. Miyaouche -ir j o, žmona lėktuvų barstomi šiaurinėje1 visi ir visos dalyvauki!.
Komunistų Partijos 3 
Dist. Lietuvių , Frak
cijos Biuras.

Šičia, taip 
pat Leningrade, Charkove, 
Kijeve ir kituose pramonės 
centruose darbininkai, susi-[ dė 5 Tarpt. Darbininkų Ap
rinkdami į didžius mitingus, i feigynimo rengiamus atvira- 
išreiškė pasipiktinimą prieš me ore mitingus delei 
Zinovjevo opozicijos padug- Scottsboro negrų jaunuolių 
nius, kaip prieš niekšišką paliuosavimo. Tuose mitin- 
fašistinę šaiką. Pagal tos guose Darbininkų Laborato- 
šaikos programą buvo nu- rijos Teatras būtų suvaidi- 
žudytas drg. Kirov, Komu- nęs ir scenos veikaliuką 
nistų Partijos kontrolės ko 
miteto sekretorius Lenin 
grado apskrity j.

United States Steel Corp, valdžios

DETROIT.: Mich. Kai
rioji Automobilių Darbinin
kų Unija ’ išsiuntinėjo para
ginimus visiems savo na
riams balsuoti už prisidėji
mą prie Amerikos Darbo 
Fedbracijos autom obilių 
darbininkų unijos bei prie 
Mechanikų Sąjungos.

Kairioji unija savo atsi
šaukime nurodo, kaip fabri
kantai, susivieniję no Roo
sevelto Darbo Komisijos va
dovybe. visi kartu juo labiau 
spaudžia darbininkus: kapo-

Bet kaip tik Sovietų Sąjungo
je buvo sugauta baltagvardie
čiai fašistai,, kurie ten nuvyko, 
bombomis, granatomis ir revol
veriais apsiginklavę, žudyti ko- 
mUnistus, Sovietų vadus, sprog
dinti fabrikus ir dirbtuves, kaip 
tik jie buvo sugauti ir nubaus
ti, tuoj sujudo, visi priešai. New 
Yorke buvo susirinkimas pašvę
stas Sovietų niekinimui. Ir ten 
kalbėjo didelis Hearsto laikraš
tinis šmeižikas Sovietų, Isaac 
Don Levine, Amerikos Darbo 
Federacijosį reakcionieriai, ru-

_,, :aįil įr eserai 
tai oficierįai; ir jų .tįarpe 
eialistų Rartybs, atstovas Al 
gernon IJeėJ 
ras frontas, 
socialistams 
frontas prie širdies ne su ko-1 
munistais už darbininkų reika
lus, bet su kontr-revoliucija 
prieš komunistus.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų 'milicijos gal- 

| va generolas G. E. Leach at
sišaukė, kad daugiau reikią 
tai įstaigai lėšų. Sykiu ge
nerolas pasigyrė, kad mili
cija yra svarbiausias “apsi
gynimas nuo naminio užsi
krėtimo,” turėdamas galvo
je minių užsikrėtimą revo
liuciniu judėjimu. Milicijos 
galva taipgi su pasididžiavi
mu priminė, kaip milicinin
kai slopino “maišatis,” ki
tais žodžiais, kaip jie buvo 
naudojami streikams kriu- 
šinti.

Iš šalies iždo šiemet mili
cijai duota $34,284,000. Lai- 
|ke didžiųjų streikų bangos, 
kongresas paskyrė pinigų 
dešimčiai tūkstančių naujų 
maskų, apsisąugoti nuo 

i sprogdinamų bombų nuodin-
j. Nutarta įtaisyt 

milicijai 152 lėktuvus; per

į, dabar kompanijų 'pravedi*-1 r •' r 
nė j amus' balsavimus fabri
kuose pagal Rooseveltb’ DaK 
bo Komisijos planą^, Pęr 
šiuos balsavimus neva: ren7 
karna atstovai į bendras de* 
rybas del darbo sąlygų su 
bosais. Bet tikrumoje pęr 
d a b a r t i n i us “rinkimus” 
samdytojai stengiasi. sukm* 
įti kompaniškų unijų “dirb
tuvių tarybas,” kurios, pa- 
Isak bosų, vienos turėtų tei
sę atstovauti visus darbinin
kus derybose su fabrikan
tais, kas liečia darbo valan- 

Gruodžio 27 d. yra šaukia- das. algas ir kitas sąlygas, 
ma susirinkimas visų orga- i Matant tokį išnaudotojų 

ir valdžios susivienijimą, to
dėl darbininkai juo drūčiau 
turi sujungti savo jėgasj ar 
kairiosios Automobiliw.'Dar- 

šis susirinkimas yra šau- bininkų' Unijos prisiaėjin|ąs 
nustatyta, kad sumušė KoL ministeris pirmininkas Fla-ikiamas labai svarbiu klau- iprie senųjų unijų tarnauju 

Krupnikas, ndin su grasinimais pervarė simu. Tai yra,prisirengi- i vienybes reikalui
vinimo ‘Korporaciios išeik- Kauno j apygardos,^ teismas seimę savo (r. sumanymus, mas prie Lenino mirties pa-) Atsišaukime del vjenijV 
vojo 6' bilionus dolerių, ku-t Kdlvariba^ nuteisė .pusantrų■iTarp. jo sųjnąnymų^buvo minėjimo mitingo, kuris bus mosi, kairioji uniia primena 

" 1 1 sausio 18 d;, 1935'ih., Market-visiems ’ automobiliu darti-
nipkams kovingą šidš ūhi* 
jos praeitį ir raginą Vadūo-1 
tis josios dvasia. [

šimtus išeivių iš kitų šalių, 
kad 1935 m. sausio 13 d. 
balsuotą Už to krašto per
vedimą Vokietijai. Balsavi
mai eis Tautų Lygąs prie
žiūroje. Gyventojams bus 
leidžiama1 pasisakyt, ar jie 
nori pasijiįst- toliau Tautų 
Lygos komisijos valdyboje, 
-ar prisidėti prie Frakcijos, 
ar grįžti prie Vokietijos. 
Komunistai sako, vely pasi
likti Tautų Lygos kontrolė
je, negu eiti į Hitlerio jun
gą arba pasiduoti po Fran
cijos imperialistų letena. 
Nors ir Tautų Lygos globo
je buržuazija spaudžia ir en
gia Saar darbo minias, bet 
tai yra kiek mažesnis iš tri
jų blogumų.

Homburge atsimetė nuo 
hitlerininkų Vokiečių Fron- 

ne, Levino aulų dirbtuvėje to 246 nariai, St. Ingberte 
buvo atleisti du darbininkai 86, yojklingene virš 50 ir tt. 
Kolvaribas ir Krupnikas, i Vokiečiai katalikų kunigai 
Atleisti buvo del kilusio ne
susipratimo (streiko). Į at
leistųjų vietą buvo priimtas 
kitas, kurį darbininkai lai
kė streiklaužiu ir viena va
karą streiklaužis buvo
smarkiai sumuštas. Kvo- j
tos ir tardymo keliu buvo

• Būsimame 74Ttame Jungt. 
Valstijų kongrese bus pareika- 
lauta šimtai milionų dolerių 
prakasimui kanalo per Nikara- 
įfūą. Hearsto “Evening Jour
nal” «ąko: 
kad America prakastų kanalą gi 1934 metais per pirmuo 
per Nikaraguą. Jie tą vadina 
militarišku žygiu prieš Japoni
ją. Didžiuma amerikiečių pa
sakys: ‘Prileiskime,, kad tai , ka
rinis žygis; bet tai, mQsų daly
kas, ir TIKTAI mūsų’.”; , 
‘-Jau £ia nėra jokios ^iploma- 

tijos kalboje, čia jau karo iš- 
Vfc&arių imperialistinė kalba.

tai veikėjai, Q. Tokuda ir 
K. Fukumoto nuteisti- 5 iki 

sako profesoriaus Wardo 16 metų kalėjimo.
raportas. - kitų nuteistų virto

renegatais, atsiprašė i val
džią ii* liko tuojaus paliuo- 
suoti 
nuteisti 12 metų kalėti 

Nukritus ’

7 Drg. Andrius? At >žda* 
nov, išrinktas Sovietų 
Sąjungos K o m ik n istų 
Partijos L e n i n g r ado 
Kontrolės Komisijos se
kretorium, vietoj drg. 
Kirovo, kurį nušovė bu
vęs zinoyjevietis, tero
ristas L. Nikolajev. ?

metus įteikta jai ! dar 144 
nauji kulkasvaidžiai, kaipo 
pabūklai prieš streikierius.

Milicija įsigijo 60 kariškų 
tankų; o 1935 m. bus moto
rizuotos milicininkų patran
kos (kanuolės). Iš viešųjų 
darbų fondo, skiriamo neva 
bedarbiams šelpti, buvo pa
imta $2,000,000 milicijos rei
kalams. Trumpu laiku mili
cijos valdyba tikisi gauti 
dar $6,640,000 iš to fondtL

Sykiu su didinamais ir ge
rinamais milicijos įrengi
mais prieš darbininkus, ge
nerolas Leach reikalauja 
dar daugiau vyrų imti į mi
licininkus. O jau dabar mi
licijoj yra 184,790 kariškai 
lavintų vyrų. Darbininldą 
judėjimui aštrėjant, milici-

‘ Minnėapolio Delegatai į 
Darbininkų Kongresą' '

, MINNEAPOLIS, Minn,— 
Išrinkta daug delgatų į Vi
sos šalies darbininkų kon
gresą, kuris įvyks Washing- 

Sovietų Sąjungos Komunis- tone sausio 6-7 d. Du delega* 
tų Partijos Leningrado Se- tai išrinkti nuo ką tik įvy- 
kretorių, ir kokiuos 1 mes kusios bendros organizaciją 

New Jersey Valstijos Con- i žingsnius darysime, kad iš- konferencijos; du nuo Artte- 
solidated sportininkų orga-1 aiškinus plačiau darbinin-Tikos Darbo Federacijos unt* 
nizacija pripirko grūdų, kai- [kams teroristų puolimus ant j jų Bedarbių Komiteto; talt)- 

Jiedu . buvo pradiniai po “kalėdiniu dovanų” Sovietų Sąjungoj. Tai la- gi siunčia delegatus į VO

, CHICAGO, Ill.—Bent 200 
delegatų nuo darbo unijų ir 
kitų darbininkiškų bei pro
fesionališkų organizacijų 
važiuos iš Chicapos į darbi- 

‘ninku kongresą. Washingto
ne, kovai už bedarbių ir so
cialus darbininkų apdraudos 
įstatymą.

Gelžkelių Darbininkų Na- 
cionalės Pensijų Sąjungos 

žinoma, toki kontr-revoliucinį' eiliniai nariai privertė net 
. 1 _ “i- visos organizacijos valdybą

Draugas Kuusinen, kalbėda 
mas tryliktame Komunistų In
ternacionalo plenume, pareiškė 
“—negalima , kratytis nuo ne
ginčijamų faktų, juo labiau to- 

kad jie neretai būna už 
protingesni; juos reikia iš- 
ėti, Suprasti ir jais pasi

remiant daryti išvadas.” 
7»Siame drg. iKuusineno pareiš
kime yra labai didelė tiesa.

“Liet. Žin.” 244 nr. rašo 
kad “prieš kurį laiką Kan-

Smunka Hitlerio Fron 
tas Saar o Krašte

SAAR. — H i tl e r ininka
parsigabena į Saar kraštą1 gų jujų

SSRS Minios Subruzdo 
prieš Teroristus i

MASKVA

bilių H. R. 7598.
Chicagoj delegatai į dar

bininkų kongresą išrinkta ir 
nuo dviejų Maliavotojų Uni
jos lokalų, turinčių 1,950 
narių; nuo Dailydžių Unijos 
181-mo lokalo 1,000 narių; 
nuo Amerikos Darbo Fede
racijos 2-ro Kepėjų Unijos 
lokalo su 1,500 narių; nuo 
Čechoslovakų bendro fronto, 
kuriam priklauso 60 draugi
jų, ir nuo įvairių kitų or
ganizacijų.

Delegatus į darbininkų 
kongresą siunčia Bedarbių 
Piliečių Sąjungos iš Eastono 
ir Bethlehemo, Pa., iš Ban
gor, Me., ir kt.

Springfield, Mass. — Vie
tinė konferencija išrinko du 
Amerikos Darbo Federaci
jos narius kaip delegatus į 
darbininkų kongresą Wash
ingtone.
Philadelphia Siunčia 125 

Delegatus

WASHINGTON. — Vai- [paremti bedarbių apdraudos 
diškais a p s k a i t liavimais, TT 
vien lapkričio mėnesį šie
met dirbančiųjų darbininkų 
skaičius sumažėjo 1 nuošim
čiu ir devyniais dešimtada
liais, arba aplamai 2 nuo
šimčiais. Pagal darbo mi- 
nisterės Perkins raportą, 
per tą mėnesį neteko darbo 
126,000 darbininkų. Bet ji
nai, suprantama, nepasako 
pilnų bedarbės augimo skai
tlinių.

Bedarbei vis didėjant, pa
šalpas bedarbiams maži
nant, todėl, darbininkai turi 
ypatingai mobilizuotis į sa
vo kongresą, kovai už be
darbių apdraudą. Kongre
sas įvyks Washingtone 1935 
m. sausio 5-7 d.
200 Delegatų iš Chicagos 

Dalyvaus Darbininkų 
Kongrese

Pirmas Lietuvių
Darbininku Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Philadelphiečiams
PHILADELPHIA, Pa.

amunicijos dirbėjai. LeKTUVO NELAIMĖJE
ŽUVO KETURI

ELKOįNev
pini- Floyd * De Longo lėktuvui tapo įmesti į kąlėjimą už va- N. J. valstijos dalyje. > Ber 

kad tik jis atsistotų prie t ant kalnų, žuvo jis pats ir dovybę Tokio gatvekarių buržuaziniąi sportai nęatsi 
; trys jo vežami jaunuoliai; streike. minė bedarbių. v < f

brango 25 nuošimčiais.
Šimtai mokvklų mažes

niuose miesteliuose ir so
džiuose visai užsidarė. Ki
tuose šimtuose tūkstančių 

1933 metais 402 fabrikų mokyklų sutrumpintas mok^ 
korporacijos per pirmą dus- slo laikas taip, kad vaikai 

Japonai priešingi, jmetį savo $47,380,000 pelno, [tegauna tik du tris mene- 
gi 1934 metais per pirmuo- sius per metus mokintis, 
sius šešis mėnesius tų pačiu ( Sakoma, nėra lėšų.’ Bet val- 
korporacijų pelnas pasiekė džia iš savo Finansų Attrai- vanbas 

$355,870,000, tai yra šešis ‘ ‘ *" ”
syk tiek daugiau.
f Bent 9,000J)00 šeimynų 
gyvena taip prastai, kad 
gręsią suirimas jų sveika
tai. DaugiĄu kaip 14 iš 
kiekvieno šimto šeimynų 
Jungtinėse Valstijose visai

^valdžios kišimasis į kviečių 'Arena, Market ir 45th St. 
auginimą ir prekybą. Jis iš- Visos tautos rūpestingai 
pradžių reikalavo pataisyt (rengiasi prie minęto mitin
gąjį es konstituciją, kad vai- go, kad sumobilizavus jcuo 

’džiai būtų duota daugiau daugiausia darbininkų. .
NRA nedavė žmonėms abel- TOKIO. — Japonijos teis- 

; p inas pasmerkė iki gyvos 
riuos buvo žadėjus. Net galvos kalėti drg. S. Ichika- 
viešai paskelbtas Roosevelto žymų Komunistų Parti- 
tikslas buvo išgelbėti kani- Į08 vadą. Kiti du komunis- 
talizma ir jo pelnus. “T: 
yra fašizmo tikslas visur.

/V ■i>: '
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Antras Puslapis

!

■■■■■

1 *.;

tai įtempta, 
negaliu su- 
Net ‘ ir mie-

DARBININKŲ 
SVEIKATA,^

rn'.H .----- -1 .1I i f H DR. J. KAfiĘIAUęiUS , , j 
371 Lake St„ ’ ; ' n JNefrarlę J

Telephone;, lĘųmbolcįt 2-7964 \ ,

±

organizacijai tik todėl; kad si 
£aūti pašalpą ligoj? ' 'Ne. i ™C

'X

V

___ 26
__ 24
___ 23
___ 20

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

of March 3, 1879 ; ,

dapbinipkaį ^p'pvalo Koniųpistų
Partiją, idant ją padarius taip tvir
ta, kad. fašistinė buržuazija nedrįstų 
užpulti. Prisirengkime, budėkime!

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year---------- ------- , $5.50
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.50

Foreign countries, per year------- -  Š7.50
Canada and Brazil, per year---------$5.50
Viiited States, six months----- ____$3.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00

Foreign countries, six months-------- $4.00
Canada and Brazil, six months —1 $3.00

95 Z. Koval, WoodhaVen, N. Y.„ 
—_90 K. Mikolaitis, tBaltimore, Md- 
. i.'„a88 A. Balčiūnas, Brooklyn, N. Y. 
__)„+8)8. Deksnis, Worcester,' Mass-
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Vieimdlikoš Metų Sukaktis
Neužmirškime^ draugai, kad sausio 

mėnesį, sueina vienuolika .metų nuo įštei- 
gimo Komunistų Partijos organo dien
raščio “Ilaily Worker”. 1 Tai labai svar
bi sukaktis. Buvo draugų ir šiaip “ge
raširdžių” žmonių, kurie sakė, kad neiš- 
laikysimę angliško dienraščio. “Pasiro
dysime, sužibėsime ir vėl tuoj aus užge
sime”, tvirtino tie draugai. Bet mūšų 
partija griebėsi už darbo. Laimėjimas 
labai didelis. Vienuoliką metų dienraštis ■ 
išlaikytas!

Šiuo tarpu baigtas vajus sukėlimui 
$60,000. Tikslas beveik pilnai atsiektas. 
Atsiminus bedarbę, nualinimą darbinin
kų klasės, sukėlimas šešių dešimtų tūks
tančių dolerių tikrai didelis darbas, tik
rai didvyriškas laimėjimas. Pasidžiau- 
gimui šiuo darbu ir paminėjimui dien
raščio vidnuolikos metų sukakties New 
Yorke yra rengiamas didelis ir smagus 
pažmonys, t Parengimas įvyks sausio 5 
d., šeštadienį, vakarę., St. Nicholas Pa
lace, 66th St. irįColųmbus Ave. Didžio
jo New Yorko lietiiviai darbininkai ir 
darbininkams simpatingi biznieriai’ ture-' 
tų skaitlingai ddly^auti!

< y ■ ..................... * ■ - 1 : I

^Naujoji Dalyba” ant Svarstyklių
Profesorius Harry F. Ward, vienas iš 

prieškarinio ir priešfašistinio judėjimo 
vadų ir, karštas Sovietų Sąjungos sim- 
patįkas, išleido raportą apie Roosevelto 
“Naujos Dalybos” veikimą iki šioliai. Jis 
įrodo, kad visa ta “Dalyba” tarnauja tik
tai turčių klasei, paskutinį, kailį lupa dar
bininkų klasei ir neveda Amerikos iš 
ekonominio krizio. Jis sako, kad iš tų 
valdžios praleistų bilionų dolerių viduti
niam piliečiui teko tik 10 nuoš., o 90 nuoš. 
suplaukė į kapitalistų kišenių. Wardva- , 
dina beprotišku Rėoąevelto žygį pakelti 
produktų kainas, kad padidinus^ tiems 
produktams marketą. Turėjo išeiti ir iš- > 
ėjo kaip tik atbulai. Augštesnės kainos, 
žmonės mažiau gali t išpirkti, marketas . 
dar daugiau susitraukė!

Darbininkams, tuo būdu, “Naujoji Da
lyba” davė mažesnes tikrąsias algas, be
darbiams mažesnes pašalpas. Bet laimė
jo plutokratija. Ward nurodo, kad jei
gu 1933 metais pirmą pusmetį 402 indus
trinės korporacijos teturėjo $47,380,000 
pelno, tai pirmą pusmetį 1934 metų ši
tos pačios korporacijos, jau pasidarė 
$355,000,000 pelno, arba 600 nuoš. dau
giau, negu 1933 metais! štai kas laimė
jo. štai kam “Naujoji Dalyba” ištikrų- 
jų yra nauja dalyba!

DRAUGAI’VAJUS JAU BAIGIASI! ■
‘Ji t -- ---------------------------

Drg. S. Reikauskas Lięa ant Kulnų Drg. M. Dobiniui, o 
Drg. A. J. Smitas Slenka žemyn; Jis Nesvėikąvo Pa
skutiniu Laiku. Kaip Išrodo, Tąi Mūsų Senieji Vete
ranai Draugai Šimaitis ir Bokas Pirmos Vietos ant 
Raudonosios Lentos Negaus.
‘,i. r ■ j *. ‘ : 1 ' '

Hearsto Pasiutimas Prieš
, Komunistus-^ ‘

Vissti* sufašistėjęs ir suniekšėjęs Ran
dolph Hearst, leidėjas daugybės laikraš
čių, stambus milionierius, pradėjo lieti 
savo purviną tulžį prieš Komunistų Par
tiją. Galo nėra. Kiekvienam jo juodla- 
pių numeryje ugnimi spjaudosi jis pats 
ir jo pdsamdyti fašistiniai šunys. Aplin
kui jo laikraščius susispietė toki išsigi- 
męjiaį kąip Don Levine.

Hearstas stačiai reikalauja, kad val
džia komunistus paskelbtų “tėvynės iš
davikais” ir juos žudytų arba sodintų vi
sam amžiui kalėjiman. Tokios bausmės 
jis reikalauja čiagimiams komunistams.

■ Ateiviai, girdi, turėtų būti išdeportuotį. t 
Kurie turi pilietiškas popieras, turi būti 
atimtos! Jis sako, kad kongresinė ko
misija, kuri dabar vedą tyrinėjimą, pa
siūlysianti kongresiui griežtus prieško- 
munistĮniųs įstatymus.

Ęearstąs su savo laikraščiais atsto- 
Vauja bjauriausias fašistines spėkas 
Amerikoje. Kurstymai prieš Komunistų

■ Partiją yra užpuolimai ant visos darbi-* 
ninku- klasės. Mes gi, darbininkai, turi-* 
me dar kiečiau suglausti savo eiles ap
linkui Komunistų Partiją. Revoliuciniai

Kv ‘CT ’ f'. >iž • > . ’. 'i. ft4 ‘ i

A r Lovestonas Pasitaisė?
Amerikinė “Opoziciją”, prie kurios 

prasidėjo ir mūsiškė “Skloka”, išleido at- 
i sišaukimą į Komunistų Partiją. Jay, 

Lovestortas, vadas ir sekretorius tos 
' “Opbzicijos”, sako,' kad jo grupė nori 

vienytis Su Komunistų Partija, prašo, 
, kad 'butų atidarytos diskusijos tuo klaii-. 
simu, teisinasi, kad “Opozicija” niekados’ 
nesiskyrė nuo Komunistų Partijos “pa-, 
matiniais principais” ir t. t. Siūlo net 
apsimainyti diskusiniais straipsniais. (O 
Prūseika įtikinėja savo pasekėjus, kad 
Komunistų‘Partija turės kreiptis prie jo 
ir jį kviesti atgal!)

Bet, klausimas yra, ar Lovestonas pa
matiniai pasitaisė, ar jis ištikrųjų pama
tė savo klaidas ir virto bolševiku? De
ja, nesimato tokių stebuklų. Kuomet 
“Workers Age” pirmam puslapyje telpa 
šitas Lovestono atsikreipimas į Komu
nistų Partiją ir siūlymas vienybės, tai 
kituose puslapiuose tas pats. Lovestonas 
savo straipsniuose išniekiną, išpurvina 
kiekvieną Komunistų Partijos darbą, 
kiekvieną jos žygį. Jis net turi pakan
kamai begėdiškumo pasmerkti Wash
ingtone šaukiamą Amerikos darbininkų 
kongresą už bedarbę ir socialę apdraudą. 
Jisai iškaneveikia Komunistą Partijos 
rolę padaryme bendro fronto Su Socialis
tų Partijos organizacijomis penkiose pie
tinėse valstijose.

. Tai visa parodo, kad Lovestonas. teb
eina senu keliu, tebėra priešas Komunis
tų Partijos ir viso revoliucinio judęjimo.

KOKIA KOMUNISTO ROLE PAŠAIPI 
NEJE ORGANIZACIJOJE?

Erai i , ■ r:

Nesirtagu paminėti vieno 
komunisto raportas, išduo- 
tas^ frakcijos susirinkime, 
bet jis yra labai svarbas 
kiekvienam.kojpunistui, pri
klausančiam bent kokioj or
ganizacijoj. Pyie to, būtinai 
reikia platesnio nurodymo 
ne tik susirinkimuose, bet ir 
skaudoje, kokią rolė turi bū
ti komunistų pašaipiose or
ganizacijose, bei unijose.

• Mūsų frakcijos susiriki
me dalyvavo K. P. distrikto 
atstovas, ir kiekvięną narį 
klausė, kokiose organizaci
jose jis priklauso, ąr jos yrą 
.simpatingos ar reakcioni- 

/ Dės. Vienas draugas rapor-

Vajus baigsis su 1 diena sausio. Paskutiniai vajaus 
rezultatai bus paskelbti'penktadienį, 4 d. sausio. Pra
šome draugų tai įsitėmvti ir nesivėlinti su prisiuntimu 
prenumeratų taip, įąd 2-rą ąp 3-čią sausio jūsų prenu
meratos pasiektų “Ląisyės” raštinę tąip, kad 4-tą sausio 
galėtume paskelbti ipaskutinius vajaus’ rezultatus.

; Raudonoji lentelė šiandien stovi: . : •
M. Dobinis, Newark, >N. J._ „J_1^21
Sf Reikauhkas, Shenartdoah, Pa.i-1441 
A. J. Smith, Philadelphia,; Pa.-»-^1437 
Geo. Shimaitis, M,optello, Mas. ,894 
P. Bokas, Waterbury, Conh.—„11785 
AiR.D.L.D.' 11-155 kp. 'Wč>rcester_1745 1 
S. Penkauskas, Lawrence,’ Masą—727

1 France, Katilis, Bridgewater 722 
A.LD.L.D. 4 apsk. Pittsburgh, 689 
J. Weiss, Brooklyn, N. Y.--------626
D. Galeckas, Philadelphia, Pa.—-617
O. Girnienė, Binghamton, N. ;Y. 577
S. Puidokas, Rumfqrd, Me. ------ 487
A. Daukant, Toronto, Canada-----461 , e <.
P. Žirgulis; Rochester,!------ - -- —435 P- Žemaitis, Detroit, Mich—
C. K. Urban,-Hudson, Mass.___ 362 M. Šleiva, Gardner, Mass—
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 327 , W. Brazai, Hartford, Conn._ 
A. Klimas, Hartford, Conn-------- 327 J« Julius, Moline, III------- -
J. Vasiliauskas, Detroit, Mieli__ 295 J- Baltušis, Chicago^ Ill.—
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn—276 'F. Gervickas, Athol, Mass— 
A.L.D.L.D. 84 kp. Paterson N. J-256 p- Baranauskas, Brooklyn, N. Y— 
A. Valinchus, Pittson, Pa.__ 2---- .244 i Chas. Dumčius, McAdoo, Pa;—
A. Lipčius, Chester, Pa----- ——— ” .r,”,?'
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J. 206 Geo. Bražinskas, Athol, Mass— 
A.L.D.L.D. Pirm. Rąj. Koip, Mon- S. Valinchus, Pittsburgh, Pa._

- treal, Canada____ ____  1201 | P. Ramons, .Scotia, N. Y. „L-
V. Gldbich, Wilkes Barre, Pa__ .„182 D. Slavinskienė, Rockford, 111-
A.L.DL.D. 13 kp. Easton, Pa___172 1 J. Bastin, Grand Rapids, Mich------ 42
E. Skleris, Cleveland, Ohio-------- 158
J. Barkus, Brooklyn, N? Y----------158

. J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood 152 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y---- 150
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa.--—.-147 
A. Jesmantas, Harrison, N. J---- 140
D. Krūtis, Elizabeth, N. J—_
J. Žilinskas, Lewiston, Me----

J. Valatka, Haverhilf, Mass.----1-108 ! P. Taras, Brooklyn; N. Y-^„
A. Ku&auskaitė, Baltimore, Md-101 Į J. May, Hoboken, N. J,

pašalinė bakterija,(apart tiį 
kurias viddn’fįšvi^štl' j j Į 

švirkšeiant vdnduo’ buvo 
taip susmulkintas, kad šim
tas tokių jo lašelių vienai 
palei kitą sudarytų! yosf viė- 
no colio ilgio linijukę. !Pr tie 
lašeliai išgaravo ore ir ne
gavo progos nukristi žemyn 
vandens pavidale. Tdigi ne
galėjo su jais žemyn nukris
ti nei bakterijos, arba perai.

Klausimas, ar tie Į perai 
patys vieni nukrito visi žę- 
myn? ‘‘ . ' i, .; ,

Tam tikrais mokslo įtai
sais paskui buvo paimta oro 
iš to kambario 'už pusės va
landos, už valandoš, už kelių 
valandų,1 už dienos ir taip 
iki aštuonių dienų. To oro 
buvo įleištaų tam tyčia pri
ruoštas, sterilizuotas sriu
bas, reiškia tokias, kur jo
kių kitų, bakterijų bei perų 
nebuvo užsilikę.

Na, ir kas, pasirodė? Ogi 
iš kiekvieno paimto oro pa
vyzdžio tose sriubose pradė
jo veistis daugįau bakteri
jų ir prisiveisė tokios dide-

j! Balsys, Baltimore, Md________ 76
E. Zitkienė; Hartford,' Conn._ —:6b
P. Jani&riienč1, Bayonne, N. J__ i—66

i A. Bimbi, Brooklyn; N- Y.-j.—^4.266
J. Kirtiklis, Akron, Ohio->—*------64
J. Muškaiuskas, Wilkes Ęarre,, Pa._64
J. J.’ Kagkevięius, Newark, N. J.—62
V. :Rackąuskas, HaVėrhill,‘MAss;--- 60
A. Barčius, So. Boston, Mass——52
ALDLD 39 kp., Scranton, Pa..------ 50
P. J. Martin, Bellevue, Pa.------ 48
B. Plungis, Cleveland, Ohio-------- 47
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"42 Ičs kolonijos, kad jos gali--
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_ 2242 : H. Tamošauskienė, W. Roxbury, M.42
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J. Burba, Boston, Mass-------------- 40
W.' Mickalites, Benld, Ill------------- 40
J. Jerome, S. Barre, Mass---------- 40
,S. Sasna, Brooklyn, N. Y------------36
Baltrušaitienė, Brooklyn, N. Y---- -36

•Wm. Trainis, Royalton, Ill---------- 34
„128 ' A. Povilionis, Sutton, Mass-------- 34

m. _ ___ ____________ 126 1 Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y._„34
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn.117 Į Kompartija Liet. Prak. Waterbury 33
J. Valatka. Haverhill. Mass____ 1-108 ' P. Taras. Brooklyn; N. Y.„——33
A. Kučiauskaite, Baltimore, ivut-iui > J. may, nouonen, an. J,.—-31

;J. Navalinskiepę, Forest City, ;Ęa._96 I P. Kuosevičius, Collinsville,^ Ill 30
A. Kazpkytė, Brooklyn,. N. Y,._,_ 
A.L.D.L.D. 149 kp. Phila. Pa— 
J. Adainb,' Grand RApidš, Mich 
F. Pakali, Brooklyn, N. Y<
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Mokslas ir Išradimai • • ->v .
Ar Ilgai Bakterijos > 
Gyvuoją Ore? /

Turbūt, visiems žinoma, 
kad kosėdami, čiaudydami 
žmonės paleidžia oran daug 
bakterijų, mažyčių augalė
lių, kurie dažnai būna ligų 
perai. Išleidžiama bakterijų 
ir iš burnos, kaip žmonės 
kalbasi. Klausimas, ar ilgai 
jos gali pasilikti gyvos ore 
kyboti ?

Per kelis paskutinius de- 
sėtkus metų daktarai patys 
turėjo klaidingą apie tai su- 
prątipią ir tą klaidą kitiems 
skelbė. Jie įsivaizdavo, kad 
tokie perai, arba bakterijos 

, iš oro gana greitai nusilei
džia žemyn, panašiai kaip 
smėlio kruopelė nukrinta, ir 
neužilgo išgaišta; tūd, girdi, 
jau nėra pavojaus tuos pe
rus per nosį arba per gerklę 
su traukt į save, : žmonėms 
bekvėpuojant. 

:' f ; \

— ~ T—r—
j nebuvo pasekmių, dėlto, ;kad’ 
; ten, girdi, visi nariai yra 
L“tamsūs fanatikai” ir t kad 
! juos jau negalimą pataisyti, 
bei pertikrinti. Nors susi-

tavo<kad jis priguli prie buvo, bandoma nu-
Komunistų Partijos ir per i rudyti, kąd tokis nusistąty- 
8 metus priklausė vienoj pa- jmas yra negeras^ žalingas 
šalpinėj organizacijoj. Jis ; revoliucimUhi, judęjimui opT 
raportavo, kad ši orgąniza-1 °rtiinizinąs bet ps su tuo 
ciją turi apie 100 narių ir neautjk0. Jis vienu žodžiu 
kad jis lanko veiK visus jos nuspręnde, kad ten nieko 
šusiriAkiA 
met buvo užklaustas, kieki Jei jau narys, išbuvęs K. 
yra šipipatikų toj organi- P. 10 metų ir vienoj prga- 
zacijpj, kaip ir revoliucinės nizacijoj 8 įlietus, kur rari- 
spaudos skaitytojų,, tai atsa- Masi 100 narių neturi' nei 
kymąs buvo:; “Nei vieno vięnb simpatiko revoliuci- 
simpatikb, nei vieno skaity-1 niani judėjimui, tai tokš ne
to jo.” Buvo paklaustas, ar ra 'komunistas, bet yra tas 
buvo baiįdoma sudaryti sim- Iskeršpainis, kuris sulaiko 
patikų grupė, bėi įtraukti į būdavojinią revoliucinio j'u- 
revohhcihį judėjim^. Atša- dėjimo. Jei jau per 8 metus’ 
ko, kad buvo bandyta, bet; nepadarė įtekmes nei į vie-

mą narį; .nei vien,d negavo re- 
v o 1! i u ;C i niam dienraąčiųi 
skaitytojo, tai labai blogais 
Atrodo, 'kad jeigu toks na
rys būtų tik lankęs susirin
kimus ir ramiai7 sėdėjęs; nėi 
vieno žodžio nesakęs per 8' 
metus, tai jis vis tik tiek 
būtų turėjęs bent keliuk 
simpatik'us, kurie būtų pasi
gailėję jo ramumo. Bet; mi
nėtas draugas nėra tas, ku
ris rainiai sėdėtų. Jis imd 
balsą ir kalba, prie to, jis 
yra skaitomas mūsų mieste 
vadovaujančiu drg. Kuomet 
toks draugas neįtikino nei 
vieno nario būti rėmėju re
voliucinio judėjimo, jis užė
mė labai klaidingą rolę or
ganizacijoj pe^visą laiką ir 
pasidarė užtvaras fevoliuci-' 
niam judėjimui.'

Ar komunistas priklauso.

ma buvo plikomis1 - akimis 
matyti, bė padidinančių sti
klų.

Kokia iš To Praktiška 
Pamoka?

Tuo ištyrimu buyo negin
čijamai įrodyta,, jog iškvė
puojamos, iščiaudomos arba

^iššnųkąmds” bakterija ga 
ji’ karhb ajryje į re* feKyW 
valandų v^lanaaš bei ųiėm 
dienas. O jeigu tai yra U 
gų perai, tad kiti žmbhes 
kambaryje j feaįi i užsikrėsti 
tos rūšies ligomis.

Patirtą, kad plaučių įde
gimo (pneumonijos)?difteri- 
jos ir skarlatinos pęrąi gali 
gyvi išsilaikyti ore bent po 
48 valandas ir, užkrėsti ki
tus asmenis. -Geltonasis pū- 
liavimo peras (staphyloęoo 
cus aureus) gali dre gyvas 
išbūti, nenutūpdąmas ant 
grindų, po‘tris dieriM - ' V >

■ . • I ■ ! ■

lą lėktuvų gi tyrinėjant“ 
orą, pasirodė, ikąd jo. srįpvę-c 
mis virš vandenyno igąli at- ’ 
keliauti bakterijos bei perai 
pęr tūkstkhčiuk' tfiyjių •' iš! vi
sai kitų pasaulio'ddlių;

Kokią galima iš to imti 
praktišką pamoką? •— čjau*1 
dantie ji bei kosin tieji turi 
bent skepetaitėmis prisi
dengti burnas ir nosis kam
baryje. Kambarius reikia 
gerai vėdinti, kad' bent žy
mią bakterijų dalį laukan’iš-, 
neštų vėjas bei. oro sriovės.

i ■»

i
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Paryžius. — Policija prie 
savo automobilių pritąisin^ 
ja naujus nuodingų duju 
aparatus, kuriuos naudoj 
prįeš streikierius.

Opos, Ausis, Nervai
Drauge gydytojau, aš irgi 

labai dėkinga bučiau, jei ir 
man per “Laisvę” ką patartu-

Aš esu 23 metų mergina. 
Wells ir W. R. Man jau dabar du metai, kaip 

pradėjo atsirasti burnoj taip 
vadinamos “canker s.ores,” to
kios žaizdelės. Ir labai skauda. 
Sako, kad tai nuo netikusių vi
durių, bet aš, rodos, su vidu
riais nesmagumų neturiu.

Ir kitas dalykas. Man iš vie
nos ausies bėga, nuo pat pir
mų metų. Daktarai negalėjo 
sustabdyti. Ir ta ausia beveik 
kaip ir visai negirdžiu. Man 
taip atsibodo tas bėgimas per 
tuos ilgus metus.

Ir mano akys vis.,lyg ištinu
sios jau nuo senai. Kaip tąi 

kad tai nuo

Ką Mokslinis Tyrimas 
Įrodė

Šitokį klaidingą manymą 
dabar bandymais sukirto 
Harvardo Universiteto met. 
mokslininkai t y r i n ė t ojai 
Wm. F.
Stone. Jiedu padarė sekan
tį tyrintą: ’

Tam tikras, aklinai užda
romas kambarys buvo apva
lytas nuo visokių bakterijų 
ir į jį laike bandymo iš nie
kur kitur negalėjo dasigau- 
ti jokie perai. ,

Buvo - paimta distiliuoto 
vandens, iš kurio prašalinta 
visos bakterijos bei perai.

Į tą vandenį tapo įšmirkš- 
ta įvairių tusių perų. Pa- 
galiaųs, šios bakterijos $u 
vandeniu buvo smulkutėliais 
lašeliais ’ švirkščiamos į 
kambarį pro tam tyčia pri
rengtas. skylutes. Viskas 
buvo .taip padaryta, kad iš 
niekur, .negalėtų įeiti' jokią

Pirmoj vietoj’ jis turi suda
ryti grupę simpatijų reyo7 
liucimąm judėjimui,, ir. gau
ti nąrių į K. f., prgąnizacĮ- 
ja, kąipo tp|ęįą# turi bųįį pa
kreipta rėmimui daębimnk^ų 
judėjimo, o ne išnaudotojų.

Ąr toj organizacijoj gali
ma kas nuveikti? Taip. 
Apie dvi savaites laiko ten 
lankėsi vajininkas ir gavo 
kelius “Laisvei” skaitytojus. 
Tas sumušė į dulkes komu
nisto argumentą, kad ten 
niekas veikti negalima, nes 
visi ^fanatikai”. r
J Jįf į : ■< •. ‘ , • ....

Manau, kad virš suminėti 
faktai pagelbės pataisyti ir 
kitus'di*auguš,;kuriė; turi pa
našius riusistatyniūs * linkui 
kitokių pažiūrų darbininkų.

MąšMstąs.

prašalinti ? Sako, 
silpną inkstų.

ir aš vis. kaip 
nervinga, niekad 
liaun4ti, '“relax.” 
gant, man’ kūnas įtemptas. 
Kad turėčiau sveiką galvą, vis
kas būtų’gerai. 'Mahb Visa bė
da gaivoj': burna, gerklė; au
sis, nosis,' ąkys. Du *metai kaip 
man išėmė įbžį,' goiterį? Esu 
labai pikta ir tieiVUota,—‘gal 
nuo to visas mąho‘ nesveiku
mas?- ; ’ ' ' ' ;s ’ •' ’ :

Aš dar nevedusi. Gal man 
reikia ištekėti, gal Sveikesne 
būčiau? .... . ‘ : :‘'

Atsakymas
, c • W i‘:i. •' ė * H ! -t t '

Pat pirma, Drauge, keletas 
Jums paaiškinipių. Sakot, su 
viduriais nesmagumą 'neturite. 
Gali būti. Ęėt irgi gali būt, 
kad Jūsų dijetoj yra kokių 
esmingų ’ trūkumų, dėl ko ir 
atsiranda burnoje tos opelės, 
ir kas kita organizme esti ne
gerai. Maistas, Drauge; visuo
met yra itin svarbus sveikatos 
dėsnis. Noriu Jums storai pa- 
briežti, kad daržovių ir vaisių 
daugiau vartotbriiėt. Taipgi 
reikia pakankamai pieniškų, 
kiaušinių. Vidutiniai mėsiškų 
ir mažai miltinių valgių, iš

■T-l- ~ll m I■ II ——p—

baltų miltų gaunamų.
Kai vartosite nepąg^djntą/. 

gamtinį maistą, tai sveikos bus 
Jūsų kūno celės ir jos hetru-
pės, neges taip, nebus tų . 
lių burnoje. Čia svarbu, kad 
su mąistu gavus pakankamai 
khlkių. Tikrumo deliai, varto
kite dargi iir pieno kalkių, 
“Calcium lactatė, grs. ”’Į0, 
tablets No. 100,” po vieną ar
ba ii; po dvi po valgio. Sutrin
kite ir gerą-stiklą vandenį ar
ba pibno nugerkite. Imkite ke
letą mėnesių.

Paviršium gerai pųtų opelės 
kas dieną lengvai teplioti iocjo 
tinktūra, arba, da geriau 
pisu (sidabro azotiniu), “Sil-’ 
ver nitrate caustic stick,” de? 
ginamoj u akmenėlių, >

Įsisenėjos vidaus ausies pų- 
liavimas keblu prašąlįpti. Gaub
kite vąistijiėj:

“J3oric acid 20 grą.,
Alcohol 2 ounces.” 

Lašinkite į, ausį po .kelis ląšųą - 
rytais ir vakaraią,rjpey ištisus 
mėnesius. Blogiau nebus, o 
galės, ilgainiui ir pagerėti* V 

Kad Jutns akys, < manam pa
akiai pabrinkę* Jai irgį geras 
riaistąs galėtų ,ką pataisytu,— 
net jeigu ir inkstai būtų silp
noki, 

i 1
Kai del nervų, čid irgi dau

giausia gero padarys gamtinis 
maistas. Tiesa, lytinio gyveni
mo privalumus nereikia užmir
šti.: Tai pats ęvatbūsis gamtos 
įstatas. Kol kas galėtute var
toti po truputį bromo į “Triplę 
bromides, gri. 15, tablets Nį} 
100.” į stiklą vandens įštar* 
pinkite po vieną ąrbą ir po ŪVi. 
tableti ir po pusę šaukštelių1 
sodės miltelių * (dbaking , iidp 
da”) ir išgerkite kas vakari^ 
pęr keletą saVAičįtt?

Būtinai imkite po Įašę 
kas pora dįenų, visą gyv^hi- 
mą. Visą žiemą imkite įr 
aliejaus, bent po šaukią ■> 
diena. Būtų gerai ir 
plytelę kas diena. O šiaip beį- 
d ra higijeną visąmę kanxe. į
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Darbininkė ir Šeimininkė Moterys Raginamos Remti Kovą Išgelbėjimui..;
Saar Srities Nuo Hitlerio Nagą

Viso pasaulio moterys mato, namus koncentracijos kempės-

moterį, vartojančią1 kdšmeti- 
kus; Ją • priskaitydavo ■prie— 
pliūškių,. Ta ir tas buvo 
skaįtonii Ukultūripgi” -ir “in
telektualai,” •' kurie ‘ nepąjisy- 
davo nei apsirengimo, nei . . ’

Tarnaičių Būklė 
i Montreale

Bet visur tas pats laukia.
Jokių tarnaičių organizacijų ką sakyti, 

nėra išskiriant katalikų ir pro- 
testonų globojamų 
(prieglaudų), kuriose minyš- 
kos visos šeim. Netenka kalbėt,

1 irgi nusigandau ir nežinojau 
, Ale aš pasakiau 

viską, kaip buvo. Tai jam lie- 
hostelių pė kitą kartą susistabdyti, jė-

gą (power), kaip taisys pre
są. Ir aš išlikau neišvaryta iš 

kiek joms rūpi tarnaičių būklė, dirbtuvės. O tas nabagas, 
Jos tik rūpinas religijos nuo- kuris mane skundė, .šiandien 
dais ir kad nario mokestį sumo
kėtum. O jei pastebi, kad kuri 
kreivai į religiją žiūri, ar po
nia įskundžia, tai būna išmesta 
iš hostelio, kas reiškia—į bedar
bės nasrus, nes tarnaitės beveik 
tik išimtinai samdomos iš hos- Jau Turim Savo Laikraštį 
telių. . j ; Dar vienas dalykas. Dabar 

Kurios atvykusios iš Anglijos,, išeina laikraštukas apie Sco- 
jei susilaukia pavainikio (kū- vji kompanijos pasielgimą su 
dikio, kol nevedę), būna de- darbininkais, užsivadina “Sco- 
portuojamos atgal. Todėl to- vi] Bulletin.” Tai baisus dieg- 
kiais atsitikimais tarnaitės da- ]yS pasidarė kompanams ir 
rosi pas kokius šundaktarius bosams. Turi jie šapos rašti- 
abortus, iš ko nevienai teko nę ir visi supuolę skaito. Na, 
numirti arba likti amžinu in-j šnipinėja pas darbininkus, 
validu. I kas rašo, kas suteikia žinias

Sunku ir aprašyti apie visas jg dirbtuvės. Vienas šunelis 
baisybes, kurias tenka pergy- mane klausė, ar aš skaičiau tą 
venti tam vargšui darbininkui laikraštį, tai aš sakiau, kad 
ar darbininkei prie šios kapita- nemoku angliškai ir klausiau 
listų sistemos. O kuomet užsi
meni apie darbininkiškas orga
nizacijas, tai kunigų išgązdintos 
ir daugumoje religingos—sunku 
prieti. Darbininkiškos spaudos 
jos niekad nėra skaitę, o mums, 
ypatingai ateiviams, sunku prie 
jų prieiti, nes gerai kalbos ne
mokam. Ims daug laiko, kol jas 
ištrauks iš tų visų nuodų, ku
riais buržuazija per metų me
tus jas pripildė. Bet tokios są- 

žiavus vaikai laukia vakarienės j]go miego ponios liguištos-ner- lygos privers jas galvoti ir lai- 
ir visa stūba stovi augštyn ko-!vuoįos> įaj varo tarnaites iš pro- kui bėgant gaus atsakymą, ko
jomis apversta, šajta, kur rei- jį0< žinau kelias vietas, kur del joms lemta visą amžį vargti.

Kiek teko sekti mūs spaudą, prie prostitucijos tas reikalinga, 
tai iš tarnaičių ir moterų, ku
rios dirba po btubas, darbo są- čių.
lygų žinių beveik nebuvo. Kai kas negali užeit, net ir giminės, 
kas gali pamanyti/ kad jos nėra , o sulyg įstatymų’tarnaitei pri- 

1 - klausančią vieną dieną savaitėj,
jau iš ryto, suranda šimtą dar
bų ir tik gauną išeit 4 v. p. p. 
O kartais ir tos pusės dienos 
negauna, nes ponios, pasigėru
sios, serga.

O tas rūkymas, tai padvigu
bina darbą. Rūko ponai ir po
nios, tai ant rytojaus visi kam
bariai pilni pelenų. O kol iš
valai visas karpetas, tai pusdie
nis praeina. Dažnai nuo . indų 
mazgojimo ir kitų darbų rankų 
oda suskyla, bet kas į tai do
mesį kreipia. Kitų sukrekusios- 
kraujuotos per ištisus metus ir 
iš to išsivysto odos ligos, kad 
ir nustojus dirbti nesugyja, bet 
vis beria visokiais pučkais.

Valgio taipogi ne visur gau
na užtektinai. Minėtoj vietoj, 
kur ta tarnaitė buvo pabėgus, 
ponia miega iki 2 vai. po pietų, 
o tarnaitėm dažnai tenka pusba-

Bet aš grįšiu vėl prie tarnai- 
Dažnai pas tarnaites nie-

taip išnaudojamos. .
Teisės, kuriomis darbininkai i 

naudojasi, ėmė jlgų kovų kol 
jas darbininkai gavo. Moterys 
mažiau organizuotos, todėl jos 
turi mažiau ^privilegijų ir dau
giau išnaudojamos. Kapitalis
tai mato, kad» prie šiandienykš- 
čios technikos mot. gali nešt 
tokį pat peįną, kaip vyrai. O 

‘‘kuomet jų užmokestis mažesnis, 
tai pelnas pasididina. O darbo 
našumas tas pats. Tai mes ma
tome,. kuomet tūkstančiai vyrų 
slankioja po gatves bevilčiai 
darbo jieškodami, tai moterys 
dirba fabrikuose prie dulkių ir 
gasų už visai mažą atlyginimą, 
kad palaikyt savo šeimynos gy
vybę. '

. \Tarp tų tūkstančių vergių 
esu ir aš. Aš dirbu po stubas 
(day work) uždirbdama nuo 
$1 iki $2 dienai. Darbas ne
paprastai sunkus. Dienai nuva
žiavus, nori tau dvi skūras nu-1 džiom laukt, kol ponia atsikels, 
lupti. Baltinių skalbimas, grin- j Nors poniai ir turi į lovą nunešt 
dų vaksavimas taip nukamuoja, pusryčius kas rytą, 9 vai., bet 

apie save negali užsiminti.
Dažnai nuo rūkymo, gėrimo ir

dų vaksavimas taip nukamuoja, 
kad vakarop negali nei strėnų 
pajudint. O čia namo parva-

kia da|ig darbo padėti kol su
tvarkai Be| man dirbant po 
stubas itenkk susieiti su dar di
desnėm "vergėm-tarnaitėm. Aš 
nors naktį namo parvažiavus 
jaučiuos damie.’d joms ir tą lai- 

.^ką4/,4n.ka vergadti. Todėl1 ir tu- 
riu ttįrslą norą .keliais bruožais 

\ parodyt darbininkams apie jų 
gyvenimą.

Pon ids, kad pigiau gauti tar
naitės, daugiausia ima iš prie
glaudos nepilnametes mergaites, 
kurioms moka nuo $10-$15 į 
mėnesį. Virėjos gauna iki $25.

Man teko dirbt vienoj vietoj, 
kur, paimta iš prieglaudos, 15

tarnaitės mainosi kas savaitę. Tarnaičių Drauge.

Linksmos Kalėdos, bet ne Visiems
Waterbury, Conn. —— Scovil 

dirbtuvėj, 21 gruodžio rytą, 
vienam darbininkui nutraukė 
ranką iki alkūnei Rollmilyje 
(ką plonina geležį). Tai kapi
talistų auka. Per didelį skubi- 
nimą pasitaiko visokių nelai
mių. Darbininkus verčia sku- 
bint dirbti. Nužiūrės darbda
vys, jeigu nedirbi kaip mulas, 
tai pradeda paleidinėt namo, o

metų mergaitė, negalėdama pa-. galų gale ir visai atleidžia ir 
kelti tokių sąlygų, vieną naktį pasako: “Pašauksim, kaip bus 
buvo pabėgus. Tai ponia tuoj 
patelefonavo minyškai, kurios 

, mergaites globoja (nes valdžia 
pavedus visas prieglaudas kuni
gų ir vienuolių globon), o pas
taroji pranešė policijai ir mer
gaitė buvo grąžinta į tą pačią 
vergiją, o jei ne, tai buvo grą- 
sinama, kad eis į kalėjimą, kai
po nepilnametė.

I Sąlygos, kuriose reikia tar- 
e I nauti, yra pasibaisėtinos. Reik 

keltis 6 v. ryto ir dirbti iki 11 
v. nakties. O po vienuoliktai 
taipgi negalima miegoti, nes po
nai kelia orgijas iki ryto. Radio, 
pianas ir girtų dainavimai tie
siog varo iŠ proto. Tas triukš- 

V mas galutinai suardo nervus ir 
A jš to dažnai seka, prostitucija, 
' kur tūkstančiai mūs seserų par

siduoda ir gyvos pūva.
Montreal, tur būt, švenčiau- 

sias miestas. Čia šimtai vie
nuolynų su tūkstančiais vienuo
lių ir kunigų ir beyeik kiekvie
nam * kvartale po kelias bažny
čias. Valdžia kunigų rankose. 
Bet čia prostitucija išsiplėtojus 
iki augščia u šio laipsnio. Yra 
kunigu ir policijos įsteigtas 
“Morality Squad,” kuris kiek
vieną savaitę areštuoja iki 800 
toki) prostitučių, arba tas vie
tas sukančius. Bet tai tik pa- 
štpinigavimo reikalu, nes jei ku
ri turi pinigų, užsimoka pabau
dą dte kitaip tariant taksus ir 
vii dina prie savo biznio, o jei 
nfttri jHnigų, tai atsėdi ir vėl 

gatvę Žinoma, į tą pa- 
Nenuostabu, kad da- 

ImMjK Montreal e narkotikų- 
joninės bylos, nes

■

darbo.” Na, tai nelauk; jeigu 
taip pasako, jau vilties nėra 
sugrįžti atgal darban.

Aš nežinau, gal su vyrais 
darbininkais kitaip yra, bet su 
moterim darb. tai tikrai taip. 
Darbdaviai pasirenka . kokių 
darbininkių-kų tik nori, ka
trie, jų manymu, jiem ištikimi. 
Bet tie skriaudikai apsigauna 
patys save. Jie nemoka pažint 
savo vidujinių priešų. O jie tų- 
priešų daug ir labai daug vi
sur turi.

Grįžkim atgal prie to varg
šo darbininko. Ar jis gali būti 
linksmas ir laukt kalėdų? Ne, 
negali, nes jis pasiliko kolie- 
kas ant visados, turi kentėti. 
O kas kaltas, ar ne kompanija, 
kuri verčia skubint dirbti ir 
nėra laiko apsisaugoti? O tie 
dykūnai lėbauja ne tik per ka
lėdas bet visuomet jie visko 
pilni. O mes, darbininkai, ne
turim už ką tinkamo maisto 
nusipirkti. Dirbam ir tuo pa
čiu sykiu badaujam. Ne mums 
kalėdos.

Darbininką Užmušė šapoj
Scovil dirbtuvės, Caster ša

poj e, sumanė įtaisyti greitesnį 
darbo padarymą ir pritaisė ko
kią ten paipą (riną), kuria 
pilti karštą metalą į padarytus 
molius. Tai ta paipa eksplo- 
davo ir užmušė vieną žrtiogų 
ant vietos. Tas žmogus pir
miau buvo nechanikas, o da
bar buvo boseliu kokiam rui
me. Jį pašaukė, kaipo smarku 
mechaniką, pritaisyt ir išban
dyt tą naują išmislytą įtaisą,

ale nepavyko, .išlipinto ban
dymo pasitaikė eksplozija. Ar 
kompanijos sustos tą darę? 
Ne, nesustos. Išmislys kitaip ir 
turės išdegt jų sumanymas ir 
dar kelis paprastus darbinin
kus užmuš.

Pasakysiu kelis žodžius a- 
pie moteris darbininkes, kaip 
mus kožną dieną vis daugiau 
ir daugiau išnaudoja. Kuomet 
praisai (kainos) visai maži 
ant darbų, tai mes, darbinin
kės, negalime padaryti jų nu
skirtu laiku, tai siunčia' tas 
darbininkes namo 1 savaitei 
(kaip jie sako, pasilsėt), ži
noma, nė viena to nenori, ba 
ir taip mažai uždirba. Tai sku
bina dirbti, kad net kaulai 
braška. O per didelį skubini- 
mą pasitaiko, kad darbą krei
vai uždedi ant dajos (padary
ta iš geležies, ką visokius mar
gumus padaro), tai susigadina 
ta daja. Tada jau, sveika, pra
puolus; jau gausi pipirų ir vėl 
namo savaitei laiko pabaudos.

Dar Trūksta Susipratimo
Tai tik pamislykit, skaityto

jai, ką turi darbininkės daryt. 
Rodos, tą kiekviena ir kiekvie
nas supranta, kad reikia susi- 
organįzuot visiems į vieną uni
ją ir tada bosai $ negalėtų taip 
kankinti darbininkus, tada sto
tų vienas už visus, visi už vie
ną. Bet yra tokių, kuriem nė 
neprasitark apie tai. Yra tokių 
kvailių, kad darbdaviam į ke
lines lenda ir skundžia darbi
ninkus, dar pridėdami ant vie
no, ant kito, o nesusipranta, 
kad ir jų tas pats likimas lau
kia.

Buvo atsitikimas, kad vie
nas darbininkas, vadinosi bo
selis, norėjo mane “iškikinti” 
laukan. Jis ką nors darė už
pakaly mano preso, o aš jo ne
mačiau ir pradėjau dirbti. Tai 
jis šoko, kaip liūtas ir pradė
jo rėkti ant manęs, būk aš no
rėjus jam ranką nukirsti pre
su. Pasišaukė bosą ir viršinin
ką (big boss) ir sako, kad aš 
tyčia tą darius, žinoma, aš

jau ant gatvės valkiojasi. Vir
šininkas pagavo laikraštį skai
tant laike darbo, na, ir davė 
saktį. Senovės patarlė sako : 
“Nekask kitam duobę, ba pats 
įpUlsi/’; i i

jo, kur jis matė tą laikraštį. 
Sako: “Vakar du vyrai dali
no pas šapos vartus.” Aš jam 
sakau: “Gali suareštuot tuos 
vyrus už dalinimą tokių laik
raščių.” Tai jisai sako: “Kam 
areštuot, kad viską teisingai 
rašo. Ir jis jį užvadino “Com
munist Paper”. Jis kalba už 
darbininkus ir sako, kad tei
sybę rašo tas laikraštis, kad 
tik su juo imtum kalbėt atvi
rai. • ••

Draugai darbininkai-kės, 
būkite atsargūs kalboje! Jei
gu nežinote, kas per ypata su 
jumis kalba, tai užtylėkite, 
palaikykite slaptybėj apie 
komunistų veikimą. Dar reikia 
kentėt, dar ne viskas prireng
ta tiems nevidonams.; Bus, lai
kas, kada juos i pristatysim 
dirbti už 13c. tūkstantį. Mes 
juos pasiųsim ne namo, ale į 
kalėjimą už sugadinimą dajos, 
pasiųsim ten, kur jie dabar pa
siunčia ir kankina mūsų drau
gus šaltuose urvuose už darbi
ninkišką veikimą, šimtai mūsų 
draugų kenčia nuo tironų ran
kos. Mes juos, už išnaudoji
mą, įmesim į šaltus'karcerius, 
kur jie įmeta nekaltus darbi
ninkus.

su augančiu pasibaisėjimu, gy
venimą, kokį naziai - užmetė 
Vokietijos moterims: “Kirche, 
Kueche, Kinder” (bažnyčia, 
virtuvė, vaikai). Tokia yra na
zių programa,moterims, kuria 
norima padaryti moteris “vai
kų veisėjomis” nazių karo ma
šinai.

' * ; i t 1

Ar turi Saar srities moterys 
būti atiduotos Hitlerio rankos- 
na pildymui virš minėtos poli
tikos? Mes, moterys, darbinin
kų klasės organizacijose Jung
tinėse Valstijose supranfame, 
kad tas yra vięnų iš klausimų, 
kurie bus išspręsti 13 d. sau
sio, ,1935 m., kuomet bus Shar 
srities balsavimai’, nustatymui 
sutiks, ar- nė 800,000 S(aar sri-( 
ties gyventojų tapti dalimi Vo
kietijos.

Tūkstančiai Nazių Agentų

Hitleris pasiuntė tūkstan- 
1 čius savo agentų į Saar sritį 
’ vesti kampaniją už nazių lai- 
' mėjimą. Naziai registruoja net 

beprotnamių įnamius ir miru
sius, kaipo balsuotojus. Jie 
praleido milionus dolerių įve
žimui į Saar tūkstančių, savo 
pasekėjų tikslu ]

na,’ “nušautus bandant pabėg
ti.” Jos pačios bus priverstos 
badauti sulyg nazių, prisaky
mo visiems priešfašistams, 
taip, kad : (kaip vadovaująs 
nazis sako) “ta veislė turi bū
ti išravėta.”

Męs turime ginti savo sesu
tes Saar srityje. Mes turim,e 
palengvinti darbą Saar prieš
fašistams, kurie drąsiai, nežiū
rint nazių teroro ir persekio
jimo, eina iš kaimo į kaimą, iš 
miestelio į miestelį karštai ves
dami kampaniją prieš Hitlerį 
už pasilaikymą dabartiniame 
stovyje. ' ' i ■ J ■ :

Mes pasižadame naudoti 
visus praktiškus- būdus ir tsu-( 
manumą gelbėjimui toje ko
voje, suteikti, dabartinio stovio 
kampanijos, kovotojams avalų 
ir drabužių tęsimui vedamo 
darbo. Mes manome, kad siun
timas drabužių ir maisto prieš- 
fašistų žmonoms ir kūdikiams 
yra pareiga.;

Sukeikime Aukų

Virš visko mes pasižadame 
remti Saar srities priešfašistus 
aukomis jų priešfašistinei

nei

t

Ta Pati.

* 
■%

padauginti | spaudai, lapeliams, jų kalbė- 
balsų skaičių už Hitlerį. Jie •' tojams, kad jie galėtų pasiekti 
naudoja terorą, fiziškąjį puola j kiekvieną valsčių, šaukiant 
priešfašistinius žmones. Tarp-1 darbininkus balsuoti prieš Hit- 
tautinės Darbininkų Pagalbos 
viršininkė buvo taip sumušta 
už priešfašistinį veikimą, kad 
ją turėjo gabenti ligonbutin. 1 

Saar srities Bendras Prieš- 
fašistinis Komitetas, kuris susi
deda iš darbininkų, vidurinės 
klasės, katalikų ir kitų religi
nių grupių, taipgi politinių : 
partijų ir tt., sako su didžiau
siu pasiryžimu: “Mes neleisi
me Saar paversti < kita koncen- , 
tracijos kempe Hitleriui.” Jie 
yra nusisatę, kad Saar srityje 
politinės partijos, darbo uni- : 
jos, broliškos ir apšyiet'os or
ganizacijos netjiiš paskelbtos 1 
nelegalėmis. Jie yra pasiryžę 
neleisti sudeginti knygas . bei 
sunaikinti kultūrą Saar srity- , 
jė.

Jeigu Saar taptų dalimi Vo
kietijos, priešfašistinės mote

rys matys savo vyrus išgabe-

Visos moterų organizacijos 
privalo rinkti kenuotą maistą 
siuntimui į Saar, taipgi šva
rius, dar dėvėtinus drabužius. 
Kiekviena organizacija priva
lo parduoti nors vieną knygutę 
ženklelių, kurių bendra verte 
yra $3. ženklelių knygutes ga
lite užsisakyti Nacionaliam 
Komitete Gelbėjimui Vokieti
jos Fašizmo Aukų, 870 Broad
way, NevvYęrk^N. Y.

Saar priešfaši^tinė kova yrą 
mūsų kova. Mes suprantame, 
kad Hitlerio laimėjimas būtų 
smūgis viso pasaulio darbinin
kams.

Mes, moterys, duodame savo 
solidarumo žodį. Mes glau
džiai stovime užpakalyje ko
vos už Saar dabartinę nepri- 
gulmingą sritį.

Margaret Cowl-

prausimosi, sus 
abelnds švaros, 
.skirdavo nuo masių, padary- ZTJ? 
davo lyg atskira sekta, kuri sa
vo išžiūra nebuvo panaši į visą 
pasaulį.. Aišku, darbininkai ne- • 
užsitikėdavo apskretusiam, susi- ’’ 
vėlusiam “draugui”. Šiandieną į 
tai skirtingai žiūrima ir kaip ' 
viena draugė rašo: “Lai jūsų.; 
lūpos būna taip raudonos, kaip * ‘ 
jūsų įsitikinimai!” Ar sutinka- 
te, draugės, su šiomis išvado- 
mis ?
yięnuplik’ą “Madni^

Buržuaziniai . laikraščiai už- r 
pildyti paveikslais ir1 straipfc- 
nikis apie vienudlfką 'moterų; 
kurios skaitomos geriausiai' ap-
sirenguSiomis visose Jungtinėse -Tj 
Valstijose. Viena jų yra ponia' 
Rooseveltienė, seka “augštos, 
draugijos” vadovės, rašėjos, ak- 
torkos ir tt. Darbininkių tarpe’ 
“madnių damų” nesimato. Dar
bininkėms leista tik gaminti 
brangius šilkus ir pliušus, kru-< 
vinais pirštais siūti brangias 
šlebes, leista joms poniutes 
apšvarinti, sufrizuoti, apgri- 
miruoti, išmasažuoti ir apreng-' 
ti visokiais brangumynais. IS; 
darbininkių rankų išėjusi, kad 
ir didžiausia baidyklė atrodys- 
“madinga dama.” Už tą dar
bininkės gauna saują trupinių 
nuo ponių stalo. Bet ateis lai
kas. . .

B. E. Senkevičiene.
2

Trumpos Pastabos
ALDLD 6-to Apskričio 

Komiteto PosėdisKompanijos Sargas Nušovė 
13 Mėty Vaiką

CLEVELAND, OHIO
Būrys vaikų ėjo Pennsylva

nia gelžkeliu, kur randasi Py
ramid Coal Co., 6402 Cedar 
Ave. Joseph Aldxander, 72 
nt. “vačmanas”, patėmijęs vai
kus ant gelžkelio liepė ęiti Ša
lin. Gilbert Brown atsakęs: 
“mes ne ant tavo nuosavybės.” 
Taip “vačmanas” ir paleido 
šūvį iš šautuvo, kurio šruotai 
suėjo į vaikučio veidą ir kū
ną. Gilbert Brown randas li- 
gonbutyje, kritiškame padėji
me. , ‘

Alexander aiškinasi, būk tai 
vaikai bąndę vogt kompanijos kasinius susirinkimus bent kar- 
anghs. BroWno draugai sako, • mgnes|. §juo laikotarpiu 
xra<?iJ0 1U* kasdieninių perversmų, vis di-
Vaikučio motina prižiūri mcĮ~ j dej^nčių susikirtimų su valdan- 
kyklą ir gauna $15.50 l savai- g>aja ^jase> fagjzmo pavojui ir 
tę, iš ko turi užlaikyti 11 šei- .karui besiartinant, toki lavini- 
mynos. Senis “vačmanas ’ pa- mosj susirinkimai yra būtini, 
sakęs, kad jis tik pildė kom- savitarpinėse diskusijose ne tik

už organizacijos sienų. Prieita 
prie išvados, kad į moterų or
ganizavimą reikia kreipti dau-

Teko dalyvauti viršminėtame giau atydos, taipogi bus atsi- 
posėdyje 10 d. gruodžio, Phila- 
delphijoj. Nors ne visi seno ir 
naujo komiteto nariai dalyvavo 
posėdyje (nesirado, rodos, tri
jų), bet posėdis į mane įspūdį 
savo pavyzdingumu ir rimtumu, 
kur tapo padėtas pagrindas at
eities veikimui ALDLD O-to 
Apskričio ribose. Visos kuopos 
turėtų imti domėn apskričio ta
rimus ir bandyti vykinti juos 
gyvenimam Du iš svarbiausių 
tarimų buvo: įvedimas savitar
pinio lavinimosi visose kuopose, 
pradedant su Lenino mirties pa
minėjimu, ir laikant tokius dis-

šaukta į visas kuopas, kad jos 
išrinktų moterų komitetus pra- 
vedimui to darbo. Tokie komi
tetai ne tik kad imtų iniciaty
vą traukimui moterų į mūsų 
organizaciją, bet prižiūrėtu, kad 
iš jų kolonijos tilptų raštai į 
moterų skyrius mūs spaudoje, 
susirištų su tarptautiniu mote
rų judėjimu, kur tokis egzistuo
ja ir tt. Ypatingai draugės phi-l 
ladelphietės turi dėti daug pa
stangų, kad užinteresavus mo
teris mūsų judėjimu, turi gerai 
prisirengti prie ateinančio va
jaus, o draugai vyrai turi su-

VALGU GAMI
NIMAS

Slavų “Kolači”
Paimkite 1 šmotuką mielių ir 

išleiskite jas 4 šaukštuose šita) 
vandens.! Lai Ipastovi 5 iihinU- 
tęs. Supilkite bliūdan ir ten 
dadėkitč1 V'Šaukštus cukraus, 2 
suplaktus kiaušinius, 1 puodu-vr/ 
ką. šilto pieno, 4 šaukštus tar-.i/Tirf 
pyto sviesto, 1/2 Šaukšto drus
kos, tarkuotą žievę nuo 1' citri
nos ir 2 puodukus miltų. Vis
ką gerai plakite per 3 minutes. 
Dadėkite dar 2 ir 1/2 puoduko 
miltų ir išminkius gerai, padė
kite šiltoje 
4 valandas.

Darykite 
kukulaičius
tuotos blokinės, šaukštu įspau- 
skite vidury duobiukes ir vidu- 
ryn dėkite kokių nors ^konfitū
rų. Labai gerai tinka morelių 
(apricot) marmaliadas bei si y-' 
vų košė. Uždengkite ir lai dar ’ • 
kyla 2 valandas. Tada kep-”< 
kite 15 minučių vidutiniame pe- " 
čiuje.

B. E. S.—Easton, Pa,

■' v

vietoje, laikyla per

rankomis apvalius 
ir dekite ant svies-
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Nekeptas Vaisių Pyragas ””
Dėk į nedidele lėkštę klodą r( 

(layer) maltų figų ir apdengk 
jį su klodu maltų riešutų ir da-'A' 
tilių (dates), supjaustytų ma- 
žais šmotukais, paskiau uždėk 
šviežiu tarkuotu cacoanut. Vėl., 
atkartokite, iki subudavosite pa
geidaujamo storio pyragą. Ap-”' 
dėkite viršų šviežiu cocoanut.

t. '■

teikti joms draugiškas* koope- Atpjaukite plonu jautriupęilhn\J 
racijos. , * J' j L -ir paduokit mąžomis’pūrrijc^is.*

— —-----—.------ „ — — —
mynos. Senis “vačmanas” pa-Į. 
sakęs, kad jis tik pildė kom-jj 
panijos įsakyroą ir Ijijojos pra- kad prasiblaškytų nekurie ne- 
rast darbą, visai nemanęs šau
ti vaiką.

Tas atsitinka ne Sovietų Są- ant naudos visam judėjimui 
jungoj, bet turtingoj šalyj, 
Jungtinėse Valstijose, kur ka
pitalistų klasė padaro darbi-, 
ninką žmogžudžiu už kelis do- ris buvo diskusuojamas ALDLD 
lerius savaitėj. Sovietų Są-^-to Apskričio posėdyje, tai mo- 
jungoj toki seniai gauna pen- terų traukimas į ALDLD. šis

aiškumai, bet pakeltumem mūs 
ideologinį žinojimą, kas būtų

Moterų Komitetai <
Kitas svarbus klausimas, ku-

lerius savaitėj. ;
jungoj toki seniai gauna pen-!terų traukimas į ALDLD. .... 
siją ir neturi drebėt iš baimės, | darbas kaip kur pusėtinai ap- 
kad, nepildant kompanijos .leistas, taipgi nepajėgta įtraukt 
įsakymų, neteks darbo. Vei- visas LDSA nares į ALDLD. 
kiausia šiam seneliui prisieis Kalbant apie Philadelphijos bu- 
baigti, amžių kalėjime.

S. M
vusią didžiulę LDSA 11 kp.—- 
didelė dalis jos narių pasiliko

Dažai ir Pudra ’
Nemažai diskusijų sukėlė 

“Daily Worker’ ’ moterų skyriu
je tilpęs straipsnis apiė lūpų

* i t ji • t ’ »T 7"T' f

į j t (Saldainiai įjį
Sumalkit ar sukapokit 1 puo

duką riešutų, 1 puoduką figų, 
pupę puoduko datilių. Pridėk, 1je viipco suniuBins apie lupų ; v , v. 1

dažymą ir kosmetikų vartoji- šaukšt? su,^°s ,rx
susipratusioms darbinio- ”« ket™ta’n>

Kems. iš iaiškų gaiima supras- Jado' ,Išk?č*ok. ant ,lentos.,aP>- , 
ti, kad didžiuma stoja už kos- ^ars yk «^>ais ir supjaus- r

mas 
kėms. Iš laiškų galima supras lado. Iškočiok ant lentos, api-

metikus (žinoma, neperde
dant). Nieko blogo, jeigu mot. 
bei mergina pasidabina ir at
rodo žmoniškiau. Neretai nuo 
sunkaus darbo, nedamiegojimo 
ir nedavalgymo lieka mot. iš
blyškusios, suvargusios, ir jeigu 
pudra pavilgo savo blizgančią*

tyk į pageidaujamos formos ga- 
** . r*’’ ■ j~---------------- ---------.J ■ »»baliukus.

r Salota
Sutarkuok morkų ir kopūstų 

kiek pageidauji ir pridėk razin- 
kų irpusę puoduko riešutų. Iš
maišyk, ar jau gatava paduoti : 

nosytę bei paraudonina lūpukes, su grietine, (smetona), arba !
kas tame blogo? Tiesa, buvo 
laikai, kada (ypatingair parti
joj) žiūrėdavo su panieka |, , į

varške.
“Laisvės” skaitytoja,

ILL#

Oregon City, Ore.
•*»

v .?&
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Žinios iš Lietuvos

visus tuos

J-ve.

Raikomo

I ir .. f > . I < . / i 1J .

gose šlebėse), paskelbė streiką.

nuošimčiai 
Apie 105,- 
3;3b0 ėski-

pamatė apie “Tomas 
tai ir v^l mano-— 

ą žinau.”

.KANADOS miestas Montre
al yra antras didžiausias frąn- 
cūzi&kas npestas pasaulyje. Pir- 
mas yra Paryžius.

vavimas. Raikomas, paėmęs 
domėn šias spragas, nutarė 
tučtuojau pašalint 
nedateklius.

MONTREAL^]; Kžnaddj, vie7 
ridm žmogiii įfkfdubdą tik Vieną 
butelį degtines. Jei dar gali 
aiit kiJjų pĮštov^ti, tai vėliau

KANADOJ yrą 9,658,000 gy- 
ventojų, kurių 25 
kalbat frahcūziškai. 
000 yth ihdkntį ir 
mų.

Kaip Reikia Skaityt?
“Šviesa

Tenka kiek pakalbėti apie 
“Šviesos” turinį. Mes gauname 
daug užgirianČių raštų, kad 
“Šviesa” vaidina didelį reiškL 
nį darbininkų judėjime, bet 
gauname ir priešingos nuomo
nės, nors, tiesa, labai retai kas 
neigiamai atsiliepia.

Štai vienas drdu£as iš Athol, 
Mass, rašo: “ ‘Šviesos’ No. 4 
telpa tie patys raštai su mažo
mis išimtimis, kurie buvo jau 
pervaryti per ‘Laisvę,’ kaip 
tai: ‘Tekstiliečių Streikas,’ ‘15- 
ką Metų Amerikos komunis
tų Partijos,’ ‘Tomas Moonėy,’ 
‘Septyniolika Metų Sovietų Są
jungos Gyvavimo.’ Mano nuo- 
ftione, ‘Šviesa’ neužpildė jo
kios spragos, kaip buvo pasi
girta.”

Ar tiesą tas draugas rašo? 
Žinoma, kas skaitė “šviesos” 
raštus, tas pasakys, kad ne. 
Tiesa tik tame, kad tomis te

rmomis buvo rašyta mūsų spau
doje, bet nei drg. iš Athol,

F Mass., nei kas kitas neparodys 
.‘nei vieną raštą “šviesoje,” ku
ris jau pirmiau būtų tilpęs mū
sų spaudoje. Visi raštai, telpa 
“Šviesoje” yra nauji, nei vie
nas dar lietuvių laikraščiuose 
nebuvo išspausdintas.

Kame Yra Priežastis?

Kur reikia jieškot priežas
ties, kad vienas ar kitas drau
gas sako, kad tie raštai jau 
.buvo per “Laisvę” “pervary
ki”? Priežastį rasime tų drau

gų nesusipažinime su darbi
ninkų klasiniais reikalais ir a- 
b’elnai literatūra. Vienas ar 
kitas draugas pamato, kad yra 
raštas apie Sovietų Sąjungą, 
tad ir mano, kad, ve, “tas pat- 
sai>° J." '

^Moonėy.
“žfn£u, jAu senai 
Pamatys raštą apie KorhuniS-

* tų Partiją, jam ir vėl ’“žino- 
‘ ina^ ir senas dalykas.”
1 Bet ar tikrumoje taip yra? 
j Ne, ir toli gražu ne. štai 
’ “Šviesos” No. 4 tilpo straips- 
j nis “Septyniolika Metų Sovietų 
»Sąjungos” ir “Laisvėje” No.
• 304 straipsnis: “Sovietų Sąjun- 
' ^a Turi Daug Duonos*” Kaip 
‘ vienas, taip ir antras straipsnis 
’.yra apie Sovietų Sąjungą, net

abii viend autoriaus, bet ar ten 
yra vienas ir tas patsai ? Nieko 
panašaus. Gyvenimas • bėga, 
dfifykaii keičiasi, ypatingai So
vietų Sąjungoje,^ kur sėkmin
gai socializmas būdavdjamas. 
Tėn labai greitai daug vis nau
jų dalykų yra: papildymai e- 
koridmijoje, pakeitimai ir sąly
gose. Kiekvienas supras, kad 
daviniai, kurie bu^o Metai lai
ko atgal tikri apie žemės ūkį, 
apie industriją, elektrifikaciją 
ir kitas šakas, dabar jau ne
tiks, dabar jau nauji atsieki-

Tas patsai yra ir kitais 
klausimais. Jeigu męs skaitė
me vieno draugo straipsnį a- 
pie tekstiliečių darbiiiinki) 
streiką, tai tas dar nereiškia, 
kad mes jau viską žinorhe, kas 
to streiko riietu buvo, kokių 
jis ddvė piaihokų, kokis .buvo 
darbininkų tĮPMS, Kokios buvo 
klaidos ir priežastys jo pralai
mėjimo. Kodėl? Todėl, kad 
tas draugas gal gerai žino a- 
pie Lawrence, ar Lowellio, ar 
kito kokio mieesto darbininkų 
kovas, bet labai mažai žinq a- 
pie EaStęno ar Patęrsono dar
bininkų kovas, ir sąlygas. Vie
nu ir tųorjl pat plausimu prisi
eina skaityti kelis straipspiųs 
ir visur bus naujo, naujų fak
tų, naujų papildymų.

Paimkime tokį pavyzdį. Yra 
parašyta net kelios istorijos 
Sovietų Sąjungos Komunistų 
Partijos, kaip, tai: Epi. Jarp- 
slavskip, N.‘ Popovo, ir kt. Ar 
perskaitęs vieną iš tų istorijų 
jau žinosi Soy. Sąjungos Ko
munistų partijos praeitį? 
Taip, bet tik maždaug, bet dar

ir “Tie Patys Raštai” [ ne viską žinosi. Skaityk kitp 
draugo parašytą istoriją ir vėl 
rasi naujo, skaityk trečio ir 
bus naujų faktų ir tt. O juk 
jos visos parašytos vįenu tik
slu—nušviesti . Sov. Sąjungos 
Komunistų Partijos praeitį, 
jos rolę kovose, jos istoriją, 
Kodėl taip yra? Todėl, kad 
ne visus faktus žino visi" jų 
autoriai, ne visi vienaip ir su
pranta partijos rol^, jos isto
riją.

Jeigu mes paimsime tokį da
lyką,. kaip sumušimą Vrange- 
lįo. Trumpai visi žinome, kad 
Raudonoji Armija sumušė' ge
nerolą Vrangelį, išvijo jį ir,tai 
buvo paskutinis kontp-revdlįu- 
cijos stiprus būrys. Bet kiek 
yra parašyta knygų tuo klau
simu, gal 50, ar gal ir dau
giau. Ir skaityk jas ir kiekvie
noje bus kas nors naujo.

Kalbant apie bėgamus klau
simus, apie tą, kas gyvenįme 
keičiasi, negalima sakyti, kad 
jau viską žinau, nes tai yra di
delė klaida.

Skaitykite ir Mokinkitės
Sovietų Sąjungoje yra daug 

išleista knygų, patariančių 
kaip patiems mokintis, kaip 
pakelti savo žinojimą. Ten yra 
apibudinama:

(1) Skaitymas nūsekliai, tai 
yra, kada straipsnį ar knygą 
atydžiai perskaito.

(2) Skaitymas ir studijavi
mas, f ai jAu, kada ne Vien 
skaitoma, bet štraipsnys ar 
knyga yra studijuojama, daro
mos iš jos ištraukos, daromi 
papildymai, lyginama su kito
mis knygomis.

(3) Paviršutinis skaitymas, 
tai yra, kada straipsnis nėra 
net ištisai su vidutine atyda 
skaitomas, kada permeta aki
mis, paskaitoma pradžioje, vi
duryje, pabaigoje ir jau “per
skaitytas.”

šis skaitymas yra rekomen
duojamas tik rėtkarčiais nau
dot, skaityti tas knygas ar 
straipsnius, kūriė neliečia patį 
skaitytoją. Bet reikia vengti 
užsikrėtimo viską skaityti tik 
paviršutiniai, nes tas sugadina 
žmogų, užbukina jo suprati
mą, pripratina, ir žmogus atsi
lieka visais klausimais.

Pavojinga Liga
Šis paviršutinis skaitymas, 

platinasi, kaip tokia iiga. Jis 
užgriauną laikiaščiį skaityto
jus ir mūšų orįahizacljį na
rius. Milžiniška didžitim^ laik- 
raščiį Skaitytojų įuo'š skaito 
tik paviršutjiiiai. Pasiima “Lai
svę” ar “Vilnį”, vietoti atydžiai 
skaityti,, tai peržiūri žiniiį ^nt- 
ga|vius, perskaito vieną\ kit^ 
patikusią iš, antgjįlvio ziiiią ir 1 
jau žinios “perskaitytos!” At
sivertė kitą puslapį ir yel tas 
patsai^. Pamate raštą apie So
vietą Sąjungą,, mano: “Never
tas Skaityti, neš viską jau ži
nau.” ,MatQ raštą apie Komu
nistų Partiją ir , vėl mano: 
“biriau, sena gięsmė?’. Verčia 
toliau, randa ra^tą hpie unijas 
ir. vėl mano: “S.enąs, senas 
klausimas—žmau.” Ir taip į 
dešimts ar dvidešimts minučių 
jau perskaitė” laikraštį. j

Taip daro daugelis ir “švie
sos” skaiytojų. Pavarto, pažiū
ri, na, ir pari, na, ir padarė išvadą : Kaso 
apie tilps įat. dalykus, talpina 
senus sįraipsnius.” Paįmš,įmy
gą ir vėl ta pati išvada“Senu 
klauąimu.” Bet pasikalbėk su 
tokiu draugu pamatiniai, pa
matysi, kad jis ir tuom ir kitu 
klausimu žalias, žaliutėlis. iš 
“didelio” žinojimo—veik nie
ko nežino. O priežastis, kad 
neskaitė, nesidomėjo, lęad už
sikrėtė perdaug paviršutiniu 
skaitymu.
* Jeigu ALDLD nariai būtų 
perskaitę, jau nekalbant apie 
studijavimą, bet žmoniškai 
pėrskaitę, mūsų visas išleistas 
kpygas, tai mes turėtume bent} 
10 kartų daugiau pralavintų

EAISVE Trečiai, Gruodžio c

draugų ir draugių, kaip iad 
jdali^yra. .

■ Draugai, meskite senas pa
sakas, kad jums mūsų spauda 
neduoda naujo, bet ją skaity
kite. Mes negalime išgalvoti 
naujas temas ir rašyti apie tą, 
ko nėra; Mes rašome apie pa
saulį, kuriame i*nes gyvename, 
apie naujus įvykius, apie pa
pildymus, apie naujus patyri
mus klasių kovoje, apie išva
das iš pergyvento laiko ir a- 
pie padarytas klaidas.

D. M. Šolomskas.

Iš KOMUN. JUDĖJIMO 
Rokiškis: Ant Kiek Išpildem

; U ■ ) ’

Buvom išdirbę trijų mėnesių' 
planą (liepos, rugpjūčio, rug
sėjo mėnesiams). - Buvo numa
tyta: partijos narių skaičių pa
didint nuo 35 iki 70, pasirū
pint, kad komjaunimo narių 
skaičius išaugtų nuo 17 iki 40, 
RP—nuo 4 iki 30. Gaut ry
šius su gelžkelio stotimis Obe
lių, Rokiškio, Panemunėlio ir 
su Juodupės fabriku. Išpildy
ta: Partijos narių skaičius pa
didintas iki 66, komjaunimo— 
iki 42, RP—iki 35 narių. Gau
ti ryšiai su Obelių, Rokiškio, 
Panemunėlio gelžkelio stoti
mis, gauti ryšiai su Obelių 
bravoru (plane nebuvo numa
tyta). Negauta ryšių su Juod
upės fabriku. Galima buvo dar 
daugiau nuvėikt, bet nebuvo 
tinkamai pastatyta planui vyk
dyt kuopelėse kontrolė. Ne vi
sos kuopelės tinkamai pildė 
planą. Rokiškio pirmoji kuo
pelė Savo plano visai neišpil
dė, antroji tik pusiau išpildė. 
Komjaunimas del prasto kom
jaunimo raikomo, vadovavimo 
buvo apsnūdęs. Nei viena Ro
kiškio komjaunimo kuopelė ne
buvo pasistačius , sau ; plano

II | ...................................................... .. ..................... ......................... ... ■ - —............................................
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis
jau silpna, tai išstūmė ant gat
vės ir eik kur nori.

Dvaši’škiją ir kapitalistai 
—šv. vienodą širdį turi, vienodai iš- 

perdetinės naudoja tuos vargšus darbinin- 
uxoucjtjn.vo, kus. Ir ta nuskriausta darbi-

širdingomis seserimis. Jos bo- niūkė, išmesta į bedarbių eiles

Mielaširdingos Seserys
• —-........ I

. WATERBURY, Conn.
Marijos ligoninėj ,J 
yra. “sisterkos,” vadina miela-

sauja visame kame.
Prie skalbimo darbe dirba 

kelios darbininkės. Yra dar
bų sunkesnių ir lengvesnių. 
Viena darbininkė, V. M./dirbo 
prie prosavojimo mašinos, ką 
per dieną turi stovėt ant vie
nos kojos, o su kita koja turį 
laikyt mašiną prispaudus, kad 
'suktųsi volai. Tas stovėjimas 
ant vienos kojos be abejo, pri
vargina per dieną.
; - į v t , f , į

, | AtČjus perdėtinei “sisterkai” 
V. M. paprašė, kad pamainytų 
darbą ant valandos ki'tūs ir pa
siskundė, kad labai pavargo. 
“Mielaširdinga sesuo,” nė vie
no žodžio nesakius, nuėjo. V. 
M. manė, kad jau viskas ir Už
sibaigė. Vakafe, prieš ėjimą 
namo, davė žinią, kad V. M. 
ūteitų į raštinę. Ten “m. se
suo” sako: “še tavo algą 
(pay) ir eik namo. Kad tau 
persunkti, tai kita galės leng
vai tavo darbą dirbt.”

, Na, tai tau “mielaširdingos 
seserys” ! Už paprašymą len
gvesnio darbo davė “triū.” Ta 
darbininkė moteris yra našlė, 
turi tris vaikus. Viena mergai
tė dirba pusę dienos, kitą eina 
į mokyklą. Kiek ta mergaitė 
gauna už 6 pusdien. ? Ogi $3. 
Tai kaip gali pragyvent 4 ypa- 
tos su trim doleriais. Ta mo
teris toj skalbykloj buvo 6 me
tus išdirbus. Ir kada sveikata

kus. Ir ta nuskriausta darbi-

Kitais: žodžiais, jeigu liga* yra ^pildys A. Vįfeilauskib 
plaučių uždegimas arba apne- 
^a'Iėdintąs kūūo 'sąnarys,' ką 
ateivis Atorėjd prieš atvyki
mą į Su v. Valstijas, tai jis ga
li kreiptis prie ligohbūčio del 
viešos pagelbos, bėt jeigu atei
vis serga širdies liga, arba 
džiova, arba kita rimta liga, 
tai jau visai kitas dalykas.

FL.I.S.

Taipgi kalbės J. OrmAn, LDS . 
nuoliiį organizatorius, ir S. Šasn: 
kieno, viena iŠ “Laisvės” redakte 
Jie • kalbės 'apie lietuvių darbini 
padėtį. Kviečiam visus skaitlr 
atsilankyti ir išgirst svarbių ž-

(304 j

ir dar jiesusipranta, dar eina į 
bažnyčią, dar neša paskuti
nius centus ir dar tiki kunigų 
išsvajotam dievui. Kunigai ir 
“sisterkos” patys netiki į die
vą. Pagaliaus, jei jie tikėtų 
beht į savo skelbiamą artihio 
meilę, fai nebūtų tą našlę mo
terį išmetė į gatv£ kęsti alkį 
ir šaltį. Katalikai tikinti dar
bininkai turėtų suąiprasti ir nū-1 pirmądieni, Vąkąre, gruodžio 31 d., 

, v z ii 1934, tai yra baigiant mėtus!ir lau
kiant naujų metų, bus balius Komu
nistų Partijos 3-čio dist., Girard Ma- 
nbr Hali, 911 W. Girard Ave.; Phila., 
Pa. , \ ,

Visi lietuviai darbininkai dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai minėtam pa- 

j rengime, tuomį paremsite Komunistų 
' Partiją ir jos vedama? kovas. Bus 
gera orkestrą Šokiams. Tad visi į 
šokius.

Komitetas.
(306-308)

išsvajotam dievui.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UžftAšYk

PRANEŠIMAI Iš KITUR
----—i______________ _  ' ,  —==

PHILADELPHIA, PA.

plėšti veimainybės kaukę nuo 
dvasiškuos veido.

“Amnestija” Austrijoj
VIENA. — Austrijos pre

zidentas Miklas paliuosavo 
iš kalėjimų 80 hitlerininkų 
ir 90 socialistų, ir panaikino 
bylas prieš 2,000 Hitlerio ša
lininkų, kurie buvo traukia
mi atsakomybėn už dalyva
vimų sukilime prieš katali
kiškų Austrijos fašistų val
džių pereitą vasarą. Bet ne- 
paliuosuota nei vienas ko
munistas. Tūkstančiai ge
riausių revoliucionierių te- 
bepūdoma, kalėjimuose ir 
koncentracijos stovyklose.

KANAĖOJE gauti persisky
rimą reikia special io seimo nu
tarimo. Byla seime išklausoma 
prie uždarytų durų.

CLEVELANDO ŽINIOS
DUVO pasistacjius , sau ; pianu. i ; >. ,
Taipgi nepakankamas buvo | Skurdas Padaro Vaikus 
partraikomo konkretus vado-

Antras Rokiškio 
Planas

? Rokiškio . raikomas pasista 
tė sdu 3 mėnesių (spalio 15 d. 
iki sausio 15 d.) planą: padi
dint partijos narių skaičių nuo 
66 iki 120, paširūįint, kad 
komjaunimas išaugtų nuo 42 
iki 70, R.P.—nuo 30 iki 100; 
apimt pasitarimais bei pasi- 
k a 1 b ė j i hi ais nemažiau 900 
žmoflių; pravest 16 įhitįrigų, 
kūriė apimtų 200 žmonių; su
rinkt partijos Reikalams 260 li
tų ; išlėist laikraštuką; gaut ry
šius šū JUodupės fabriku, g’aut 
ryšius su Skapiškiu.

Mes, Rokiškio raikomas, iš- 
šhūkėni į sdėlal. lenktynes Pa
nevėžio raikonbią, pasižadėda
mi išvardintą įilhilą pei-pildyt.

. Rokiškio Raikomas.
(“Tiesa”)

GRAlkU AritOKAtŲ 
ŠTfefcifrAŠ

ATį^Ai,—Graikų advokatai, 
jroteštuodami įries teisingumo 
nihisterio reikalavimą stoti 
;eisme togose (tam tikrose ii- i • • j i■ ./». i . ..į. Gi

žmogžudžiais
Johny Malonė, 16 metų, 

11301 Ingersoll Rd., “grand 
jury” apkaltintas pirmo laips- 
nič žmogžudžiu už nušovimą 
gasdlmo Stoties patarnautojo 
Patlbn.

Johny tėvas, dirbdamas ge
ležies išdirbystėj prarado svei
katą, apsirgo 14 metų atgal. 
Nuo to laiko visa šeimyna at
sidūrė skurdan ir badas pra
dėjo žiūrėt visiem akysna. 
Johny vos buvo dviejų metų, 
kuomet šeimyna priversta bii- 
vo verstis pašalpos įstaigų tei
kiama šiokia tokia pagalba. 
Kadangi šeimyna buvo didelė, 
8 vaikai, tai jo motina nega
lėjo tinkamai prižiūrėt ir ap; 
rehgt savo vhikų siųsdama į 
mokyklą. Jisai ir kiti jo bro
liai ir sesers priversti buvo ei
ti mokytis pusnuogiai ir, tan
kiai, purvini. Tas atkreipė 
atydą kitų vaikų ir mokytojų. 
Mbkytoja tankidi bdrdavo Joh- 
riy. Tas viskas atsiliepė į jo 
sveikatą ir jauną protą,.

Jaunuolis augo baisiose gy- 
y^imo, aplinkybėse? Joję gy
venimas buvo praghras. Gy
veno prasčiausio j vjetoj, kuri 
vadinama. f‘kruvinast kąmpas,” 
kur sukinėjasi gengstexiai, 
įvairios gyvenimo išmatos. Jau
nas vaikas ^iško prisiklausy
davo. Ateina kalėdos. Visi 
šneka ąpiė dovanų davimą. 
Johniui tas yra svetima. Vieną 
kartą vagišius jam pasiūlo, 
kad jis pasidarytų sau pinigų, 
duoda jam ginklą. Johny nu
eina gasolino. štotin, paliepia 
Patlonui pakelti, rankas hugš- 
tyh, pats išsigąsta, pkšęąųįzid 
šautuvo gaiduką ir nušauna 
stoties aptarnautoją, tokį pat 
skurdžių darbininką, kaip ir 
palši

Jbhny pats pasiduoda pėli- 
cijai. Papašakojsk savo tba- 
gingo ir skaudaus gyvenimo 
istoriją. Tėįšėjds, Eastmdn, 
tuorhl nępasiterikina, bet ati
duoda jaunuolį “jury” teismui, i ■ , z i ■ i t

v . I. J. ‘ , _ ■prarydamas mjrtiep bausmes.
Ar teisėjui, Eastman, galvoj, 

kad tai tafta yra sistema, kuri 
gimdo šiAs baisias nelaimes? 
Visai ne, nes jo vaikams ne
reikią badaut.

Po tardymo, našlė Rose Rat
ion ir jos jaunas sūnus, išklau
sę jaunuolio kalbos, pasakojo 
reporteriam: “Prieš atėjimą 
teisman mes manėm, kad jam 
ir elektros kėdė yra per gera, 
bet dabar permainom savo 
nuomonę. Ne jisai kaltas, bet 
ši sistema ir aplinkybės, ku
riose jisai užaugo.” Prašė tei
sėjo, kad neskirtų jam mirties 
bausmę, bet padėtų kokion 
įstaigon, kur jisai galėt pasi
mokinti ir, išėjęs; būti tinka
mu žmogum. Ne, ponas East
man su tuo nesutiko. Nors 
Johny yra nepilnų metų, vis 
viena likos atiduotas “grand 
jury” teismui.

s. ivi.

DETROIT, MICH.

.Didele konferencija visų kliubų ir 
organizacijų įvyks 30 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų, 4097 Porter St. Bus da
roma sutartis kaip įvykint lietuvių 
kongresą, todėl įvairios organizacijos 
ir kliubai ir chorai prisiųskite savo 
atstovus, jeigu dar neišrinkę, tuojau 
išrinkite ir pakelkite šį klausimą sa
vo suširinkimuose, nes vėliaus turė
sim ir kitą konferenciją', sausio mė
nesio, 1935 m. 4 ’

Sekr. J. K. Alvinas.
_ (306-307)

SO BOSTON, MASS.
ALDLD antros kuopos metinis su

sirinkimas įvyks 26 d. gruodžio, 8 
vai. vakare, 376 Broadway. Visi na? 
riai malonėkite dalyvaut, ,peš turim 
dauį svarbių reikalų apkalbėt, taipgi 
bus nauja valdyba renkama nau
jiems metams. Nepamirškite atsi- 
yes| ’ ' naujų narių, taipgi i užsfmo-

duokles ir atsiimt literatūrą.
Valdyba.

; . , • j < , (3051306).

MINERSVILLE, PA.' ‘
; . .. r * . . f i 9 : \ į.'j • •

ALDLD.14 kp. renpįa balių ir Šo
kius, Darbininkų svetainėje, kampas 
3rd ir South St., 31 d.; gruodžio, 7 
vai. vakare. Bus skanių Valgių ir 
gėrimų ir šokiai, prie geros orkes
tro?. Kviečiam Visps apsilankyti ir 
linksmai sulaukti naujuš metus. Įžan
ga tik 25 centai, i

Rengėjai.
(305-306)

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

mas įvyks 26 d. gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 180 New York Avė.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes turim daug labai svarbių reika
lų apkalbėti ,taipgi užsimokėkite 
duokles ir atsiimkite literatūrą. Dar 
kartą pakartoju, kad visi nariai pri
būtume! į milingą, ir kad nebūtų 
taip, kaip paskutiniam mitinge, tik 
vienas ar du atėjo į mitingą. Žiūrė
kite draugai ,kad nebūtų taip toliaus.

K. Jonaitis.
(305-306)

WlLKfeS-BAliRfe, PA.
Aido Cho^o narių^žiniai. Draugai ir 

draugės kurie negalėjot atsilankyti į 
paliokas 21 d. gruodžio, įsitemykite, 
kad pamoko? įvyks 27 d. gruodžio 
vietoj 28 d. gruodžio, tai viena die
na anksčiau. Visi pribūkite laiku.

Taipgi ^asitikimui naujų metų yra 
t rengiami dideli šokiai; Darbininkų 
Centre, turėsim skanių valgių ir gė
rimų. Pelnąs bus skiriamas palai- 
kyjnui Darbihinkų Centro. Kviečiam 
visus dalyvauti ir linksmai laiką pra
leisti. r ’ ; , : . . : , ■ .

J. T. Visockis.
(S05-306) ’

JERSEY CITY, N. J. ' .
Am. Liet. Darb. LSt. draugijos 16 ir 
Liet. Diarb. gusiv. 133 ' kp. rengia 
svarbias prakalbas su. gedulingu pa
minėjimų t ketdriU /sušaudytų komu
nistų Lietuvoje, įVyks 13 d. sausio 
(Jan.), 1935, 160 Męrcet .Str., 3;30 
vai. po pietų. Apart prakalbų bus 
ir puiki koncertinė programa, kurią

kėt

■

------ -
r.T f r-it *

(Barber Shop)
Įtaisyta pagal naujausią m 
tarnavimas kuo mandągiaufi 

bas atliekamas sulyg ki< 
pageįdaYįnią,. r, 

pasidabinkite
Visi ir vįsos yra kviečiapii
kyti į Šią naują vietą, suąipą 
pasidabinti savo plaukus ar

CHARLES’ UP TO DA’
BARBER SHOP'' • » ■ • , • i : • f y . . į

K. bKCrUTlS, Savininkas \
. I ■ ( h! M ■ • J p
... 100 UNION AVENUE,

Brooklyn, N. Y. /

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuvišką J

Z

POTOGRAI'AS
JONAS STOKES

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

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus krajavus 
sudarau su 
amerikoniškai B. 
Ęeikalui esant 
ir. padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kaįinos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion SU kamp. Broadway- 

Chauncey St. Stotis i 
BROOKLYN, N- t. ‘

Tel.: Glenmore 5-61dOi

Klausimai ir Atsakythai

—

Ateiviai, Kurie Tamjrd “Visuo~- 
vieniškomis Sunkenybėmis” j

KLAUSIMAS: Jeigu žmo
gus, nepilietis, < i apserga ( ir 
neturi iš ko pasigydyti, bet 
kreipiasi prie viešo ligonbų- 
čio, del medikališkos priežiū
ros, ar taip darydamas jis 
tampa visuom.eniška sunkeny
be ir ar jį gali išdeportuoti iš 
šios šalies.

ATSAKYMAS: Ateivį, kti- 
riš Čionkiš gyvena ilgiaiiš kaip 
penkis metus, negalima išde- 
pbrtuoii tik todėl, jog jis taM- 
pa “visuomeniška sunkenybė” 
—kitais žodžiais, jeigii jis pra
šo ir gauna medikališkos įia- 
gėlbbs arba ligbihinėš priežiū
ros už dyką. Jeigu jis čionai 
gyvėna mažiaus kaip penkis 
metus ir idmpa “Visuomeniška 
sūnkehybe” ir jeigu jis negali 
dtirodyti, jog liga, kUria jis 
serga, biivo įgytk jahl gyve
nant Sttv. Valštijbše įfcer tą 
laiką, tai jį gali išdeportuoti.

Telefonas: Evetgreeą 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs krabėrystes profeai- 
joję ir BroOklyno apit’Hnkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balfcąma- 
vimu ir palaidojimų miruaių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo autoinobilitfiiSeh- 
ttifehitns, vestuvėms, Jtriifit— 
notns ir ^itokioms paikins 
« J | Patikit# diefcą ar n|tų \

423 Metropolitan A ve
Brooklyn, N« Y



Balsuokite už Bedarbiu ApdraudęSOUTH BOSTONAS

AGAINST
Name
Address

Wilkes Barre, Pa

kad visos kuo

ypatįškąi su She 
kuopos sekreto

Už Kvortą 75 centai 
Už Galioną $2.75

Žemiau Paduotą Balotą Tuojaus Nubalsuokite, Iškirpkite ir 
Pasiųskite šiuo Adresu: Daily Worker, 50 East 13th 
Street, New York, N. Y.

dalyvaus 
< p£ragitiš. _ 
Visus Rengėjai

LIEPŲ ŽIEDŲ 
ŠVIEŽIAS

MEDUS

Draugiją Adresai, Kurios
Turi “Laisvę” už Organą

gerą daini

Merginų. Kvartetas. Bus. daini 
ninku ir is Reądingo. Kaip ma 
tome—programa bus įvairi ii 
turtinga.

Pereitą mėtą buvusieji vaka
rienėj, tikimės, 
savo draugus

Kviečia

Tuo būdu ir South Bostone padėtis nė
ra beviltiška, ji galima pataisyti; drau
gai gali (ir turi) išsinerti iš to siauro 
kailio, siauro ratelio, kuriame per pasta
ruosius kelis metus tūnojo.

Kas gi South Bostone reikalinga dary
ti, norint greit pagerinti visą padėtį? 
Štai keli dalykai:

1. Būtinai reikalinga daugiau pagilin
ti teoretinis žinojimas. Ypačiai atsako-

(mingieji draugai (partijiečiai ir simpati- 
kai, užsiimą uolesniu darbu mūsų orga
nizacijose) privalo daugiau studijuoti, 
palaikyti savitarpinę lavinimosi mokyk
lą ir sistematiškai lavintis,

2. Mažiau kreipti domesio į kazyras, į 
tuščius pasišnekėjimus, į bereikšmį lai
ko eikvojimą, o daugiau į diskusijas, ri
šimą bėgamųjų klausimų. Mažiau kal
bėti apie kokią tai miesčionišką “doro
vę”, išsinerti iš sektantiškų teorijų, ir 
imtis aktyvaus darbo, surišto su masė
mis, sų darbininkais. Reikalinga imti 
darbininkus, kaip jie yra, su jų visokio
mis “necnatomis” ir gilinti jųjų politinį 
žinojimą, traukiant į mūsų organizacijas.

3. Daugiau masinio darbo: draugai tu
rėtų pradėti kur kas daugiau veikti sa
višalpos draugijose; lietuviai kriauciai 
privalo dėti daugiau pastangų darbui 
Amalgameitų unijoj, kad sudarius joje 
stiprų kairįjį sparną.

4. Budavoti mūsų masines organizaci
jas, ypačiai ALDLD ir LDS. Pastaro
sios kuopą reikėtų greitu laiku išauklėti 
bent į šimto narių skaičių; tam progų 
South Bostone yra užtenkamai. Toly
džio, būtinai reikalinga padidinti “Lais
vės” skaitytojų skaičių South Bostone.

5. Glaudžiau susirišti su tarptautiniu 
darbininkų judėjimu; skaitlingiau ir daž
niau lankyti įvairius Partijos, parengi
mus Bostone; dalyvauti aktyvišklau įvai
riose Partijęs vedamose kampanijose. 
Būtinai reikalinga draugams lankyti 
pąrtijinė mokykla Bostone. Ten jie ga
lės ne tiktai su marksizmu-Ięmnizmu pla
čiau susipažinti, bet ir anglų kalboj ge
riau prasitrins ir įsidrąsins bile kur at
sistoti ir pakalbėti; pasijus greičiau kaip 
namie ir išlips iš to siauro southbostoniš- 
kio ratelio, kuriame ilgai buvo.

6. Jaunimo organizavimas turi būti 
yiępas iš svarbiausių darbų. Reikalinga 
Stiprinti Laisvės Choras; reikalinga bū
tinai įsteigti ]LDS Jaunimo Kuopa ir ji 
auklėti ne tiktai organizaciniai, bet ir po
litiniai bei kultūriniai.

Pradėjus aktyviškiau darbuotis, įsime
tus visiems į tĮidęsnę veiklą, greit atsiras 
daugiau naujų, iki šiol nieko neveikian
čių, bet gerų darbininkų, kurje pątąps 
veikliais ir padės dabartiniams veikėjams 
dirbti darbą, judinti South bostono dar
bininkus iš to letargo, kuriame buržua
zija juos bando kuoilgiausiai palaikyti.

South Bostonas galima, draugai, išju
dinti ir pastatyti Žymioj, musų judėjimo 
Įlemlapio vietoj, tiktai reikia padirbėti, 
sukrusti visiejns tiems, kurie supranta ir 
mato reikalą; kurie skaitėsi save bolše
vikais arba bolševikiškais darbininkais.

tęs tokie tau sukritikuos Sovietų Sąjun
gą, Kęmųnistų Partiją, ir viską. Jiems 
jūra iki kelių. Naudos iš tokių žmonių 
mūsų judėjimui, žinoma, tikėtis negali-

Japąąai Netrauksią iš 
jiems “Paskolintu” Šąlą
' GĘNEyĄ.'L Tautų Ly- 
gos mapdatų komisija išlei
do raportą, kas liečią Di
džiojo Vandenyno salas, ku
rios buvo įvestos laikinai 
globoti Japonams. Japoni
ja ten pristatė tvirtovių ip 
Žadą pąąįląikyti tas salas,

Jau buvo “Laisvėj” rašyta, 
kad Wilkes Barriuose yra šau
kiama APLA konferencija 20 
d. sausio, 1935, 10 vai. ryte, 
325 E. Market St.

Kietųjų mainų srityje ran
dasi dešimts APLA kuopų ir 
čia jau yra darbas pradėtas 
suorganizuot apskritį. Kadangi 
apie tai jau buvo per spaudą 
rašyta ir kiekvienai kuopai 
laiškas pasiųsta, tad, rodosi, 
visos kuopos turėjo apie tai 
pranešti, kaip jos atsineša link 
suorganizavimo apskričio.

Iki šiolei atsiliepė tik 48 
kuopa, iš Minersville, Pa. Tos 
kuopos sekretorius pranešė, 
kad kuopa užgiria konferenci
ją ir turi išrinkę 3 delegatus. 
Kalbėjausi 
nąndoahrio 
rium,.tai sakė, kad ir jie užgi 
ria konferenciją ir prisius de 
legatus.

Būtų ..gerai 
pos atsilieptų ir jei dar neiš 
rinko delegatus,'tai kad išrink 
tų ir pasiųstų į minėtą <konfe 
renciją.

O Montrealo lietuviai žen
gia pirmyn atsipalaidavę nuo 
visų ^obipų ir kitų buržuazi
jos agentų ir dedasi sų savo 
klasės—darbininkų organiza
cijomis ir remia ją^.

Mpxitrealo Vergas.

sveikino Jaunimo Choras, Ka
nados Darbininkų Apsigynimo. 
Lyga, žydų darbininkų laikraš
tis “Kamf,” nuo finų darb. or-, 
ganizacijų. O paskutinis dele
gatas bzuvo. nuo Lietuvių Bįę- 
nierių Grupės, draugė St. Mi- 
riotaitė, su $18. Aš turiu pasa
kyt, kad iš St. Mino.tait.es ga
lima tikėtis ateityje geros kal
bėtojos, nes dar būdama apie 
13 metų, o jau gali neblogai 
kalbėt ir kalbėtojo taktiką iš
laikyt. Taigi, Montrealo pio
nieriai. gali pasididžiuot su sa
vo atstovu!

Vėliau draugas K. KjŲkevi- 
čiuš padSkavojo varde‘ 
LD 5 Apskričio 1 Rajono dele
gatam ir jų organizacijom ūž

pasveikint 
svei-

se, to paties 'Bostono apielinkėse. Jei 
paimsim tokį Norwoodą, Montellą, Wor- 
cesterį, Lawręncų, ir net mažytę liętu- 
vro koloniją Lo welly j—kitokį paveikslą 

Kur kas optimistiškesnį,kur 
kas geresnį paveikslą. Ten visur drau
gai įsivėlę masiniam darbe, masinėse or
ganizacijose ir glaudžiau susiję sų 
tarptautišku darbininkų judėjimu. Ten 
kur kas geresni mūsų veiklių draugu 
ką^rąi, ir į patį judėjimą jie žiūri, kaip 
privalo bolševikiški darbininkai žiūrėti

Istorini* Koncertas Visoj Mon i-.2 J * • į *'{ • * I j į* į
t re ai o Lietuvių Istorijoj

Gruodžio 16 d. buvo spau 
do-— “Darbininkų žodžio’ 
koncertas. Tai buvo didžiau 
sias koncertas visoj lietuvių is
torijoj. Buvo pąimtaĮ 
Arthur salė 
virš 1,000 
turėjo prasi 
bet dar tik bi 
taini buvo be 
nebuvo vietos 
publikos tu re j

P^tf^ama b 
Pirmiausia bir

dar ir šiuo tarpti pyksta ir kerštauja ant 
tu, kurie drįso pripažinti ją padariusia 
kjaidą! Aišku, tai vyriausiai paeina iš 
to fakto, kad mūsų darbas perdaug siau
rose Vėžėse pastatytas, neįsivelia drau
gai į masinį darbą, nesusitinka su prię^ 
šals. Sūkiodamiesi siauram tiktai mūsiš
kių žmonių darbe, atskirtam nuo plataus 
tarptautinio judėjimo, tūli draugai ir 
draugės išsidirba siaurą regratį ir del to 
tenka nukęsti ne tik jiems patiems, bet ir 
visam mūsų judėjimui.

šešėliai

(Pabaiga)
Kiti bando komunizmą aiškinti kokia tai 
jų išgalvota “moralybe”, “dorove”, “puo
šnumu”, “mandagumo pavyzdžiais” etc. 
Dėka tokiam sektantizmui, labai sunku 
prieiti prie masių ir pravesti bolševikiš
kas darbas, komunistinė linija. Vięna to
kia (amžinai neklaidinga) ypata prieš 
kplis metus turėjo nesusipratimų vienoje 
masinėj musų organizacijoj. Delei jos ne
taktiško ten elgesio, jį buvo pakrįtikuo-

Maskvos Medicinos Insti
tuto profesorius Lazarev ti
krina, kad ateityje galimu 
bus pratęst žmogaus amžių 
iki lf>6 ir net 180 metų’ Da
rydamas mokslinius tyri
mus ant įvairių gyvių, jis 
pailgino jiems amžių net 
penkiais sykiais daugiau, 
negu tos rūšies gyviai pa
prastai gyvena. LIETUVOS ŠONŲ DRAUGYSTfiS. 

j GARDNER, MASS. YALD\BA 1933. ■ i .G; . įt -J "1 k. 'ri Į * U ’ ,(l 7

Pirtį). A. Grubįnskaa. 182 Washingtoi 
V. Pirm. K. Balsevičius. 10 Or&wfoi 
Fin,. Sekr, K, Sirnl 

< * R.* F. D» 
Protokolą Sekr, A, 
IŽdln, J. ValtiektiB 
Kasos glob, v 

ir J,' Jokul_
Maršalka, V. Genie 

Vial Gardner. Mi 
Ligonių Globėjai _ 

Broadway Ave. N. W.
M. VAZNIBNC, 

N. W.
Dženitoriųs E. RA: 

Av«. N„ W- 
Trustlstaf:

South Bostone yra gerokas būrys tokių 
žmonių, kurie per tą 20 metų laikotarpį 
perėjo visą eilę gyvenimo šerengų. Bū
vio ji© kadaise Socialistais ir žadėjo “už 
revoliuciją padėti galvas”, buvo ir komu
nistais. Vėliau “prosperitinė” pakusa 
įtraukė juos į vienokį ar kitokį biznį, ir 
dar vėliau depresija ištraukė juos iš biz
niu, apskuto, kaip ir milionus kitų, pa
našių jiems, šiandien toki žmonės yra 
gan prastai nusiteikę. Nedidelė dalelė jų 
stovi su mūsų judėjimu, kiti sudemorali- 
zuoti taip, kad iš jų vargiai kam nors 
nauda bebus. Slankioja tarsi koki šešė- 

< liai. Jiems niekas nepatinka, niekas ne-

PITTSBURGUO IR APIELINKR8 
PĘIBJSFASISTINIS K-TAS, IMI:

pirm. S. Ivanauskas, 354 Marguerite
Ave., Wilmerding, Pa.' N

Pirm, pagelb. W« A. Ėairys, 414 
Broadway, Pitcairn, Pa.

Prdt. sekr. A. K. Sliekienž, 3121 El
roy Ave., Pittsburgh, Pa.

Ižd. J. Gataveckas, 109 Cress St.,
• Carnegie, Pa. •

Fin. sekr. J. Urbonas, 1925 Harcum 
Way, S. 0. Pittsburgh, Pa.

Tel? SHgg 2-0783 , ‘ NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 P U BU C

Juozas Levanda 
( Lė vandaHskas) 
GRAHOBIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo- 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.Pranešame Shenandoahrie- 

čiam ir ąpielinkės visuomenei, 
kad Lyros Choras ir ALDLD 
17 kuopa rengia koncertą ir 
vakarienę 31 d. gruodžio 
(Dec.), naujų metų vakarą, 
Mainierių svetainėj, Main ir 
Oak Sts.

Durys but atdaros 6:30. 
Programa prasidės 7 :30. Va
karienę 10 vai. Šokiąi tęsis iki 
2 vai. ryto.

Šį pranešimą patėmiję pra
neškite ir savo draugam. Užti
kriname, kad būsite pątęnkįn- 
ti, kaip vakariene, taip ir pro
grama, Programa bus įvairi. 
Dalyvaus vietinis choras, taip
gi žadėjo būti draugas. Viš- 
niauskas, iš. Bdyonnę, N. J. Bus 
proga išgirst:

' TORONTO. ONT., CANADA
i Šiuo pranešu, kad St 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P. .... ~ -
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm “ ~ . V . ‘
ytce-pim. J. Linartas, 876 Crowford Str.

Toronto 
Sekr. _. ______ __ _______ .
Fin. sekr. K. Naruševičius, 98 Markham. St.,

Toronto 
I?.d. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Baržas, t

kiekvieno
savam nąme, į057-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos lęlasSs anglis, geriausios 

rOŽies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonaą, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitžmyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N- Y.

Prince 
!, kurioj gali tilpt 
žmonių. Koncertas 
dėt 7 vai. po piėt, 

uvo 6:30, o sve- 
veik pilna ir jau 
sėdėt, apie 300 

jo s,tovėt.
jųyo gana graži, 
yo parodytą (s.u-

LIETUV1Ų ŠONŲ IR DUKTERIŲ DRAU
GIJOS VALDYBA.. 1934 m.

RĄP1D8, MICH
Presidentas, Charles T. Jakens, 1564 Turn

er Ave., Phone 72073.
Vioe-Presidentas, Anthony Kareckas, 780 

Nason St. N..- W.
Prot. Raštininkas, Karol Rasikas, R. R. 

Box 117 North. Park.
Finansų Sekretorė, Tillie Gush, 1807 Da

vis Ąve. N. W.
Iždininkas, Wm. Karvelis, 20,Dale St. N.E.
Ligonių Lankytojai, Anthony Garbanaus_ 

kas, 1108 Elizabeth Ave.
Mary Rasikas, 1537 Broadway Ave. N. W.

Revizijos Komitetas, Ąnthony Garbanaus- 
kas, 1108 Elizabeth Ave., Frank Zegunas, 
515 Eleventh St. N. W., Anthony Senkus, 
111 Mt. Vemoh Ave.

Iždo Prižiūrėtojai, Daminik Gelgotas, 19 
Dale St., Alfonsas varnas, 1826 McRaynold 
St.

Iždo globėjai, Juozas Jurgaitis, 1320 Eli
zabeth Ave., Alex Jasaitis, 1126 Elizabeth 
Ave., Anthony Apecenkas, 724 Richmond St., 
Tom Klosevičius, 730 Nason St., Jim Rose, 
1256 Scribner St.

jpoliciantal, Jf- Staleskis, J. Stoskis.
Virš minėta valdyba pareina iš Grand 

Rapids. Michigan.

ROCHESTER, N. Y- 
L. D. P. KLIVBO VALDYBOS 

ANTRASAI:
Pirmininkas Buguliškia P.,

.1120 North Street
Pirmininko pagalbininkas. Žirgulis, P.,

! ; ' •. 52 Dale Street
Protokolų raštlninkar Gendreųas, S„

i f < 67 Cutler Street
Finansų rašt. Miller, J.

•į .. i ; 8 Lodwig Pk. 
Prie finansų pagelbininkai:

Evans J., t ■ > > • | .

PLYMOUTH, PA. ' >
Lietuvių kapinių Korporacijos Vaidybos var

dai ir adresais
Pirm. J, Bagdriunas, 228 Duffy Alėy^

Plymouth, Pa, 
Vice pirm, J, Kulponas, 27 Corfer St.

Tetf.f 82511 Wilkes Barre. Pa, 
Kasierius K, RandarČikas, 613 Main St.

Tel, 74037 Edwardsville. Pa. 
Fin, rašt, S, C, Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Barre, Pa, 
Prot, rašt. J, Sankevičius, 10 Melrose Av, 

Tel,: 84625 Wilkes Barre. Pa, 
Duobkasis J, Kulponas Tel. 82511 Centro 

tel, 91840, pas Aug, Stravinską,
40 Ferry St„ Plymouth, Pa,

TRU EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grind Street Brooklyn, N. 1
Telefonas: EVergreen 7-1661

Nuo Reumališįtų 
Skausmų 
nąūdokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Eypelleris visuomet 

k palengvina skausmus

kaip savo nuosavybę. Tautų 
Lygos raports tam neprita
ria; bet nieko nėra Ūarotaia 
prieš Japoniją.

BALLOT
I havie read the Workers’ Unemployment and 

Bočiai insurance Bill and vote
FOR

jn St.
. _ ___ Jord St,

ix 202 Gardner, Mass.
____ /S’VXfWst3t- 

st-
16 fright St.

ANDRUflKA, 1351 

1826 McReynolds Ave. 
ILIENfi, 1560 Broadway

• •• ■ < , t

Revizijos KomiBija:, < . • • •
mA. SENKUS. K. JAKIMAVICIA, M. 41V- 

Draugijos susirlnkimhi jvyksta 
mėnesio antrą utamin* 
63 Ham’lton Ave. N.

lošta) “Darbo Biuras” iš So- kp. $.5, ir 47 kp. $10. Taįpgi 
vietų gyvenimo. Artistai sulo
šė gerai. Kaip girdėjau, tai a- 
pie 3 parapijonam nepatiko, 
kam Sovietų Sąjungoj klebo
nas turi eit į darbą, norint už
sidirbti duoną.

Antras buvo parodytas vaiz
delis “Darbininkų Spauda,” 
kurioje dalyvavo daugiausia 
pionieriai ir savo ręlę ątiiko 
gana gerai.

Buvo prakalbos ir ęveikini- 
mai nuo visų organizacijų. 
Draugas K. Kilikevičius kalbė
jo plačiai apie spaudos reikš
mę ir šių dienų kovas. Vėliau 
sekė delegatai - sveikinimai 
“Darbininkų žodžio MSDS- 
SD aukavo $5,' ALDįt) 137

Toki yra daug-mą? paviršutiniai įspū- 
ūai iš South Boston^ savais laikais 
*rsaus lietuvių socialistų centro, “Lais- 
js” ginitavĮętės.

Kas Daryti?
Spręndžįant jais, žinoma, paveikslas 
laidaro ne kokis. Jei South Bostonu 
dketų matuoti padėtis visam mūsų jų- 
yijne, tai prisieitų gerokai galvoti sura- 
mui išeities. Mūsų judėjimo laimei,

paramą ir tuom pąt' kartu pa 
kvietė publiką s į 
“D. Ž-” Ir štai pradėj 
kiuti su $10, $5, $3, $2, $1. Į 
trujnpą laiką su pasveikini
mais suaukotą iš publikos virš 
$170 “Darbininkų žodžio” pa
darymui savaitraščiu.

Didžiausią publikoj entu
ziazmą šukėje, kuomet pradė
jo sveikinti parapijonai, ku
rie ligi šiol prigulėjo pa
rapijai, o jų buvo gana 
daug. Mat, tą pačią dieną, 
kun. Bobinas labai iškeikė 
“D. ž.” per pamokslą ir lojojo 
parapijonus, kam tie užgyrė 
“D. ž.” per šv. Kazimiero 
Draugystes susirinkimą, kad 
“D. ž.” paduoda teisingas ži
nias apie jų kovas.su Bobinu. 
Taigi, beveik visi parapijonai 
atėjo pasiklausyti, ar ištiesų 
tas “Darb. žodis” yra prastas. 
Išgirdę jo tikslą — pradėjo 
sveikint su dvidolerinėm ir 
dolerinėm.

Vienas parapijęnas man pa
reiškė, kad: “Nuo šios dienos 
Bobinas negaus nei vieno cen
to nuo mane, geriau darbinin
kų laikraščiam paaukausiu.” 
Ir dar pridėjo: “Aš neturiu 
“D. ž.” užsiprenumeravęs, bet 
manau greit užsiprenume- 
ruot.” Bravo, parapijonai , kad 
neklausote daugiau to tamsy
bės apuoko Bobino ir remiat 
savo darbininkišką spaudą.

Vėliau Ukrainą Mandolinų 
Orkestrą gražiai skambino ir 
kartu su jais Lietuvių Jaunimo 
Choras dainavo; išėjo labai 
gražiai. Drg. Juraitis su d. Vil
kiene gražiai sudainavo duetą. 
Ant galo koncertas baigės 
dainuojant lietuvių dainas ir 
Internacionalą.

Publikoj mates didelis pasi
tenkinimas ir visi vyko namo 
su geru ūpu, išskiriant porą 
Bobino agentų, kurie buvo pa
ties Bobino atsįųsti, kaip špie- 
gai. Manydami tokią didelę mi
nią ir jos pritarimą “D. žo
džiui,” o labiausia, kad para
pijonai gausiai kaukavo, nusi
skubino su “smūtflu” -raportu 
pas kun. Bobiną. Bobinas, no
rėdamas pakenkt “Dž” kon- 
ęertui, dar mus geriau išgarsi
no ir tas mums padėjo sukelt 
keletą desėtkų dol. Koncertą 
vadovavo d. J. Liesiavičius.

Taigi, turiu pasakyti, kad 
Montrealas-ALDLD, 5 Apskri
čio’ 1 Rajonas savo kvotą “D. 
ž.” išpildys su geru kaupu ir 
atsistos pirmoj vietoj. Taip 
ir turėtų būt, nes Montrealas 
yra didžiausia ir seniausia Ka
nados lietuvių kolonija ir čion 
randasi seniausios darbinin
kiškos organizacijos Kanadoj.

Antras ir 3-čias Rajonai 
daugiau nesvajokite apie pir
mą vietą “Darb- žodžio” vaju-

& Naudokite medų vietoję « » 
■^cukraus. Nelaukite pir-X 
įi kimui medaus pakol turė-X 
T site šaltį. Naudokite me-X 
įi dų, kad neturėtumėt ‘ X 
įi šalčio! .
T Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: * * 

į “laisvė’’ ;• 
f 427 LORIMER STREET • » 
f BROOKLYN, N. Y.

Žmones Gyvens 180 m., įninką. Dainuos Wilkes Barrių 

sako SSRS Profesorius

T
T Daugelio prašymą gauti,T *tM| B J j. tikro bičių medaus jau įj^ 
eį<* išpildeme. Turime 4į) M » 

galionų tikro, šviežio, lie-O
T pų žiedų medaus. *»

NQZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Oratorius 
Pennsylvania ir New

Jersęy Valstijose 
f T** T ’ »\ . t

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiąusiaa ir už 
prieinamą kalną. Nuliūdimo 
valandoje, prašiu kreiptis prie 

mahęs sekančiu antrašų:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, pa:

Teutonai t BeU—Oregon 51$6 
Keyatone^Main iii?

nietų Toronto 
-jo* Komitetas

Guoba, 157 Gorevale, Toronto
J. Linartai, __

Barčas, 187 Manning St.. Toronto

Mino.tait.es
kovas.su


/
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
te. Bus užkandžių ir garimų.

Aido Choras kviečia visus ir 
visas atsilankyti ir bendrai-pa
sitikti naujus metus. Įžanga 
tik 25 centai.

DCCICTUD lIAUjf registration will .be ,taken utter classes begin, and nlUllu I Ml PIvtV. the number of students will be' limited. Descriptive giOTMazaaaaa svv • caUi0<neM obtainable at the WORKERS SCHOOL.

Jis 
ir

vien tik tas dalykas parodo, 
kur darbininkai daugiau eina. 
Bet mes turime dar daugiau 
pasmarkinti savo darbą, kad iš 
kunigų ir tautininkų atkaria- 
vu^ jų suvedžiuotus darbinin
kus, nes tie darbininkai lygiai 
varąsta, kaip ir mes.

M.

TDA bus Geras Balius
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 223 kuopa rengia ba
lių.t Jis įvyks šeštadienį, 29 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
Walker Tavern svetainėje, 254 
Walker St., Cliffside, N. J. 
Bus gera muzika ir kitokių pa- 
marginimų. Tikieto kaina tik 
25 centai. Ateikite vietiniai ir 
pribūkte iš artimesnių koloni
jų •

St.
Nusižudė Dark Bedarbis

Ant Broadway ir 137th 
po IRT traukiniu puolė ir rado
mirtį William Lennington, 35 
metų amžiaus, gyvenęs 601 W. 
135th St. Jo kišeniuje rasta du 
šalpos biuro tikietai. Matyti 
žmogui jau taip labai įkyrėjo 
kartus gyvenimas, kad jis at
siėmė sau gyvastį. Sąmoningi 
darbininkai pasmerkia saužu- 
dystes, nereikia žudytis, bet 
reikia kovoti už socialę dar
bininkų apdraudą ir tuojauti- 
nę žmonišką šalpą bedar
biams.

Vaje, kiek čia “Svarbos”
Ilearsto didlapis “New York 

Journal”, 24 d. gruodžio, net 
editorialą parašė apieėtai, kad 
Rumunijos karaliaus meilužė 
Magda LūpescU į metus laiko 
nutuko hnt 30 svarų. Paskuti
niu laiku'' Hearsto didlapiai 
pilrfi bjauriausių šmeižtų prieš 
Sovietų ’Sąjungą, komunistus 
ir tuom pat kartu užkemšami 
kvailomis sensacijomis.

Iš Atsibuvusių Tautininkų 
ir Kun. Miluko Prakalbų
'/"Gruodžio 17 dieną, ALP 
Kliubo svetainėje turėjo tauti
ninkai ir kunigas Milukas pra
kalbas, neva lietuvių spaudos 
ręikalais. Kalbėtojais buvo ku
nigas Milukas, Ambrožėjus ir 
Valaitis. Publikos susirinko a- 
pie 100. Prakalbos buvo apie 
“tėvynės meilę,” Vilniaus va
davimo fondą, neva pridengtos 
spaudos reikalais, žmonės nu
bodavo, nerymavo, vieni rūkė 
pypkes, kiti jieškojosi geresnių 
kėdžių, savo tarpe kalbėjosi, 
vaikštinėjo.
. "Kampe prie stalo sėdėjo pa
linkęs baltas, kaip sniegas, se
nukas, laikydamas rankoje po
piergalį ir iš jo deklamavo a- 
pie aušrininkus ir senus laikus 
Lietuvoje. Pasakojo apie kon- 
tfabandninkus, kurie slapta 
per rubežių gabendavo į Rusi
ją lietuvių literatūrą. Milukas 
šakė, kad vienas geras vals
tietis pardavė paskutinę karvę 
ir pinigus atidavė “Aušros” 
palaikimui. Tą jis sakė jaut
riai, manydamas, kad iššauks 
apsirinkusių plojimą ir pritari
mą ir reikalavo aukuoti tauti
ninkų ir kunigų ruošiamai li
teratūros istorijai. Iš publikos 
pasigirdo balsas: “Mes netu
rime pinigų!” Milukas tvirti
no, kad jis neprašo del bačkos 
alaus pinigų, bet apšvietai. 
Bet, matyti, didžiuma iš susi-į 

rinkusių suprato, kokia ta bus1 
“apšvieta.”
. Kalbėjo Ambrožėjus. 
ilgai skaitė kokį tai seną 
žargonišką laišką, paskui
rėsi, kad būdamas 40 metų 
amžiaus išmoko eiles ir jas da
bar pakartos. Deklamavo apie 
Gedemino Kalną, ant įjųriP 
dabar, kaip jis sakė, žydai ož- 
kas gano, apie “Lietuvos pri
sikėlimą.” , •;

Po »to grupelė dainininkų 
sildainavo vieną dainelę apie 
rūuziką, už kurią publika pa- 
pjpjo,
' Valaitis kalbėjo apie Vilnių, 

siūlė pasus ir visokius kitus 
galus neva Vilniaus atvadavi-| 
mui. Iš publikos vienas darbi
ninkas numetė: “Jūsų žmonės 
Vilnių lenkams pardavė!” o 
kitas juokais sakė: “Tik jūs 
jfems duokite pinigų, tai jie 
jums Vilnių nuo lenkų nu
pirks.” Valaitis šaukė už Lie
tuvą, tautą, patriotizmą, Vil
niaus pasus ir po to rinko au
kas. Lėšų padengimui ir į ge
ležinį fondą surinko tik $7.85.

Tuom ir baigėsi kunigo Mi
luko ir tautininkų prakalbos. 
Jie nei vienas nei pusiau lūpų 
neprisiminė apie darbininkų 
vargus, skurdą, bedarbių su
važiavimą Washingtone. Visi 
tie dalykai jiems yra svetimi 
nepaisant, kad daug katalikų 
ir tautininkų yra dideliame 
varge. Kalbėtojams nereikia 
socialės apdraudos, tat jie a- 
pie savo pasekėjus! nesirūpina. 
Tąigi, vien - šis. faktas. turėtų 
atskirti . nuo. jų- ,katalikus ir 
tautminkuą darbininkus. > -

Toje patį (Svetainėje, 20 i d. 
gruodžio* -buvo 
prakalbos, kur kalbėjo drg. J. 
Orman, Mizara ir šolomskas. 
žmonių buvo daug daugiau ir 
aukų surinkta $15.31, tad jau graborius J. Garšva.

Ateivių Gynimo Reikalai
Klasių kovai aštrėjant, nuo

latos išnaudotojų valdžia vis 
daugiau puola ateivius dar
bininkus, nes tuom nori suskal
dyti darbininkų jėgas. Kapita
listinė spauda už kiekvieną 
streiką ir demonstraciją bėdą 
verčia ant ateivių ir komunis
tų. Dabar Ellis saloje laiko de
portavimui du kovingus darbi
ninkus, J. Ujich ir R. Carlson. 
Juos sutinka po kaucija/paleis
ti tik užstačius po $5,000.

Visos ateivių darbininkų or
ganizacijos privalo idaugiau 
subrusti kovai, nes šiandien 
vienus puola, p rytoje kitus 
darbininkus puls. Darbininkiš
kų organizacijų pareiga išrink
ti savo delegatus ir aukų pa
rinkti tam tikslui. Visais atei
vių gynimo reikalais reikia su
sisiekti su: Committee for Pro
tection of Foreign Bom, Room 
611,, 80 E 11th ^Street, New 
York. . / ■ ' .

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
-m < KazimierhS Rimkevičius, 45 

darbininkų metų, 99 So. 2nd St., mirė stai- 
gą gruodžio 28 d. Laidos gruo
džio 26 d. Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinasi

"TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE”

WORKERS SCHOOL 35 East 12th Street 
. New York City

Winter Tenn-Jan. 7 to March 30,1935
Principles of Common-

Ism
Political Ecanomy 
Marxism—Leninism 
Organixations 
Negro Problem. 
Trade Union Strategy

A SPECIAL/ fcwATURE of tha' wMl bęį shdrt-term courses, 
consisting of a, series of lectures oR special topicš relating to present- 
day problems. Comrades Browder, Stachel, Jerome and others are to 
be among the lecturers. Telephone: Algonquin 4-1199

Ameriean Labor Move
ment

History of 'the Three
Internationals

Agrarian Problems
Historical Materialism 
Carrent Strategical Pro

blems of the Revolu
tionary Movement 

* Revolutionary Journal- 
' ism

Public Speaking 
English 
Kus.iiut

Dark Muzikos Mokykla Areštavo Pinigų Dirbiką / ■-
Darbininkų Muzikos Lyga, | Policija areštavo Nicholą 

799 Broadway, New Yorke, Derevitckį, 34 metų amžiaus, 
ruošia lavinimo kursus. Pamo- 2 W. 120th St., New Yorke, 
kos prasidės vakarais nuo 6 Jis yra rusas ir pirmiaus dir- 
valandos ir tęsis iki 8 vai. bo Amerikos valdžios istaigo- 
Kreipkitės į kambarį No. 531.-Se. Policija Tado pas jį visu* 
Muzikos lekcijos bus duoda-' įrengimus darytį fal^yvus pus- 
mos per visus žiemos mėnesius'dolerius ir kitus smulkius pini- 
ir labai pigiai, tiktai $4 į mė- gus. Manomą, kąd jis nemažai 

nnwiVAc o*, dąj,. pagąmiijo ’Netikrų "pihigų - ir 
j paskleidė. Atrasta metalo ir 
j kitų '.reikmenų j ipihigų • dfrbL 
i mui.

Vargas Bedarbiams, Vargas ; >.i• <»> ■
Kalėdoms prisiartinant, Sal- Dar Jfe VIS Svajoja 

vation Army ir kitos įstaigos j • 1
davė krepšius (beskes) įvairių; ■ . .. ,
reikmenų bedarbiams, kad ga- kunigas Frank Oliver 
lėtų būti “linksmi” ir pavalgy- k«ris ten buvo ir tėmijo mir
ti. Visur tas įstaigas apguldi- štąntį tikėjimą. Bet jis vis dar

nesj už vieną muzikos ar 
nų pamokos šaką. *

PAJIEŠKOJIMAI
k

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Sarapino. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no pavieto, Siaradžaus valsčiaus, 
Vambalių kaimo. Pastaruoju laiku jis 
gyveno Bostone, dabar nežinau kur 
randasi. Turiu labai svarbų reikalą 
su juo. Prašau jam patčiam atsi- 
šaukt, arbą kas apie jį žinote, malo
nėkite pranešt, U? ką būsiu labai dė
kingas. Bronius Sarapinas, 105 
South Street, Athol, Mass.

(306-308)

ALDLD 185 KP. NARIAMS

t ALDLp Metinis susirinkimas 
Jįvyką šį ketvirtadienį, gruodžio 
'(Dec.) 27, pas drg. Mockų, 
411 Autumn Ave., Brooklyn, 
N. Y. Pradžia1 8-tą vai. vaka
rė. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai sVarbių reikalų apta- 

nėjo tūkstančiai vyrų, moterų,tiki, kad nors dabar Sovietų rimui, ir galėsite gauti naujai 
ir vaikų. Vien tik A. Marinelli" Sąjungoje “dievas yra' užmir- išleistą knygą.

' /T 71 »/, -r

Iš Sovietų Sąjungos parvyko
‘ ’ Hali,

apskričio sekretorius, išdavė štas,” bet ateityje vėl žmonės 
virš 3,000 krepšių su maistu. | būk prisimipę jį ir grįš pine 
Nereikia nei kalbėti, kad tas 
maistas nėra pirmos rūšies. 
Jau daug kartų buvo atsitiki
mų, kad iš tokių įstaigų be
darbiai, gavę maisto ir jo pa
valgę, susirgdavo.

Visų darbininkų yra pareiga 
kovoti už HR 7598 bilių, kad 
išreikalavus darbininkų drau
dimą ir tuojautinę žmonišką 
bedarbių darbininkų ir jų šei
mynų šalpą.

krikščionių tikėjimo. Tuščios 
jo viltys ir pasakos. Vis dau
giau darbininkų atsipalaiduoja 
nuo religijos pančių ne vien 
Sovietų Sąjungoje, bet ir kitur.

M. Misevičienė, Sekr.

Anna Hughes, 50 metų mo
teris, iššoko nuo 14-to augšto 
iš Alexandria viešbučio, 250 
W. 103rd St., ir užsiipušė. Ji 
paliko du raštelius, vieną savo 
vyrui o kitą sūnui. Jos vyras 
dar nepaskelbė moters raštelio 
turinį. Manoma, kad ji nusižu
dė iš priežasties nesveikatos.

Trumpos Žinutės
Visi kanitalistįpįai. laikraš

čiai taip tik mirga žiniomis 
apie vagystes ir plėšimus. Ro
dos ypatingai plėšimai pa
didėjo prieš kalėdas. Vienoie 
vietoje areštavo.3 jaunus vaiki
nus, kurie užpuolė žmogų ir 
nuo jo atėmė $20. Teismabu- 
tyje jie teisinosi, kad padarė 
puolimą, nes visi perka kalėdų 
dovanas, o jie neturi už ką 
nupirkti savo merginoms “prė- 
zentus.” Nežinia ar jie bus iš
teisinti, kada tokiam tikslui at
liko užpuolimą.

Leo McBridge, 27 metų am
žiaus, 475 Dean St., Brookly- 
ne, užpuolė savo namų savi
ninkę J. Anderson, ir švino 
paipa sumušė. Sako, kad jis 
norėjo atimti nuo jos pinigus, 
surinktus už randas. Policija 
jo jieškojo ir atrado Lep Mc 
Bridge nusižud.žiusį BMT sub- 
vėje ant Prospect Ave. Atrodo, 
kad.' jis labai jnusigando ir 
patsai sau atėmė gyvastį. . ,

Jpąeph .Bęrtimp.cce, 35 metų, 
2416 Beaumont Ax^e., ' Erčiui, 
areštuotas ir tik po $20,000 
kaucijos paleistas. Jį kaltina, 
kad jis yra pasiuntęs mažiau
siai 203 grūmojančius laiškus 
ir to pagelba iš žmonių išrei
kalavęs tūkstančius dolerių.

I New York o policija skun
džiasi, kad jos viršininkai turi 
daug, viršlaiko. dirbti, kad pri
rengus visus apkaltinimus 
prieš prasikaltėlius^ Tas dar 
kartą parodo, kad visokių pra
sikaltimų! kiekis labdi auga. 
Pati kapitalistinė tvarka atsa
ko už visokias niekšystes.

Brooklyn Edison Co. paskel
bė,. kąd"į934 mėtdis ji' ant‘40 
nuoš. daugiau darė biznio, ne
gu pereitais metai. Jeigu'taip; 
tai Mšku, kad jos ir pelnai 
smarkiai paaugo. , ‘

LORIMER RESTAURANT
? LIETUVI V VALGYKLA . (

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

' Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persi tikrinis W ' 
PABANDYKITE! ?

“Laisves” Name
P. MARGIUKAI <

Lietuviai Dailydės ^Carpenters)"SM^
’ • ' > 1 < t I *Statome naujiis ir taisome seųus, taipgi dirbame1 »a" " 

liūnams barus, štorams “shO^vcasįus/^ jr ditbąme J; , 
visokius medžio darbus,; kbkjūš tlgjnorite į v 

ir kokių tik 1 veikia j į ' ■
Taipgi' dirbam certentinius darbas, Jr maliayąjatalnamus' yi ' 

iš lauko ir iš vidaus H ? y

Visą darbą padarome už prieinamą kąirįąb; dąrtaą J H 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Marles’
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306 ’ ‘ .‘TV,

mt mi mt Wl Wl M M M Wl lUI mi wi wi ra wi wi m m m M RA BA 4:

Notary Public Tel STagg 2-5043

Policininkas Nušovė Vaikiną
Policininkas Holland nušo

vė Walterį Lechtanskį, 16 me
tų vaikiną, 58—16th St. Kas 
tai pranešė, kad tas vaikinas 
nori pavogti automobilių iš 
garadžio, 195, Prospect Ave. 
Pribuvo policiniu, ir jie rado 
automobilių išstumtą pusiau 
iŠ garadžio ir pamatė Lech
tanskį bėgant. Jie jį.pąsigavo, 
bet jaunuolis ir vėl Jpandę pa
bėgti, tada policininkas Hol
land paleido .į jį <šūyį.; Jaunuo
lis buvo paimtas į ligoninę, 
kur jis greitai mirė. ■ •> ■ , .n 1

Kur Būsite Pirmadienį? r
Gruodžių 31 dieną, pirmą- 

dieniOj vakare, tai yra ,prieš 
naujus metus, “Laisvės” sve
tainėje, Aido Choras rengia 
linksmą vakarėlį.

Šokiams gpeš gera orkestrą. 
Dainuos Aido Choro Merginų 
Ensemblis ir L. Kavaliauskai-

SKAITYKIT IR PLATUS 
KIT “LAISVŲ”

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams !
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta. paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškišučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio* 

vėl bus pilna kaina. į 
Reikalavimus su $1.25 ,

’ adrešųokit:
1 J. BARKUS 1 '

. , : Box 129. <». P. O.,

tai

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

< PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-0-COL TABLETS (pilės) 
yra gėrįausia pagelba pasiliuosa- 
viriuĮ "nuo Šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iŠ priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 60c. už bonką, o jei ne, sių

skite 50c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

5001 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

i t ■*e

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboar S424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

įgydyme,

■ Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

i nuo 11 iki 1
■ ; į nuo 5 iki 7

dienomis 
vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
, 84 Union Avenue 

pROOKLYlf, N, Y.,'

; Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
, Importuotos Žemiausiom Kainom ;

KAS ATEIS SU 610 SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirški to pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau 
t - \ naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
' • •■ 1 " "V ’• SAVININKAS '

409 Lorįmęr St., ,< , ,
- ‘ ii ■ Brooklyn, N. Y.

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės 
y ■ * 
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License L-1370 > 1

Kokių 'tik' degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas ’
mus rasit.-Užeikitepasižjūrėt ,mūsų sandėlio. ; Vestuvėms 'ir jvai- 
: • * : ; parėmę kreipkitės pas mus*; • ; ;

Tel. Stagg 2-2996 
. ...................  H. M............

°

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamu kainą. .'

,.. - t^rr t uf

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
' Praneša visubpiąnei; jog atsidaro s a vo of isą •' į j

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry SL, Brooklyn JL Y.

arti Grand Street . ’ ,
Telefonas Evergreen 8-10494

r

Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E» 23rd, St.

1/ fl III IIO fl O Atviri kojų skauduliai, Garankš-IklllJU LIuLIo čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-■ • W W ■■ ■ W W mutizmas, Kelių ■ Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vąk.. > "

28 W. 89th St„ Arti Central Park West, New York Qty

DR. L.A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

V
Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir kariejtaą vesąjijonas, 
krikštynoms ir pašivRŽinėjimrfms'

Serganay Vynj ir Motera 
Chroniškos Ligos - Gydomos)

? ’ Gydoma Odos
išbėrimai, Kraut 
jo Nesveikumai. 
Nertų Ligos 
Chronlgkt Skau" 
dūliai, Skilvių, 
?.amų ir Mėšlą-

beinąs Nusilpi
mas,

231 Bedford Avenue - 
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir f palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm. krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti' Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

i ir Chroniš-
____ ______ Nesveikavi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų Ir Moterų4 il
gos; o jeigu turite . kokj negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiępy Išmirkstamai, j
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgamą 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltus

DR. L. ZINS
1)0 East 16 St, N, r.

■
įsisteigęs 2S metai

New York
Valandos—9 A. M. iki $ P.
O sekmadieniais 9 iki* 4 P.




