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KRISLAI
Fisho “Antis”.
Išeivybė, ne Ateivybė.
Rašytos Prakalbos.
Kareivis ir Mąstymas.

Rašo T. G.

Fašistas kongresmanas Ham. 
Fish paleido naują “antį.” Jis 
Washingtone pareiškė, kad tūli 
augšti valdžios žmonės savo pi
nigais ir darbais, “remia raudo
nuosius.”

Visgi atmaina. Pirmiau Ham. 
Fish ir panašūs tvirtindavo, 
kad komunistinis j u d ė j imas 
Amerikoj pasilaikąs “Maskvos 
auksu...”

Kada kiti kongresmanai pris
pyrė Fishą prie sienos: pasa
kyk, kas būtent iš Roosevelto 
valdininkų remia komunistus, 
Fishas atsakė: na, meldžiamieji, 
bent truputį palaukite... dabar 
dar negaliu.

Vieni Roosevelto valdininkai 
yra patys kapitalistai, kiti ka
pitalizmo gynėjai; ir varjotiška 
būtų įsivaizduot, kad jie padėtų 
komunistams nupjauti tą šaka, 
ant kurios visa ta ponija sėdi.

Per paskutinius 12 menesių 
į Jungtines Valstijas iš svetur 
įvažiavo 20,000 žmonių; tuo pa
čiu laiku išvažiavo 80,000. Ket
virta tiek, vadinasi, buvo dau
giau išeivių negu ateivių. Tatai 
irgi liudija, kaip Amerikoj “ge
rėja” laikai.

Mūsų drg. veikėjai negana 
naudojasi rašytomis prakalbo
mis. Daugelis be rašto nedrįs
ta kalbą sakyti, o iš rašto kal
bėti atrodo negražu, lyg prisi
pažinimas negabume. Bet visai 
nėra reikalo taip drovėtis.

Drg. E. Browder Lenino pa
minėjimo didžiame mitinge New 
Yorke ištisai kalbėjo iš rašto, 
nors jis geras kalbėtojas ir be 
rašto pagelbos. Bet jis taip 
mokėjo naudotis savo rašyta 
prakalba, kad. nei vienas saki
nys neskambėjo lyg būtų skai
tomas—“gyva” kalba ir tiek. li
tai buvo puiki, turininga pra
kalba, tiksliai suorganizuota ir 
užbaigta kaip tik per tiek laiko, 
kiek buvo jai išanksto skirta.

Kartai draugai kolonijose tu
ri paskaitas, kurias be ryškumo, 
vienodai skaito. Bet juk ir kito 
paruoštą paskaitą galima taip 
gyvai skaityti, kad už durų bū
damas žmogus negalėtų pasakyt 
skirtumo nuo prakalbos. Tik r 
prantama, reikia pirma gerai 
perstudijuoti ir bent kelis kar
tus garsiai prakalbiškai sau 
perskaityti.

Judyje “Hell in Heaven” la
kūnų oficierius sako vienam bai
liam naujokui, kad kareivis ne
turi mąstyti, kad jis turi suval
dyti savo vaidentuvę, tuomet ir 
bus drąsesnis.

Taip buržuazija mokina savo 
kareivius. Bet Sovietų Raudo
nosios Armijos kareiviai yra 
mokinami mąstyti ir vaidentuvę 
naudoti kovoj su priešais, nes 
jie turi būt fiziniai ir dvasiniai 
prisirengę apgint darbininkų tė
vynę nuo užpuolikų.

Pirmai Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

P^rbininkfci Visų Š^iių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

FAŠISTAI LEGIONIERIAI PLANUOJA Šalies Aukščiausias
POGROMUS PRIEŠ DARBININKUS Teismas Atmeta Tom BEDARBIŲ APDRAUDOS SUMANYMĄ 

Mooney Apeliaciją

ROOSEVELTAS BANDYS UŽSMAUGTI
POGROMUS PRIEŠ DARBININKUS

BUFFALO, N. Y., apskri
čio Amerikonų Legiono ko- 
mandierius J. J. Sweeney 
žada s u o r g a n i zuoti “di
džiausią kryžiaus karą už 
amerikonizmą” prieš Komu
nistų Partiją ir prieš visas 
jai pritariančias darbininkų 
organizacijas. Jis praneša, 
kad Erie apskrityj fašisti
niai legionieriai jau rankio
ja vardus ir adresus komu
nistų, kurie pereitais rinki
mais kandidatavo į įvairias

valdvietes. Jiems gręsia už
puolimai ir lynčiavimai, iš 
juodašimčių pusės, kurie 
garsinasi, kad “su šaknimis 
išnaikinsią komunizmą.”

/

Kapitalistai bijo naujų 
masinių streikų, plačių dar-

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Augščiausias 
Teismas atmetė Tom Moo
ney reikalavimą pernagri- 
nėti jo bylą. Sako, kad

bininkų sujudimų, Todėl1 jie Mooney turėjo dar'kreiptis m 11 rl n n irn 4* o n i t- i _ . _ - - - - -išanksto siundo savo fašisti
nius gončus “išnaikint ko
munistus,” žinodami, jog ko
munistai yra tikriausi dar
bininkų kovų vadai.

į Californijos valstijos aug- 
ščiausią teismą. Bet juk 
Californijos vyriausybė 18 
metų išlaikė darbininkų va
dą T. Mooney kalėjime ir at- 
metėn visus reikalavimus

t

WASHINGTON. — Roo- kuomet bus svarstoma Roo- j 
seveltas reikalauja, kad ša- sevelto peršamas apgavin- 

įlies kongresas j: jo vieno gas “socialės” apdraudos, j 
rankas pavestų $4,800,000,- sumanymas sulig Wagherio-
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mas peržvelgė ir Tomo Moo- savo nuožiūrą, panaudot nei vieno cento 16-kai milio- •

AIvilTIAC KaiTHQ Rlivn I HnnnfrnAnn Mptp persvarstyti jo bylą. Todėl "hei su paprasčiausiais tei-aivinas Karpis duvo naupimann ineie varną Jungtinių valstijų Augš-1tingumo reikalavimais.

tu parodos 1916 metais. ■ ™ . .. v , , - - v
"šalies Augščiausias Teis-1””^’ kuriuos jis žada, pagal Lewiso biliaus, kuris nežada 

mas peržvelgė ir Tomo Moo- s^vv°. nuožiūrą, _ f,
ney apgynėjų įrodymus, kad vieslems darbams, kurie bū- nų dabartinių bedarbių, 
jis buvo nusmerktas pagal _ bedarbiams
papirktų liudininkų melą- pasupo s.
gingus pasakojimus. Be kit
ko, Augščiausias Teismas 
pasakė Californijos valsti
jos prokurorui, kad jis’“per- 
daug siaurai supranta” savo 
/pareigas ir kad nesiskaitė

Gavęs $50,000
FLEMINGTON, N. J. — 

už Lindberg.hų

Pasigrobęs Gydytoju
ALLENTOWN, Pa.—Vie- 

nas iš bankininko Bremerio Teisiamas 
žmogvagių, Alvin Karpis su vaiko pavogimą ir nužudy- 
tūlu Harry Campbelliu nak- mą, B. R. Hauptmann sakė, 
ti įsibriovė į daktaro H. H. kad jis dirbęs kaipo dailydė 
Hunsicker namą, nusivarė į 1932 m. kovo 1 d., tai yra, 
daktarą į jo automobilį ir,tą dieną, kada buvo Lind- 
privertė jį vairuoti automo- įberghii vaikas pagrobtas, 
bilį, kur jiem reikia, grūmo-iBet dabar paliudijo Ed. L. 
darni kulkasvaidžiu. Pas- Morton, pagelbininkas šil
kui užkišo daktarui gerklę, p e r i n t e n dentas Majestic 
surišo jį ir išmetė į krūmus Apartmentų 
ties Medina. Ohio. Patys gi 
toliau nuvažiavo.

Dieną pirmiau Karpis su 
H. Campbelliu buvo polici
jos apsupti" viename Atlan
tic City viešbutyje, bėt šau
dydami iš kulkasvaidžiu jie
du prasiskynė kelia ir pa
bėgo vogtu automobiliu. Ta
čiaus automobilis buvo su
žeistas policijos šūviais; to
dėl jiedu jį paliko ties Sel- nimą. '

Sugrįžę darban balandžio 
3 d., Hauptmannas išviso 
padirbėjo porą dienų; pas
kui nieko nesakydamas me
tė darbą ir nuo to laiko nie
kur daugiau nedirbo; taigi 
iš gautų pinigų gyveno.

Hauptmann sako, kad jo 
draugas Isidor Fisch, išva
žiuodamas Vokieti!on pali
ko jam virš $14,000 pinigų, 
kuriais buvo apmokėta už 
Lindbergho vaiką. Bet vieno 
teatro kasierė, Cecile M. Ba-

blew Yorke, 
jog kovo 1 d. Hauptmannas 
neatėjo darban. Jis negrį
žo dirbt iki kovo 21 d. Pa
skui prie tų pačių apart- 
mentų statymo Hauptman
nas dibbo iki balandžio 1 d. 
Bet balandžio 2 d. jis nepri
buvo; o tai buvo diena, ku
rioj įkaitintam Hauptmanui 
buvę išmokėta $50,000 už 
Lindberghų vaiko sugrąži-

lersville* Pa., ir išplėšė iš 
daktaro Hunsickerio nekal
tai atrodantį automobilį.

LENINO MINĖJIMAI
Maskva. — Milionai dar

bininkų dalyvavo minėii- 
muose 11 metų sukakties 
nuo Lenino mirties, Mas
kvoje, Leningrade ir kituo
se miestuose.

New York.— Apie 20,000
darbininkų atėjo į Madison'rrienė teismui paliudijo, kad 
Square Gardeną pagerbti, 1933 m. lapkričio 26 d. 
atmintį Lenino, didžiausio Hauptmannas pirko, teatro 
dirbančięsios žmonijos vado.

Chicago, Ill. — 10.000 bal
tųjų ir negrų darbininkų 
susirinko į Coliseum svetai
ne paminėt Lenino mirties 
sukaktuves; atsilankė ir 
daug Darbo, Federącįjos na
rių.

Bridgeport, Conn. — “So- 
cialistas” miesto majoras

Drg. Rakosi Teismas
1 « f t ) { ** * *

BUDAPEST. — Ven
grijos fašistų valdžia pra-, 
dėjo naują teismą prieš drg. 
Matthias Rakosi,. tos šalies McLevy pasiuntė 15 polici-1 
Komunistų Partijos vadą, ninku neva “prižiūrėt” Le-. 
Rakosi jau yra atlikęs bau- nino paminėjimo mitingą 
smę sulig pirmesnio teismo, Central High Sch.oolės sve-
aštuonis metus kalėjimo. Jis 
buvo įkalintas už tai, jog 
dalyvavo buvusioj Vengri
jos Sovietų valdžioj.

Už tą “nusikaltimą” jis 
dabar antru atveju teisia
mas. Į klausimą, ar Rako- 
si pasirašydavo po Vengri
jos Darbininku ir Valstiečiu 
valdžios pareiškimais bei 
manifestais, drg. Rakosi at
sakė: “Taip; ir aš vėl tuo- 
jaus po jais pasirašyčiau, 
kaip tik būtų reikalo.

tainėje.
Newark, N. J. — Lenino 

minėjimo mitinge Laurel 
Gardene dalyvavo 2,800 dar
bininkų, nepaisant blogo 
oro.

čiausio Teismo pareiškimas 
yra tik pašaipa iš nekaltai 
pūdomo Californijos kalėji
me Tomo Mooney.

Išreikšdamas savo nuomo
nę* šalies Augščiausias Teis
mas, tačiaus, gana aštriai 
kritikavo San Francisco 
teismą, kuris užgniaužė vi-

O kas liečia tikros Darbi
ninkų Bedarbių Socialės 
Andraudos Bilių H. IL 2827, 
tai rooseveltininkai tęlkiasi 
visai neleist jį kongrese, 
svarstyt, bet užgniaužt va
dinamoje lėšų komisijoje.

Bnt. kaip pats šio biliaus*- 
mui svarstyt kongrese būtų j’ne sėjas kongresmanas Lun- 
duota tik 3 valandos laiko deen sako, darbininkai ir 
išviso. Daugelis kongres- farmeriai per masinius rei- 
manų sukėlė prieš tai didelį ,kalavimus, siunčiamus kon- 
ermydėrį. Igresmanams ir senatoriams.

Pranešama, kad Roosevel- gali ir turi priverst išleist 
bias Mooney’ui vėl kreiptis tas stengsis panašiai paža- tinkamą darbininkams. so- 
į vyriausią Californijos teis- bot nepalankius sau kon- cialės apdraudos įstatyrtiį 
lipią. I gresmanus ir senatorius,1 sulig H. R. 2827.

Tarptautinis D a rbininkų

IO kad užčiaupti burną tiems 
kongresmanams ir senato
riams, kurie nesutinka, kad 
Rooseveltas vienas šeiminin
kautų tokia milžiniška suma 
pinigų, tai Roosevelto paka
likai įnešėj kad tam klausi-j

i

v

Visa tai puikiai žinoda
mas, tačiaus, kapitalistų 
Augščiausias Teismas vaidi
na tragi-komediją, • liepda-

sus faktus, įrodančius, kad Apsigynimas nusprendė pa- 
Tom Mooney nieko bendro I dvigubinti masinį veikimą 
neturėjo su bombų sprogdi- up Tomo Mooney’o paliuo- 
nimu laike kariškos patrio- savimą.

KASYKLOS EKSPLOZIJOJ ŽUVO 11; TARP 
JŲ KELI LIETUVIAI MAINIERIAI

'.'»■> J .. '-.-.v

U GILBERTON, Pa.
dujų eksploziją Philadelphia 
and Reading Kompanijos 
angliakasy kloję pirmadienį 
11 mainierių liko užmušta, 
daugiausia, sakoma, užtroš- 
kinta; dar 71 buvo aptroš- 
kę, bet tapo atgaivinti.

Tarp paduodamų žuvu
siųjų vardų yra Augustas

Per Sinkevičius ir Juozas Maže
lis'; dar nesurasta Antanas 
Pikelionis. Veikiausia bus ir 
daugiau praradusių gyvybę 
lietuvių mainierių.

Eksplozija įvyko 1,000 pė
dų gelmėje.' Už nelaimę yra 
kalta kompanija, kuri neda
ro, kas reikia, idant apsau
got angliakasius nuo dujų 
pripludimo pavojaus.

Suėmė 24 Raudonuosius Socialistų Vadas už 
Studentus Jugoslavijoj 2827 Apdraudos Biliy

BELGRAD. Žymus Porto Rico socia-

Franci ja su Italija
Žudo Abyssiniečius w »

Pereitą pirmadienį Fran- 
cijos kariuomenė iš Somali- 
lando susikirto* sų Ąbyssini- 
ios kareiviais. Suprantama, 
kad francūzai iš savo valdo
mos Somalilando kolonijos 
užpuolė abyssiniečius. Abys- 
siniečiai narsiai gynėsi. Per 
susikirtimą tapo nukauta 
vienas francūzų valdinin
kas, 18 jų kareivių ir 88 
francūzų šalininkai. Taip 
praneša pati Franci jos vy
riausybė. kuri, žinoma, kal
tina, būk abyssiniečiai įsi
veržę į jos koloniją.

Gruodžio mėnesį pernai 
Italijbs kariuomenė kelis 
kartus atakavo. Abyssinijos 
pasienį ir nužudė virs 100 
jos kareivių ir gyventojų. 
Paskutiniu laiku, padarius 
Franci.iai sutartį su Italija, 

i žygius

N. Y. Valst. Bilius prieš 
Ryšius su Piktadariais

ALBANY. — New Yorko 
valstijos seimui įnešta .su
manymas įstatymo, pagal 
kurį galėtų aštriai bausti ■ 
žmones, kurie .draugaus. ĮSiyA,, 
asmenimis, už s i i m ančiafs ~~ 
kokiu neteisėtu bizniu. Su
manymas reikalauja bausti 
ir už palaikymą ryšių su ■■ 
“bloga vardą turinčiais žmo
nėmis.” Kadangi kapitalis
tinių politikierių akyse “blo
gą vardą” turi ir Komunis
tų Partija, tai jie veikiau
sia mėgintų panaudot: tokį 
įstatymą ir prieš komunisti
nius darbininkus. • ♦

Automobile Darbiniu-

1
Ii

areštavo 24 Jugoslavijos listų vadas, Santiago Igle- jojvi išvien daro i.,.." 
universiteto studentus, kai- sias karštai remia Darbi- prje§ Abyssiniją. kad paši
no komunistus, vadus stu- ninku Bedarbių So'cialės grobti ir pasidalinti abyssi- 
dentų išstojimu prieš fašis- Apdraudos Bilių H. R. 2827, niečiu žetnes su jų gamtos 
tų valdžią. Jugoslavijos vai- kain kad jis savo laišku pra- turtais.

po komunistus, vadus stu- ninku Bedarbių

dovai ketina įsteigti ,kon-nešė. Prieš-Imperialistinei 
centracijos stovyklas, į ku- Brooklyno, N. Y., Sąjungai, 
rias varys komunistinius Jis išdėsto, kaip išleistas su- 
studentus. Komunizmų, ma- lig to biliaus įstatymas bū- 
tyt. Užsikrečia tiek daug tų naudingas Porto • Ricp 
studentų-, kad jiems pritruk- bedarbiams, nusenusiems ir 
sta iau vietos paprastuose, paliegusiems darbininkams. ■ WASHINGTON - Ame- 
' ................................. Porto W yra Pa- rikės valdžia jau turi išlei-

yergtą -Jungtinių Valstijų du $34.000.000,000 “Vertės

t.ikietą. paduodamas vieną iš 
dešimtinių, kuriomis buvo 
užmokėta ųž Lindbergho 
vaiko sugrąžinimą. O tai 
buvo pirmiau, negu Fisch iš
važiavo. V okįetijon.!,; \ A'

Šhj; ię kitų įrodymų yra 
gana, kad hitlerininkas 
H a u p t m a n n as dalyvavo 
vąikvagystėje. Bet New 
Jersey valstijoj prokuroras 
Wilentz 'vengia aikštėn iš
vilkti' Hauptrfianno sėbrus, 
su kuriais-jis dšvien, atliko jtmių Valstijų Augščiausias pą už

kalėjimuose ir reikia ,... kon
centracijos žardžių.

45 Biliūnai Valdiškų 
Bony Jungi. Valstijose

tą darbą. Mat, esą faktų, 
kad ir paties Lindbergho 
namiškiai prisidėję .p'rie tos 
piktadarystės. O prokuro
ras Wilentz stengiasi apgin
ti Lindbergho “namų gar- 

” i f •

. • K > (AUS 004:.VVV.UUU.UUU Vcl!.• --------- “--------- imperialistų.* i w m* Ai* J J 1 . .savo bonų.
AūgSC. Ieismas Atldeaą; < — — V •reikalauji, kad šalies kcJng-
Snfendima del Aukso L Y’ “ Sociaiis- iresas jižgirtų išleidimą dar□pienuun^. UGI nUKMIbtų vadai išbraukė .iš savo fll .biHonu doleriu «vertės” 
WASHINGTON. — Jung- partijos ištisą 20 narių kuo- 7 “ ų.eiių vert*s 

pritarimą bendram fon5 valdiškiems reika- 
cni Irnmiim’aftjia . lamS. O l)OnU nUOSimClU 11’

—-------T— sumų atmpkėjimas gula ant
— Prieš jėzuito darbininkų ir farmerių

Teismas pertraukė’ savo frontui su komunistais. . •. 
svarstymus klausimo, ar <į--------
Rooseveltas su kongresu tu-1 Munich, i ____ _______
rėjo teisę uždraust atsiteis- Przywanno prakalbą apie sprando, 
ti auksu už bonus arba at-.krikščionybę ir karžygišku- 
mokėti auksu už tuos popie- ma hitlerininkai studentai

Bet Rooseveltas t t , .

kai Priešiigi NRA 
Kodeksui

DETROIT, Mich. — Va- . 
sario 1 d. baigiasi sutartis 
tarp automobilių darbininkt| 
ir fabrikantų. Tikrumoj jau 
trimis mėnesiais pirtniau iš
sibaigė laikas sutarties, ku
rią Rooseveltas per savo ko- 
nisiią buvo užkoręs darbi
ninkams. . • 7;

Iš pradžios Darbo Fede
racijos vadai panaudojo ro-^ 
cseveltinę sutartu \; kgįpo!
įrankį laužymui automobilių 
darbininkų streiko. Paskui * 
jie dar trimis mėnesiais su- ; 
tarti pailgino, nepaisydami 
darbininkų protestų. • Mat, 
sulig sutarties, buvo lygio
mis teisėmis paliktos fabri- * 
kuose kompaniškos unijos. 
Tuom pasinaudodami, bosai 
leidosi persekioti, iš darbų 
paleidinėti darbininkų uni- 
ių narius, kapoti algas ir' 
kitaip sauvaliauji.

Prieš tokius NRA sutar
ties vaisius taip maištingai 
ėmė bruzdai darbininkai, 
iog ir pats Darbo Federaci
jos galva Greenąs dabar 
yra p r i v e r s tas reikalaut 
naujos, tinkamesnės sutar
ties.

3

Valdžia 
rinius niniguSi kur buvo ža- sukėlė dideli lermą. šaukda- 'valstybės 
dama tiek pat dolerių išmo- mi: “Šalin jėzuitus!” 
keti auksu. Ką Augščiausias ; 
Teismas nusprendė, dar ne- 
žinia. Jis išnaujo' susirinks kalauja iš, Tautų Lygos fon- gali atsit 
i posėdį vasario 4 d., ir tik do pinigų pašalpai Saaro pi- valstybės 
tada būsią pranešta jo galu- liečiu, bėgančių nuo Hitlerio laikas ir Jungtinėse Valsti- 
tinas žodis tuo klausimu. į Franci ją.

didžiuojasi, kad 
bonus esą lengva 

Bet minėtina, 
... a šalių, kurių val- 

Geneva.• — Franci j a rei- džios Pasiskelbė, jog nebe
lsti pirkikams už 
bonus. Ateis toks

'r

T------------ >
Flemington, N. J.

jorieš Hauptmanną,? kaipo
Lindbergho vaiko> nužudyto-

Washington, — Jungtinių 
Valstijų valdžia ginkluoją 
kelias iki šiol apleistas ma
žas salas Pacifiko vandeny-' ja, New Jersey valdžia jau 
ne. Tai kumšties rodymas išleido $10,000. Reikalauja 
Japonijai.

Washington, Bylai
i išparduot.
i o p* j au yi

a

dar $35,000. jose.
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Komunistą Partijos Centralinio 
Komiteto Politiniai Nutarimai
Šiomis, dienomis^ Amerikos Komunistų 

Partijos ’ Cen tralinis Komitetas laikė sa
vo praplėstą susirinkimą , (plenumą). 
Greitu laiku plenumo rezoliucija bus pa
skelbta “Daily Workeryje” ir “Laisvėje”. 
Tai be galo didelės istorinės svarbos do
kumentas.

Šis-partijos Centralinio Komiteto susi
rinkimas svarstė tris pamatinius klausi
mus, reikalaujančius partijos taktikinės 

‘linijos pakeitimo delei pasikeitusių eko
nominių ir politinių sąlygų. Ištisas ke
turias dienas Komiteto nariai, įvairių de- 
partmentų pirmininkai, distriktų organi
zatoriai, kalbinių biurų sekretoriai ir 
dienraščių redaktoriai diskusavo tuos- 
klausimus ir nutiesė liniją veikimui. Tie 
klausimai yra: darbo unijų judėjimas, 
bendras frontas ir darbo partija. Drg. 
Browderis, partijos sekretorius, davė 
platų pranešimą tais klausimais.

Pagal praplėsto susiripkimo nutarimą, 
Komunistų Partija koncentruos visas sa
vo spėkas veikimui Amerikos Darbo Fe-* 
deracijos unijose ir dės visas pastangas, 
kad gyvuojančias revoliucines unijas su
vienyti su Federacijos unijomis. Bendro 
fronto klausimu, mūsų partija toliau dės 
visas pastangas susisiekti su socialistinė- 
mis.organizacijomis ir Socialistų Partijos 
nariais ir vienetais bendrai kovai prieš 
Roųsevelto valdžios programą, prieš karo 
ir fašizmo pavojų, nežiūrint to, kad S. P. 
^ildomasai Komitetas Komunistų Parti- 
„ ^pasiūlymą ‘atmetė ir nutarė iki 1936 
metų visai nesvarstyti bendro fronto pro
blemos. Kas liečia Darbo Partijos judė
jimą, tai nuo dabar Komunistų Partija 
vėl kels tą obalsį ir už jį agituos. Patsai 
Dai'bo Partijos budavojimas priklausys 
nuo tolimesnės klasių kovos eigos ir nuo 
atsiliepimo organizuotose darbininkų 
masėse.

Tais visais klausimais partijos vieneto- 
se eis plačios diskusijos, kad kiekvienas 
narys galėtų pilnai suprasti naują kryp
tį ir Energingai pravesti gyveniman. Dis
kusijos tęsis per du mėnesiu.

; apgaus, pąptiję, apgaus rėvoliucij Slap-
i tįaF Įnatįsdūmas partijos pamatus, * turėjo 
viltį atsiekti savo tikslą, patiešyti savo 
asmeniškas ambicijas. Partija buvo be 
galo kantri su tais “opozicionieriais”. 
Bandė juos pataisyti. Bet juo toliau, tuo 
bjauriau jie išsigimė, pakol kai kurie iš 
jų pavirto atvirais teroristais, o kiti— 
teroristų talkininkais. Šitas .bolševikų 
partijos nuolankumas labai brangiai jai 
kaštavo. Jinai neteko ištikimo savo sū
naus ir kovotojo, drg. Kirovo.

Amerikos lietuviškos “Sklokos” nariai 
darbininkai negali nepasimokinti iš liki
mo Sovietų Sąjungos “opozicionierių”. 
Jie turi suprasti, kad Prūseikos ir But- 
kai sąmoningai išėjo į karą (jie šitą karą 
vadina “streiku”) prieš Komunistų, Parti
ją ir prieš visą revoliucinį judėjimą. Ke- 

. turi metai to- karo !• Jie pasiryžę toliau 
tęsti tą savo begėdišką “streiką”. Jų ke
lias veda juos keliu Zinovjevo ir Trockio. 
Jie patys pasirinko tą kelią.

Bet kokia nauda iš to Prūseikos ir 
Butkaus “streiko” prieš.Komunistų Par- ‘ 
tiją ir prieš Komunistų Internacionalą 
jums, darbininkai, kurie priklausote prie 
“Sklokos”? Kokia nauda buvo tiems dar
bininkams, kurie palaikė Trockį ir Zinov
jevą jųjų kriminališkam streike prieš Ko
munistų Partiją ir prieš Sovietų valdžią? 
Bandykite atsakyti į šitą klausimą patys 
sau, o pamatysite, kad gelbėjimas Prū- 
seikai ir Butkui streikuot prieš komuniz
mą, kariauti prieš jį, neneša naudos dar
bininkų klasei. Priešingai, šitas tų vadų 
streikas pasitarnauja Amerikos kapita
lizmui.

Būk ALDLD Nariu 
Gauk Svarbią Dovaną

Pasibaigė Zinovjevo Kelias
SdVietų teismas nubaudė Zinovjevą de

šimčia metų kalėjimu.’ Kamenevas, irgi 
garsūs “opozicionierius”, pasiųstas kalė
jimai! ant 5 metų. Visa eilė kitų panašių 
elementų taip pat nubausta. Visi jie tu- 
rejtSsūdarę “Maskvos Centrą”, kuris pa
laike-‘ryšius su “Leningrado Teroristų 
CerįfeprG Jie prisipažino, prie kaltės ir 
paarėme ant savęs moralę atsakomybę už 

drg. Kirovo ir už kitus tero- 
risttaiūs aktus. Jie pasisakė, kad jie bu
vo r 
per;

Rtę baltagvardiečių ir pasaulio im- 
įptų įrankiu.
įvjevo kelias pasibaigė. Turėjo pai
lgą pasitaisyti, bet suklupo. Pra- 
sįt opozicija prieš Leniną, prieš pro-* It .1 • • • M /X Rf . 1 • 1 1 • į

.$ Myo prisipažinęs prie klaidos ir 
į ^sutaisyti, buvo vėl-priimtas par- 
įbėt ’jHsiJiko “opozicionierius”, kas 

ir privedė ?#rię Šio likimo. Manė, kad >

dej _
letąįj$ę] revoliuciją^ .1917 metais, kelis 
kai± 
ža

Hitlerio Akys į Klaipėdą
* •.

Hitlerinės Vokietijos laimėjimas Sa- ■ 
aro krašte padilgino Hitlerio apetitą. Tas 
buvo nesunku numatyti. Jisai pasiryžęs 
atgriebti visus kraštus, kurie buvo atim
ti nuo Vokietijos. Klaipėda yra vienas 
iš tų kraštų. Pirmiausia reikėjo apsi
dirbti su Saaru, nes tai svarbesnė indust
rinė vieta. Atsiekus tikslą Saaro krašte, 
dabar Hitlerio rankos laisvos apsidairy
mui aplinkui Klaipėdą.

Pranešama, kad Smetonos valdžia mo-* | 
bihzuoja savo kariuomenę prie Vokieti
jos rubęžiaus. Taip pat Hitlerio valdžia 
didinanti savo armijos spėkas Lietuvos 
parubežyje. Ar šiuo tarpu Hitleris pa
norės spėka pasigrobti Klaipėdą, tai ne
galima pasakyti. Jo1 žygiai priklausys 
nuo tarptautinės situacijos. Nėra jokia 
paslaptis, kad Anglija ir Franci j a padėjo 
jam laimėti Saaro krašte. Ten apsieita 
be ginkluoto užgrobimo. Aiškus dalykas, 
kad Hitleris stengsis visų pirma šitą ke
lią išbandyti atsiėmimui Klaipėdos. Jei
gu nepavyktų, tada kiltų tiesioginės spė
kos klausimas.

Klaipeda staiga virto naujo karo pa
vojaus punktu.

Kanados Lietuviai Darbininkai 
Kovos Lauke

Kanados “Darbininkų žodis” (sausio 
18 d.) praneša apie alkanų bedarbių su
sikirtimą su policija * Fort Williame ir 
Port Arthure. Skaitome sekamą:

“Policijos užpuolime nukentėjo sunkiai 
apie 10 draugų ir tris areštavo. Lietuviai 
visi aktyviai dalyvavo, todėl ir nukentėjusių 
tarpe daugiau lietuvių. Sumušti ir areštuo
ti .draugai L. Kisielius, Pranas Tumėnas ir 
Pakin, ųįraitiietis. Taipgi smarkiai nuken
tėjo draugas J. Žukauskas ir draugas J. Mi
sevičius. Kiti keli lietuviai nukentėjo, bet 
mažiau.. * Draugas Žukauskas grįžęs namo 
nuo daktAro pareiškė, kad persilpnos jų buo
žės mfis įulaikyti nuo kovos ir parodė susiū
tą galvįąp Jis sako', tai penkių, darbas, bet 
tas’hėsuHikys nuo kovos iki bus laimėta.
| “Nei-Vienas skebas neišvyko.

.?• Į pArešfiioti draugai randasi .pavojuje. Juos
• įali suhkiai nubausti. ”•: •' 7“ ' i ->

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūroš , Draugijos 
(ALDLD) dabar yra vajus už 
naujus narius į organizaciją. 
Kas stos, tai ne tik bus or
ganizuotas darbininkas, gaus 
klasinių, darbininkiškų, pamo
kinančių knygų, gaus regulia
riai geriausį žurnalą “Švie
są,” bet dar galės gauti vieną 
ar kitą naudingą knygą do
vanai. Tarpe kitų knygų, mes 
duodame dovanai ir geriausią 
apysaką “Karas Lietuvoj.” , ši 
apysaka parašyta iš pereito 
imperialistinio karo, 1914- 
1918 mėtų, kuris buvo apėmęs 
ir Lietuvą. Apysaka labai ge
ra. “Karas Lietuvoj” yra 224 
puslapių knyga, štai keletas iš 
jos. ištraukų :

Caro Kazermėse

Caro kazermėse kareivius 
mokino ne tiek ginklą vartoti, 
kaip ‘zubrinti’ caro, jo pačios, 
vaikų, , giminių ir artimų vi
sokius titulus ir maršuoti:

“—Dešiniuoju petimi pir
myn, bėgkite, marš. . Raz ! 

D,va! Raz !... .
Ir mes, tartum’ botago va

romi arkliai, bėgame aplin
kui jį, padarydami pailgą 
lanką. Nuo ilgo bėgimo iš
džiūvo burnoje, giliai kvė
puojam, pavargo krūtinė. 
Kyla garai nuo bėgančių 
kareivių eilių, kaip nuo su
kaitusiu arklių. Virš galvų 
jau betvarkėje šautuvai, 
kartkartėmis atsimuša aš-

navo visi jo keleiviai. Kaip 
tik traukinys privažiavo ir 
sustojo ant stoties, per jo du
ris pasirodė žmonės su aprai-j 
šiotomis galvomis, rankomis1 
ir kruvinais veidais.

Mes supratome, kas tai 
per traukinys ir kokia iš jo 
girdima daina, kury, “daina
vo” visi jo keleiviai. Nepai
sant • griežto komandierių i 
prisakymo neapleisti trauki
nį — visi puolėmės prie su
žeistųjų yagųnų. Aš taipgi 
nusiskubinau ten.

Paskutinio vagono duris 
apstojo Rareiyiąi'iš; mūsų; .vat- 
gorio. Skubinaus toliaus.' Pa
žiūrėjau į vidų vieno vago
no ir iš baimės pastyrau taip, 

' kad greitai rankomis prisi
dengiau veidą: pilnas vago
nas buvo kruvinų ir sužalotų 1 
žmonių!

Ant neštuvų, ant supuvusių 
lentų ir grindų gulėjo kruvini 
žmonės vienas prie kito. Jie 
gulėjo visokiose pozose ir vi
saip sužaloti. Pilki ploščiai, 
balti, kraujo persunkti, ap
raišai ai susiliejo mano aky
se ir laikinai negalėjau at
skirti. Toje minutėje, kada 
buvau apsisukęs eiti, pribėgo 
dar. keletas kareivių, tada su 
jais ramiau apžiūrėjau va
gono turinį, kuris važiavo iš 
ten, kur jau kelinta 
mus veža.

Sunkiai sužeistieji 
stojančiai dejavo, kiti

kalai? O ką, a- 
dar nieko negir-

kareiviai.

j skolink' del cigarėto,—prašo 
pas mane apvaliu veidu gu
das. Pasakiau, kdd nerūkau, 

! tki jis piktai iškOliojo ir nu-; 
I siskubino pas kitus.

—Ar senąi iš Peterburgo?
Kaip ten re: 
pie taiką ar
dėjote ?—kiršinėjo mus ap
stoję fronto

Taip pasitiko karo frontas 
vos pribuvusius kareivius, kad

1 pakeitus tų spragą, kurie jau 
sudėjo savo galvas kovoje už 
imperialistų reikalus.

" iš jų tuojauš buvo granatos 
užmuštas. Jo ranka nutraukta 
voliojosi r

“—Paimkite ją iš
nes ji pradas dvokti. O jam 
ir aname p 
kalinga.

i —Jau>mi!rė ir
kryželio, — 1
einantis sanitaras. , O vokiet- 
čių bombos ir minos tai de
šiniame, tai kairiame šone 
sprogo ir ardė apkąsą:

—Ohhh-h;! Bum! Ohhh-h!
—š-š-š-š-š!* Ba-h — sprogo 

vokiečių mirties įrankiai.
Sanitarai taip ir neša į po

žeminį ligoninės
sunkias n.aš(as, bei išmeta ant 
apkaso mirusius. O iš dan
gaus šviečia vis tas patsai mė- 

apšviįsdamas apkasus, 
“aušti laukai, tar- 
karo plūgo. O to- 

kaip kirminai,

Vienas

čionai,

šaulyje bus rei-

nesulaukė
tarė iš paskiąus

k am barį

diena

Kedel Kaizeris Nebuvo Patrauktas Teisman
WSJIINGTON. Ką teismui. Tam pritarė Fran- 

tik U atidengta susirajsinėji- cijos ir Anglijos valdžios, 
maftąrp velionio Jungtinių ; Bet kada Jungtinių Valšti- 
VaMiju prezidento Wilso- 
-no,'Wancijos ir kitų “talki- 
nintfįį“ 'Valdžių, kas liečia 
ex-fimzerio > Viliaus trauki-

vo lygiai kalti del to karo, 
kaip ir Vokietijos kaizeris.

, . . • » * < • ! ’

eikajavo, kad Holandi- 
uotų pabėgėlį Vilių

jų senatas atmetė užkartą 
'Vokietijai Yersalės sutartį, 
!tuometiiiis prezidentas ?Wil- 
sonaS nustojo reikalavęs ir 
teismo ex-kaiiefiul, kaipo 
“kaltininkui karb; per kurį 
žuvo 10,000,000 žmbnių.”

Bet kiti imperialistai bu-

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
. GAMTOS SŪNUI, Auburn, 

Me.—Draugo ilgą rašinį gavo-! 
me ir greitu laiku pėrČiūi’ėję. 
pranešime. Ačiū!

A. J. SMITUI, Philadelphia, 
Pa.-—Įspūdžius iš vajaus dar
buotės gavome; greit sunau
dosime. Didelis ačiū!

veltui ‘*Karas Lietu vore" kny
gą, kurią jūs ne tik patys ke
lis kaltus skaitysite, bet skai
tys ir. jūsų kaimynai ir’ pažįs
tami.

Amerikos Lietuvių Darbi-, 
ninku Literatūros Draugija iki 
dabar jau yra išleidus 36 kny
gas. Tai didelis kalnas darbi
ninkiškos literatūros! Darbi
ninkui yra iš ko pasirinkti ir 
šviestis!

Jeigu jūs nežinote, kur pas 
jus yra ALDLD kuopa, tai ga
lit kreiptis tiesiai į centrą ir 
gausite 
mus.

reikalingus nurody- 
Centro antrašas tokis:

D. M. Šolomskas, 
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Belgijoj Areštuojama 
Hitlerio Agitatoriai

• BRUSSELS. — Belgijos 
valdžia pasiuntė naujus bū
rius savo žandarų į Eupeną 
ir Malmedy prieš hitlerinin
kus agitatorius, kurie ten 
suruošė skaitlingas demons
tracijas, reikalaudami su
grąžint Eupeno ir Malmedy 
apskričius Vokietijai. Tie
du apskričiai buvo po pa
saulinio karo prijungti Bel
gijai. Vienam Malmedy 
miesto tarybos nariui naziai 
grūmoja mirčia už tai, kad 
jis stoja už Belgiją. Naziai 
paskleidė daugybę plakatų,

nulis, 
kuriais sur 
turn didelio 
se vagose, 
slapstosi tūkstančiai žmonių, 
suvargusių,' apdriskusių, pur
vinų, su drebančiomis širdi

mis ir neišpasakytuose kanki-, .v. .v.
nimuose jie* laukia mirties. šaukiančių savo tautiečius
Mirtis kiekvieną minutę turi padaryt taip, kaip padaryta 

rugiapjūtę. O jeigu ne 'ji, tai Saai krašte.
kankinimaš, kankinimasis ir Belgijos valdžia 

begalinis kapkinimasis sužalo
tų. Štai kelkis gyvenimas ap
kasuose, o 
naktis.”
Stokite į

Darbininkų

neper- 
klajor 

jo ir dainavo,'kaip kurie, jau 
: “Ura!” 

Ant grindų' viduje vagono 
raitėsi nedidelio, ūgio karei

vis. Visa jo galva buvo apsuk
ta baltais apraišalais, per ku
riuos sunkėsi tamsus krau-

trūs durtuvai viens į antrą, j. mirdami, dar šaukė:
O zvodo komandierius, - 

tartum gervė iš pasitenkini
mo sukasi ant vietos ir tvir
tu balsu komanduoja: ;

—Raz !. . Dva !. . Tri!. . 
Raz !. . Dva! ■ . Tri!. . Tvir
čiau koją! Augščiau galvas! 
Tvarkiau laikykite šautu- 

, , vus!”
Komandieriai girtuokliavo 

ir jaunas merginas “glamonė
jo.” Štai vienas kareivis išėjo 
naktį pasivaikštinėti ir didžiai 
nustebo išgirdęs, kaip gene
rolas “meilavo” merginą:

“O kada pasibaigė muzi
ka, iš namo pasigirdo balsai:

—Tanyte, Tanyte, mylimo
ji, man norisi su tavim šok
ti. . . Pašoksime, pašoksime, 
mano paukštyte!

—Ponas generolai!—šau
kia spiegiantis moteriškas 
balsas.. —Jūsų “prevOschodi- 
telstvo,” aš prašau jus su ma
nimi ! Oficieriau, pons oficie- 
riau! Kapitonai! Kad lOska, 
gelbėkite!

—Tanyte, aš gal ir per
daug, perdaug, bet ką gi ga
liu padaryti!

Nusigandęs, atšokau 
Įaugo, kada pamačiau išsiki
šusią generolo galvą ir auk
sines antpetis. ‘Juk tai gene
rolas pirmos gvardiečių di
vizijos, komandierius, — ta
riau sau. —Taip, generolas 
čųrykin’.”

Į Karo Frontą
■. • / I I ’

“Plačiai atidarytos vagonų 
gerklės ryja kareivius dešim
timis, kartu su krepšiais, puo
deliais ir lopetomis bei šau
tuvais. Į vieną pusę trisdę- 
šipits ir į kitą trisdešimts.

Ilga eilė vagonų pasirodė 
permaža, dar pridūrė iš už
pakalio. Linksta nuo kareivių 

vagoninėš dvejos lubos.” '
Važiuodami į karo frontą 

apsistojo vienoje stotyje. Ten 
greitai pribuvo traukinys su 
sužeistais iš karo fronto:

“Už kelių minučių pirm iš
ėjimo mūsų traukinio, prie 
štotiės prisiartino iš lėto ilgas 
tavdriniš traukinys. Per lan
gą garvežio matėsi mašinis
tas, kurio veidas ir rankos“ 
neišpasakytai baltos. Pro lafl- 
giUS ir duris iš to traukinio 
buvo girdima kokia tai ne
suprantama daina, kurią dai-

nuo

tai dar tik pirma

Amerikos Lietuviu 
Literatūros Drau- 

visai
nuos sunkėsi tamsus krau- ^*m*‘“**^|
jas ir bėgo per veidą. Pūvap- 0 JUIys suteiksime vi
čiomis ir raudonomis akimis 
jis nustebusiai žiūrėjo į mus į. 
ir, laižydamas-nuo - ūsų„krau-| 
ją, neperstojančiai kartojoj 
vieną ir tą pat:

—Dieve mano, . viešpatie, 
200,000, 400,000 rusų vienu 
kartu užmušė! Dieve mano, 
viešpatie, rusai, rusai bango-; 
mis, bangomis taip ir ' gule 
ant žolės!”

Lietuvoje Qficieriai Ištvirkavo

Kareiviai apsistojo pas vie
ną moterį namuose hakvoti, 
kurios vyras buvo, išvarytas į 
karo lauką. Oficieriai ir jų pa- 

žagino 
bied-

utėlių

Aš tuojaus...

gelbinihkai begėdiškai 
moteris, plėšė Lietuvos 
nuomenę:

“Ryte, graužiamas
ir kitokių parazitų, anksti pa
budau ir girdžiu “imtynes” 
ant kareivio žmonos lovos.

—Senį šauksiu! Feldfebe
liui pasakysiu! —skundžiasi 
moteris.

—Skūskis.
nesibijok... palauk...

Pažinau pagal balsą, kad 
tai mūsų skyriąus komandie
rius Lapyrevas.' Manau, kad, 

jis gal serga, Peterburge bu
vo tiksliai, kad užsikrėsti. O 
moteris griežtai priešinasi:

—Feldfebeliui pasaky
siu.. . kasiu, kąsiu !
siu!...” ' ■

Ka-

Karo Fronte

' “Einame per išartą 
Na, irf kokis čionai frontas? 
Kas gi baisaus jame ? štai at
rodo, kad užbliaus mūsų bal
takaktė karvė. Bet dešinėje 
pusėje sutratėjo kulkasvai- 
dis:

—Tra-ta-tja-ta!
Nusileidortiė iki pečiij į su

sisiekimo apkasą. Einame į 
pirmas linijas. Einame vienas 

•/paskui kitą. Primėtyta sehų 
drabužių, vietomis ruginiai 
šiaudai su nekultomis varpo
mis; !

—Na, atvažiavo namučių 
sūneliai!/—pasveikino mus 
frontininkai.

—Tabako! ar turite? Pa-

lauką.

DR. J. J. KAšKIAUČIUS
371 Lake St„ Nebark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

suėmė 
daug tokių agitatorių ir ža
da kreiptis į Tautų Lygą 
prieš Hitlerį, kuris tą bru- 
dėjimą remia Vokietijos pi
nigais ir siunčia savo išmik
lintus agentus į Eupeną ir 
Malmedy.

DARBININKU 
SVEIKATA

Neuralgija, Nervy Gėlimas da blogiau. Nes nutukimas sa
Prašau 

dienraštį 
ras 50 metų, sveriu 185 sva-l 
rus, 5 pėdų aukščio, vedęs. [Jums ir norisi vis daugiau val- 
Man skauda dešinę koją. Ko-' 
kie 3 metai, kaip man pradė
jo skaudėt kairę koją, blauz
dą, ypač kai reikia eiti. Po 
trijų metų skausmas perėjo į

patarti ir man per ™;esmSJe yra mitybinis 
‘Laisvę. ”

, trūkumas. Permažai gaunate 
Aš esu vy-,vitaminų ir mineralų su 

j savo paprastu maistu, tai

gyti, kad kaip nors gavus tų 
taip esmingų vitaminų ir mi
neralų.

Jums visai, man rodos, be 
reikalo 

dešinę koį'ą, o kairė pasidarė sviestą, 
kiek geresnė.

Ir pash 
visą leteną dešinės kojos ir 
pirštus. Jie man labai šalti, o 
kai atsigi 
sai negy 
čioti, triniti. Man visada kojos 
nutirpę, :r kaklo gyslas skau
da, galvi ūžia. Svaigalų ne- 
vartoju, uįk truputį rūkau. Tu
rėjau daug daktarų, bet ųieko i 
gero. Saw, .kadv man 
neuralgia, 
piešą, sviestą, kiaušinius, 
vis, druską, arbatą, kavą,'bet: 
negelbsti.

iau pradėjo skaudėt

riiliu, tai pasidaro vi-1 
vi. Turiu keltis^ vaikš-

užgynė kiaušinius, 
mėsą, žuvis. Gerai 

būtų padarę, jei būtų užgynę 
duoną, pyragus, tyres, maka
ronus ir šiaip miltinius val
gius, taipgi sunkiuosius rie- 

’ balus ir saldimus. To viso ne
vartokite. Gyvenkite daugiau
siai daržovėmis ir . vaisiais, 
kiek galima, šviežiais, žaliais. 
Galima ir konservuotų, džio
vintų bei virtų. Po truputį 

i kiaušinių-, sūrio, pieniškų, žu- 
■ vų, šviežios mėsos.
I Imkite mielių; po plytelę ar-. v -I Imkite mielių; po plytelę ar- Valgyt užgynė , . , . , L „X vba ir po tris kas diena. Hali- zu- ’ . but liver oil with viosterol

j . . . j 250 D,’’ po 10 lašų po valgio.
, \ . | Ištisais mėnesiais. Taipgi jodo, •

po lašą sū vandeniu kas die
na, per du mėnesiu; paskiau 
kas dvi dienos. “Thyroid tab
lets, gr. 1, P. D. and Co., 100 
tablets,” imkite po vieną prieš 
valgį, o už mėnesio ir po dvi 
prieš valgį, vėl keletą mėnesių. ■ 

Būtinai, n e p a v aduojamai 
eikite dažniau pasivaikščioti, * 
po Valandą, po dvi ir daugiau 
kas diena. Taip gi ir kitaip 
pasimankštykite. Giliai pakvė
puokite pilvu. Meskite po 2, 
po 3 svarus kas savaitė, kol 
davarysite iki 100 su mažu 
viršum. Kompresai, masažai, 
braukymai, šildymai yra ge
rai. Meskite rūkymą.

Atsakymas

Gali bjūti ir šiaip kokių prie
žasčių, 
priežast 
yra Jūs 
mas. Su 
vyrukas 
net 185 
jau nūs 
mo pu^ėn. Neverta, Drauge, 
Jums nei gydytis, jei Jūs visų- 
visų pirma nesuliesėsite, ne- 
ištarpinsite didelės dalies savo 
tų parazitų lašiniapalaikių. 
Tai tą įsitėmykite sau gerai. 
Nesaką ii, kad Jūs tuč tuojau 
pradėttmėt badauti. Ne, būtų

bet viena labai didelė 
s Jūsų nesmagumų 
j nežmoniškas nutiki- 
simildami! Mažiukas 

vos 5 pėdų, o sverti 
svarelius! Ypač, kai 

ijiritot antroj on gyveni-



mhmmm

LAISVA TreHas PuslapU

Darbininke ir Šeimininke
kimus, dalyvauti apielinkės
kovose. Ji randa laiko—ir aš

ŠIURPULINGA TRAGEDIJA BEDARBIU ŠEIMOJE
gandusi parbėgo namon, bet ati
dariusi duris pamatė, kad visas 
jų namelis pripildytas ugnia ir 
dūmais. Subėgę kaimynai ir 
ugniagesiai nebegalėjo gelbėti, 
nes barnė, iš plonų lenčiukių ir 
dar apkalta smaluota popiera, 

I sudegė iki žemei į keletą minu- 
Ičių. Ugnį užgesinus rado dvie- 

Pašalpa; kuria suteikė |« vyresnių vaikučių kaulelius
- 1 ' 1 —L iš baimės

EASTON, Pa.—Kelios savai
tės atgal apleistoj ir apgriuvu
sioj barnėj, Glendon daly Kaš
tono, apsigyveno Kazys Rudy su 
savo moteria ir trimis vaiku
čiais, Sterling, 5 metų; Pearl 
2 metų; ir Hattie, vos tik trijų 
mėnesių kūdikėlis. Tėvas buvo j 
bedarbis jau ilgą laiką ir šei- j 
myna iš penkių pusbadžiai gy- ■ 
veno. Pašalpa, kurią 
vietinis Social Service biuras, |an^ glindų, matyt, 
buvo taip jau menka, kad leido apsikabinę vienas kitą. Mazy- 
tik gyvybę palaikyti sunyku-į čiov kūdik51'° kauIellal rast1' 
siuose kūdikių kūneliuose.’ Renvj'^P^' 
dos nebuvo iš ko 
žmoniškesnį namą, tad. Rudy 
buvo vargo priverstas sukraus- 
tyti savo šeimyną į aplūžusią 
barnę. Kad vėjas nepūstų per 
plyšius ir skyles jis su savo mo
teria rūpestingai nešė iš išma
tų šmotus smaluotos popieros, 
kuri vartojama stogų dengimui, 
ir su ta popiera užtaisė plyšius 
ir apkalė sienas. Tėvai džiaugė
si, kad vaikučiams nebebus šal
ta ir veltui turės nors pastogę.

Ir štai, 15 d. sausio, Rudy 
išėjo jieškoti malkų. Moteris 
paliko kūdikius miegančius ir 
pati išbėgo su reikalu pas kai- 
mynką. Ten pabuvus trumpą 
laiką, kas tai jai pranešė, kad 
eina dūmai iš jų stubos. Nusi-

geros dovanos.
ALDLD Centras nuo save 

pridėjo 3 dovanas : ;l-ma “Lai
svės” ar “Vilnies” metinė 
prenumerata; 2-ra $3 pini
gais; 3-čia “šviesos” ar1 
“Working Woman” metinė 
prenumerata. Iki šiol “Lais
vės” ir “Vilnies” skyriai labai 
mažai gavo tų atsakymų nuo 
lietuvių moterų. Draugės, 
šiandien dar galite parašyti. 
Geriau paskutinę dieną, negu 
visai nerašyti.

< R. K.

padedu jai rasti laiko—padė
damas jai.

“Mano žmona tapo politiš-' 
kai ir organizaciniai įžymiu 
asmeniu, vieton būti stuboj 
pastumdėle. Mano’ supratimu/ 
tai yra komplimentas ir vyrui, 
lygiai kaip ir jai pačiai. Tas 
galima tik vienu keliu: koope
racija ir draugiškumu!”

Protingas, klasiniai sąmo
ningas vyras didžiuojasi savo 

visokių kunigų, prasilavinusia, veiklia žmona, 
bet darbinin- jjs gerbia ją. Gerbia ją ir 

kams nieko gero. Toliau duoda. Kiti. Tad ar nenusiskriaudžia

Kunigai Dejuoja
Waterbury, Conn. — Pa- 

, puolė man į rankas kunigų iš
leistas kalendorius. Diktoka 
knygelė: pilna, paveikslų
“šv.” tėvų, ■ 
vyskupų ir tt. Gerbia ją ir

peklos savo parapijonams, kad'
pradeda atšalti nuo
pradeda nepirkti mišių už gy- nuolankiai-vergiškai pasirenka

save ir ar nenuskriaudžia savo 
dievo, vyrus tos darbininkės, kurios

VALGIU GAMI
NIMAS

kos ir pipirų ir lai verda 20 
minučių; ’ Paduokite karštą, už- 
barsčius storai tarkuotu gelto- 
nu sūriu.

Tūlas laikas atgal prašiau 
draugių patarimo, kaip gaminti 
skanids, trapias lietuviškas au- 
siukes (grūzdus). Draugės, bū
kite tokios geros atsiliepti.

Dar Biskį Apie -Sriubas
' Tūlas laikas atgal tilpo kele

tas patarimų, kaip gaminti įvai
rias sriubas. . šiandieną pakai- Į 
bęsime apie jas daugiau, žiemos 
laįku gera šilta sriuba darbinin
kai yra tinkamas maistas, nes 
paprastai sriuba yra verdama 
is mėsos, įvairių daržovių ir tt. 
ir to viso sultys, druskos, vita
minai pasilieka sriuboje. Neku
rtos sriubos gaminamos su pie- 
nu taipgi yra labai maistingos, 
tik pieną supylus reikia prižiū- 
Iėti, kad pienas nevirtų, o tik
Pasiektų 1 užvirimo punkto 'ii' 
greitai nukaisti. Virintas pje- 
las nustoja: daugelio savo mi

neralų ir sunkus būna skilviui 
suvirškinti.

čia paduodu keletą sriubų, 
kurios nesunkiai pagaminamos 
ir biskį skirtingos nuo papras
tai gaminamų. Pabandykite. 
Pirma jų bus: .

Vokiška Liešukų Sriuba
Pamerkite Į/o puoduko džio

vintų liešukų (lentils) per nak
tį šaltame vandenyj. Ant ryto
jaus, numazgojus, išvirkite, kad j vėliavomis iš šalių. Tuom syk 
būtų minkšti. Dadėkite 1 mažą svetainėje pasidarė toks entu- 

: cibulį ir biskį kapotų selerių, ziazmas, kad pabaigos jų dai-..

Wilkes Barre, Pa.
Kaip kitų miestų darbinin

kai, taip ir Wilkes Barre ne
atsiliko nuo paminėjimo Leni
no mirties, taip pat Liebkne- 
chto ir Luxemburg. Sausio 20 
d.* buvo surengta masinte; susi-/ 
rinkimas-prakalbos. Publikos 
buvo pilnutėlė Darbininkiį 
Centro svetainė. ’

Pradedant ’susirinkimą, Wil
kes Barre Aido Choras sudai
navo Internacionalą. Paskui 
Wyoming Merginų Kvartetas, 

;su d. V. Radišauskiute, su
dainavo porą skambių daine
lių. Taipgi d. O. Zdaniutės V 
vadovaujamas Wilkes Barre’ių 
Merginų Kvartetas sudainavo 
porą dainelių. Paskutinę dai-.. ( 
na dainuojant jos iškėlė Le
nino paveikslą su raudonomis

vus ir mirusius.
Aiškiai galima matyti, kad si ir plataus klasių kovos lau- 

pradeda susiprasti, į ko, kuriame moteris gali daug 
naudingo atlikti . ir pati in-i 
teįektualiai pakilti ? ;

sau užpėčkį, Vieton lavinimo-

žmonės 
! pradeda matyt kunigų apga-j 
vystės. Tikintieji darbininkai, : 
jeigu juos vargas daugiau 
spaudžia, tai jie daugiau, mel
džiasi prie “dievo” ir daugiau 
tų “šv.” mišių perka, už pa
skutinius pinigus. Bet jie pra
deda matyti, kad tie poteriai, 
kad jų užpirktos “šv.” mišios 
visos nuėjo veltui, tai ir pra
deda daugiau nebepirkti.

Patys dvasiškiai atstume tas 
savo aveles (taip jie vadina 
parapijonus) nuo save, tad ir 
“biznis” jiem mažta. Kunigai 
ir “sisterkos” išnaudoja tikin
čius žmones, bet jie vis dar 
ne gana gudrūs. Pavyzdžiui, I 
kaip tos “mielaširdingos se
serys” pasielgė su našle mote
riške, apie kurią buvo rašyta 
šiame skyriuje gruodžio 26 d., 
po atgalviu “Mielaširdingos 
Seserys.” Tas įvykis nuskam
bėjo per visus tikinčius para
pijonus.

Ta moteris, V. M., biedna. 
Dar jos širdis nenustojo liū
dėjus nuo nelaimių. Tūlas lai
kas atgal C. T. suvažinėjo jos 
mergaitę, užmušdamas ant 
vietos. Ir dar nėra metų, kaip kilę 

darbininkų, pasirodo, vyras mirS’ 0 čia d?1' “™iela- ’ 
-W.W” bus kur kas leng- ydingos seserys, is darbo at- 

leido. Na, tai kur sirdis tų sis- 
terkų ir kunigų ? Už tai ir už 

. kitus panašius darbelius pra
deda parapijonai nuo jų at
šalti ir jiem “biznio” nedaro.

Tačiau keista, kode! 
dvasiškiai prašo., turto 
parapijonų? Tegu prašo 
“dievo.” Jie sako savo parapi
jonams: “Prašykite, o apturė
site.” Bet nei kunigai, nei sis
terkos taip nedaro, neprašo, 
“dievo,” ale ruguoja ant para- 
pijonų, kad mišių neperka.

M. B.

. j , : .

Working Woman Vajustik gyvybę palaikyti sunyku-j;-v -j; . ,v , lopšyj. Motina ką is proto ne
mokėti ’ už' įsikraustė. Draskėsi,. klykė, 

bandė šokti ugnin, bet kaimy
nai sulaikė. Kokį skausmą ši 
motina turėjo perkąsti, mes ga
lime sau įsivaizdinti.

Kas kaltininkas tos nelai
mės? Tvarka. Taip, kapitalisti
nė tvarka. Godi, beširdė išnau
dojimo tvarka, 
tvarka nustūmė jauną 
bedarbių eiles, 
tvarka atėmė nuo jo šeimynos .... ........ ....... ........
pastogę, ji badu marino ma- į 13th st., New York, N. Y. 
žyčius, nekaltus kūdikėlius; pa
sėkoj to viso ta baisioji tra
gedija, tragedija, kuri paliks i 
savo antspaudą visam jaunų I 
žmonių gyvenimui, o ypatingai 
motinai.

Kapitalistinė 
tėvą į 

kapitalistinė

“Working Woman,” angliš
kas darbininkių mėnesinis žur
nalas, su sausio 1 d. pradėjo 
vajų už 1,500 naujų skaitytojų 
iki balandžio 1 dienos. Iš mūs, 
kaipo iš organizuotų ir pažan
gių darbininkių, jos ypatingai 
tikisi geros talkos tam svar
biam darbe. Manau, mes jų 
nesuvilsime. Prenumerata yra 
50 c. metams. Antrašas: 50 E.

Nepritaria Dažams
Ar Mes, 

Sekti
Darbininkes, Turim 

Išdykusių Moterų 
Papročius?
Senkevičienė, rašy-Draugė

dama “Laisvėj” apie dažus ir 
pudrą, pritarė tam darbinin
kių darkymui ir -priskaitė prie, 
švaros.

Kapitalistinės Spaudos Prieštaravimai

Juo labiau bus smagu dirb
ti, kad yra duodamos puikios 

j dovanos. Gavėjas daugiausia 
naujų metinių prenumeratų, 
bet nemažiau 200, gaus visą 
setą Lenino raštų, 8 naujas di
deles knygas anglų kalboje. 
Puiku bile kam turėti tokį tur
tą savo namuose. Bet laimėto
jas galės pasirinkti vieną iš 
dviejų : arba raštus, arba setą 
alumininių puodų.

Ar labai sunku gauti 200 
prenumeratų ?

Visokį dažai gražinimui moį 
terų daug atneša pelno kapij___ t _ ____ , a. „

Italistam. Darbininkė moteris viską pirma apkepus svieste bei nos jau nebuvo girdėt. Publi-
nepajėgia brangesnių dalykiį lašinių taukuose. Sumaišykite 2 ka buvo labai patenkinta visų 
nusipirkti, perka kuo pigiauL' šaukštu sviesto ir 2 šaukštu mil- j dainomis. Visos dainos buvo 
sius, kurie ne pagražina jos veL tų su biskeliu šalto vandens ir' sudainuota anglų kalboje.
dą, bet dar sugadina, kitai rei
kia ir daktaro, kol jos veido 
odą išgydo.

švara nuo dažų toli skiriasi, pipirų.

supilkite sriubon. Lai užverda.
Įpilkite 2 puoduku pieno ir su- nis draugas, John Muldowney, 
šildykite. Pridėkite druskos ir kuris gana gerai kalbėjo, nu- 

Prieš valgant įdėkite į rodydamas darbininkams, kas

Spauda, kuri visur ir visada meti; sūnelį pas moterį vardu 
losią svarbią rolę, yra didžiai Mrs. Blanche Garner, 16261 
šiandien vartojama šmeižimui North Calvert St., ir jau mė- “W.W 
Sovietų Sąjungos, tikslu pri- nuo laiko, kaip namo negrįžo, žvelgiant į tai, kad mūsų va- 
pildyti tuščius pilvus Ameri-1 Todėl moteris pranešė apie tai jininkai
kos badaujančių darbininkų. , policijai, kuri ketina jį padėti vo tūkstančius punktų ir kad 

juos reikėjo gauti tik tarp lie- 
šalieSj tuvių darbininkų. 1 

kad “ 
viau gauti dėlto, kad dirva 
tam daug platesnė: galima iš
dirbti ir tarp lietuvių, ir tarp 
kitataučių.

Atsiuntusieji 10 prenumera
tų gali veltui atsinaujinti arba 
užsirašyti savąją.

-............. ........... ~ • *------------ -------O---------- t----------------- J------------------------------ ~ --- . ' . •

Darbininkei reikia naminį dar- kiekvieną lėkštę po keletą šmo-|yra jų priešai ir kaip su jais 
bą atlikti ir dar kitur išėjus'čiukų rūkytos dešros galima Į reikia darbininkams kovot.

Atsi-

Laisvės” vajuje ga-

Kaip ponas William Hearst kur į auklėtuvės namus, 
ypatiškai, taip riebiai apmo-j Tai vaizdas “aukso” ( 
kami jo korespondentai užima su obąlsiu, kad kiekvienas gali 

kapitalistinėje palikti, turtingu.
Kaip toji į motina bedarbė

pirmą vietą 
spaudoje bjauriausiais į špiųiž- > Kaip toji į motina bedarbė 
tais tepti darbo tėvynę.* ’ . jautėsi žinodama, jogei ji del

Kuomet kova už duonos skurdo negalės matyti, aukle- 
kąsnį kaskart aštrėja čia pat Ii savo sūnelį dar du, penkis .ir 
—Amerikoj, todėl badas yra 
tasai baubas, kuriuo mano iš-, 
gązdinti savo laikraąčių skai- (ausis j 
tytojus ir radio klausytojus 1 
(turiu mintyje melų maišą, 
paleistą pono William Hearsto jausmą -gali pilnai vaizduotis 
per radio sausio 5 dieną). Bet Uk ji pati ar bent toji darbi- 
toli gražu jiems tas nevyksta, ininkė, kuriai nors mažą dale-

Štai pavyzdis. 1 i? perkęsti teko. Tik, ži
noma, ne aš šiame rašinyje

Vakarinėje laidoje sausio 12 Taip> anot pOno Jones, šian- 
d. “Baltimore News and Post,” (jjen govietų Sąjungoje badas 
antrame puslapyje, perskyri-1 
me 6-tam, didžiulėmis raidė
mis antgalvis: “Russia Land of 
Starvation” (Rusija baduolių 
šalis), rašytas Gareth Jones. 
Ponas rašo įgytus įspūdžius 
važinėjant po Sovietų Sąjungą, 
kovo mėnesį (bet kurių metų 
kovo m., nepasako), 
straipsnio išvada: Jis 
j e gėręs šampaną su 
Reikalų Komisarais 
džių nepasako). Į kaimą va
žiuoti jam buvę uždrausta, 
nes išalkę kaimiečiai atimsią 
jo maistą ir gal patį nužudy- 
sia. •r

Iš puotos su komisarais išė
ję, tai Maskvojei per-, ubagus 
net gatve eiti negalėję.

Jam važiuojant traukiniu į 
Pietų Ukrainos dalį, nuo jo 
stalo trupiniais kolektyviečiai 
maitinęsi. Ir daugybę įvairių 
nesąmonių prirašė, del kurių 
laiko ir vietos laikraštyje gaila 
vartoti.

Tame pačiam laikraštyje, 
puslapyje 9, perskyrime 4, 
randasi paveikslas mažo kūdi
kio 2 metų amžiaus, kurio 
antgalvyje .parašyta: “Please 
came and get me.” 
je dalyje paaiškina 
viršminėto sakinio pažymėda
mi : “Dear mama, please 
come and get me before they 
send me away.”

Dalykas tame:
Bedarbė' motina, išeidama

darbo jieškoti, paliko savo 2 nis prosas. Kitos visos |aip pat

daugiau metų? O jei šiandien 
sūnaus balsas atsimuša jai į

: “Brangi' mama, grįžk, I 
paimk mane, pakolei mane 
kam neatiduos,” tą širdies

tie
nuo
nuo

padirbėti, kad nusipirkti tin
kamesnio maisto. Tūlos tokių 
moterų ar merginų nebesupaįi- 
so, kas ant jų nugaros yrą;

> ant viršaus apsitepė 
pudros, užpylė pigiais kve
palais ir eina išmarginta. Ka- 

Į klas tankiai matyt nešvarus 
po ausim,; o. aplink nosį ir per
daug užpilta, sudarkytas mo
ters veidas už tai, kad pinijgų 
ir laiko pas ją maža.

Užtenka darbininkei ge
resnio .muilo nusipirkti, šva
riai nusiprausti, ant nakties 
gliceriną veidą pasitepti, l^ad 
būtu lygesnis, ar kartais ; eL' šią.) 
nant kur kad ir milteliu pi

Iš viso 
Maskvo- 
Užsienįo 
(pavar-

Apatine- 
prasmę

—tik jau panaikinta duonos 
kortelių sistema, valgyk, kiek 
tik nori, o, žinoma, nuo to 
badu nemirsi.

Pas mus “gerovė” žydi, bet 
bedarbės motinos palieka sa
vo kūdikius svetimų globon, 
pačios parsiduodamos del 
duonos kąsnio nors ir nemora- 
liškiausiems darbams.

Veltui kapitalistinės spaudos 
purvini šmeižtai. Jau jie per- 
silpni, kad uždengus šeštos 
dalies pasaulio laimėjimus, po

Pasiryžimas Daug Nugali
Mūsų skyriaus redakcinės ko

misijos narė, d. B. E. Senkevi- 
. čienė, pasižadėjo mūsų skyriu
je bendradarbiauti ir jos pasi
ryžimo niekas nenugali, štai jau 
virš pusmečio, kaip jos senelė 
motina sunkiai serga. Tačiaus 
rūpestis, gailestis ir nuovargis 
nenupuldė jos pasiryžimą dirbti. 
Net likusiose nuo ligonės prie
žiūros minutėse ji parašo kiek
vienam numeriui įdomių raštų.

O štai kita mūs draugė, ma
žo sūnelio ir kitų dviejų vaikų 
motina, rašo sekamai:

“Čionai rasite kalendorių ir 
staltiesę del “Laisvės” 1 
jeigu bus tinkami. Nepasisekė 
man taip padaryt, kaip norėjau.

Didžiuojasi Tokia Žmona

Komunistų Partijos vadovybe, Stokavo laiko. Vaikutis serga 
ir įkalbėjus ramiai badauti bei jau kelinta savaitė. Ne kiek 
pavesti savus reikalavimus1 
įvairaus plauko išdavikams.

1 Vinco Duktė,

Skubinkit Paskutinį 
Atsakymą

galiu išeiti ir veikti. Bet vistiek 
biskį ką nuveikiu. Jau gavau 2l 
“Working Woman” prenumera- į 
tas ir parduodu 10 kopijų į mė-' 
nesį “Soviet Russia Today.” Gal 
pasitaikys gaut ir daugiau “W. 
W.” skaitytojų.

O. Janušauskiene.
Scranton, Pa.”

“Working Woman” kontes- 
tas, tai yra atsakymas į 
klausimą “Ką Gali Moteris 
Daryti, Jei Jos Vyras Drau- bus tik vienais iš nedaugelio re- 
džia Dalyvauti Darbininkų Ju- tų puošnumų bazarui kaip ori- 
dėjime?” jau pasibaigs šią ęinalumu, taip ir gražumu, 
savaitę, sausio 25 d. Paskuti-1 Randasi ir daugiau tokių iš- 
niai atsakymai turi būt gauti 1 '
tą dieną. Vėliau gautieji ne
bus priskaityti.e,

“Working Woman” už‘ ge
riausius 16 atsakymų paskyrė 
dovanas, iš kurių pirmoji yra 
kenuotų maisto produktų pin
tinė, o antra—-naujas elektri-

Taip, drauge, jūsų dirbiniai 
ne tik bus tinkamai, bet bene

Valgy-' Taipgi nurodė nuveiktus dar
bus Lenino ir kitų darbininkų 
vadų.

Antras kalbėtojas buvo pla
čiai žinomas Herbert Benja
min. Tai yra vienas iš geriau
sių kalbėtojų, kurių mūsų 
apielinkėje retai lankosi. Jo 
pasakyta prakalba bus ilgai 
ųęųžmirština Wilkes Barrfe. ir 
apieJ5nkės darbininkams. . , „

Paminėjimas Lenino ir kitų 
darbininkų vadų mirties gerai 
pavyko. Publikos buvo daug 
ir visiems patiko programa ir‘ 
pasakytos prakalbos.

Darbai mūsų apielinkėj labai 
šlubuoja. Vietoj, kad pradėtų 
daugiau mainų dirbt, tai dar <
nekurtas uždarė. Bedarbių labai 
daug ir apie gavimą darbo ne- 
reiki nei galvoti. Pasibaigus ’’ 
streikui keletą dienų daugiau 
padirbėjo, o dabar ir vėl, kaip 
pirmiau. Kurie ir dirba keletą

vartoti “frankfurters”, 
kite karštą, su krękėm.
Sriuba Iš Lašišos (Salmon)
Ištarpinkite 3 šaukštus svies

to, pridėkite 2 pjaustytus cibu
lius ir šutinkite kol bus minkšti. 
Įmaišykite 3 šaukštus miltų, 1/2 
šaukš. druskos ir biskelį pipirų. 
Viską pavirinkite, kad sutirš- 
tėtų, įpilkite 2 puoduku verdan
čio vandens ir sudėkite 3 dide
les supjaustytas bulves ‘ ir lai 
verda, kpl bulvės bus minkštos. 
Paimkite 1 keną salmono. (Dak- 
tar. Kaškiaučius rekomenduo
ja “Icy Point”, kaipo geriau- 

Išimkite kaulus ir sūdė-1 
is-1 kite sriubon, supilkite 3 puo- 

kuti pabarstyti, bet ne visokiu dūkūs frieno ir sušildykite. Pa
dažų pridėti. Nė viena męte- duokite su krekėm, papuoštą ka- 
ris’neatsižymėjo savo veido ---i vi --
dabinimu, tik savo darbais 
katra ką nuveikė darbininkų 
judėjime.

Ir tas moterų perdaug da- 
pataikavi- 

išįižė- 
aiso 
žiū-

Ne vien moterys, bet ir dau
gelis vyrų rašo atsakymus 
“Working Woman” kontestui. 
Vienam iš daugelio laiškų 
skaitome:

“Mano žmona yra draugė 
kovotoja, 
moningas vyras. ‘L____ ....
mas į garsųjį laišką, kuriame I

i iškeliama problema šeiminin-,
’ kęs, kurios .vyras neleidžia' nizaciiose. Skaitytam 

Į jai stoti organizacijon, 
i kaipo kitas vyras, mylėčiau 
’sakyti, patardamas ąnam
rui ką daryti.

[ “Leninas sakė: ‘Negali 
iti masinio judėjimo be mote
rų.’ Leninas žinojo. Kiekvienas 
klasiniai sąmoningas darbinin
kas turi žinoti. Aš tą žinau. 
Todėl aš priguliu Komunistų 
Partijoj, kuri vadovauja visas 
darbininkų kovas. Mano žmo
na priklauso Moterų Taryboj. 
Mes abu turime specialius pa
linkimus ir veikimą. Ji suran
da laiko nuo nuobodžių šei
mininkės ir motinos užduočių 
lankyti susirinkimus, eiti po 
stubas,. eiti į masinius susirin-

potomis petruškomis.
Greita Rumuniška Bulvių 

Sriuba
Turėkite 1 kvortą gero bul

jono, išvirto iš jautienos mėsos. 
Užkaiskite jį. Tuo tarpu su- Įdienų, tie irgi gana prastą pra- 
tarkuokite 4 bulves ir nuspaus-1 gyvenimą padaro su tokiais už- 
1^ 1 t^^ • Jv VW H — ~ ~ —- — — ” . — — — , t
dadėkite kapoto cibulio, drus-1

Sudėkite liuosai sriubon, 'darbiais, kaip kad dabar yra.
| Choro Koresp.

tvermingų draugių. Jos supran
ta, kad laukti pasidarbavimui 
judėjimui tokių laikų, kuomet 
niekas nerūpės, neklius • būtų 
nesąmoninga, nes tokių valandų 
darbininkų gyvenime mažai esti 
ir jomis judėjimo negalima su- 
budavoti; kad judėjimą priva
lome budavoti visada, kad ir

binimasis, tai yra 
mas nesusipratėliam, 
liam vyram, kurie nep 
moteries prakilnumo, tik 
ri, katra tuom kart gražesnė.
O apsivedus, kada moteriį ne
pajėgia kasdien save gražinti, 
tai ant kitos akį meta ir tan- 

Atsakyda-' kiai išįra šeimynos.
Mes, brangios draugės, 

dirbkim darbininkiškose prga- ( 
darbi

ninkiškas knygas ir laikraš
čius, mokykimės, kad neatsi- 
liktume nuo naujos mados— 
naujovinio šių dienų judėji
mo. Mūs padėtis kasdien eina 
sunkyn ir turčiai vis gabiau 
mus išnaudoja, išstuipdami 
vyrus iš darbo, o . moteris pa
dėdami jų darbuose už ma
žesnį atlyginimą; Mes orga- 
nizuokimės. Jei mes eikim iš 
vieno, tai kovą laimėsim) ir ly
gias teises su vyrais tur 
lygią užmokestį. Tada 
kės vyrams pataikauti 
nyks ta vergija, kuri yka nuo 
senų* laikų užsilikus.

Dilgėlė.

rašo klasiniai są-

as, 
at-
vy-

bū-

ėsi m— 
nerei- 
ir iš-

Švedijos Moterims Sulaiky
ta šalpa

Šalies bedarbės komisija nu-.
skaudžiausiose sąlygose. Prie to 
didelio budavojimo visokio dar
bo reikalinga ir draugės prisi- tarė, kad nuo 1 d. saulsio, šių 
deda prie jo tuo būdu, kuris metų,'visos grupės, priklausan- 
tuo tarpu esamose sąlygose ■ čios namų aptarnavimo depart- 
jomsz prieinamiausias, vienok mentui negaus bedarbių šalpos.

Beveik visas bedarbes moteris 
M. S. R. paliečia šis tarimas. į

ir skanumo

BEER
AGE”
Ruppert’s—pri-

Del Long Island: 
Fieldstone 3-6736

mūsų bravoro.

JACOB RUPPERT BREWERY 
Atwater 9-1000 arba, jeigu dar patogiau 

New Rochelle 573—574

statoma tiesiai iš
Jeigu pas jį išsibaigė, tai telefo 

nuokite mums

ferteivis jūsų

Ne bile antis—bet gerai 
parinkta, sultinga Long Island 

antukė. Ir prie jos ne bile alus—\ 
bet nepaprasto gerumo 

RUPPERT’S 
“MELLOW WITH 

kaiminystčje laiko

prįsideda. DON'T SAY BEER-SAY RUPPERTS
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Ketvirtas Puslapis LAISVE| ; v r Trečiadienis, Sausio 23,1935
»*a<

Baltimore, Md
Iš Kriaučių 218 Lokalo 

Susirinkimo
Pranešimas iš Braduno ša

pos, kad W. Radžius skloki- 
ninkas ir elgiasi, kaipo sklo- 
kinihkas visoj prasmėj. Jisai, 
kaipo čermanas Braduno ša
pos, pavėlina išnešinėti iš ša
pos darbą, šapoj darbininkai 
neturi ką veikti, o mokėti į 
uniją duokles reikia. Bosas su 
čermanu daro, ką nori, žino
ma, čermanas yra pasiturin
tis ir viskas ko jis nori, tai iš- 
kolektuoti iš darbininkų penk
tuką kas nedėlią.

Kada tas buvo pranešta su
sirinkime, tada Radžius ir Ma
tulauskas pradėjo teisintis, 
kad jisai, tai yra čermanas, 
negali visos šapos matyti. O 
Matulauskas aiškino, kad ji
sai visą ką jau žinąs. Bet ne- 
kurie iš mūs žinome, kad Bra- 
dunas per visą vasarą vežė 
maišais darbą į stubas, girdė
josi, būk tai bijąs NRA, o su 
unija, tai esą viskas gerai.

Atsilankė delegatas su pa
kvietimu, kad išrinktų dele
gatą į konferenciją prieš karą 
ir fašizmą. Tuojau šoko prieš 
biznio agentas K. Matulaus
kas, paklydęs Jaras, Raba- 
šauskas, Radžius (Radzevi
čius) ir J. Letkauskas, Litera
tūros Dr-jos narys. Nors kiti 
draugai kalbėjo ir reikalavo, 
kad būtų delegatas išrinktas, 
bet kada pirmininkas J. Let
kauskas buvo prieš, tai vilki
no tą klausimą ligi pat pabai
gos susirinkimo. Kada jau ma
žai žmonių liko ir kada visi

“LAISVĖS” VAJAUS UDARNINKAI , 
Jie darbavosi New Jersey Valstijoje*

4

Iš kaires j dešinę stati: A. Dulskis, J. Žukauskas, V. Ti- 
liunas, J. Janušonis. Sėdintieji: M. Dobinis ir A. Štripeikis.

Jie visi bendrai darbavosi drg: M. Dobinio vardu ir 
laimėjo pirmą dovaną $75. Drg. Dobinis pasižadėjo gauti 
dar 10 naujų skaitytojų “Laisvei” iki Gegužės Pirmos. 
Esame linkę manyti, kad ir kiti draugai iš šios grupės 
duos po vieną kitą naują rekrutą į eiles kovotojų, už dar
bininkų klasės reikalus. Užrašymas .dienraščio, reiškia 
įtraukimą tą ypatą į darbininkų klases kovas, kurias re
mia “Laisvė.”

tiškai”, t. y., susišaukė liku
čius į mitingą ir tame mitinge 
paašarojo kieK ir leido bal
suoti už priėmimą mažesnės 
algos. Reiškia, dabar bosai 
gali aiškintis, kad . “patys” 
darbininkai nusimušė sau al
gas. Gi tuo tarpu didelė di
džiuma radikališkesnių audė
jų (Onondaga) paleisti, ko

Iš ALDLD Susirinkimo
Sausio 13 d. reguliariame 

13 kuopos susirinkime, ne
skaitant organizacinių reika
lų, padaryta keli geri tarimai. 
Bus surengta prakalbos vasa
rio 10 d. svarbiais klausi
mais. Taipgi nusitarta dau
giau kreipti domės į literatū
ros platinimą ir tame visiem 
dalyvauti. Taip pat padarytajau buvo pailsę, tai ir tada vingesnis elementas.

TY a ™ « t t r •• pusės, ii’ kitų tarimų vietinės svar-buvo mūsų draugų norėta, kad 
duotų balsuoti tuoj aus, bet tie 
priešai paliko ant kito susirin
kimo.

žinoti,

Iš A.F.S.W. unijos 
tiesa, buvo išleisti 
algų kirtimo klausimu, kur 
buvo šaukiama darbininkai at- sytinas. 
mušimui bosų atakos, bet pri- 
seina pasakyti, kad nuo susi
jungimo NTWU su AFSW 
dar nėra reikiamos stabiliza-

I cijos ir glaudumo, kad prieš
pastatyti tikrai organizuotą 
kūną prieš bosus. Tam yra 

pamatinė bus: 
pardavimas visuo-

Dabar aš norėčiau 
ar Literatūros Draugijos narys 
gali taip elgtis ir ar gerai jis’ 
daro kalbėdamas, kad nesą| 
reikalo rinkt delegatą prieš, 
k ją ii fašizmą, ba tiek—gi-; priežastys, 
liuosią, kiek lašas vandens į^Gormano 
marias? (Negerai. Kuopa tu-j fjno streiko daugeliui pakirto 

i kovos ūpą, antra, dar tūlas 
j skaičius turi supratimą, kad 
kovoti, tai vadų darbas. O bo
sai akyvai seka tuos dalykus 

į ir nesnaudžia, pravesdinėja 
algų kapojimo programą.

Kas čia pasakyta apie On
ondaga, atatinka ir kitom 
dirbtuvėm bei išdirbystėm. Ir 
abelnai šiuo laiku darbai žy
miai suliesėjo. Dirbtuvėse 
darbininkų skaičius sumažin
tas iki minimum. Bedarbių ei
lės paaugo. Social Service raš
tinėj susidarė dar daugiau 
reikalaujančių pašalpos.

Kaip matome, kapitalistų 
bubnijimas apiee “recovery
prosperity”, kas liečia darbi
ninkus, yra grynas blofas, bet 
tas bubnijimas turi 
kalbant apie 
pelnai žymiai

rėtų surengt tuo klausimu dis-' 
kusi j as ir J. L. privalo jose' 
dalyvauti. Jeigu jis nėra nu
sistatęs prieš darbininkų rei
kalus, jis diskusijose įsitikintų, 
kad klydo ir ateityje savo 
klaidą pataisytų—Red.)

Šumsko Šapos “Sorkčs”
Pas mus yra du kontrakto-1 

rių susivienijimai arba asso- 
ciacijos: viena didžiųjų kon- 
traktorių, kita vargingesnių, 
biednesnių kontraktorių. Tai’ 
dabar Šumsko šapos darbinin
kus biznio agentas Matulaus- 
kas nori išvesti į streiką, kad 
Šumskis nenori apleisti ma
žuosius kontraktorius ir prisi
rašyti prie didesnių. Tai ma
tote, už kokius reikalus dirba 
biznio agentas Matulauskas, 
ba jo prašė didieji kontrakto- 
riai, kad jisai priverstų šums- 
kį prigulėti prie didžiūnų, o 
ŠŪmskis griežtai atsisako, tai 
Matulauskas šauks streiką!

Komūnaras.

lapeliai ! bos.
Tik vienas dalykas yra tai- 

Būtinai reikalinga 
trumpinti susirinkimai, nes 
perdaug užsitęsia ir be reikalo, 
ir tas vargina narius. Tie pa
tys svarstymai ir nutarimai 
galima padaryti į dvi valan
das, o daugiausia į tris, kuo
met visi draugai vehgs atkar
tojimų tos pačios minties ki
to draugo. Penkios bei šešios 
valandos organizaciniam susi
rinkimui perdaug. Pusę to 
laiko jau geriau pašvęsti dis
kusijom apie 
kitais svarbiais 
politinio fronto, 
draugai ?

Hearsto Melai

leninizmą bei
klausimais iš

Ką sakote,

Easton, Pa

——  ------ ------- ' T
legatų, sugrįžusių iš... Washingtono 
kongreso. Įžanga veltui.

Kviečia Komisija.
(19-20)

U.' ......... .

L. Prū- 
būti 2

dar daugiau spustels, manom, Sausio 13 d. kalbėjo 
seika. Pradžia turėjo 
vai. po pietų, bet prasidėjo jau 
vėlai po trijų; vis lauk$ publi
kos, bet kaip nėra, tai 
Ir aš nueinu pažiūrėti.

nebus iŠtokąvimo ’“streikuoti” 
prieš Komunistų Partiją-. ..

Lenino Mirties Sukaktis

Sausio 26 d. /subatoje), 8 
vai. vakare, Komunistų Parti
ja rengia masinį mitingą Cen
tral Labor Union svetainėje, 
214 Ndrtha'mpton St. Bus geri 
kalbėtojai. Prie to bus suvai
dinta revoliucinė drama per 
D a r b i n inkų Laboratorijos 
Grupę iš New Yorko. Visų 
darbininkų yra pareiga atsi- 
laiikyti į šį mitingą ir susipa
žinti šū Lenino darbais ir 
‘mokslu. Įžanga nepalygina
mai .žema, tik 25 centai, gi 
bedarbiams 10 centų.

Darbihtaš.

Pir-

savo
rvinimo

p nėra. 
Ogi sė

di apie pora tuzinų su visais 
dainininkais. Na ir pradeda 
ponas Prūseika kalbėti.
moj temoj dar vis ne tiek kar
štai kalba, ale kaip-pradėjo 
antroj temoj, tai visą 
kalbą padėjo ant pU 
Komunistų Partijos, vadovau
jančių draugų ir Sovietų val
džios. Neverta daugiah ir ra
šyti apie tą žmogelį.

Išėję iš prakalbų žmonės 
šnekasi tarp savęs, kąd Prū
seika pirmiau nebuvĮ)
šmeižikas, koks dabar pasida
rė. Na, opozicijos draųgučiai, 
dabar tikrai galėjot pamatyti, 
prie ko priėjo jūsų “tėvas” 

"omunistų 
,ldžia, nė

toks

Cleveland© Žinios

pradžia 7 vai. vakare, 72-74 N. 
Broadway, kviečiam visus skaitlin
gai atsilankyti ir praleisti linksmai 
laiką.

Komisija.

PHILA., PA.
ALDLD 141 kp. šaukiamas susirin

kimas įvyks nedėlioj, 27 d. sausio, 10 
vai. ryto, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai ir draugės, visi būkite, nės 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyti. Reikės naujas organizatorius 
išrinkti, nes draugas dabar tą vietą 
užėmęs neturi laiko tą darbą tin
kamai atlikti, taipgi neužmirškite ir 
naujų narių atsivest, ir metines 
duokles užsimokėkite.

P. Baranauskas.

DETROITIEČIAM NAUJIENA 
KONCERTĄ 

Aido Choras Rengia
Nedėlioj, 27 d. Sausio, 1935, 

Draugijų Svetainėje 
4097 Porters Street

Pradžia 6 :00 vai. vakare 
Įžanga 25 centai

LDS. 44 kp. susirinkimas 
papuolė naujų metų vakare, 
todėl buvo nukeltas dieną vė
liau. Gali būti delei to ir na
rių mažai atsilankė.

Buvęs paskutinis parengt
inas, kurio pusę pelno nutarta 
skirti bedarbių fondui, davė 
pelno $6.45, tokiu būdu pusę 
tos sumos fin. sekr. pasiųs be
darbių fondam

Kuopa nutarė ir rengia ki
tą “Card party”, kuri įvyks 
subatos vakare, sausio 26 d., 
623 E. 140 St. Pradžia 6:30 
vai. vakare. Įžanga tik 15c. 
ypatai. Bus valgių ir gėri
mų. O šokiai prie Dargužio 
orkestros tęsis iki po 12 nak
ties. Kviečiame 
lankyti.

Sekantis kp. 
įvyks 5 d. vas. 
Kulakauską, 
Avė. Kviečiami visi nariai at
silankyti, nes visi metiniai ra
portai palikti sekančiam su
sirinkimui.

visus atsi-

susirinkimas 
,, pas drg. J. 
13710 Argus

Kp. Koresp. J. ž.

Lawrence, Mass
American Woolen kompani

ja prieš kalėdas skelbė, kad 
darbo būsią per visą žiemą 
dienomis ir naktimis, bet ki
taip išėjo. Vietoj būti darbo, 
tai jau mažėja, darbininkai at
leidžiami iš darbo, ypač Ayer 
Mill dirbtuvėse, taip pat ir 
Wood Mill dirbtuvėse.

žinoma, kompanijos norėjo 
darbininkus apgauti, tai ir pa
skelbė prieš pat kalėdas, nes 
norėjo biznieriams padaryti 
gerą pelną, kad “brezentus”

Negązdina 
Darbininkus '

Be abejonės skaitytojams 
jau ne kartą teko skaityti 
Hearsto juodašimtišką spau
da, kurioj šiuo tarpu te!-, ,. , , „ , . ., . .... . _ ..... įpirktų. Bet nemanykit, kad jiepa įvairus pogrommio turimo! _ . . .. . . , . .. . . TZ . , rūpinosi smulkiais biznieriais,melai apie Komunistų Parti-' * . .... .
ją. Partijos organas “Daily 
Worker” kasdieną numaskuo- 
ja Hearstą ir parodo jo tikrą 
veidą, kuris yra labai purvi
nas.

Bet nežiūrint tų melų iš 
Hearsto ir visos kapitalistinės!
spaudos, komunistinė idėja

1 plečiasi tarpe darbininkų ir
Iš Kovos Už Bedarbių Bilių kaskart apima vis didesnius

H. R. 2827 'sluogsnius darbininkų masių.
I Kad ir iš vietinio taškaregio

Washingtono ^įQrjn^ matome, kad Komu-
-Jnistų Partija jau yra kaipo 

revoliuciniai faktorius. Jos įtaka kur kas

pamato 
kapitalistus—jų 
pakilę.

Prūseika: jam nė K< 
Partija, nė Sovietų va 
komunistai vadai negeri, 
sklokizmas geras ir, 'pagaliau 
gali suprasti, kad fašizmas 
jam geras.

ROCHESTER, N. Y.
L.D.S. 11 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks ketvirtadienį 7 d. vasa
rio, 575 Joseph, Ave. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų apsvarstyti. Būkite 
laiku.

A. Pultin.
(19-20)

tik

Liaudies Choras Į rengiasi 
prie operetės “Spartakas." 
bus puiki operetė ir daug ak
torių dalyvaus jos [perstaty
me. Operetę vaidins 22 d. va
sario (Feb.); Taigi r^ngkitės 

miestų,

Tai

SHENANDOAH, PA.
Lenino mirties paminėjimo pra

kalbos yra rengiamos 24 d. sausio, 
Darbininkų Centre; bus lenkų ir 
anglų kalbose kalbėtojai. Kvečiam 
visus skaitlingai atsilankyti. Pra
džia 7 vai. vakare.

Taipgi, nedėlioj, 27 d. sausio bus 
rodomas judis “Thaelmann,” pradžia 
8 vai. vakare, Lenkų Mainierių sve
tainėje, kampas Main ir Oak Strs.

Labai interesingas judis, tad kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti.

. Kviečia Komisija.

K. Menkeliuniutė

visi vietiniai ir iš kitįj 
nes dar nebuvo Naujo; 
joj lošta šita opereįė 
čiam visus ateiti ir p; 
Romos valdonus, kaip j

. Kvie- 
amatyti 
ie elgė-jst’

si su darbininkais Romos vieš
patavimo laikais.

iena vi- 
VįsOs trys 

kuopa, 
_.r Liaudies 

Choras rengia vakarušką. Bus 
gera muzika, tai yra ]“kraja- 

Katrie norit praljeisti sma- 
atsimipfi savo

Dar viena gera nauj 
siems lietuviams, 
organizacijos, LDS 125 
ALDLD 37 kp. ir

SHENANDOAH, PA.
ALDLD 17 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 27 d. sausio 2 vai. po pie
tų, naujoj svetainėje, 302 S. Main 
St. Visi nariai būtinai dalyvaukite, 
nes turim daug svarbų reikalų ap
tarti, taipgi reikės 1935 valdyba iš
rinkti; atsiveskite naujų narių pri
rašyti ir duoklės užsimokėkite.

Komitetas.

Drg. Menkeliuniutė grįžda
ma iš Chicagos sustojo Det
roite ir detroitiečiai vėl gau
sim progą išgirsti jos žavėjantį 
balsą, taipgi dalyvaus Aido 
Choras, ir kiti vietiniai.

Kviečia Komitetas.

va.
giai laiką ir
jaunas dienas, tai ateikit 2 d. 
kovo (March). Įžaūga suvis 
pigi tik 10 c. ypatai, o pasi
linksminimo vertės ųž penki
nę. ’ Į, i

L. K. Biuras.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
... . i *Lenino, Liebknecht ir Luxemburg 

mitingas įvyks subatoj, 26 d. sausio, 
8 vai. vakare, Central Labor Union 
Hali, 214 Northhampton St. Bus keli 
geri kalbėtojai iš New Yorko, taip
gi būs perstatyta drama) Darbininkų 
Teatro Grupės iš New Yorko. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti į 
šį masinį mitingą ir parodyti soli- 
dar 
25

KEARNY, N. J.
ALDLD 136 kp. iš Harrison ren

gia koncertą, teatrą, prakalbas ir 
šokius, 26 d. sausio Am. Liet. Polit. 
Kliubo svetainėje, 134 Schuyler St. 
7:30 vai. vakare. Programoj daly
vaus drg. D. M. Šolomskas, dainuos 
naujas dainas Sietyno Choras; šo
kiams grieš gerai žinoma The New 
Jerseyans, lietuviškus ir 
niŠkus šokius. Įžanga 
vaikams einant su tėvais 
nant be tėvų—10 centų.

Kviečia Rengėjai.
(19-20)

ameriko- 
25 centai, 
veltui, ei-

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS 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. .

LEWISTON, MAINE
Bedarbių pašalpos masinis mitin

gas įvyks ketverge, 24 d. sausio, 387 
Lisbon St., 8 vai. vakare, Lithuanian 
Hall.

Visi darbininkai, kurie rėnTėte so- 1 
cialį bedarbių apdraudos įvykinimą 
ir stojate prieš karą ir fašizmą—da- , 
lyvaukite, išgirskite raportus iš de- I

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje ir Brooklyno apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

urną darbininkų klasės. Įžanga tik 
centai, bedarbiams 10 centų.

Kviečia Kompartija.
(18-19)

SO BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 23 d. sausio, 8 vai. va
kare, 376 Broadway. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim djaug svarbių 
reikalų apsvarstyt, nepamirškite ir 
naujų narių atsivest ir prirašyt prie 
kuopos, taipgi užsimokėkite savo 
duokles ir atsiimkite literatūrą.

Valdyba.
(18-19)--- —- :- J-

PITTSBURGH, PA.
Visi darbininkai į Lenino paminė

jimo koncertą ir šokius, kurie įvyks 
subatoj, 26 d. sausio, International 
Social Lyceum, 805 Jatnes St. Bus 
didelė koncertinė programa, ir gera 
orkestrą šokiame, taipgij bus ir gar
džių užkandžių. Įžanga iš anksto 20 
centų, prie durų 25 centai.

Pirmadienį visi ateikite į Fifth 
Ave. High School, 8 vai. vakare ir 
išgirskite Clarence Hathaway, “Dai
ly Worker” redaktorių,: jis duos in
teresingą ir pamokinančią prakalbą.

Kviečia Kompartija.
(18-19)

Mažiems biznieriams pakėlė 
prekes, kad tie nabėgai jokiu 
būdu negalėjo pasidaryti dau
giau pelno. Jie tik padėjo Sa
viems, katrie jiems prielankūs 
arba jų tavoms parduoda ir 
su jais draugaujasi.

Ar maitot, kad tik A. Woo
len kompanija taip padarė? 
Nepėsiliko ir kitos, ypač Paci
fic Mill dirbtuvės. Pirmiaus 
gyrėsi, kad užteks darbo per 
metus, o dabar kai katrie de
partmental jau dirba tik po 
2-3 dienas, štai tau tų maklio- 
rių teisybė! Darbininkai, dau
giau nepasiduokit apgauti.

H

Pnsta-
Prašome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Lietuviu Anglių KompanijaIšvakarėse
Kongreso, kaip bedarbiai, taip njstų Partija jau yra kaipo 
ir dirbantieji revoliuciniai faktorius. Jos įtaka kur kas 
darbininkai dirbo nemažai tuo didesnė ir organizaciniai skai- 
klausimu. Rinko parašus,1 tlingesnė nariais, o tas reiš- 
skleide literatūrą ir tt. Pa-'kia ne ką kitą: jos iniciatyva 
sėkmės buvo geros. Visa eilė darbai nustelbia visus prie- 
organizacijų tapo supažindin-! gu mejus#
tos su tuo biliwm. Tapo siida-j k Aišku,’be kovos nieko ne
rytas čielas busas iš šios apie-] atsiekiama. Komunistų Parti- 
linkės delegatų iš įvairių or-j jaį reikėjo pridėti nemažai 
ganizacijų: unUU» pašalpinių frįuso įki dabartinės pozici- 
draugijų, kultūrinių ir bėdai-ljog._ q jar pradžia. Gavimas 
nų, lietuviai irgi turėjo šavo jaįkyti masinius mitingus .bei 
delegatą is ALDLD. i “open forum” Central Labor

Iš Kongreso delegatai su-! Union svetainėje, kur neper- 
grįžo dabar dar su didesniu senai nei kojos įkelti nebuvo

Algų Kapojimas
Su pradžia šių metų 

dirbtuvių bosai nukirto 
bininkams algas nuo 10 iki 
25 nuoš., būtent: Onondaga 
Silk Co., Altshuler Bros ir 
kftos.

Savo laiku jau buvo rašyta, 
kaip čia bosai vartoja įvai
rius triksus, tai ir dabar tą 
KMirč. Kuomet iš priežasties

tersono dažytojų streiko už i ūpu ir kova tęsiama uz H. R. galima, yra žingsnis pirinyn. 
urio laiko susidarė pervir-|2827 dar platesne papėde.

sius nedažyto šilko, tai audė- Į Grupė intelektualų taipgi pri- (Prūseikos išradirtias) 
jai tapo atlėidžiami būriais,Įsidėjo prie aktyvaus darbo, Komuhistų Partiją, 
priliko tik mažas skaitlius, nes ir jie pamatė, kad tai'pats gyVenihias, pū'Čiu, 
Tdkiu bfldū bosai pamatė ge- vienatinis bilius, kuris užtik- ir fėktai juos pačius plaka 
rĄ progą kirtimui algų, ką ir rina v ’ "
padarė, bet dar ir “demokra-įmetu.

urio laiko susidarė pervir-|2827 dar platesne papėde.

Pirmos klasės anglis, geriausios
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit j jūsų namus.

tūlų 
dar-

žinoma, yra ir “streikierių” 
prieš 

tačiaūš 
kad tai ■ pats gyVeiiiinas, pū'Čios sąlygos

egzistancfją bedarbės’skaudžiau, negu debatai. Dar 
I prabėgs nekuria laikas, krizis

Sausio 12 d. puikiai pavyko 
vakarienė ir šokiai, kurie bu
vo surengta per ALDLD kuo- 
pą ir Liaudies Chorą. Publikos 
buvo gerai. Vakarienę valgė 
su virš 300 suaugusių žmonių, 
apart vaikų. Gaspadinės net 
valgių pristigo, turėjo antru 
kartu daryti. Rengėjai nema
nė, kad bus tiek svečių. Gal 
ne Viši buvo pilnai pavalgydin
ti, už tai meldžiu atleisti ren
gėjams. Taipgi, vardan draugi
jų, publikai tariu širdingą ačiū 
už atsilankymą • ir gasįjadi- 
nems už gerą darbą—vakarie
nes prirengirhą. Gaspadinės 
tūrėjo daug darbo prirėng'ti 
vakarienę del tokios gausios 
publikos, 4

YONKERS, N. Y.
ALDLt) 172 kp. rengią didelį balių 

subatoj, 2 d. kovo, Odd Fellows’ Hall,

v.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS , 

X GEORGE I.II’SHJS
* • i

ir investigatoijius
, C. W. BEN'SON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą:

1Š24-30 Lincoln -Liberty
j( Building
Broad ir CfieeBut, 

’PHILADELPHIA,
Tel. Locust 6'100.

įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661
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taipgi norėčiau klausti, 
jūs, progreęyviai ir susi- 
žmonės auginat jūsų 

ir dukteris ne savo kla-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

LAISVE *

. > Į \
Kokių tik-degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai- 

: rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

j draugiškas! linkėjimais, J. A.
1 Jerome, So. Barre, Mass.”

Kadangi "Laisvės” prenume-i 
rata metams yra $5.50, tai au- Į

Pri- 
pre- i 
pre

rijoj. • . į
"Laisves” Administracija.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuoj'a u 
naudokitės proga.

i jinti prenumeratos. Su guodone, kų preso išmokėjimui lieka tik 
A. J. Phillips, Cincinnati, Ohio.” ^0 centų.

Visų dienraščio re 
some įsitėmyti, jog vi 
ku "Laisvė 
brošiūras. Viena

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

409 Lorimer St;, Brooklyn, N. Y.
Piise Bloko nuo “Laisves” Svetainės

mūsų įstaigai. Jei būt reikėję darbininkiškam judėjime, 
giškai, Mišeikiai, So. Kaston, 
Mass.” ’ , ;

BHHH BU HHHBv

Religijos Padėtis So 
vietų Sąjungoje

Preso Išmokėjimas ir 
Kiti Reikalai

(Tąsa) 
kada viename totoriškame kaime vals
tiečiai norėjo suorganizuoti kolektyvą. 
Alahas pasiuntė baisų uraganą ir kaimas 
buvo sugriautas iki pamatų.” Taipgi ku
nigija baidė valstiečius ekskomunikacija 
iš bažnyčios, kurie dėsis prie kolektyvų.

Mes apsistojom kreipdami domę, dau
giau aiškindami kolektyvizacijos priešų 
darbus už tai, kad ta sritis yra svarbiau- 
sis faktorius Sovietų gyvenimo. Kaip 
matom, religija ir bažnyčia buvo naudo
jama, kaip svarbiausis ginklas prieš ko
lektyvizaciją. Be to, kunigija ėjo ir prieš 
visus kitus patvarkymus Sovietų val
džios, nuosekliai gindama interesus kapi
talistinės klasės liekanų. Tas buvo nu
matyta iš bažnytinių kovų prieš kolekty- 
vizacinius patvarkymus, rekomenduotus 
Sovietinės valdžios valstiečiams/su tuo 
tikslu, kad pakelti žemės derlių, prieš 
įvedimą nepertrūkstančio savaitinio dar
bo, duodant galimybę geriaus vartoti 
mašineriją ir pasiekti augščiausią įtekmę 
ir pasitikėjimą šalies gyventuojuose, taip
gi užsienyje. Tas buvo viešas išstojimas 
kunigijos prieš .socialistinę statybą, prieš 
pardavimą javų valstybei, prieš trakto
rių stotis ir t. t.

Didžiausį pasipriešinimą iš pusės bur
žuazijos ir kunigijos sutinka kiekvienas 
kultūriškas darbas, kuris yra įvedamas 
ar tai kaime, ar tai mieste. Buvo jau
čiama stipri agitacija bažnytinių ir sek
tantų prieš mokyklas, kintamuosius pa
veikslus, teatrus, laikraščius, knygas ir t. 
t. Buvo tokių faktinų atsitikimų, kad 
iniciatyva kunigų ir buržuazijos tapo su
organizuotos šaikos nenaudėlių, kurie pa
deginėjo mokyklas ir kitus visuomenės 
namus bei įstaigas.

Įvedimas nepertrūkstančio savaitinio 
darbo industrijoje buvo tuojau kunigų 
paskelbtas kaipo “dalykas antikristo” ir 
jie, tokiais būdais spekuliuodami religi
ja, rūpinosi kiek tik išgalėdami trukdyti 
šį patvarkymą.

Galima sakyti, kad visose srityse šei
myniškos, kultūrinės statybos, visose sri
tyse socialistinės statybos Sovietuose re
ligijos ir bažnyčios veiksmas buvo kaipo 
griežtai priešingos jėgos. Jie plačiai 
vartojo liekanas kapitalistinių elementų, 
kaip mieste, taip kaime, su tikslu varto
jant juos priešingai agitacijai, kad truk
džius milžiniškus darbus socialistinės sta-

* tybos.
’ Nieko nėra stebėtino,- kad šiam tikslui 
jie vartojo religiją. Atviras veikimas 
prieš socialistinę statybą nebūtų radęs 
sutikimo net pas tamsiausias mases dar- 

t bininkiškų gyventojų Sovietų žemėje.
* Tada jie griebėsi propagandos, kuri bu- 

' vo padengta po obalsiu apie saugojimą
religijos ir religinių papročių ir, žinoma, 

'ji prigijo pas nekuriuos darbininkus 
(daugiau kaime, negu mieste).

Yra absoliutiškai aišku, kada kada buo-

žės kovoja prieš socialistinę tvarką po 
religijos vėliava ir kada sumanytojai ir 
vedėjai šios kovos yra kunigai ir rabi
nai, tada, žinoma, valdžia negali abejo- 
tingai tėmyti žlugimą savo milžiniškų pa
stangų; ji tuomet apkaltina ir baudžia 
tuos, kurie išeina iš ribų savo veikimo, 
tapdami kontr-revoliucionieriais. Kaip 
tik tokiuose atsitikimuose ji apkaltina 
kiekvieną, kas jis nebūtų: lygiai bedievį, 
tikintį ar kunigą. ■ ! •

Tokiuose atsitikimuose kunigai rūpina
si pastatyti save “kankiniais už religi
ją”. r Ši jų taktika yra manevrai įgijimui 
simpatijos pas tikinčiuosius, kad. leng
viau sukiršinus juos prieš valdžią. So
vietuose nėra jokių persekiojimų prieš 
religiją; yra persekiojami tie, kurie, 
dengdamiesi kokios nors religijos dog
momis, trukdo ir tankiai kovoja prieš so
cialistinę statybą.

Ką Sako Patys Dvasiškiai apie Savo 
Politinį Veikimą

Mes pažymėjom visą eilę faktų iš po
litinio kontr-revoliucinio veikimo, kuris 
buvo ir dar yra varomas Sovietų Sąjun
goje po religine*vėliava, mes taipgi pažy
mėjom eilę faktų apie kontr-revoliucinį 
veikimą iš puses veikėjų religiškų orga
nizacijų. Dabar mes nurodysim, ką sa
kė patys bažnytiniai vadovai apie šį po
litinį veikimą. Nepersenai miręs patriar- 
kas Tichon, žmogus, kuris 1923 metuose 
buvo vėliava kontr-revoliucijos, kreipėsi 
pas tikinčiuosius su atsišaukimu, kuria
me jis išvardino savo kontr-revoliucinio 
veikimo klaidas. Štai ką rašė Tichonas:

“Prisipažindamas savo kaltybę prieš 
Sovietinę galią, kaltybę, kuri pasirodė; 
keletoj mūsų pasyvių ir aktyvių priešso- 
vietinių veiksmų, kaip yra įrašyta į ap
kaltinimo aktą augščiausio tribunolo, t. 
y., priešinimasis dekretui, pagal kurį 
bažnytiniai turtai buvo naudojami gelbė
jimui badaujančių, prakeikimui Sovietų 
galios kiršinimo tikslu ir.t. t.; męs dą?. 
'bar labai gailimės už tą priešsovietinę po
litiką. Tikrenybėj, esam kalti ne tik mes. 
vieni, bet taip pat apystovos, mus moki
nusios, ir taipgi tie blogų,norų žmonės, 
kurię kurstė mus šiems darbams nuo 
pradžios egzistavimo Sovietų galios. Kai
po jų priešai, jie taikės ją nuversti, tar
pininkaujant mūsų religijai, kur mane 
patį stengėsi panaudoti. Negalėdami 
pergalėti Sovietų atviram mūšyje, jie tai
kė nuversti juds aplinkinėmis priemonė
mis, pirmoj eilėj vartodami religiją ir ku
nigus.”

Mes matom, kad patriarkas Tichon at
virai prisipažino tą, kad priešai Sovietų 
galios, neturėdami jėgų pergalėti atvi
ram mūšyje/stengėsi ją nuversti aplin
kiniais keliais, naudodami visas jėgas, 
tarpe kurių religija buvo pirmoji.

. (Daugiau bus)

"Gerbiamieji:—Prisiunčiu už 
vienus metus ‘Laisvės’ prenu
meratą ir paaukoja 50 cėntų 
už tai, kad palaukėte prenume
ratos. Jau du mėnesiai, kaip 
serga mano žmona. Pagaliaus 
atsikratėme daktarą ir nursę ir

Draugai A. Balčiūnas ir P. 
Bieliauskas, pasižymėję namų 
maliavotojai bei dekoratoriai, 
1934 ir 1935 metais dekoravo 
"Laisvės” raštinę. Kas tik užei
na, stebisi artistiškų darbu. Tą 
gražų ir brangų darbą draugai 
Bieliauskas ir Balčiūnas aukavo dabar pradėsim vėl dalyvaut

apmokėt už darbą, tai nebūtume 
galėję šiuo tarpu raštinę pa
puošti. O taip, kaip dabar dar

ybas atliktas, žinoma,: nebūtume 
darę tokių kaštų įstaigai, nors 
mąliavojimas jau labai buvo 
reikalingas. Būtume žiūrėję 
kuo paprasčiausia į pamaliavot, 
kad tik pigiau kaštuotų. Bet 
nuoširdūs darbininkiško judėji
mo rėmėjai dd. P. Bieliauskas 
ir A. Balčiūnas apdovanojo ša-, 
vo įstaigą'augštos klasės darbu 
—apie $100 vertės.

Jau turime ant rankų notą 
iš banko, kur reikalaujama pro
centų atmokėjimo už 
gage”. Procentai turi 
mokėti su pirma diena 
Taigi, kurie iš draugų
ja įstaigai, tie padeda palaikyti 
namą, kuriame spausdinam 
“Laisvę”. Paskaitykite, ką ra
šo draugai iš visos Amerikos:

"Brangi Administracija! Da
bar aš jums prisiunčiu $7.00. 
Tai užsimoku prenumeratą už 
dienraštį, kuris pas mane atne-j®0 išmokėjimui aukoju $1. Su 
ša svarbias žinias ir įvairias in-j 
formacijas. O $1.50 paaukoju 
preso išmokėjimui. Atleiskite, 
kad iki šiolei negalėjau atsinau-

“Gerb, ‘Laisvės’ Adm.:—Mu
du su P. Galiniu vaikščiojom po 
stubas jieškodami • , dienraščiui 
skaitytojų. Gavome vieną nau
ją skaitytoją dį* du atsinaujino 
dienraštį. _• čia prisiunčiu :mpney 
order už prenumeratas į ir $1 
nuo savęs aukoju del automa
tiško preso. Draugiškai, "V. Rač
kauskas, Haverhill, Mass.”

"Brangūs Tamstos: šiuomi 
prisiunčiu vieną dolerį ir pra
šau prisiųsti man knygelę, kaip 
tapt Suvienytų Valstijų piliečiu. 
Kas liks nuo knygelės, sunau
dokite kaipo auką preso išmo
kėjimui. Draugiškai, C. Isidor, 
Vaughn, Wash.”

Knygelės kaina 25c., tad 
lieka preso išmokėjimui. .

"Gerb. ‘Laisvės’ Red.: 
siunčiu jums už "Laisvės” 
numeratą metams $5.00 ir

"Brangūs Draugai:—Prisiun- j "Gerb. ‘Laisvės’ Adm.:—-Pri-
čiu money-orderį sumoje $7.00. siunčiu jums .money-order ver- 
Atsiskaitykite už “Laisvės” pre- tės $7.00. Malonėkite' atnaujin- 
numeratą $5.50, o likusius $1.50 ti mano ‘Laisvės’ prenumeratą 
skiriu į preso fondą, Su pagar- už $5.50 ir $1.50 aukoju preso 

išmokėjimui. Draugiškai, S. Lu
kas, Newark, N. J.”

WORCESTERY VAKARIENE
Rengia Am. -Liet. Darb. Literatūros Dr-jos Vietos Kuopos

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 
pasižymėję radio dainininkai

Taipgi bus ir iš vietinių, kurie prisidės prie išpildymo 
programos

VAKARIENE BUS NEDĖLIOS VAKARE

January 27 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Adelė Mickevičiūtė
Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai atsilankyti ir taip 
pat nori pasimatyti su draugais iš So. Bostono, Lawrenco, 

Montello ir kitų apielinkės miestų.
Įžanga 50 Centų Ypatai

Biskutį apie Mūsų Neveiklumą
Dauguma mūsų organizaci- 

jų narių nusiskundžia, kad 
perdaug darbais apsikrovę ir 
kada reikia , veikti, tai nėra 
kam apsiimt. Bet kada po su
sirinkimu, į kelintą dieną; žiū- 

< riu, kad mūsų draugai tikrai 
įsikibę į darbą! Ir sunkus dar- 
bas: matai, kozyriavimas, tai 
sunkiausias nuovargis, kad 
reikia krumplius daužyti į sta
lą, tai vėl reikia gerai pasi- 

) bart, kad kozyres pavogė. Ir 
kelia didžiausią triukšmą, tai 
atrodo, kad didžiausią darbą 

. atlieka.
» B

Draugai, aš jums patarčiau, 
kad užsiimtumėt naudingu 
darbu, vietoj kozyriavimo. 
Mes turim knygų ir laikraš
čių, galėtum diskusuoti apie 
darbininkų reikalus, o ne apie 

♦ "čirvų tūzą” ar apie kitokią 
kozyrę, pakol dženitorius iš
veja iš svetainės. Sarmata mū
sų So. Bostono draugams. At-

rodo, kad darbininkiško vei
kimo visai nėra. Aš jus visus 
kviečiu į dalbą. Dabar yra 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 
vajus. Dirbkite visi kiek galė
dami, jieškokit narių. Stiprin-' 
kim Darbininkų Susivienijimą 
ir abelnai darbininkų eiles.. 
Meskite kozyres į kampą ir 
stokime į darbą, o ne girki- 
mės, kad mes veikiame.

Draugai^ yra mūsų didelis 
apsileidimas. Į susirinkimus 
atsilanko 7 ar 8 nariai, kur|iSUSirin]<imUs, kad mūsų jauni- 
priklauso 30. Kaipgi darbą I 
galima atlikti? Atrodo, kad 
mūsų veikimas visai numiręs. 
Ar jau So. Bostonas ant tiek 
nupuolęs, kad negalima jo 
sutvarkyt? Pažiūrėkim į kitus 
miestus. Turi kelioliką orga
nizacijų, o kaip jie gyvai ir 
energingai veikia. Turi skait
lingus susirinkimus ir parengi
mus. Pažiūrėkim, kas- darosi 
pas mus vidury nedėlios? Ko- 
zirninkų pilna svetainė. Kada 
parengimas, kada galėtų pa
remti, tai nė akių neparodo. 
Ar taip galima ką- subudavo-

skiriu į preso fondą. Su pagar
ba Jums, T. Yako.wicJi, Round
up, Montana.”

"Gerb. .‘Laisvės’ Ęęd.:—Pra- 
bočykite,- -kad < užtęsia^ atsinhū* 
jinimą savo prenumeratos. Rū
pinausi gaut naują skaitytoją,' 
bet nepavyko. Tai dabar pri
siunčiu $6.00. Atsiskaitykite už 
‘Laisvės’ prenumeratą ir 50 
centų bus preso išmokėjimui. 
Visiems gero velijantis, Jo e 
Moskites, Spring Valley, Ill.”

"Draugai;—Prisiunčiu $6.00, 
prašau atsiskaityti už "Laisvės” 
prenumeratą $5.50, o 50 centų 
paaukoji! naujo preso išmokė- 
jimui. Esu bedarbis ir tik tiek 
teišgaliu. - Atleiskite, kad nega
vau naujo skaitytojaus ‘Lais
vei.’ Stengsiuos kitokiais būdais 
pasidarbuoti del dienraščio. 
Draugiškai, P. Nelesh, Union
dale, Pa.” „

"Gerb. ‘Laisvės’ Ad,m.:— 
Prisiunčiu jums money-order 
sumoje $6.00. Už ■ ‘Laisvės’ 
prenumeratą $5.50 ir paskiriu 
50 centų į preso fondą. Dėka- 
voju už nesusilaikymą prenu
meratos, kuri pasibaigė jau se
nokai. Su pagarba Jums, 'Mike 
Buika, Dickson City, Pa.”

"Brangūs Draugai :-f—šiuomi 
pranešu, kad aš užsimoku ‘Lai
svės’ prenumeratą mėtams ir 
50 centų aukoju už palaukimą 
prenumeratos atsinaujinimo.

Daugiąus aukų gavome nuo 
sekamų draugų: J. Kuržinskas 
iš Philadelphia, Pa. $1 preso iš
mokėjimui ; E. Pildiene iš Phi
ladelphia; Pa. aukavo 50 centų 
preso išmokėjimui ir $1 streiko 
reikalam; J. Shairkness, McKees 
Rocks, Pa. atsinaujino prenu
meratą metams ir paaukojo 50 
centų presui; J. Pinsku iš Dar
by, Pa. užsimokėjo prenumera
tą metams ir aukojo 50 centų 
presui; A. Zevis, Cpnnerton- 
Pa. užsimokėjo prenumeratą 
metams ir aukojo 50 cėntų pre
sui. Per J. Bakšį aplaikėme 
$6.50, kurie yra nuo F. Miller 
iš Worcester, Mass. Jis aukoja 
$1.00 preso išmokėjimui ir už
simoka $5.50 už prehumeratą 
metams. J. MargaJtis, Wind
sor, Conn, užsimokėjo prenu
meratą ir paaukojo 50 centų 
presui. D. Deveikis iš Burling
ton, N. J. užsimokėjo $5.50 del 
"L.” prenumeratos visiems me
tams ir paaukojo 50 centų preso 
fondan.

Šiuo kartu aukų gayome $15.- 
25. Iš anksčiau 
$1232.86. Skolos dar

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo >11 iki 1.
84 Union Avenuė 

BROOKLYN, ,N. Y.

Tel. Stag’g 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandaubkaa) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrihkite 

107“ Union Avė. 
• Brooklyn, N. Y.

Nuo Reumatiskų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI

Pain-Ęxpelleris visuomet 
■ pbleingvina skausmuš

iiamamaiiiai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

kodel 
pratę 
sūnūs 
sei? Tėvas ir motina dalyvau
ja darbininkiškam judėjime, 
bet kur jūsų sūnūs ir dukte
rys? Draugai, jūs žinote, kad 
mūsų jaunimas lošia svarbią 
rolę, taigi motinos ir tėvai su-. Viso prisiunčiu $6.00. Draugiš- 
•praskite, kokį svarbų darbą tu- kai, A.
■rit savo Vaikams aiškinti darbi- bridge,' Mass, 
ijiinkiškus reikalus. Atsiveskite į

mas būtų pirmope eilėse. Ne
sakykite, kad mūsų vaikai su
pras darbininkų reikalus, ka
da pradės ant savęs gyventi. 
Tai didžiausia klaida. ___
greičiau mūšų jaunimas su
pras, tuo mums bus lengyiau 
suorganizuoti mūsų jaunuolių 
stiprią organizaciją. Tada mes 
ir mūsų sūnūs ir dukterys pa
darys kapitalizmui galą, tada 
mes laimėsim pasaulį.

' Draugai ir draugės, aš jus 
kviečiu stoti į tikrą darbinin
kišką kovą.

» Raudonas Bijūnas.

"Gerb. ‘Laisvės’ Leidėjai 
Prisiunčiu money-orderį $9.00. 
Malonėsite pasidalint sekamai: 
už draugo Paltanavičiaus pre-, 
numeratą $3 pusei metų, o ma- 
no $5.50 už prenumeratą vi
siems metams, o 50 ęentiį au
koju preso fondan. Su pagarbi 
Jums, A. Povilionis, Sutton, 

. Mass.” i.
------------------------------- i ■ •.

"Gerbiamieji:—šiuomi prisiun- 
čianie drg, B. Kersav^čiaus iš 
Clifton, N. J. prenumeratą vi
siems metams $5.50 ir 50 cen
tų drg. Kersavičius aukoja pre
so išmokėjimui. Draugiškai, J. 
Bimba ir J. Matačiunas.”

mėjų pra- 
lesniu lai- 

turi išleidusi dvi 
“Krikščionybe 

ar Komunizmas”, kųfią parašė 
j drg. A. Bimba, kaipo atsaky
mą kunigui. S. Kneiži 
rą “Kodėl Turės įvy 
nizmas?’kurią parašė J. OI-' 
ginas, lietuvių kalbon vertė Lai- ■ 
svietis. Abi tos brošiūros yra 
labai svarbios, kur tilk užsisako 
jų, labai greit išsiplatina. Bet 
yra dar visa eilė mięstų, .kupė 
dar nęųžsisąkė tų brošiūrų pla
tinimui. Kiekvieno klasiniai są
moningo darbininko būtinas rei
kalas rūpintis, kad tos brošiūros 
visur būt platinamos.; Taigi, kur 
dar nesate užsisakę; kuogrei- 
čiausiai reikalaukite minėtų 
brošiūrų "Laisvės” Administra-

[SficiiieiiiaiHameifieiiiDiiieiiteiiieHienisiiieiiieiiiQineinemeins»»gmemsnie»iienie»i

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
njias bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. I Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Trečiadienis, Sausio 23,1935
MM.

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

kuopų

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST

klaidos, jeigu

Telephone, EVergreen 8-9770
512

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

gabia or-

Visi Dalyvaukite Šiame 
Iškilmingame Parengime

JAMES WATERMAN WISE
Sūnus rabino Steffan Wise

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo 
damos mylimiems pašarvoti dovanaigalima 

ttrittkl- 
Cypress

vasario
Newark

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

Popas Augština Kunigus
Romos katalikų galva r 

pas (popiežius) suteikė r

RENGGIA: FRIENDS OF THE SOVIET UNION

Romos popas 
i” atsidavima

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

Hey susiprato ir 
būk j iš jau negyvas, 

dau- 
suokalbininkai

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

įsisteigus 26 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4, P. M.

rinsko smarkią
kestra.

Daugiau tokių vakarėlių!
f * * : Vienas Iš Šokėjų.

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

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dąbar.gausite už $1.25

Tai ta paskilbiiši D-fo Robipsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti, r ?> 
Pirkite ją dabar^ nes* už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

111-40, 128th Str.,
OZONE PARK, N. Y. .,

ya- 
ir ma- 

Nuo 
plau-

yra
bus Romoje, tai ; 
kyti pas popą 
jam į koją.

žinoma, kad i 
apie jų “dievui

šiam parengime 
vauti visi.

Nebus jokios 
pasakysiu, kad Brooklyne dar 
pirmu sykiu bus tokis paren
gimas, kuriame dalyvaus ap
skričio visos dailės spėkos. 
Įžanga maža—tik 25 centai. 
Muzikantai taipgi bus geri.

Apskričio Pirmininkas, J. N.

Apvogė Simanavičiaus 
Rsstaurantą-Alinę

• •

Pereitą sakaitę naktį iš ket- 
. virtadienio į penktadienį, ne- 
i žinomi piktadariai apvogė M.
Sinianavičiaus restaurantą-— 
alinę, kuri randasi ant kampo 

Į Hewes ir So’. 5th St., Brook-

Laike prakalbų W.I.R. 
nas griežė keletą kavalkų. 
sirinkimas užsibaigė 10:30 
landą “Internacionalu” 
sės skirstėsi dainuojant 
Madison Sq. Gardeno 
kė visomis gatvėmis darbinin
kų minios pilnos revoliucinio 
ūpo. Šis susirinkimas dar 
kartą parodo, kokios didelės 
įtakos darbininkuose turi Ko
munistų Partija New Yorke.

Susirinkimas prasidėjo ly
giai 8 vai. griežiant benui ir 
miniai dainuojant “Interna
cionalą.” Tuojaus iš dviejų 
pusių pradėjo rinktis Freiheit 
žydų darbininkų milžiniškas 
choras, kuris turi apie 500 na
rių. Choro nariai susėdo 
prieš Lenino paveikslą: visi 
jie ir jos yra vienodai apsiren
gę ir sudarė didelę raidę L, 
kas reiškia—Leninas.

W.I.R. benas sugriežė So
vietų laidotuvių maršą. Po 
to buvo perskaityta pirmoji

LAIDOTUVl(j' DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidojai numirusius 
ant visokių,kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

PARDAVIMAI
PARSIDUODA būčemč ir grocerne, 

geroj vietoj, lietuviais apgyventa, 
kaina prieinama ir galima gerą pra
gyvenimą padaryti, nes ta krautuve 
laikoma ir išdirbta suvirš 20 metų.

Penktadienį, Sausio (Jan.) 25, 1935
ST. NICHOLAS PALACE, 69 W. 66TH ST. , 

Arti Columbus Avę., New York City

Bus sekanti kalbėtojai:

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių .Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku J Sykį Atsilankę Persitikrinsit.

PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARGIUKAI

Kode! William Randolph Hearst
Meko ja apie Sovietų Sąjungą?

i J , *' * ; , , • . I t * . > . 1 ■
Jo melai bus iškelti

‘ MASINIAME MITINGE

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 Wnbhfikij Visi 

šviesūs, naujai išdekoruoti, pusė 
bloko nuo Jefferson St. Jei pasitai
kys lietuvys ran<,launinkas, tai bus 
visam mėnesiui veltui randa, arba 

ties Palisa-1 apmokėsim atsikraustymo kaštus.
Kreipkitės šiuo antrašu: 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

‘ j • ' ■ (18-26)

VICTOR A. YAKHONTOFF 
Buvę? generolu carp armijoj.

ANNA LOUISE STRONG 
“Moscow News” pagelbinė 

redaktorė.

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

Telephone Stagg 2-4409 ’

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker) *
Vedu ‘šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamy kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Pirmaditenį, Madison Sq. 
Gardene, buvo surengtas Ko
munistų Partijos Antro Dis- 
trikto masinis paminėjimas 11 
metų nuo Lenino mirties. Jau 
prieš 8 valandą milžiniška 
įtalpa, kur telpa 20,000 žmo
nių, buvo pilna. Galerijose 
matėsi nemažai stovinčių, šim
tai žmonių turėjo grįžti nuo 
svetainės negalėdami sutilpti, 

t Svetainė buvo išpuošta ant 
raudonos spalvos įvairiais re
voliuciniais darbininkų obal- 
siais už Komunistų Partiją, So
vietų- (Sąjungą, pasaulinę revo
liuciją ir ištraukomis iš Leni
no , < mokinimo, < Priešakyje, 
virš estrados, ’ plevėsavo 
Žmiška vėliava su Lenino 
do atvaizdu.

Nepamirškit Kas Bus Newark 
, 3-čią Dieną Vasario!
Brooklyn© Aido Choro Dra

mos Grupės lošėjai smarkiai 
ruošiasi pile perstatymo veika
lo “Tamyla” Newarke, vasario 
3-čią dieną. Newarko lietu
viai, ir artimesnių bei toli
mesnių miestų ir miestelių, ap
sirūpinkite iš kalno “Tamy- 
los” perstatymui bilietais. Bi
lietus šiam parengimui gali
ma gauti pas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 
sekretorius.

Minėtas veikalas 
visai naujas ir gana

Ąpskritys turės savo 
konferenciją. Pradžia 
valandą po pietų. Visi apskri
čio vienetai išrinkite delega
tus; skaičius nėra nustatyta, 
bet juo daugiau, tuo' geriau, 
bus gyvesnė konferencija. •

Konferencijai pasibaigus—- 
prasidės šokiai, užkandžiai ir 
visas pasisvečiavimas. Progra- 
mo dalis bus didelė: dainuos 
Aido Choras, Sietyno Choras 
iš Newarko ir Elizabetho Rau-

Apskr.
Valdybos Narių

Gerai Apkūlė Policininką
I

Policininkas T. Foley, 31 
|107th St., ant 

negrą J. Bab- 
'. 126th 
pradėjo 

ras neįstatymiš- 
jbittas atsakė, 
nemoka. Polici-

Hayes praneša^ kad jis gavo 
nuo popo pranešimą; kad ku
nigai J. F. A. McIntyre ir J.

Farrell, pastarasis yra 
’ Petro bažnyčios kunigu, 
paaugštinami ir kada jie 

galės apsilan- 
ir pabučiuoti

mai.
jų Dūdų ir kitos Vyn; ir 
gos 
kur 
ateikite pas Dr. Zins,
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų IšmirkštimaL
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St N. Y.

WILL H.- JONES 
Garsus žurnalistas negras.

DR. HARRY F. WARD 
Prof, iš Union Theological 

Seminary.
HERBERT H. GOLDFRANIK 
Nacioalis sekretorius F.S.U.

CORLISS LAMENT 
Prakalbų pirmininkas, kuris 

taipgi yra pirmininku

1 PRANEŠIMAS
Nauja Įlietu visk a

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. !

PASIDABINKITE
Visi ir Visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar Veidą

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEtrUTIS, Savininkas

1OO UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

gatvės pastebėj 
bittą, 39 meti), 73 W 
St., New Yorke, ir ; 
šaukt, kad ne; 
kai eina. Ba 
kad jis kitaip 
niųkas prisikabino prie jo. Ta
da Babbittas ištraukė iš poli
cininko buožę ir pradėjo jį 
vanoti per nugarą ir galvą. 
Policininkas išsitraukė revol
verį, paskui jam pribuvo į pa- 
gelbą vienas jūreivis nuo krei
serio “New Ojrleans” ir sumu
šę jie negrą I areštavo. Kaip 
matyti, tai dar policija įves 
kokį tai įstatymišką negrams 
vaikštinėjimą.

Bus Menininką Konferencija 
Ir Geras Parengimas

Sekmadienį, 10 d. vasario, 
‘“Laisvės” name, Brooklyn, 
N. Y.. Meno Sąjungos Trečias 

metinę 
antra

Apdraudė Savo Vyrą ir 
Norėjo Nužudyti Jį

Areštuoti Lucille Hey, buso 
valdytojas Charleš Mucci, 26 
metų amžiaus, 15 Warren St.,' 
Hackensack, N. J. ir Ed. Price,) 
19 metų vaikinas, 46 W. 126th 
St., New York. Dalykas buvo 
tame: Lucille Jljay ir minėti 
asmenys susidraugavo ir nu
tarė nužudyti još vyrą Russell 
A. Hey, 12', metų už .ją vyres
nį. Charles Mdcci, kada tik 
pravažiuodavo pro jų namą, 
tai visada’ spausdavo buso ra
gą—duodamas žinoti Lucillei, 
kad jis čia. Kartą Russell Hey 
lipoį-busą, bet jis nei nepa
sijuto, kaip kokia jėga jį nu
trenkė 
dės, kur buvo Virš 600 pėdų 
baisi pakalnė. Kaip vėliau pa
aiškėjo jis norėjo įlipti į savo 
pačios meilužio Valdomą busą, 
o tuom kartu jį pridabojęs Ed. 
Price parmušė į ir nustūmė į 
pakalnę. Bet kokiu tai ste
buklingu būdu ,Hey susilaikė

i ant vienos skalos, atsipeikėjo Randa pigi, kartu prie krautuves yra 
|ir pradėjo lipti atgal. Tada ir kambarys del gyvenimo. Priežastį 
lEd Price nasio-riebė dideli ak- pardavimo sužil|osite ant vietos< , a- 1 nce pasigrieoe aiaeų dK Kreipkitės šiuo antrašu: 428.Lorimer 
1 menį ir juo lei,do į Hey, bet st., Brooklyn, N. Y.

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

', A. BALČIŪNAS J ';
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

; P. BIELIAUSKAS
• ‘ ' 1 8831 76th Street, Woodjiaven, N. y. •

, . , . Tel.: Foxcroft 9-6901 j >

yra dar 
įdomus; 

jis nėra niekur vaidintas apart 
Brooklyno. Newarkieciai ir 
kitų miestelių lietuviai, turėtų j 
pasinaudoti proga, pamatyti 
šį veikalą, nes apart Newar-1 
ko šis veikalas bus sunku ma
žesniuose miesteliuose suvai
dinti, kadangi jame dalyvauja 
arti 20-ties aktorių ir pats 
scenos įrengimas gana savo
tiškas; reikia gan didoko viskas 
“steičiaus” ir kitų parankumų. pasirodo

Šiam veikalui yra surinkti $25,000 apdraustas. Ant $15,- 
gabiausi Brooklyno aktoriai, ir 000 jis buvo apsidraudęs su- 
kuomet Aido Choro parengi-1 sitarus su jo;. plačia, bet kada 
me Brooklyne šis veikalas jo kailis dar buvo ant $10,- 
buvo perstatomas, tad stebė- 000 apdraustas, tai Russell 
tojai ilgokai kalbėjosi apie jo, Hey apie tai nieko nežino. Tai 

mat kokių pasaulyje dalykų 
yra. ' ' ' ’ ■ • • ;

Amerikonišku 
Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 

padidinu to- 
'vB^4aJHlkio dydžio, ko- 

pageidauja- 
ma*. Taipgi at- 

ivai- 
į Ur riom spalvom.

Kainos prieina- 
*mos.

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmpre 5-6191

Lenino prakalba, kurią jis 
pasakė Rusijoje nuvertus bur
žuazijos valdžią. Darbininkų 
teatro nariai suvaidino labai 
įspūdingą vaizdelį “Amerika 
Šiandien.” žydų choras sudai
navo Lenino mylimą dainą ir 
dar kelias revoliucines dainasį 

Pirmininkavo Kom. Partijoj nieko nežinotų, jeigu tą nebūr 
II Distrikto organizatorius.tų, pranešęs patsai kardinolas 
drg. Chas 'Kruijabein. ' Drg, Hayes. • 
James Ford kalbėjo temoje: 
“Leninas ir .’Negrai.” Komunis
tų" Partijos generalis sekreto
rius drg. Browder pasakė pa
matinę pakalbą ir aiškino, ko
dėl Sovietų Sąjunga šaudė te
roristus — kontrrevoliucionie
rius. čia pat drg. Browder 

vei-1 prisaigdino naujus narius, ku
rių buvo apie 2,500, įstojusius 
į partiją per paskutinius 3 mė
nesius laiko.

nepataikė 
nudavė 
Tuom kartu užvažiavo 
giau žmonių 
buvo priversti pasitraukti iš 
kelio ir Hey buvo išgelbėtas.

*

Dabar paaiškėjo, kad tas 
siiokalbis buvo padarytas jo 
pačios su minirhais asmenimis 
jį nužudyti, l^et tai dar ne 

apart Rito Hey turto, 
kad d jis yra antEast New York o progresy

viai lietuviai rengia draugišką 
vakarienę sekmadienį, sausio 
(Jan.) 27 d., Kyburio svetai
nėje, 950 Jamaica Ave., East 
New York. Pradžia .6-tą vai. 
vakare. (Davažiuot 
^‘tlamaica” elevaterių 
niais, išlipant ant 
Hills Stoties).

Bus puiki programa, kurią 
išpildys *Merginų ■ Ensemblis, 
drg. Klimiutė ir Ch. Kwarren 
su savo stebėtina “vargonų” 
armonika.

Po vakarienės ir programos' donos žvaigždės Merginų Sek 
bus neapsakomai smagūs šo 
kiai, griežiant importuotai or-1 parodys Great 
kestrai. Svetainė nemaža ii 
yra kur gerai suktis.

Nesivėlinkite įsigyti tikietų 
Gaunami “Laisvėje”.

Rengėjai.

Vagišiai įsilaužė per lubas 
$30 vertės ciga- 

degtinės. Pranešta po- 
kuri sakosi jieškosian- 

Iš visko matosi, 
būta gerai apsi- 
užeiga.

“L.” Rep.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krtitt- 

ft Į io Nesveikumai,
K 1 Ne r vų Ligos
y Chroniški Skau-
I mj dūliai, Skilvio,
\I ^arn,i ’r MėŠla-

/ ^arn®s Ligos, A-
///, / b elpas Nusilpi-

yWIa/J// mas, Nervų Įde-
girnai ir ChronjŠ- 
k i Nesveikavi- 

Gerkles. Plaučių, Kvėpuojamų- 
‘oterų li- 

jeigu, turite, kokį negerumą, 
pasitikėjinerc.

Ar Pribus Ponas Hearstas 
. Į Šias Prakalbas?
Hearsto didlapiai vis dau

giau pilni bjaurių išmįslų apie 
Sovietų Sąjungą. Sovietų Są
jungos Draugai pareikalavo, 
kad W.' R. Hearstas stotų į 
debatus ■ Sovietų Sąjungos 
klausimu. Jis tą reikalavimą 
ignoravo. Bet Sovietų Sąjungos 
Draugai vis vien rengia masi
nes prakalbas, kur yra rei
kalaujamas ir Hearstas. Pra
kalbos įvyks penktadienį, 25 
d. sausio, 8 vai. vakare, St. 
Nicholas Palace, 69 W. 66th 
St., New Yorke. Visi ^masiniai 
dalyvaukite'., 'Kalbės' labai 
daug svambių kalbėtojų.

stetaš; taipgi laukiame, ką 
Neckaš, nes 

privalo daly-

Dar Apie Pereitos Nedėlios 
Laimėjimą Vakarėlį

Pereitą nedėldienį, nežiū
rint, kad oras buvo blogas, bet 
“Laisvės” svetainėje buvo 
ALDLD 1 k p. su Aido Choru 
vakarėlis vienas iš geresnių. 
Kaip žmonių skaičiumi, taip ir 

^avo gyvumu buvo virš viduti
niško .gerumo. Kadangi buvo 

’garsinta, jbg bus, geriausiai 
šokąntiems- . polkaą , .cįųocjama 

I dovanos, tad smarkių šokėjų 
įr jprJširinkoį apsčiąif't

Už polkų šokimą dovanas 
laimėjo P. Baranauskas su j ir išnešė apię 
viena iš. Aido. Choro Seksteto rU jr 
nare, Mare. Ašmenskaite. Po licijai 

iminėto konteste Aido Choras ti piktadarii| 
sudainavo kelias daineles, po. kad vagišių 
vadovyste A. Klimiūtės. Po pažinusių st 
tam tęsėsi vėl smagūs šokiai. 

| Garsinant šį vakarėlį, buvo 
sakyta, kad orkestrą '.bus 

(“number one”, tai buvo teisy- 
•(bė pasakyta. Aš manau,'kad sugedimų Independent Subvės 
| “Laisvės” svetainėj labai senai sistemoje, New Yorke. Tas 
'tokia orkestrą tebebuvo. Visi j sulaikė ant virš 25 - minučių 
šokėjai gėrėjosi mūsų jaunojo traukinių .vaikštinėjimą. Tai 
redaktoriaus Kazimiero Kva- buvo kaip iik 7:30 vai. ryto, 

kada didžiąusis susikimšimas 
važiuojančių į darbą. Į trum
pą laiką visos subves stotys 
buvo persijįĮldę žmonėmis.

|Z III || O Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|w||MM I I 11 II čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Velfui.

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

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

Areštavo 166 Asmenis
Sekmadienį padaryta abla- 

vai ant narkotikų, nuodingų 
vaistų vartotojų, platintojų, 
rūkytojų ir kišenkrausčių. Į 
trumpą .laiką buvo sugriebta 
166 asmenys, jų tarpe 8 kišen- 
kTausčiai. Areštavo ir H. 
Raskin, kurį kaltina $7,500' augštinimus dviems New Yor- 
pačiupime. ' ko kunigams. Kardinolas

nepaprastą sudėtį. Jame per
statoma- kabulų gyvenimas ir 
jų papročiai; kokias teises vy
rai turi 'link moterų ir kaip 
su jomis elgiasi: jaunas mergi
nas ' parduoda visai nusidėvė
jusiems seniams už tam tikrą metų, 68 W 
mokestį ir tt.

Lošimas prasidės lygiai 5-tą 
valy po pietų.

Veikalui pasibaigus taipgi 
bus šokiai prie garsios Char
lie Kwarren’o orkestros ir tę
sis iki vėlumos.

Rengia Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo IH-čias Aps
kritys, 3-čią dieną 
180 Newark Ave., 
N. J.

Vienas iš LDS. III

HEYWOOD BROUN 
Žymus rašytojas.

Įžanga 25 centai. Prasidės 8-tą vai. vakare

MMMMIVIIVIIUlfUlfUV MM

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
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