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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Darbininkai Vifcyj Šalių, į 

Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a la i mesite, Tik 

Retežius, o išlaimėsite
Sovietuose šaudo buožiškus 

niekšus, kurie naikina bovelnos 
ir javų derlių. Sovietai sten
giasi visais moksliniais ir or
ganizaciniais būdais padidinti 
derlių, kad dirbančiųjų minios 
galėtų sočiau ir gardžiau pa- ! 
valgyti ir geriau apsirengti.

Roosevelto valdžia Amerikoj, į 
priešingai, skiria desėtkus mi-! 
lionų dolerių už bovelnos der
liaus naikinimą 1935 m. šim
tus milionų ji išleis apmokėji
mams už grūdų derliaus naiki-; STUTTGART.— Milionai 
nimą. Kodėl? Ogi kad per tą 
niekšišką darbą galėtų palaikyt 
augštesnes reikmenų kainas. 
Nuo to nukenčia darbininkai ir 
vargingesnieji farmeriai. 
trustinė Roosevelto valdžia 
jų nusispjauna, o rūpinasi 
pelnagrobių bizniu.

Popieriniai Drabužiai 
Vokietijos Darbininkam
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DARBO MINISTERE REMIA KOMPANI
JŲ UNIJELES PRIEŠ TIKRUS UNIJ1STUS

Mokslinis amerikonų 
las “Scientific American 
name puslapyje rašo prieš ka
rą, o kitame su pasigrožėjimu 
ir pagyrimu, spausdina paveiks
lus šios šalies karo pabūklų.

“Scientific American” redak
cija sako, kad jeigu 100,000 pa
saulio mokslininkų sustreikuotų 
prieš karą, tai politikieriai ne
pajėgtų jį vesti.

Bet nieko panašaus patys 
mokslininkai nedarys. Jie yra 
savo kapitalistų apmokami ir 
abelnaį jiem tarnauja. Ir tik 
tada mokslininkai gali tapti 
svarbiu veiksniu prieš imperia
listinį karą, kai jie dedasi iš
vien su kovingais darbininkais.

Vokietijos darbininkų taip 
suskurdinti, kad turi dėvėti 
iš popieros pagamintus dra
bužius. Bedarbė auga. Pa
vyzdžiui, Sonneburgė iš' 
80,000 darbininkų gyventojų 
33,000 vien iš pašalpų palai
ko gyvybę. Pramoniškame 
Steinheide sodžiuje iš 250 
darbininkų 225 ginasi nuo 
bado mirties vien pašalpo
mis. Freiburg-Breisgau iš 
dirbtino šilko dirbtuvių at
statyta visi nevedę darbi
ninkai ; į jų vietą paimta be
darbių moterys. Joms per 
mėnesį temoka tik 60 mar
kių, reiškia, apie $15, ir iš 
to turi pragyvent ne tik jos 
pačios, bet ir jų bedarbiai 
vyrai ir vaikai, kuriem nėra 
jokios pašalpos.

Ministerė Perkins Prisitaiko Prie Fabrikantų Suvažiavimo 
Šaukiamo Kovai Prieš Streikus Ir Darbininkų Unijas

WASHINGTON. ■— Roo
se v e 11 o darbo ministerė 
Frances Perkins, kalbėda
masi su laikraščių korespon
dentais, aiškino ką ištikrų
jų reiškia NRA taisyklių 
punktas 7a. Sako, jeigtiku- 
rioj dirbtuvėj darbininkų 
unijos nariai ir sudaro di
džiumą, tas punktas nepri
pažįsta jiems teisės daryti 
sutartį su samdytojais var
dan visų darbininkų. Jeigu, 
todėl, bosai turi kompanišką 
savo unijėlę, tad ir tokiai 
unijėlei yra leidžiama tartis 
su bosais, nepaisant tikrųjų 
unijistų didžiumos. Taip 
Ipat samdytojai, sulig N 
gali tartis su pavienį

Drg. Aleksandrui Trachten
bergui sukako 50 metų amžiaus; 
iŠ to skaičiaus yra 30 metų 
įdėta į veiklų dalyvavimą kovo
se už darbininkų reikalus. Pa
skutiniais laikais drg. Trachten
berg ypač darbuojasi kaipo ve
dėjas darbininkų literatūros 
leidyklos International Publish
ers. Smagu minėti tokio gyve
nimo rekordą.

Francija Kaip Kokis 
Degantis Namas

PARYŽIUS. — Francūzų 
ministeris pirmininkas 
Flandin pareiškė susirinku
siems į bankietą fabrikan
tams ir didiesiems prekė- 
jams, kad Francija" turi 
įvesti panašų planą, kaip 
prezidento Roosevelto NRA 
Amerikoj. Jis sakė, kad 
dabar Francija tai (kaip 
“degantis namas” ir reikią 
nepaprastų žingsnių, idant 
išgelbėti šalį.

Fašistuojantis Franci jos 
ministerių galva, vadinasi, 
pripažino, jog krizis toj ša
lyj sparčiai auga ir revoliu
cinis darbininkų judėjimas 
pavojingai liepsnoja. Todėl 
Flandin reikalauja tokių 
žingsnių, kurie tikrumoj ve
da linkui fašistinio “per
tvarkymo.”

Kongresas Balsuosiąs

Japonai Šaukia Talkon
Italiją ir Franciją

TOKIO. — Japonijos už
sienių reikalų- ministeris 
Koki Hirota kviečia Franci
ją ir Italiją, kad išvien su 
Japonais kovotų už panai
kinimą Washingtono sutar
ties, apribojančios karo lai
vynus. Pagal tą sutartį, 
Amerikai ir Anglijai buvo 
pripažinta teisė turėti po 
penkis karo laivus ant kiek
vienų trijų laivų, kuriuos 
turės Japonija, Francija bei 
Italija. Japonų imperialis
tai patys reikalauja sau ka
ro laivyno, lygy bes ir kursto 
Franciją ir Italiją to 
reikalauti.

Uždraudžia Kunigiškus 
Drabužius Gatvėse

pat

ISTANBUL. — Turkijos 
valdžia uždraudė visų reli
gijų kunigams rodytis “dva-. 
siškuose” drabužiuose gat
vėse ir kitose viešose vieto
se, apart bažnyčių.

Suspendavo 26 Studentus
BATON ROUGE, La. — 

Iš Louisianos Universiteto 
suspenduota 26 studentai už 

tai, kad jie protestavo prieš 
cenzūrą, kurią senatorius 
Huey Long-.uždėjo ant stu
dentų laikraštuko “Reveil
le.” . ,

už Bony Išmokėjimą?
WASHINGTON. — Spe- 

jama, kad kongreso atstovų 
rūmas didele balsų daugu
ma nutars greit išmokėti 
$2,200,000,000 kaipo bonų 
pasaulinio karo ex-karei- 
viams. Prie to kongresma- 
nus spiria pasmarkėjęs 
spaudimas iš veteranų ir ki
tų darbininkų pusės. Bet 
dar abejojama, ar poniškes- 
nė kongreso dalis, senato
riai nubalsuos bonus išmo
kėti.

New York. — Sukako 50 
metų amžiaus drg. Aleksan
drui Trachtenbergui, revo
liuciniam kovotojui nuo 
1905 mėtų ir gabiam komu
nistų rašytojui.
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e- 
organizuotais darbininkais.

Tai pagal tokį planą Roo- 
sevelto agentai ir Darbo Fe
deracijos vadai sulaužė De
troito ir kt. automobilių 
darbininkų streikus ir už
davė didelį smūgį darbinin
kų unijoms. Nes kuomet

N RA pripažįsta lygią “pro- 
porcionalę” teisę kompani- 
nėms unijėlėmš, bosai užgu
la persekioti tikruosius uni- 
jistus, veja juos laukan iš 
darbo ir į jų ‘ vietas stato 
savo kompaniškus tarnus.

Tas darbo ministerės pa
reiškimas yra. pritaikytas 
programai Amerikos pra
monininkų suvažiavimo, ku
ris įvyks New Yorke gruo
džio 5-6 d. Jie suvažiavę, 
kaip žinoma iš jų dienotvar
kės, dar reikalaus, kad ša
lies kongresas išleistų nau
jus įstatymus prieš darbi
ninkų streikus ir unijas. 
Vienas fabrikantų sumany
mas reikalauja, kad visi 
darbininkų “ginčai” su iš
naudotojais būtų tuoj per
vedami spręsti tam tikriems 
teismams; ir jeigu darbinin- 
k a i n e p a s įduos tokiems 
sprendimams, tai numatoma 
įvairios jiems bausmės.

Pamosuotas Kanadie
čių Kovotojas Tim Buck

Kalėjime tris metus išlai
kytas, Kanados Komunistų 
Partijos sekretorius Tim 
Buck, pagaliaus, tapo pa- 
liuosuotas. Jis buvo bau
džiamas už kovingą vadova
vimą darbininkams imtynė
se del jų būklės pagerinimo. 
Iš savo pusės, tad Canados 
darbininkai sukūrė platų ir 
energingą judėjimą už drg. 
Tim Buck paliuosavimą, ir 
taip privertė Kanados val
džią paleist jį iš už grotų. 
Tuom laimėjimu dabar nuo
širdžiai sveikina drg. Bucką 
ir Kanados darbininkus 
draugas W. Z. Fosteris, 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos centro sekretorius.

DAR 190,000 DARBININKU PAREMIA 
TDA KOVĄ UŽ SCOTTSBORIEČIUS

LIETUVOS ŽINIOS:

Valdžia Išnaujo Naikins 
Bovelnos Derlią

WASHINGTON. — Žem- 
dirbystės ministeris sako, 
kad 1935 metais turės būt 
palikta neužsėta 25 nuošim
čiai bovelnos laukų, arba 
ketvirtadalis jos derliaus 
sunaikinta. Už tą naikinimo 
darbą Amerikos valdžia 
skirs farrperiams $95,000,- 
Q00. Tąįp .daroma, kad pa
laikyt ' augštęsnęs ; kainas, 
biznierių naudai.

Veikimo Komitetas, Atstovaująs 242 Organizacijas, Rodo 
Tarptautinio Apsigynimo Nuopelnus Negru Jaunuolių Byloj
NEW YORK.—Naciona-! Apsigynimą, nežiūrint, kad 

lis Scottsboro-Herndon Vęi- nusmerkti s c o 11 sboriečiai 
kirpo Komitetas paskutinia- i ir jų motinos šimtaprocen- 
me savo susirinkime išreiš- tiniai stoja su T. D. Apsi- 
kė pilniausią pasitikėjimą 
Tarptautiniam Darbininkų 
Apsigynimui, kaipo vedėjui 
bylų už devynių Scottsboro 
negrų jaunuolių paliuosavi
mą. Tas komitetas yra iš
rinktas 242 darbininkiškų 
organizacijų, kurios turi 
190,000 narių. Dabar jis iš
leido atsišaukimą ir į vadi
namą Amerikonų Scottsbo
ro Komitetą, ragindamas jį sės, tai scottsboriečiai būtų 
prisidėti prie bendro darbo jau pusketvirtų metų atgal 
delei išvadavimo nekaltų ; buvę sudeginti elektros ke- 
scottsboriečių nuo mirties,deje. Dabar Tarptautinis, 

Apsigynimas iškovojo, kad

gynimu.
Nacibnalis Scottsboro - 

Herndon Komitetas savo 
laiške tam Amerikonų Ko
mitetui, be kitko, nurodo, 
jog tik per Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo pa
stangas devyni ScotKsboro 
negrai' darbininkai iki šiol 
tebėra gyvi. Kad ne jis ir 
ne jo išjudintos darbo ma-
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Pametė Kūdikį
MARIJAMPOLĖ. Spalių ŠI 

d. Dailydžių gatvėj Slonimskio 
darže rastas keletos savaičių 
moteriškos lyties kūdikis. Prie 
mergaitės rasta ir motinos laiš
kas, kuriame ji skundžiasi savo 
likimu ir prašo jos nelaimingos 
meilės vaisių atiduoti į prie
glaudą.

Vilkai Išpjovė Avis
MIRABELIO vienk., Kupiš

kio valse. Naktį iš spalių mėn. 
27 Į 28 d. trejetas vilkų įlindo 
pro pamatą į kūtę ir sudraskė 
Alb. Marcinkevičiaus 5 avis. 
Viena avelė apdraskyta kažko
kiu būdu grįžo namo, o kitų 
avelių rastos tik išėdoj. Mano
ma, kad vilkai bus atėję iš Ši
monių girios.

ninku ėmė leisti ir ganyti gy
vulius, nors ir gerokai sumina, 
nes, sako, geriau .tegul gyvulys 
nuėda, ne kad žiemą pranyks. 
Kiti pradeda pjauti ir šerti gy
vuliams. . " ■ v.

KUPIŠKIO apylinkėj užsitę
sęs ilgas ir nešaltas ruduo taip 
suželdino rugius, kad kai kurie 
ūkininkai juos pjauna. Jie 
mano, kad želmenų nupjovimas 
nieko nepakenks kitų metų 
liui.

Ne-

bausmės.
Amerikonų Scottsboro Alabamos valstijos vyriau- 

JKomitetas, kaip žinoma, bu- sias teismas atidėtų mirties 
vo suorganizuotas advokato nuosprendžio įvykdymą. : | 
S. Leibowitzo ir grupės neg- iscottsboriečiams Cl. Norri- , 
rų kunigų ir inteligentų tuo sui ir H. Pattersonui nuo 
tikslu, kad išplėšt Scottsbo- gruodžio 7 d. š.m. iki kitų. , 
ro jaunuolių bylą iš Tarp- metų vasario 8 d., ir įtęikė , 
tautinio Darbininkų Apsigy- apeliaciją šalies Augščiau- 
nimo. Tuoj Amerikonų Ko-| šiam Teismui del jųdviejų 
mitetas leidosi šmeižti T. D.! paliuosavimo. ,

GALĖSIANTI BOTI BYLA PRIEŠ “NAUJIENAS” 
DEL BIZNIO SU 2-JU SKRIDIMU LIETUVON 1

-----------------  z * r'iz
Brooklyno “Vienybė” sa- gaitis darė įvairias kliūtis jL 

iš skridimui, uždraudė jį įvyk-
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Nubausti Pinigų 
Padirbinėtoj ai

TAURAGĖ. 1933 m. spalių 
mėn. žem. Naumiesčio apylinkė
je pasklido netikrų penkių litų 
monetų. Policija tuoj jų padir
bėjus išaiškino ir suėmė.

Šiaulių apygardos teismas šią 
bylą sprendė ir netikrų penkli- 
čių padirbinėtojus ir platinto-

i t

Amerikos Karo Laivas 
Prieš Chimj Sovietus

WASHINGTON. - 
dideliam Amerikos karo lai
vui “Mindanao” įsakyta 
tuojaus plaukti iš Kantono 
į Wuchow. Mat, Chinų So
vietų raudonarmiečiai visai 
artinasi prie Wuchow mies
to ir gali jį greitai paimti. 
Laivas neva būsiąs naudo
jamas misionieriams išgel
bėti, bet ištikrųjų jis siun
čiamas talkon fašistiniam 
Chiang Kai-shekui prieš 
pirmyn žygiuojančius 
nijos revoliucionierius.

Chi-

Žiemą Gali Nukentėti Žiem-Hua nubaudė : Antaną čėsną 36
kenčiai1 Javai

DAUKNIŠKIAI, Biržų.valsč. 
Šį rudenį del gražaus oro nepą- 
prastai sužėlė žiemkenęiai , ru
giai ir kviečiai. Daųgęlis ūkį-

m. amž. iš Šilalės valsč,—4 met. 
sunkiųjų darbų kalėjimo ir 
Praną Vaitkų 20 m. amž.
žem. Naumiesčio v. — 2 m. 6 
mėn. s.d.k. Kaip nepilnamečiui 
trečdalį bausmės teismas suma
žino.

VOKIEČIŲ ARMIJOJ DIDĖJA JUDĖJIMAS
PRIEŠ HITLERĮ; KYLA VALSTIEČIAI

BERLYNAS. — Vokieti
jos armijoj įvedama fakti- 
nas bėdos stovis; nieko iš 
armijos nepaleidžia nei die
nai pasisvečiuoti. Panašūs 
patvarkymai išduoti ir ka
riškai Hitlerio policijai. 
Nuolat muštruojama smo
gikų pulkai.

Armijoje verda bruzdėji
mas ne tik del to, kad Hit
leris duoda dideles pirme
nybes savo juodajai, kariš
kai policijai; auga karei
viuose judėjimas prieš patį 
fašizmą. Paskutiniais lai
kais į armiją suvaryta * de-

sėtkai tūkstančių darbinin
kų, kurie pirmau buvo smo
gikų eilėse, bet skleidė ten 
propagandą prieš Hitlerį. 
Tie darbininkai dabar ypač 
užkrečia kitus kareivius re
voliucine dvasia.

Hitlerio sudarytas “darbo 
frontas” krinka. Daugelyj 
vietų kaimiečiai eina į at
virą kovą su fašistais. Vie
nas po kitam vis dažniau 
kartojasi greiti darbininkų 
streikai. Hitlerio viešpata
vimo pamatai pradeda braš
kėti. .. V

WASHINGTON..-h Tūli 
Amerikos imperįalistai rei
kalauja pasistatyt poiduika^ 
ro laivu prieš kiekvieną Ja
ponijos karinį laivą.-

Medžioklei Paleido Iš 
Kalėjimo Žmogžudį

OKLAHOMA CITY, 
Okla. — Valstijos guberna
torius paliuosavo sesioms 

iš’ dienoms iš kalėjimo Mattą 
Kimes, bankų plėšiką ir 
dviejų valdžios agentų žmo
gžudį. Jis buvo nuteistas 
kalėjiman iki gyvos galvos. 
Bet dabay j$m leista su šauy 
tuvu eiti į balnus pdmedžio- 
ti, už f/gebą jo elgimąsi 
kalėjime.”

SSRS Sušaudė šešis . 
Bovelnos Naikintojus

MASK V A.r— Tapo ėušau- 
dyti šeši vedėjai kolektyvių 
ūkių Taškento srityj- Sovie
tų Sąjungoj. Jie gadino 
bovelnos derlių, kenkė jos 
su valymui ir vogė, kur kiek 
galėjo. Tai buožiški gaiva
lai, kurie buvo įsiskverbę į 
atsakingas vietas kolekty
vuose. Už tokius i nūsikak 
timuš mirtin i (nuteista dar

Amerika Daro Rombinių 
Lėktuvų Bandymus

HAMILTON FIELD, Cal. 
—Daroma išbandymai 36 
bombipinkų, puikiausių pa
saulyj' Amerikos kariškų 
lėktuvų. Jie turi būt gata
vi mūšiams bile valandą.

MIRĖ “KUNIGAIKŠTIS” 
ANTANAS JOCIS

PHILADELPHIA, Pa. - 
Mirė Antanas; Jocis, nuo 
senai išsigarsinęs tarp lietu
vių kaipo i “kunigaikštis” bei 
grafas.

kos gavusį pranešimą iš 
Chicagos, kad lakūnas J. R. 
James - Janušauskas būk 
rengiasi patraukt socialistų 
dienrašti “Naujienas” teis
man. Iš “Naujienų” ir jų 
kontroliuojamos A L T A SS 
skridimo į Lietuvą korpo
racijos reikalausiąs $25,- 
000 atlyginimo už jo išnau
dojimą ir “asmens suterši
mą.” Janušauskas taipgi 
reikalausiąs, kad tie ponai 
sugrąžintų $30,000 aukų 
žmonėms, kurie aukojo an
trajam skridimui iš Ameri
kos į Lietuvą.

Janušauskas tvirtinąs, kad mariai pasiėmė užmokeąčį 
“Naujienų” redakt. Gri-jiružką.

dyti ir dar paskelbė, kad Ja
nušauskas pabijojo ir pabė
go. Paskui, kaip žinoma, 
vieton Janušausko buvo pa
skirtas Lietuvon lėkti Vait
kus; bet ir jo žygis suturė
tas ir kitiems metams ati
dėtas. Matyt, kuo toliau 
nukelia skridimą, tuo dali-, 
giau “Naujienoms” progos 
iš to biznio.

* ' > * ' - *

Savo byloj prieš “Nau
jienas” Janušauskas ketinąs 
reikalauti atskaitų iš visų 
surinktų aukų; jis taipgi 
statysiąs klausimą: kiek 
“Naujienos” bei ALTAS& ‘
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PH1LADELPHIJ0S POLICIJA NUŠOVĖ NE
» : • ' 'i t Zt 1. . p- M

BEDARBI, BEMETANT JO ŠEIMĄ IŠ NAMO
, davo. 1 dieriį r kitą dirbti (I 
savaitę; tup būdu negalėjo 
užsimokėti i i kaniBariū4i 
(Bedarbių Tarybos šiandien 
siunčia- protesto delegaciją 
į miesto valdybos posėdį. <

Kompanijo, Suokalbis Prieš 
18 Calif orui jos Komunistę

SACRAMENTO, Cat —: 
Renkama prisiekusieji posS- 
dininkai teismui prieš 18 ko- S 
munistų, kurie buvo areš
tuoti laike San Franciščo 
visuotino streiko. Tarptau
tinio Darbininkų Apsigyni-į 
mo advokatai įrodinėja, kad 
ši byla 
yra išk 
Geso ir Elektros KompanL, 
jos, Amerikos Banko ir Ga-, 
lif orui jos gyvulių skerdyklai' 
kapitalistų. ,

PHILADELPHIA, Pa. — 
Mobilizuotai policijai at- 
pleškėjus ’išmest iš namų 
negrą bedarbį William 
Hfeartley, jo žmoną , ir jo 
brolį su keturiais vaikais, 
pereitą antradienį, darbinin
kai ir kaimynai iškėlė po
licijai kovą, kad apgint tuos 
pavargėlius nuo išmetimo į 
gatvę. Bet policininkai, pa
galiaus, prasimušė per 'mi
nią, išlaužė namo duris, 
1011 Callowhill St., ir polic- 
manas Joseph Anderson nu
šovė tą bedarbį; o jo brolis 
liko taip primuštas, kad ne
teko žado. Po kruvinam 
apsidirbimui, šeši gyvieji 
tapo ištrenkti į gatvę.

šelpimo biurai neduodavo 
jokios pašalpos Wm. Hart-, 
ley, kadangi jo moteris gau-
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Socialistų Partijos Pild. Komiteto 
Susirinkimas i

Lapkričio pabaigoje Bostone šaukia
mas Socialistų Partijos Nacionalio Pild. 
Komiteto ■ susirinkimas. Laukiama ašt
raus susikirtimo tarpe “kairiojo” “deši
niojo” sparnų. “Daily Worker” redak
cijai pateko slaptas laiškas, kurį išsiun
tinėjo taip vadinama “senoji gvardija”— 
Orteal, Gerber ir kiti. Jie šaukia savo 
viernųjų konferenciją aptarimui Nacio
nalio Komiteto susirinkimo. Įsakoma 
delegatams po konferencijos pasilikti 
New Yorke ir laukti Nacionalio Komi
teto susirinkimo rezultatų. Paskui gal 
vėl reiksią susirinkti ir aptarti naują si
tuaciją.

Aišku, “senoji gvardija” rengiasi prie 
suskaldymo Socialistų Partijos. Orego
no valstijos organizacija jau pasitraukė 
iš partijos, nes ji, S. P., pasidarius visai 
“komunistiška”!
L.New Yorko valstijos ir miesto organi
zacija randasi “senosios gvardijos” ran
koje. Bet tam laiške sakoma, kad ko- 
kušinė konferencija turės apsvarstyti su
sidariusį rimtą komunizmo pavojų socia
listų organizacijai! Ypatingai Komuni
stų. Partijos obalsis del bendro fronto 
prieš karą ir fašizmą laimi eilinius socia- 
lišXhsi < “Senoji, gvardija” reikalauja, 
kad Nacionalis Komitetas ne tik atmes
tų? bendrą frontą su Komunistų Partija, 
bqt kad dar paaštrintų kovą prieš komu- 
niįmą abelnai.

?Tuo tarpu Komunistų Partijos Centra- 
liiįiS Komitetas pasiuntė Socialistų Parti
jos Nacionaliam Pild. Komitetui dar vie
ną užkvietimą į bendrą frontą.

Dar Reikia $18,000 “Daily IVor 
;i? kerio” Vajaus Užbaigimui
$u gruodžio 1 diena pasibaigia “Daily 

Wbrkerio” vajus už sukėlimą $60,000 
dienraščio išlaikymui. Galima pasidi
džiuoti, kad iki šiol tam tikslui jau su
kata $42,000. Bet dar trūksta aštuonioli- 
kdš tūkstančių dol. Tik dvi trys dienos 
betiko iki vajaus pabaigai. Ar pavyks 
piĮnai atsiekti pasibrėžtas tikslas? At
rodo, kad beveik pavyks. Šiomis kelio
mis dienomis įvyksta desėtkai bankietų, 
koncertų ir šiaip parengimų “Daily Wor- 
kerio” naudai. Jie atneš keletą tūkstan
čių dolerių pelno.

’^Laisvės” skaitytojų pareiga tuos pa
rengimus paremti, juose dalyvaujant. 
Prileisite laiką smagiai ir prisidėsit prie 
atsiekime to tikslo',, kurį Komunistų Par
tiją. pasistatė pradžioje šio vajaus. .$ T

ta senose^ rėlakcinėse rankose. Į Nacio- 
nalį komitetą, tiesa, pateko keli revoliu
ciniai eiliniai atstovai. Jų bus pareiga 
vadovauti eilinių narių judėjimui visoje 
unijoje.

Lietuviai šilko audėjai turėtų nuošir
džiausiai remti šitą energingą eilinių na
rių kairįjį sparną Šilko Darbininkų Fe
deracijoj.

yr ■ r ■ I

Bedarbių Judėjimo Apvienijimo 
Problema

'Chicaga vėl parodė pavyzdį, kaip rei
kia bedarbių reikalus ginti. Ten įvyko 
apvienyta bedarbių organizacijų demon
stracija, kurioj dalyvavę iki 25,000 dar
bininkų. Sutilpo 'demonstracijon visokių 
pažiūrų bedarbių judėjimai. Šis bend
ras frontas atsiektas Komunistų Parti
jos pasidarbavimu.

Kituose miestuose tokio susitarimo dar 
nesimato. „ Socialistų Partijos ir kitų 
reformistų vadovaujamos bedarbių orga
nizacijos šalinasi nuo s bendro fronto. 
New Yorke, pavyzdžiui, keliais atvejais 
Bedarbių Tarybos pasiūlė taip vadina
mai Darbininkų Bedarbių Unijai suvie
nyti visas bedarbių organizacijas į vieną, 
bet pasisekimo nerado. Čionai Darbinin
kų Bedarbių Unijoj dar turi šiek tiek 
įtakos lovestoniniai renegatai. Šie ele
mentai pasirodo aršiausiais priešais bile 
kokios minėtos unijos vienybės su Bedar
bių Tarybomis. Jiems rūpi tęsti bedar
bių judėjimo pasidalinimą.-

Lapkričio 27 d. Bedarbių Tarybos vėl 
oficialiai kreipėsi prie Darbininkų Be
darbių Unijos del sudarymo bendro fron
to, kad išreikalavus iš LaGuardijos val
džios didesnės žieminės pašalpos bedar
biams. Siūloma sausio 7 d. surengti ben
drą demonstraciją ir įteikti valdžiai ben
drai išdirbtus reikalavimus.

Nėra jokio pamato tęsimui bedarbių 
judėjimo pasidalinimo. Mes pilniausiai 
pritariame Bedarbių Tarybų pastangoms 

i tą judėjimą . suvienyti. Turėtų būti'Vie
na milžiniška bedarbių organizacija, įf 
kurią galėtų sutilpti bedarbiai visokių, 
pažiūrų ir įsitikinimų.

Šilko Darbininką Federacijos
J 3 Konvencija

Šiomis dienomis New Yorke buvo lai- 
koiha Šilko Darbininkų Federacijos kon
vencija. Jos darbai svarbūs visiems šil- 
ko^pramonės darbininkams.
. IjFors, abelnai imant, konvencija buvo 
rankose reformistinio, reakcinio’ elemen- * 
to4bet joje taip pat pasirodė gerai orga- 
niŽiĮotas, tvirtas , eilinių narių judėjimas. 
Tai visai naujas apsireiškimas šioje uni
joje. Jam vadovauja komunistai.

•Eilinių narių opozicijai pavyko prava
ryki konvencijoj tarimą už Darbininkų

■ B4darbės ir Socialės Apdraudos Bilių H. 
Oį RJ 7598. ’Bet reformistams pasisekė at- 
Konlsti pasiūlymą už generalį streiką šilko 
Bg pramonėje. Be to, pati unija tapo palik-

Prūseikizmo “Mokslas ' Praktikoj
Vaikai eina tėvo keliais. Kuomet Prū- 

seika rietė prakalbą tautininko Ambra
ziejaus sukaktuvių baliuje ir garbino jį 
už jo gerą vedimą fašistų “Vienybės” biz
nio, tai jo ištikimi pasekėjai taip pat ne
snaudė. štai Norwood, Mass., tūlas J. 
Kručas, labai ištikimas Prūseikos leite
nantas ir vadas bendro fronto prieš ko
munistus, ir kiti Prūseikos pasekėjai vi
sai neatsiliko nuo savo dvasiško vado. 
Jie ne tik padėjo atimti svetainę iš pro- 
gresyvio judėjimo vadovybės, bet nuėjo 
daug toliau. Lapkričio 25 d. buvo su
rengtas to namo įsteigimo paminėjimas. 
“Naujojoj Gadynėje” buvo šitaip pagar
sinta šitas šaunus parengimas prieško- 
munistinio bendro fronto, kuriam vado
vauja Prūseikos mokinys Kručas:

“Norwoodo Lietuvių Namo Bendrove 
ruošia iškilmingą paminėjimą 20 metų su-

• kaktuvių nuo šio namo įsisteigimo. Tai 
įvyks subatoj ir nedėlioj, lapkričio 24 ir 25, 
kalbamam name, 13 St. George Str;- " 

.. “Ant rytojaus, ned elioj, bus furiniūga 
prakalbų ir koncerto programa. Lietuvis-* 1 
kai kalbės advokatas F. J.' Bago'čiūs; o ahg- 
liškąi—žymus Norwoodo darbuotojas G.' 
Willett,; miestuko gaspadorius W. Q. Ken-• 
dric^ ir S. Norwoodo distrikto. selektmanas 
H. B. Butters.”

Matote, Bagočius, miesto valdinirikai, 
kapitalistų agentai virto draugais, prie- 
teliais ir talkininkais Prūseikos oportu
nizmo išpažintojų!

“Vilnis” praneša, kad East Chicago, 
Iii d., tūlas Matiukas, karštas Prūseikos 
leitenantas, ne tik rėmė demokratų par
tiją pereituose rinkimuose, bet pats bu
vo jos kandidatu. O jam Komunistų 
Partija negera, tik Prūseika ir Butkus 
geri!

I “Sklokos” eilihiai nariai darbininkai ! 
Ąrgi dar neiųątote, kur jus nuvedė Prū
seika ir Butkus? Argi ne laikas jums 
apie tai rimtai pagalvoti ir grįžti atgal į 
revoliucinio judėjimo eiles!

Užgy rimai VisucAio 
Lietuvių Suvažiavimo

Suvažiavimo Idėja Plečiasi, ’Nauji Žmonės Įsitraukia Į Kovą 
Prieš Karą .Ir Fašizmą, Skaitykite Kataliko Jaunuolio 
Mat. Valentukonio Laišką Šiame Straipsnyje.
Veik kas diena ateina 

daugiaus pranešimų apie 
užgyrimą Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo inicia
tyva šiaukiamo prieškarinio 
ir priešfašistinio visuotino 
lietuvių organizacijų kon
greso. Spaudą, kuri nepri
taria darbininkų klasės vie
nybei, žinoma, labai pikti
nasi tais pranešimais ir sa
ko, būk tasai kongresas ne
įvyksiąs. Bet pažvelgkime 
į tikrąją padėtį:

Draugas D. M. Šoloms- 
kas, ALDLD Centro sekre
torius, ragina visas ALDLD 
kuopas, apskričius ir na
rius visose organizacijose 
kelti tą klausimą ir gauti 
užgyrimus nuo visų organi
zacijų. Jo toksai atsišauki
mas tilpo “Laisvėje” lapkri
čio 14 dieną.

Pranešama iš Saginaw, 
Michigan, kad lapkričio 3 
d. tapo ALDLD 131 kuopos 
vadovybėje, sušaukta ( kon
ferencija visų lietuvių or
ganizacijų aptarti šį svar
bų klausimą. Konferencija 
vienbalsiai, užgyrė šį žygį ir 
nutarė sušaukti visuotiną 
visų lietuvių organizacijų 
susirinkimą; / tuojaus, kai 
bus vieta ir diena paskelbta 
del kongreso. Konferencija 
pataria šauktį suvapiayimą 
Clevelande. ; . .

APLA Centro - Kčmiietas 
nutarė papuošti atsišaukimą 
į visas kuopas už tą suva
žiavimą.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos Trečio Apskričio metinė 
konferencija, W a t e rbury, 
Conn., priėmė rezoliuciją 
pravest plačiausią agitaciją 
už prieškarinį kongresą vi
sose kolonijose.

Detroito Darbininkų Or
ganizacijų Sąryšis šaukia vi
sų organizacijų platų susi
rinkimą lietuvių kongreso 
klausimu.

Pittsburgh, Pa., plieno 
centre, pereitą sekmadienį 
įvyko konferencija Lietuvių 
Lygos Kovai prieš Karą ir 
Fašizmą, kurioje buvo dis- 
kusuojama Visuotino Su
važiavimo klausimas.
Jaunimas Irgi Ruošias Prie 

Kongreso
LDS Jaunimo Komitetas 

irgi smarkiai ruošiasi, kad 
padaryti sėkmingu jaunuos 
lių suvažiavimą prieš karą 
ir fašizmą tuo pačįu laiku. 
Jau senai mūsų jaunuoliai 
stengiasi. Lietuvos Vyčius, 
katalikišką jaunuolių orgar 
nizaciją, įtraukti į tą suva
žiavimą. Žinoma; sykiu prv 
sidės ii* kitos'organizacijos, 
kaip tai, kliūbai,' chbrai ir 
tt. .

Jaunuoliai gavo labai in
teresingą laišką nuo buvusio 
Marionu Serninafijos moki-, 
nio, kuris užgiria jaunuolių 
suvažiavimą. Laiškas se
ka: • (

“WILKES BARRE, Pa. — 
Labai įdomiai, skaičiau “Tiesos” 
Jaunuolių .žiniose 'Johnnie Or- 
mano parašytą straipsnį apie 
naują judėjimą, kurį LDS Jau-\ 
nuolių Nacionalis Komitetas 
pradeda. Kai Ormanas apsilan
kė čiotiai,. WVkes Barre mieste, 
jis dar- < daųgįaus. papasakojo 
man apie šį kongresą. Aš ma-

nau, kad šis kongresas bus tas 
reikalingas cerpentas, kuris su
darys vieningumą lietuvių jau
nuolių kliubų visoj šioj šalyj. 
Aš širdingai užgiriu šį Lietuyių 
Jaunuolių Kongresą ir darysiu, 
ką galėsiu, kad jis būtų sėkmin
gu. , , ,

I J J“Johnnie Orman taipgi man 
papasakojo apie Vyčių dvasios 
vadų ir jų nacionalių viršinin
kų priešinirrtąsį, ir noriu paša 
kytiį kad jei Vyčiai nori suda 
ryti šį bendrą frontą, tai yra 
jų pačių (eilinių narių—Red.) 
dalykas. Viršininkai, kurie 
priešinas šiam bendram fron 
tui, tikrenybėje gelbsti bago- 
tiems kapitalistams prirengti 
mus, darbininkų klasės jaunuo
lius prie karo, kuris pagelbės 
tik bagočiams. Jie, kada prie
šinas vieningumui visų lietuvių 
ir kitų jaunimo organizacijų, 
gelbsti tokiem, kai Smedley But
ler, General MacArthur, Mor
ganas, ir visokiem spalvuotų 
marškinių fašistiniam judėji
mam šioj šalyj.

“Aš irgi kadaise buvau narys 
Lietuvos Vyčių organizacijos ir 
tikrai žinau, kad visi vyčiai yra 
priešingi karui ir fašizmui, na
ciams, ir tt., ir tt., kurie dras
ko mūsų darbininkiškas organi
zacijas, mūsų bedarbių organi
zacijas, o tokioj Vokietijoj ko
voja ir prieš katalikiškas orga
nizacijas.

“Toliau, mes skaitome žinias 
apie mūsų brolius katalikus, 
kovojančius petys petin su. kitų 
pažvalgų organizacijomis Aus
trijoj, Vokietijoj, Saar terito
rijoj, prieš kruvinuosius fa-

šistus. - Sutikim su vieninteliu 
protingu pasiūlymu, kurį ąš eąu 
iki šiol matęs, kuris suvienys 
prieškarinius ir priešfašistinius 
elementus ir sunaikins šiuos 
blogumus ant visados.

“Parodykim, katalikai, sykį 
ant visados, kad mes no tik žo
džiais, bet ir darbais norime 
susivienyti ir kovoti bendrai su 
kitais jaunuoliais.

“Ne senai del sunkių laikų ir 
neturėjimo pinigų šeimynoj, aš 
turėjau nustot lankęs Marijonų 
Seminariją Chicagoj, kur aš 
mokinaus į katalikų kunigą. 
Dabar aš savo jėgas dedu or
ganizuojant Bedarbių Tarybą 
Plymouthe, Pa. Todėl aš esu 
susipažinęs su darbininkų Be
darbės ir. Apdraudos Bilium HR 
7598. Aš patarčių, kad ka
dangi tik šis bilius teduoda- ką 
gero darbininkams žmonėms, 
kad LDS Nacionalis Jaunuolių 
Komitetas įdėtų šio bilidūs svar
stymą į šaukiamo kongreso dic- 
notvarkį.

“Kad įrodžius, kad šis laiš
kas nėra suklaštuotas, aš noriu 
pasakyti, kad aš esu geras para
pijos narys, lankau Lietuvių 

• šv. Kazimiero bažnyčią Ply
mouthe, kurios klebonas yra 

, kun. Fr. Sinkevičius.
“Aš lankiau Marijonų Semi- 

■ nariją per šešius metus. Aš 
1 dabar 
‘ choro 
J>Vyčių

Hudson, Mass. į
Liūdnos Ir Linksmos 

■ Naujienos
k Lapkričio 25 d. atsiskyrė 

ant visados su draugais ir 
draugėmis mūsų ištikima 
draugė A. Kaulakienė, kuri 
šiuo tarpu gyvendavo su Šei
myna mūsų kaimyniškame 
miestuke, Marlboro, Mass., 4 
mylios nuo Hudsono, bet ji ir 
jos vyras priklauso prie mūsų 
darbininkiškų organizacijų ir 
draugijų. Jie turi įsigiję mažą 
biznelį, bet mūsų parengimų 
niekados noapleisdavo, atsi
lankydavo ir paremdavo, jei 
ne dariais, tai nors su keliais 
centais, kurie visados eina del 
darbininkiškų reikalų.

Visi vietos draugai ir drau
ges labai apgailestauja. Dar 
no sena, tik 45 m. amžiaus. 
Vietos‘ organizacijos nupirko 
gražią raudonų ’•gėlių žvaigž
dę. Tapo palaidota miesto ka
puose be jokių religiškų cere
monijų, laisvai. Paliko nuliū
dime vyrą F. Kaulakį ir du 
jau didelius sūnus. 'Ilsėkis, 
draugo. Mes visi paliokam nu
liūdime.

priguliu prie bažnytinio 
ir buvau narys Lietuvos 
keli metai atgal. '

“(Pasirašo)
“M at. \Valantukonis. ’ ’

(šis laiškas verstas iš angių 
kalbos). L

Tas parodo, kad Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo obalsiai 
pasiekia naujus žmones darbi
ninkus ir jaunuolius. Dirbkime 
visi, kad suvažiavimas būtų sėk
mingas. • ■ ;

Laikinas Visuotino Am. Lie
tuviu Suvažiavimo Komitetas, 

419 Lorimer Street,
Brooklyn', New York.

TRUMPMENOS
Vienas So. Bostono žmo-1 LDS Centras greitu laiku 

gus (garsus, didelis ir, ži-! supažindins kiekvieną LDS 
noma, garbingas vy-;narb gyvenantį Mass, vals- 
~> 'SasriS l”l£ 
vienam _ masiniam mitinge, i p0CĮraug tenka pastebėti 
pareiškė: “Iki aš būsiu gy- tiems nariams, kurie yra už- 
vas, . 
Susivienijimas : 
ruoš Mass, valstijoj.” ~Ka- i mėnesines duokles! 
žin ką jis dabar pasakys? p ——
Daugiau : ką jis dabar da-Į Su LDS įširegistravimu 
rys, prisiminęs tokį savo Mass, valstijoj, išsiriša mū- 
garbingą pareiškimą?! iSų veiklos klausimas jauki

me. Iki šiol čia jaunimas 
neturėjo progos orga
nizaciniai susirišti kaip re i-

Dabai’ turiu pranešti vietos 
ir apielinkės draugams ir 
draugėms linksmas naujienas.

Gruodžio (Dec.) 1 d., suba- 
tos vakare, įvyks vakarienė 
su šokiais. Įžanga tik 35c. y- 
patai. Rengia L. P. Kliubas.

Gruodžio 2 d. įvyks prakal
bos. Rengia ALDLD X03 kuo
pa. Prasidės 2-rą vai. po 'pie- 
tų. Kalbės draugas R. Mizara, 
“Laisvės” redaktorius.

■Gruodžio 15 d. įvyks labai 
puikus koncertas su šokiais. 
Įžanga 35 Centai ypatai. Pra
džia 7 vai. vakare. Programa 
bus labai puiki, nes ją išpildys 
visiems gerai žįnoipi radio, ar- 
-tistab-?J-kaip I -tai Kubiliūnas,. 
Mickevičiūte ir Norwoodo 

j Choras. Bus ir muzikalių ka- 
; valkų, žodžiu sakant, hudson- 
iečiai ir apielinkė nėra girdėję 
tokio koncerto, koks dabar į- 
vyks. Taigi ’visi pasižymėkit 
15 d. gruodžio ir atsilankyk it, 
o mes užtikrinam, kad visi bū
sit pasitenkinę.

M. P.

jęs, tačiaus jūrininkų ir lai- 
Lietuvių Darbininkų sivilkę savo mokesčius: už- vakrovių streikas, o vėliau 

neįsiregist- simokėkit k u o v e i kiaušiai visuotinas San Francisco 
darbininkų streikas jį išju- 

Įdino prie smarkesnio darbo.
Didelį darbą atlieki, drau-

Ir Grigaitis zurza del to 
fakto, kad SLA turėjo pri
dėti prie savo duoto morgi- 
čiaus “Vienybei” dar arti 
aštuonis tūkstančius doje- 
rių (originališka paskola 
buvo dvidešimt penki tūks
tančiai). Dabar, beje, Gri
gaitis jau prikaišioja fašis
tams ir Devenio paskolą. 
Bet kur tas ponas buvo Chi- 

' jaunimo kuopos greta sūau- cagos seime, kuriame( , pū- 
I gusiųjų kuopų. Įtraukime! žangieji SLA nariai buvo

Dideli ir atsakomingi dar
bai laukia , mūsų draugus ^įa su mūSų bendru judėji- 
žinoma, vyriausiai LDS na-' mu> kadangi nebuvo gali- 

,^a^ar ^ass- valstijoj. jma kurfcį palaikyti LDS 
Jaunimo Kuopos. Dabar į 
šį reikalą 'privalome pa
kreipti visą savo energiją, 
draugai, kad kuoveikiausiai 
visur susiformuotų LDS

LDS kuopų mes ten neturi
me, bet narių turime keletą 
šimtų. Dabar kuoveikiau- 
siai prisieis organizuot kuo
pos. Mūsų - draugai privalo 
veikti taktiškai, gražiai, kad 
darbas eitų sklandžiai.

Be to, turėsime žiūrėti, 
kad kiekvienoj lietuvių ko
lonijoj būtų įkurta LDS 
kuopa. Reikalinga pradėti 
darbuotis1 už naujų narių 
gavimą. Ten, kur mes ne
turime LDS narių, prašome 
ALDLD narius ateiti mums 
talkon. Daugelyj vietų AL
DLD kuopos gali labai daug 
patalkininkauti LDS. Vi
suomet atsiminkim, jog sti
prinimas LDS yra stiprini
mu ALDLD, ir viso mūsų 
judėjimo. Iš kitos pusės, 
stiprinimas ALDLD yra 
stiprinimu ir mūsų darbi
ninkiškos spaudos! Išmoki
me tą darbą surišti ir sude
rinti taip, kad nebūtų tarpe 
mūsų jokių konfliktų, jokių 
nesusipratimų.

Įtraukime! 
kuoplačiausias mases lietu
vių darb. jaunimo į LDS, 
nes Susivienijimas yra ta 
organizacija, kurioj šiuo 
tarpu apie 1,000 jaunuolių 
jau turime ir, žinoma, tą 
skaičių padvigubinsime, jei 
tiktai mokėsimo išnaudoti 
progas.

Draugas, kuris rašinėja 
“Laisvei” korespondencijas 
ir straipsnius iš San Fran
cisco, CaL, pasirašydamas 
“Pacific”, atlieka labai^ži 
delį ir gerą darbą. TaijHf 
vyzdys daugeliui mūsų ntS- 
drądarbių, kaip if kas pa
šyti. Drg. Pacific nuo se
niau buvo mūsų dienraščio 
uolus bendradarbis, bet tūlą 
laiką jis buvo tašyti apsisto-

žangieji SLA nariai buvo 
noliciios daužomu tik todėl, 
kad jie pasirižo kelti aikš
tėn tuos tautininkų šmuge
lius?! Grigaitį tuomet 
džiaugėsi, padėdamas Gegu
žiams daužyti komunistinio 
nusistatvmo delegatų gal
vas ir skaldyti'SliA;

Del “Vienybei” duotos pa
skolos tiktai komunistai kė
lė kovą prieš Gegužius ir 
Jurgeliūtes. Tiktai jie vie
ni matė, prie ko tas viskas 

k#da organizaciją. Tiktai jie 
KRvo teisingi savo išvadose!

Rėkti po to, kuomet daly- 
jkagjau nuvarytas nuo kojų, 
įgali bile kūdikis ir plėpėto- 
jas. Panašioj rolėj p. Gri
gaitis save ir stato!

R. M.



Trečiais Puslapis

ŠYPSENOS

Telephone, EVergreen 8-9770

keturi

512

nutarė

mus

skaitoma

iš kitų 
įvertino 
svarbų

Vėjas staugia, aimanuoja, 
Ir pro namo kampą kaukia; 
Langas darda, protestuoja, 
Šaltis net per stiklą plaukia

visas puses ei- 
aug' šilumos ir

nuliūdime 
ir dvi du-
Elzbietą;

: Jurgį ir

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Šviesos” Reikale Bus 
Padaryti Pakeitimai

Saulės Ir Mėnulio Užtemimai 
Ir “Dievo Stebuklai”

Paišeliais ir knygomis langą kaišau, 
Kaip verkiantį. vaiką, pakol numaldau 
Biskutį aptilus, nusiraminu, 
Ir jau giminiuojuosi aš su sapnu.

NEPAVOJINGA.
—Girdėjau, kad tavo

nėra ir nebuvo nei vienoj 
kapitalistinėje šalyje.

1937 metais bus bent 7,500, 
000,000 rublių.

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

D. 'M. šolpmskas, 
ALDLD CK Sekretorius

Planeta Saturnas
Saturn planeta yra bent 

95 kartus didesnė už žemės 
kamuolį. Saturn aplinkui 
saulę apeina vieną kartą į 
29 metus. Jis turi devynis 
sankeleivjus ir pailgą švie
sią juostą, kuri susidaro iš 
daugybės mažųjų sankelei-

Iš sapno pašokau:—Kas čia, po paralių 
Nagi, tai katės jarde kelia balių!

Girdėtis, tik bonkos,. stiklai suskambėjo 
Vargšės katukės pabėgt vos paspėjo.

FLINT, Mich. — Buick 
Motor kompanija pastaruo
ju laiku nukapojo darbinin
kams algas.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

Pirmas Dviratis
Pirmas dviratis (baisike- 

lis)'' išrastas • 1815 ■ metais 
Austrijoje tūlo Kari Dre. 
Jo •dviračio abu ratai buvo 
lygus. Dre galėjo tik ant 
jo, šį tą prieš save užsidėti 
ir vežti, bet patsai apsižer* 
gęs dviratį eidavo pėsčias.

Dabartinio dydžio “šviesos” 
spausdinimas paima daug pi
nigų. Kiekvieno numerio išlei
dimas ir išsiuntinėjimas atsiei
na iki $500. Centras labai ap
sunkinamas pinigiškomis išlai
domis. Reikia pripažinti, kad 
mes perdidėlį žurnalą pradėjo
me leisti.

Ką mes davėme “Šviesoj”? Į 
keturis “šviesos” numerius mes 
įtalpinome 114 straipsnių, apy
sakų ir eilių! Pamatiniai mūsų 
“Šviesos” turinys buvo tokis: 
Dailios literatūros tilpo 36 
straipsniai ir eilės! Visuomenes 
klausimais 40 raštų; meno, bib
liografijos ir kritikos 20 straip
snių; organizaciniais reikalais 4 
straipsniai', mokslo ir technikos 
reikalais 10 straipsnių ir bedie
vybės reikalu 2 straipsniai.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, 
tuvių, kitokių

JAU
Jonas:

pati serga; gal ji pavojinga?
Petraą:—Jau ne dabar: j 

jau per silpna, idant būti pa 
vojinga.

Parinko A« M. Bedievis.

Caristinėje Rusijoje, 1914 
metais, pradines mokyklas 
lankė 7,800,000 vaikų. So
vietų Sąjungoje, 1933 me
tais, jau1 buvo 24,500,000 
vaikų besimokinančių. Tuom 
pačiu kartu keli milionai 
vaikų buvo darželiuose, 
kur jie prirengiami mokyk- 
Ipips. Vidutines ir aūgštas 
mokyklas Sovietų Sąjungoje 
lanl^p milionai studentų, ko

šis praplėstas Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Centro Komiteto po
sėdis

Ji Užmokėjo
P.:—Ar tavo uošvė pildė 

visus daktaro patarimus?
J.:—Taip, pildė.
P.:—O ąr ji už juos už

mokėjo?
J.:—Užmokėjo ir da kaip: 

ji mirė!

Maskvos “Metropolitenas”
Maskvoj kasdiena gatve- 

kariais pervažiuoja daugiau 
5 mil. keliaun. Tas iššaukė 
reikalą požeminių trauki
nių—“metropoliteno?’ 1931 
metais Komunistų Partija 
nutarė budavoti Maskvoje 
požeminius traukinius ir da
lis kelio jau atidaryta 7 d. 
lapkričio, minint 17-kos 
metų proletarinės revoliuci
jos laimėjimus. “Metropo
litenas” turės kelias linijas, 
einančias iš centro į visas 
puses ir kelis lankus, einan
čius aplinkui tą centrą. Viso 
bus 81 kilometras kelių, tu
rinčių po dvi poras bėgių 
ir sudarys 10 svarbių kelio 
linijų.

riai, perskaitys joje telpančius 
raštus, o tuom kartu kuopų val
dybos bus paliuosuotos nuo da
linimo nariams “šviesos,” galės 
daugiau laiko pašvęsti naujų 
skaitytojų ir narių gavimui. Bet 
nariai turės daugiau laiku su
mokėti duokles, nes tik tiems 
bus siunčiama, kurie bus sumo
kėję duokles į paskirtų laikų 
arba kuriems prašys kuopa siųs
ti, kaipo ligoniams, ar bedar
biams, kurių nebus duoklės su
mokėtos.

Saulė Ir Jos Karštis ,
Saulė yra bent 1,300,000 

kartų didesnė už žemę ir 
33.0,000 kartų sunkesnė. 
Saulė nuo ^mės yra 150,- 
000,000 kilometrų atstume. 
Ant saulės paviršiaus siekia 
iki 6,000 laipsnių karštis. 
Nuo'saulės 
na baisiai 
dalis’ jos ’pasiiękia mūsų1 že
mę, kuri ir* palaiko ant že
mes augimą visokių augme
nų ir gyvybę. z Saulės ener
gija ant žemės persikeičia į 
kitokias energijos medžia
gas—medžius, anglį, naftą, 
iš kurių žmogus ir vėl pasi
gamina energiją.
SSSR Apšviet a . '

motin, tas nieko: aš 
budavoju, — atsakė

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS' . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Tel. SĮagg 2-0783 NOTAR't 
kiglirtel. Juniper 5-4912 PtlBLltf'

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie- 

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 20 d., 11 vai. 
nakties, mirė draugė Pranciš
ka Apšegienė, 52 metų am
žiaus. Pranciška Apšegienė 
priklausė prie ALDLD 31 kuo
pos; buvo “Laisvės”' skaityto
ja ir abelnai labai mylėjo 
skaityti darbininkiškus ir 
moksliškus raštus. Pastaruoju 
laiku sirgo ir nebuvo atsikėlus 
iš lovos per 5 savaites, bet ir 
gulėdama ant mirties patalo 
nesustojo skaityti.

Draugė P. Apšienė nei į jo
kius senovės laukinių tautų iš
rastus dievus ir velnius neti
kėjo. Už kelių dienų prieš 
mirtį savo draugam sakė: 
“Jeigu aš dabar numirčiau, tai 
būtų labai gerai, kad prie ma
no karsto niekas nevargintų 
savęs, tai yra, kad neklupinėtų 
ir nepoteriautų.” Savo dvi 
dukteris auklėjo laisvai. Todėl 
ir dukterys nėra suvalgę nei 
vieno “dievo” ir yra laisvos 
nuo tų zababonų.

Draugė P. A., buvo visų my
lima ir vedė pavyzdingą gy
venimą. Todėl ir jos karstas 
buvo paskendęs kvietkuose. 
Tarpe daugybės'“ giminių ir 
draugų vainikų, spindėjo rau
donų gėlių puikus bukietas 
nuo ALDLD 31 kuopos. Lap
kričio 23 d. buvo palaidota 
Oak , Hill kapinėse, be jokių 
bažnytinių ceremonijų. Išlei
džiant iš namų ir ant kapų d. 
J. Liaudanskis pasakė po pra- 
kalbėlę. Lydėjo į kapus net 14 
automobilių, kas pagal tokią 
mažą koloniją yra 
labai daug.

Velionė paliko 
savo vyrą Juozapą 
kreles:* Zofiją ir 
Lietuvoje du broliu 
Joną.

Ilsėkis drauge. O mes, likę, 
stengsimės ir kovosime įgy
vendinti tą jūsų prakilnų 
idealą, del kurio jūs buvot pa; 
sišventus, tai yra Sovietų val
džią Amerikoj. Jums gi, drau
gai, Juozapui ir jūsų dukre
lėm Zofijai ir Elzbietai, aš 
pats ir visi draugai ALDLD 
31 kuopoje, velinam perken
tėti tą skaudų smūgį, kurį su
teikė mirtis, išplėšdama iš jū
sų tarpo jūsų, mylimą gyveni
mo drąugę ir mylimą motiną.

Gamtos Sūnus.

Lapkričio 25 dieną, “Laisvės” 
kambariuose, atsibuvo ALDLD 
Centro Komiteto posėdis ben
drai su alternatais, ALDLD II 
Apskričio Komiteto nariais ir 
vietos kuopų valdybų nariais. 
Posėdyje dalyvavo virš 20 drau
gų ir draugių.

Buvo diskusuotas “Šviesos” 
turinys ir kas daryti toliau. 
Visi sutinka, kad “šviesa” yra 
labai geras ir didelis žurnalas, 
tačiaus ne visi draugijos nariai 
jį skaito. Priežastis tame, kad 
“Šviesa” buvo siuntinėjama ne 
tiesiai nariams į namus, bet 
kuopų sekretoriams. Daugelyje 
kuopų dabar, metų pabaigoje, 
narys atsiima net visus keturis 
numerius kartu. Tas labai blo-

DETROITO UETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE^ DETROIT, MICH.

“Šviesų” siuntinėti į ina- 
tiesiai nariams.
Sumažinti “šviesų’ ’ iki 32 

puslapių. Jeigu susidarys dau
giau ižde pinigų, tai tada arba 
leisti “Šviesų” kartų ’į du mė
nesius laiko, arba leist daugiau 
knygų, arba prie “šviesos” ir 
knygos dar leist brošiūrų.

3) Numušti busimos “švie
sos” kainų nuo 25 centų atski
lo numerio iki 10 centų, nes de
bar yra perbrangi.

r 4) Turinio reikale, duoti vie- 
nų ar du geru pamatiniu teori
niu straipsniu, vienų ilgesnę 
apysakų, o paskui daugiau įvai
rių ir trumpesnių raštų.

Ką reiškia šie pakeitimai 
“Šviesos” reikale? Jie labai 
daug reiškia. Iki šiol nors mes 
ir gerą žurnalą leidome, bet jis 
buvo perdidelis, perbrangus ir 
tarpe pašalinių labai mažai ga
lėjome paskleisti. Iš visų kolo
nijų girdėjome balsus, kad 
“Šviesa” yra perbrangi, negali
ma krizio metu plačiai paskleis
ti tarpe mums simpatizuojančių 
darbininkų. Skundėsi ir kuopų 
sekretoriai, kad jie neturi kada 
platinti, nes turi narius aprū
pinti, daugeliui nunešt “šviesą” 
į namus.

“Šviesos” nupigihimas suteiks 
progą ją plačiai paskleisti tarpe 
darbininkų. Siuntimas tiesiai 
nariams į namus duos tą gali
mybę, kad greitai ją gaus na-

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.

Maskvoje, Sovietų Sąjun
goje, gatvėmis važinėja nei 
tai busai. nei tai gatveka- 
fiai. Jie yra iš pažiūros 
busai, ant guminių ratų ir 
viskas kaip buso, bet nuo tų 
“busų” į viršų eina du me
taliniai “troliai”, kurie iš 
elektros vielų ima energi
ją. “Busas” valdymui turi 
ratą, bet jis važiavimui 
naudojasi pigia energija iš 
vielų. Naujausios mados 
komunikacija.

Ką Mums Duoda “šviesa”?
Šiemet mes išleidome keturis 

“šviesa” 
žurnalas, 
numeris

TIKRAS KRIKŠČIONIS
Mažas Jonukas, nedėlioj 

pradėjo žaisti su plytomis, 
esančiomis arti stubos. Tą pa
matė jo motina ir atsiliepė:— 
Jonuk, tu to negali daryti šian
dien: juk šventa.

—Bet, 
bažnyčią 
Jonukas.

* Mokslas ir Išradimai

“Šviesos” numerius, 
buvo nepaprastas 
Kiekvienas “šviesos 
turėjo po 64 puslapius, 8 colių 
pločio ir 11 ilgio. Vienas “Šyie- 
sos”puslapis įtalpina Pos
lapius paprastos knygos rašto, 
arba kiekvienas “Šviesos” nu
meris turėjo 150 arba 160 pus
lapių knygos rašto! Ką gi tas 
reiškia? Tas reiškia, kad .kiek
vienas “šviesos” numeris yra 
lygus pusėtinai knygai! Mes iš
leidome keturis “šviesos” nume
rius—256 puslapių. Tai jau la
bai didelė ir stora knyga! Jeigu 
tie raštai būtų buvę išleista pa
prastų mūsų knygų dydžio for
moje, tai .būtų buvę knyga 640 
puslapių, arba dvi knygos po 
320 puslapių!

Kiekvienas supras, kad šie
met A.L.D.L.D. nariai ; gauna 
trijų knygų vertės raštų— 
“Šviesą” ir drg. Kapsuko kny-

Mūsų Raštų Verte
Visuomenės klausimais i mes 

turėjome labai svarbius straip
snius Amerikos, Vokietijos,- Ka
nados, Sovietų Sąjungos, Lietu
vos, negrų, Komunistų Partijos 
rolės ir strategijos reikalu, 
Penkių Metų Plano, literatū
ros ir daugeliu kitų klausimų. 
Daugelis tų straipsnių atstovau
ja vidutines brošiūras.

Apysakų klausime mes da
vėme: “Ugnis,” “Nelygios Va
landos,” “Talismanas,” “Tėve 
mūsų, Kuris Esi Danguose,” 
“N e m a 1 onus Atsitikimas,” 
“Pirmasis Bandymas,” “Trin
tos Bulvės ir Spąstai,” “Feni
ksas,” “Paskutinis Laiškas”, 
“Užrašai Iš Karo Kalėjimo 
Lietuvoj,” “Tėvų Kelias,” “Es 
Lebe Lenin” ir “Tan-Jano 
Simfonijai” Visos šios apysa
kėlės turi didelės darbinin
kams reikšmės. Jų turinys tar
nauja akstinimui prie klasių 
kovos, prie organizacijos, prie 
pasiliuosavimo.

Mūsų eilės. Jų daugiausiai 
pateikė dd. St. Jasilionis, Jo
nas Kaškaitis ir da vienas ki
tas draugas.

Knygų apžvalgos, mokslo, 
bedievybės ir kiti mūsų šky- 
riai buvo dedama pastangų 
padaryti gerais. Draugai Z. 
Angarietis, V. Kapsukas, žur
nalas “Priekalas” ir 
kolonijų draugai 
“Šviesą,” kaipo labai 
žurnalą Amerikoj.

Padarėme ir klaidų, bet 
stengsimės mažiau jų turėti 
ateityj. Net mūsų, priešai nie
ko negalėjo užmesti “Šviesai” 
technikos klausimu, o turinys, 
žinoma, jiems negali patikti.

Einant prie mažesnės “švie
sos” puslapių kiekiu, mes da
rome dar vieną žingsnį pir
myn, nes padarysime mūsų 
žurnalą daugiau masėms pri
einamą.

Kiti Mūsų Uždaviniai
Drg. Vinco Kapsuko knyga: 

“PIRMOJI LIETUVOS PRO- 
LĘTARINĖ ’REVOLIUCIJA ir 
SOVIETŲ VALDŽIA” jau ga
tava. Greitai ją gaus visi na
riai, kurie moka $1.50 į metus 
laiko.

Knyga turi 240 puslapių, tai 
gana stambi. Tiesa, ji atspaus
dinta ant plonos pdpieros, ne
atrodo didelė, bet joje rašto 
yra labai daug. Apdarėme po
pieriniais viršeliais, .kaip ir ki
tas vėlesnes mūsų knygas, nes 
ir šis apdarymas atsėjo $200, 
gi apdarymas audeklo viršeliais 
būtų atsėjęs $500, o prie šian
dieninio krizio ir mūsų įplau
kų, tas negalima padaryti.

Visų narių pareiga sumokėti 
duokles, kurie dar to nepadarė. 
Kuopų sekretorių užduotis 
šaukti narius į susirinkimus ir 
perduoti jiems knygą ir- “Švie
są”. Po naujų metų “šviesa” 
bus siunčiama į namus, tat pa
sirūpinkite prisiųsti visų narių 
antrašus į centrų. Visoms kuo
poms tuo reikalu yra išsiuntinė
ta laiškai. Jeigu kur kuopos 
yra mažos ir draugai nori, kad 
jiems “Šviesa” būtų siunčiama 
senu keliu—sekretoriams, pri
valo pranešti į centrą.

Mūšų Vajus už Narius
ALDLD vajus už naujus na

rius, “šviesai” skaitytojus; taip
gi už prenumeratas “Working 
Woman,” prasidės su 1 d. sau
sio, 1935 metais. “Laisvėje” ir 
“Vilnyj” bus daug rašoma apie 
organizaciją. Kųopų pareiga jau 
dabar rengtis prie vajaus. Cen
tro Komitetas paskyrė tris do
vanas tuoms kuopoms, kurios 
daugiausiai gaus naujų narių 
laike vajaus. Dovanos yra se
kamos :

1. Raudonoji vėliava su kuo
pos numeriu ir organizacijos 
vardu.

2. Didelis Lenino paveikslas.
3. Didelis Stalino paveikslas.
Draugės ir draugai, į lenkty

nes už šias revoliucines dova
nas! Visi ir visos stokime dar
ban!

Sovietų Spauda
Prie caro Rusijoje laik

raščių cirkuliacija kiek vi la
šino 2,000,000 kopijų. So
vietų Sąjungoje, 1928 me
tais, jau buvo 576 laikraš
čiai su 9,000,000 cirkuliaci
ja. 1933 metais buvo 9,700 
laikraščių su 36,000,000 ko
pijų. Mažumų, SSSR gy
ventojų, kalbine mauda su
daro vieną trečdalį visų 
laikraščių, kurie yra spaus
dinami 104 kalbomis.

Per visą XIX šimtmetį 
c a r i s t ine . Rusi ia išleido 
250,000 kn^’gu, gi Sovietų 
Sąjunga į 15 metų išleido 
500,0Ū0 įvairių knygų. Vien 
mokykloms atspausdino 45,- 
000,000 vadovėlių.

Penktojo Flioro Elegija
Akis primerkus į dangų žiūriu;
Už sienos ką tai krankiantį girdžiu;
Menulį aš kylant pro langą matau;
Kas naktį sidabruotas žvaigždes skaitau

Darbininkų Draudimas
Sovietų Sąjungoje 

specialis darbininkų draudi-' ti mėnulį ir tadajyra 
mo fondas, iš kurio moka1 lio užtemimas 
darbininkams algas laike li
gos, senatvės, ir tėvams mi
rus, jų vaikams, kol jie pa
siekia 18 metų. Tas fondas 
kas metai auga. 1933 me
tais jis jau buvo 4,500,000,- 
000 (keturi miliardai ir pen
ki šimtai milionų) rublių, no j e eilėj

Sekmadienio rytą yr laiko miegoti, 
Nes eiti į darbą nereikia svajoti. 
Bet vos tik aušrinė per langą pažiūrėjo, 
Jau marbeliai už sienos vaiko skambėjo.

Moksliškai ausis tad užsikamšiau, 
Galvą apsiklojau ir vėl užmigau. 
Turiu bent dešimt valandų išmiegoti, 
Jei'noriu jaunystę aš išdaboti.

Gyvent gi ant penkto flioro,
Įvalias aš gaunu oro, 
O miegot jei negalėsiu, 
Tai greičiau aš suliesėsiu.

Buvo laikai, dar vietomis 
ir dabar, kada kunigai aiš
kino saulės užtemimą, kai
po dievo stebuklą. Moks
las labai gerai žino, kad 
saulės ir mėnulio užtemimai 
yra paprasti gamtoje apsi
reiškimai. Užtemimų prie
žastis yra tame: žemė turi 
sankeleivį — menulį, kuris 
sukasi aplinkui žemę, o pati 
žemė keliauja aplinkui sau
lę. Kada mėnulis atsistoja 
tarpe 'saules ir žemės, tai jis 
uždengia ant tam tikro že
mės ploto saulę, jos spindu
liai negali pasiekti ,žemę ir 
tada ten turime taip vadi
namą saulės užtemimą. Ka
da žemė atsistojus yra tar
pe saulės ir mėnulio, tai sau- 

vra lės spinduliai negali pasiek- 
, mėnu- 

Ta mokslas 
žinodamas išskaito dieną, 
valandą ir net minutę, kada 
ir kurioj vietoj bus saulės 
arba mėnulio užtemimas, 
nes išanksto apskaitliuoja 
jų kelionę ir suranda, ku
riuo metu visi trys bus vie-

Turi Penkias Priežastis
Jis:—Aš turiu net penkias 

priežastis, del kurių negaliu 
tavęs vesti.

Ji:—O kas tos tavo per 
penkios priežastys'

Jis:—Nagi, pati 
vaikai.

Apsirūpinkite “Thanksgiving” Šventei Degtine Ir Vy
nais, Pasipirkdami Iš 

MANHATTAN LIQUOR STORE 
Didžiausia, Pasitikimiausia ir Pigiausiom Kainom 

* Gėrimų Krautuvė Williamsburghe
□Tn Mūsų sandelis (stock) yra per didelis kad viską čia 
// 1 suminėt. Mes turime didelį pasirinkimą importuotų 

ir vietos išdirbimo degtinių ir vynų.
I Mes turime keletą specialų: Gold Eagle Straight 

|f Wffr t Whiskey, 59 centų bonka. Old Sentinel! 100% Straight 
Rye Whiskey, $1.49 už kvortą. Grynas Californijos vy- 

■ZvjFZl nas, 50 centų bonka, 2 bonkos 94 centų. Pilnas galio- 
nas Californijos vyno, $1.15.

Sovietinė Vodka, Pierre Smirnoff išdirbimo, virš 100 
Uunp'I metų senumo, $1.75 už penktądalj galiono. Nusipirkite 

bonką ir paragaukite.
Tikras tavoras, teisingos kainos ir pinigų taupimas 

perkant.

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

License No. L-886 "

ves- 
gmpių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r a u i su 

|L amerikoniškais; 
Bi Reikalui esant 
H ir padidinu to- 
M kio dydžio, ko- 
w kio pageidauja- 
W ma. Taipgi at- 
V maliavoju Įvai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES < 
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN. N. Y.

Tel: Glenmore 5-6191

Jam Nekaip
P.:—O kaip tavo ramatiz- 

mas ?
M.: Ramatizmui neblogai 

bet man tai nekaip: vos paei
nu.



East Barre, Vt.
PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS

/. , G Kur ir dirba, tai po dieną-ki-eiki. Dabar'. . .. .

Luksneniškis.

Chicagietės Dirba

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

i Draugės J r Draugai!
Atsidūrė mokykla

rėjo bėgti iš Pittsburgho, ba i klausėm, kas jis per vienas, sa-

Gal slaptosios po-

Philadelphia, Pa

ir

Pittsburgh, Pa

apsiskūsti, tai tas komitetas, kuomet darbininkai, padariu-' me bankiete. Raginkit ir savo

(282-283)

KM

lango!”
varnos

Ant vietos 
išleidimui 
darbinin-

nes mes tiek gami- 
tikrai žinom daly-

CHICAGO. — Šiemet Chi- Į 
cagoj automobiliai užmušė 1,-; 
098 žmonės.

Už kelių minutu
Kuomet už-

Beje, prie Swifto rašti- 
du slaptosios policijos

atsilankymo
Jis mandagiai pa-

■

■

■

MONTELLO, MASS. ;
Kaip buvo pirmiaus garsinta apie

agen- 
metais, i

O tas !

Minėsim Didelį Laimėjimą 
Bankiete

So. Boston, Mass.

A'

viskas gerai, kuomet viršininku.

DETROIT, MICH.

' LDS 86 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks sekmadienį, 2 gruodžio, 
2 vai. po pietų, 1035 Caniff StTWisi 
nariai malonėkite dalyvaut laiku, nes 
turim daug svarbių dalykų apkalbė
ti, taipgi bus valdybos rinkimai at
einantiems metams.

A. Varaneckienė, Fin. Sekr 
(282-283)

“švįe-

A. Valinčius, Sekr. 
(283-284)

WORČESTER?MASS.

ALDLD 11 ir 155 kp. rengia svar
bias prakalbas 2 d. gruodžio (Dec.), 
Lietuvių Svetainėje, 29 Endicott St. 
Prakalbos bus temoj, “Amerikos Lie
tuvių Visuotinas Kongresas.” Kal
bės draugas R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius. Jis taipgi kalbės apie 
Liet. Darb. Susivienijimo klausimų. 
Visi dalyvaukite, nes prasidės lykiai 
7:30 vai. vakare. Atsiveskite savo 
draugus ir visus kaimynus.

Sekr.
o (283-284)

WORCESTER, MASS.

Matykite judį “Ernst Thaelmann 
Fighter Against Fascism”, kuris bus 
rodomas Liet. Svetainėje, 29 Endi
cott St., 30 d., lapkričio (Nov.), 7?30 
vai. vakare. Vi^ų darbininkų parei
ga pamatyt tas judis. Jis buvo slap
ta išgabentas iš Vokietijos. Apart 
to bus ir kitų 1 trumpesnių filmų. 
Įžanga tik 25c.

Kviečia Thaelmann Liberation 
Komisija.

WORCESTER, MASS. ‘

Liet. Darbininkų Kliubo metinis 
2 d. gruodžio, 

Visi draugai malo
nėkite dalyvaut, nes bus išduotas ra
portas iš teatro pasekmių. Taipgi 
bus rinkimas naujos valdybos 1935 
metams.

Komitetui nepavyko nos kainą, kuii tik ką pašoko 
vienas. nuo trijų iki penkių centų ant 

departmento bonkos.

NEWARK, N. J.
Svarbus Pranešimas Mokyklos 

Reikalu

Mažai buvo laiko su juo kai 
bėtis, bet savo abazą gina 
tiek.

Ten Buvęs Ir Matęs.

> Anthony A. Potas* 
t j .

Kaslink Darbininkų.

Draugai-ges, kurie apsiėmę 
minėtam bankietui dirbt prie 
virtuvės, malonėkit būt sek
madienį, 6:30 vai. ryto, sve- ■ 
tainėj 928 E. Moyamensing' 
Avė. Nė vienas-na neprivalo j susirinkimas įvyks 
pavėluot. Taipgi, draugės, vi-'10:30 val* ryto* 
sos, eidamos dirbt, atsineškit 
peiliukus iri po keletą abrusė- 
lių disių šluostymui.

i Virėjas Potas*

FOREST CITY, PA.

ALDLD 219 ir LDS 27 kuopų įvyks 
metinis mitingas 2 d. gruodžio, 1 v. 
po pietų. Visi nariai, abiejų kuopų, 
dalyvaukite, nes bus renkama valdy
ba 1935 metams, apart to, bus daug 
svarbiu reikalu apkalbėjimui.

J. K.
(283-284)

PITTSTON, PA.
ALDLD 12-tos kuopos susirinkimas 

įvyks 2 d. gruodžio (Dec.), 7 vai. 
vakare, Rusecko kambariuose. Visi 
nariai malonėkite dalyvaut, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėti, taip
gi rinksim delegatus į suvažiavimą, 
gelbėjimui Lietuvos Politinių kalinių. 
Tapgi, atėję, galėsite atsiimt 
są.”

KelvirlaS Puslapis Ketvirt, Lapkričio. 29, 1934

Tautininkam ir Kunigam 
Nerūpi Bedarbiai

Lapkričio 18 d., Liet. Tau
tos Sandaros kuopa surengė 
20 metų sukaktuvėms koncer
tą, LMD name. Koncertas, tai 
koncertas, nieko negalima sa
kyti; jaunuoliai savo progra
mą išpildė gerai, kaip ir pa
prastai. Ale perstatė kalbėti 
Pittsburgho lietuvį patriotą p. į 
Pivariūną.

Tas tai liejo krokodiliaus 
ašaras už lietuvybe ir tautą, 
ir lietuvišką universiteto kam
barį, kuris steigiamas Pitts- 
burghe. Jau sukelta $2,000 
tam kambariui ir vis ragino 
visus lietuvius lietuvių vardo 
neužmiršti... Kad iš jų San
daros ir vienas žmogus liksiąs, 
bet lietuviais būsią ir lietuvy
bę skleisią.

Nusiskundė, kad per 20 me
tų nieko nenuveikė. Bet dar 
vieną dalyką pamiršo, kad jau 
pusė jo brolių lietuvių Ame
rikoje atsidūrė prieglaudose ir 
bedarbių eilėse, gyvena po | 
kalnus ir rūsiuos tie, kurie i 
daug davė pinigų visokiems iš ' 
Lietuvos atvykusioms 
tams 1917-1925-1926 
kad lietuvybę pakelti, 
p. Pivariunas nė žodžio apie 
bedarbius. Mat, jis priėdęs, 
tai neatboja bedarbių lietuvių 
tautiečių, tik Lietuva ir lietu
vybe džiaugiasi ir tuom kam
bariu giriasi. Bet lietuviams 
darbininkams tas kambarys 
nenaudingas.

Kitą perstatė kalbėti šv. 
Jurgio nezaležninkų kunigą 
Žukauską, kuris jau daugiau 
metų gyvena Pittsburghe, nuo 
to laiko, kaip Z. Vipartas tu-

metė po kelis dolerius, bet bo-, šimtų dolerių. Bet ir dabar bo
sas įsiuto, tą mėlyną varną’sai nemoka darbininkams 
griebė už skiauterės ir metė į i 
išmatų bačką, sakydamas:] 
“Tu, prakeikta, man daugiau i 
nepaškudysi čia ant 
Bet neužilgo ateina 
apiekunai. Kad užriko, šaky-1 
darni, jog tas prakeiktas “die
go” užsimiršęs, kad esąs pri
siekęs ir pasirašęs tą paukštį 
saugoti, kaip savo : 
jau šaltas oras, o kur ji žie
mą pasidėsianti ? Tai to boso 
dar sučiupo dešimtį šimtų do
lerių banke ir turėjo paukštį 
vėl patupdyti į langą.

Tai matom, katruos NRA 
užstoja. Kaip darbininkai ne
gavo algų, tai savininką nu
baudė du šimtu dolerių, o už jimas. 
mėlynos varnos išmetimą 10 1

varną'sai nemoka
• - i | daugiau, kaip $8 į savaitę ir 

!turi 12 valandų į dieną dirbti. 
' Pirmiau muzikantams mo
kėjo po $12 į savaitę, o dabar 

Į turi smuikuoti už pavalgymą, 
j Tai tiek darbininkai turi gero 
(iš pono Roosevelto išperėtos 
varnos.
Angliakasyklose irgi tas pats.

tą į savaitę. Cannonsburg ka
sykloj dabar, po paskutiniam 
streikui, darbininkai gauna už 
toną anglies po 60c., o darbi
ninkas savo iškastą anglį, pas 
tą pačią kompaniją, perka 
kurui ir moka po $3 už toną. 
Tab-matom, kokis, didelis yra 
skirtumas ir pasiutęs išnaudo-

nepaprastą ’ koncertą, o taipgi 
puikius špkius. šokiai prasi
dės kaip 7 vai. vakare,ir tęsis 
iki vėlumai nakties. Vakarie
nė (žemutinėj svetainėje) 
taipgi prasidės 7 vai. vakare.

LDS prezidentas d. Mizara, 
kuris taipgi dalyvaus bankie
te, pasakys prakalbėlę apie 
mūsų laimėjimą.

Todėl Mass, valstijos drau
gai ir draugės turi dalyvauti 
bankiete-koncerte masiniai.

Visa New Jersey Ir New Yor- 
ko Apielinkė Remkite Jau

nuoliu Parengimą

Lapkričio 19 d. būrys mote- 
:rų, atstovaujančių Moterų Ta
rybas, masines organizacijas, 
susiedijos komitetus, ir Be
darbių Tarybas, skaičiuje 21, 

i nuėjo į Swifts maisto pakavi
mo kompanijos raštinę pri
duoti reikalavimus nupiginti 
kompanijos parduodamus mai
sto produktus 25 nuošimčiais.

Komitetas pareikalavo pa
matyti viršininką. Informuo- 
tojas atrodė nervingas, kada 
pamatė tiek daug negrių ir 
baltų moterų, o ypač kada su
žinojo komiteto 
priežastį.
kvietė mus į kambarį ant pir
mo augšto.
kitas vyras atėjo.

moterys būtų plaučiais užmu
šę už paskolas. Žukauskas 
kalbėjo ir gyrė lietuvių tautą 
ir lietuvių spaudą visą sykiu. 
Gyrė ir ragino skaityti visą 
lietuvių literatūrą ir lavintis, 
ypač skaitęs daktaro patari
mus apie sveikatą (gal jis 
skaitė J. J. Kaškiauči.'tus pa
tarimus)—labai gyrė.

Bet apie bedarbius lietuvius iškvosti, kas jis per 
ir jis nieko neprisiminė, rodos, jjis sakėsi esąs 
kad
daug lietuvių šeimynų badau- licijos departmento. Kaip ten 
ja ir skurdą kenčia. Tai taip nebuvę, po išklausymo komite- 
jie atjaučia savo tautiečius. to reikalavimų, jis ėmėsi “aiš-

Po koncerto atvažiavo sklo- kinti,” kodėl reikėję imti to- 
kininkas Butkus. Mat, jis tu-, kias kainas, kokios dabar 
rėjo prakalbas McKees Rocks, esančios. Tam esą dvi prie

žastys : pirma, būk farmeriai 
reikalaują didelių kainų, ir 
antra, nesenai kompanija pa- 

j kėlus darbininkų algas 8 nuo- 
■ šimčius.

kėši esąs garsinimų vedėjas ir 
jis rasiąs reikiamą asmenį, jei 
mes nueisim į geresnį kamba
rį, ant penkto augšto.

Gražiau priėmimo kamba
rin, su minkštom kedėm ir ki
tais parankumais, atėjo penki 
vyrai. Vienas riębulis, ypa
tingai raudonu veidu, išstojo i 
kalbėti. '

Komitetas turėjo skaitlines, 
I juodu ant balto, kas liečia 
kompanijos daromus pelnus ir, 
žinoma, negalėjo sutikti, būk 
farmeriai gauną augštas kai
nas už savo produktus. Kas 
liečia darbininkus, jo paklau
sėm, ar jis ištiesų gali sakyti, 
kad darbininkai gauna algas 
palaikymui savo šeimynų, pa
lyginus su jo sąlygomis: įplau
komis, rūšimi namų, paranku- 
mais ir tt. Jis labai nervin
gai patarė mums neliesti as- 
menio. To visi bosai nori. Jie

Kaip ponas Rooseveltas iš
perėjo mėlyną varną (NRA), 
tai biznieriai stvėrėsi už tos 
varnos su miela širdžia, pasi
rašė ir prisiekė, kad jie pildys 
jos visus nutarimus. Ir va 
kaip jie pildė: kaip darbinin

kams moka algas, tai į mėly
nos varnos knygą užrašo $12. i 
p darbininkams moka tik po 
®6. Ir taip tęsėsi virš metų lai- I 
ko. Paskui darbininkai pradė
jo zurzėti, tai bosas tuos dar-n°rt, kad darbininkai nepai- 

dbininkus pavarė iš darbo. sytų jų puikaus perteklaus 
; Nekurie darbininkai nuėjo gyvenimo, automobilių, šaunių 
pas mėlynos varnos komitetą pokilių su vynu ir moterimis,

neiškentęs,- atėjo patikrinti. 
Paėmė boso knygas, mato, 
kad viskas OK ir sako: “Tai 

’kuris iš jūsų esat melagis?” 
Bosas tik glosto taukuotą pli
kę, kad jau ir vėl OK, bet 
darbininkas susikrapšto visus 
savo užmokesčio vokus ir pa
kiša komitetui. Tai tie net aki
nius pasitaisę žiūri, kad mė
lynos varnos knygoj $12, o 
'ant išmokėtų vokų pažymėta 
‘tik po $6.

Komitetas neva nubaudė 
;bosą ant poros šimtų dolerių 
•ir nekurtoms darbininkam nu-

šieji tuos milionųs—badauja. 
Jie norėtų darbininkus matyti 
mandagiais, nestebinčiais as
mens, neužvydžiais.

Mes reikalavome atsakymo 
į reikalavimus. Ponulis aiš
kinosi, kad reikią jam tą ap
svarstyti su kompanijos virši
ninkais ir kad jisai tą padary
siąs. Tuomet jis pasakė, kad 
stalai esą prirengti komitetui 
del užkandžio. Komitetas nuo 
to atsisakė. Jam ir kitiem ke
turiem vyram buvo pareikšta, 
kad darbininkai tikisi atsaky
mo pas savo mėsininkus ir

krautu vninkus. Jeigu kainos 
nebus numažintos, tuomet bus 
imtasi veikimo,’ kaip tai pikie- 
tavimo, demonstracijų ir pa
našiai.

Po lankymosi pas Swifta, 
komitetas susirinko svetainėje, 
kad aptarti tolimesnius žings-- 
nius. 
nes
agentai, iš savo mašinos tėmijo 
išeinantį komitetą.

Po ilgų diskusijų komitetas miu®? 
priėjo prie sekamų išvadų : or
ganizuoti veikmės 1 
organizavimui moterų susiedi- 
jose ir vedimui savo apielinkė- 
se tikros kovos, kaip tai pikie- 
tavimo, organizavimo masinių 
mitingų ir demonstracijų. Ko
mitetai kels pirmiausia tą pro
blemą, kuri specialiai palie
čia jų apielinkę. 
padaryta rinkliava 
lapelio stockyardų 
kams, kuriame bus pranešta 
darbininkams apie lankymosi 
pas Swifta ir kokį atsakymą 
jie gavo. Moterų Taryba iš
kėlė svarbą kovot prieš smeto-

EL1ZABETH, N. J.—šį sek- 
madiepį, 2 d. gruodžio (Dec.), 
Rusų Liaudies Namo svetainėj, 
408 Court St., Elizabeth, N. J., 
LDS jaunuolių distrikto komi
tetas rengiasi prie didelės iš
kilmės. Pirmą valandą po 
pietų šios apielinkės jaunuo
liai laikys savo konferenciją, 
išgvildenimui savo svarbių 
organizacinių reikalų. O po 
konferencijos, jų pastangomis, 
įvyks milžiniška koncertinė 
programa su šokiais, kurioje 
dalyvaus net du benai. Kon
certinėje programoje dalyvaus 
visos apielinkės chorai, kvarte
tai, grupė šokikių, ir kitos me
niškos spėkos. Apart to, 
dalyvaus atletų sporto grupės.

Tai pirmas tokis milžiniš
kas meniškas parengimas šios 
apielinkės jaunuolių po LDS į 
vėliava. Be abejonės, visos

“ į organizacijos ir taip 
plačioji apielinkės darbininkų

Iš CCC Kempės

Apie mūsų gyvenimą galite 
žinoti—gyvenam kaip cėlinin- 
kai arba kaliniai. Dirbame 
prie tvenkinio (dam). Dau
giausia kenčiam nuo to, kad 
pas mus nėra jokios vienybės.

Lapkričio 18 dieną čia už
mušė du Camp Wilson, 2201 
kompanijos vyrus, John Rose 
ir Guiseppc Violano. Jiedu 
buvo ant kelio tarp Camp 
Wilson ir East Barre. Prava
žiuojantis automobilius, kėra- 
vojamas Allan Partridge, iš 
East Barre, juodu užgavo ir 
vieną partrenkė ant vidurio 
kelio, o kitą nutrenkė į grio
vį. Nugabenti ligonbutin abu 
greitai mirė. Tai taip skursta 
ir žūsta bedarbiai darbininkai, 
išblaškyti po CCC kempes.

“Laisves” skaitytojų balių, kuris 
įvyks 28 dienų lapkričio, Liet. Tau
tiškam name, tai tarpe kitų svečių 
bus ir draugas R. Mizara, “Laisvės” 
redaktorius iš Brooklyn, N. Y. Tad 
kviečiam visus atsilankyti ir susipa
žint su visais svečiais.

Taipgi, ALDLD 6 kp. mėnesinis

susirinkimas įvyks 3 d. gruodžiė, Lif 
tuvių Tautiškam name, visi naria 
malonėkite dalyvaut, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėti. Taipgi 
atsiimt “šviesos” numerį, kuris yra 
labai turiningas.

Fin. Rašt.
(282-283)

f
Prašome Įsitėmyti ir Veikti

SKAITYKIT IR PLATIN | 
KIT “LAISVĘ”

“Laisvės” vajus gavimui naujų skaitytojų 
prailgintas iki 16-tai dienai gruodžio-Dec.

Daugelis iš dalyvių “Laisvės” vajuje gauti naujų skai
tytojų, prašė vajų prailginti. Jų.prašymą išpildėme. Va
jus prailgintas dviem savaitėms. Jis baigsis su 16-ta diena 
gruodžio-Dec.

Vajui pasibaigus duodame dvi dienas laiko prisiunti- 
mui prenumeratų ir mokestis. Galutinus vajaus rezulta
tus pasklebsime 19-tą dieną gruodžio; Tat prašome drau
gi) prisiųsti prenumeratas ir' mokestį už premimeratas ne
vėliau kaip iki 18-tos dienos gruodžio-Dec.

“Laisvės” administracija paklausė draugų prašymo pra
ilginti vajų. O “Laisvės” Administracija prašo vajininkų 
darbuotis, kad gavus 1,000 naujų skaitytojų savo dien
raščiui. Dabar dar toli esame nuo tūkstančio naujų skai
tytojų.

Visų skaitytojų naudai yra reikalinga gauti tūkstantį 
naujų skaitytojų. Nes, jei negausime tūkstančio naujų 
skaitytojų tai prisieis “Laisvės” kainą pakelti. Todėl visų 
skaitytojų prašome atlikti savo darbininkišką pareigą— 
gauti “Laisvei” nors vieiią naują skaitytoją.

Visų reikalas yra skleisti darbininkišką apšvietą. Pri- 
kalbinimas dienraščiui naujo skaitytojaus yra labai svar
bus apšvietos darbas. Tat, draugai, darbuokitės skleidime 
klasinio sąmoningumo išnaudojamųjų masėse.

“LAISVĖS” ADMINISTRACIJA.
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komitetus ir profesionalų visuomene bū
tinai turime paremti šį jau
nuolių pirmą parengimą, idant 
jie geriau galėtų veikti ir bu
joti, negu ligi šiolei.

Todėl šį sekmadienį visi ati
dėkite visus reikalus į šalį, or
ganizuokite automobilių gru- 

■ peš į šią. jaunuolių pirmą iš
kilmę iš visos apielinkės, kaip 
tai iš Brooklyno, Great Neck/ 
Bayonne, Newark, Patersono 
ir kitų miestų ir miestelių. Da
lyvaukime visi, kas tik gali
me, kad padarius šią jaunuo
lių pirmą pramogą kuo sėk
mingiausia.

LDS Jaunuolių Simpatikas.

lietuvių kalbos, į 
i rašybos ir gramatikos. Visus ir vi- i 
sas kviečiam susirinkti ir pradėti pa
mokas penktadienį, lapkričio 30 d., 
7:30 vai. vakare, pas dd. Žukaus
kus, 566 So. Clinton St., East Orange, 
N. J. Kambarys labai patogus, šiltas

i ir erdvingas. Taipgi privažiavimas i 
labai parankus, nes tik pora šimtų | 

į pėdų nuo So. Orange gatvekario ir 
ibusų.

ALDLD 5 kuopos mitingas, kaip 
paprastai būna kiekvieno menesio pa
skutinį penktadienį, šitas, 30 d. lap
kričio, neįvyks iš priežasties mokyk
los tą dieną. Todėl vietoj eiti į kuo
pos mitingą, ateikit Į mokyklą..

Mokyklos Komisija:
Janušonis ir Žukauskas.

, ,r. „ . . ) (283-284)
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DIENRAŠČIO “LAISVES” NAUDAI 
VAKARIENE, KONCERTAS IR ŠOKIAI 

Rengia Phila. Liet. Darbininkiškos Organizacijos

Nedėlioję, 2 Dieną Gruodžio (December)
PUIKIOJE LIETUVIŲ SVETAINĖJE

E. Moyamensing Ave., Philadelphia,' Pa.
Koncertas prasidės 2-rą valandą dieną; * 
Vakarienė bus lygiai 6-tą vai. vakare

928

Komitetas priėjo prie ben
dros išvados, kad tik masinio 
veikimo priemonėmis bus ga
lima laimėti bent kokius kainų 
numušimus ant maisto pro
duktų. šeimininkės, kurias 
iki šiol pasiekėm savo darbe, 
visos sutinka, kad reikia pra
dėti tikrą kovą.

Dienraščio “Laisvės” bankic- 
tas, kuris įvyks sekantį šešta- 
dienį (gruodžio 1 d.) abejose 
Lietuvių Svetainėse, jau čia 
pat. Labai gerai, kad jis su
puola su tuo laimėjimu, kurį 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimas padarė Mass, valstijoj, 
laimėdamas savo darbą už iš
gavimą čarterio arba laisnių. 
Bankiete ir koncerte tas vis
kas bus apvaikščiojama.

Draugai so. bostoniečiai ’. 
Dalyvaukite šiame didžiulia-

draugus ir pažįstamus daly
vauti. Gaukite tikietus iš- 
anksto, nes paskui gali būti 
pervėlu, o be to, išanksto per
kant, pigiau galima gauti.

Kviečiame ir visos Bosto
no apielinkės lietuvius ^darbi
ninkus dalyvauti ir podraug 
su mumis minėti šį taip svarbų 
įvykį, 'o taipgi pagelbėti dien- 
raš. “Laisvei,” kuri gina dar
bininkų reikalus ir vaidina ne
paprastą rolę, kaipo darbinin
kų švietėja ir organizuotoja.

Bankiete-koncerte turėsime 
ne tiktai skanių valgių, bet ir

Noriu tarti žodį kitą linkui 
rengiamo “Laisves” naudai 
bankieto, kuris įvyks sekma
dienį, gruodžio (Dec.) 2 d., 
928 E. Moyamensing Avė.

Turiu pasakyt, kad apsiė
miau komisijai pagelbėt sutai- 
syt valgius minėtam bankie- 
tui. Duodu, žodį, kad dedamos 
didžiausios pastangos paga
minti puikiausius valgius. Ir 
kurie valgysit, tai patvirtinsit, 
kad kaip žadėta, taip išpildy
ta, Bet kurie norėsit bankiete 
dalyvauti, o negalėsit todėl, 
kad vietos iš anksto neužsisa- 
kėt, tai nepykit ant komisijos j 
ar virėju, 
nam, kiek 
vausiant.

PORTLAND, Ore. — 
suvirę 8,000<balsų buvo 
duota už Earl Steward, 
ris buvo komunistų kandi
datas į valstijos - sekreto
rius. Tai perpus balęų dau
giau, negu buvo paduota už 
komunistų kandidatus 1932 
metais.

Čia 
pa- 
ku-

Shenandoah, Pa., Mainierių Kvartetas, vadovaujamas D.
Judzentavičienės. Jie dainuos solus ir duetus.

PRAŠOME ĮSITĖMYTI PROGRAMĄ
SHENANDOAH MAINIERIŲ KVARTETAS

Dainuos revoliucijines dainas.
. J. L. KAVALIAUSKAITĖ, MEZZO SOPRANO

Garsi kaipo dainininkė, iš Brooklyn, N. Y.
A. VIŠNIAUSKAS, BARITONAS

Puikaus talento dainininkas, iš Bayonne, N. J.
MRS. AMELIA ŠPOKAS, SOPRANAS

Gera dainininkė, kuri darbininkų organizacijom patariilauja
MISS JEANNE ARBE, SOPRANAS

Puikiai pasižymėjusi dainininkė ; ;
RUSSELL O. DREGER

Direktorius The Dreger’s Konservatorijos duos smuiko eolų
A. E. POTAS IR B, NAVARDAUSKAS

Grieš smuikų duetų, akompanuos Helen Rainys.
A. BIMBA, “LAISVĖS” REDAKTORIUS,

Sakys prakalbą svarbiais klausimais.
HELEN RAINYS IR EUGENIJA MAČĖNAS

Skambins piano duetus.
K. MENKELIUNIUTĖ, MEZZO SOPRANAS,

Dainuos solus ir duetus su A. Višniausku
BRONĖ JANONIŪTĖ, Dainininkė

Tai vietos talentas, dalyvaus šiame koncerte.
M. GAILIŪTĖ, šokikė

Ji bus naujienybė šiame parengime

AKOMPANISTĖ, JULIA BASANAVIČIOTĖ 
PUIKIUS KA V ALKUS GRIEŠ ŠEŠKAUS ORKESTRĄ



Penktas Puslapis

M. ZOŠČENKO

Vieno Gyvenimo Istorija

BROOKLYN LABOR LYCEUM

Waterbury, Conn

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

bus

mo

mo

mūsų visų laimėjimas

Kunigas tapo nuteistas 
keturiems mėnesiams kalė
jimo.

$732,000,000 Francijos 
Karo Reikalams

/ rodos 
sakyda- 
aip aki- 
žmones.

Valtis Su Keturiais Žmonėm 
Nunešta I Vandenyną

OCEAN CITY, Md.—Pe- 
reitą ketvirtadienį audrin
gas vėjas nubloškė į vande
nyną 35 pėdų ilgio valtį, ku
ria plaukiojo R. P. Drew su 
moteria ir dviem vaikais. 
Įvairūs lakūnai bando juos 
surasti ir išgelbėti.

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 3424

Mass, valstijos ir apięlinkių lietuviai darbininkai! 
Dalyvauki t masiniai šiame nepaprastam pokyly j. Pa
minėkim laitnėjimą visi!

Įsigykit tikietus iš anksto! -
Raginkit jaunus ir sends dalyvauti!
LDS laimėj Was —- mūsų visų laimėjimas!

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

x (Tąsa)
Ir šita idomi knyga, naviška ir neraš

tinga, buvo atspausdinta be pataisymų.
Ne, aš nenoriu pasakyt, kad tikrai 

taipgi galima padaryt ir su R. biografi-
Girtas Kunigas Suvažinėjo 

Vaiką
TORONTO, Kanada.— 

katalikų kunigas P. Bart 
buvo teisiamas už suvaži
nėjimą automobiliu 15 metų 
vaiko Fred Rose.

Kunigas prisipažino, kad 
buvo išsigėręs degtinės, bet 
sakė^ jog jis nebuvę pasigė-

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.'
Teleronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

9. Atpildas
Bet aš tuomet slapsčiaus nuo karo 

prievolės (buvo vokiečių karas) ir gyve
nau “nelegaliai”.

O mano tėvas, šitas keistas žmogus, 
nusistatęs prieš savo sūnų, pranešė .poli
cijai, kur aš.

Mane sugriebė, bet aš pabėgau. Ir gy
venau su Marija, mokėdamas pasiutusius 
pinigus už tai, kad mus slapstytų.

Ir nežiūrint į tai, mes su Marija užsi- 
imdavom tomis pat aferomis, kaip ir vi
sada.

Bet mane vienam dalyke pagavo ir iš
gabeno į Kutaisą. Aš vėl pabėgau. Ir 
mes su Marija pradėjom gastroliuot ir 
uždirbt didelius pinigus.

(Daugiau bus)

kurie būs pasiųsti j 
politinių kalinių gel- 
komitetui. Prakalbų 
komisija, varde Lie- 

taria

Vos Nepasismaugė Teisme 
Del “Divorso”

CAMDEN, N. J.—Fran
ces B. Weaver, 73 metų am
žiaus, pasakodamas teisme 
savo “divorso” byloj, kaip 
jo pati kėsinosi jį pasmaug
ti, pasiėmė už kaklaraiščio 
ir pradėjo save smaugti, 
kad parodyti, kaip jo pati jį 
smaugė. Jis taip save pri-

HYMAN BERGER
S AVINIO AŠ1

sismaugė, kad net apalpo 
Po dešimts minutų vos at
sigavo.

PARYŽIUS. — Flandino 
ministerija pervarė savo 
reikalavtmą seimo atstovų 
rūme, kuris ir nubalsavo 
paskirt $732,000,000 armijos 
ir laivyno reikalams 1935 
m. Tai didžiausia suma pi
nigų kariniams Francijos 
tikslams “ramiu laiku.”

VISOKIAS KNYGAS
Lietuvių ir Anglų Kalba

APIE ŠEIMYNINI IR 
LYTINĮ GYVENIMĄ

Kurias Dr. Kaškiaučius savo 
prakalbose pataria visiems įsi
gyti, galite gauti čia nurodytu 
adresu.

Klauskite informacijų apie 
knygų vardus ir kainas; atsa
kymui įdėkite štampas.

J. BARKUS
Box 129, G. P. O., 

New York. N. Y.

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Sales del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų, ir 
tt. Puikus stcičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys. • , , ,

KAINOS PRIEINAMOS /
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg. 3847

Lapkričio 21 d. buvo ALD- 
LD 145 kuopos susirinkimas. 
Sulyg- poros šimtų lietuvių, gy
venančių Los Angeles apielin- 
kej, tai susįrinko neprasčiau
sia, nors gali būt ir daugiau.

Tarp visų gerų raportų, vie
nas, reikia pažymėti, buvo ge
riausias už visus. Tai raportas 
komisijos, susidedančios iš mo
terų. Komitetas buvo išrinktas 
pereitą birželio mėnesį dar
buotis sukėlimui finansų del 
prieškarinio ir priešfašistinio 

j veikimo. Jos raportavo, kad 
j iki šiam laikui, su parengimė- 
liais ir aukom sukėlė $111.65 
ir pinigus pridavė Prieškarinei 
ir Priešfašistinei Lygai. Tai 
yra pagirtinas moterų darbas 
ir pasišventimas.

Reikia pažymėt, kad tos pa- 
I čios draugės priguli ir kitur 
1 ir veikia pagal išgalę. Mano 
j supratimu, prieškarinio ir 
■ priešfašistinio veikimo rėmi
mas šiandieną yra vienas iš 
svarbiausių, nes fašizmą jau 
turim, tik dar neišsiplėtojęs 

Įtiek daug, kad visiem būtų ai- 
Išku, tai ir svarbu kiek galint 
sulaikyti.

Išrinkta komisija surengti 
balių. Man rodos, kad mes 
perdaug turim tokių parengi
mų. Baliuose nei jokios ap- 
švietos negalima paskleist. 
Kodėl nerengt išvažiavimus į 
laukus, taip dabar žalia ir 
gražu kalnuos atrodo.

Kn. Korės. R-ka.

Lapkričio 18 d. įvyko pra
kalbos. Kalbėjo trys kalbėto
jai: du jaunuoliai, K. Stri- 
žauskas ir J. Jasiulevičius ir 
d, A. Bimba, “Laisvės” re
daktorius. Jaunuolis, d. Ja
siulevičius, davė raportą iš 
Antro J. V. Prieš Karą ir Fa
šizmą Kongreso, kuris įvyko 
Chicagoj. Raportą išdavė aiš
kiai. Iš to jaunuolio ateityj 
gali būti geras kalbėtojas. 
Bravo, jaunuoli! Lavinkis ir 
toliau, nes darbininkų gyveni
mas blogėja. Jį būtinai reikia 
taisyti. Kuo daugiau bus kla
siniai sąmoningų jaunuolių 
kovotojų, tuo greičiau bus pa
gerintas darbininkų būvis, 
nuversta kapitalistinė sistema 
ir įsteigta darbininkų valdžia.

Antras jaunuolis kalbėjo a- 
pie jaunuolių ir chorų reikalus. 
A. Bimba kalbėjo plačiai apie 
viso pasaulio darbininkų rei
kalus. Pasakė gerą prakalbą.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N.
_____ _ - Tėlefobas; EVergreen 7-1661

Buvo renkamos aukos Lietu
vos politiniams kaliniams, su
rinkta viso $10.79. Pinigai 
perduoti priešfašistiniam ko
mitetui, 
Lietuva 
bėjimo 
rengimo 
tuvos politinių kalinių 
ačiū visiems aukavusiems. Jū
sų auka sustiprins Lietuvos 
kovotojus. Ta dešimtinė pa
trumpins Lietuvos fašistinės 
valdžios gyvavimą ir pagrei
tins įsteigimą darbininkų ir 
valstiečių valdžios Lietuvoj.

ionai skelbiame .vardus tų, 
kurie aukavo ne mažiau 25c.: 
J. Zickus, St. Katainis, Satu- 
lienė, K. Yenkeliunienė, J. 
Laurinaitis, Stankienė, J. Ku- 
rąuskas, Stagvilienė, M. Rau- 
gis, S. Tūlis, J. Stravinskas, J. 
Jasiulevičius po 25c.; E. Sau- 
tra, Lideikienė po 50c.; L. 
Munkienė $1.

Taipgi trys ypatos laimėjo 
pusei metų dienraštį “Laisvę”: 
pirmas, M. Voveris, 881 Bank 
St.; antras, A. Kuncas, 14 
Green St.; trečias, J. Juot- 
kays, 429 Washing-ton Ave., 
visi Waterbury, Conn. Visi, 
kurie laimėjote “Laisvę,” jei 
dar negavote, tai greitai gau
site.

šiose prakalbose dalyvavo 
Vilijos Choras, sudainavo ke
letą dainų. Chorui už dalyva
vimą komisija taria ačiū.

Rengimo Kom. Narys-

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.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes 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- 
meninis, vestuvėms, krikšt”- 
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N« Y.

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, tuojau 
naudokitės proga.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Čia šiek tiek kitas dalykas. Čia daly
ko (rašinio) kompozicija sudėtinga ir 
paini, ir skaitytojui būt sunku sekt įvy
kius. Čia buvo negyvas audinys, kurį 
reikėjo atgaivint literatūrinio sumanu
mo dvelkimu.

Aš “sušukavau” šitą rankraštį. Bet 
aš tą padariau lyg tai paties autoriaus 
ranka. Aš išlaikiau po kalbą, jo stilių, 
jo literatūros nežinojimą ir asmenišką 
jo būdą. Tai buvo beveik auksadailio 
•darbas. K

Tokios rūšies darbas man teko ir anks
čiau daryt. Tas visuomet reikalavo įgu
dusios rankos ir ypatingo, beveik akto
riško, mokėjimo jaust visas autoriaus 
savybes.

gyvenimo istorija, jo paties parašyta ir, 
taip sakant, “apvesta” mano ranka.

6. Vaikyste.
Aš, Abromas, sūnus Isaoko, gimiau 

Tiflise. Dabar man 40 metų.
Mano tėvas darbininkas dirbo pas sa

vo brolį. Brolis buvo turtingas žmogus, 
o tėvas nieko neturėjo ir pagarbiai 
augštino savo jaunesnįjį brolį — Davidą 
Isaakovičą. .

O pas tėvą buvo penki sūnūs ir dvi 
dukterys. O vyresnysis buvau aš.

Motina mane atidavė į žydų labadary- 
bės draugiją, kur nemokamai mokino. 
Tai buvo savo rūšies puiki mokykla, kur 
mokiniams pusryčiams duodavo pyragai
čius, virintą pieną, bandeles ir net kar
tais dešreles.

O kuomet aš pareidavau namo, tai na
mie dažnai nebuvo jokio maisto.

Mano tėvas, iš prigimties lošėjas, išti
sas dienas praleisdavo lošdamas domino 
ir visiškai prasilošdavo. O pas motiną 
buvo maži vaikiščiai ir jai buvo sunku 
gyvent ir ji net tankindavęs nuo tokio 
gyvenimo, matydama pusalkaną šeimą.

O tėvo brolis, tai yra, mano dėdė, ne
žinojo jokių vargų ir rūpesčių, ir jo vai
kai kasdien rydavo vynuoges ir obuo
lius.

O aš į juos žiūrėdavau ir laįžydavausi.
Tuomet, jausdamas save likimo nu

skriaustu, aš pradėjau mokykloj vogt 
knygas ir vadovėlius ir pardavinėjau 
juos semi knygų pardavėjui. O už 
šituos pinigus taipgi pirkdavau sau 
skanumynų. Ir, taip darydamas, aš ma
niau: nebijokit aš savo atsiimsiu.

Bet štai mane pastebėjo šitam negra
žiam dalyke. Ir štai pašaukė mano 
tiną ir taip jai pasakė:

—Negerais darbais užsiima tavo 
nūs. Pasiimkit, žinot, jį iš mūsų 
kyklos.

Po šito tėvas mane mušė lazda, o moti
na šaukė: “Jis daugiau nedarys.”

Ir va, aš nustojau vaikščiot į mokyklą. 
Ir aš pradėjau vaikščiot po prekyvietes. 
Ir mačiau ten viską, kas galima buvo ma
tyt: ir kaip užsiima aferomis, ir kaip 
parduoda vogtus daiktus, ir ką daro 
žmonės, kad užsidirbt sau maistui ir ge
resniam neg jų gyvenimui.

7. Pirmos Aferos
Ir va, tuomet, aš—14 metų vaikėzas— 

nuėjau pramintu keliu. ’
Ten, turgavietėj, aš susiartinau su vie

nu žmogum. Jį vadino Akopu. Jis da
vė man paauksuotą laikrodį ir tokį pat 
apyrankį ir liepė šituos daiktus parduot, 
lyg tai būtų vogti daiktai. O pats jis 
prisimetė, kad jis taipgi nori šituos daik
tus nusipirkt, bet derasi. O koks tai go
bus mulkis, tai pamatęs, nupirko pas ma
ne ir labai džiaugėsi.

Po šito pasisekimo man pavesdavo pa
našiai tokias aferas. Ir aš šitą dariau, 
bet gaudavau menką atlyginimą. Ir man 
sakydavo: Tylėk, arba mes tave sumu-

Massachusetts lietuviai • darbininkai podraug su 
visais Lietuvių Darbiniųkų Susivienijimo nariais 
džiaugiasi tuo faktuį kad LDS tapo legalizuotas šitoj 
valstijoj; Po ilgų kovų, po' didelių pastangų, po ne
paprasto parodymo visų LDS narių pasirįžimo paga
linus pasiektas laimėjimas.

Dabai*, be abejo, Visos mū»ų pastangos bus deda
mos tam, kad kuoveikiausiai įsteigus LDS kuopų ši
toj valstijoj (iki'šiol-jų nebuvo) ir gavus kuodau- 
giausiai naujų narių, organizacijai.

Bet pirmiausiai reikalinga mums visiems parodyti 
entuziazmas ir turime atatinkamai tą visą įvykį ap
vaikščioti. '

Geriausia vieta ir proga paminėti šį taip svarbų 
istorinį laimėjimą — “Laisvės” bankiete ir koncerte 
kuris įvyks gruodžio mėnesio 1 dieną, 1934, Lietuvių 
abejose svetainėse, So. Boston, Mass.

Bus puiki koncertinė programa. Skani ir gera va
karienė. Puikus orkestras šokiams, kurie tęsis per 

visą vakarą. Drg. R. Mizara, LDS prezidentas, pa
sakys trumpą prakalbėlę apie mūsų laimėjimo reikš-

šim, o tai ir tiesiog nužudysim.
Vieną kartą mane areštavo, bet, žino

dami dėdės firmą, nieks nepatikėjo, kad 
aš užsiimu tokiais dalykais. ( 
teisėjas, kunigaikštis Ceretelli 
patikėjo, bet pasijuokė iš manęs/ 
mas, kad aš toks mažas ir jau t 
plėšiškai ir drąsiai apgaudinėju 
Ir tuomet mane paliuosavo.

Bet po to mane greit pagavo 
reikalą.

Vienam papulkininkui aš pardaviau 
“auksinį” laikrodį už 40 rublių. O jis 
man pasakė: “Jei bus dar—visuomet at
nešk.”

Bet kuomet pamatė, kas tai per laik
rodis, baisiai supyko ir pareiškė policijai.

Ir va tuomet mane sugavo ir priteisė 
pusantro mėnesio kalėti kalėjime.

Tėvas neateidavo su manim pasimatyt, 
o motina ateidavo. Ji mane labai mylė
jo ir sielojos, kad aš sėdžiu.

O kuomet mane iš kalėjimo išleido, at
sitiko taip, kad aš iš karto pakliuvau ši
tam dalyke. Man vėl priteisė pusantro 
mėnesio.

O kuomet išėjęs iš kalėjimo trečiu kart 
pakliuvau, mane, sulyg įstatymo, kaipo 
recidivistą, nuvedė į apygardos teismą.

Ir ten’man davė šešius mėnesius kalė
jimo. Aš maniau, kad man nepasisekė, 
kad aš taip dažnai pakliūva, bet man pa
sakė—tai visai normalus apsireiškimas.

8. Pirmoji Meilė
/

O aš buvau labai mitrus ir visuomet 
daugeliui patikdavau, ir mane kalėjime 
paėmė į vaistinę—išnešįot vaistus.

O kuomet aš išnešiodavau po kalėjimo 
kambarius vaistus, aš susipažinau su vie
na įdomia mergina, gražuole.

Ji ten pat kalėjime sėdėjo maž-daug 
už tokius pat dalykus, kaip ,ir aš.

Ji buvo vagilka. Ji dirbo po krautu
ves. Ji buvo “gorodušninkė.”

Ji įsimylėjo į mane vos pamačius ir pa
rašė man laiškelį apie savo meilę.

Ji buvo kazokė. Nuo Kubanės. Ją va
dino Marija Kornijenko. Ir ji buvo taip 
graži, kad visi į ją žiūrėjo ir visi stebė
jos, kokios būna moterys. ’ (

O pas mus prasidėjo romanas, bet man 
iki išėjimo pasiliko mėnuo laiko, o jai 
keturi mėnesiai.

Ir mes su ja susitarėm, kad aš lauk
siu jos kas ten nebūt.

Ir va, aš išėjau į laisvę ir vėl pradė
jau užsiimdinėt šitais dalykais.'

Aš labai mylėjau Mariją. Ir uždirb
davau daugiau, kaip visada. Ir aš jai 
pripirkdavau už 20 ir 30 rublių perdavi
mus,—kad viską tą veždavau kalėjiman 
su faetonu. Ir visi stebėdavos, kaip tai 
aš taip daug jai vėžioju.

Aš labai gerai apsirengdavau, buvau 
labai įdomus, pinigų turėjau daug ir per
davimai buvo tokie, kad ji nejučiomis 
mane labai pamilo, ir baisiai bijojo, kad 
aš ją apgausiu ir. jos nelauksiu.'

Bet aš ją taipgi pamylėjau, kad lau
kiau ištisus tris mėnesius.

Ir va, ji pasiliuosavo, išėjo į laisvę, ir 
mes pradėjom gyvent, kaip vyras ir 
žmona.

Bankiete Paminėsim
LDS Laimėjimą 
Mass. V aisti jo j!
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Kunigas Kasdien Lindo Prie Jaunavedės 
Ir Todėl Įvyko Tragedija

Jau vakar dienos “Laisvė- Brooklyn© išvažiavo 2>Z> metų 
je”, pirmame puslapyje buvo atgal. Los Angeles mieste jis 
rašyta apie tai, kaip Steinme- atsimetė nuo žydų tikėjimo ir 
tzų “medaus mėnesis” baigė- mokinosi biblijos institute į ku
si tragedija. Lieb Steinmetz, nigą, bet vėliau tą numetė, 
gimęs Buchareste, Rumunijo- Kada jauna pora apsigyve- 
je, augęs ir baigęs augštesnę no viešbutyje, tai greitai ten 
mokyklą Brooklyne, nušovė atsirado katalikų kunigas Jo- 
savo jauną pačią ir katalikų seph J. Leonard, 40 metų am- 
kunigą Joseph J. Leonardą. žiaus, kuris kunigavo senų 
; Policija toliau klausinėja koplyčioje, Lawrenceville, N. 
Lieb Steinmetzą. Jis sako, J. Katalikų kunigas viešbuty- 
kad jie apsivedė su Ruth 10 jo pasiėmė No. 934 kambarį, 
d. lapkričio, Meksikoj. Po to Jis knygose užsirašė kitu var- 
buvo vėl nuvažiavę į Los An- du John (ne Juozas, bet Jo- 
geles, ir iš ten busti atvyko, 20 nas) ir antrašą padavė iš 
d. lapkričio, į New Yorką tu- Trenton, N. J., kaipo papras- 
rėti “medaus mėnesį.” Jie su tas žmogus.
savimi turėjo $300. Pasiran-1 Kelios dienos atgal kunigas 
davojo Knights of Columbus susipažino su jauna Steinme- 
viešbutyje, ant 8th Avė. ir tzų pora ir prasidėjo baliavo- 
51st St., kambarį po numeriu nė. Leib sako, kad kunigas 
1222. ryte, pietų metu, vakarais vis

Jo jauna pati, kuri buvo tik lindo prie jų, tai prie stalo vi- 
17 metų, buvo muzikalių ko- si kartu valgė ir gėrė, tai at- 
medijų aktorka. Ji vaidini- eidavo į jų kambarį, net Stein- 
muose vadinosi Ruth Page, ki- metzo revolverį buvo pasie
ti dokumentai rodo, kad jos i męs ir išsinešęs. Lieb Stein- 
tikras vardas buvo Ruth Mary metz sako, kad jis jautė, kad 
Amstrong, 6 laisnes imdama, i gėrimas į jį veikia, jis nuo to 
pasivadinus Ruth T. Tilies, svaigsta.
bet manoma, kad jos tikra pa- Pirmadienį, jie veik visą die- 
vardė Pilies. Jos tėvas gyve- na baliavojo. Kunigas neši
na su antra pačia, o Ruth mo- gailėjo pinigų, duodavo jų ir 
tina, kažin kur yra rytų vai- siųsdavo Liebą parnešti vyno, 
stijose. Jos tėvas yra didelis degtinės, pamidorų syvų, o pa- 
turčius ir buvęs senatorius. Itsai pasilikdavo jo kambaryje

Lieb ir Ruth susipažino 6 su jauna Ruth. Kada dau- 
mėnesiai laiko atgal buse. Ji giau gėrimų Lieb parnešė, tai 
turėjus ir daugiau vaikinų, kunigas primaišė ir jam davė 
Lieb Steinmetz tėvas yra žy- išgerti. Po to Lieb pasijuto la- 
dų rabinas ir gyvena 1446 bai nuvargęs. Kunigas jam 
45th St., Brooklyne. Lieb iš tarė: “Tu esi pavargęs, nori

“Tamyla, Kabulu Mergele ’
Penkių aktų melodrama, vaidins Aido Choras.

Sekmad., 9 d. Gruodžio, 1934 m., Labor Lyceum Svetainėj.
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 3-čią valandą po pietų.

j miego, eik ir gulk pasilsėti*”
Lieb atsigulė, bandė užmig

ti bet negalėjo, vienok jis jau 
snaudė, kaip išgirdo, kada ku
nigas tarė jo pačiai: “Eikime 
j mano kambarį!” Kunigas ir 
Ruth išėjo. Jie nusileido nuo 
dvylikto ant devinto augšto. 
Lieb kiek laiko pagulėjo, pas
kui atsikėlė ir nuėjo Į kunigo 
kambarį. Jis priėjęs prie ku
nigo kambario žiūrėjo į vidų 
per rakto skyliukę. ’ Ką jis 
matė, kiekvienas gali suprasti. 
.Prie durų jį užėjo viešbučio 
.patarnautojas, . Paskui jis.pa
sibeldė, ir Įėjo į kunigo kam
barį. Ten jis surado katalikų 
kunigą ir savo jauną pačią 
Ruth pusiau išsirengusius. 
Lieb pasigriebė revolverį iš 
kunigo švarko, kuris jį buvo 
pasiėmęs nuo Liebo ir suvarė 
dvi kulkas kunigui, ir tris sa
vo jaunai pačiai Ruth. Po to, 
patsai Lieb apalpo. Viešbučio 
savininkas manė, kad jie visi 
trys negyvi, net pribuvusi po
licija ir Liebą už negyvą pas
kaitė, nes jis gulėjo išbalęs, tik 
vėliau atsigavo.

Lieb Steinmetz pasiėmė M. 
Machlis advokatą. Tiesa, jis 
sako : “Mano ‘medaus mėnuo’ 
baigsis elektros krėslu.” Jis 
sako, kad taip į jį paveikė gė
rimas ir tas, ką matė kunigo 
kambaryje, “ką jis nenorėjo 
matyti,” kad jam viskas pa
juodavo ir atliko žmogžudys
tę, patsai savęs nesuprasda
mas. Jis sako, kad kunigo 
lindimas prie jo pačios, nuola
tinis pirkimas svaiginančių gė
rimų, atvedė prie to. Iš to iš
eina, kad jauna pora negalėjo 
turėti tikrą “medaus mėnesį,” 
nes nuolatos į jų gyvenimą 
lindo trečias ąsmuo—katalikų 
kunigas, ktiris net vyrą nugir
dė, pasiuntė miegot, o jo pa
čią išsivedė į savo kambarį.

Katalikų kunigai bando pa
skelbti, kda nušautas kunigas 
nebuvo normalus, durnas, nes 
jis savo laiku sirgo, 1919 me
tais, influenza. Bet jie nieko 
pirmiau apie jį taip nekalbėjo, 
atrodo, kad kunigėliams ne
smagu,- kada toki dalykai iš
kyla, tai ir nori savo brolį dur-1 
nu apšaukti.

Mineoloje Komiui. Partijos 
Kova Už Bedarbių Reikalus

Mineoloj, komunistams va
dovaujant, sUphgta . smarkus 
protestas* pries badą. A. Per
ry su; keturių mėnesių vaiku
čiu ant rąnkų. ątėjo į šalpos 
biurą . ir : ręikąląv^) vaikams 
maisto^;pieno mp^yjkįloęę ir ki
tų reikmenų. McLaughlin, ku
ris pereituose rinkimuose buvo 
kandidatu ant Komunistų Par
tijos tikieto į Mineolos majo
rą, įteigė bedarbių reikalavi
mus, kad būtų duodama dirb
ti po 4 dienas į savaitę ir mo
kėtų po $5 į dieną; kad veltui 
suteiktų bedarbiams darbinin
kams anglį, apsiavus, blankie- 
tus, kambarius ir pavieniams 
duotų po $10 į savaitę pragy
venimui, jeigu neduoda darbų. 
Tuom kartu lauko pusėje be
darbiai darbininkai energingai 
demonstravo ir palaikė savo 
reikalavimus. •»

Jų Pelnai Labai Auga
Standard Oil Co. vedėjas 

Carl H. Pforzheimer paskelbė, 
kad 1934 metais ta kompani
ja pasidarė $168,001,529 gry
no pelno. Pereitais metais ji 
padarė $128,938,375 pelno. 
Šių metų pelnas ant $39,063,- 
154 yra didesnis. Štai kam 
geri laikai, Rockefelleriui ir 
jo prieteliams. Kada išnaudo
tojai tokius didelius pelnui pa
sidarė, lai darbininkas pasako 
ant kiek jo uždarbis paaugo ir 
būvis pagerėjo per šiuos me
tus ?

Kaip matot, kapitalistų val
džia su ponu LaGuardia prie
šakyj nė ant šių turčių uždėjo 
taksus, bet ant vargingųjų 
žmonių;' kad 'iš’ jų išlūpus 
$40,0'00,000.'' ’ Pro testuokime 
prieš LaGuąrdia taksus ir Rei
kalaukime apUksuoti kapita
listus, kurie šimtus ’milionų pa- 
sidaRo pelnė.

Darb. Apskundė Biurokratus
Marcus Wiener. patraukė 

teisman Amalgamated Food 
Workers unijos biurokratus 

I ant $100,000. Jie prašalino 
Wienerį iš tos unijos kaipo

Kovokime Prieš LaGuardia Taksus!

M. Buivydaitė
Tamylos Rolėje

Veikalas “Tamyla” yra paimtas iš kabulų ir arabų gy
venimo—Algerijoj, kuriuos valdo Francijos valdžia. Ta- 
nąyla yra dar pirmu sykiu statoma lietuvių scenon; ji ne
buvo pirmiaus niekur vaidinama. Tamyla pasakoja savo 
motinai, kaip ji myli arabą Aklį, kuris tarnavęs francūzų 
kariuomenėj. Tačiaus motina atsako jai, kad tėvas ją par
duoda senam kabului, prieš ką ji negali priešintis, nes 
vyras yra šeimynos galva. Taigi Tamyla vaizduoja—mei
lę, moterų teises ir kabulų gentės keistus įpročius. Tamy- 
los vaidyloms yra pasiųta specialės drapanos, kaip vyrams, 
taip ir merginoms; vaidinime dalyvauja 20 ypatų. Tamy- 
loje girdėsite dainaą ir giesmes.

žymesnes roles vaidina: M. Buivydaitė—Tamylos rolė
je; F. Jakštys—jos mylimo; motinos—V. Bubliūtė; tėvo— 
J. Nalivaika; Tamylos pirkiko—J. Mickūnas; kabulų ku
nigo—J. Judžentas. Visur buvusio rolę—J. Juška. Ma
žesnėse rolėse: A. Zablackienė, M. Sinkevičiūtė, A. Mar
tinkevičius, merginų ęnsemblis ir kiti aidiečiai.

Prašome publikos nesivėluoti, nes veikalas nėra trum
pas; mes norime pradėti vaidinimą laiku, kad pabaigus 
'Tamyla, galėtum draugiškai pasišokti.

. ’ Tikietų kainos: $1, 75c. ir, 50c. Tik šokiams 40 centų.
Tikietus galima gauti “Laisvėje” ir pas aidieČius.
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ŠOKIŲ ORKESTRĄ W. NORRIS’O
i Į J, Kviečia AIDO CHORAS.

Ponas LaGuardia ir miesto 
aldermanai nutarė uždėti 2% 
taksų ant visų pirkinių, kad 
sukėlus $40,000,000 neva be
darbių šelpimui. Tas reiškia, 
kad visos reikmenys, drabu
žiai, apsiavai ir kitkas pradės 
smarkiai brangti, nes jeigu ap
siavai $5, tai dar reikės mokė
ti 10 centų taksų, o ant ma
žesnių daiktų, reikės mokėti 
bent kelis nuošimčius. Ponas 
LaGuardia ir jo miesto valdžia 
neuždėjo taksus ant kapitalis
tų įplaukų, kurie milionąis do
lerių darosi pelnus, bet uždė
jo ant darbininkų, vargingųjų 
žmonių taksus, kad apsaugo
jus turčių pelnus. •

Komunistų Partija šaukia 
visus darbininkus i kova. Vi- 
sos darbininkų organizacijos, 
kliubai, unijos ir kitokios pri
valo siųsti protestus LaGuar- 
diai. Siųskite delegacijas prie 
vietos aldermanų ir reikalau
kite panaikinti taksų sistemą. 
Demonstruokit prie City Hali! 
Reikalaukit panaikinti aptak- 
savimą milionų vargingų gy
ventojų ir uždėti taksus ant 
kapitalistų milioninių įplaukų.

Jeigu darbininkai neatmuš 
šį LaGuardios puolimą, tai po
nai greitai susitars su subyių; 
ir karų kompanijomis; ir pa
kels yažinėjimo kainas iki*' 7- 
centų. Bus padaryta ir dar 
visa eilė kitokių darbinitikams 
apsunkinimų. Stokime į kovą,

kol dar yra nevėlu! Atremki- 
me LaGuardia ir jo kapitalis
tinės miesto valdžios pasikėsi
nimą ant darbininkų!

Komunistų Partija Sveikina 
Draugą Trachtenbergą

Komunistų Partijos Centro 
Komitetas sveikina draugą 
Alexander Trachtenbergą lai
ke jo 50 metų gimtuvių. Da
bar drg. Trachtenberg yra ve
dėju International Publishers 
išleistuvės, kuri jau daug pa
teikė anglų kalboje Markso, 
Lenino ir Stalino raštų, kurie
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tarnauja darbininkams jų kla
sių kovoj.
————r~T ; j—t---------------t—

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujAiislą madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar- 

baą ątjiekamaį t sulyg kiekvieno
* pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasjdabinti savo platokus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE
* ' . • '(Berber Shop) ' * 

WO UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y. : ;

žydą, tai yra pritaikindarhi 
Hitlerio metodas. Jis tada 
įstojo į International Con. & 
Baker uniją, bet laike vieno 
streiko, kada jis pikietavo, 
biurokratai iš AFW unijos 
164 lokalo užpuolė jį, sumušė 
ir skaudžiai sužeidė. Už su
žeidimą jis patraukė juos teis
man.

Trumpos Žinutės
l,------------------------------- ■ -............. ■ -A-

Pirmadienį į New Yorką 
atvežė laivais iš Francijos, In
dijos ir Anglijos $13,867,100 
aukso vertės.

Gaisrininkas J. J. Walsh, 42 
metų amžiaus, nusilaužė kairę 
koją, kada jis skubinosi prie 
Ditmars ir Rockaway gatvių. 
Vėliau pasirodė., kad gaisrinin
kai buvo bė feikalb pašaukti.

Mussolinis apdovanojo New 
Yorko policininką J. A. Pikę 
Italijos medalium už tai, kad 
jis energingai saugojo genero
lą Bąlbo, kada tas buvo porą 
metij atgal New Yorke. Vei
kiausiai greitai New Yorko po
licininkai gaus medalių ir nuo 
Hitlerio, nes jie ištikimai .tar
nauja ir Vokietijos fašistams.

Nicholas Shea, 60 metų, ku
ris su savo draugu gražiai su
gyveno 35 metus, susimušė ir 
atsidūrė teisme.

Williamsburgo Bedarbių 
Darbininky Didelis 

Parengimas
Williamsburgo Bedarbių Ta

rybos rengia didelį parengimą. 
Jis įvyks šeštadienį, 1 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St. 
Čia bus gera programa, šo
kiams grieš gera džiaztj muzi
ka įvairiausius šokius iki pat 
vėlumos.

Visi darbininkai supranta, 
kaip yrą sunkų bedarbių or
ganizacijoms Verstis, palaikyti 
namą, leisti, lapelius ir orga
nizuoti demonstracijas už be- 
dąrbiij reikalus. Ateikite ma
siniai! Įžanga yra tik 25 cen
tai ypatai.

Prakalbos Apie Ispaniją
Ispanijos darbininkų kovų 

reikalu yra rengiamos prakal
bos. Kalbės drg. C. Hath
away, penktadienį, 30 d. lap
kričio, 8 vai. vakare, Manhat
tan Lyceum, 66 E. 4th St., 
New Yorke. Ispanijos įvy
kiai yra labai 1 svarbūs, nes 
ten revoliucija nuolatos dau
giau įgauna jėgų.

Pranešimas
Piliečių Kliubo ir Jezavito 

Pranešimas
Piliečių Kliubas sykiu su Jezavito 

radio orkestrą ruošia šokius su do
vanomis sausio 5 d., kliubo svetainėj, 
80 Union Avė., nuo 7 vai. vakare. 
Apart kitko, bus ir valco kontestas. 
Vakaras ruošiama proga vienų metų 
sukaktuvių nuo jsikūrimo Ježavito 
radio orkestros.

' (283-284)

SUSIRINKIMAI
EAST NEW YORK, N. Y.
LDS 13-tos kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks pirmadienj, gruodžio 
(Dec.) 3 d.. 8-tą vai. vakare,. Kybu- 
rio svetainėje, 950 Jamaica Ave., 
Brooklyn,1 N. Y?

Visi nariai privalo atsilankyti.
Kuopos Valdyba.

PAJIEŠKOJIMAI
Aš 24 metų mergina pajieškau vai

kino apsivedimui. Turi būti ne jau
nesnis kaip 24 metų ir ne senesnis 
kaip 30 metų. Aš esu švari ir gera 
gaspadinė.. Vyras neturėtų vartot 
svaiginančių gėrimų, esu Amerikoj 
gimus ir augus. Rašant malonėkite 
ir savo paveikslą prisiųsti, taipgi at
sakant ir savo prisiųsiu, ant pareika
lavimo sugrąžinsiu paveikslą. Rašy
kite sekamai: Dorothy Petrosky, Box 
593, Springfield, Ill..

(281-283) 
PAJIEŠKAU Juozo Arlausko, jis pa

eina iš Suvalkų Rėdybos, Liudvi- 
novo parapijos, Šilavoto kaimo. Jo 
motina ir sesuo labai nbrėtų su juo 
susirašinėt, turim daug svarbių daly
kų pranešti. Jo brolis, Jonas buvo 
mainose užmuštas. Jeigu kas apie 
jį; žinote, arba jis pats pamatys šį 
rašinėlį malonėkite greitai pranešti 
man, už ką būsiu labai dėkinga. 
Anna .Arlauskas, .272 E. Henrietta 
Rd., Rochester, N. Y.

(281-283)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA •

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitijcrinsit

Stiliumi J PABANDYKITE! '

“Laisvės” Name
J. P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS).

■ • ! i ,;< t į ♦ . 1 ‘

LA1SNUOTAS GRABORIUS
I ‘ • 1 ‘

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duodamos myli
miems pašarvoti dovanai. Nuliūdimo valandoj, 
kreipkitės pas mus, patarnavimas bus užtikrin

tas ir už prieinamą kainą.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame ga
liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 

visokius medžio darbus, kokius tik norite 
ir kokių tik reikia

Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 
iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-2306

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

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

arti Grand Street* ‘
Telefonas Evergreen 8-10494

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

. Ofiso valandos nuo 
nuo

1
6

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. ii ryto

FLATBUSH OFXSAS 
2220 Avenue I 

Kampas E. 23rd 9t.

1/ O Iii I IO n O Atviri kojų skauduliai, Garankš-
|> II gi II Į 111 II čiuotos Kraujagyslės, Kbjų Reu-
■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokiety s Kojų Ligų Specialjstas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
: prie išdirbimo šių prekių. ; , •> 

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sergančiy Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomo^

Gydoma Odop 
Išbėrimai, Krata* 

Th io Nesveikumai} 
’ > i N e»r v ų Ligos 

Chroniški Skau* 
ffTf dūliai, Skilvio^
vįŲ \ Žarnų ir Mėšlą-
Vjz ' JKK / farn§s Ligos, A- 
W/// / b e 1 n as Nusilpi-

wmM/ Irtas* Nervų Įde- 
girnai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos'Vyrų ir Moterų Ii-, 
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. ♦
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išinirkštimai.
Prieinamos Kainos 1 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

• ’ I / ( 'f ; ♦ !
. . ‘ Įsisteigęs 25 metai • » 

Tarp 4th Avė. ir Irving PI,
. . New York:

Valandos—& A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 4'P. M,




