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Daugiau Karo Laivu 
Daugiau Orlaiviu. 
Veikalas “Čepajev.” 
Krizis Auga.
15 Metų Kovos.
Kraujas Į Miltus.

Rašo Valstiečio Sūnus

Jungtinės Valstijos jau bu- 
davoja 80 karo laivų. Pada
rytas tarimas dar statyti 24 
laivus pradžioje 1935 metų. 
Dabar karo laivyno sekreto
rius Swanson rengiasi pareika
lauti sausio mėnesį, kad dar 
būtų nutarta budavoti 78 karo 
laivai. Ir kada tam bus galas? 
Kada nustos šimtus milionų 
dolerių eikvoti karo maši
noms ?

Tai ne viskas; tai tik tas, 
kas atvirai skelbiama ir ruo
šiama karui. To paties Swan- 
sono vedamas karo laivyno 
departmentas paskelbė, kad 
Jungtinės Valstijos turi 350 
tankerių (laivų vežti žibalą). 
Jis skelbia, kad Japonijos tan- 
keriai, laivai, kurie nesiskaito 
karo laivais, gali būti paversti 
į kreiserius, ir Japonija jų tu
ri daug. Sako, kad vien nuo 
1929 metų Japonija pasibuda- 
vojo 34 tokius tankerius. Ka
ro laivyno departmentas rei
kalauja, kad ir Jungtinės 
Valstijos daugiau budavotų tų 
laivų.

Taip yra karo laivyno rei
kalu, o admirolas Stirling šau
kia: “Daugiau karo laivų! 
Daugiau jūreivių! Daugiau 
karo orlaivių!” Hearsto didla- 
piai palaikymui jo 'reikalavi
mų net “Liberty” (laisvės sta
tulos) pavfeikslą įdėjo užpultą 
Japonijos orlaivių.

Sovietų Sąjungoje draugų 
G. N. ir S. D. Vasiljevų vado
vystėje pagamintas naujas la
bai svarbus judis “čepajev.” 
Jis suloštas pasiremiant Fur- 
manovo veikalu tuo pat vardu. 
Į 10 dienų buvd jo pažiūrėti 
1,200,000 žjnonių. “Pravja” ir 
visi laikraščiai labai gerai at
siliepia. Jau pagaminta 45 ju- 
džio kopijos; bus dar, gami
nama 80 kopijų. Greitai vieną 
gausime ir New Yorke.
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Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! * Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimesite 
Pasauli!

Metai XXIV, Dienraščio XVITelephone STagg 2-3878No. 287NUŠAUTAS STALINO DRAUGAS, KARZYGISKAS KIROV
t t
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Šilko’Dažytoj ai Jau
Laimėjo Ilgą Kovą

PHILA. “LAISVĖS” KONCERTAS-BANKIETAS 
PAVYKO NEPAPRASTAI GERA!

Krizis didėja. Jungtinėse 
Valstijose smarkiai pradėjo 
augti bedarbių kiekis, mažėti 
gamyba. Roosevelto raganiš
kos pasakos apie panaikinimą 
bedarbės nuėjo vėjais.

Vokietijoje, kur fašistai for- 
siravo karo gamybą, jau ir 
ten vėl auga bedarbių kiekis. 
Francijoje bedarbė ypač di
dėja nuo liepos mėnesio 1933 
metų. Anglijoje ir Japonijoje, 
kur taipgi karo gamyba dirba 
dienomis ir naktimis, jau vėl 
auga bedarbių kiekis. Italijoje 
gamybos linija šokinėja, tai 
kiek pakyla, tai vėl puola že- 
jnyn. Abelnai kapitalistinis 
pasaulis krizio purtomas.

Penkiolika metų sukako nuo 
įsikūrimo Jaunųjų Komunistų 
Internacionalo. 1919 metų pa
baigoj įsikūrė tarptautinė re
voliucinė jaunimo organizaci
ja. Tada buvo, tik desėtkai 
tūkstančių jaunųjų kovotojų, 
o dabar jau yra miliėnai ir mi- 
lionai. Nepavyko nei Vokieti
jos Hitleriui^ nei Chinijos 
Chiang Kai-shekui išnaikinti 
jaunuolių organizacijas! Kiek
vienoje šalyje gyvuoja stiprūs 
jaunuolių revoliuciniai . susi
vienijimai. Penkiolika metų 
Jaunųjų Komunistų Interna
cionalo—15 metų kovos.

Sovietų Sąjungoje gamina 
mašinas, kuriose gyvulių krau
jus sudžiovina. “Krasnyj Ra- 
boČij” pagamino mašiną, kuri 
į valandą laiko sudžiovina 500 
kraujo litrų. Tokios mašinos 
džiovina ir pieną į miltelius. 
Kraujo ar pieno miltelius, rei
kalui esant, vėl paverčia į
skystį.* • " I •

PATERSON, N. J.—Tūk
stančiai šilko dažytojų pir
madienį paroduodami mar- 
šavo gatvėmis, tuom atžy
mėdami laimęjimą savo 
streiko, kuris tęsėsi nuo spa
lio 24 d. Šiandien atsidaro 
dažyklos, kaipo unijinės 
dirbtuvės.

Fabrikantai pasirašė dvie
jų metu sutartį su darbinin
kais tokiomis sąlygomis:

36 valandų darbo savaitė 
|ir tik laike skubiausių dar
bų 40 valandų savaitė; 66 
centai algos už valandą, tai 
yra 16 nuošimčių daugiau, 

Į negu buvo pagal senąją su
tartį pirm streiko. Jeigu 
darbininkas būna kurią die-, 
ną pašauktas darban, bet 
negauna dirbti, jam turi būt 
užmokėta už dvi valandas. 
Lygus mokesnis už lygų 
darbą vyrams, moterims ir 
jaunuoliams, kaip baltie
siems, taip negrams.

Dažyklose pripažįstama 
darbipinkų unija — Šilko 
Darbininkų Federacija. Fa
brikantai pasirašė, kad jei
gu del kokios priežasties iš
tuštėja unijisto vičta, tai tik 
unijinis darbininkas tegali 
būt samdomas į tą vietą.

Bosai, tiesa, išsiderėjo, 
kad į ištuštėjusias neorga
nizuotų darbininkų vietas 
jie gali samdytis neunijis- 
tus. Bet dažyklų darbinin
kai šioj apylinkėj yra beveik 
100 nuošimčių unijistai, o 
kitur bent 95 nuošimčiai pri
klauso unijai. Tuo būdu ši 
sutartis reiškia faktinai pil
ną unijos pripažinimą. Be 
to, samdytojams neleidžia
ma imt darban naujų darbi
ninkų, jeigu bent 90 nuo
šimčių senųjų negauna 
dirbt pilną laiką.

Kuomet vienas darbinin
kas turi prižiūrėt kito dar
bą, jam turi būt damokama 

juž prižiūrėjimą.
Samdytojai sutinka neimt 

darbo iš kitų dirbtuvių, kuo
met unija paskelbia jose 

' streiką. Dažų maišyto
jams, kaipo dirbantiems pa
vojingesnį darbą, bus moka
ma 10 1 nuošimčių daugiau 
algos.

Dažytojų Federacija‘ga
lės bile kurioj dirbtuvėj ir 
bile kada paskelbti streiką, 
jeigu samdytojai laužys tos 
sutarties sąlygas arba jeigu 
nevykdys skundų komiteto 
nutarimų.

Į sudaromą skundų konii- 
tetą įeis du darbininkų at
stovai ir du fabrikantų įga
liotiniai; o penktas komite
to narys bus paskirtas pa-

! gal tų keturių susitarimą. 
Nesutikimai tarp samdyto- 

i jų ir darbininkų turi būt 
■ pirmiausia sprendžiami tarp 
; tos dirbtuvės darbininkų 
‘komiteto atstovų ir samdy
tojų. Jeigu taip klausimas 
nęišsiriša, jis perduodamas 
unijai spręsti; o jeigu ir čia 
neprieina prie susitarimo su 
bosais, tuomet ginčas per
duodamas skundų komite
tui.

Tuo būdu ilgas ir energin
gas šilko dalytojų streikas 

įžymia dalim laimėtas. Dar
bininkams suteikė pergalę 
masiniai jų pikietai, bend
ras- frontas iš apačios, ne
paisant Eli Kellerių, Ger
manų, MacMahonų ir kitų 
bosam pataikaujančių vadų.

8,000 streikierių, pereitą 
sekmadienį susirinkę į Ar
mory, užgyrė streiko baigi
mo sąlygas, kurias perstatė 
jųjlokalo kovingas vice-pir- 
mininkas, darbininkas 
Charles Vįgoi-ito. ••

Mergina Išmiegojo 33 
Mėnesius, Kol Pabudo 
CHICAGO, Ill.—Privati

nė sekretorė Patricia Ma
guire, kuri 1932 m. vasario 
15 d. užmigo, tik dabar 
gruodžio 2 d. pabudo. Taigi 
be pertraukos išmiegojo 33 
mėnesius pas savo seserį 
Oak Parke. Ji dabar yra 
29 metų amžiaus.

Atbudusi Patricia dar ne
supranta, kas jai sakoma; 
bet gali perskaityti, kas 
parašoma, kaip tai, “pakelk 
ranką”, “pajudink pirštą” ir 
tt. Gydytojai sako, kad 
veikiausiai kokios nors bak- 
t e r i j o s pažeidė sąmonės 
centrus jos smegenyse ir to
dėl mergina taip ilgai ne- 
atbusdama miegojo.

Sekmadienį, gruodžio 2 d., 
mūsų darbininkiškos orga
nizacijos Philadelphijoj su
rengė bankietą - koncertą 
dienraščio “Laisvės” nau
dai. Reikia skaityti šį pa
rengimą nepaprastai pavy
kusiu. Koncertas buvo ,po 
pietų, o vakarienė prasidė
jo 6 vai. Kaip koncerte, 
taip bankiete buvo tiek pu
blikos, kiek veikiausia pa
tys rengėjai nesitikėjo. Gir
dėta buvo draugus besi-1 
skundžiant, kad pritruks! 
visko, nes įžangos kortų bu
vo išplatinta daug, o dar 
daug publikos atėjo, kurie 
tuo reikalu nebuvo iš ąnks- 
to apsirūpinę.

Reikia atiduoti kreditas 
parengimo komisijai. Ištik- 
rųjų ji davė puikų koncertą 
ir labai skanią vakarienę. 
Kuomet jinai sakė, kad turi 
paėmus specialius1 kukorius, 
tai sakė teisybę. Su tuo su
tiko visi, kurie vakarienėj 
dalyvavo. Nėra ‘ abejonės, 
kad visi tie,, kurie , šiemet 
dalyvavo “Laisvės” bankie- 
te-koncerte, dalyvaus ir ki
tą metą. ' |l : -v

Apie pačią programą ir 
apie kitus parengimo reika
lus parašys vietiniai drau
gai. “Laisvės” administra
cija labai dėkinga draugams 
ir draugėms, kurie šitą pa

rengimą sumanė ir jį taip 
puikiai pravedė gyveniman. 
Mūsų draugai philadelphie- 
čiai surengė diehraščiui di- 
džiausį pikniką ir dabar < 
bankietą-koncertą. Jie taip 
pat šiemet gerai dalyvauja 
dienraščio vajuje. Draugai 
Smithas ir Galeckienė dir
ba' vajuje sušilę.
i _________

Kablegrama Del Drg.
Kirovo Nužudymo

Nuo dienraščio “Laisvės” 
koncerto, kuris įvyko 928 
East Moyamensing Avė., 
Philadelphijoj, Pa., pasiųs
ta drg. Staliniu sekanti keb- 
legrama del drg. Kirovo nu
žudymo :

Gruodžio 2, 1934. 
Joseph Stalinui, 
Sekretoriui Sovietų Sąjun

gos Komunistų (Bolševi
kų) Partijos.
Septyni šimtai Philadel- 

phijos lietuvių darbininkų 
siunčia savo giliausį apgai
lestavimą bplšęįvikų partijai 
ir Sovietų valdžiai del nužu
dymo draugo Kirovo. šalin 
k o n t r - r e v oliucionięriai 
žmogžudžiai! Tegul gyvuo
ja bolševikų partija! Tegul 
gyvuoja darbininkų tėvynė 
—Sovietų Sąjunga!

Susirinkimo pirmininke 
POTIENĖ.

LIETUVOS ŽINIOS

Į Maskvą pribuvo Lietuvos 
valstybės dainininkė Gražina

Matulaitytė. “Pravda” rašo, 
kad ji turi, gražų balsą ir ge
rai išlavintą. Sovietų Sąjungo- 
ję ji dalyvaus eilėje koncertų. 
Matulaitytė lavinosi smuikuoti 
ir dainuoti Berlyne pas profe
sorių GuSlerį. . i I ...

Boikotuojama Meksika
BROOKLYN, N. Y. — 

Katalikų savaitraštis “Tab
let” praneša, kad viena di
delė dep’a^tmėhtinė sankro«> 
va New; Yorke atsisako im
ti phVdŪvin ėjimui gamintus 
Meksikoj tavprus; prie boi
koto . prįeš Meksikos pro
duktus dedasi ir dvi kitos 
stambioš krautuvės. • Kuni
gai džiaugiasi, kad biznie
riai pasiduoda jų kurstymui 
prieš “bedievišką” Meksi
kos valdžią. Jie tikisi, kad 
su boikoto pagalba galima 
bus prispirt Meksikos vy
riausybę sugrąžint bent da
lį senųjų teisių katalikų 
bažnyčiai toje šalyje. 

------- •

Paryžius.— Franci jos už
sienių reikalų ministerija 
savo raporte išreiškė baimę, 
kad Japonija gali per karą 
pasigrobt iš Prancūzų Indo- 

Chinijos koloniją. • t

Visi Valdininkai Unifor
muoti

KAUNAS.-r- Parengtas įsta
tymas, kad visi valdininkai ir, 
valstybės tarnautojai turės dė
vėti uniformą. Kiekvienos mi
nisterijos valdininkai dėvės 
skirtingai. Kai kurie įsitaisy- 
mui lėšas gaus iš valdžios, ki
ti taisysis savo lėšomis. Uni
formą būtinai turės; dėvėti tie 
valdininkai, kurie kasdien su
sitinka viešose pareigose su pi
liečiais.

Taigi Smetona įveda pilnai 
cariškų činovnihkų madą.

Airių Riaušės Prieš A «
Karalaičio Jodžius

DUBLIN. — Kuomet ju- 
damuose paveiksluose pra
dėta rodyti judžiai iš Ang
lijos karalaičio Jurgio- ve
dybų ceremonijų su Graiki
jos karalaite Marina, airiai 
sukėlė < riaušes teatruose. 
Daugelis puolėsi sunaikinti 
tų judžių filmas. šaukė: 
“Šalin Angliją! Tegyvuoja 
Airijos respublika.” i Riau
šėms malšinti buvo pašauk
ta kareiviai.

Anglijoj 673 dirbtuvėse 
jau įvesta reguliarė 5 die
nų darbo savaitė. Mat, ne
užtenka darbui ilgesnei sa
vaitei. 1

| Bausmė Kareivių Kapų 
Išniekintojams

KAUNAS.— Praeitą savaitę, 
apeliaciniuose rūmuose buvo 
nagrinėjama Klaipėdos lietuvių 
kareivių kapų ir paminklo iš
niekinto jų byla.

Apeliaciniai rūmai, pasitarę 
ilgiau kaip valandą, paskelbė 
sprendimą, kuriuo Finkbeineris, 
Gustas ir' Mikoleitis nubausti 
po 4 metus sunkiųjų darbų ka
lėjimu. Kaip jaunamečiams, 
vienas trečdalis numuštas. ’Wel- 
šas ir Vosylius išteisinti.

Fašistų Ambasadorius 
Apkaledoja Mokyklas
NEWARK, N. J.—Čia at- 

vykusį Italijos ambasadorių 
Amerikai Aug. Rosso pasi
tiko sveikindami 5,000 fa
šistų. Jis dabar apvažinė- 
ja parapijines italų mokyk
las, skelbdamas Mussolinio 
propagandą. %

NE FARMERIAI, O 
KAREIVIAI

Berlynas. — Hitleris dau
geliui smogininkų steigia 
mažių kės “pragyvenimo” 
farmukes. Sako,, kad jie 
bile valandą galima bus pa
šaukt po ginklu ir panaudoti 
kaip kareivai. > ,. ? ;

Žmones įnirtę Prieš lfrj^
Sovietų Nevidonus®

LENINGRADAS. — So
vietų apsaugos policija te- 
bekvočia kontr-revoliucinį 
niekšą Leonidą V. Nikolaje
vą, kuris pereitą šeštadie
nį nušovė draugą Sergijų 
M. Kirovą, Leningrado ap
skrities Kom. Partijos sek
retorių, vieną iš artimiau
sių ir gabiausių drg. Stalino 
sandarbininkų, karžygišką 
darbininkų vadą.

Tuo tarpu fašistuojantieji 
Hearsto laikraščiai Ameri
koj skelbia, būk Sovietai jau 
suėmę ir sušaudę dešimtį 
Raudonosios Armijos oficie- 
rių. Pasak tų geltonlapių 
išmislų, pačioj Raudonojoj 
Armijoj esą susekta sumok
siąs išžudyti visus bolševi
kus, Sovietų šalies vadus.

patys savo laikraščiuose ra- vi 
šo, kad pats nenaudėlis ND 

ikolajevas dar nėra sušaudy-
tas, o tik tardomas.

Nikolajev pirmiaus buvo <v 
Leningrado Darbininkų ir ■ 
Valstiečių Inspekcijos Tar- O 
nybos narys; bet apie- metai G 
atgal ta įstaiga buvo panai
kinta ir pakeista nauja, 
Kontrolės Komisija.

Visoj Sovietų šaly, kaipo !|| 
i gedulo (žėlavų) ženklas, iš
kabinta raudonos vėliavos 
su juodais apvedimais, iki 
pusei stiebų nuleistos.

(Apie drg. Kirovo gyve- į 
nimą ir darbus ir apie So- ' J 
vietų priešų sumokslus pla- • 
čiau skaitykite edito riale 
antram puslapyj.)

Hearsto laikraščių melagis 
korespondentas Don Levine 
ir panašūs šmeižikai iš pat 
pradžios paleido pasaulin 
niekšišką prasimanymą, būk 
didžiojo Putilovo fabriko 
darbihinkai išėję į streiką, 
o drg. Kirovas tą “streiką 
sukriušinęs”; todėl ir buvęs 
nužudytas. Bet tokio strei
ko visai nebuvo; o tą nelem
tą jų išgalvojimą sumuša 
paties Putiloyo darbininkai. 
Jie išnešė ugningą- rezoliu
ciją, kurioj šaukia atkeršyti 
už drg. Kirovo nužudymą 
ir išnaikinti visus Sovietų 
valdžios priešus.

“Broliai ir draugai! Le
ningrado proletariatas ne
teko savo vado, kurio vado
vybėje mes sunaikinome 
darbininkų klasės priešus, 
(Komunistų) partijos išda
vikus ir Trockio-Zinovjevo 
opoziciją. Tai drg. Kirovo 
kontrolėje, mes Putilovo 
darbininkai pastatėme pir
mutinį traktorių ir jo kon
trolėje mes pakėlėme trak
torių gamybą iki desėtkų 
tūkstančių.

Karo Tankai Daro Po v’1 
i L • < ’ -Vf 

60 Mylių Per Valandų1 i 
WASHINGTON. — Pa-Jįjj 

daryta' bandymai naujau-- ^*- 
siem$ kariškiems Amerikos' 
tankams. Jie yra 8 iki 40 
tonų svorio; gali per valAh- 
dą nubėgti , po 60 myjių; Jš- J 
viso toks tankas vienu p ra- . 
dėjimu padaro 2,400 mylių, 1 
nesustodamas nei gazolino 
dasipilti. Tankai ginkluoti 
didokomis kanuolėmis - ir . ’ 
kulkasvaidžiais. Kad dau
giau tų karo inžinų pasta
tyt, bus imama pinigai iš 
vadinamo viešų darbų fon
do, kuris skirtas neva be- ‘ 
darbiams šelpti.

Pereitame kare vidutinis 
tankas tebuvo apie 6 tonų 
svorio ir galėjo važiuoti tik 
apie 7 mylias į valandą. ' Ja

————————— • ‘V 
Šilko Dažytojai Smerkia S

Išdavikus Vadus
PATERSON, N. J.—Strei-,

“Savo priešams mes atsa
kysime smūgiu į smūgį. 

, Mirtis darbininkų klasės 
priešams!”

Tokio turinio rezoliucijas 
priėmė,ir kitų miestų darbų 
ninkai, .kolektyvizuoti ūki
ninkai, visos darbo masė§ 
apskritai. , . ,

Raudonojoj gi Armijoj ne 
tik nėra maišto prieš Sovie
tus, kaip kad kontr-revoliu- 
cionerįąi prasimano. Rau
donarmiečiai dega pasiryži
mu su šaknimis išraut ir ša
lin nušluot visus dar užsili
kusius , kontr-revoliucinius 
p i k t a d a rius, kapitalistų 
samdytus agentus, panašius 
į žmogžudį L. V. Nikolaje
vą. , . . .

Sovietų priešai, trokšda
mi darbininkų valdžios nu
vertimo,, meluoja net užsi
merkdami. JPav., pasakoja, 
būk Raudonosios Armijos 
karininkąi imami ir šaudo
mi, bet sykiu tie šmeižikai

ko užbaigimo susirinkime, 
pereitą sekmadienį 8,000 Sih . : 
ko dažytojų Armory svetai- :»$ 
nėję priėmė rezoliuciją, ku- - - C 
rioj pasmerkė Gormaną’ii’ v 
kitus vadus, kaipo išdavi
kus buvusio visuotino Ame
rikos audėjų streiko. Jie.uŽ- 
gyrė ir eilinių narių pėife. ■ 

kurias vadai buvo .?liucijas, kurias vadai buvo , 
j atmetę paskutiniame Šilko. / 
I Darbininkų Federacijos su
važiavime. Tarp tų rezoliu
cijų yra užgyrimas negrų ; 
darbininkų organizavimo ir /1 
atmetimas Darbo Federaci
jos prezidento Wm. Greeno 
laiško, kuriame jis reikala
vo išmesti iš unijų komunis
tus. ,

Viršininkų rinkimas ati- • 
dėtas dviem savaitėm. Vis
kas rodo, kad nebus išrink
tas ligšiotinis unijos vedėjas 
(manadžeris) lovestonietis 
Eli Keller, bosų pataikūnas, 
komunistinių darbininkų J 
priešas.



Antras

mohitfgi darbininkai ir darbininkės liūdi del 
drg. KiRovo mirties! Apdrt kitų milžiniškų

School); kuri čia*veikia’ jau 
senai ir turi gerų mokytojų. ŠYPSENOS
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Draugas Kirov ir Jo Mirtis .
Šeštadienį, 1 d. gruodžio, Leningrade, 

buvusiame Smolny Institute, o dabar Le
ningrado' Srities Pįoijiųnistų Partijos 
Ceįtre, nuo darbininkų klasės priešų ran
koj žuvo senas ir nenuilstantis bolševi
kas d. Sergiej MironoviČ Kirov. Drg. 
Kitov buvo 46 metų, gimęs 1888 metais. 
Bolševikų partijos narys nuo 1904 metų, 
žurnalistas ir ilgų metų veikėjas. 1906 
m. "caro valdžia uždarė jį 5 metams tvir
tovės kalėjiman. Po to jis dar kelis kar- 
tuą buvo areštuotas ir teistas. Bet d. 
Kitov nenusiminė del visų tų persekioji- 
mti, jis veikė Tomske, Irkutske, Vladivo
stoke ir kitur. Energingai dalyvavo pro
letarinėje revoliucijoje ir išbuvo piliečių 
kato frontuose nuo 1918 iki 1920 metų 
gajo. Draugui Kirovui ne kartą ir ne du 
miitis žiūrėjo į akis. Bet visada jis išli
ko -gyvas, Dabar žuvo nuo darbininkų ir 
valstiečių neprieteliaus rankos, metu, ka- 

*'dą I Sovietų Sąjunga milžiniškais žings
niais eina pirmyn industrijos, kultūros, 
apšvietos. ir abelnq socializmo budavoji- 
meJ . ’ 1 ’

Žmogžudžio rolę atliko tūlas Leonid V. 
Nikolajev, 30 metų, seniau dirbęs Darbi- 
niifkų ir Valstiečių Kontrolės Komisijoje/ 
kuri dabar yra panaikinta, priešų pa
pirktas gaigalas- ntišbve’ drg. Kirovą, ka- 

. da*|is ėjo pasakęs prakalbą susirinkime, 
^kuriame buvo svarstomi naujų atstovų* 
rirtkimas į Sovietus.

tjraugas Kirovas buvo nariu Sovietų 
Vadžios Centro Komiteto, nariu Sovie
tų {Sąjungos Komunistų Partijos Cent
ro į Komiteto nuo 1926 metų ir Politinio 
Bifcro nuo 1930 metų. <Įįs buvo sekreto
rius Leningrado srityje Komunistų Par
tijos.

Ęaip tik pasklido po Sovietų Sąjungą 
žirfia, kad žuvo drg. Kirovas, radio sto
tys pakeitė savo programą, griežė “In- 
tetfpacionalą”, laidotuvių maršą ir aiški
no' jo nuopelnus. Dešimtys milionų dar
bininkų ir kolchozninkų gerai buvo su
sipažinę su drg. Kirovo vardu ir darbais 
ir prisidėjo prie liūdesio, pasirįždarni dar 
su''-didesne energija vykinti socializmo 
būdavo j imą ir kovoti prieš klasinius prie-

Visoje Sovietų Sąjungoje didelis liūdė- 
sis,' fabrikų darbininkai, studentai, koV 
chpzminkai ir visa darbo liaudis iškabino 
ratudonas vėliavas, perrištas juodais kas- 
piįkis.

Komunistų Partijos Centro Komitetas 
išlėįdę pąręiškimą, kuriame, tarpę kitko, 
sako: “Su didėliu gailesčiu mes suteikia-

pąjrtįjąj, darMmkų klasei ir vk; 
sieįta' Sovietų Sąjufi^ūš dh'batttieiif, tdiįl- ‘ 
gi viso pasaulio darbininkams, kad 1 
<L ‘gruodžio, Leningrade, nuo pardavin- 
gofįdarbininkų priešo rankos, žuvo vie-

Reikliausių mūsų partijos veikėjų, 
kaftštas revoliucionierius ir labai myli
mai Leningrado darbo tnasių Bolševikų 
(Komunistų) Partijos sekretorius, narys

Centro Komitetu ir narys Politinio 
Bitfro draugas Sergiej MironoviČ Kirov.”

Rraugai Stalinas, Kalininas, Vorošilovas ir 
darikiti šešiolika pirmeilinių Bolševikų Parti
jos ‘įvadų padarė dar nuo savęs kitą pareiški- 
mąjlkuriame apibūdinama drg. Kirovo darbai, 
jo«įfc)lė proletarinėje revoliucijoje ir Sovietų 
Sąjungoje socializmo budavojime, o ypatingai 

'Lerjjrigrado srityje.
Dįraugas Kitovas bus palaidotas ketvirtadie

ni, <6 d. gruodžio,. Maskvoje. Jo kūno pelenai 
bunųtalpinti į Kremliaus sieną už Lenino mau- 
jįolcĮjau^. Ke ricn Sovietij Sąjungoje visa dar
bo klasė ir kolchozninkai, bet viso pasaulio są- l

Darbininkų algos 
156' rublių į mėne- 
jungiasi į kolekty- 
išnaikinti .kulokų

jo darbų, jam priklauso labai daug pasiseki
mas pravedime kanalo tarp Baltųjų ir Balti
jos jūrų, kurio reikalą jis kėlė jau 1929 me
tais.

Draugas Kirov žuvo hūo kontr-revoliucionie- 
riu rankos, kurie nesitveria savo kailyje, ma
tydami, kaip sėkmingai vykinamas gyveni
man socializmas. 1918 metais darbininkų 
priešai bandė teroro pagelba sunaikinti bolše
vikus. Jiems tada pavyko nužudyti dd Uric- 
kį, Volodarskį ir peršauti drg. Leniną. Darbi
ninkų klasė jiems atsakė geležiniu kumščiu ir 
kontr-revoliucijos jėgos buvo sukriušintos, o 
pasauliniai imperialistai išspirti iš Sovietų 
Rusijos.

Dabar, kada kapitalistinį pasaulį jau penkti 
metai purto dar niekados pirmiau istorijoje 
.^negirdėtas krizis, kuomet apie 60 milionų yra 
bedarbių, kada desėtkai milionų darbininkų 
badauja kapitalo šalyse, Sovietų Sąjungoje 
milžiniškais pasisekimais atžymimi socializmo 
budavojimo laipsniai. Jeigu 1917 metais į 
mėnesį buvo pagaminama 2,602,000 tonai ang
lies, tai dabar jau 7,479,000 tonų. Išbudavota 
traktorių gaminimo industrija, kuri 1933 me
tais davė 78,265 naujus traktorius, o 1934 me
tais tik į 10 mėnesių laiko jau cbavė 77,303 
traktorius. Viso Sovietų Sąjunga rugsėjo mė
nesį jau turėjo 258,000 traktorių, 31,300 kom
bainų, 3,383 elektros punktus, iš kurių buvo 
naudojama žemės ūkiui elektros jėga. Auto
mobilių industrija išbudavota ir 1934 metais į 
10 mėnesių laiko jau davė 57,517 naujų auto
mobiliu ir apie 75,000 trokų. Gelžkelių kie
kis padidintas. 1913 metais jie turėjo 58,549 
kilometrus, o dabar jau 89,900. Pereitais me
tais pagaminta 82,000,000 porų čeverykų ir 
90,000,000 kąliošų. Išvystyta galinga orlaivi- 
ninkystė, išb’udavoti milžiniški fabrikai gami
nimui čigūno, plieno, geležies, chemikalų ir ki
tokių reikmenų.

Visiškai likviduota beraštystė, pravesta ir 
pravedama daug kanalų, naujų kelių, plentų. 
Nugalimi šiaurių ledynai, 
proporcionaliai pasiekė iki 
sį,. žemės ūkyje valstiečiai 
vus, bendrijas; baigiama
(buožių) klasė. Darbininkų draudimas užtik
rintas, kiekvienas jaunuolis turi progą lavin
tis, mokintis, darbininkai ligos metu aprūpina
mi alga, senatvėje pensija, o kiekvieną metą 

. gauna vakacijzas su pilna alga. Lapkr. 30 die
ną iš Maskvos pranešė “New, York Times” 
korespondentas įąrold Denny, 1 kad vėl .darbi
ninkams pakeliamos algos nuo 12 iki 13 nuoŠ., 
kad nupiginama: kainos , ant duonos ir kitų 
reikmenų. Kortos pirkimui duonos panaikina
mos, įvedama pilna laisvė pirkimui, nes užtek
tinai yra duonos. Tas patsai korespondentas 
rašo, kad Sovietų valdžia šiemet į rezervą ga
vo 1,500,000,000. (bilioną ir penkis šimtus mi
lionų) bušelių grūdų, ant 390,000,000 daugiau, 
tiaip buvo planas. Reiškia, duonos ir kitokio 
maisto ne tik bus užtektinai, bet dar daug bus 
galima parduoti į užsienį. Tokia tai trumpojp 
sutraukoje Sovietų šalyje padėtis.

Tas veda, į pasiutimą užsienyje kapitalistų 
klasę, visus darbininkų neprietelius. Jie bijo
si, kad jų šalių darbininkai paseks Rusijos 
darbininkų pėdomis—nuvers savo kapitalisti
nes valdžias ir įsteigs Sovietus. Staugia vi
sur buržuazija, siunta, dūksta prieš Sovietus, 
bet ir vėl turi skaitytis, nes Sovietų Sąjunga 
pasidarė pasaulinis taikos faktorius.

Ne pripuolamai Bostone leidžiamas ir kuni
gų redaguojamas “Darbininkas” griebiasi 
bjauriausių melų, literatinės fikcijos, literati- 
nio razbaininkiškumo, paduodamas žinias iš 
1921 metų bado srities, perdėdamas baiseny-* 
bes apie tą badmetį ir įkalbinėdamas savo skai
tytojams, kad būk dabar taip yra Sovietų Są
jungoje.

Aišku, kad kapitalistinių klasių likučiai So
vietų Sąjungoje daro desperatiškas pastangas, 
kad pakenkus socializmo būdavojimui. Jie su
siriša-su užsiėnio imperialistais, kunigija, ir 
griebiasi teroro.

. , ~“£Tey^ York: Ąmericane” rašo Isaac Don Le
vine, vienas iŠ Efearsto laikraščių bendradar- 

f bių ir di^ljų melkgių Sovietų Sąjungos reika
lu. Jis sako: “Kelios priešstalininės organi
zacijos šiandien veikia slaptai Rusijoje.” To
liau jis paduoda,; jų Reikalavimus “laisvės žo
džio ir spaudos” — kapitalistiniams liku
čiams, “panaikinti kolektyvus” ir t.t. Visi tie 
reikalavimai yra prieš darbininkų ir valstie
čių reikalus, už ^grąžinimą kapitalizmo Sovie
tų Sąjungoj. TįOliaus pis rašo, kad neišven
giamai “prasidės raudonas teroras.”

Sovietų Valdžia nugalėjo savo priešus tada, 
kąda ji buvo silpna, kada jai visko stokavo, 
kada priešai buvo galingi. Ji dar lengviau 
nugalės ir be raudonojo teroro likučius kapi
talistinio rėdo, kurie iš pakampės drįsta žu
dyti darbininkų Veikėjus, žinoina, jie veikiau
siai turi ryšius sų užsienio imperialistais, nau
jo karo provokatoriais, bet visos jų ir jų sėb
rų pastangos nueis niekais. • Sovietų Sąjunga 
yra nenugalima, jos užpakalyje stovi he vien 
SSSk 170 milionų gyventojų, bet ir viso pa
saulio kovingi darbininkai!

Bostono apielinkėje buvo 
suorganizuota ipys savitar
pinio lavinimosi mokyklčš: 
So. Bostohe, Mbhtelloj iv 
Worcesteryj.

So. Bostone studijavimo 
pamatan paimta “Komu
nistų Manifestas.” Mokyk
lą lankė apskritai apie 25- 
30 asmenų. Ne visi, žino
ma, pasirįžusiai studijavo, 
bet dalis draugų atydžjai 
skaitė užduotus dalykus ir 
ėmė dalyvumą klausimų ri
šime. “Kom. Manifestas” 
pereitas nuodugniai ir tie 
draugai, kurie sušidomėjo, 
pašventė laiko ir atkreipė 
atatinkamos atydos, be abe^ 
jo, bus kur kas stipresni te
oretiniam žinojime.

Montelloj lavinimosi pa- 
grindan paimta; Bucharino 
“Komu'nizmo ABC” knyga: 
studijuota, apskritai, ko
munizmo principai. Moky
klą lankė apie 25 asmenys, 
bet ir čia, kaip ir So. Bos
tone, tūli buvo tiktai klau- 
sovai, bet ne aktyvūs mo
kyklos dalyviai. Kiekvieną 
vakarą vienas draugų sakė 
prakalbėles užduotomis jiem 
temomis. Montelloj, tenka 
pabrėžti, yra draugų gerai 
prasilavinusių ir dalykus su
prantančių.

Worcesteryj, deja, delei 
tam tikrų priežasčių nebu
vo galima užbaigti pradė
tas kursas, kadangi susida
riusios apystovos privertė 
padaryti net trijų savaičių 
pertrauką. Čia taipjau lan
kė nemažas būrys draugų ir 
buvo pradėtas studijuoti 
“Komunizmo ABC.” [

Be abejo, neskaitau, kad 
su 'mano apleidimu Bostono 
apielinkės, mokyklos turėtų 
užsibaigti. Toli to! Pareiš
kiau draugams, kad tai, ką 
turėjome, privalėtų būti tik
tai pradžia rimto ir pasto
vaus lavinimosi. Mokyklos 
turi būti palaikomos ir jo
sios lengvai ghlima palai
kyti, ypatingai paminėtose 
trijose vietose, kadangi (1) 
čia randasi gera vieta lavi
nimui—turi savo svetaines, 
kambarius, ir (2) čia randa
si draugų, kurie gali stovėti 
lavinimosi priešakyje.

Visose trijose kolonijose 
draugai nusitarė tęsti lavi
nimosi mokyklas. Tiesa, kai 
kur draugai pastebėjo, kad, 
ot, gali iškilti “nesusiprati
mų.” Gali šutikti tokių 
klausimų, delei kurių išriši
mo bus dvi nuomonės ir, ne
turėdami “autoriteto,” ne
galėsią jie kaip reikia priei
ti išvados. Tokiam atsitiki
me, patariau draugams, ga
lima panašius klausimus pa
siųsti “Laisves” redakcijai, 
kuri pasistengs klausimus 
išrišti per laikraštį. Tokiu 

‘ būdu iš. to nkūdės buš jne 
tiktai * suįdomintiems tuo 
klausimu draūgams, bet ir 
visiems skaiiytojamš.

Pastebėjau (kaip ir 
sur) dviejų nuomonįų drau
gų: vieni įvertina lavinimą
si, kaip jis turi būti komu
nistų ir revoliucinių darbi- 
nihkų įvertintas, o kiti, taip 
vadinąmi “praktiški’’ drau
gai, mano, kad neverta tam 
laikas eikvoti] Girdi, turi
me daugiau praktišką dar
bą' dirbti, o tegul lavinasi 
“jaunesni.” Tai, žinoma, 
labai didelė tų, draugų klai
da—tai žalingas nusistaty
mas. Reikia atsiminti ' tą 
Lenino mokymą: Be revo-

natvė ir. kitos kliūtys yra 
tiktai įsikalbėjimas, kuris 
kenkia patiems draugams ir 
visam mūšiį judėjimui. .

Nei vienas negali Užgin
čyti to fakto, kad vieną ar
ba du vakaru į savaitę kiek
vienas draugas gali lengvai 
paaukoti lavinimuisi. Te
gul tą padaro sistematiškai, 
daleiskim, per metus-dvejis, 
o pamatys, kaip toli jie bus 
pažengę; kaip platesnis jų 
bus regratis, kiek daug nau
dingesni jie bus revoliuci
niam darbininkų judėjimui 
ir patys sau.

So. Bostono draugai la
vintis turi progą labai gerą. 
Be to, kad patys tai gali 
padaryti, lietuvių kalboj, jie 
turi progų lankyti Partijos 
Darb. Mokyklą (Workers į

Ypatingai jaunimas, varto
jus gerai anglų kalbą, turė
tų atkreipti domesį | šį! rei
kalą. Kiek patyriau, labai 
mažai lietuvių lanko Dar
bininkų (tarptautinę)" Mo
kyklą.

Taigi, So. Bostono, Mon- 
tellos ir Worcesterio drau
gai! Padarytus’pažadus vy
kinkite gyveniman. Tęskit 
lavinimosi mokyklas. Studi
juokite. Turite progų, 
rite geras vietas, turite 
tenkamai literatūros, 
draug įgytą žinojimą 
naudokite būdavo j imu i
munistinio judėjimo, katras 
čia yra pusėtinai. . silpnas. 
Tiktai šitokiu keliu eidami 
atliksite tą darbą, kurį de
da ant įmūsų istorija—dar
bininkų klasės išsiliuosavi-: 
mo reikalai! -.

tu- 
už- 
Po- 
pa- 
ko-

Arti žeme
Po keturių dienų laivu 

keliavimo, kada jau daugu
ma keleivių sirgo jūrų liga, 
tai vienas iš sergančiųjų 
priėjo prie kapitono ir klau
sia: •

—Kaip toli mes esame 
nuo žemės? . : ' . t

Kapitonas:—O, apie trys 
mylios.

—Į 1 katrą pušę ?
—Tiesiaii žemyn.

O, Tas Nenaudėlis!
Varė, klausia Elzės: “Ir 

kodėl tu atsisakei tekėti už 
Tarno, kaip buvai pasižadė- 
įjusi?”

Elzė: “Jis dar neapsive- 
!dęs jau man melavo. Sakėsi 

Lietuvoj jau baigia žmo-! kiekvieną dieną darbe būna h’ inkstų spe-
nėse įsivyraut toks priežo-: girti, 
dis: Jei nori svetimais pinL 
gaiš paūžti, pabaliavoti, tai

■ ’ . ' ;------------------------------ -- 1

Kas Ta “Žmogaus Globos” Draugija
cialistas, o aš patyriau, 
jog jis tik bučernėje dirba!” 

“Visuomenei yra nežino- ■ 
mas faktas, kad draugijos I Jai Nekenkia

steigk kokią noi s Jabdarin- yra išlaikomas vie- i Jis: “Ar jūs pripažįstate,
gą draugiją. Nonncių tuo nas žmogus neva pasiunti- i kad bučiuotis nesveika?
malonumu pasinaudot yra 
daug, tad be galo daug yra 
ir visokių labdaringų drau
gijų, kurių didžiausias dar
bas rinkti gatvėse arba na
muose aukas ir ruošti įvai
riausias arbatėles. Be tų 
visų esamų draugijų nese
nai, būtent 1933 m. gruodžio 
mėnesį, įsisteigė dar “Žmo
gaus Globos Draugija,” kur 
sugužėjo neturinčios ko 
veikti poniutės ir ((— 
širdies ponai.

► H
niu, kuris jokio darbo drau-! Ji: v“Ąš negaliu pasaky- 
gijai beveik nedirba, o vieniai,—aš niekuomet...”

11 1 * • ’ 1 • 1 Jis: “Jūs niekuomet nesi-
bučiavote?”

Ji: “Aš niekuomet nesir
gau.”

tik valdybos pirmininkui p. 
Tomkui kasa daržus, valo 
sodą ir kitus ūkiškus dar
bus atlieką. Dar daugiau: 
yra išmetamas į gatvę be
rankis invalidas Muiyičius, 
kuris jokio prasikaltimo nė
ra padaręs ir yra ramus i 
žmogus.
me. Nukentėję. Liūdinin-

Teisybę Sako
Daktaras: “Kaip senai 

jūs pradėjote nužiūrėki, jog
• m. • *1 YUž faktus atsako-,!jūsų vyrui kas nors galvoje

geros kaį. Murzičius, V. Kaz
lauskas, ; Dzidavęckis, Gur- 

Ta draugija per laikraš- dzevičius.” .
čius ir šiaip visur kur gali Iš šito laiško su . nukentėr 
kreipiasi į Lietuvos ir Ame- jusiu ir liudininkų parašais
rikos visuomenę prašydama 
aukoti pinigais ir natūra, 
žodžiu, kuo kas gali, nes ji 
sakosi rūpinasi sunkioj bū
klėj atsidūrusiais ligoniais,, 
paliegėliais, žilos senatvės 
sulaukusiais, bedarbiais ir 
jų šeimomis, našlėmis, naš
laičiais ir tt. Ta draugija 
savo atsišaukime 1934 m. 
rugpjūčio mėn. 29 d. rašo: 
“Žmonių Globos Draugija” 
pasistatė sau tikslą—plačiu 
mastu šelpti medžiaginiai ir 
remtį moraliai visus tuos, 
kurie tokios pašalpos ar pa
ramos yra ištikrųjų reika
lingi ir sujieškoti darbo vi
siems tiems, kurie gali tą 
darbą dirbti.”

Tikslai, rodos, gražūs, 
žmonės geri ir malonūs, su- 
s i r ūpino nelaimingaisiais. 
Ir kaip gi rodos, tokiems 
kilniems darbams nepritar
ti? Tik deja, Visai nesenai, 
1934 metų VL. 18 “Lietuvos 
Žinių” 136 numeryj tilpo 
toks ir gerai įsidėmėtinas 
viešas laiškas. “Nuo š. m. 
birželio mėn. 15 d. ‘Žmogaus 
Globos Draugija’ atleido iš 
darbo 17 žmonių, kurie del 
sunkių ekonominių sąlygų 
dirbo draugijoj tik už maiš
tą, nuo. draugijos įsikūrimo 
dienos. * Dauguma atleistų
jų neturi jokių pragyvenimo 
šaltinių, yra išmesti į gatvę 
hadui ir skurdui. ?

“Įdomi aplinkybę yra ta, 
kad draugijoj pasiliko dirbti 
ašmens, turintieji savo ū- 
kiūs provincijoj ir Kaune 
gyveną tik del prabangos. 
Be to, draugijoj pąsiliko 
dirbti ir nėt gauną .piniginį 
atlyginimą nėpatais’omi al
koholikai, kurie už draugi-

matyt, kokia “labdarybe” 
užsiima “Žmogaus Globos 
Draugija.”, Tai įrodymas, 
kad buržuązinė labdarybė

r , 'f' . *1 ’ « ' * ■ ■

liucines teorijos negali būti jos lėšas nupirktus kostiu 
revoliucinio judėjimo. Se- mus yra pragėrę ir beVeik

negerai?” < -
Pąti: “Ogi nuo pat to lai

ko, kada jis ąpane apsive
dė”.,' i .< ■} , b < • I

Surinko Juodvarnis.

yra niekas skitas, 'kaip' dar
bo žmonių akių dūmimas ir 
jų išnaudojimas.

DARBININKU 
SVEIKATA

Pilvą Skauda

Visiems duodi patarimus 
per “Laisvę,” tai ir aš norė
čiau, kad pasakytumėt ir apie 
mano ligą. Man labai pilvą 
skauda. Rodos, adatos vaikš
čioja po vidurius, ir noris eiti 
laukan, bet negaliu. Aš einu 
laukan kožną dieną. Aš taip 

durius skauda, ir kaklas daros; 
kaip sustingęs. Kai nori pa
sukti, tai skauda. Aš buvau 
pas daktarą, bet nepagydė. Aš 
turiu gerą apetitą,; valgau ge
rai, bet hemifegu gerai. 1 ; V

‘Afsakymjąs * '

DR. J. J. KAšKIAUčltJS
371 Lake St„ < Newark, N. J. 

Telephone: Humboldt 2-7964

Bent kelių rūšių švieži vai
siai ir daržovės.

Truputis sviesto.
Porą stiklų pieno.

Vakarienei .
- ✓ i

Gabaliukas šviežios mėsos, 
arba žuvies ar sūrio.

Trečdalis salotos galvos.
esu sveika, tik tuos mano vi-• Pora šaukštų .grietinės.

švieži vaisią), ir daržovės,| . *7 '

bet gdlima ir konservuotų bei 
džiovintų ar truputį virtų.

Truputis. šviesto. • t i 
Pora ^stiklų' pieno. . f 

;Sauja riešutui 
. | - i i • ■ s ? c i »d

Galima ir riekutė-kita Čielo
' Bandykite,. Drauge, atatin- grūdo duonos, arba kepta su 

kimą maistą vartoti. Rytais iš- lupynomis bulvė.
gerkite po kelis stiklpfe nami
nio limonado: į kvortą van
dens išspauskite citriną it už
saldykite ruduoju cukrum ar
ba medum, ar geru siropu 
(“unsulphured molasses”). ‘

• ' ‘”1'

Pusryčiams v
Stiklas apelsinų arba pomi-! 

dorų sunkos, arba du oranžiai. *
Pora kiaušinių, ypač trynių.
Pora stiklų pieno.
Da kokių šviežių vaisių.
Nei duonos, nei pyragų, nei 

blynų, nei tyrės, nei taip kokių 
krakmolų.

Pietums

Trečdalis salotos galvos. 
Pora šaukštų grietinės.

Po kiekvieno valgio imkite 
po truputį kreidos miltelių, 
“prepared chalk 1 Įb.,”l po 
trečdalį šaukštelio, per kele
tą savaičių, paskui galima su
mažinti.

Kramtykite visa ką gerai, 
i Kas nesusikramto, berykite, 
bet palikite ant lėkštės.

Eikite gerai pasivaikščioti 
kasdiena. Pasimankštykite, pa
sigimnastikuokite. Kaklą gero
kai pasukaliokfte, nors jis ir 
skaudus. Giliai ^pakvėpuokite 
pilvu.

Be to, imkite iodo tinktūros, 
po lašą dukart kas savaitė, su 
vandeniu.



Trečias Puslapis

juo atviriau

darbi

jaunuoliai
Notary Publicvakare

bus Laisnuotas Graborius
660 GRAND STkuri

Sovietų at
JACK TARZAN

Final

Amerikos Komunistų Nusista 
tymas Darbo Unijų Klausimu

Ristynes 
prasidės 
8:15 v.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd Si.

Ik per 
įtaria 
munist’

Durys 
atsidarys 

kaip 7 vai 
vakare

Tarptautinis Darbiniu. Ap
sigynimas .repgia masinį mitin- 

gruodžio 
vakare, 
Mitinge

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

sąlygų, ir pavertimas
unijų darbininkų
turės būti pradė-

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

JOE BAKŠYS
RED CHANDLER
STANLEY HARCHAT

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

siekimais praeityje, kuomet 
mes beveik visiškai buvome 
apleidę darbą ADF. Ge
riau, jei mes padarysime pa- 

4 lyginimus su ta pozicija, ku
rią mes turėtum užimti Fe
deracijoj, atsižiūrint į ’ tą 
faktą, kad didelės darbinin
kų masės žengia pirmyn ir 
kovoja po ADF organizaci
jų vėliava.

Ši tai yra mūsų problema. 
Tiktai padarius tokius paly
ginimus bus naudos. Santi- 
kyj su tuo, mes turime nu
spręsti, kur ir iki kokio 
laipsnio mes turime keisti 
mūsų taktiką tam tikrose

T . P t .į P tir1 Draugai A. Ir J. K. Navalins 
krąsias darbininkų algas. 
Mes turinie visur reikalauti 
30 vai. darbo savaitės be 
numažinimo savaitinių algų. 
Nepaisant šitų ir kitų išplė
štų koncesijų ir 
frazių, pamatinis 
jos nusistatymas 
ir tas pats 
NRA 
kam, 
taikymo programos 
desnes atstovybes NRA ta
rybose, ir atakoš, nors jos 
nebuvo dramatiška konven
cijos dalimi, prieš komunis* 
tus ir visus kovingus i dar
bininkus, o taipgi; išmetimo 
jų iš unijos nusistatymas, 
šitokis tai kelias, kuriuo A- 
DF biurokratija suninka Lapkričio

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo 
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Kiek laiko atgal ALDLD 
219 kuopoje, Forest City, Pa., 
įvyko nesmagumas. Iš prie
žasties neaiškaus knygų vedi
mo ir asmeninių retikalų, di
džiuma ALDLD 219 kuopos

ir palengvinti išnaudotojų 
puolimams ant darbininkų 
klaSės.

Valdžios ir visos valdan
čiosios klasės nusistatymas 
šiandien
ir juo ciniškiau pulti darbo 
unijas ir stoti už atviras

pramonėse, idant politiniai darbavietes (open shop) 
galėtum mobilizuoti ir kon
centruoti mūsų pajėgas dar
bui šituos ADF darbinin
kuos.

Antra, mes turime daryti 
žingsnius šviesti visą Parti
ją supratimui šito nusista
tymo: Trečia, mes turime 
daryti būtinus organizaci
nius žingsnius, kad praves
ti'šitą nusistatymą.

Tai Reiškia įtraukimą vi- 
^ų. * Partijos narių į darbo 
unijas,? sustiprinimą mūsų 
Partijos pagrindo, tolimes
niu įtraukimu į jos eiles į puolimo 
Amerikos Darbo Federaci
jos darbininkų, ir sudary
mą aparato pravesti darbą 
nuo viršaus(iki apačios.

Aš noriu kalbėti vyriau
siai apie mūsų darbo unijų 
klausimu nusistatymą, kur 
ir iki kurio laipsnio mes 
esame padarę ir toliau pri
valome pagerinti mūsų tak
tiką tikslu, idant pasiekti 
mūsų vyriausį tikslą. Mū
sų taktika paremta objek- 
tyvėmis sąlygomis, kurias 
mes sutinkame tam tikru 
momentu, ir todėl reikalin
ga analizuoti šitą momentą 
pirmiau, negu mes galime 
padaryti peržvalgą mūsų 
taktikos ir uždavinių.

Šiuo tarpu sparčiai eina 
visuotinas buržuazijos puo
limas prieš darbininkų kla
sę ir darbininkų klasės or
ganizacijas. Mes teisingai 
paskelbėme mūsų 8-tos par
tinės kovencijos rezoliucijoj 
kapitalistų ir kapitalistų 
valdžios poziciją darbo uni
jų organizacijos klausimu, 
nurodydami, kad pamatinis 
valdančiosios klasės nusis
tatymas yra sulaikyti darbo 
unijų augimą ir akstinti 
kompaniškų unijų organi
zavimą, ypatingai pamati
nėse pramonėse.

Toly.džio mes nurodėme, 
kur ir kokiose sąlygose jie 
trokšta įvesti ADF biuro
kratiją, ADF organizaciją, 
kad pravedus klasinio ben- 
dradarbavimo nusistatymą

Lapkričio 25 d., Lietuvių 
Svetainėj, įvyko Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo vaka
rienė, kurią rengė miesto cen- 
tralinis komitetas, sukėlimui 
finansų Scottsboro jaunuolių 
bylos vedimui.

Laike vakarienės kalbėjo 
J. Peterson, nurodė, kaip svar
bią ir nepavaduojamą rolę lo
šia TDA klasių kovoje. Pro
gramos išpildyme dalyvavo V. 
ir J. Sukackai ir J. Latviūtė, 
sugrAjihdami smuiko solo ir 
duetus/ Draugė Latviūtė. su
dainavo 3 dainas, kurios išė
jo gana gefai. ši jaunuolė’tu
ri stiprų, gražų ir daug ža
dantį balsą. Patartiną jaunai 
dainininkei lavintis ir tankiau 
pasirodyti mūsų parengimuo-

apielinkfįiš miestelių 
svarbų mi-

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

paminėtas raporte telpa išti 
s^fi.—“L.” Red.

Kliubiečių Jubilėjus
Lapkričio 24 d. Liet. Pilie

čių Neprigulmingas Kliubas 
surengė 25 metų sukaktuvių 
balių. Įžanga buvo dykai, tad 
publikos buvo pilnutėlė sve
tainė. Baliaus gaspadorius, 
Ragauskas, pakvietė pakalbėt 
F. Sprainaitį, pirmutinį klįu- 
bo sekretorių. Sprainaitis nu
pasakojo visus pergyventus 
keblumus ir smagiai publiką 

I prijuokino.
Antras raportavo turtų se- 

įkretorius, P. Jarulevičia, apie 
kliubo stovį. Narių pilnai pasi- 
mokėjusių turi »' 175. Turtas 
siekia dešimties ’ tūkstančių. 
Streikieriam kliubas išaukftVęs 
virš $700 (7 šimtų dolerių).'

Trečiu kalbėtoju buvo da
bartinis kliubo sekretorius J. 
Gilius. Aiškino ką kliubiečiai 
pergyveno per tą 25 metų. 
Kiek streikų ir kovų su kapi
talistais jie perleido ir būda
mi patyrę tą sunkenybę, remia 
ir kitų miestų streikus. Primi
nė kliubiečiam, jog jie pergy- 
'veno kruvinąjį istorijos laiko
tarpį, kuomet siautė pasauli
nis karas. Ir šiandien dar 
spauda paduoda tas pasibai
sėtinas skaitlines užmuštų, su
žeistų ir išnuodytų žmonių. 
Aiškino, jog ir šiandien kapi
talistų valdomos valstybės 
rengiasi prie tokio ar dar bai
sesnio karo.

Po pasaulinio karo, virstant 
nuo sostų karaliam, išdygo ki
ta tironija—fašizmas ,kad ne
duot darbo klasei pasiliuo- 
suot, kad surakint ją ir išnau- 
dot. Taip pat priminė, jog ir 
Amerikos Morganai su Ko. 
geidžia fašizmo. Kvietė pu
bliką visur ir visada stot prieš 
karą ir fašizmą.

Ketvirtas kalbėjo jaunuolis, 
J. Bingeliukas, ragino jaunuo
lius stot į kliubą, kad, seniam 
išmirus 
kliubą taip, kaip jis yra.

Buvo keletas dainelių ir pu
blika linksminosi iki vėlyvos 
nakties.

Draugo Toth raportas pa
rodo, kad atsibuvusioje kon
vencijoje palyginti su se
niau buvusiam -Amerikos 
Darbo Federacijos konvek
cijom, mes galime atžynįę- 
ti pažengimą pirmyn ir kjad 
buvimas penkiolikos delega
tų, kurie parėmė mūsų pro
gramą tenais, reiškia padi
dėjimą mūsų darbuotės, Ku
rią mes vedame ADF ir pa
lankią dirvą mūsų darbWi. 
Nemanau, kad čia reikalin
ga eikvoti laikas palygini
mui mūšų dabartinių neblo-

žmonių buvo mažai, virš 
šimto. Kaip tokiam svarbiam 
tikslui, tai permažai. Ar drau
gai nepermato šios organiza
cijos svarbumo, ar pasiduoda 
paprastam dalykų nepaisy
mui ? Kaip vieną, taip ir kitą 
reikia naikinti ir daugiau 
kreipt atydos į savo reikalus.

Vakarienėj Buvęs.

sistatymą 
jų” reikal 
munistų I 
reformistinęmi 
mis klausirhu. 
ma tie visi dalyk 
rių trockist 
dažnai mūsų Partijai daro 
p r i e k a i š tu>< ir puolimus. 
Draugai skaityįo^ąi raginami 
šį raportą studijuoti. Męs 
čia jį patiekiamą ^atskirais 
straipsnis. Norimi 
skaityti jį original® 
me įsigyti l'The Cą

kitais punktais. Kuopos 
skundą

ALDLD Centro Komitetui.
Centro Komiteto organiza

cinė komisija nuskyrė dd. V. 
j Globičių, J. V. Stankevičių ir 
i J. A. Klevinską ištirti daly- 
Įkus. Ištyrus viską,, pasirodė, 
i kad jokio nuskriaudimo ALD 
jLD 219 kuopai nebuvo pada
ryta iš drg. Navalinskų pįfeės.

11 d. buvo išdubtas 
beaugančias kapitalistines i kuopos susirinkime -raport^ir 
atakas. . , . į ; ' : •

Yra aišku, kad rimta ko 
va prieš kapitalistinį ofen 

■ šyvą ant darbininkų gyveni 
įmo 
i darbo 
i įnagiais 
i tas tiktai komunistų, talki-, 
ninkaujant su visom kovin
gom pajėgom, pasiremiant 
radik&lizacija tarpe darbi
ninkų masių apskritai ir 
ADF eilėse ypatingai, jų no
ras kovoti prieš, ir jų plėti
mas defensyvo į ofensyvą 
prieš bosus, šis aiškiai sta
to pamatinį uždavinį, prieš 
kurį mūsų Partija stovi dar
bo unijų darbe. I ’ j

Kad darbininkai nepasi- 
refigę priimti bosų antmeta- 
mas sąlygas be kovos, pasi
rodo tekstilės pramonėj, 
kur Gormanas buvo privers
tas pripažinti, kad auga ju
dėjimas už išriaujo pradėti 
streikus. Taip jau faktai 
rodo, kad plieno darbinin
kai žengia pirmyn ir bent 
patys veikliausiej 
ninkai- ruošiasi Hovąi., Nors 
ir ne visiškai pasiliuosavę 
nuo NRA iliuzijų, jie vis la
biau ir labiau pradeda su
prasti, kad, nepaisant ADF 
konvencijos nutarimų, tik
rai atvira kova, organizuo
tumu ir streiku, pasiremiant 
savo pačių pajėgomis, jie 
tegalės sutikti . kapitalistų 
antpuolius, laimėti geresnes 
sąlygas, ir palaikyti ir su
stiprinti savo orgapizacijas.

Turint galvoj šitą tuojau- 
tinę objektyvę padėtį, pa
imkime mes eilę klausimų,, 
liečiančių mūsų nusistaty
mą darbo unijų atžvilgiu, 
kurie reikalingi arba pakar
tojimo, didesnio užakcenta- 
vimo, arba platesnio nušvie
timo.

(Kitas d. Stachel’io straip
snis darbo unijų klausimais 
tilps “Laisvėj” greitoj atei
tyj. _ “L.” Red..)

Washington. — Naciona- 
lė Mokytojų Taryba aps- 
kaitliuoja, kad vidutinei šei
mynai žmoniškai pragyven
ti reikia $2,500 įplaukų per 
metus, t Bet ar daugelis 
darbininkų tiek gauna?

Londonas,
stovas Maisky įteikė Angli
jos užsienio reikalų minisr 
teriui protestą prieš tūlo 
lordo Hailsmano prakalbą, 
kurioje jis apšmeižė ir iš
niekino Sovietų Sąjungą.

vienbalsiai priimtas. • , /r?
ALDLD Centro' Komitetas 

suranda, kad komisija • yfską 
teisingai ištyrė, jokio prasikal
timo iš drg. Navalinskų pirsės 
nebuvo. Mes raginame visus 
draugus ir drauges solidariai 
ir vieningai veikti organizaci
joje darbininkų klasės labui.

D. M. Šolomskas, 
ALDLD CK Sekretorius^.

< Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statoine naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, Štorams “&H6WdAfeius’’ 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

Worcesteryje Ristynes! Worcesteryje!
NAUDAI KNYGYNO

Ketvirtadienį, 6 d. Gruodžio-Dec., 1934
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott St. ' Worcester, Mass.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

kompaniškas unijas. Tas, 
įaišku,. ofna ranka rankon 
lir iškyla iš bandymų numa
žinti algas, pabloginti dar- 

{ bininkų darbo sąlygas, ir, 
ypačiai, kovoti prieš kylan
čias darbininkų kovas, ku
rios jau įgijo užpuolantį- 
jį charakterį ten, kur dąr- 
bininkai rimtai imasi kovoti 

I del 30 valandų .savaitės dar
bo įvedimo be numažinimo 

■algų, už pripažinimą unijos, 
Lir panašiai.

Kaipo pavyzdį augančio 
i, mes galime pa

rimti Roosevelto , “tuotar- 
pinę taiką,” kuri tikru
moj reiškia, jog valdžios 
nusistatymas bus atvirai ir 

jbrutališkai slopinti streikus, 
iir kovoti už verstiną arbi- 
traciją ir kompaniškas uni
jas. Tai buvo išreikšta pa
skelbime “tuotarpinės tai
kos” tekstilės pramonėj, 
dfuomet su valdžios pagelba 
streikas buvo sulaužytas. 
Reikalavimas indžionkšino 
prieš laivakrovių uniją New 
Yorke; prisirengimas naujo 
algų kapojimo plieno darbi
ninkams; Columbia distrik- 
to teismo nusprendimas, pa
reiškiąs nekonstitucingumą 
Geležinkeliečių Pensijų Di
liaus, paliečiančio milioną 
geležinkeliečių darbininkų; 
nesenai padaryti Richbergo 
ir kitų pareiškimai, jog (N 
RA) sekcija 7a yra nesude
rinama su unijinėm dirbtu
vėm; vėliausios General Mo
tors pastangos įvesti kom- 
panišką uniją, savo darbi
ninkams; bjaurus- Atlantic 
and Pacific kompanijos gra
sinimai uždaryti Clevelande 
savo krautuves — yra žen
klai išnaudotojų pasikėsini
mų ant darbininkų gyveni
mo lygmalos ir darbo unijų.

Jei mes užklausime, ko
kius žingsnius ADF biuro
kratija darė savo konvenci
joje, aky regyje šitų puoli
mų, tai tik tada tikrasis 
54-tos konvencijos pobūdis 
pataps aiškiu. Ar mes ga

ilime sakyti, kad konvencija 
įsu Green ir kompanija prie
šakyje ištikrųjų nutarė da
ryti ką, kad sumobilizuoti 
mases kovai prieš šias ata
kas? Neturime pamato ta
ikiems tvirtinimams, nepai
sant to fakto, kad, spau
džiant eiliniu nariu judėii- 
mui. kuris ADF eilėse reiš
kiasi, iįe buvo priversti nau
doti daug ‘kairių” frazių, 
netgi padaryti tam tikras 
koncesijas industrinių uni
jų klausimu.

Šitos koncesijos, įskaitant 
nutarimą leisti organizuo
tis automobiliu darbininkų' 
unijai,' nepaskirstant josios 
lokalų į įvairias amatų uni
jas, ir^organizuoti tarptau
tines unijas aluminumo ir 
cemento pramonėse, buvo 
padaryta, nes jie žinojo, jog 
jie negalės taip lengvai pra
eiti su savo senu nusistaty-, 
mu, kad darbininkai grei
čiau apleistų ADF, negu lei
stųsi bųti paskirstytais. Už- 
gyrimas 30 vai. darbo savai
tės yra pasėka darbininkų 
spaudimo už trumpesnes 
darbo valandas ir taipjau 
ADF biurokratijos bandy
mas nugalėti judėjimą už 
bedarbių apdraudą. Vado
vaujant Green ir Ko., 30 
vai. darbo savaitė gali pa-

Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
i yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

A v 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
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

gą ketvirtadienį, 
(Dec.) 6 d., 8 vai 
Central Auditorium 

’ r I girdėsim vėliausias žinias apie 
Scottsboro bylą, taipgi - bus 
protestas prieš pastangas de
portuoti Leon Galloiw, bedar
bių vadą, ’Niles, Ohio.

Vyriausiu kalbėtoju 
Abe Lewis, iš Clevelando 
taipgi Mrs. Mary Powers, is 
Birmingham, ; Ala 
žįsta Scottsboro vaikinus ir jų 
motinas, taip ir pati yra būvus 
įkalinta už organizavimą ko
vai negrų ir baltų darbininkų. 
Visi darbininkai raginami pa
silaikyti šią dieną liųošą. Tiki
masi ir iš ; 
atvažiuosiant į šį 
tingą.

, FOTOGRAFAS4 
JONAS STOKES

Traukių (paveikslus familijų, .ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks-* 
Jus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.

Reikalui esant 
ir ^padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES .
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Gerb. Worcesterio ir apielinkės Lietuviai ir Lietuvaitės!
Malonėkite visi atsilankyti <ant šių ristynių, nes bus net 

4 poros ristikų. Juose dalyvaus 3 Worcesterio lietuviai. 
Jūs turbūt dar neužmiršote praėjusios vasaros, nes mes 
jums davėm gerą “show” ant Olympia Parko, todėl atei
kite ir atvažiuokite pamatyti mus svetainėje, o mes ne
pamiršime jūsų šį ateinantį vasaros sezoną.

Main Bout:
PETER STURGIS

Semi
ALLEN JACOBSON
CHARLEY RICE
TONY KIŽOFF

“kairiųjų”
konvenci-

yrd vienas
pasirėmimas narių kaltino draugus A. ir J. 

priešinimasis' strei- K. Navalinskus pinigų reikale 
sustiprininįias klasių

di-' draugai padavė tokį

Rašo Jack Stachel
Nesenąi d. Jack Stachel 

patiekė pĮątų rąportą USA 
Kompartijos (Jeritro Komite
to Politiniam “ Biurui darbo 
unijų reikalais, šis raportas 
yra labai »svarbus, nes jis 

£ šiandieninį nu- 
v. “dualinių uni- 

apskritai Ko
mijos santikių su 

darbo unijo- 
čia paliečia- 

d(|]ei ku- 
lovestoniečiai^-

j , į LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

1 kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
’’ portfelių, valizų, skrynių, ku- 
“ parų, moteriškų pocketbook’ų 

ir kitokių šiem panašių daiktų.
■ Parduodame ir Lietsargius
" (Umbrellas)

■ 529 GRAND STREET
ę BROOKLYN, N. Y.
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Antrad., Gruod

PITTSBURGHO !R APIELINKĖS ŽINIOS
Rezoliucijos, Priimtos Pitts
burgho Lietuvių Konferenci

joj Prieš Karą ir Fašizmą
Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 

Fašizmą sušaukė konferenciją

rio, Greifenbergerio 
nužudymo sukaktuvių dienoj 
rengti masinius mitingus ir 
rinkti aukas rėmimui Lietuvos 
politinių kalinių.

3. Visosę kolonijose rengti 
prakalbas, aiškinant karo ir

čiornoĮšim. siųsti atgal, iš kur gauta 
tos stampos. Likusias nepar
duotas štampas taipgi reįkia 
grąžinti. Visiems reikia smar
kiai tuo klausimu darbuotis.

lapkr. 25, L.M.D. svetainėj, j fašizmo pavojų ir 
1421 Orr St., Pittsburgh, Pa. 
Konferencija buvo sėkminga. 
Delegatai atstovavo 25 drau- 
gijas-organizacijas su 2,500 
narių. Sekamos rezoliucijos 
buvo vienbalsiai priimtos:
Už Visuotiną Lietuvių Suvažia

vimą
Ši konferencija, apsvarsčius 

sumanytą Visuotiną Lietuvių 
Suvažiavimą, nutarė užgirti tą 
suvažiavimą, kuris galėtų iš
dirbti planus geresnei kovai 
prieš karą ir fašizmą.

Konferencija atsišaukia į vi
sas organizacijas-dra u g i j a s 
kviesdama remti tą sumanymą 
šaukti visuotiną suvažiavimą ir 
laiku rinkti delegatus į tą su- 
važiavima. v
Vokietijos Fašistinei Valdžiai planus tolimesniam veikimui! 

už bedarbių ir socialę apdrau
dą. Visos draugijos kviečia
mos rinkti delegatus.

Jūsų draugija turėtų irgi 
prisidėti prie to darbo. ■* Turė
tų nors vieną delegatą pasiųs
ti Washingtonan. Jeigu viena j 
negali, tai gali susidėti su ki-l 
tomis draugijomis ir taip pa
siųsti. Pasiuntimas delegato 
nekainuos daugiau, kaip $11.

Pilnam susitarimui, kaip pa
siųsti deleg. į Washingtona 
ir apsvarstymui viso svarbaus 
darbo šaukiama Pittsburghe 
konferencija subatoj, gruo
džio 22, Walton svetainėj, 220 
Stanwix St. Pradžia 11 
ryte. Išrinkti delegatai į Wa
shingtona turėtų būtinai šioj 
konferencijoj dalyvauti. Taip
gi kviečiamos ir tos draugijos, 
kurios neišgali siųsti delega
tus į Washingtona, prisiųsti 
atstovus į Pittsburgho konfer
enciją. Taipgi kviečiamos 
draugijos paremti finansiškai 
šitą svarbų darbą. Visos drau- 

į gijos kviečiamos užgirti tą bi-

Konferencija reikalauja tuo- 
jaus paliuosuoti Vokietijos 
darbininkų vadą Ernst Thael- 
manną ir kitus priešfašistinius 
kalinius, ir reikalauja sustoti 
persekiojus priešfašistiniai nu
sistačiusius žmones.

Konferencijos delegatai pa
sižada vesti grieštą kovą prieš 
kraugerius nazius.
Lietuvos Smetoninei Valdžiai

Mūsų Spaudos vajus neina

širdys; atslūgo, ries Helias į dar
bą “likosi atdarytas.“

Bet op, nebėkime taip greit, 
nes šis aktas dar neužbaigtas. 
Štai, ant rytojaus “laimėjusie
ji“ darbininkai nuvyko dar
ban. Kas gi atsitiko ? Nugi 
bosai pasakė eiti pas teisėją 
darbo, jeigu jis jiems turi, o 
ne čia. Tuo tarpu, kasyklų 
užvaizdos ofisas išleido žinia, 
kad nei vienas darbo “laimė
tojas“ nepasirodė darban.

ir kviesti įvairių srovių kalbė
tojus.

4. Remti rengimąsi prie So- 
cialės ir Bedarbių Apdraudos 
Kongreso Washingtone, sau
sio 5-6-7, 1935. Kviečia visas 
draugijas siųsti delegatus.

Rezoliucijų Komisija.

Svarbus Atsišaukimas į Vi
sas Pittsburgho Apielinkės

Draugijas Ir Narius
Sausio 5-6-7 įvyksta Wash

ingtone, D. C., Visuotinas Kon
gresas už Bedarbių ir Socialės 
Apdraudos Bilių II.R. 7598. 
Visos šalies delegatai suvažia
vę pareikalaus kongreso už
girti minimą bilių ir išdirbs

Konferencija, apsvars č i u s 
didelį persekiojimą Lietuvos 
politinių kalinių, nusistačiusių 
prieš fašizmą, ypatingai pasta
ruoju laiku didelį kankinimą 
politinių kalinių, reikalauja 
sustoti juos kankinus ir taipgi 
reikalauja visus priešfašisti
niai nusistačiusius kalinius pa- 
Ijuosuot.

Konferencijos delegatai pa
sižada vesti griežtą kovą prieš 
fašistinę Smetonos valdžią ir 
kviečia visas draugijas prie ko
vos ir už rėmimą politinių ka
linių. 
Reikalauja Paliuosuot Frank- Hri pasiųsti rezoliucijas bei 

field ir Egan 'mandatus sekamu adresu:
Fraternal Federation, 522 

' Konferencija, apsvarsči u s ' Court PL> Pittsburgh, Pa., ar- 
areštavimą darbininkų vadų|ba 1335 Medley St., N. S. 
Frankfield ir Egan ir nuteisi-: Pittsburgh, Pa. 
mą ant ilgų metų kalėjimai! į 
vien tiktai todėl, kad jie gynė 
darbininkų reikalus, vadovavo 
bedarbių demonstracijoms, ko-1 
vai prieš evikcijas, prieš “šerif; 
sales,“ prieš algų kapojimus,; 
reikalauja'tuojaus juos paliuo
suot.

Konferencija kviečia visas 
organizacijas ir visus darbinin
kus vesti grieštą kovą už po
litinių kalinių paliuosayimą.
Reikalauja 
MoOney ir

Paliuosuot Tom
Scottsboro Jaunuo

lius
augščiausias teis-Kadangi

irias paima pernagrinėti Moo
ney ir Scottsboro jaunuolių byr 
lą„ tai konferencija kreipiasi 
j šitą tfeismą su reikalavimu 
tuos nieko nekaltus kalinius 

' paliuosuoti.
Pasižada vesti kovą' už jų 

palĮuosavimą ir taipgi atsišau
kia j visas draugijas darbuotis, 
kad prispyrus augščiausį teis
mą juos paliuosuoti.
Sumanymai Del Tolimesnio

Veikimo

vai.

Mažasis Washingtonas, New 
. Kensingtonas ir New Eagle 
! kviečiami prie darbo, kad pa
siuntus delegatus į Washing- 
Itoną. Tose kolonijose visos 
draugijos bendrai susidėjusios 
lengvai gali pasiųsti po'dele
gatą. Pasiunčiam ir tam tikrų 
štampų, kurios parsiduoda ko
lonijose ir visur delei padengi
mo delegatų išlaidų. Už su
rinktus pinigus galima 40 nuo
šimčių pasilaikyti ^savo dele 
gatų pasiuntimui, o 60 nuo-

taip gerai, kaip kad reikėtų. 
Pasirodo, kad draugai mažai 
į tai kreipia atydos. Vajus 
eina prie užbaigos, o dar nie
ku nepasirodė Soho, South 
Side, New Kensington, Wa
shington ir kitos vietos. Nors 
prie pabaigos turėtų smarkiau 
mestis darban, kad neliktų nei 
vienos' kolonijos negavusios 
skaitytojų. Tuojaus praneški
te, kiek esate gavę skaitytojų 
arba atnaujinę?

“Daily Workeriui” aukų dar 
nesukėlėm šimtjnės. Kai ku
rios kolonijos, atrodo, nieko 
tuo klausimu neveikia. Pra
neškite, kiek jūsų kolonija ir 
kiek jūsų draugija yra sukė
lusi tam tikslui aukų.

Lenino mirties minėjimo 
dienoj bus išleista “Daily Wor- 

ikeris“ 30 puslapių, taipgi pa
didinti “Laisvė“ ir “Vii.“ Lie
tuvių Biuras nutarė užsakyti 
200 kopijų “Daily Workerio.” 
Visos organizacijos ir pavieni į 
draugai prašoma pagelbėti pa- i 
skleisti ta numerį. Gali kiek-\ieyo , . . , , n
viena draugija užsisakyti bent 
10 kopijų, kainuos tiktai 20 > 
centų. Kviečiame draugijas 
apsvarstyti tą klausimą seka- < 
mam susirinkime ir 1 
pranešti sekamu adresu, 1335 , 
Medley St., N. S. Pittsburgh, 
Pa., kiek nori užsisakyti kopi
jų. Pasiskubinkite siųsti už
sakymus.

Nieko nepešę darbininkai, 
žinoma, nukeliavo pas Malo
ney. Maloney—j-pas advokatą. 
Advokatas pasakė, kad jis pa- 
storos reikalingus dokumentus 
del tų “laimėtojų“ ir tik tada 
jie bus “užtikrinti“ su gayimu 
savo vietų darbe. Jau lapkr. 
27 d., bet “laimėtojai“ ir su 
dokumentais “nesirodo“ dar
ban. ’

Kada šie, naujos unijos ko- 
medijantai, žaidžia su šia, tei
sme išpūsta, pūsle, tai UMW 
of A vadai darbuojasi vis pa
kišdami koją šiems seniems 
vaikams. Po teisėjo pareiški
mui UMW of A vadai tuoj pa
reiškė neužsiganėdinimą tokiu 
pareiškimu, nesi teisėjas netu
rįs tiesos išduoti drausmės 
prieš legališkai egzistuojančią 
organizaciją ir turinčią kon
traktą su anglių baronais.

Teisėjas vėl išnaujo ilgiau 
pagalvojo ir pasakė, kad šis 
teismas bus atkartotas gruo
džio 1$ d. Taigi ir šis Malo- 

užsimojimas” neišdegė

lietuvių kalbos, bet skumfailaiko •liuosnoriai mokančių 
AF of L narių aukomis.

Kad komitetas galėtų sėk
mingai tęsti darbą už bedar
bių apdraudą ir šalpą unijos 
lokaluose, yra rengiama pra
moga šeštadienį, gruodžio 
(Dec.) 8, 8 vai. vakare, Im
perial Hall, 2409 N. Halsted 
St. šokiams grieš Sam Kissin’s 
Orchestra.

Bus turtinga ir įvairi pro
grama, du smuikos solo, tris 
muzikališkus pašaipos • veika-

juos 
dėsi, kad nėra lengva sude
rinti mokymas, ’ nes. vieni vai
kai daugiau supranta, o kiti 
mažiau, be to,, sunku juos ir 
suvaldyti. Draugė Žukauskai
tė mokina vaikučius dainuoti. 
Buvo pageidauta, kad vaiku
čius sumokinti kokį nors vei- 
kaliuką sulošti, bei; nėra tin
kamų veikalų. Viskas palikta 
komisijai ir mokytojams. Drg. 
Kazlauskas apsiėmė ir toliau 
mokyti, kiek jis galės.

Taipgi draugai-gės, 'kurie dar Šie
met nesate mokėję, prašau ateiti ir 
užsimokėti kuopai prigulinčias duoJ 
klės.

Kp. Fin. Sekr. P. Boika.
(287-288)

HAMTRAMCK, MICH

ALDLD 188 kp. prieš-metinis su
sirinkimas įvyks penktadienį, 7 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut nes turim daug svarbių rei
kalų apkalbėt; taipgi reikės naują 
valdybą išrinkti. Nariai, gerai sto
vinti ir pilnai užsimokėję, galės at
siimt “šviesa” numeris 4, ir keletą

neišdegs nei gruodžio 18 d.
Taigi pirmi žingsniai labai 

lėti, o kelionė labai ilga. Jei- 
tuojauS'ietąi bus žengiama, tai 

kada dar 711 angį, bus darbas 
atgautas, kurie už tą pačią 
priežastį liko prašalinti? Ka- 

'da jau pats Maloney galią lai
mės nuo Boylan’o ?

Beje, čia reikia nepražiop
soti tą Maloney’o žioplą žygį, 

Iki Lenino mirties minėjimo fai skundimą UMW of A, o ne 
dienai Komunistų Partija skel-' pačios jkorripanijos. Čia ir viš- 
bia specialį vajų gavimui nau-Įta turėtų suprasti tą, kad UM 
jų narių. Mes lietuviai netu- į w of Ai yra.negyva raidė, kiek 
rimę nuo to atsilikti. Kiekvie
noj simpatingoj komunistiniam 
judėjimui draugijoj turime iš-

liečia kompanijas, jų reikalų 
vedimą, . ,

Susipratę angį, netiki į an-
kelti klausimą apie stiprinimą g-liy baronų, teismus ir iš ten 
Komunistų Partijos. Per visą malonių nelaukia skundimu
gruodžio mėnesį pasidarbuoki
me, kad gavus naujų narių. 
Centro Biuras yra pagaminęs 
tam. tikrus į simpatikus atsilie
pimo laiškus, kuriuos reikia 
tarpe simpatikų paskleisti. Y- 
patingai kalbinkime moteris ir i 
jaunuolius. Jaunuolius reikia; 
traukti Į Jaunųjų Komunistų 
Lygą.

Gruodžio pabaigoj 'būtinai 
praneškite, kas pas jus buvo 
daryta gavimui naujų narių į 
Partiją ir kiek gauta, 
tos žinios 
Ypatingai lauksime žinių iš 
Washingjtono, Pa., New Eagle. 
Soho, S'. Side, Carnegies, 
Kees Rockso.

Kompar. 5 Distr. 
Liet. Biuras.

1335 Medley S.t., N.S. Pitts. Pa.

nei komp. nei komp. • įrankį 
UMW of A. Susipratę darbi
ninkai sako: kovą reikia jiems 
skelbti; grieštą kovą. Malo
ney to nedaro ir nedarys.

Jis parsidavęs.
Požeminis.

Savitarpinio lavinimosi ko
misija neatsilankė į susirinki
mą, tad jos ‘‘raporto nebuvo. 
Bet čia radosi d. Mizara, ku
ris mokyklą vadovavo. Jis ra
gino, kad 2-ra kuopa ir ant 
toliau tęstų mokyklą bent vie
ną vakarą į savaitę. Sakė, kad 
daugelio mūsų draūgų politi
nis prasilavinimas yra labai 
žemas ir dėlto kenčia, yįsas 
judėjimas. Patys draugai gali 
išsirinkti savo mokyklos. vedė
ją. CTjeigu kuriais nors klau
simais nebūtų galima susitai
kyti, tai jie galima'pasiųsti į 
“Laisvę“, kuri per laikraštį 
paaiškins.

Drg. Kazlauskas apsiėmė 
būti mokytoju-vedėju. Drg. 
Mizara patarė paimti dabar 
Olgino knygutę “Kodėl Turės 
Įvykti Komunizmas“ ir ją stu
dijuoti. O paskui galima' imti 
“Valstybė ir Revoliucija“ arba 
iš “Šviesos“ teoretiniai straips
niai lavintis. Knygų yra užten
kamai.

Susirinkime radosi ir R. ži- 
džiūnas, kuris yra ALDLD 2- 
ros kuopos nariu. Jis pasakė, 
kad kuopos nariai jį galėtų 
panaudoti kokiam kultūriniam 
darbui dirbti. Jis visuomet pa
sirengęs patarnauti. Įdomiai d. 
židžiūnas pasakė apie save. 
Jis sakė, kad jis buvo vienas 
iš pirmųjų ALDLD 2-ros kuo
pos narių ir dabar jis yra juo. 
Jis, tiesa, tūlą laiką buvo pa
sitraukęs nuo mūsų judėjimo, 
jis huvo nuklydęs per toli, pa
daręs klaidų, bet dabar jis ir 
vėl nori bendrai veikti ir da
lyvauti mūsų judėjime, kadan
gi jis paeina iš .tos pačios kla
sės ir nori būti su revoliuciniu 
darbininkų judėjimu. Nutar
ta, jei tiktai atsiras norinčių 
mokytis lietuvių rašybos, 
įsteigti mokyklą 
paimti mokytoju.

Taipgi nutarta 
skaitų sveikatos
klausimais. Būtų gerai, kad šis 
pageidavimas išsipildytų.

Beje, visi tie darbininkai, 
kurie norite lavintis, ateikite į 
savitarpinio lavinimosi moky
klą, ketvirtadienį, gruodžio 6 
d. vakare. Turėsime pamokas. 
Visi įsigykite po knygutę, 
“Kodėl Turės Įvykti Komuniz
mas?” ir ją studijuokite.

Lapkričio 25 d., Lietuvių 
Salėje, So. Bostone, daininin
kė Kubilienė turėjo savo kon
certą. žmonių buvo nemažai ir 
dainininkė gerai pasirodė sa
vo . profesijoj.

liukus suvaidins Chicagos Ko- 
lektyvis Teatras. Bus užkan
džių. Prie įžangos tikietų lei
džiama lamėjimui gera dova-! 
na. Tikietai iš anksto 30c., prie j 
durų—40c. Parsiduoda:* 160 
N. Wells St., Room 300.

J. Lawson.

knygų.
Fin. Sekr. A. Varaneckienė.

(287-288)

PRANEŠIMAI Iš KITUR

SHENANDOAH, PA. '
Iš ALDLD 17 kp. susirinkimo lai

kyto 18 lapkričio, čia verta pąžymėt 
keli komisijos sprendimai.

Pirmutinis tai yra rengiama vaka
rienė su koncertine programa, įvyks 
31 gruodžio prieš -naujus metus. Pro
gramą išpildys vietiniai artistai, kaip j 
tai Lyros Choras ,ir kiti. Taipgi bus Į 
dainininkų iš Reading ir Wilkes- : 
Barre. Po vakarienės ir programos 
bus šokiai prie geros orkestros.
' Komisija pranešė, kad su rusais 
draugais yra susitarę bendrai dirbt 
ir palaikyti darbininkų centrą. Tad 
mitingas įvyks 30 
šio laiko mitingai 
skutinį sekmadienį 
šio.

WORCESTER, MASS.
Nepaprastas ir svarbus koncertas, 

kurį rengia Amerikos Darb. Cho
ras, 9 gruodžio Darbininkų Centre, 
12o Green St., 7 vai. vakare. Jau 
metai laiko atgal, kaip šis choras su
sitvėrė, tai yra viena iš stipriausių 
tarptautinių dailės organizacija. Per 
tienus metus jie išgyvavo lošdami 
svarbias roles darbininkiškam judė
jime, už ką jiems priguli nuo visų 
darbininkų gausi parama. K

Šiame koncerte dalyvaus stambios 
lavintos dailės spėkos, kaip tai: 
Worcesterio Darbininkų Simfonijos 
orkestrą, plačiai pagarsėjęs Freiheit 
Gezangs Ferein choras iš Bostono, 
vietinis Aido Choras, ir keletą kitų 
vietinių artistų. Kviečiam visus dar
bininkus dalyvaut. Įžanga 35c.

(286-287)

tai
ir židžiūną

ruošti pa
ir kitokiais

gruodžio, ir nuo 
bus laikomi pa- 
kiekvieno mėne-

(287-288)

šu- 
d.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 57tos kuopos metinis 

sirinkimas įvyks penktadienį, 7 
gruodžio (Dec.), šis susirinkimas į-
vyks ankščiau, 6:30 vai. vakare, tai- | 
gi draugės-gai. prašom nesivėluoti, Į 
nes ši kartą turėsim nemažai darbo, i

DIDELIS NUPIGIN1MAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras KaškiauČius 

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

Box 129, G. P. O., 
New York, N. Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuvišką teptieką, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVK, ' * DETROIT, MICH.

Čia

So. Boston, Mass.
Iš Savitarpinio Lavinimosi Mo- 

Mums kyklos; ALDLD 2-ros Kuopos 
labai reikalingos. Susirinkimas; Koncertas

Kaip jau buvo rašyta, So. 
VfeMc B9ston0 ALDLD 2-ra kuopa

Maloney’o “Darbo Vaisiai” dymą M;',ol,ey 

Jau Rodosi
“Laisvės“. No. 26$ rašiau, i 

kad “Maloney, prakišęs vięuo-1 
se frontuose prieš Boylaną, 
užsimojo legališku keliu, per ką lapkr. 19 d. Maloneyo adv. 
teismą, atimti galią nuo jo. 
Ten pažymėjau, kad baronų 
teisme Maloney taip lygiai 
prakiš, kaip jis prakišo kovos 
keliu eidamas ir kad legališ- 
kas kelias bus labai ilgas. \ 

Tačiaus šis trumpas laiko
tarpis parodė, kad truputį 
“klydau.“ Jau anuos žodžius 
rašant buvo advokatas pasta
tytas darban. Ne ilgai trukus 
advokatui pasisekė pas teisėją 
Jones, kuris streiko laiku iš
davė indžionkšiną prieš strei- 
kierius, išgauti dieną, kurioje 
advokatas išdėstys apkaltini
mą prieš UMW of A vadus.

litinių kalinių. Požėlos, Gied-^Bet—atleiskite—ne už truk-

Konferencija priėmė seka
mus tarimus delei tolimesnio 
veikimo:
r' 1. Daugiau kooperuoti su 
Pittsburgh© Lyga Prieš Karą 
ir Fašizmą. Kitose kolonijose 
organizuoti komitetus prieš 
karą iri fašizmą. Ypatingai 
visos organizacijos turėtų im
tis platinti Lygos organą 
“Fight.” ? •

2. Smarkiau imtis darbuo
tis paliuosavimui Lietuvos po-

• f 
s

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

A. BALČIŪNAS /
321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y. >

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

Tel.: Foxcroft 9-6901

THIW°im°llIHllHlll°iri'lflIM

Geriausios Degtinės Amerikos Išdjrhimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginim^s tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

turėjo įsteigusi savitarpinio la
vinimosi mokyklą, kurią iki 
šiol vadovavo d. R. Mizara, 
kuris čia’ buvo tūlam laikui 
apsigyvenęs. Mokinių lahkėsi 

i tarpe 25-30. Kai kurie daly
vaudavo tiktai kaipo klausyto-1 
jai, neimdami aktyvaus daly- 
vumo diskusavime klausimų. 
Studijuota 1‘Komunistų Man- 
festas,“ kurį .ir užbaigėme. 
Daugelis draugų daug pasimo
kino, bėt buvo ir tokių, kurie, 
neskaitę “K. M.“ , mokytojo 
užduotų dalykų, mažai ką te
galėjo išsiriešti.

Lapkričio 28-tą dieną, va
kare, įvyko ALDLD 2-ros kuo
pos narių mėnesinis susirinki
mas. Įvairios komisijos išda
vė savo raportus ir jie buvo 
priimti. “Daily W.orkeriui“ 
mūsų kuopa iki šiol padarė 
tiktai $6, o buvo jai paskirta 
kvota $10. Plačiai diskusuota 
“Laisvės“ naudai ruošiamo 
bahkieto reikalai. Komisija 
raportavo ir 'po to buvo ren
kami darbininkai. Daug drau
gų ir draugių apsiėmė dirbti 
bankietėi

Išduotas raportas iš vaiku
čių mokyklos. Pasirodo, kad 
dabar rpdaUg vaikučių lanko
si. Drg. Kązlauskas mokina

i i ■(1 i i

UMW of A Pirmam Distrikte

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

ir Pašalpą yra liuosnorių 
duoklių organizacija ir pa-

paė- 
d ar

Kokių tik degtinių jus esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvąi- 

fiėms parėnis degtinių, kreipkįtės pas mus. ,

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės1”' Svetainės
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’’ui galios
mime, bet už trukdymą

1 binirikams atgavime darbų, 
j kuriuos kompanija atėmė už 
[ aktyvumą streike.

Teisėjas Jones paskyrė lai-

Marinelli išdėstė apkaltinimą 
prieš UMW of A vadus tan^e, 
kad jie esą priežasčia del ko 
Susquehanna Collieries Comp, 
negrąžina darbų keturiolikai 
darbininkų, streiko vadams.

Teisėjas, ilgai negalvojęs, 
pareiškė : “Aš uždraudžių 
jums, UMWof A vadams, būti 
ta priežasčia, o jūs, darbinin
kai, visi rytoj ramiai galite eiti 
darban.“ Tuomi teismas pasi
baigė. Viskas atlikta žaibo 
greitumu: adv. Marinelli ran
kas patrynė pasiimdamas atly
ginimą už “darbą“; Maloney 
jj pasveikino už atlikimą “pui
kiai darbo,“ keturiolikai angį.

Viena iš organizacijų, kuri 
lošė žymiausią rolę suorgani
zavime rnilžiniškos bedarbių 
demonstracijos prieš nukapoji- 
mą šalpos, lapkričio 24 d., tai 
buvo AF of L Eilinių Narių 
Komitetas už Bedarbių Ap
draudą ir Pašalpą, kurio cen
tras yra 160 N. Wells St. Jisai 
buvo sumanytojas sušaukti 
bedarbių ir '■ kitų organizacijų 
bendrą susirinkimą ir gelbėjo 
įsteigti Bendro Fronto judėji
mą ir sumobiližuoti bendrą 
veikimą Chicagos bedarbių ge
rovei.

Dėka to komiteto įtekmei 
unijos lokaluose buvo sudary
tas spaudimas 'į Chicagos 
tDarbo Federaciją, kuri, sėk
mėje to spaudimo, užgyrė de
monstraciją. A

AF of L Eilinių Narių Ko
mitetas už Bedarbės Apdrau
dą 
be

HYMAN BERGER
SAVININKAS

R/0Z4S 
OVAIMl/SOS 
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. 
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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M. ZOščENKO

Vieno Gyvenimo Istorija

nas

aš toks aferistas

Nors kempes pa

d ra

yra

Ir jis reikalavo, 
(o akmenų pas

BERLYNAS. — Jlitlerip 
valdžia nusprendė dažniau 
skirt mirties bausmę, ypač 
politiniams nusikaltėliams.

ciau supu

tokios vergijos

: “Jiems 
(žinoma, 
taip kal- 
visų dar- 
bedarbių 
Kanados

vergų 
kempes pavadinti PROLETA- 
RINfi.MIS MOKYKLOMIS. Jei- 
gu čia atvirų išstojimų streikų 
pavidale tiek daug ir nebūna,

rėmimas 
kaip tai 
žodžio” 

menesius

Užplūdus kempių darbinin
kams į miestukus, bedarbiai 
pradėjo reikalauti pašalpos. 
Dauguma organizuotai pradė
jo laikyti mitingus ULT salėje, 
siųsdami per išrinktus delega
tus miesto ponams peticijas. 
Bet dar daugelis buvo tokių, 
kad maldavo pas liberalinius 
ponus jųjų pasigailėjimo. Bet

Paradas pasibaigė visgi su 
laimėjimu nes mes jau gau-

Austrija Gerinasi Nariam
VIENA 

šistų valdžia uždraudė lai
kraščiams spausdinti žinias 
apie Vokietijos ginklavimą
si ir kitokius nepalankius 
Hitleriui pranešimus. Reiš
kia, katalikiškieji Austrų 
fašistai gerinasi hitleri
ninkams. '

šnipai ir buržuaziniai agita
toriai landžioja kas dieną. Vie
nas iš tokių nesenai bastės po 
kempes, verbuodamas į CBU 
(Canadian Bushmen Union), 
kurios ant aplikanto kortelės 
parašyta: “Komunistai nepri
imami.” Tai miškų darbinin
kams peršama buržuazinė uni
ja. Bet kaip pažinti komuni
stus, juk Komunistų Partija 
nelegalė ? Kas skaito darbi
ninkišką spaudą, tas jiem ir 
komunistas. Darbininkai at
sakė :

Kitas gal dar aiškesnis įro 
dymas, kad darbininkai reVo 
liucionizuojasi, tai 
revoliucinės spaudos, 
“The Worker,” “D. 
ir kitų. Sekant vajų 
matosi, kad kempių vergai pa 
remia daugiau, negu gali. G 
jeigu jie remia, tai ir skaito

heatlei- 
išduoti 

už mai-

550 Ponišku Kriminalistų
NICE.—Poniškų ištvirkė

lių lizde Rivieroj ir Nice j 
Francijos policija suėmė 
550 asmenų, suvažiavusių iš 
įvairių šalių. Jų tarpe yrą 
daug kriminalistų.

Kubos Gelžkelio Streikas
HAVANA.—Nors Kubos 

valdžia uždraudė streikus, 
bet vėl streikan išėjo Mo
ron Cabarien gelžkelio dar
bininkai. Reikalauja atmo
kėti užvilktas jiems algas. 
Gelžkelis priklauso Jungti
nių Valstijų kapitalistams. 
Del gelžkeliečių streiko ne
gali dirbti daugelis cukraus 
fabrikų. ’

“Pas mus kitokių ir nėra, 
apart kelių sugedusių šnipų.”

Tai buvo labai teisingas at
sakymas/ nes tas šnipas, ne
drąsiai paslankiojęs po kem
pes, išdūlino negavęs nei vie
no nario. Mes labąį gerai su
prantam, kO jie nori, o jie no
ri : pirma, tai sugriauti LWIŲ 
(Lumber Workers. Industrial 
Union), tai miškų darbininkų 
uniją; antra, užkirsti kelią re
voliucinei spaudai į miškų 
kempes, kurią bemaž kiekvie
nas darbininkas skaito.

Kalbant apie miestukus, ži
noma, ant biznio tas dar ne 
taip greit atsilieps, nes tokia
me darbininkų antplūdyje biz
nį dar gali sustiprinti laikinai. 
Dar yra darbininkų, turinčių 
po kelis centus. Bet kaip su 
tais, kurie vos kelias dienas 
tedirbo—mums tas apeina. 
Mums vėlei reikalinga supras
ti buržuazijos manevrai, delko 
jie ateivius pamainė kanadie
čiais ?

Kapitalistiniam kriziui gilė
jant, dideliems miestams pro- 
letarizuoj antis, gi tuo pačių 
revoliucionizuojantis angį ų 
masėms, buržuazija griebėsi 
gelbėtis, ištraukdama jaunimą 
iš miestų, parodant, būk val
džia jumis rūpinasi, kaipo pi
liečiais. Gi tuo pačiu ateivius 
per savo spaudą išvadina ali- 
jantais, komunistais ir ften‘0- 
rinčiais dirbti.

Kad suprast ant kiek val
džia rūpinasi savais piliečiais 
mes turime pažint kempių gy
venimą. Kad čia jaunimas,

tai reikia žinoti, kad čia perse
kiojami veiklesni draugai, 
daug daugiau, negu kitur.

Rodos lietuviškuos laikraš
čiuos nebuvo rašyta apie BCW 
U. Šioji unija turi apėmusi 
daugelį kempių. Gi tokiose 
kempėse yra išrinkti kempių 
komitetai ir palaiko nuolati
nius ryšius su subdistriktu (ku
ris yra Kenoroj). Man atro
do, kad čia kova planinga, ku
ri vienija (organizuoja) visus 
kempių darbininkus į vieną 
kūną ir kovoja už unijos nu
statytą mokestį 42 c. į valan-

Iš 16 į 17 lapkričio nakčia 
buvo apipiltas visas miestukas 
agitaciniais lapeliais. Tai bu
vo gyvybės eliksiras į sustin
gusių bedarbių nuvargusį pro
tą. Tą dieną puikavosi darbi
ninkų pilnos gatvės. Po piet 
susirinko į paradą tūkstan
tinė minia, kuri, nešina vi
sokius plakatus, traukė di
džiąją gatve link miesto valdy-

Šiai naujai bedarbių armi
jai, kurių skaičiuje daugelis 
vedusių, darbų gauti tiesog nė
ra galimybės, nes gelžkelių 
kompanijos senai jau juos pa
varė, gi miškų industrijoje taip 
pat visai silpnai dirbama; tuo 
labiau, kad įvedus darbą nuo 
štukių ar metrų vienas darbi
ninkas padaro už 3 ar 4 dar
bininkus. X

Rooseveltas Planuoja
Panaikinti Pašalpas

• WARM SPRINGS, Ga.— 
P r e z i dentas Rooseveltas 
svarsto planą, kaip panai
kinti tiesioginį bedarbių šel
pimą, o to vieton suvaryti 
visus tinkamus bedarbius į 
verstinus darbus bei į vadi
namas “pasilaikymo” far- 
mukes. '

rėjimo. Daugelis matyti ap
šašusiais veidais. Yra pamato 
manyti, kad daugelis yra užsi
krėtusių venerinėmis ligomis.

Man dirbant vienoje iš tokių 
kempių prie miestuko Schrei
ber, Ont., miesuke sirgo vene
rinėmis ligomis 19 merginų. 
Gi kempių darbininkai ten lan
kosi kas vakaras. Ar negali
ma manyt, kad per kempes a- 
tėjo ta liga? O jei' ir ne, tai 
ar dabar negali kempių darbi
ninkai užsikrėsti? Bet gi su 
tais žmonėmis iš ivieno tenka 
praustis, gert, valgyt ir kartu 
gulėti. Ant daktaro išskaito 
50 centų į mėnesį, bet kempė
se dar niekas jo nematė. Jei 
nori vaistų ar matyti daktarą 
—už viską reikia mokėti.

Verčia Misti Puvėsiais

LIETUVI V ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Ar Vergaus Ciagimiai?

Dabar skaitytojas gali per 
prasti, kiek 
kempės moraliai stprina kapi
talizmą. Tiesa, dabar jau ir 
tie darbai baigiasi. Per di- 
džuošius Ontarios ir kitų pro
vincijų kalnus akmenys jau 
pramušti. Per didžiausius šal
čius ir karščius Europos jauni 
vyrai dirbo taip sunkiai, pu
siau alkani, turėdami blogiau
sias gyvenimo sąlygas, gi mo
kesnio gaunant tik 5-10 dole
rių į mėnesį. Nekurie iš to 
uždarbio turėjo maitint šeimy
nas (čia mokesnis buvo pakel
tas tiktai 1 balandžio, š.m.). 
Tuomet jie buvo geriausi pil
iečiai. .Bet kaip greit sunkieji 
darbai pasibaigė ir algos, per 
organizuotų darbininkų spau
dimą, buvo pakeltos, tuojau 
juos pakeitė anglais darbinin
kais.

Ar jie bus’buržuaziniais u- 
darninkais, ištikimais vergais? 
Gal dalis iš jų laikinai apsi
džiaugs išėję iš didmiesčių su- 
plainių, bet klasiniai sąmonin
gi darbininkai gerai supranta J 
buržuazijos jais rūpinimąsi.; 
Pagyvenę tokiose sąlygose, i 
daugelis iš jų apleis kempes! 
tokiais marksistais, kad iš-1 
moks ne tiktai kovoti, bet ir 
vadovaut kovose prieš buržua
ziją.

Komunistu Partija Dirba

—O tu ar lauksi manęs?
Ji pasakė: .
—Aš taip manau, greičiausia, lauksiu. 

Bet tikrai, nežinau.
Ir va aš daugiau kaip pusmetį sėdžiu 

anglų kalėjime. Ir nei apie ką nieko ne- 
žinath \

Man buvo ten labai sunku sėdėt.
Kalbėt, žinoma, negalima, rūkyt nega

lima. Kambarys—vienukė. Ir visame 
toks .griežtumas (disciplina), kad jūs, 
gal, nustebsit.

Viskas buvo daroma pagal komandą. 
O jei ko neatlikai—muša boksu į sunkį ir 
į pilvą ir neduoda pusryčių, arba ten ka
vos, arba uogainės, arba dar ko nors.

Išsyk, kaip mane atvedė kalėjiman, 
man davė tokį lapelį, kaip meniu. Ten 
buvo parašyta visos kalėjimo taisyklės. 
Ir vertėjas man šitas taisykles perskai
tė. Nors aš ir pats supratau angliškai.

Man davė skardinę su numeriu. Ir pa
sakė, kad pavardės pas mane dabar nėra 
ir nėra vardo, o yra numeris, kaip kad 
pas šunį—1028.

Ir pasodino į vienukę.
O iki skambučio ten sėst negalima bu

vo. O reikėjo stovėt. O kuomet buvo 
skambutis, tai reikėjo gult, o stovėt jau 
buvo nevalia. Ir aš iki šiol nesuprantu, 
kaip tai pas juos būna.

Maisto duodavo mažai, bet jis buvo 
gana skanus. Bet dasipirkt negalima 
buvo, kaip, pavyzdžiui, pas mus. Ir abel- 
nai ten nors milioną turėk—niekas ne
duoda perdavimo. Pas juos kodėl tai ši
to nėra. Ir dėlto man buvo nuobodu sė
dėt. Aš nemačiau niekieno rūpesnio.

Į darbą jie žiūrėjo griežtai. Jiem rei
kėjo takais rišt ristuvą—plukti, arba 
skaldyt akmenis. O jei kas blogai dirbo 
—seržantas prieidavo ir duodavo gerą 
boksą.

Bet paskiau man pakeitė darbą. Aš 
patikau anglams ir mane paskyrė skal
byklos šefu.

Va, ten aš turėjau didelį autoritetą 
tarp anglų. Aš buvau geras vykdytojas, 
ir anglai stebėdavos, kokius puikius bal
tinius jiems išduoda po skalbimo. Ne, 
pats aš neskalbiau, bet aš tvarkydavau 
šitą dalyką. .

Kapralai ir seržantai duodavo, skad 
mes išskalbtum baltinius, ir už tai kar
tais mums duodavo buterbrodus. Tas 
bent kiek pagražindavo mūsų gyvenimą.

(Daugiau bus)

nę), negu 
nes lovos 
nuo tada, 
kempės, 
meta į krūvą, o po to išduoda
mi kitiems, naujai atėjusiems. 
Dėlto čia atėjęs utėlių gausi į 
pirmą dieną. Į prausyklas vi
sai domės nekreipiama: van
duo šaltas ir jo stoka.

Kalbant apie švarą, kas ri- 
šasi ir su sveikatą, negalime 
praleisti štai ko, kad kiekvie
noje kempėje gyvena apie IO skaitytų dar daugiau, jeigu 
pusantro šimto žmonių. Jie i įsileistų į kempes. Betgi re- 
visi ateina be daktaro peržiu-1 volių.cinė spauda daugiausia į 

kempes įeina tiktai kontraban
dos kelių. Tai toks yra 
dras kempių vaizdas.

Šnipas Nelaimėjo

izoliuotas nuo “civilizacijos,” 
ne ateitį stato, o tik naikina sa
vo sveikatą tai parodo sekami 
faktai:

feaisidste Vergijos Kėhnjpiese

Kempėse švaros nėra ir. pa
taikyt tiesog neįmanoma prie 
tokio kempių sutvarkymo, 
žmonės perdaug sukimšti. Gi 
blanketai ant tiek suplyšę ir 
nešvarūs, kad kempė labiau 
panaši į reksaunę (skuduri- 

į gyvenamą vietą, 
dar nėpermairiytoš 
kai pastatytos šios 
Išėjusių Manketus

ponai, matyt, labiau buvo už- 
ihteresuoti organizuotais dar
bininkais, nes ą kiekvieną mi
tingą ateidavo Fort William 
distrikto liberalinė galva, Mr. 
Kra'fOrd, taipgi Fort William 
ponai.

Tie ponai visados aiškinosi, 
kad nėra pinigų ir vis siūlino 
važiuot į militarines kempes. 
Bet iš kempių pareinančios 
žinios baugino darbininkus ir 
cementavo jų jėgas kovot už 
pašalpą. Išrinkti bedarbių ko
mitetai darbininkai į salę ne
telpa. Vėliau pradedama lai
kyti mitingus ant gatvių ir vis 
siunčiant delegatus į miesto 
valdybą perstatyti reikalavi
mus, Tuo pačiu bedarbiai 
spaudė iš užpakalio. Ponai 
nesiskaito.

Vėl bedarbiai susirenka ir, 
išdiskusavę, prieina prie šau
kimo demonstracijos. Išlei
džia porą tūkstančių lapelių, 
kviesdami ir vedusius, kurie 
gyvena ant šalpos (relief), 
taipgi šaukė visus miesto gy
ventojus remti jų teisingus rei
kalavimus. Demonstracija į- 
vyksta. Minia apie 400 eina 
susirikiavę po keturis, nešini 
įvairių rūšių plakatus, kaip 
tai: “Mes Badaujam,” “šalin 
Kriminale 98 Sekcija,” ir tt. 
Ant skvero privažiavo būrys 
policijos. Demonstracijos va
dai pareiškė: “Kas bandys 
pastoti mums kelią, mes ginsi
mės.’'* Darbininkai sutiko del
nų plojimų. Bet toji policija 
nepuolė.

Numaršavus į miesto valdy
bą—majoro “nebūta namie.” 
Bedarbiai nueina pas pašalpos 
oficierių—jis pasiuntė į mili
tarines kempes už $5 į mėnesį. 
Bedarbiai, rūgodami nieko ne
gavę, grįžo “namo.” Suėję į 
salę, išdiskusavę, nutarė atsi- 
šaukt į visas organizacijas, 
taip pat į visus Fort William 
ir apielinkės gyventojus, kad 
remtų jų kovas, kaip materia
liai, taip ir moraliai, patys jo
je dalyvaudami.,

čia jau reikėjo dirbt ir pri
siruošimas buvo didesnis. Da
lis darbininkų nesitikėjo ko 
galinčiais, bet daugelis veržės 
į kovą. Skaitlingas komitetas 
darė užėjimus į dar nedaly
vaujančias organizacijas ir 
tas kovas surišo su visos Kana
dos proletariato kovomis, ku
rios buvo lapkričio 17 d., alka-, 
nūjų maršavimo pavidale.
Komunistų Partijos Atsišauki

mas

nam relief (šalpos) 35 c. į dre
ną. Majoras, rodydamas mū
sų delegatams Komunistų Par
tijos lapelius, šaukė: “Tai ko
munistai suorganizavo!” “Ar 
dar kuo daugiau užsiima 
KP?” atkirto vienas iš dele
gatų. Juk klerikalai ir social- 
fašistai sabotažavo alkanų 
maršavimą. Tik komunistai 
organizavo.

Kompartijos atsišaukimuose 
buvo raginama, be skirtumo 
įsitikinimų, stoti į bendrą fron
tą kovoje už pašalpą. Taip 
mes ir padarėm. Mes laimė
jom dalį savo reikalavimų. 
Girdėti, darbininkai pulke
liuos ant gatvių kalba: “Jei 
ne Komunistų Partija, nebū
tum išsikovoję.” O jei kam 
del kokių priežasčių dar ne
duoda pašalpos, sako 
reikia komunistų.” 
tai “prosveto” nariai 
ba). Ir aš varde tų 
bininkų, vardu tų 
sakau: Lai gyvuoja 
Komunistų Partija.

Skurdas ir Kovos 
Kanadoje

(Tąsa)
Bet čia netrukus įvyko su mumis nelai

mingas atsitikimas.
Mes tuomet padarėm aferą. Mes pa

ėmėm pas vieną turką tikrus deimantus, 
lyg tai pažiūrėt, o jam davėm dirbtinus.

Kvailys turkas pradėjo ant mūs šaukt 
ir mus areštavo ir perdavė į Kroker— 
otelį, į jų okupacinį teismą.

Šitas kvailys turkas pats^ atėjo ten ir 
savo bjauriu riksmu pastatė ant kojų vi
są vyriausią vadovybę.

Jis šaukė, kad mes paėmėm pas jį tik
rus akmenis ir kad jis nieko panašaus 
savo gyvenime nematė.
kad mes atiduotum jam 
mus jau nebuvo).

Teisėjai tie’siog mirė 
sakė:

—Kam gi tu, kvaily, atidavei jiems sa
vo deimantus? Va, ko mes niekaip ne
suprantam.

Jis sako:
—Jie paprašė pasigėrėt šitų akmenų 

spindėjimu. O man tas buvo malonu. Ir 
aš jiems atidaviau.

Teisėjai tiek juokės iš jo, kad kai-kat- 
rie tiesiog iš kėdžių virto. Ir net, paten
kinti tukiuo juoku, nutarė mus paleist.

Bet čia, kaip tyčia, pasirodė, kad mes 
buvom čia užregistruoti.

Jie labai ^upyko, kuomet iš popierių 
sužinojo, ka

Jie ant manęs šaukė ir trypė kojomis. 
Ir jie nesijuokė daugiau iš turko, o iš
syk priteisė mums šešius mėnesius sun
kiųjų darbų kalėjimo ir sumokėt 400 li
rų pabaudos. O kas nesumokės pabau
dos, tas tegul sėdi dar pusmetį.

Bet paskiau teisėjai vėl pradėjo juok
tis, ir aš maniau net, kad jie del sun
kiųjų darbų kalėjimo juokus krečia. Bei^ 
pasirodė visai kitaip.

14. Anglų Kalėjime
Mane vieną nugabeno Bagdado gelž

kelio stotin Bostanžik. Ten buvo jų oku- 
pacijinis kalėjimas.

Ir va, šitam kalėjime aš išsėdėjau dau
giau kaip pusmetį.

Aš buvau atskirtas nuo viso pasaulio. 
Su Marija paskutinį kartą aš mačiaus 
prieš teismą. Ji man pasakė:

—Kad tu būtum manęs klausęs, nieko 
panašaus būt neatsitikę.

Aš jos paklausiau:

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

Priežastis, delko čia sveika 
ta netarnauja, tai pasibaisėti 
nas maistas 
budavotos daugumoje ant eže
rų, bet ledaunių nėra. Ir to
dėl vasarą viskas pūsta, svies
tas dvokia. Mėsajduodama iš 
1913 metų 
vus, bet jos negali įkąsti. Man 
dirbant kičinyj (virtuvėj) mė
sa buvo nešama ant stalo per 
tris kartus. Vėliau ją sumala 
ir vėl neša ant stalo. Dar pa
skiau daroma myt-pai (mėsos 
pajus) ir taip verčia valgyt, 
kol visai pradeda smirdėti. Pu
dingai daromi iš senos duonos 
ir kėksų. Pienas daromas iš 
miltų, čia irgi tas pats, kas 
ir su mėsa, tenka valgyti prieš 
kėlės dienas padarytą, būna 
surūgęs.

Kodėl taip yra? Priežastie, 
kad Mikrekinas siunčia i blogą 
maistą, tai viena—antra, kad 
virėjai taupo maistą, už ką jie 
gauna vėliau iš Croly-Mikreki- 
no bonus. Be to, daugelyje 
kempių virėjai su bosais iš ge
resnių produktų daro alų/Ten 
tokios kriminalystės yra iškilę 
aikštėn. Paskiaus dėlto, kad 
ketvirtis kempės žmonių val
go ant atskiro stalo. Tai šni
pų gaujai išrenka geriausį 
maistą, nors jie irgi moka tiek 
pat—60 c. į dieną. O tokie, 
kaip kunigai 4r salaveišįai, ku
rių kasdien pereina pulkais, 
tie šnipai nieko nemoka. Gi 
užėjęs darbo j ieškantis darbi
ninkas pavalgyt negauna.

Štai dar vienas “juokingas” 
dalykas : Esant kempėms neto
li miestuko, vietiniai gyvento
jai, nepakęsdami blogo maisto, 
maitinasi namie,, vienok jie 
nuo maisto mokesties 
džiami. Jiems 
blanketai ir turi mokėt 
stą po $18 į mėnesį.

Klasiniai Sąmoningoj a

Skaitytojui bent kiek susi- 
pažinuSį kokioje atmosferoje 
gyvena kempių darbininkai, ti
kiuos, gal bus įdomu žinot jų
jų politinis charakteris 
duodu Sau iįeisę šias

mo biznio, kaip valgyklų 
bužių krautuvių ir tt.
Atleido Tūkstančius Sveturgi- 

mių

Bet štai įvyksta staigus su- 
i krėtimas, (žinoma, tas ant bi
znio ne taip greit . atsilieps.) 
Spalio mėn. pabaigoje palei
džia iš aivės darbų kelius tūk
stančius sveturgimių darbinin- 

i kų, kurie daugumoje yra šių 
' miestukų nuolatiniai gyvento
jai, ankščiau dirbę CPR ir CN 
R kompanijose. Liberal-fašis- 
tinė provinciale valdžia, kuri 

' prieš rinkimus žadėjo visiems 
i gerai apmokamus darbus ir 
i panaikinti ateivių diskrimina- 
jvimą, /tuojau po rinkimų pra
dėjo atleidinėt sveturgimius 
darbininkus iš aivės darbų, 
kur mokama 25 c. į valandą.

1 Iš karto, manevruodama, pra
dėjo atleidinėt iš kitų provin
cijų atvažiavusius' dąrbinin. 
vėliau — neturinčius pilietiš
kų popierių, o ant galo ir visus 
sveturgimius, net ir tuos, kurie 
turi popieras ir įstatymiškai 
priklauso šiems miestukams, 
kurių lėšomis vedami šie dar

ia Fort William Apielinkės

FORT WILLIAM, Ont.— 
Mūsų žymesni draugai, kurie 
geriau gali vartoti plunksną, 
yra paskendę klasių kovos dar
be iki pat ausų. Ir todėl jie 
neturi laiko parašyti į mūsų 
spaudą apie tai, kas dabar de
dasi šioje apielinkėje. Bet 
kad čia darbininkų skurdas 
pasidvigubino ir kad kovos vis 
griežtėja, to visko neatvaizda
vus būtų didelis pasitamavi- 
mas buržuazijai. Aš tat ir 
imu uždavinį bent kiek platė
liau aprašyti iš miestukų, iš 
aivės (Highway) kempių ir tt., 
kas rišasi su šia apielinke.

Fort William ir kiti panašūs 
miestukai, kalbant apie biznį, 
rodosi netaip dar nukentėjo 
per pastaruosius krizio metus, 
nes čia visuomet esti daugiau 
žmonių, negu vidutiniai turėtų 
būti. O tai dėlto, kad čia yra 
pereinamasai punktas į miškų 
bei aivių kempes. Taipgi šią 
vasarą, gaunant didesnį atly
ginimą ant aivės darbų, nema
ža dalis tų pinigų pasiliko 
šiuose miestukuose. Ir tas ne
mažai prisidėjo prie palaiky-
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Brooklyne Bus Debatai Tarp Iškilmingas Parengimas 8 d.’ Tokios bjaurios rateininkų

jr . . q . i. p jv. an nr i • kovos prieš revoliucinį dar-Komunisty ir Socialistu
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo Jaunuolių 200 kuo
pa ir LSS 19 kuopa padarė se
kamą sutartį:

Debatai įvyksta temoje : 
“Ar bolševikai išpildė paža
dus, padarytus prieš įsigalėji
mą Rusijoje? Debatai bus lai
komi Lietuvių Piliečių Kliube, 
80 Union Ave., Brooklyn, N. 
Y., 10 d. sausio, 1935 metais, 
8 vai. vakare.

Už afirmatyvę (už Sovietų 
Sąjungą), kalbės Johnnie Or
man, o už negatyvę (prieš 
bolševikus)-— Keistutis Mich- 
elsonas. Jie kalbės po valandą 
laiko. Bus du pirmininkai, ku
rie bus išrinkti kuopų. Lapelių 
bus padaryta 2,000, padengi
mui išlaidų bus padaryta 10 
centų įžangos.

Sutartį pasirašė iš LDS 200 
kuopos Aida Kairiūtė ir John
nie Orman, nuo LSS 19 kuopo 
A. Žilinskas, P. Tiškevičius 
K. Michelsonas.

Gruodžio “D. Workeriui >
Komunistų Partijos 3 kuopa 

rengia labai gerą parengimą, 
kuris įvyks šeštadienį, „ 8 d. 
gruodžio, 7:30 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 Lo
rimer St. Parengimas ruošia
mas “Daily Workerio” naudai. 
Bus vaidinimas, koncertinė 
programa, šokiai prie geros 
muzikos. Šiame parengime, da
lyvaus ir jaunųjų socialistų ly
gos narių grupė, kurie priside
da prie bendro darbo. Labai 
svarbu kiekvienam dalyvauti, 
paremti kovingą dienraštį, 
praleisti smagiai laiką ir pa
sišokti prie Balčiuniuko or- 
kestros. Įžanga tik 20 centų.

Rengimo Komisija.

bininkų judėjimą įmonės turi 
sustiprinti darbininkų vienybę 
prieš reakcionierius siuvėjų 
lokale.

Kriaučių Draugas.

s 
ir

Ratelninky Kvailybės
Brooklyne nuo senai egzis- 

toja fašistinė klika pasivadi- 
tusi ratelninkais. Pastaruoju 
aiku ir sklokos vadai veikia

Išėjo Aukso Jieškoti
John Vachaly, 15 metų ber

niukas, 137 Kent St., J. Smith, 
15 metų, 195 Kent St, ir J. 
Dunn, .16 metų? 101 Green St., 
visi iš Brooklyno, kelios dienos 
atgal, dingo. Niekas nežinojo, 
kur prapuolė tie berniukai. 
Dabai- pasirodė, kad juos su
rado Wilmingtone, Del. val
stijoje. Jie pasakojo, kad jie 
girdėjo, kad vakarų valstijose 
yra aukso, tai berniukai užsi
manė pralobtL-\Surasti daug 
aukso ir būti> Rockefelleriais. 
Taigi jie ir ėjo ta aukso jieš
koti, bet kelyje išalko ir buvo 
priversti pasiduoti policijai, 
kad pargabentų atgal. Tą 
žioplą maniją jie gavo bar-

Gengės Vadas Mirė
General Hospital kamaba- 

riuose mirė William Bailey, 
žinomas kaipo “Didelis'Billis,” 
Higgins gengės leitenantas. 
Jis buvo 35 metų amžiaus, ži
nomas kaipo plėšikas ir pože
minis paukštis nuo 1915 metų. 
Buvo kaltinamas nušovime Ro
berto Benson ir keliuose kituo
se prasikaltimuose. •

Štai kokia Amerikoje tvar
ka, žino, kad jis niekur nau
dingo darbo nedirba, kad yra 
net nepaprastas, bet žulikų ir 
plėšikų karalius, ir niekas jam 
nieko nedaro. Valdžia net tak
sų reikalauja nuo jų įplaukų. 
O kokios tos įplaukos, kokis 
tas jų “biznis,” tai ne ponų 
valdininkų reikalas.

William ir Rosita Hicks, vy
ras ir moteris, susitarė ir abu 
nusižudė. Vyras buvo 70 metų 
amžiaus, o moteris 55 metų, 
Abu gerai gyevno. Jų duktė 
yra radio dainininkė, o sūnus 
golfo lošikas. Pasišaukė per 
telefoną daktarą ir abu nusi
šovė. Kada daktaras atėjo, tai 
rado jau negyvus.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Šv. Jurgio Draugijos priešmetinis 
susirinkimas jvyks gruodžio (Dec;) 
5 d., 7:30 vai. vak., Lietuvių Ame
rikos Piliečių Kliubo Salėj, 80 Union 
Avė. Pripuola rinkimas naujos val
dybos sekantiems metams, todėl visi 
nariai prašomi ^būtinai dalyvauti.

Sekr. J. A. Draugelis.
(287-288)

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
’ ADVOKATAS
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

bendrai su ratelninkais rūbsiu- ! žuazinėje mokykloje.
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švieži -• Skanūs '■ Gryni t Ypatingi

J&r BUTTER 
PEANUT BRITTLE#

KiuSnios, skanios > *<,'
plotkos Iš gryno ___ __ ,
sviesto ir nendriųgfP RffiB / į
cukraus. prlkam-Tfl , \ <
ftyta apkepintais ES 
Pietinių Plantaci- H U 
Jų Peanuts.

.Pilnas Svaraą (50c .Vertės) \*

CREAMED ' l 
i Assorted NUTS :
H Hinktų Almonds,
^Lazdynų Riešutų, IBM
H trapių Peanuts —
H apgaubti t skaniu B S
Pg Vanillos skonio B /K (T
H gryna nendrių cu- K f

. H krine Smetona.
j Pilnas Svaras (50c Vertes)
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Daugiau Žinių Apie Rūtą
Los Angeles mieste laikraš

čiai paskelbė Ruth Steinmetz, 
17 metų jaunavedės laišką. 
Laiškas rašytas 23 d. lapkri
čio, kuriame ji rašė, kad ren
giasi panaikinti savo ; 
Steinmetzu apsivedimą. 
no važiuoti į Reno ir 
perskyrus. Kaip jau yra 
ją užklupo jos vyras su 
likų kunigu J. Leonardu, 
go kambaryje, ir abu nušovė. 
J. Steinmetz sėdi kalėjime ir 
skaito bibliją. Jis pasiėmė sau 
už advokatą poną Leibowitz.

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 8424 CHOCOLATE 

BUTTER CREAMS
Tikri, švelnūs, 
smetoniniais vi- I 
dūriais su skaniu 
sviesto gardėsiu, 
padaryti taif> kaip 
tik, Loft gan pn_ į 
daryti. ' _ .

Pilnas Svaras (50c Vertės) \

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y

vių unijos 54 lokale. Tautinin
kai, socialistai ir sklokos va-I '

dai, po vardu ratelninkai, ta
me lokale stato savo kandid. 
prieš revoliucijinių darbinin
kų kandidatus; jie bendrai 
kovoja prieš darbininkų ben
drą frontą visose organizacijo
se. Bet, net išvien susidėjusios 

j trys taip vadinamos sriovės : 
i tautininkai, socialistai ir sklo- 
: kos lyderiai, prieš revoliuci- 
; nius darbininkus neatsilaiko.
Del to įpuolė į tokią despe- 

: raciją, kad net puolasi niekin- 
jti gerai sugyvenančias, darbi
ninkišką liniją organizacijose j 

I palaikančias šeimynas. At
spausdinę ant kortelių paiką 
piešinį, niekinantį Ambrozai- . 
£ių šeimyną ir tas į korteles iš
mėtė po viešas įstaigas. Tai 
bjaurus ir kriminališkas šmei-į 
žimas! Tai politinis ‘ chuliga
nizmas!

Mat, šią savaitę įvyksta rūb- 
• siuvių lokalo susirinkimas, tai 

yra apauta. Bet daugiau-i fašistinė klika tokiu chuliga- 
tai yra paprasta reklama

Jymas pagirti newyor- 
kad nors jų kojos ma-

Tuščios Jų Viltys
Kapitalistiniuose 1 a i k r as-1 

čiuose jau pradėjo kampaniją 
ųž kalėdinius pirkinius, šau- Į 
kia, kad būk daug daiktų par-j 
duos ir riet daug bedarbių bus 
paimta į darbą, žinoma, tarpe 
Amerikos gyventojų yra- išvy-; 
styta mada pirkti apie kalė- į 
das, tada biznieriai gali iškišti 
daug ir netikusių daiktų, bet; 
šiemet, krizio metu, daugelis- 
jų apsivįls.

Kokios Merginų Kojos
Apsiavų Gamintojų Ass. ve

dėjas ponas E. A. Richardson 
paskelbė, kad New Yorko ir 
Texas valstijų merginų kojos

't mažiausios visoje Amerj- 
e. Kas del. Minnesota val-

A tai jis sako: “Oh My
’ kokios jų didelės kojos! 
kiek ir yra pamato, nes 
Y.orke nuo mažens vaiko-

Berniukas Padare Bėdos
11 metų, berniukas George 

Taylor, 425 W. 56th St., pada
rė namiškiam daug bėdos. Jis 
pasigrėbęs peilį išvaikė keturis 
savo brolius ir seseris iš namų, 
kurie yra nuo 6 iki 15 metų. 
Vėliau nutvėrė kirvį ir grūmo
jo motinai. Tik pribuvus poli
cija nuginklavo jį ir nugabeno 
į ligoninę. Sako, kad jo tėvas 
kur tai dingo trys dienos at
gal. Tas berniukas keli metai 
atgal nukrito nuo penkto aug- 
što ir buvo skaudžiai susižei
dęs. Bene pardėjo jam protas 
maišytis.

SU J.
Keti- 
gauti 

, žinia, 
i kata

in unt
il iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1

Loft užmokės $50,000 j Labdarybę, 
jei kas įrodys, kad bi kurie kiti sal
dainiai, nepaisant kokiu vardu, ko
kybės ar kainos, yra grynesnį už 
Loft saldainius. Loft saldainiai yra 
padaryti be glucose ir be kitokių 
apsaugų ir pavadavimų.

šiai '/ PAortcnoA

jžAjREAUY 
‘/Py* PURE 
“^CANDIES

Jūs Esate Saugūs Kada Perkate LOFT Saldainius

Trumpos Žinutės
Central Parke perbudavojo, 

pertaisė ir pereitą sekmadienį 
vėl iš naujo atidarė žvėrinčių. 
Daugelis žvėrių ir gyvulių 
naujų atgabenta.

Qod, 
Gal
New 
koja 
šiai

kietes,

nizmu bando diskredituoti 
komunistų simpatikus ir tokiu 
būdu įsiveržti į lokalo valdy
bą.

“Tamyla, Kably Mergelė”
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.

Vera BubJiutė
Vaidins Tamylos motinos rolę. Ji neseniai 
yra atvykusi iš Bostono, talentinga artistė 

ir veikli Aido Choro narė.

Veikalas “Tamyla” yra paimtas iš kabalų ir arabų gy- 
‘ Nigerijoj, kuriuos valdo Franci jos, valdžia. Ta- 

yra dar pirmu sykiu statoma lietuvių scenon; ji nę-, 
pfrmiatis niekur vaidinama. Tamyla pasakoja savot 

' kaip jj myli arabą Aklį, kuris tarnavęs franeūžų 
___Jj. 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- 

moterų teises ir kabulų gentės keistus įpročius. Tamy- 
vaidyloms yra pasiųta specialės drapanos, kaip vyrams, 
> ir merginoms; vaidinime dalyvauja 20 ypatų. Tamy- 

,j girdėsite dainas ir giesmes.
žymesnes roles vaidina: M. Buivydaitė—Tamylos rolė- 
; F. Jakštys—jos mylimo; motinos—V. Bubliūtė; tėvo— 
Nalivaika; Tamylos pirkiko—J. Mickūnas; kabulų kų- 

. Judžentas. Visur 'buvusio rolę—J. Juška. Ma
rulėse : A. Zablackienė, M. Sinkevičiūtė, A. Mar- 
' A merginų ensemblis ir kiti aidiečiai.

Prašome publikos nesiyėluoti, nes veikalas nėra trum
pas; mes norime pradėti vaidinimą laiku, kad pabaigus 
Tamylą, galėtum draugiškai pasišokti. • ’ *4 •

Tikietų kainos: $1, 75c. ir 50c. Tik šokiams 40 centų.
Tikietus galima gauti “Laisvėje” ir* pas aidiečius. , , 

’ ŠOKIŲ ORKESTRĄ W. NORIjtlS’O į j \ \
Kviečią AIDO CHORAS.

buvo

žesnėse

IDS 1 Kp. Susirinkimas
Ketvirtadienį, 6 d. gruodžio, 

į_j8 Vai.-vakare, “Laisvės” sve
tainėj^, įvyks Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo 1 kuopos 
metiniš susirinkimas. Jis bus 
labai svarbuš, nes bus rinki
mas valdybos ir kiti svarbūs 
reikalai. Visi nariai ir narės 
yra būtinai raginami ateiti.

“Daily Workerio” Naudai 
Bus Geras Parengimas

Komunistų Partijos, 16 Sek
cijos, 4 ir 5 kuopos rengia 
“Daily Workerio” naudai šo
kius su koncertine programa. 
Jie įvyks šeštadienį, 8 d. gruo
džio, Williamsburg 
Club svetainėje, 882 
Avė., netoli Summer 
Brooklyne. Pradžia 
vai. vakare. Bus suvaidintas 
veika liukas “The Other 
Road,” dainuos Aido Choro 
Merginų Ensemblis, bus krei
da piešiami paveikslai ir kito
kių pamarginimų. Po koncer
to ir teatro bus šokiai prie ge
ros muzikos. Pelnas skiria
mas “Daily' Workeriui.” Ti- 

■ kietus i iškalno pęrkant tik 25 
centai, prie durų bus 35 cen
tai ypatai1. Ateikite visi! ■ į

i Brooklyne .Galite Gauti Dė- v i et 1 <r»

Policija jieškd M. Firsten- 
berg, 42 mė^ų, buvęs pereita
me kare kareivis. Jis gyveno 
1818 79th- St., Brooklyne. Jo 
brolis sako, kad jis namus ap
leido 27 d. lapkričio ir dau
giau jau neparėjo.

Ant Washington ir Perry 
gatvių surado du berniukus iš
alkusius. Pasirodo, kad vienas 
jų yra 12, o kitas 15 metų— 
broliai. Jie pabėgo iš namų, 
kada vieną iš jų norėjo atiduo
ti į našlaičių namus. Berniukai 
nenori skirtis.

Workers 
DeKalb 
gatvės, 

lygiai 8

Į Jersey City buvo atvykęs 
Italijos fašistų ambasadorius 
A. Rosso iš Washington. Dar
bininkai demonstratyviai jį 
pasitiko.

Jose Belitz, 28 metų valgy
klų darbininkė, areštuoja ir 
laikoma be kaucijos. Ją kalti
na, kad būk pavogus $400.

Salvatore Russo, 55 metų 
amžiaus, jau pradėjo pasveik
tu ,Jis nušovė buvusią savo, mo
terį ir patsai bandė save nusi
šauti; bet tik buvo j susižeidęs. | 
__ :______ _  ______ .__ -__ :__ LJ—.

žuteš, Sęjkamose Vietose
• Visą šią. savaitę bus rinklia
vos aukų į dėžutes gelbėjimui 
devynių nieko nekaltų Scotts- 

įboro negrų, jaunuolių. Po vi- 
l są miestą bus renkamos aukos. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimai kreipiasi į visų orga
nizacijų narius prašant rinkti 

jaukas. « •
Brooklyne, kur daugiausiai 

lietuvių gyvena, bus galima 
gauti dėžutes sekamose vieto
se. Williamsburge: TDA sek
cijos raštinėj, 82 Graham Ave. 
ir Social Youth Culture kliube, 
313 Broadway.

So. Brooklyne: 730 Nos
trand Ave.; 723 Fifth Ave. ir 
15 Fourth Ave.—Tarptauti
nio '/ Jparbininkų Apsigynimo 
centruose. Ateikite, pasiimki-

- / -dėžutes ir parinkite aukų !

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

. t ’ j l .< , 1 r. f .

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

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.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union-Avė. 
;Brooklyn, N. Y.

ATSIDARĖ PIRMUTINĖ LIETUVAITĖS MODERNIŠKA 
. "ONA’S BEAUTY SALON ’ 'J':", 

117-09 Hillside Ave., Cor. Jamaica Ave.
R.K.O. Theatre Bldg. Jamaica, L. L

Savininkė yra 
buvusi 

Aido Choro 
narė.

Kviečia
Merginas ir 

Moteris 
atsilankyti

• ; »

ONA WALLACE (Valinskaitė)

MANO DARBU VISOS BŪNA UŽGANĖDINTOS

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau laisvos moters arba 

merginos apsivedimui, nesenesnės 
kaip 45 metų. Aš esu 57 metų se
numo, turiu ūkę ir reikalinga ga- 
spadinės. Prašau atsišaukti laišku: 
A. Yuodegis, R. D. 5, Catawissa, Pa.

. ; (287-289)

Chestnut Sts., Brooklyn, N. Y. Tele- 
fonuokite: Applegate 7-9803.

r (285-290)

I REIKALĄVIMAI
I

R E I K A LI N GAS vyras virėjas 
(cook), kuris supranta restauranto 

darbą. Turi būt patyręs. Greit at
sišaukite j šią 'vietą: 151 Furmah 
St., Brooklyn, N. Y. >

. (286-288)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bar and Grill, senas 

biznis, gerai išdirbtas, vieta gerai 
apgyventa ir galima gerą pragyveni
mą padaryti. Parduosiu už prieina
mą kainą. Kreipkitės sekamai del 

^tolimesnių informacijų: Gus Rechner, 
i 3239 Fulton St., tarpe Richmond ir

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskntykla
(Barber Shop)

Įtaisyta Jiaįjadsia f npi<ta; Pa'
tarnavimas Kup mandagSauBiaįs; dar

bas' atliekamas sulyg, kiekvieno 
^'^aįeldkviml! ;
PASIDABINKITE

Visi ir yišds'i yra įkVleČiaiht atsilan
kyti i. šia vietą, fsu^ipažiati ;ir 
pasidabinti £avo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

• K. DEGUTIS,' Savininkas
1OO UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.
... .............................................imi i

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku i Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
1 Stiliumi PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARGIUKAI

Brooklyn, N. Y.

•—*» M — W —• M — ■> — M — • — M —• 11 
. r / w 
• t <

Telephone, EVergreen 8-9770

. J. GARŠVA ;
Graborius (Undertaker)

7 i ( į i į G į ž 2' s t : $ -• * 

LAIDOTUVIŲ DilRĘKTORIUS,
Išbalzamuoją ,ir laidoja /ipminųrius 
ant visokių kapihių; parsamd? ;au- 
tomobilius ir karietas; vcselijoms, 
krikštynoms ir pasivAžinejiniams

231 Bedford Avenue 
BROOKLYN, N^ t.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos

R T •>

Ligos Gydomos
La t Gydom*( Odos 
Bį išbarimdi, ' Ktau- 
Y fo NėšVeikumki, 
1 Ne r vų \ Ligos 

Chroniški t $kmi- 
pn, dūliai, Skilvio, 

į 1 žarnų «ir MSŠla- 
? 1 fames Ligos, A- 

/ b e 1 n as Nusilrii-
1/ mąs, Nervų Jde- 
' girnai ir Chroniš- 

< k i NesveikaVi-

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Mąrpy Avepue)
‘ BROOKLYN, N. Y .

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate,' su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins. 1 -
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkstimai. t
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitariiųas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PI.

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 

' O sekmadieniais 9 iki 4 P. M?




