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Dar dau 
tuvių 
Draugijoj 
duokles Ū 
jų metų mes siuntinėsime “Švie
są” j,namus kiekvienapni nariui, 
kuris moka pilną duoklę. Ne
gaus jos nėi vienas, kuris ne
sumokės dabar duoklių už 1934 
metus. ' •' ’ ' ’

Sovietų Užkaukazija vis dau
giau virsta į Sovietų “Floridą.” 
Adžaristane į 20 dienų suėmė 
17,000,000 apelsinų. Apelsinų, 
bananų, vynuogių ir kitų šiltų 
kraštų vaisių auginimas vis dau
giau plečiasi nuo Kaspijos iki 
Juodųjų jūrų ir visu Juodųjų 
jūrų pakraščiu.

, Berlynas
tadienį “surinkta” Vokit 
joj $1,344,000 bedąrbia 
šelpti.Hitlerininkai) 1 
prievartą piešė kolektas 
darbininkų.

is Amerjkos ..luie- 
Darbltffrikų Literatūros

Į nėra sumokėję! 
flietds. • Po nau-

Bet ten tuom pat kartu eina 
ir politiniai suokalbiavimai. Ja
ponijos imperialistai net siūlo, 
kad Anglija turėtų didesnį karo 
laivyną. Jie tą daro tam, kad 
patraukus savo .pusėn Angliją, 
kad atsteigus Japonijos-Angli- 
jos karo sutartį, kuri buvo 1921 
metais sulaužyta, ir kad bendrai 
išlupus Amerikos imperialistams 
kailį Azijoje. Bet nesnaudžia 
ir Washington© ponai; jie taip
gi derasi su Anglija, kad An
glija ir Jungtinės Valstijos, kai
po abi angliškai kalbančios ša
lys, susijungtų prieš Japonijos 
imperialistus.

Karo pavojus labai greitai 
auga. Jugoslavijos ir Vengri
jos paskutiniu laiku susirėmi
mai gali uždegti visą pasaulį. 
Drg. Stalinas tą pabrėžia. Dar
bininkai privalo daugiau kovo
ti prieš karą.

100,000 Liaudies Dainų
šią vasarą lietuvių liaudies 

naujų dainų surinkta apie 1,000 
Kupiškio apylinkėj. Jos per
duodamos universiteto komisi
jai. Iki šiam laikui jau surink
ta arti 100,000 i lietuvių liaudies 
dainų. Jos bus išleistos atski
romis knygomis. . > Daug liau
dies daįnų paeina iš stabmeldy
stės laikų. r ,

Visame k a p italistiniani0' 
pasaulyje tais krizio metais 
darbininkams nukapota al
gos iki žemiausio laipsnio. 
Tuo tarpu Sovietuose jos 
nuo 991 rublio 1930 metais 
pakilo iki 1,519 rublių 1933 
metais. ‘

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Kaip jau buvo rašyta, 
Jugoslavija t ū k s t a n čiais 
tremia vengrus savo gyven
tojus į Vengriją. Po pasau
linio karo buvo Jugoslavijai 
prijungta ir. vienas vengrų 
apgyventas plotas. Jugos
lavai dabar/ veja laukan iš

ten net tuos vengrus, kurie 
padavė aplikacijas, prašai I 
darni Jugoslavijos pilietys*- 
tės popierų; užgrobia jų na
mus, biznius ir kitą turtą. 
Taip Jugoslavų fašistai pa
siryžę išbugdyti apie 30,- 
000 vengrų, grynai juos žtpL 
piešdami ir daugelį pusnup-* 
gių varydami į Vengriją

Tie teroristiniai trėmimai 
aštriausiai kiršina Vengriją 
su Jugoslavija.

Dideli Suktybė Francijoj
NANCY, Francijoj, nota

ras Jean Andre nusuko 
$652,000 pinigų, kuriuos iš
kaulijo iš žmonių, žadėda
mas nupirkti jiems pelningų 
šėrų. Tūlą laiką jis iš tų 
pačių pinigų neva mokėjo 
žmonėms “pelnus”. Kjuomet 
sustabdė* mokėjimus, buvo 
apskųstas, ir visa suktybė 
viršun iškilo. v. .;

Lenkijoje baisus vargas dar 
bininkų ir jų šeimynų, 
voje mokyklose buvo 
nuojami vaikai, ir pas 
vaikus surado utėlių, 
yra vargo ir skurdo pasekmė

ALDLD nariai gali pradėti 
mokėti duokles jau ir už 1935 
metus, nes centre reikia reng
tis prie sekamų metų knygos ir 
“Šviesos,” o tas sudaro lėšų. 
Centro Komitetas gali sėkmin
gai apŠvietos darbą vesti pir
myn tik tada, kada nariai laiku 
sumoka duokles. Pasimokėkite, 
kurie dar esate nemokėję už
1934 metus; mokėkite ir už
1935 metus ir siųskite pinigus 
į centrą.

GINKLŲ FABRIKANTAI VARO TARPTAUTINĮ 
„ŠMUGELĮ SU SAVO VALDŽIŲ PRITARIMU

Kapitalistai Studijuos
Drg. J. Stalino Raportą
NEW YORK. — Carnegie 

Fondas Tarptautinei: Sąn* 
taikai savo leidinyje “Interj- 
national Conciliation’’ iš-

Paviewio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

Pačioje Jungtinių Valsti
jų valdžioje yra grupės po
litikierių, kurie padeda 
kompanijoms ginklų ir amu
nicijos biznyje. Šios šalies 
armijos ir laivyno ministeri
jos išduoda net slaptus pa
tentus, sulig kurių gamina
ma karo pabūklai sveti
miems kraštams.

Nors Jungtinių Valstijų 
vyriausybė ir uždraustų 
vežti ginklus į tam tikras 
šalis, bet sulig esamų įsta-

17 MIRĖ NUO ALKO
HOLIO

PORTLAND, Ore. — Per 
kelias dienas nuo nuodingo 
alkoholio mirė 17 gėrikų. 
Kadangi degtinė perbrangi, 
tai jie pirko pigesnį alkoho
lį iš vaistinių, nors ant bu
telių buvo pasarga, kad jis 
“nuodingas”, n e t i n karnas 
gėrimui.

GENEVA. — Jugoslavi
jos atstovai Tautų Lygoj 
užsispyrę kaltina Vengrijos 
valdžią, kad su jos žinia te
roristai nužudė Jugoslavų 
karalių Aleksandrą. Jugo
slavijos pasiuntiniai sako, 
kad jeigu Vengrija nepa
tenkins jų statomų sąlygų, 
tai Jugoslavai paimsią visą 
klausimą į savo rankas. Čia 
jau atviras grūmojimas pa
siųsti k a r i u o m e nę prieš 
Vengriją ir nubausti “kalti
ninkus.”

Eina gandai, kad Rumu
nija, Čechoslbvakija ir Tur
kija stotų išvien su Jugos
lavija prieš Vengrus. Italija 
pasisakė už Vengriją. Mu- 
ssolinio valdžia reikalauja 
net išnaujo pertvarkyti sie
nas, nustatytas pagal Ver- 
salės sutartį. Sovietų Są
jungos atstovas Litvinovas 
stoja prieš sienų pertvarky
mą, nes tatai galėtų reikšt 
karą. Drg. Litvinovas de
da visas pastangas, kad gin
čas tarp Jugoslavijos ir 
Vengrijos ramiai išsispręs-

Vokietija Priima 2,000 
Austrų Naziu Pabėgėlių

BREMERHAVEN. — Iš 
Jugoslavijos atplaukė 2,000 
Austrų hitlerininkų. Jie 
buvo pabėgę iš Austrijos po 
nesėkmingam sukilimui pe
reitą vasarą » prieš Austrų 
rymiškų fašistų valdžią. 
Jiems dabar Vokietija duo
da prieglaudą.

Paveikslas parodo vieną iš Los Angeles, Cal., skebinių gatvekarių, ku 
riuos apvertė streikuojantieji miesto elektrinių gelžkelių darbininkai iš 

vien su tūkstančiais pritarėjų.

. KRISLAI
Dirbtinis Ežeras.
SSSR Apelsinai.
Politiniai ^SlaMėvrai.
Vargas Lenkijoje.
Siųskite Duokles.

Rašo D. M. šolomskas

60,000 JapoiiŲ prieš 
Sovietu Respubliką 
TOKIO. — Japonija pa

skyrė karštą karininką ge
nerolą Jiro Minami kaipo 
savo ambasadorių Manchu- 
kuo karalystei. Gen. Mina
mi sykiu bus ir komandie- 
rium 60,000 japonų armijos, 
kuri nuolat laikoma Man- 
chukuo krašte. Tie desėt- 
kai tūkstančių japonų kar
eivių mankštinami labiausia 
karui prieš Sovietų Sąjun
gą, bet taipgi ir tolesniam 
grobimui Chinijos žemių. 
Manchukuo tik iš vardo yra 
“nepriklausoma” šalis. Tik
rumoj ją valdo Japonijos 

kurie patys

$3,000,000 Sukčius
- 30 Dieny Įkalintas
CLEVELAND, Ohio. — 

Kapitalistas K. V. Painter 
buvo teisme klausinėjamas, 
kokiu’ būdu jis įsiskolino 
$3,000,000 Union Trust 
Kompanijos Bankui, kuris 
paskui nubankrūtavo. Pain
ter išsisukinėjo,, neatsakė į 
klausimus. Tapo 30 dienų 
įkalintas už teismo “niekini
mą”. Aišku, Jog tuos tris 
milionus jis gavo per šmu
gelį su banko viršininkais.

’ Mušeikos
ČEDASAI, Rok. apskr. Jau 

nuo seno, Daliečių ir Ginočių 
kaimo jaunuoliai pasižymi di
delių mušeikų vardu. Keletą 
sykių net teismo buvo bausti. 
Bet nesiliauna, štai pas p. č. 
buvo robaksas. -Keli mušeikos 
taip “įsibėgėjo”, kad daugeliui 
teko pro langus išbėgti, kitus 
smarkiai apkruvino. Savininkui 
daug baldų sulaužyta. Neklau
žados vieni kitus pasidavė į tei
smą.

Sovietų Sąjungoje inžinieriai 
surado, kad Turkmenistane, ne
toli Samarkando, galima pada
ryti 80 keturkampių kilometrų 
dydžio ežerą. Vienoj vietoj už
tvenks Nurą upę, padarys už
tvanką, per kurią risis vandens 
perviršis. Šis dirbtinas ežeras 
bus labai naudingas, nes ten 
vandens labai stoka. Gi pava
sarį, kada paleidžia sniegą, tai 
Nura upė yra labai vandeninga. 
Dirbtiname ežere bus galima 
sutaupanti vanduo vasarai.

Fabrikantas Nušovė
Darbininkę del NRA

' LEBANON, Pa. — Mirė 
"mezgyklos darbininkė Em
ma Millef, 28 metų 'amžiaus, 
kurią pašovė jos' bošas By
ron A. Laudermilėh. Jis ją 
nužudė todėl, kad nužiūrėjo, 
jog Emma skundžiasi NRA 
vyriausybei; o ji skundėsi 
todėl, kad Ląųdermilęh mo
kėjo mažiau algos ir spyrė 
ilgiau dirbti, negu NRA nu
stato. Laudermilch prisi
kalbino darbininkę pavėžin
ti automobiliu ir peršovė.

NRA Pakėlė Trustam
Pelnus 3$ Nuošimčiu

,. WASHINGTON.'' §ife- 
met trustų bei korporacijų1 
pelnai Amerikoj pakilo virš 
35 nuošimčių, lyginant sU~
1933 metais. Trustinin^ąi 
gavo $654,502,697 daugiau 
nekaip pernai. Po milioną 
dolerių gryno pelno pasida
riusių kompanijų skaičius
1934 m. padidėjo dvidešimt 
šešiomis, lyginant su percir 
tais metais. Užtat mažesnių 
biznierių pelnai sumažėjo 
$339,845,777. Taip rapėt*- 
tuoja valdiškas mokesčių iš-’ 
rinkimo biuras.

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! *

portą, kurį jis išdavė 17-tath 
Sovietų Sąjungos KomuniSri | 
tų Partijos suvažiavimui 
šių metų pradžioje. Toliau 
Carnegie Fondas žada iš-> 
leisti Mussolinio raportą 
apie fašizmo darbus ir tiks
lus Italijoj. , ( p fį’*

Iš Stalino raporto sųžįnėjJ^ 
jęš1 ajįtfe darbininkų pasise
kimus Sovietų Sąjųngpj, , 
amerikinis kapitalas su dar 
didesniu įnirtimu slopins 
šios šalies darbininkų revo- , 
liucinį judėjimą. Tam ka
pitalistai sems sau pamokas 
iš Mussolinio patyrimų ir < 
nurodymų.

Drg. Stalino raporte, be 
kitko, yra pažymėta, jog So
vietų valstybės įplaukos nuo 
29 bilionų rublių 1929 me
tais pakilo iki 50 bilionų. 
1933 metais, kuomet visose* 
kapitalistinėse šalyse vals
tybinės įplaukos baisiai nu*

Veteranai Medinėm Ko-: 
jom Kovojo su Policija |

PARYŽIUS
kiai sužeistų pasaulinio ka- ginklus kitoms šalims, 
ro buvusių kareivių demon- papirkinėja v a 1 d i n i r 
stravo prieš valdžią, protes- Ginklus pardavinėja a 
tuodami, kad jiems numušė kariaujančiųjų pusėm, 
pensijas. Juos užpuolė poli-' Ginklų fabrikantai 
cija. Ex-kareiviai gynėsi riais būdais kursto \ 
kriukiais ir medinėmis savo šalį ginkluotis prieš kiti 
kojomis. Du policistai tapo papirkinėja kongresų 
pasiųsti į ligoninę.- seimų vadus, kad si

Daug Mokinių Kaime Serga 
Skarlatina

Paskutiniuoju metu Kauno 
mokinių tarpe ėmė smarkiai 
siausti škarlatina. Teko .kai 
kurias pradžios mokyklas net 
uždaryti kuriam laikui.

Austrijoj Paliuosuota 
2,500 Hitlerininkų

VIEjfe.. — Be jokio pa
skelbimo, Austrijos katali
kiškų fašistų .valdžia palei
do iš koncentracijos stovy
klų 2,500 hitlerininkų. Per 
jų sukilimą vasarą buvo nu
šautas Austrų ministeris 
pirmininkas Dollfuss; o ir 
po to hitlerininkai ilgokai 
tęsė ginkluotą kovą prieš 
Austrijos vyriausybę. Bet 
dabartinė šušniggo diktatū
ra ; stengiasi susiartint su 
Hitleriu ir glosto jo sėbrus. 
Visai kitaip elgiasi* su tūks
tančiais komunistų ir revo
liucinių socialistų darbinin
kų, kurie kankinami kon
centracijos žardžiuose. Apie 
jų paliuosavimą Austrijos 
fašistai nei nekalba.

Augšti Žmogžudžiai
. TULSA, Okla. — Pora sa- 
vaičių atgal federalio teisė
jo sūnus Phil Kennamer nu
šovė tūlą John Gdrellį. 
Į žmogžudystės vietą jį at
vežė Sidney Born, profeso
riaus sūnus. Dabar rado 
patį Sidney Borną nušautą 
šalia jo automobilio ties Go- 
rellio nužudymo vieta. Kai 
kurie valdininkai bahdo aiš
kinti, būk Born “pats” nusi
žudęs.

Nužudysiu dar 43 Bu! 
garijos Komunistus
SOFIA. — Bulgarijos fa-

Londone eina derybos tarpe 1 
Anglijos, Japonijos ir Jungtinių j 
Valstijų politikierių ir karo lai- Į. 
vynų specialistų. Iš tų derybų imperialistai, 
seks tik didesnis karo laivų bun sutvėrė Manchukuo karaly 
davojime lenktyniavimas tarpe 
šių imperialistinių šalių. Japo
nijos imperialistai griežtai rei
kalauja, kad jų laivynas būtų 
lygus su Jungtinių Valstijų ka
ro laivynu. Amerikos plėšikai 
nenori nei girdėti tą. Jie turi I 
daugiau pinigų, galingesnius fa-' 
brikus laivų budavojimui, tvir- į 
tą industriją, ir atvirame lenk- 'žįstų valdžia pakorė keturis 
tyniavime lengvai mano nugalė- . komunistus už propagandą 
ti Japoniją. !tarp kareivių. Tas pat grę-

sia dvidešimčiai kitų, ku
riuos tardo karo teismas. 
Eina byla ir prieš dū tauti
nius revoliucionierius make- 
donieciųs. ’ .

Gruodžio 9 d. tapo areš
tuota 19 studentų už komu- . . 
nistinių lapelių skleidimą; ’sięniy Politikos Sąjunga is- 
suimta dar keturi komunis- raportą^ apie ginklų ir
tų kuopelių vadai. Fašistai amunicijos šmugelį, pasi- 
rengiaši ir juos mirčiai nu- semdama faktais, imtais iš 
bausti. • senatinės< tyrinėjimo komi

sijos. Raportas sako: 1
Nors valdžios tam tikruo

se atsitikimuose neva už
draudžia vežti ginklus- iš 
vienos šalies į kitą, bet amu
nicijos fabrikantai uždrau- 

500 sun- 'dimus apeina. Brukdami

Nėra Knygyno
ANTALIEPTĖ, Zarąsų aps. 

Nors šis miestelis nemažas ir 
įvairių prekybos įtaigų turi, ta-1 
čiau knygyno kaip nėra, taip nė-Į 
ra. O .čia dvi pradžioj mok-los, i 
žerti, ūkio m-la, vidurinė mokyk
la įr amatų kursai, taigi moki;' 
nių~ susidaro keli šimtai, kurie 
su knygų pirkimu turi' didelio 
vargo.’

papirkinėja valdini nkus. 
Ginklus pardavinėja abiem 
kariaujančiųjų pusėm.

Ginklų fabrikantai įvai
riais būdais kursto vieną 
šalį ginkluotis prieš kitą. Jie 
papirkinėja kongresų bei 
seimų vadus, kad skirtų 
daugiąu pinigų ginklavimui
si. Amerikos ir Anglijos 
ginklų kompanijos turi slap
tas sutartis ir dalinasi pel
nais, gaunamais iš ginklų 
išvežimų. ; ,

tymų ji neturi' galios užkir
sti kelią amerikinėms kom
panijoms, šmugeliuojančiom 
ginklus į užsienius. Tačiaus 
reikia suprasti, kad-pati vy
riausybė, jei: ne viešai, tai 
slapta pagelbsti joms tame 
versle.

Nežiūrint Versalės sutar- 
tyj padarytų uždraudimų, 
Franci jos, Anglijos ir Ame
rikos ginklų fabrikantai 
ginklavo (ir tebeginkluoja) 
Vokietiją.

---__1-- j -- l^-l . .. ....... .... . . , J .

22,000 Tonu Garlaivis ’ 
Išvilktas ant Krašto '

Edinburghe, Škotijoj, iš 
vandens išvilko 22,000 tonų 

1 garlaivį “Minnetonka.” Jis 
bus suardytas del geležies. 
Tai didžiausias iki šiol iš
vilktas ant žemės laivas.

J '

Bolivija Ima Karui /
■ Vyrus liki 49 Mėty

BUENOS AIRES. — Bo- 
Ii vi j a ima karo tarnybon vi
sus tinkamus vyrus iki 49 
metų amžiaus prieš Para- 
guayų. Paraguayiečiai pen
kiuose frontuose muša boli- 
viečius.
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) Naujas Karo Pavojus
Už gerklių imasi Vengrijos ir JugoL 

slavijos plėšikai. Armijos jau suriktuo- 
tos ir bile valandą gali prasidėti skerdy- 
nė. Jugoslavijos valdančioji klasė užme
ta Vengrijai, nužudymą karaliaus Alek
sandro. Vengrijos valdžia užsigina. 
Bet .karalius, žinoma, tiktai priekabė. 
Imperialistiniai interesai yra susikirtę. 
O tie interesai daug platesni, negu Jugo
slavijos ir Vengrijos rubežiai. Jugosla
vija priklauso prie taip vadinamos “Ma
žosios Antantės”, kurioje taip pat yra 
Čechošlovakija ir Rumunija. Tuo tarpu 
Vengrijos užpakalyje stovi Vokietija ir 
Lenkija. Ir taip, jeigu prasidės atviri ar
mijų^' mūšiai, užsidegs visa Europa!

Gijičas perkeltas į Tautų Lygą, bet ir 
ten tie patys pasidalinimai, intrigos, dip
lomatija, manevrai. Kiekivena susivaidi
jusių; šalių turi savo talkininkus, savo 
draugus. - Tiktai Sovietų Sąjunga deda 
didžfdusias pastangas prašalinimui karo 
pavojaus. Jai jau pavyko pravesti antrą 
svarpų taikos žygį, kuomet pasirašė su 
Frakciją, stitąrtį, kad abidvi ,§ios šalys 
nedarys jokibs sutarties su jokia kita 
valstybe, kuri (sutartis) pakenktų “Ryti
nio įokarnb”’planui. O kaip žinomą, tas 
“Rytinio Lcjkarnb!’ plarjąą irgi yra Sovie
tų Sąjungos sųmąnymąsn Tas planas reį- 
škiajLkąd visos rytų Europos šalys susi
tari# jr pasirašo nepuolimo sutartį. Vo
kietijos hitlerinė valdžia griežtai atme
tė šįfą sutartį. Tas parodo, kad Hitleris 
pasibengęs karinei avantiūrai.

SdVietų Sąjunga yra galingas taikos 
faktorius. Jos visa diplomatija nukreip-

> ta į-^rašalinimą naujo karo pavojaus.
Kjįas taikos faktorius yra komunisti

nis judėjimas visam pasaulyje. Imperia
listiniai plėšikai prisibijo savo darbinin
kų* " jie žino komunistų nusistatymą ka
ro klausimu.

kus'&nti ginklą ir versti savo valdžias, 
kelti'civilį karą viduje! O komunizmas 
jau yra didelė spėka. Net ir ten, kur ko- 
Hiuiįptų skaičius nedidelis, komunizmo 
įtak$. ir jo prieškariniai obalsiai jau yra 
užkiriavę plačias darbo mases.

Mjęs, lietuviai revoliuciniai darbininkai, 
irgi .' turime svarbias pareigas. Mes irgi 
negijime miegoti, kuomet pasaulyje ruo
šiama baisi naujo karo eksplozija. Mes 
turime paskubinti prisirengimą prie Vi- 
suotipo Amerikos Lietuvių Kongreso 
Prie® Karą ir Fašizmą ir už parėmimą , 
Lietuos darbininkų ir valstiečių.. Į šitą ; 
judėjimą turime įtraukti kuoplačiaušias 
darmases.. .Turime laimėti visus dar- . 
btnirt kils, 'visus tefnulkiuš" bizhiefiuš ' if 
proffeiionąlus, kurie priešingi karui ir

ui. Visuotino suvažiavimo klausi- 
jnas;j|uri visu smarkumu iškilti visose 

. Organizacijose ir draugijose.

Ct Nokime Keturius Draugus iš

_ Komunistai neslepia savo
tiks|t£ Jie sako, kad jie šauks darbinin-

Kruviną Smetonos Ranką
Daugai “Laisvėje” matėte atsišauki- 

Smetonos valdžios užsimojimą 
^flUŽOyti keturius draugus—šokotą, Ko- 
SjfrkfiBtę, Levinaitę ir Gordonaitę . Jie 
iSakakiii kalėjime ir laukia teismo. Jiems 
Ojęnj^tamas nužudymas tūlo šnipo-provo- 
KMUĮtiaus Glikmano, nors jokių įrody- 
gMĮ Jtieš juos valdžia neturi. Tai Sme- 
SMįįdi.'suokalbis išplėšti iš gyvųjų tarpo 
Mfr ’keturis kovingus Lietuvos darbinin-
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Komunistą Partijos
išgelbėti iš budeliškų Smetonos rankų. 
Mes turime išjudinti Amerikos lietuvių 
mases ir sukelti tokią protestų audrą 
prieš šitą naują Smetonos užsimojimą, 
kad jisai nedrįstų atimti mūsų draugų 
gyvybę. Tai neatidėliojama pareiga. 
Visuose susirinkimuose, visose organiza
cijose reikia priimti protestus ir pasiųsti 
Lietuvos atstovybei į VVashingtoną arba 
tiesiai Kaunan pas Smetoną! Siunčiant 
telegramą Washingtonan, reikia užadre- 
suoti:
Mr, Bagdonas, Lithuanian Legation, 
Washington, D. C.

Visi komunistai, visi komunistų sįmpa- 
tikai tuojaus griebkitės už darbo. Viso
se organizacijose pakelkite šį klausimą. 
Gelbėkite keturius kovingus draugus,, 
kuHėms rengiama mirtis. Ištieskime 
jiems ranką ir išplėskime juos iš mirties 
nasrų!

Audra už Bendrą Frontą tarpe 
Komunistą ir Socialistą •

Socialistų Partijos Nacionalis Komite
tas atmetė Komunistų Partijos pasiūly
mą. Nutarė, kad iki 1936 metų savo par
tijos konvencijos nė nekalbės apie bendrą 
frontą su. komunistais. Toksai vadų nu
sistatymas.

Norman Thomas partijos organe ‘The 
New Leaderyje” (gruodžio 8 d.) padaro 
svarbų prisipažinimą ir prašyte prašo 
“senosios gvardijos”, kad jinai liautųsi 
šumijus prieš Komitetą. Sako, kad jis 
tik kadaise norėjęs eiti į derybas su ko
munistais, kad “numaskuoti” kbmunis- 
tus! Girdi, aš norėjau ant balto juodu 
parodyti, kad komunistai negeri! Tai to
ki tikslai Thomaso.

Bet, toliau įrodinėja Thomas, kartais 
negalima atsisakyti bendro fronto su ko
munistais tam tikrose vietose. Vadams, 
girdi, nesti pasirinkimo. Neis į1 bendrą 
frontą, pasiliks be pasekėjų. Jis’: paduo
da vieną pavyzdį, tai yra, gynimą italo 
Terzani. Čia buvo sudaryta bendras 
frontas ir mes, sako Thomas, “tuo laiku 
neturėjom kitos išeities”. Eiliniai socia
listai privertė.

Taip komunistai senai tvirtina. So
cialistų Partijos vadai sabotažuos bendrą 
frontą. Reikia eiti pas eilinius socialis
tus. Kol apačiose nėra masinio judėji
mo, iš viršaus bendras frontas negali
mas. O mūsų oportunistai niekino mū
sų partiją už tokį nusistatymą. Žiūrėsi
me, ką jie dabar pasakys, kuomet dar 
kartą socialistų vadai atmetė pasiūlymą.

. Kas kita su Socialistų Partijos eiliniais 
nariais. Jie jau nepaiso savo vadų ir 
pradeda sudaryti bendrą frontą su ko
munistais. Šiuo tarpu gauname dvi la
bai smagias žinias. Pranešama, kad 
mieste Chattanooga tapo pasirašyta ben
dro fronto sutartis tarpe komunistų ir 
socialistų net penkiose pietinėse valstijo
se, būtent, North Carolina, Tennessee, 
Arkansas, Kentucky ir Alabama. Tų val
stijų Komunistų Partijos distrikto atsto
vai ir Socialistų Partijos atstovai laikė 
konferenciją ir susitarė bendrai veikti.

O iš Portland, Me., pranešama, kad ten 
įvyko komunistų ir sočiaįįįstų susirinki
mas Ir- nutarė Sudaryti jįendfą frMitą. 
Tarimas padarytas vienbalsiai.^ J ;.’ ■.į

Dabar klausimas, ką tiems socialistams 
pasakys Socialistų Partijos Nacionalis 
Komitetas? Kuomet komitetas net į de
rybas nenori eiti, tai žemesnės socialist 
tų organizacijos jau sudarė bendrą fron
tą!

Daugiau svarbių žinių iš bendro fron
to judėjimo. Detroite lenkai socialistai 
ir komunistai sudarė bendrą frontą. So
cialistų laikraštis “Robothik Polski” pa
talpino tūlo eilinio socialisto Z* Zanczyns- 
ki straipsnį, kuriame autorius smarkiai 
vanoja kailį nacionaliams vadams už at
metimą bendro fronto. "

Pagaliaus galutinai sudarytas bendras 
frontas tarpe italų socialistų ir komu
nistų nacionaliu maštabu. Suvienytomis 
spėkomis bus vedama kova prieš fašiz
mą Italijoj, už Italijos politinių revoliu
cinių kalinių paliuosavimą.

, Antrad., Gruodžio 11, 1934
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bėtojų žodžius #pie tuos po
nus. O mūsų žodžiai būda
vo:

1. Tautininkai - sandarie- 
čiai nuvarė nuo kojų atsta
tymo bendrovę.

2. Tautininkai - sandarie- 
čiai nuvarė nuo kojų Tėvy
nės Mylėtojų Draugystę.

3. Tautininkai - sandarie-
čiai-socialistai nuvarė į ka
pus visą eilę įvairių bendro
vių, sutvertų “Lietuvai gel
bėti.” (

4. Tie ponai nuvarys nuo 
kojų ir SLA, jęi eiliniai SL- 
A nariai neišs^os prieš juos, 
jei pastarieji nekovos ir ne
pastatys a,tekančių žmonių, 
Organizacijos priešakyj.

Dabar paklausykite, ką 
pareiškia Bagočiaus oficio
zas “Keleivis”: “Susivieniji
mas jau tiek įklampintas, 
kad jo gyvavimui gręsia la- 

‘ 1”
Kas dabar drįs tvirtinti, 

kad mūsų pranašavimai bu
vo neteisingi ?!

Komunistų Partiją ir veikti 
daugiau už tuos, kurią per-1 
daug apkrauti visokiais dar
bais bei už tuos “filozofus”, 
kurie visokias instrukcijas 
duoda, bet patys niekur ne
apsiimu.

Turiu prisipažinti, kad ir 
;aš pats be svarbios priežas
ties iš partijos ‘ pabėgau. 
Sunkus darbas ir nevieno
dos valandos neleido atlikti 
skirtų man darbų bei regu
liariai lankyti Susirinkimus. 
Taipgi nėkurie draugai ne
žinodami, ’ kas yra sunkus 
darbas ir tokio darbininko 
aplinkybės, perdaug užsi
puolė—reikalavo, lyg pasi- 
tyčidjo. Met turiu prisipa
žinti, kad mano paties kaltė bai rimtas pavojus! 
buvo didesnė. Tai negana 
lavinimosi, negana discipli
nos. Jeigu būčiau spėjęs 
užsigrūdinti b o 1 š e v i zme, 
kaip daugelis kitų, tai ne
būčiau bėgęs iš partijos.

Nors gana ilgoka laiką 
buvau pasitraukęs iš viso
kio darbininkiško veikimo, 
kaip ir daugelis lietuvių yra 
padarę, na ir ką laimėjau? 
O, draugai, laimėjau daug, 
tuo atžvilgiu, kad nors ne 

_? ____ „ darbais, bet jausmu išlai- 
manai, kad jau viskas. Bet kiau darbininkišką liniją ir 
ta darbininkiška sąžinė, tas neišsivoliojau nei po “klam- 
išmokimas šiek tiek darbi- pynę”. ™ mmln
ninkiško supratimo, jau ne-i noru , grįžtu į Komunistų 
duoda taip ramiai rankas! Partiją ir kitus pabėgėlius 
sudėjus snausti. Toki drau-1 kviečiu tai padaryti, nes ne 
gai, pasiskaitę suprantamoj laikas snaust, kuomet na- 
gero patarimo bei draugiško mas dega.
pabarimo gah ^grįžti atgal į, , John Seeger.

Daugelyje “Daily Worke- 
rio” numerių specialiam 
skyriuje “Party Life” ėjo ir 
eina straipsneliai-sugesti- 
jos, kaip palaikyti partijoje 
ypač naujus narius, kaip 
gaut ir naujus. Tokie straip
sneliai yra labai išjudinanti, 
ypač tiems, kurie del men
kesnių bei didesnių “nesusi
pratimų” pabėgo iš Komu
nistų Partijos nespėję užsi
grūdinti bei likti tikrais bol
ševikais. ' ' : 1

Tie “Party Life” (Parti
jos Gyvenimas) straipsne
liai duotų ' nemažą naudą 
“Laisvės” skaityto jams, 
kaip norintiems įstoti į par
tiją, taip pabėgėliams grįžti 
atgal. Tik, žinoma, reikėtų 
juos išversti lietuvių kalbon, 
nes daugelis lietuvių nors 
šiek tiek ir paskaitome ang
lų spaudą, bet toli gražu ne
galime jos “sugromuliuoti.”

Taip pat ir partijos susi
rinkimuose esame nemažai 
apsunkinti su anglų kalba, 
bet ką jau darysi. Kartais 
ir svarbius dalykus turi nu
ryti, nes sarmata tarpe ge
rai kalbą vartojančių žar- 
gonuoti. Tokiu būdu lieki 
kelis kartus sukirstas, už- 
pyksti, trenki knygutę ir

, nei kitur ir su mielu

TRUMPMENOS
Įdomų pareiškimą padarė 

Worcesterio J. Šalaviejus 
ALDLD prakalbose (gr. 
mėn. 2 d.) Jis sakė, kad da
bar jis ir kiti “opozicijos” 
nariai sutinka su Komunis
tų Partijos ir Lietuvių Cen
tro Biuro taktika ir galėtų 
veikti bendrai, galėtų grįž
ti atgal į revoliucinį darbi
ninkų judėjimą, bet... kas, 
girdi, bus su Prūseika? Jis 
reikalinga gelbėti, jis senai 
dalyvauja darbininkų judė
jime, jis pasiliktų vienas ir 
būtų nuskriaustas...

Jeigu Šalaviejus ir kiti 
yra panašiai įsitikinę ir to 
įsitikinimo laikysis, tai, iš- 
tikrųjų, yra tragedija ir ko
medija! Tragedija, kad dar
bininkui, kurię galėtų būti 
pasauliniam komunistiniam 
judėjime ir jį stiprinti, bet 
del vieno žmogaus ambicijų 
tą judėjimą; ardo, ir komc- 
dija, kad Šalaviejus ir kiti 
mano, jog šitokiu būdu jie 
išgelbės Prūseiką! Kur tai 
girdėti fokif dąljik#n •:
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Ir tas viskas §ūdąro keis
tą padėtį: Šaląvięjus ir kiti 
mano, kad jie išgelbės Prū
seiką (jį sek(^ib|) revoliu
ciniam darbininkų judėji
mui, o Prūseika mano, kad 
jis išgelbės juos nuo to ju
dėjimo ir nusives; pas buržu- 
ąziją ! Kaip gi ištikrųjų da
ly kai, stovi? Ne šalaviejus 
ir kiti suka Prūseiką į jude-

patį Bagočių, kuris puola 
tuos pačius LDS narius, 
įskaitant šalaviejų, Worces- 
teryj); Prūseika užgiria 
bendrą frontą sklokininkų 
su fašistais kriaučių unijos 
54-tam lokale; Prūseika at- 
likdinėja kitus anti-komuni- 
stinius darbus, puldamas 
komunistinį judėjimą. Na, 
ir Šalaviejus ir kiti, kurie 
nori “pataisyti” Prūseiką, 
“išgelbėti komunistiniam ju
dėjimai,” nei žodelio nepra
taria pasmerkimui to džen- 
telmono, kritikavimui jo!

Šitokiu būdu, drauge Ša- 
laviejau, Prūseika, matot, 
taisosi ne komunizmui, bet 
fašizmui! Jeigu jūs to ne
matote—labai gaila!

Jau du “Keleivio” nume
riai pasirodė, po to, kuomet 
Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimas tapo įregistruo
tas Mass, valstijoj, bet nei 
vieno žodelio juose apie tai! 
Na, o kiek daug tas pats 
“Keleivis” priplepėjo apie 
LDS, pranašaudamas jam 
tą ir kitąk nelaimę! Tokia 
tai menševikiško redakto
riaus dora!

Ten, kur tautininkų-socia- 
listų spauda pranašauja 
griuvimą (Sovietų Sąjun
gai, pav.), viskas 'auga ir 
stiprėja, o ten, kur jie šau
kia apie augimą ir stiprėji
mą—žinokit, kad greit kas 
nors bus bloga su ta įstaiga 
arba organizacija!

R. M.

Bado Streiku Išsikovojo 
Laisvę William O’Donnell

VINELAND, N.'J. — Iš 
kalėjimo paliuosuotas Wm. 
O’Donnell, vadas buvusio 
Seabrook laukų darbininkų 
streiko'. Jis 14. dienų iš-' 
streikavo badu, reikalauda1 
mas paleist jį iš kalėjimo, 
kur buvo nuteistas šešiems 
mėnesiams.

Ne vien badas paveikė į 
vyriausybę, bet ir tūkstan
čių darbininkų protestai, 
reikalavimai paliuosuot ko
votoją O’Donnellį.

Sumanus Vaikas
Yra žinoma, jog visokių 

tikybų kunigai draudžia pa- 
rapijohims visokį darbą ne
dėlioję.—Jie patys gi tą die
ną labiausiai dirba: visokias 
cererhonijas pro vi j a, kad 
tik “išlaisvinti” iš parapijo- 
nų kišenių ten dar užsiliku
sius pinigus. Tuo pamatu ir 
feekamas atsitikimas įvyko.

Vieną šventadienio popie
tį, grįžta-Antanukas su vir
tine šapalų, raudelių ir ki
tokių žuvų. Jis,’ inat, meš
keriojo. Netikėtai, prie 
kampo, susitinka vietinį 
kunigą. Pasislėpt jau ne
galima; — aišku — gaus 
“velnių” už meškeriojimą 
nedėlioję. Tačiaus Antanu
kas ūmai sumetė galvoje, 
kaip gelbėtis. Prisiartinęs 
prie kunigo ir nelaukdamas, 
kol tas pradės jį barti, jis 
prabilo:

“Kunigėli, matai, kas 
šioms žuvims atsitiko, už 
tai, kad jos kramtė sliekus 
nedėlios dieną!”

Buržujės Protas
Vyras: “Na, tai dar vie

ną mėnesinį mokesnį užmo
kėsime ir rakandai bus jau 
tikrai mūsų.” ;

Moteris: “Puiku! < Tuo
met mes galėsime šiuos ra
kandus išmest ir vėl naujus 
.pasiimti.”, . j (. i < • > j

Surinko Juodvarnis.,

1 Kunigas del 100,000 Dūšių
Vera Cruz valstijoj Mek

sikoj yra 1,300,000 gyvento
jų. Jiems “aptarnauti” val
džia teleidžia tik 13 kuni
gų; bet ir tie patys dvasiš
kiai nedrįsta maldyklose pa
sirodyti.

daktaras sake vengti vandens. 
Netiek vandens, kiek tų viso
kių chemikalų—muilų, skys
čių, miltelių.

Taip, Jūsų užsiėmime sunku 
apseiti be vandens ant rankų.

RANKOS PLAIŠIOJA NUO 
VANDENS

Drauge gydytojau, prašau 
ir man duoti patarimą. Mano 
rankos labai, nupursta nuo 
vandenio; išberia jas tokiais
pūčkais, ir paskui jos pleišką- Tai bent štai kaip darykite 
no ja, plaišioja, sutrūksta, kad Tegul Jums vaistininkas paga-
net kraujas sunkiasi. Mano mina šitokio mišinio:
daktaras sakė, kad vengti
vandenio, bet aš to negaliu
išvengti, nes jau toks ‘mano 
užsiėmimas: aš esu virėjas.

Aš esu vyras, 50 metą am
žiaus, sveriu 200. svarų, 6 pėdų 
aukščio. Jūsų panašus pata
rimas buvo pirmiau “Laisvėj”, 
ir aš jį norėjau pavartoti: išsi- 
kirpau iš laikraščio, bet ant tų 
nebuičių ėmiau ir pamečiau. 
Aš manau, Kad jūs man pagel- 
bėsite, ba jūsų patarimai daug 
kam pagelbėjo. Atsakymo 
lauksiu dienraštyj “Laisvėj”.

ATSAKYMAS
Netiek, Drauge, nuo paties 

vandens, kiek nuo muilų, nuo

“Powdered tragacanth 1 
drachrą, , ( > u į ..; >

. glycerine. 10 drops,
phenol, 15 d.rpps^
olive oil 4 ounces,
oil of bergamot 5 drops, 
distilled water to make 1 

pint.”
Vartokite vandens ir muilo 

ant rankų kuo mažiausiai ga
lima. Ir po kiekvieno susivil- 
gymo gerai nusišlyostykitę 
rankas ir paskui .įtrinkite po 
keletą lašų šio mišinio. Vadi
nas, Jums prisieis taip daryt . 
gana dažnai per dieną.

Kai kada pakaitomis, vietoj 
šito mišinio, galite rankas, pir-^

Tiesa, tas pats “Keleivis” 
dabar daug vietos pašven
čia gynimui Bagočiaus “su- 
saidės.” Pastarajam savo 
numeryj jis rašo: “...kaip 
mums teko girdėti, New 
Yorko valstijos valdžia da
vė tik dvi dienas pataisyti 
investmentų portfelį, arba 
uždaryti toj valstijoj savo 
(SLA) biznį.” Aa!

sodes, nuo taip kokių mazgo-ištus ir tarpupirščius trainioti
2______ __ *1 j _ 1 • i _ • 1__Y 3 ~ 1.-^ 4 41

FJfes turime skubų ir labai rimtų dar-

^augelis darbininkų, skąi- 
tydami nelemtas žinias apie 
fašistiį-sandariečių - sociali
stų nušeimininkavimą SLA,

jimą, ale pastarasis suka 
Šalaviejų linkui socialistų ir 
fašistų. Prūseika gina Pet- 
rikienės prakalbą, kuria ji 
išgarbina budelišką Smeto
nos tvarką Lietuvoj; Prū
seika eųlogijūoja Ambrazie
jų; Prūseika laižosi prię 

Bagočiaus ir jį garsina (tą

jamų miltelių bei skysčių odai 
pasidaro negerai. Išsiplauna 
iš jos apsaugomoji riebalinė 
medžiaga, kuri natūraliai pri
duoda odai minkštumo ir švel
numo* Oda pasidaro perdaug 
sausa, opi, arži, ir joje dėl 
to išsivysto savo rūšies įdegi
mas, ekzema. Jums vietos

koldkremu- O, kai ant ilgesnio 
laiko pasitraukiajte nuo van
dens, vakarais, gult eidami, 
sūvilginkite rankas šituo miši
niu : . . ■ i

“ P h e n o 1 i s Ikjuefacti 1 
diachm, e

zinci oxidi 1 oz., 
aquae calcis 6 ozs.
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Išradimai
Jack Stachel

ir\or-

Tek STagg 2-5043Notary Public

Laisnuwtas Graborius
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 r d St.

NEDALIOMIS 
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

^London,
$$ ministerija įgaliojo vieną 
savo oficierių Chinijoj būti 
Anglijos ginklų kompanijų 
agentu. Tą skandalą aikš
tėn iškėlė darbiečiai seime.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Tinklų brangumas ir jų 
gana greitas gedimas buvo 
viena iš didžiųjų kliūčių žu
vininkams. Kiek uždirbda
vo parduodami žuvis, tai po 
20 centų nuo kiekvieno už
dirbamo dolerio tekdavo iš
eikvoti ant tinklų.

Bežuvaujant tinklais, mat,

Naujos Unijos
Lovestoniečiai

Delegatus jau išrinko^ se- 
Frankford 

Pašalpos Kliubas, ALDLD 105 
kuopa, Tautiška Parapija, A- 
LDLD 141 kp. Kitos organiza- 

įcijos laikys susirinkimus šio
mis dienomis ir išrinks delega
tus. Pradžia darbo gana gera.

Komitetas atlankė ir kitas

šios lietuvių organizacijos 
Philadelphijoj jau yra užgyrę 
minėtą bilių: Š.D.L.R. Susivie
nijimas, Frankford Pašalpos 
Kliubas, Richmond Gedemino

O. W. Terry, aukso kasyklos mainierys, 17 valan
dų išbuvo užgriūtas Placeville, Calif., kasykloje. 
Tik per colį išliko gyvas, kuomet akmuo atitrūko 
ir įkrito į kasyklą. Prie geresnės apsaugos ne

laime nebūtų įvykus.

Kas Remia Socialės Apdrau- 
dos Bilių?

Yra šaukiama konferencija 
visų lietuvių organizacijų, 
draugijų, ir parapijų. Laiškai 
likosi išsiuntinėti visom orga
nizacijom, kad išrinktų dele
gatus.

Konferencija bus gruodžio 
30 d., 2 vai. po pietų, 928 E. 
Moyamensing Avė. Konferen
cijos tikslas yra iškovoti so-

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

timis buvo nepajėgimas iš
vystyti reikalingas darbo 
formas ir metodas (koncen- 
t r a v i m asiš svarbiausiose 
pramonėse ir fabrikuose, 
sistematiškas darbas fabri
kuose, etc.), paneigimas 
ėmimosi už negrų darbinin
kų klausimų, moterų ir jau
nųjų darbininkų klausimų, 
kaipo tokių, etc. Šitie silp
numai galima apibudinti 
kaipo likučiai ADF metodų. 
Pagaliaus, dažnai buvo klai
dingai pritaikyta teisinga li
nija (industrinių unijų 
klausimu, amatų klausimu,

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, pątarnavi 
’inas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.

Gruodžio 15 Diena
ALDLD 149 kuopa rengia 

tikras lietuviškas vakaruškas 
gruodžio 15 d., 995 N., 5th St., 
Phila., Pa. Prasidės 7:30 vai. 
vakare.

šiose vakaruškose bus skra
jojanti krasa. Vaikinai ir 
merginos turės progą siuntinė
ti atvirutes vieni kitiems. Bus 
paštorius, kuris priduos atvi
rutes, kam priklausys. Kas 
gaus daugiausia atviručių, tas 
gaus “surprise.”

Tad visi ir visos į vakaruš
kas. Šoksime prie geros muzi
kos.

MATHEW P. BALLAS
L. (BIELIAUSKAS)

kurie apdraudą del bedarbių, 
priversti Washingtono J ponus 
priimti socialės apdraudos .bi
lių, vadinamą H. R. 7598, Dar- 

Socia-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
> LIETUVIS GRABORIUS ;

apg<n » - •
Senai dirbąs graborystčs profesi
joje ir Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidai** 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių. J

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

šaukite dieną ar naktj 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

Washingtono ž v e j y b os 
biuras surado, kad įdedant 
|į tinklus vario ir kitų meta- 
jliškų druskų, galima išnuo
dyti tuos kenksmingus “su- 
į tvėrimėlius;” bet tai vaistas 
' neilgam, nes nuleidžiant tin
klą į vandenį, netrukus iš
siplauna laukan iš jo tie 
chemikalai. Permirkius tin
klą smala (derva), tiesa, ji 
ilgesniam laikui apsaugoja 
tinklą nuo tų žalingų gaiva- 
liukų; bet nuo dervos tink
las beveik antra tiek pasi
daro sunkesnis; būna ir ki
tų del to neparankumų.

Dabar tos žuvininkų kliū
tys jau žymia dalim nuga
limos, kudmet Philip R. An
drews iš Seattle, Wash., at
rado, jog į tinklo virveles 
galima įsukti varinę vielą 
(dratą), kaipo vieną giją, 
sakysime, ant kiekvienų 
penkių bovelninių bei kana
pinių gijų. Kada taip pa
darytą tinklą nuleidžia į jū
rų vandenį, tad gamtinės 
druskos, esamos tame van
denyje, chemiškai veikia 4 
varines tinklo gi j aš, ir pasi-j 
daro metališkųt druskų;, o 
tai jau yrą> nuodai mažie
siems jūriniams gyvūnė
liams bei perams, įsipainio- 
jantiems į tinklo rezginį. Ir 
tie nuodai nepasilieka tik 
ant pačios varinės gijos; jie 
persigeria ir per kanapines 
bei bovelnines gijas. Tuo 
būdu tinklas tarnauja nepa
lyginamai ilgiau, negu pir
ma. O vario vielų pridėji
mas padaro tinklą sunkesnį 
tik 25 nuošimčiais. Bet at
siminkime, jog tinklo išmir- 
kymas smaloje daro jį sun
kesnį visu 100 nuošimčių.

O ar nekenkia žmogui val
gyti žuvį, sugautą tuom pa
gerintu tinklu. Negali kenk-

! niman šitą nusistatymą, 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gos unijos atliko teigiamą 
rolę darbininkų judėjime. 
Josios vadovavo 1933 metų 
didžiuosius streikus ir dau- 
gelyj atsitikimų ryškiai iš
stojo prieš puolimus ant 
darbininkų, kuomet Hoove- 

jrio—Greeno sutartimi ei- 
;nant, kapitalistai išvystė sa
vo puolimus, prieš kuriuos 
ADF biurokratija nieko ne
veikė. Tiesa, kad su tam 
tikrom pažymėtinom išim- 

jtim, kaip pav. kailiasiuvių 
^industrijoj, mes negalėjome 
išvystyti mūsų unijų į pla
čias masines pastovaus po
būdžio organizacijas. Tam 
priežasčių yra daug. Mes 
čia sužymėsim jų tiktai ke-, 
lias:

1. Nėra lengvas dalykas 
įsteigti unijas tokiose pa
matinėse trustų valdomose 
pramonėse, kaip plieno ir 
automobilių. Ir naujosios 
unijos ne tiktai turėjo susi
durti su puolimais iš sam
dytojų ir valdžios pusės, 
bet įr su ADF biurokratija.

2. Kominternas atkartoti- 
nai persergėjo mus prieš 
tam tikras sektantiškas ten
dencijas, kurios įsismelkė į 
Darbo Unijų Vienybės Ly
gą ir trukdė darbą, bet mes 
dažnai perdaug lėtai kovo
jom, kad nugalėti tas ten
dencijas. Panašiai darbas 
ADF unijose buvo gerokai 
apleistas, ypačiai tose pra
monėse, kur su ADF unijo
mis greta veikė naujos uni
jos. Kominternas ragino 
Partiją padaryti tam apsi
leidimui galą, ką pagaliaus 
mes ir padarėm. Tiktai pa
staraisiais dviem metais 
Partija rimtai ėmėsi už 
perorgani žavimo darbo 
ADF unijose. Šis apsileidi
mas ADF unijų darbe truk
dė augimą naujų unijų.

3. Del nepadarymo žy
mesnio progreso naujose 
unijose svarbiomis priežas-

4. Darb. Unijų Vienybės 
Lygos unijos kentėjo ir nuo 
to fakto, kad beveik kiekvie
na iš jų (mainierių, teksti
liečių, adatos) gimė po to, 
kuomet kapitalistai nugalė
jo darbininkus didesnėse 
ekonominėse kovose. To- 
liaus: užplūdimas ekonomi
nio krizio, kuris apsireiškė 
tučtuojau, kuomet Darbo 
Unijų Vienybės Lyga tiktai 
ką buvo įsteigta, laikotar- 
pyj, kuomet visos unijos 
smuko nariais. Mes nebu-

Mes nesupratome tučtuojau, 
kaip išnaudoti krizio padė
tį, bedarbės klausimą, kaip 
subendrinti darbą tarpe be
darbių ir darbą fabrikuose, 
tarpe dirbančiųjų.

Bet, nepaisant šitų naujų 
unijų silpnumų, josios buvo 
laike krizio laikotarpio, iki 
pastarojo laikotarpio, ku
riame pradėta darbo unijos 
organizuoti, vyriausiu įran
kiu darbininkų kovose, pa
našiai, kaip kad 1927-1928 
metais iškėlimas tiktai obal- 
sio už naujų unijų organi
zavimą padėjo sulaikyti 
samdytojų puolimą ant dar
bo unijų judėjimo. Naujo
sios unijos vadovavo didžiu
mą streikų, įskaitant ryš
kiausius to laikotarpio strei
kus (tekstiliečių ir mainie
rių). Josios suvaidino dide
lę rolę paruošime dirvos 
bendram žygiui už darbi
ninkų organizavimą, ir ne
mažesnis kreditas joms pri
klauso už pradėjimą ir iš
vystymą 1933 metų kovų.

šis miestelis yra paprastai 
kontroliuojamas per reakci
nius elementus,, plieno dirbtu
ves agentus, ale darbininkai 
bruzda, eina kairyn. Čia susi
organizavo Bedarbių Taryba; 
prisirašė 50 narių.' Gera pra
džia. Mat,; pradėjo pašalpą 
kapot. Be'da’rbiai gavo dirbti 
prie gatvių; tik nežino, kiek 
mokės. Dau£' I darbininkų iš
dirbę po 3 sąyąites, bet mokes
čių da(r negavo*.

Elizabethe randas 1 anglies 
kasykla, Helman Co. Dirba ke
lias dienas į dvi savaites. Bo
kalas prastas, tai nekontro
liuoja.

Prieš rinkimus politikieriai 
norėjo pasigarsint, tai pašalpą 
ir mainieriai gavo, nežiūrint, 
kad katrie ir dirbo. Dabar ne- 
kuriem atima pašalpą.

Čia randas keli socialistai, 
kaip vietiniai darbininkai vadi
na “svoloči.” Jie neva vadinas 
socialistais, tik jokios kuopelės 
neturi, jokio darbininkiško su
sirinkimo nešaukia, tik žiūri 
patys savęs ir parsiduoda tai 
republikonam, tai demokra
tam; tai anglies kompanijai, 
parsiduoda bile -kam. Tokių 
social-“svolčių” yra pora sla
vų, pora lenkų, Pilsuckio rė
mėjų, ir vienas lietuvis, Gri
gaičio senas draugas. Mat, dar 
Grigaitį pažino, kaip jis ėjo 
Lietuvoj “kazioną učiliŠčią”.

Elizabethe yra Rymo Kata
likų Susivienijimo kuopelė. 
Nariai yra bedarbiai. Daug 
vargo padėjo Bedarbių Tary
ba kolei gavb pašalpą tiem' 
nariam. Darbininkai neskaito 
“Laisvės” ar “Vilnies,” tai nie
ko negali dasižinoti. “Garsas” 
rašo visokias nesąmones, kem
ša savo organą už narių, pini
gus net visiem numirusiem na
riam. Mat, • mano giminaitis 
yra miręs du metai, o jis or
ganą gauna.

Randasi ir SLA kuopa, na
riai taip pat bedarbiai. Daug 
narių yra suspenduotų. Ta pati 
Bedarbių Taryba turi vargo

Numirėlio Atgaivinimas Svarbus Žuvininkams
„ ,. . ~. Išradimasluh Amerikos mokslinin

kai yra darę bandymų at
gaivinti šunis bei kitus gy
vūnus, kuriuos buvo tyčia 
laboratorijose užtroškinę. 
Bet įspūdingiausi atgaivini
mo bandymai tai Sovietų 
Sąjungoje padaryti. Vienas} 
sovietinio daktaro Brucha-1 
nenko išrastas tam būdas į 

| yra dirbtinė širdis. Jis I 
bandymams panaudojo kelis -į juos prisiveldavo mažyčių 
tūkstančius ^šunų ir tris : gyvūnėlių bei bakterijų; ir 
žmones, savižudžius. I jie pragrauždavo *ih nusilp-

Nustojus tikrajai širdžiai nindavo tinklų gijas? 
plakti, Bruchanenko pritai-I 
so dirbtinę širdį; dirbtinė 
širdis turi plakti kaip ir tik
roji—turi varinėti po kūną 
kraują. O ta dirbtinė šir
dis yra tam tyčia išrasta 
pumpa, kurią varo elektros ! 
pajėga. |

Bruchanenko paima šunį. 
Jį apsvaigina. Paskui ati
daro krūtinės ląstą ir su
stabdo širdies veikimą. Šuo 
pasispardo, pasispardo ir 
nudvesia. Po kelių valan
dų, kai šuo būna visiškai 
negyvas, jis įjungia dirbti
nę širdį ir įleidžia į gyslas 
kito šuns šviežio kraujo. 
Dirbtinę širdį paleidus dirb
ti, kraujas pradeda vėl cir
kuliuoti, šuo atgyja, prade
da alsuoti ir gyvena kaip 
su tikra širdimi. Šuniui at
gijus, jis dirbtinę širdį iš
jungia ir paleidžia dirbti 
tikrąją. Šuo, nors ir buvęs 
negyvas, po visų tų pjausti
nėjimų pasveiksta.

Panašų bandymą Brucha- • 
nenko darė ir su tais trimis 
savižudžiais. Vienas pasi- 
korėlis, kuris iškaro jo ant 
virvės dvi valandas ir buvo 
jau sustingęs, įjungus dirb
tinę šitfdį, atgijo, atmerkė 
akis ir alsavo, nors sąmonės 
ir neatgavo. Gyveno jis tik | 
kelias minutes.

Bruchanenko ir kai kurie 
mokslininkai mano, kad at
eis laikas, jog mirusius ga
lima bus atgaivinti, bet ne 
visus mirusius, o tik tuos, 
kurie neturės mirtinų kūno 
sužalojimų, nebus mirę dėl 
senatvės ir nebus mirę nuo 
aštrių ligų. Vadinasi, at
gaivinti bus galima pasiko- 
rusius, užtroškusius, uždu
susius, prigėrusius, žinoma, 
jei atgaivinimas bus panau
dotas laiku, kol dar kūnas 
nepradėjęs gesti. i

kad gauti pašalpą. 
“Tėvynė” nerašo, kad nariai 
stotų į Bedarbių Tarybas. Nie
ko nerado apie Darbininkų 
Bedarbės ir Socialės Apdraus 
dos Bilių HR 7598.

Kaip pasitari su tais na
riais tų dviejų lietuviškų pa
šalpos organizacijų, tai atsa-‘ 
ko: “O ką mes žinom? Mums 
“Tėvynė” nei “Garsas” nieko 
neparašo apie tai.” Tie ponai 
turi šiltas vieteles, gauna duo* 
nelę ir dar kokią! Aš nežinau, 
ar tik mūsų kolonijoj tų dvie
jų minėtų organizacijų nariai 
visiškai pasidavė parazitam ar 
ir visur taip yra ? . v

Dar* viena naujiena: Mūsų 
kolonijoj dvasiškas tėvelis ne
duoda išrišimo per išpažintį, 
jeįgu turi, Bedarbių Tarybos 
knygutę. Ir per pamokslą vi
saip, murzino; ale katalikai 
darbininkai privertė dvasišką 
“vadą” “marmūzą” užsidarytu 
ir rašos prie Bedarbių Tarybų, 
daros veiklūs. .

Draugai darbininkai, turim, 
vienytis visi be skirtumo, ti
kintis ar netikintis. Mūsų pil
vas vienodas ir vienodai jaučia-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y. !

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

ti. Juk iš vario vielos pasi- padėti 
daro permažai chemikalo, 
kad jis galėtų apnuodyt žu
vį; ir žuvis, pęrtrumpai te
gauna būti tinkle, pagaliaus, 
gaminant valgyt, žuvis vis 
tiek būna apskutama bei ki
taip apvaloma.

K. Meškeriotojas.

rapijos susirinkime ir priimtų 
minėtą bilių. Ar tas bus daro
mas—ateitis parodys.

Laikino komiteto delegacija 
atlankys visas organizacijas ir 
parapijas, ir perstatys svarbu
mą minėto biliaus, ir kodėl jis 
turėtų būti pravestas gyveni
mam Taipgi mes prašome or
ganizacijas išrinkti delegatus 
į būsiantį kongresą, Washing
ton, D. C., sausio 5, 6, ir 7 d. 
Vieno delegato pasiuntimas, 
kelionė ir pragyvenimas kaš
tuos tik $7.50.

A. Danila,
A. Urlakiutė,
M. Zald.

Lovestonas ir Kompanija 
nesenai pradėjo naują ant 
Partijos “ofensyvą” del pa
starosios darbo unijų veik
loj taktikos, kraudamas kal
nus įvairių ištraukų* savo 
laikraštyj. Gerai, randasi 
keletas ištraukų, kurios kal
ba pačios už save. Jos at
sako visiems melams ir 
šmeižtams 1 o v e s t oniečių, 
kurie mano, k? d jų pase
kėjai jau senai pamiršo 
arbo nežino partijos is
torijos. L o v e s t o n iečiai, 

! kurių visa politika su
bankrutavo, bando slėptis 

k už melų ir šmeižtų krūvos.
Jie bando savo pasekėjus 
įtikinti, kad jų darbo unijų 
klausimu nusistatymas vi
suomet buvo teisingas, o 
Partijos nusistatymas vi
suomet klaidingas. Bet fak
tai rodo, jog kuomet Loves
tonas ir Ko. buvo Partijoj, 
jie niekuomet viešai neišsto
jo prieš tą Partijos pasisu
kimą darbo unijų klausimu, 
kuris buvo padarytas 1928 
metais. Tiktai po to, kuo
met jie patapo Dubinskio ir 
Ko. agentais, jie pilnai- iš
statė savo dešinę liniją šiuo 
klausimu, ir tas parodė, kad 
mes buvome teisingi savo 
kovoje prieš lovestoniečius.

Bert Wolfe (Lovestono 
leitenantas. — Red.), kuris 
perleido ne vieną naktį be 
miego, drebėdamas, būk 
Partija užstelbusi Lenino 
raštus darbo unijų klausi
mu, ir kuris kasdieną išran
da naujus melus ir šmeįž-

i tus ant Partijos, kad pasi
tarnavus Dubinskiui ir Ko., 
dar tiktai 1928 metais, 
gruodžio mėnesį, rašė, jog 
vienas iš dešiniojo pavojaus 
Amer. Komunistų Partijoj 
simptomų buvo tas, kad 
“pasireiškia stoka energijos 
organizavime neorganizuo
tų... tūlų draugų svyravi
mas del to, ar reikalinga 
nauja tekstiliečių darbinin
kų unija” (“The Commu
nist” už gruodį, 1928).

Nacionalė Mainierių Uni
ja (suorganizuota rugsėjo 
mėn., 1928), Nacionalė Tek
stiliečių Darbininkų Unija 
(suorganizuota spalių mėn., 
1928), ir Adatos Darbininkų 
Industrinė Unija (suorgani
zuota sausio mėn., 1929)— 
visos šitos unijos buvo įkur
tos, kuomet Lovestonas dar 
vis buvo Komunistų Parti
jos sekretorium! Kaip greit 
pamiršta tie žmonės, 
tarnauja Dubinskiam, Gor-i 
manam ir Kompanijai!

f Partijos nusistatymas bininkų Bedarbės 
1927-1928 metais buvo tei- , lės Apdraudos Bilius. Tą bilių 
singas. Jis buvo padarytas1 yra užgyrę šimtai ADF Jaką- 
sulig pasikeitusios objekty-1 kit« '
vės padėties. Šis nusistaty- 
mas del biidavojimo naujų 
unijų nei kiek nepriešginiau- 
ja darbui ADF unijose. Ge
gužės mėnesio, 1928, rezoliu
cija šituo klausimu pilnai Draugystė ir daugelis kitų or 
atatiko Kominterno nusista-. ganizacijų.
tymui, kuris pareiškė

“Podraug su tuo (organiza-' karnos draugijos 
. vimu naujų unijų 
fe būtinai reikalinga komunistams 
g tęsti ir stiprinti savo veiklą 

darbo unijose, priklausančiose 
reakcinei ADF, kad sudarius 
ten stiprų kairįjį sparną.”

Iki šiam laikui, nepaisant parapijas ir įteikė kunigams 
objektyvių sunkumų ir mū- šaukimo konferencijos laiškus 
sų nėsugebejimo visuomet buvo reikalauta, kad minėtą 
suprasti ir pritaikyti gyve-1 bilių ir laišką perskaitytų pa-
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DRAUGAI, I KOVį PRIEŠ 
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IANTĮ 
M0 ĮSTATYMĄ!

Portland, Oregon. — Lap
kričio 26 d. tapo nuteistas 7 
metams kalėjimo draugas 
Dirk De Jonge, darbininkų 
vadas, už tai, kad jis organiza
vo darbininkus į kovą už ge
resnes gyvenimo sąlygas. TDA 
advokatas I. Goodman, kelia 
Dirk De Jonge bylą į augštes- 
nį teismą. Jau pirmiau vienas 
jaunuolis, Don Cluster, vos tu
rėdamas 20 m., tapo nuteis
tas vieniems metams kalėjimo 
už prigulėjimą prie Jaunų Ko
munistų Lygos. Ir dar šeši 
draugai bus teisiami neužilgo.

Draugo Dirk De Jonge teis
mas tęsėsi tris savaites “džiū- 
rės” teisme, šiuos darbininkus 
gina TDA advokatai, Irvin 
Goodman ir Harry Gross. Rei
kia priminti, kad draugas 
Harry Gross, pereituos rinki
muos, buvo darbininkų kandi
datas nuo šešto distrikto Ore
gon valstijoj į senatorius ir ga
vo su virš 20 tūkstančių balsų. 
Revoliucinių darbininkų balsai 
dvigubai paaugo nuo 1932 m. 
rinkimų, o socialistų balsai su- Į „ _

kų prakalbų ant šaligatvių ne
valia bus laikyti. Kaip tiktai 
darbininkai susirenka į būrį 
šalę gatvės, tai tuojau žvėriš
ka policija pribūna ir darbi
ninkų komunistų prakalbas iš
drasko. Taipgi ir IWW nelei
džia, drasko ir jų. mitingus. 
Tai matote, kaip fašizmas 
plėtojasi šioje šalyje. Darbi
ninkai, mes turime pradėti bu
dėti prieš visus tuos buržuazi
jos elementus.

Jaunuolis.

darbininkai, turėtumėm 
brusti ir kovoti už Dirk 
Jonge laisvę, neleisti, kad 
sai kalėjime būtų. Atminkime
draugą Ben Boloff, kuris porą

su-

ji

siųsti p 
dęleįac

rezoliucijas ir 
as į Vokietijos amba-. 

ashingtone ir miestų 
konsulatiis, reikalaujant 
liuosudti Thaelmanną.

Baisus Krautuvių Darbininkų Išnaudojimas
pa-

Už/ bendrą Frontą Prieš Karą
• Ir Fašizmą

Amerikoj fašizmas dideliais

MONTREAL, Canada.— 
Turbūt niekur kitur nėra to
kio darbininkų pavergimo ir 
išnaudojimo, kaip čia Montre- 
ale. Krautuvių darbininkai, 
dirbdami po 70 vai. savaitėje,

_met« žingsniais žengia į galią. Veik

kiųjų darbų kalėjimą (peni- j?'būtų’dide7n~ė ar mažesnė,
siųstas į Oregon valstijos sun-

tentiary) dešimčiai metų, už 
tuos pačius reikalus, kaip ir d.

kiekviena darbininkų kova, ar

yra paplukdoma darbininkų 
krauju. Bėgyje kelių mėnesių,

Dirk De Jonge. Draugas Ben iiię0Sį nukauta keli desėtkai
Boloff, sunkiai dirbdamas ka
lėjime, gavo ligą ir vos išbu
vęs 16 mėnesių kalėjime ta
po po žemėmis pakavotas.

Draugai darbininkai! Ar 
mes leisime, kad draugui Dirk 
De Jonge taip padarytų? Ne, 
mes, darbininkai, turime dau
giau kovoti ir protestuoti ir 
rezoliucijas siųsti Oregon val
stijos naujam gubernatoriui, 
C. Martin, kad kriminalio sin- 
dikalizmo įstatymas oūtų tuo- 
jau panaikintas.

Dar pridursiu, kad mūši] 
miestelyje, Portlande, yra įsa
kyta majoro J. Carson, kad 
kolei jisai būsiąs šio miesto 
majoru, tai nė jokių darbinin-

šimtai sugrūsta į 
į koncentracijos 

šimtai tapo sužeis- 
kovų prieš prie- 

terorą 
darbi- 
pries-

mažėjo.
Per draugo Dirk De Jonge 

teismą, visą laiką, teismabutis 
buvo pilnas publikos taip, kad 
ir koridorius buvo užsikimšęs 
publika. Tapo parduota daug 
darbininkų literatūros: “Daily 
Worker,” “Moscow News.”

Šis mūsų vadas, Dirk De 
Jonge, buvo visų darbininkų 
mylimas ir jo visi klausydavo. 
Jeigu jis kur kalbėdavo, tai 
visuomet būdavo publikos pil
na. Ir dabar mes, susipratę

ALDLD 6-to Apskričio Konferencijos Rezoliuci 
jos, Priimtos Spalio 28 Dieną

I ___
Už PaliuOsavimą Tom Mooney

Kjadangi Tom Mąoney yra 
neteisingai įkalintas ir p Ado
mas! Kalifornijos kalėjime vien 
tik už tai, kad jis yra tvirtas 
darpininkų reikalų gynėjas ir 
kovotojas prieš išnaudotojus. 
Tadf ALDLD 6-to Apsk. kon
ferencija nutarė ir griežtai rei- 
kaląuja, kad Tom Mooney ir 
Billings būtų paliuosuoti iš ka
lėjimo.

nusiuntus į elektros kėdę. Tad 
ALDLD 6-to Apsk. konferen
cija griežtai reikalaujame, 
kad jaunuoliai būtų paliuosuo- 
ti iš kalėjimo ir pasmerkiame 
negrų buržuazijos trukdymą 
jaunuolių gynimo per TDA, 
kuris iki šiol apgynė jaunuo
lių gyvybę.

Scottsboro Berniukų Reikalu
Kadangi devyni Scottsboro 

negrai berniukai yra neteisin
gai nuteisti sudeginti elektros 
sriovėmis; kadangi jie yra lai
komi mirties kameroje, tero
rizuojami ir visaip kankinami;
kadangi
kartu su visa Amerikos bur
žuazija,
Scottsboro berniukų bylą iš 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo, kad tuomi greičiau

negrų buržuazija,

pasimojo atimti

Gelbėkime Drg. Thaelmann
Kadangi d. Thaelmann yra 

ištikimas Vokietijos Komunis
tų Partijos ir visos darbininkų 
klasės vadas ir kovotojas prieš 
kruvinąjį fašizmą ir visą iš
naudotojų klasę; kadangi fa
šistai rengia teismą prie už
darytų durų, kad tuomi nu
žudžius jį ir nedavus darbinin
kams išgirsti jo pasakytų žo
džių teisme. Tad ALDLD 6-to 
Apsk. konferencija griežtai 
reikalaujame, kad d. Thael
mann būtų paliuosuotas. Mes 
raginame visas organizacijas

streikierių, 
kalėjimus, 
kempes ir 
ta. Nuo tų 
spaudą, išnaudojimą ir
nėra liuosi ir lietuviai 
ninkai. Išnaudojimo ir 
paudos rykštė visus lygiai pla- 

i ka. Badas ir skurdas daugeliui 
žiūri į akis. O Roosevelto val
džia bilionus dolerių skiria 
turčiams ir naujo karo priren- 
gimui.

Tad ALDLD 6-to Apsk. 
konferencija pilnai užgiriame 
LDS Seimo tarimą šaukti Vi
suotiną Lietuvių Kongresą ko
vai prieš karą ir fašizmą. Mes 
kviečiame ir dėsime visas pa
stangas, kad visos mūs apskri
tyje esančios organizacijos ir 
kliubai prisidėtų prie to taip 
didelio ir svarbaus darbo.

Prieš Linčiavimą Negrų
Amerikoj linčiavimas negrų, 

ypatingai Pietuose, gana smar
kiai auga. Baltųjų chuliganų 
gaujos, su valdžios pagalba, 
išplėšia negrus iš kalėjimų ir 
juos nulinčiuoja bei gyvus de
gina ant laužų.

Apie mėnuo laiko atgal, 
Marianna, Florida, buvo iš
plėštas iš 'kalėjimo 23 metų 
negras, suvarstytas kulkom ir 
vėliau pakartas. Prie šio žvė
riško žygio baltieji chuliganai 
viešai organizavo savo spėkas, 
per kapitalistinę spaudą skel
bė linčiavimo laiką ir vietą. 
Kaip vietos policija, taip ir fe
deral© valdžia tatai žinojo ir 
galėjo neleisti linčiuotojų nei 
artyn prie kalėjimo. Jie to ne
darė, bet padavė kalėjimo 
raktus chuliganams.

ALDLD 6-to Apskričio kon
ferencija griežtai pasmerkia
me valdžią ir linčiuotojus ir 
reikalaujame, kad visi linčiuo- 
tojai būtų nubausti. Mes ragi
name visus liętųvius darbinin
kus ir organizacijas kovoti 
prieš linčiuotojus ir už pilnas 
teises negrams.

Rezoliucijų Komisija:
J. Jasaitis, 
P. Puodis, 
M. Zald.

Washington. — Atidaryta 
tiesioginis susisiekimas tele
fonu tarp Jungtinių Valsti
jų ir Japonijos.

PIRMOJI SPARTAKIJADA
RENGIA AMERIKOS PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-ČIAS APSKRITYS

Nerišlioje, 16 d. Gruodžio-Dec., 1934
Lenkų Sokolų Svetainėje

NEW YORK AVE. NEWARK, N. J.
PRADŽIA 3 VAL. PO PIETŲn

Spar taki j ados programoj dalyvaus: Aido Choro Dramos Grupė, kuri vaidins gražią 
ir juokingą vieno akto komediją—“Uošvė j Namus, Tylos Nebebus.” Dainuos Aido 
Choras ir Merginų Ensembjis, Sietyno Copras, Elizabetho Red Star Merginų Sek
stetas ir kitos dailės spėkos. Po vaidinimui ir koncerto bus smagūs šokiai prie skam
bios ir geros muzikos.

Prašome publikos nesivėluoti, nes programa gera ir netrumpa. Kuo anksčiau už
baigsime programą, tuo daugiau turėsim laiko draugiškam pasilinksminimui, nes 
visi būsite aprūpinti gardžiais užkandžiais ir gėrimais.
ĮŽANGA YPATAI 50c. VIEN TIK ŠOKIAMS 25e.

Kviečia Ąfcnihinkų Trečias Apskritys.

pradėjo bruzdėti prieš tokias 
sąlygas. j

Tad bosai išgalvojo kitą bū
dą, kad žmones apvogti. Buvo 
įsakyta vogti svorį, imti po ke
lis centus brangiau nustatytų 

gauna nuo $3.50 iki $10 į sa-l kainų ir tt. Daugiausia to- 
Kadangi Quebeco pro-Imis suktybėmis atsižymėjo 

Dominion Co., Atlantic & 
Pacific, Stop and Shop ir 
Thrift. Jei kuris nenorėdavo 
sukti, tai buvo išmetamas ant 
gatvės ir prigrąsinamas, kad 
jei murmės, tai atsidurs kalė
jime.

Bet nepaisant to, darbinin
kai apskundė minėtas kompa
nijas teisman už laužymą val
džios nustatytų algų. Ten pa
aiškėjo šimtai šunybių, kurias 
reikėjo darbininkam pakęsti, 
žinoma, iš buržuazinio teismo 
nieko gero negalima laukti, 
nes buržuazija save negi baus, 
bet tas rodo, kad darbininkai 
bruzda ir, ten pralaimėję, jieš- 
kos teisingesnio kelio—būtent 
streiko ir organizavimosi į 
darbininkiškas unijas.

Gaila, kad pas daugumą 
darbininkų yra klaidingas su
pratimas esamos padėties. Gir
di : “Kaip dabar gali streikuot, 
kada pilnos gatvės bedarbių ? 
Kaip mes išeisime į streiką, 
tai paims bedarbius mūsų vie
ton.” Tai perdėm klaidingas 
sąprotavimas. Tik krizio me
tu galima geriausiai kovas iš
vystyti. Tos tūkstantinės be
darbių armijos stos kovos 
avangarde, jei tik bus klasinis 
supratimas.

Kovos vystosi ir mes gyve
name didelių įvykių išvakarė
se. Komunistų Partija nors 
ir palėpiais dirba, bet jos įta
ka nuolat auga tarp masių. 
O laimėjimas mūs vadų iš 
Kingstono kalėjimo, Tim Buck 
ir kitų šešių, dar daugiau tas 
kovas išvystys.

P. Dulbis.

’ vaitę. 
vincijos valdžia išleido įstaty
mą minimum užmokesties $8 
savaitėje, todėl bosai priverčia 
pasirašyti, kad jis gauna $8, o 
faktinai tai tik $3 moka.

Pragyvenimo lygmala augš- 
tai pabrango, todėl tenka dirb
ti vergiškas valandas beveik 
pusbadžiai. Dažnai darbinin
kai ir tų $3 savaitėje negauna. 
Paimsįu tik du pavyzdžiu:

Kartą, apvirtus dviračiui, 
išbyrėjo prekės, sudužo “dze- 
vel” butelis ir užpylė visas 
prekes. Todėl minėtas darbi
ninkas turėjo dirbti visą savai
tę už dyką, kad padengti pa
darytus kompanijai nuosto
lius.

Paskutiniu laiku būna daug 
nelaimių ant gatvių, todėl po
licija areštuoja už mažiausį 
taisyklių peržengimą, ko pre
kių išvežiotojams sunku iš
vengti. Policija giriasi, kad 
per lapkritį surinko $20,000 
pabaudų nuo draiverių, tai, 
žinoma, didelę dalį teko su
mokėti darbininkams išvežio
tojams.

Darbininkai visai neorgani
zuoti. Kadangi išmėtyti, tai 
sunku prie jų prieiti. Storuo
se dirba nuo 2 iki 10, išski
riant dideles kompanijas, kaip 
Eaton, Morgan ir kitas. Visus 
trūkumus turi padengti patar
nautojai. Pavyzdin: Džiovin
tos slyvos, kriaušės, obuoliai ir 
kiti, vaisiai pakuojami Kalifor
nijoj po 25 svarus bakse. Kuo
met reik pardavinėti po svarą 
—daug nudžiūsta. Tą reikė
davo tarnautojams iš kišenių 
damokėti. Todėl darbininkai

Rochester, N. Y. f
Iš Netikėtai Įvykusios Vakarie
nės “Daily Worker” ir Lietu
vos Politinių Kalinių Naudai

Sekmadienio vakare, gruo
džio 2, įvyko netikėtai ant 
greitųjų vakarienė virš minė
tiems tikslams. Trumpai pa
sakius, tai įvyko taip: d. R. 
čemaūškienė laimėjo didelį 
kalakutą ant “f erų.” Dg. čer- 
nauskams pasitarus su keletą 
kitų draugų, sumanyta, su- 
surengti vakarienę ir Černaus- 
kai aukauja kalakutą, kaipo 
pradžiai.

Gavus pritarimą, d. černaus- 
kas pasileido kviesti simpati- 
kus ir sukvietė virš 80.

Vakarienė surengta be įžan
gos—he tikietų. Bet buvo 
renkamos aukos laike vaka
rienės. Aukų surinkta $44.40. 
Ant alaus buvo susimesta dar 

| $12.13. Viso $56.53.
Išlaidų: maistas $12.05, alus 

$8. Viso $20.05. Lieka $36.48. 
Padalinus ant pusės, (“Daily 
Worker” ir Lietuvos politi
niams kaliniams išpuola po 
$18.24. Dabar, kas su kuo pri
sidėjo) prie vakarienės: d. R. 
černauskienė pirmiausiai pa
aukavo kalakutą, d. čerpaus- 
kas pavadino visus ypatiškai, 
d. Anna Bačiulienė iškepė ir 
prirengė maistą. Jai kiek pa
gelbėjo dd. Kriyitzienė ir 
Černauskienė, L. Bekešienė au
selių ir B. Dųobienė keiksą. 
Finansiniai prisidėjo sekanti 
draugai bei draugės: Po $2 
Rinkevičiai, Sąvaginskas, Dru- 
seikiai, Velykiai Antanai, ir 
Barauskai.

$1.75 Antanai Duobai; po 
$1.50 J. Totoris, Beniai Duo
bai, Baltakiai ir Snaideris; po 

i $1.25 J. Milleriąi ir P. Ander
sonai. Po $1. J. Yvonaįčiai, 
J. M^ockai, V. Bičiuliai,' šerke- 
liaųskąš, Bąrzįaitienė, Lekavi
čiai, J. Bulifc, J. Klimašauskai, 
Rįbįnskai, * Poškai, Yančiai, 
Žirguliai, Stančikas, Vaidilai,

Peterson, Benikat, ir Duseika.
M. Budris 75c.
Po 50c. žaldaris, Bekešienė, 

Vaivodienė, Krivitza, Žilins
kas, Saunorienė, Andruškevi- 
čia, Bartašius, V. Vinckunienė, 
Švedas ir Benikatienė. Serei
ka 25c.

Gedemino Dr-te aukavo sve
tainę, d. G. Švedas gesą kepi
mui. Ant stalų išnešiojo dd. 
A. Mockienė, Bekešienė, An- 
drišunienė ir Žaldaris; J. Mil- 
leris dirbo prie alaus.

Ed. Miller ir F. Yanchis 
pagrajino keletą polkučių.

Vakarienė buvo gera ir visi 
buvo patenkinti, taipgi ir pa
sekmės geros, kaip finansinės, 
taip ir dvasiniai. Reikia 
giau tokių vakarienių.

Visas įeigas ir iš,eigas 
žiūrėjo dd.

J.'Miiler,
J. Žaldaris ir 
B. Černauskas.
Jeigu būtų pasitaikiusi 

klaida sąraše kas ir kiek au
kavo, arba būtų visai praleis
ta, tai praneškite bile vienam 
iš šių draugų, mes atitaisysime 
klaidą.

dau

per-

PS.

Pinigai priimti ir perduoti 
Am. Liet. Org. Priešfašisti- 
niam Susivienijimui del per
siuntimo Lietuvos ' politiniams 
kaliniams. Puikiai, draugai, 
pasidarbavote.—Red.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
ALDLD 5-tos kuopos labai svarbus 

susirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
180 New York Avenue, 8 vai. vaka
re. Draugai ir drauges atsilankykit 
kiekvienas narys į šį svarbų susirin
kimą. Yra daug svarbių dalykų ap
tarti ir bus išduodama nauja knyga. 
Būtinai' ateikite visi atsiimt knygas.

Org.E. P.
(293-294)

GRAND RAPIDS, MICH.
ALDLD 66 kp. rengia didelį balių 

penktadienį, 14 d. gruodžio, 7:80 vai. 
vakare, Sūnų ir Dukterų svetainėje, 
1067 Hamilton Ave. Tai pirmas kar
tas šiame mieste bus tokis didelis 
balius ,todėl visi Ateikite ,nes bus

laimėjimai, gardžių valgių ir gėri
mų. Taipgi bus gera orkestrą, kuri 
grieš amerikoniškus ir lietuviškus 
šokius.

BINGHAMTON, N. Y«

Kviečia Komisija.
(292-293)

LINDEN, N. J.

ALDLD 165 kp. metinis susirin
kimas įvyks 12 d. gruodžio, Rupšio 
svetainėje, Wood Ave. ir 16th St., 
7:30 vai. vakare.

Draugai ir draugės ,visų pareiga 
dalyvaut Šiame susirinkime, nes tu
rim daug svarbių dalykų apkalbėti, 
taipgi bus rinkimai naujos valdybos. 
Atėję galėsite atsiimt žurnalą “švie
są” ir kitas naujas knygas.

Sekr. O. Verteliene.
(292-293)

ALDLD 20 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienį, 13 d. gruodžio, ALP 
Kliube, 815 Clinton St., 7:30 vai. 
vakare.

Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt, bus rinkimai naujos valdybos, 
taipgi galėsite atsiimt žurnalą “švie
są” ir kitas naujas knygas. Yra vie
na nauja knyga kurios žmonės se
nei laukia ir dabar galėsite gauti, 
tai yra “Pirmoji Lietuvos Proleta
rinė Revoliucija ir Sovietų Valdžia.” 
Visi dalyvaukite, taipgi nepamirškite 
užsimokėt savo duokles.

Sekr. O. Gimienė.

DETROIT, MICH.

ALDLD 52 kp. ir Aido Choras 
rengia didelį koncertą kuris įvyks 
16 d. gruodžio, Lietuvių svetainėje, 
25th ir Vemor Highway, 6 vai. va
kare. Bus puikus koncertas, dalyvaus 
daug žymių, artiątų, kaip tai; Men- 
keliuniūtė, Petrušonienė, Aido choras 
ir daug kitų vietinių artistų. Po 
koncertui bus šokiai prie geros or- 
kestros. Kviečiam visus dalyvaut 
skaitlingai. Įžanga išanksto 4<0 cen
tų, prie durų 50 centų.

Kviečia Komitetas. -
(292-293)

f LIEPŲ ŽIEDŲ i

ELIZABETH, N. J.

LDS 33 kp.‘ susirinkimas įvyks 
trečiadieni, 12 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare, LDP Kliube, 408 Court St.

Draugai ir draugės, būtinai turime 
visi dalyvaut šiame susirinkime, nes 
bus daug svarbių dalykų del apkal
bėjimo. Iš ALOP Susi, yra prisiųs
ta protesto rezoliucija prieš Lietuvos 
fašistinės valdžios nežmonišką kanki
nimą Lietuvos politinių kalinių. Taip
gi bus rinkimas naujos valdybos 1935 
metams.

Sekr., V. Sheralis.
(292-293)

į ŠVIEŽIAS i

MEDUS
T Daugelio prašymą gauti T 

tikro bičių, medaus jau T
'ž* išpildėme. Turime 40

■ galionų tikro, šviežio, lie- 
pų žiedų medaus.

Už Kvortą 75 centai?
? Už Galioną $2.75 $

X Naudokite medų vietoje 
X cukraus. Nelaukite pir- 

kimui medaus pakol turė- 
site šaltį. Naudokite me- 

įi dų, kad neturėtumėt 
4* šalčio!
T1 Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:
X < ‘ I A 1 C U n i f

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko- 

pageidauja- 
Taipgi at- 

maliavpju įvai- • 
yiom spalvom.

> Kainos prieina-1 
mos.

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y. f

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietųvifikai

512
JONAS STOKĘS

Marion St., kamp. Broadway 
Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel,: Glenmore 5-6191

BEN GERSOVITZ
NOTARAS i

r 1 >.............--------------------——*
20 St. James St. East 

Tel. H Arbour 3424

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Pargamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir pęrsitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

DIDELIS NUPIGINIMAS
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 mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu.- 
ant visokių kapinių; parsamde au
tomobilius ir karietas veselijoms,) 
krikštynoms ir pasivažinėjimam? Į

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius j
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir paląidoju 
tinkamai lt rtž prienamą' kalną I

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

(Arti Matey Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
d u I i a i, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnes Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

Kūrio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Voltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si K 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.

OETJKIM (įimv MMKV APTEKA
Čia randasi lietuviuką a^tiejca, kurioje galima pirkti vaistus daug 

’ > prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
. X M. KISHON, Aptiekei ius Savininkas

__ 3 CAMPA U AVE., DETROIT, MICH.8701 JOS
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M. ZOŠČENKO Vertė P. SAžENIS

Vieno Gyvenimo Istorija
Protokolas Konferencijos Lietuviu Lygos 

Prieš Kąrą ir Fašizmą

ma-

Pas
Pas

Va tas

nebus, 
Ir pas

Konferencija buvo 25 d. 
lapkričio, 142 Orr St., Pitts
burgh' Pa. Konferęnciją ati
darė lygos sekretorius 1:45 po 
pietų. Perskaitė dienotvarkį, 
kuris likos priimtas,

Į mandatų komisiją pasky
rė S. Ivanauską ir J. Baltru
šaitį. Pirmininku vienbalsiai 
išrinktas J. Miliauskas, sekre
torium J. D. Sliekas. Rezoliu
cijų komisija iš: P. Povilaičio, 
G. Stasevičiaus ir; J. Gasiuno.

Lygos komiteto raportai iš
klausyti ir priimti. Iš raportų'| 
girdėjosi nusiskundimo, kad 
nebuvo galima daug nuveikti 
—tiek, kiek norėta nuveikti, 
tačiauš visgi šis tas nuveikta 
(kaip matysite iš sekretoriaus 
raporto, kuris telpa apačioje).

Sekė raportas delegato iš 
visos šalies kongreso prieš ka-

Sekančią konferenciją ir 
vietą palikta nuskirti komite
tui. Padarytas įnešimas pa
rinkti aukų tarpe delegatų ir 
priimtas. Aukų surinkta 
$3.25, pirma su aukom buvo 
$12.95, dabar viso su aukom 
$16.20.

Konferencija, užsidarė 6:08 
vai. vakare. 'vakare. '

Sekretorius J. D. Sliekas.

su-
Ne-

Sekretoriaus Raportas 
, Konferencijai ;

Gegužės mėnesį buvo 
šauktas komiteto posėdis, 
pribuvo komiteto nariai • * i i I ■ t rKatkus, S. ‘ Ivanauskas ir Ma- 
razaūskastie patys nariai ne
pribuvo ir birželio mėn. J. Bal
trušaitis apsiėmė eiti sekreto
riaus pareigas liepos m. po- 

Kadangi J. Baltrušai
tis nesilankė į posėdžius ir ne
atliko savo pareigų, tai į jo

■ vietą paskirtas J. Urbonas ir 
rezoliucija, už-; ėjo iki šiol pareigas.

šaukimą visuotino j

metų. Sirgo apie 
Ligos priežastis '—- užddgimas^ 
plaučių, paskiau gavo užnuo- 
dijimą kraujo.

Nors draugai Ynamaičiai 
stengėsi iš savo puses gelbėt 
kiek galint, šaukė geriausius 
gydytojus, koki buvo žinomi, 
ir turėjo ligoninėj speeiališkas 
slauges per suvirš dvi savai
tes, bet savo mylimos dukters 
išgelbėt negalėjo. Paliko dvi 
vyresnes seseris Aly d ir Anna, 
kuri yra jau vedus, ir du jau
nesnius brolius, Edvardą ir 
Joną. Draugas Ynamait’s yra 
progresyvis narys ALDLD ir 
LDS. V1

Iš savo pusės išreiškiu drau
gam Ynamaičiam širdingiau
sios užuojautos.

■. “Laisvės” Skaitytojas.

i*"'"
tris savaites. I bas nutaria rengti gruodžio 21

A.P.LA. REIKALAI

(Tąsa)
Ir taip man sielvartaujant, mane nu

siuntė prie skaldymo darbų prie šliuzo 
(užtvankos vartų) No. 14.

Ten skaldėm ir sprogdinom uolas ir 
darbas buvo labai sunkus.

Ir juo labiau—aš niekad nedirbau ir 
skaičiau darbą nusikaltimu ir negarbe.

Aš krapščiaus pirmas dienas ir daviau 
viso trisdešimts, o tai ir dvidešimts nuo
šimčių (darbo normos).

O čia pas mus buvo dešimtininkas Bu- 
fius. Jis vokietis. Jis sako:

—Tu toks drūtas vyras, o dirbt nemo
ki. Fui,'kaip gėda!

Bet man tas pasirodė juokingu, ir aš 
jam gerai pasakiau. Aš jam pasakiau:

—Dirba kvailiai ir arkliai, o aš nei tas, 
nei kitas. O jei tu taip myli darbą, tat 
ir padirbėk už mane. O aš pažiūrėsiu, 
koks tu kvailys. O dar vokietis!

Va jis apie tai pasakė Triaskovui. 
Toks buvo pas mus prorabas (darbų ve
dėjas). Gana energingas žmogus.

Tas su manim pakalbėjo, bet vis veltui. 
Aš jį iškoliojau ir liepiau eit į šalį.

Ir va, taip ir ėjo dalykas. Aš vos iš
varydavau trisdešimts nuošimčių, kad 
neužmigt, ir maniau apie Graikiją ir apie 
savo praeitį, kuri man atrodė pasaka.

Bet čia kaip tai ėjo pro šalį mūsų vir
šininkas Sapronovas. Va dešimtininkas 
prišoko prie jo ir papasakojo apie 
ne, ir jis man sako:

—Tas keista. Pas mus visi dirba, 
mus retai būna tokie atsitikimai,
mus ypatingai skubus reikalas ir tas ste
bėtina, kad tu atsisakai. Gal tu ko nors 
nesupranti?

Va, jis su manim kalba, o mane mažai 
įdomauja jo kalba. Aš jam sakau:

—Aš papratau matyt išsyk savo darbo 
rezultatus^ aš dirbau del savęs ir už tai 

| mačiau šavo būvio pagerėjimą. O čia aš 
/• ką nudžiuginsiu—aš ir pats nežinau. O 

kas link jūsų, tai jūs valdiška vyriausy
bė ir jūs sakot man, ką jums liepia.

Va, jis be galo nustebo mano pasaky
mu ir nuėjo savo būstynėn.
23. Pasikalbėjimas prie Stiklo Arbatos.

Netrukus ateina auklėtojas Varlamo
vas. Jis man sako:

—Po darbo užeik pas Sapronovą. Jis 
nori su tavim pasikalbėt. Jis stebisi iš 

■ • tavęs.
Va aš ateinu pas Sapronovą. O pas 

jį prirengta arbata, stovi pyragaičiai, 
saldainiai, geri papirosai.

Aš ateinu ir šypsausi sau. Manau — 
mažyčiu mane skaito—kuom nori įgyt 
mano pasitikėjimą.

Va jis sėdasi su manim į krėslus. Mes 
su juom daug kalbam. Jis įdomaująs 
mano praeičia. Ir aš jam viską papasa
koju. Ir jis vėl be galo stebisi susida
riusiu mano gyvenimu.

Ir mes su juom geriam arbatą ir val
gom pyragaičius, ir aš matau, kad tai 

\ geras žmogus, su kuriuo galima pasikal- 
' . bet.

’ Jis man-pasakė:
—Štai tu visur buvai ir visur matei, 

kokia užrubežyj auklėjimą politika. Ta
ve daužė lazdomis ir mušė per snukį. 
Bet mes ne už žmonišką atsinešimą rei
kalaujam darbo. Taip, žinoma, pas mus 
ne rojus. Pas mus sunku. Bet jei pas 
mus būt rojus — pas .mus stengtus visi 
^pakliūt ir darytų nusikaltimus. Bet mes 
šito nenorim. O mes reikalaujam darbo 
—mos dirbam sau, o ne kapitalui. Ir 
mes norim, kad mūsų šalis žydėtų.

Jis man davė papirosų, ir aš nuėjau į 
savo baraką ir pakeliui stebėjaus naujai 

‘ madai kalėjimuos.
Kitą dieną, greičiau simpatizuodamas 

jam, negu del ko kito, aš iškirtau aštuo- 
niasdešimts septynis nuošimčius.

24. žodis ir Darbas.
O kitą dieną mums pro šalį praeina

skyriaus viršininkas Prochorskis sykiu 
su Sapronovu.

/

Prochorskis sako:
—Aš tavęs visai nesuprantu. Kodėl tu 

nenori dirbt? Argi mes del ko nors kito 
stengiamės? Mes dirbam, kad šalyj būt 
geriau. O jei bus geriau—tai ir tau bus 
geriau. Mes dirbam liaudies labui. Tai 
bendras reikalas. Argi tu kontr-revoliu- 
cionierius? Man rodos, tu mums socia
liai artimas. Nesipriešink mums, o mes 
apie tave pasirūpinsim. A Gerai dirbsi — 
ir mes tave pirma laiko paliuosuosim ir 
suteiksim tokią specialybę, kuri geresnė 
už tavo, ir tokią kvalifikaciją, kad visi 
keliai tau bus atviri, kuomet išeisi į 
laisvę.

Va jis taip su manim pakalbėjo, atsi
sveikino ir nuėjo.

Ir aš pamaniau: tas tiesiog stebėtina, 
prikibo prie manęs, kaip vantos lapai. 
Iš vagies nori padaryt darbininką.

Bet va netrukus, po trijų dienų, atbė
ga auklėtojas Varlamovas ir sako:

—Tave vėl prašo ateit Prochorskis ir 
Sapronovas.

Va aš ateinu pas juos. Kalbamės. Šne- 
kučiuojam. Arbatą geriam. Valgom py
ragėlius. Jie pradėjo man kalbėt apie 
naują valstybę, kur nėra kapitalistų ir 
savininkų. Jie man apipiešė darbo ir to
kio gyvenimo paveikslą, koks mums ir 
sapne neprisisapnavo.

Ir tuomet aš jiems sakau:
—Įdomu, kad vagių nebus, 

įdomu.
—Vagių,—jie sako,—žinoma, 

ant kiek niekam nereikės vogti,
ką vogt? Vagis—tai atvirkščioj i kapita
lizmo pusė.

Mes daug kalbėjom tuomet apie tą ir 
apie šį. Prochorskis man sakė, kad aš 
neteisus, kad dabar prasidėjo kitas gy
venimas ir kad vagims reik persikvali- 
fikuot. • ,

Tas mane labai prajuokdino, ir aš pa
maniau, kad jei tas taip, tai ištikro, reik 
padirbėt. Juo labiau, kad aš dar Tiflise 
jaučiau—kas tai netaip.

Ir aš nuėjau namo ir kitą dieną daviau 
140 nuošimčių.

O, kas dirbo prie skaldymo darbų, tas 
supras, ką tai reiškia. Tai reiškia vel
nias žino ką.

O kitą dieną aš daviau vėl 140.
Aš pradėjau dirbt. Ir paskui aš mąs

čiau apie savo buvusį gyvenimą ir apie 
tai, ką aš reiškiu.

Ne, man nebuvo gėda, kad aš vagis. 
Na, aš vagis. Mane taip pastatė gyve
nimas. Ir Prochorskis man pats pasa
kė—tai gyvenimo atvirkščioji pusė. Rei
škia, aš nekaltas. Ir, reiškia, aš būsiu 
kaltas, jei kitas gyvenimas, o aš vagiu.

Ir pamažėli sąžinė mane nugalėjo. Ir 
man pačiam norėjos dirbti neraginamam. 
Ir aš vieną kartą daviau 150 nuošimčių.

Ir visa mūsų brigada pradėjo davinėt 
daugiau 100 nuošimčių. Ir mes džiau
gėmės, kuomet tai įvyko. Mes vaikščio
jom ir džiūgavom. Ir mums tuomet pra
dėjo krautuvėlėj atleist viską, ko reik. 
Ir man išrašė gerus drabužius ir batus.

Ir, pamatęs tokį malonų, rūpestingą 
atsinešimą, aš tiesiog pasirįžęs buvau 
sprogt, bet.viską padaryt, kas reik.

' Ir aš tuomet brigadai pasakiau:
—Imkim ir pasistengkim.
Ir visi pasakė:
—Taip, žinoma.
Ir mes dirbom, kaip velniai, ir mums 

nebuvo laiko nei apie ką pamanyt. Bet 
aš, kai kada maniau apie Mariją Korni- 
jenko. Ir pas mane širdis sustpdavo pla
kus.

25. Prie Darbo
Taip, mes tuopiet dirbom sąžiningai. 

Mums negalimą buvo nėdirbt. Čia pasi
rodė drg. Firino įsakymai. Draugas Fi
rmas savo įsakymuos paskęlbė, kad 
prie trisdešimtpenkininkų (Kriminalis
tai, nuteisti sulig įstatymų 35 straips
nio), prie sockenkėjų ir moterų turi būt 
geriausias, humaniškiausias atsiiptęšimas.

(Daugiau bus)

. n v. , . . sėdyje.ra ir fašizmą, kuris buvo Ghi- 
cagos mieste, 1934 metais. Ra
portas priimtas.

Perskaityta 
girianti šaukimą visuotinoj Rugsėjo m. posėdyje daly- 
Amerikos lietuvių kongreso vavo P. J. Martinkus ir P. 
prieš karą ir fašizmą. Rezo-, Norkus. Jie tapo priimti į ko- 
liucija priimta vienbalsiai.' mitetą, kaipo alternatai, kad 
Diskusuota, kur toks kongre-į užpildžius pasitraukusių komi
sas turėtų įvykti — kokiam‘teta narių vietą, 
mieste ? Po 
suota sekamai: Pittsburgh, miteto nariai. Nutarta siųsti 
Pa., 15 balsų, Cleveland, Ohio, delegatą į Chicagos Kongresą 
11 balsų. ! Prieš Karą ir Fašizmą. Kadan-

Kaip ir ką veiks lyga ateity- gį į^de pinigų1 buvo tik $2.62, 
je. Nutarta,’kad naujas ko- įaj nutarta paskolinti $10 de- 
mitetas, kuris bus išrinktas, Tegato pasiuntimui, 
padarytų tinkamus atsišauki
mus į tas draugijas, kurios dar 
nepriklauso prie lietuvių lygos 
prieš karą ir fašizmą ir pasiųs
tų toms draugijoms ir taip pat 
pasiųstų tinkamą draugą į tų > 
draugijų susirinkimus, kad jis į 
žodžiu išaiškintų tikslus lygos 
prieš karą ir fašizmą.

Mandatų komisijos rapor
tas: pasirodo, kąd’feioj kęnfe- 

. rencijoj dalyvauja '33‘' delega
tai nuo 25 draugijų bei kuopų. 
Aukų į konferenciją susiuntė 
ir delegatai suvežė $10.33. 

I Pas kasierių randasi $2.62, 
viso $12.95.

Sekė rezoliucijų skaitymas. 
Priimtos šios rezoliucijos: 1) 
Vokietijos ambasadoriui, rei
kalaujant, kad būtų paliuosuo- 
tas Thaelmannas ir kiti politi
niai kaliniai Vokietijoj, 2) Lie
tuvos prezidentui Smetonai, 
reikalaujant paliuosuot politi
nius kalinius arba nors page
rint jų ekonomines sąlygas ka
lėjimuose ir tt.; 3) už paliuo- 
savimą d d. Frankfield ir Eg- 
ens, taip pat Thomas Mooney 
ir W. Billings.

Nauji sumanymai: 1) Dau
giau kooperuoti su tarptautine 
lyga prieš karą ir fašizmą 
Pittsburghe, mažesnėse kolo
nijose organizuoti komitetus 
prieš karą ir fašizmą. Ypatin
gai visos organizacijos turėtų 
platinti organą “Fight”. 2) 

'Smarkiai imtis darbuotis už 
paliuosavimą Lietuvos politi- . 
nių kalinių. Ęožėlos, Greifen- 
bergerio, Giedrio ir Čiornio 
nužudymo sukaktuvių dienoj, 
rengti masinius * susirinkimus 
ir rinkti tam tikslui aukas.

3) Rengti prakalbas ir kvies
ti kitų sriovių kalbėtojus.

4) Remti rengimąsi prie so- 
cialio ir bedarbės apdraudos 
suvažiavimo Washingtone, ku
ris įvyks sausio 5-7 d., 1935 
metų. Kviesti draugijas siųsti 
delegatus.

S. Ivanauskas ir J. Baltru- 
tis aiškinasi, kodėl jie nedaly
vavo lygos komiteto posė
džiuose, kaipo komiteto na
riai ir tt.

Seka naujo komiteto rinki
mas. ■ Pirmininku išrinktas 
P. Norkus; pirmininko pagel- 
bininkas A. žvirblis; sekreto
rium J. Urbonas; kasierius A. 
^imonaitis; kiti trys komiteto 
nariai: P. Niaura, O. Sliekie- 
nė ir A. Norkienė. Alternatai : 
A. Pipiras, J. Balirilšąiris ir P. 
ppvilaitis. W 4 * l t » <J»,

. VK.VW — ,XV^. R U gS Č j 0 20
diskusijų nubal-' j posėdyje dalyvavo visi ko

sekantai: Pittsburgh, mitotn narini Nutarta siųsti

pasirodo, kąd 'feioj kęnf ė-

Delegatu 
išrinktas P. J. Martinkus. Vė
liau atsišaukta į draugijas ir 
ta skola atmokėta.

P. Norkus atstovauja tarp
tautiniuose mitinguose ir par
neša raportą į lietuvių skyrių. 
Komitetas išplatina į mėnesį 
po 50 egz. lygos orgąnp 
“Fight” tarp' lietuvių. Pasiųsta 
nuo lietuvių ;.del.egacija pas 
Vokietijos konsulą du kartu. 
Ir pas miesto majorą pasiuntė 
delegaciją. Tais reikalais lie
tuvių komitetas prisidėjo prie 
demonstracijos ant 42 ir But
ler St. prie fabriko, kur gami
na gasines bombas ir kitą ka
ro medžiagą. Komitetas siun
tė lietuvių draugijoms pakvie
timus dalyvauti visose tarp
tautinėse konferencijose. Taip 
pat veikė bendrai su tarptau
tiniu komitetu siuntime dele
gačių į Pasaulinį Moterų 
Prieškarinį-Priešfašistinį Kon
gresą Paryžiuje, Liepos 27 d.

Atspausdinti atsišaukimai, 
kviečianti į lapkričio 25-tos 
konferenciją. Išsiuntinėta 50 
atsišaukimų. Stengiaus atlik
ti ir kitus organizacijos užduo
tus darbus.

Seki. J. Urbonas.

Fort William, Ont., Can
Reiškiame Užuojautą Drg. 

Petrui Kunchys Del 
Jo Ligos

Š. m. lapkričio 26 d. sunkiai 
susirgo drg. Petras Kunchys, 
Vienas iš vadovaujančių drau
gų naujai įsikūrusios ALDLD 
15 kuopos, kuriam laikui kuo
pa netenka <gana veiklaus 
draugo. Tikime, .'kad drg. 
Petras pasveikęs dirbs ir to
liau su tokiu pat rimtumu ir 
energingumu, kaip k,ad kuopos 
organizavime ir jos augime. 
Kuopos nariams teks daugiau 
padirbėti, kad kuopos veiki
mas nenukentėtų. Drg. Kun
chys randasi General Hospital 
of Fort William. Laukiame jū
sų, drauge Petrai, atgal prie 
dkrbo.

Draugiškai,
Paulius Stukas ir 
J. Žukauskas.

Naugatuck, Conn.
Skaudi nęląimė p>ąlietė 

draugus' YnaiAįfčius/ 16 dieną 
lapkričio jauniausia
(Įfyktė, Edna,-sulaukus vos 20

Iš APLA 3-čios Kuopos 
Veikimo 

CARNEGIE, PA.

d. 3. Išrinktas del&gąias J. Ga- 
taveckas į Tarptautinio Darbi
ninkų Apsigynimo konferenci
ja, kuri įvyksta gruodžio 3 d., . 
Pittsburgh, Pa. 4. Nutarta ' 
duoti svetainę tik už vieną do-.^ 
lerį del parengimo (party) 
smulkių namų savininkų susi
vienijimui, kuri organizacija 
dabar tik pradėjo čia organic”” 
zuoti smulkius namų savinin- 
kėlius. V

Į kuopos komitetą tapo iš- 
rinkti visįtie patys seni, kurie"’ 
jau veikia’per daug metų šioje ** 
kuopoj.

Taipgi buvo nominuotas ir • G 
APLA Centro Pildomasis Ko
mitetas. Daugiausia buvo no-‘ u 
minuoti iš 3-čioš kuopos, pas
kui sekė: 2-os,. 9-os, ir . 11-os "t 
kuopų kandidatai į virš minė- f 
tą urėdą. , , , t .; ; , , v

Delei APLA vajaus ir gavir.’- 
mo naujų narių, šiuom sykiu--4 
nebuvo naujų narių, bet daug.II 
narių pasižadėjo pasidarbuo- 
ti del gavimo naujų narių ir--

i atsivesti į sekantį susirinkimą..,,,’ 
“Well,” pasižiūrėsime, kaip ,'v~

Gruodžio 2 dieną įvyko šios kas pasidarbuos ant pabaigos 
kuopos priešmetinis susirinki
mas, kur ir narių atsilankė 
skaitlingiau, negu kitais susi
rinkimais. Tarpe kitų reikalų, 
buvo išklausyta delegato J. 
Gataveckc raportas iš prieš 
karą ir fašizmą konferencijos. 
Raportas buvo priimtas vien
balsiai. Naujuose sumanymuo
se buvo: 1. Priimta protesto 
rezoliucija prieš Lietuvos val
džią, kuri kankina revoliuci
nius kalinius, ir nutarta pa
siųsti Lietuvos prezidentui An
tanui Smetonai. 2. Nutarta su
rengti prakalbas d. P. J. Mar- 
tinkui, ‘ kuris išduos raportą a- 
pie įvykusį Chicagoj kongresą ' 
prieš karą ir fašizmą. Prakal-i

metų ?
APLA 3-čios kp. Fin. Sek

PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto gaivos .skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
še 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 atlaikysite siuntinį.

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statomę naujus ir taisome senus, taipgi dirbapię sa, . 

liūnams barus, Štarams “shidwcasius” ir dirbame
'Visokius'medžio darbus, kokius, tik norite

ir kokių tik1 ręikįa
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

11 .. -JįjQįĮs........
II KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Ii •Pennsylvania ir New

Jęrsey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 

i Į prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

į Į Telefonai: Belt—-Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

LIETUVIU' ANGLIŲ KOMPANIJĄ

Pirmos klasės anglis, geriausios 
>rūšiąs ir pilnas, ąvor:s-f-200Q' >svąrų 
3t<įnaįj,f tari legalises svoris. Priria- 
tbmęį įgreit į jūsų Jnam lįsi Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefbiU-

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Unibn A'Ve.i ir Grand St.

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

TRU-EMBER COAL COMPANY
; (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grahd’ Brooklyn, It.
Telefonau: EVergreen 7-1661

s'
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS

j Jūs Esate Saugūs Kada Perkate LOFT Saldainius

seu vpmK' w

■fr

Lo- 
yra 
bus 

liki-

dar- 
prie

PIRKITE 
SAU SALDAI- 

IŠ DIDŽIAUSIŲ 
NIUS TIESIAI 

IŠDIRBfiJŲ.

kitą, Helena iš didelio rūpesčio ga
vo džiovą. Teisėjas Frankel- 
tael surado Knipus kaltais ir 
nuteisė, kad jie sumokėtų He
lenai ir Marei $100,000.

BROOKLYN, N. Y.
Kriaučių atydai! Lietuvių Kriaučių 

54 skyriaus priešmetinis susirinkimas 
įvyks trečiadieni, 12 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare, Liet. Amerikos Piliečių 
Kliubo svetainėje, 80 Union Avė. Vi
si dalyvaukite, nes turim daug svar
bių dalykų apkalbėti, taipgi bus sky
riaus valdybos rinkimai.

Sekr. K. Nečiunskas.

Šviesos” No. 4.. Ku- 
dar yra nemokėję duokles, 
privalo ateiti į šį susirinki- 
ir pasimokėti.

Org. K. š.draugų, pritarėjų ir 
pakraipų publikos. Ir j 
girdėt nei vieno, kuris , 
ant vaidintojų. Kiek- j 

žmonės i

Virš 1,000 laivakrovių 
bininkų buvo susirinkę 
priepl. No. 7 ir valandas išsto
vėjo belaukdami darbo. Ponai 
pasirinko tik 100 iš jų į darbą.

$50,000 GVARANTIJA
Loft užmokės $50,000 į Labdarybe, 
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.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučernė ir grosernė, 

lietuviais ir kitataučiais apgyven
toje vietoje; biznis išdirbtas per 
daug metų; galima daryti puikų gy
venimą. Parduodame su namu arba 
be namo. Kaina prieinama. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos.

j. -ŪEPINSKAS,
19 E. 19th St., Bayonne, N. J.

(293-294)

COCOANUT KISSES
Šviežiai malto co- 
coan u t, gryno 
nendrių cukraus, 
švelnūs ir skanūs. 

(
Pilnas Svaras (50c. Vertės)

FRUIT CAKE
S v i e žūs, kapoti 
riešutai, cukruoti 
vaisiai — serben- 
tos, aplietos Loft 
grynu šokoladu.

Pilnas Svaras (50c. Vertės)

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Arųerikonišku < Sykį,Atsilanką Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!’ . <

417 Loriiper Street, , “Laisvės” Nam<
SAVININKAI J. P.t MARČIUKAI 4

Brooklyn, N. Y.

Antrad., Gruodžio H, 1934

kame kūrinyje; ir jinai iš sy- 
I kio atsižymėjo nepaprastais 
aktoriškais gabumais visame 
vaidinime. Kitas svarbiąsias 
roles puikiai suvaidino J. Nali- 
vaika (Tamylos tėvas), V. 
Bubliutė (Tamylos motina), 
F. Yakštys (Tamylos mylima
sis Akli; M. Sinkevičiūtė (Ak
lio sesuo) ; J. Juška (antras 
Tamylos vyras, negras ždoje 
ir sykiu režisierius) ; A. Zab- 
lackienė (Lakrašo pirmoji mo

teris); J. Judžentas (kabulų 
[kunigas; A. Marcinkevičius 
i (francūzų kariškis, teisėjas).
Gerai lošė ir J. Kovas, N. Pa- 

! kalniškis, K. Leliašiuš (kai
miečiai) ; P. Taras ir F. Pakal- 

[niškis (policmanai), ir Aido 
I Merginų Ensemblis (arabų 
i merginos, kaimietės).

Pirmininkavo d. J. Orman. 
Po vaidinimui buvo šokiai prie 
Wm. Norris orkestros.

• Veikalas darė įspūdžio savo! , V. Rep.
šviežumu, žiūrovai iš jo apsi- ----------------
pažino su šiaurinės . 
kabulų gyventojų savotiškais 
drabužiais, skirtingais papro-' 
čiais, ypač su merginų ir mo7 
terų pardavinėjimu vedyboms. 
Pamatė ir kokią ten rolę 
lošia mahometonų kunigai ir 
Francijos valdininkai, kurie 
valdo tą plotą. Jie išvien vei
kia kaipo palaikytojai vergi-, tino policininkas, su kuriuom 
jos papročių ir kaipo pjudyto- ji draugavo ir ketino vestis, o 
jAi vienos tautos prieš 
pav., kabulų prieš arabus.

Sykiu publika gavo išgirsti 
ir vįeną tenaitinių tautų, “ry
tiečių” melodiją, kuriai žo
džius ir muziką parašė drg. 
B. Šalinaitė. Tai dar, turbūt, 
pirmą sykį lietuviškoj scenoj: 
Šioj apielinkėj buvo girdima šalo, penktadienį ir šeštadienį 
lytinių tautų daina lietuviš- virš zero buvo tik 15 laipsnių, 
kais žodžiais. Ir ją puikiai1 Penktadienio vakare atsidūrę 
sudąmavo Aido Choro Mergi- Į didžiausioje bėdoje : benamiai 
nų Ensemblis, tuo pačiu kartu pradėjo plaukti į policijos što- 
šokdamas. 
vo šalinaitė. 
lų buožių, 
giesmės “Allahui” (mahome
tonų dievui) taipgi ausin rė
žėsi savo skirtingumu nuo 
krikščionų bažnytinių giesmių. 
Kabulų buožės, prekiaudami 
moterimis, kreivas prisiekas 
darydami ir net patys vienas 
kitą apgaudinėdami, neužmir
ši savo Allaho.

Apskritai veikalas tarnauja 
kaipo numaskuotojas feodališ-

Visai Gerai Pavyko
Vaidinimas “Tamyla”

Pereitą sekmadienį Aido 
Choras turėjo vieną iš sekmin- 
gesniųjų savo metinių paren
gimų. Labor Lyceum svetainė
je buvo suvaidinta penkių ak-» 
tų melodrama “Tamyla”. Jos 
pasižiūrėti susirinko apie tūk
stantis 
įvairių 
neteko 
rūgotų 
vieną aktą užbaigus, 
širdingais delnų plojimais svei
kino gabius aktorius. Sykį ki
tą išsiveržė aplodismentai ir' 
laike paties akto. Pasibaigus , 
vaidinimui, draugai iš kitų ko
lonijų reiškė pageidavimo, kad 
ir pas juos aidiečiai suvaidin-; 
tų “Tamyla.

• Pikietuokite Ispanijos 
Konsulatą

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas paskelbė visos 
savaitės laiko pikietavimą Is
panijos fašistinio konsulato, 
kuris yra 515 Madison Ave., 
New Yorke. Ispanijoje yra 
virš 60,000 politinių kalinių, 
tūkstančiai našlių ir našlaičių, 
kurių duonpelnius išnaudoto
jai nužudė. Visi darbininkai 
masiniai privalo pikietuoti ir 
reikalauti paliuosuoti politi
nius kalinius. , ,

Pereitą ’ šeštadienį keli šim
tai darbininkų jau pikietavo 
Ispanijos konsulatą. Tas turi 
pasikartoti kiekvieną dieną.

Iš Darbininkų Kovų
Jau ilgai streikuoja vaisti

nių darbininkai Bronx miesto 
dalyje prieš ilgas valandas ir 
už didesnes algas. Išnaudo
tojai buvo išgavę prieš darbi-

7.^! !̂ Priteisė $100,000 Sumokėti ninkus indžionkšiną, bet dar- ill I K si IR ■ * vi •bmmkai atsisauke į augstesni 
teismą ir masinis darb. spau
dimas privertė ponus panai
kinti ta draudimą, v C

Evelin Farley ir dvi jos duk
terys Helen ir Marė, Bronx, 
patraukė teisman Joseph Knip 
ir jo moterį. Kaltino tame, 
kad Knipai paskleidė apie He
leną ir Marę žeminančias'kal
bas, to pasekmėje Marę nukvį-

Brownsville darbininkai mo- 
bilizuojasi apgynimui nuo iš
metimo iš namų Morris Fran
kel, 559 Saratoga Ave., kurį 
išnaudotojai nori išmesti už 
nepajėgimą sumokėti randą.

Sudegė Dvi Moterys ir Du 
Maži Berniukai

šeštadienį ištiko gaisras, 
126 Willis Ave., Bronx, senuo
se namuose. Namai, kaip ir 
didžiuma New Yorke prastų 
namų, nebuvo aprūpinti prie
monėmis išsigelbėjimui iš gai
sro. Liepsnoje žuvo M. John
son, 67 metų moteris, Kathe
rine Gibney, 36 metų motina, 
ir du jos barniu k ai—John 7 
metų ir Lawrence—2-jų metų. 
Keli kiti žmonės skaudžiai ap
degė. Trys iš jų gal dar mirs 
nuo žaisdų.

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas- 
Atsiimkit “Šviesą” ir Knygą

Ketvirtadienį, 13 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, bus ALDLD 1 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Bus 
reikalas išrinkti nauji nariai į 
būsiamų metų kuopos valdybą, 
aptarti parengimus ir visa eilė 
kitu labai svarbiu reikalų. 
Taipgi visi nariai ateikite ir 
atsiimkite drg. Kapsuko para
šytą knygą apie Lietuvos So
vietus ir 
rie 
tai 
ma c

VIENTIK Antradienį ir Trečiadienį

i TIKROS

SALDAINIU VERTES

GAVIMUI NAUJŲ DRAUGŲ—IR 
PALAIKYMUI SENŲ DRAUGŲ— 
MES PATIEKIAM DIDŽIAUSIUS 
SALDAINIŲ NUPIGINIMUS KAS
DIEN VISOSE LOFT KRAUTU
VĖSE. ŠVIEŽI, GRYNI ir SKANŪS.

VISOSE 
LOFT 

KRAUTU
VĖSE

J. Ginkaus Radio Pusvalandis
šį antradienį, tai yra 

11 dieną gruodžio, atidaromas 
naujas lietuvių radio pusva
landis iš WMBQ stoties, vado
vaujant J. Ginkui. Iki šiolei 
J. Ginkus turėdavo pusvalandi 
tik šeštadieniais kaip 10:30, o 
dabar bus girdima ir antra
dienių vakarais 9 :30 vai. Va
dinasi, dabar J. Ginkus turės 
du pasvalandžiu į savaitę.

P.

Ponas Hugh Gibson, Jungti
nių Valstijų atstovas Brazili
joje, kuris dabar buvo New 
Yorke, sako,, kad Europoje 
greitai bus didelis karas. Vei
kiausiai jam-nėra slaptybėje j 
imperialistų karo planai. Vi
sas svietas mato, kaip dabar 

j kapitalistai pasiutusiai rengia
si prie naujos skerdynės. Dar
bininkų pareiga paaštrinti ko
vą prieš karą.

A HI

5th AVENUE
SMOOTH ALMONDS

Parinkti gardūs 
almonds, įdėti ke- 
valan skanaus, 
grynanendrių cu
kraus, skirtingų 
skonių.

Pilnas Svaras (50c. Vertės)

T.D.A. 17 Kp. Susirinkjmas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
12 d. gruodžio, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje, 419 
rimer St. šis susirinkimas 
labai svarbus, nes jame 
aptarta keturių draugų
maš, kuriuos rengiasi Lietuvos 
fašistinė valdžia nužudyti. 
Mūsų pareiga sukrusti ir viso
se organizacijose kelti protes
tus, siųsti keblegramas Smeto
nai ir telegramas fašistų atsto
vui į Washingtoną,, o čionai, 
ant yietos, .organizuoti protes
tą prie Lietuvos konsulato. Bus

Painters and Carpenters
o

<i>

S

ffi

B

priverstas pasiduoti.

<*>
<!>

Baisus Vargas Benamių
New Yorke staigiai labai at-

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

ant 
su
yra

War Is A Racket”
GAIETY THEATRE 

B’way h; 46th Str.
Rodo be perstojo—25c. iki 

1 .vai, po pietų.

tarnavimas kuo mandagiausiais; dar
bas atliekamas sulyg kiekvieno 

/ pageidavimą.
PASIDABINKITE

Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

Pianu akompana-■ tis, Salvation Army užeigas 
Trumpos kabu- ir kitas įstaigas. Septintą va- 

moterų verteivių landą jau buvo 130 benamių 
moterų ir 2,460 vyrų, reika
laujančių nakvynių ir maisto. 
Tuo kartu.vis rinkosi daugiau 
ir daugiau. Devintą valandą 
jau buvo apie 7,000 benamių 
vyrų ir moterų, reikalaujančių 
pastogės. Bet tai ne visi be
namiai, dar tūkstančiai jų na
kvojo požeminių traukinių’ sto
tyse arba traukiniuose. Visi 
jie baisiai suvargę, išbadėję. 
Jeigu taip būtų Maskvoje, tai 
visas kapitalistinis pasaulis su 
pasiutimu šauktų apie badą, 
vargą ir skurdą, bet kada ta
tai yra kapitalizmo širdyje, 
New Yorke, tai spauda neno
romis atžymi šiuos faktus.

kai-buržuazinės tvarkos ir reli
gijos atstovų afrikinėse kolo
nijose, kurias turi pavergę 
Europos imperialistai. Jis pa
rašytas francūzo Žolino, dra
matizuotas ukraino Diusino. 
Tiesioginio revoliucinio turinio 
jame, tiesa, nematyt, bet jau 
pastebima Tamylos pasipiktini
mas AHaho religija ir jos my
lėtini© Aklio, arabo Francijos | 
ex-kareivio, protestai prieš to
kį surėdymą. Jiem akis pla
čiau atidaro negras ždoje,! 
kuornet pas jį užkliūva began- 
žioji iš nemylimo vyro Lakra-

zšo vergijos Tamyla ir jos my
limasis Akli. Tas nęgrąs bu-
ęs įvairiose Šalyse, taip, ir.

Setų Sąjungoj. Jis jiems 
pasakoja apie skirtingą tvar
ką toje šalyje, kurią darbinin- 

valdo, ir jaunuoliai užsi
dega troškimu ten vykti ir pa

gyti tą stebėtiną kraštą.
Tokia veikalo užbaiga, bet 
atrodo perstaigi, tartum 

rbtinai prikergta. Jinai, pa
vertojo prisegta. Bet jeigu 

i kas bandė melodramos tu- 
gerinti, tai reikėjo iš ank- 

Čfau pravest joj daugiau re
voliucinės dvasios besivysty- 

Tuomet ir užbaiga būtų 
jau sutapus su veikalu ir 

ibiau atrodytų savo vietoj. Be 
to, galima būtų į “Tamylą” 
įdėti ir daugiau dainų, tik, ži
noma, su kabulų-arabų gaido-

Tamylos , rolę vaidino M. 
Buivydaitė, dar, regis, pirmą 
kartą pasirodydama dramatiš-

Kairiojo sparno siuvėjai lo
kalų 22, 89, 10 ir 60 šaukia 
susirinkimą, trečiadienį, 5 :30 
vai. vakare, Cooper Union sve
tainėje. Kairieji darbininkai 
iš Inter. Ladies ‘Garment Wor
kers Unijos reikalauja, kad 
ten pribūtų Zimmerrnan ir pa
aiškintų, kodėl jis yra priešin
gas darbininkų vienybei.

Bus Didelės Ristynės
Mecca Temple. k svetainėje, 

131 W. 55th St., New Yorkė, 
bus žymios ristynės. Čionai su
sikibs Vic Christie su Richar
do Santa;. Al. Bisignano ir 
Buch Olson; Harry Jacobs, 
312 svarų, žydų tvirtuolis su 
vokiečiu Pat Nowman ir dar 
eilė kitų. Ristynės atsibus an
tradienį, 11 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

ąptarimas ir jdaug kitų, labai Įtaisytanaujausią, madą; pa- 
syarbių reikalų.

Čionai bus iš distrįkto biuro 
vienas draugas,, kuris aiškins, 
kaip reikia vesti kovą už po
litinius kalinius Amerikoje ir 
kitur. Būkite visi, draugai, 
nors kartą į metus mūsų or
ganizacijos susirinkime. Nesi- 
vėjnokite!

Or^\ J. Saulėnas-

Great Neck, N. Y.
Pirmyn Choro dainų pamo

kos įvyks naujoj vietoj: M. ir 
H. Sobenko salėje, ketvirta
dienį, 13 d. gruodžio (Dec.), 
1934, 7:30 vai. vakare.

Visi choristai ateikit laiku 
r atsiveskit naujų dainininkų į 
ihorą. ‘ .

' Pirm. F. Klastow.

Darb. Muzikos Mokykla
Sausio 3 dieną, 1935 me

tais, atsidarys darbininkų mu
zikos mokykla kaip suaugu
siems, taip ir jaunuoliams. Už
siregistruoti jau dabar galima. 
Informacijas galima gauti tre
čiadieniais ir penktadieniais 
nuo 6 iki 8 vai. vakare, o ki
tomis ęlienomis nuo 3 vak po 
pietų Workers Music League, 
799 Broadway, New, York.

Sugavo Du Plėšikus
šeši detektyvai išlaukė 

Sixty nine gatvės ilgai ir 
gavo du plėšikus. Jie
Frank Masoni, 26 metų, 208 
W. 69th St. ir Domi Rapona, 
26 metų, 206 E. 122nd St. Jie 
buvo nužiūrėti eilėje plėšimų. 
Slapta policija juos sekė. Ka
da norėjo areštuoti, tai Rapo
na pasidavė, bet Masoni pa
sileido bėgti, vienok policinin
kai pašovė jam koją ir jis bu
vo

Komunistų Partijos Distriktas 
Šaukia Darbininkus j Kovą

Komunistų Partijos Antras 
Distriktas šaukia visus. New 
Yorko darbininkus ir smulkius 
biznierius į kovą prieš La
Guardia ir jo valdžios uždėtus 
verstinus ant pirkinių taksus. 
Išnaudotojai į mėnesį laiko 
rengiasi ištraukti iš darbo ma
sių 19 milionų dolerių taksais. 
Tas reiškia, kad ant tokios su
mos darbo masės bus apsun
kintos, nes reikės mokėti tak
sus perkant kiekvieną daikte
lį. Komunistų Partijos distrik
tas šaukia visus darbininkus 
ir ant toliaus siųsti , protestus 
LaGuardiai ir .siųsti! delegaci
jas- su protestais, demojnstruoti 
prie aldermanų namų ir ki
tuose punktuose. Visi privalo
me reikalauti panaikinti vers
tinus taksus.

Kom. Partijos
Komunistų. Partijas Antras 

Distriktas rengia Lenino mir
ties pamin.ėjimą 21 d. sausio, 
Madison Square Gardene. Mi
tingo surengimas sudaro apie 
$5,000 lėšų. Komunistų Par
tijos Distriktas išsiuntinėjo vi
soms masinėms organizacijoms 
laiškus, raginant, kad visos 
organizacijos pasiimtų tikietų 
platinimui. Jų kaina bus tik 
25 centai ypatai. Padary
kime masinį susirinkimą, kad 
desėtkai tūkstančių darbinin
kų dalyvautų Lenino paminė
jime.

Nepavyko Plėšikui
John Gąląbres, 24 metų, 

97 Sullivan 'St'., prisipažino 
policijai, kad jis per tris sa
vaites rengėsi apiplėšti kasie- 
rių. 1 Pagaliaus, pereitą penk
tadienį drožė' revolverio kotu 
khsieriur—Frank Hertel į gal
vą ir norėjo atimti $1,751,06 
algų pinigų. Hertel dirbo su 
Galabres pas William H. Wise 
Co., ant 47th St. Hertel pa
kėlė skandalą ir atbėgę du po
licininkai suareštavo Gaįabre- 
są. Jis kaltinamas užpuolime 
ir bandyme apiplėšti.
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Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS 

unjcey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

0 8 I § 9 I P O O Atviri kojų skauduliai, Garankš-FL ĮJ O lJ LI U U O čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■ m W w B W W matizmas, Kelių - Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos* 

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

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

DR. L. A. BEHLA
•f5 Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom "

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikuį, tuojau 
naudokitės proga.
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MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Grace Westortiene; 35 metų, 

479^2 Pacific St., mirė7 gruo7 
džio 6 cf. Palaidota gruodžio 
10 d. Kryžiaus kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpino
si graborius J. Garšva.

Pagaliaus Teisybė!
Mes Drįstame tai Parodyti!

Sensaciskiausias Atidengi
mas Mirties Vertelgų

a

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirkno 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.
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HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

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

Tel. Stagg 2-2996License 11-1370
*-T~-------------------------------------

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
nius rasite Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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