
KRISLAI
Jaunuolių Konferencija.
Suaugusių Pagalba

Reikalinga. -
Gražus Parengimas.
Du Jaunuolių Apskričiai. 
Valentukonio Laiškas. 
Patys Valentukoniai.

ALDLD Vajus. 
Rašo Johnnie.

2 d., Elizabethe, 
LDS Jaunimo Ap-

Gruodž. 
N. J., įvyko 
skričio konferenciją. Konferen- ! 
cija, nors buvo nelabai didelė, | 
bet daug dalykų parodė mūsų 
suaugusiem draugam, kurie da
lyvavo.

Vienas dalykas, tai kad nors 
buvo jaunuolių pačių paskirti 
suaugusieji draugai pagelbėti 
Apskričio komitetui veikti, se
nesnieji draugai mažai kreipė 
domės į apskritį; ir pagaliaus, 
mes turėjome grupę nepatyru
sių jaunuolių vadovauti apskri
čiui, tai jie mažai tepagelbėjo 
jaunimo kuopoms veikti.

Jaunuolių kuopos, kurios vei
kė, tai pačios savo iniciatyva ar
ba su pagelba nacionalio komite
to. Neaugimas mūsų jaunimo 
organizacijų New Yorko ir 
New Jersey apskrityje per ke
lis pastaruosius , mėnesius yra 
pasekmė neišpildymo pareigų ne 
tik jaunuolių, bet ir patyrusių, 
suaugusių draugų.

Vakare, vienok, įvyko geras 
ir rūpestingai jaunuolių apskri
čio suruoštas parengimas. Iš 
visos apielinkės dalyvavo darbi
ninkiški chorai ir atletai nuo 
Patersono LDS jaunuolių kuo
pos. Tai puikus pavyzdys kai
myniško solidarumo tarpe jau
nuolių šiame apskrityje. Reikia 
ir daugiaus tokio solidarumo! 
Kada mes sutveriame naują 
kuopelę, tai labai geras įspūdis 
pasidaro, kada iš visos apielin
kės jaunimas suvažiuoja. Tokis 
kaimyniškas solidarumas reikia 
parodyti ypatingai dabar Cliff- 
sidės ir So. Brooklyno jaunuolių 
kuopoms. Suaugusių draugų 
pareiga jaunimui ir čia pagel
bėti.

Beje, jaunuolių konferencija 
nutarė perskelti savo apskritį. 
Mat, labai sunku jaunimui iš 
New Yorko veikt ir dalyvaut 
nuolatos New Jersey valstijoj, 
tad dabar bus 
Yorko apskritys 
apskritys; bet 
kiek galint.

Didžiojo New 
ir New Jersey 
jie kooperuos

Kaip girdėtis, daug įkvėpimo 
mūsų draugams duoda Mat. Va- 
lentukonio, buvusio Marijonų 
seminarijos studento, parašytas 
laiškas L.D.S. Jaunuolių Komi
tetui. Tai gerai! Visur drau
gai kalba ir diskusuoja jį. Tai 
parodo, kad yra labai daug ga
limybių sutvirtinti mūsų judėji
mą, veikiant tarpe katalikų dar
bininkų, kurie yra lygiai krizio 
prispausti, kaip ir kiti ir nebe
mato jokios išeities kapitalisti
nėj sistemoj.

Tiesa, M. Valentukonis dar 
turėtų daug mokytis apie dar
bininkišką judėjimą, kad galė
tų geriau jį suprasti, bet reikia 
štai ką,pasakyti: drg. Valentu
koniai ir niekinami/ <

Jie yra geriausi “faitoriai” 
už bedarbių reikalus Plymouthe 
Bedarbių Taryboje. Net .nuste
bau, kai teko tenai susirinkime 
dalyvauti. Senas, bet vikrus ir 
nenuilstantis tėvas darbuųjasi 
kiek gali kaipo organizatorius 
tos tarybos. Vyresnysis sūnus 
(tas, kuris lankė Marijonų se
minariją per šešis metus) yra 
sekretorius tos tarybos.

Pabuvus ilgiau tame susirin
kime, eina raportai įvairių ko
misijų. Gi mažesnysis Valentu- 
koniukas, (neteko sužinoti pir
mo vardo) dar nebaigęs “High 
School,” bet duoda susirinku
siems raportą, kaip jis kovojo 
už pašalpą pavieniams bedar
biams. Ot kur pavyzdis!

Daug ir mūsų draugų bijo 
savo jaunuolius pastatyti prie
kin, o čia tik atėję į judėjimą, 
dar net nenusikratę religijos,

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, ; 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaitftėsite 
Pasaulį!
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N. J. Socialistų Partija 
{Pasisako už Bedarbių 

Apdraudos Bilių 
—i——«”>

kurioj nusprendi vienytis 
su Nacionalėmis Bedarbių 
Tarybomis.

Kaip bedarbių, taip dir
bančiųjų delegatai nutarė 
visur darbuotis, idant į wa- 
shingtoniškį d a r b i n i n kų 
kongresą pasiųst kuo dau
giausia savo atstovų.
New Jersey Valstijos Socia
listų Partija Remia Dar

bininkų Kongresą
Bedarbių apdraudos kon

ferencija nusiuntė savo de
legatus į New Jersey valsti-

Bent Toliau Nustumta 
Karo Pradžia Tarpe 
Jugoslavų ir Vengrui-

TRENTON, N. J. — Vi
sos New Jersey valstijos be
darbių apdraudos konferen
cijoj dalyvavo virš 140 dele
gatų nuo 65,000 darbininkų: 
nuo bedarbių organizacijų, 
darbo unijų, savišalpos 
draugijų ir kt. Konferenci
ja užgyrė Bedarbių Darbi
ninkų Apdraudos Bilių ir 
karštai pritarė visos šalies 
darbininkų kongresui, kuris 
įvyks Washingtone, 1935 m. 
sausio 5-7 d. O to kongreso 
vyriausias uždavinys yra 
sutelkt milionus darbo žmo
nių į kovą už apdraudos.—o___z_________ v ------
įstatymą visos šalies bedar-1 jos Socialistų Partijos sti
biams ir už tinkamą jų šel-1 važiavimą. Perstačius dele- 
pimą per žiemą.

Konferencija nutarė visoj 
valstijoj šaukt bedarbių 
streiką sausio 2 d. pašalpi
niuose darbuose, reikalau
jant bent po $18 į savaitę 
paprastiem darbininkam ir 
unijinės algos lavintiems 
darbininkams.

Suvažiavę delegatai nuo 
bedarbių organizacijų atlai
kė ir atskirą konferenciją,

Vaizdelis iš to, kaip Patersono šilko dažytojai ap
vaikščiojo užbaigą savo 6 savaičių streiko, kuri jie 
žymia dalim laimėjo.

NRA Praturtino Didžiuosius Kapitalistus, 
o Suskurdino Darbininkus ir Biznierėlius

Į gatams reikalą, suvažiavę 
socialistai nutarė remti vi
sos šalies darbininkų kon
gresą Washingtone, išvien 
su komunistais ir kitais dar
bininkais kovoti už bedar
bių apdraudos įstatymą su
lig biliaus H. R. 7598 ir pri
sidėti prie visos valstijos be
darbių streiko pašalpiniuose 
darbuose, šaukiamo 1935 m. 
sausio 2 d.

BALSUOKITE UŽ BEDARBIU APDRAUDĘ
“Daily Worker,” Komu- pasirašykite vardą ir par 

nistų Partijos centro orga- vardę, paduokite adresą ir 
nas,' išsiuntinėja milioną tuojau pasiųskite 
blankučių įvairioms darbi
ninkų ir farmerių organiza
cijoms, balsuoti už Darbi
ninkų Bedarbių ir Socialės 
Apdraudos Bilių. Kiekvie
nas nubalsuokite žemiau pa
duodamą balotą: į langelį jaus, padėkite laimėt be- 
“For” padėkite kryžiuką, darbiams apdraudą!

A “Daily 
Worker,” 50 East 13th St., 
New York, N. Y.

Gali balsuoti visi—pilie
čiai ir nepiliečiai.

Atlikite savo pareigą tuo-

BALLOT
I have read the Workers’ Unemployment and 

Social Insurance Bill and vote
FOR □ AGAINST

Name .........................................................................
Address ................................... City ......................

SOVIETAI SUĖMĖ DAR 37 TERORISTUS
MASKVA. — Sovietinėje, 

Ukrainoje areštuota 37 te
roristai, kaipo dalyviai są
mokslo išžudy t Sovietų ’ Są
jungos augstėshius valdinin
kus. Tarp suimtųjų yra du 
buvusieji Kolčako oficieriai, 
kurie kariavo prieš Sovietų 
valdžią; keli kiti ‘ 
pirmiau išmesti iš 
tų Partijos bei valdžios 
įstaigų, j

Leonid Nikolajev, kuris 
nušovė drg.^Kirovą, dar bus 
tardomas iki gruodžio 20 d.

ra nuo
Lomunis-

Omske, Sovietiniame Si
bire, areštavo devynioliką 
gelžkelio valdininkų ir val
dininkėlių. Jie kaltinami, 
kad tyčia netaisė gęlžkelio, 
kenkė važiotei, buvo phie- 
žastis t traukinių susidaužy- 
mo, padarė 1,400,000 r. nuos
tolių ir piktadariškai aplei
do bei skriaudė gelžkelio

o visa šeimyna, kaip vienas, ko
voja, lavinasi, skaito!

Paskutiniu laiku girdėjau, 
kad Valentukoniai prisirašė prie 
ALDLD kuopos! Mūsų draugų 
darbas per ateinantį ALDLD 
vajų.turėtų būti duoti daugiau
siai pagelbos bedarbiams įstoti 
mūsų apšvietos draugijon!

WASHINGTON. — Roo-| Iš antros pusės 81,000 su- 
seveltas su “Naująja Daly- mažėjo .skaičius žmonių, 
ba” ketino lygiau paskirsty- kurie pirmiau gaudavo po 
ti gyventojų įplaukas; bet $1,000 iki 5 tūkstančių meti
lo mėnesių NRA darbuotės; nių įplaukų. Reiškia, pa- 
1933 m. parode ką kitą. Su- blogėjo būklė darbininkams, 
lig valdžios mokesčių išrin- tarnautojams, p r o f esiona- 
kimo biuro raporto gruodžio 
10 d., matome, kad per tą 
laiką visi už algas dirbantie
ji žmonės Jungtinėse Vals
tijose, tegavo $7,193,828,256^ 
tai'apie pusę biliono piažiau 
negu 1932 metais. Bettrus-'per metus.
tai, didesnės kompanijos ir Į Pati praktika parodė, jog 
stambūs biznieriai, sudary- NRA tarnauja tik stam- 
dami tik saujelę gyventojų, biems monopolistiniams ka- 
per tuos 10 NRA mėnesių. pitalistams prieš darbinin- 
prisilupo $6,000,000,000, [ kus, smulkius ir net viduti- 
reiškiaf beveik pusę visų , nius biznierius.

lams ir smulkiems biznie
riams. Įplaukų mažėjimas 
prie NRA palietė ir viduti
nius bizpięrius, kurie pir
miau turėdavo po 5 iki 25 
tūkstančių dolerių • įplaukų

reiškia, beveik pusę visų 
įplaukų Jungtinėse Valsti
jose.

Paskutiniais metais pirm 
NRA buvo tik 20 tokių biz
nių, kurie gavo po milioną 

.dolerių bei daugiau metinių 
pelnų. Bet desėtką mėnesių 
NRA pasidarbavo taip, kad 
paskui jau 46 trustai bei 
stambios kompanijos pasi
darė po milioną bei daugiau 
metinių pelnų.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

80% Žmonių Vargas 
Kapitalistinėse Šalyse

■ NASHVILLE, Tenn. — 
Roosevelto valstybės minis- 

Iteris Hull savo prakalboj 
Farmerių Federacijos suva
žiavime pripažino, jog kapi
talistinėse šalyse dabar 80 
žmonių iš kiekvieno šimto 
gyvena “ant biednystės lyg- 
malo arba žemiau jo.” Už 
desėtkų milionų Amerikos 
darbininkų ir farmerių 
skurdu tas politikierius kai-

GENEVA.;— Atrodo, kad 
Tautų Lygos Taryba laiki
nai suturėjo karo išsiverži
mą tarp Jugoslavijos ir 
Vengrijos. Lygos taryba 
sekamai nusprendė Jugosla
vijos skundą prieš Vengri
ją

Vengrijos valdžia negana 
ėmė domėn Jugoslavijos 
skundus praeityje, kas lie
čia priešingus Jugoslavų 
vyriausybei teroristus, apsi- 

I gyvenusius Vengrijoj. Ga
lima leisti, kad tūli Vengri
jos valdininkai, jei ne kitaip, 
tai bent per “neapsižiūrėji
mą” davė progos apsigy
venusiems Vengrijoj tero
ristams sudaryt sumoksią, 
per kurį pereitą vasarą bu
vo nužudytas Jugoslavijos 
karalius A 1 e k s a n dras ir 
Franci jos užsienio reikalų 
ministeris Barthou.

Tautų Lygos taryba todėl 
nusprendžia, kad Vengrijos 1 
valdžia turi tuoj aus bausti ! 
tokius savo valdininkus, ku
rie pasirodys nusikaltę ry
šyje su prirengimu Aleksan
dre) nužudyhlo,4 ir- Vengrija 
turi Lygoš tūrybdi praneš
ti, kokius žingsnius daro tą
ja kryptim.

Tarptautinis Komitetas
Lygos td ryba įsteigia 

tarptautinį komitetą, kuris 
tyrinės teroristų sumokslus 
įvairiose šalyse ir pagamins 
planą tarptautinei sutarčiai 
kas link kovos prieš teroris
tų veiksmus (kurie gali pa
tarnaut kaipo karo kibirkš
tis). Toks komitetas susi-

darys iš 10 narių. Tautų! I 
Lygos taryba ragina dešini^ j i 
tį šalių paskirt po atstovą jį[! 
šį komitetą; be kitų, kvie--n 
čia ir Sovietų Sąjungą pas- ’ ’ 
kirt į jį savo atstovą.

Franci jos užsienio reika
lų ministeris Lavai padarė 
pasiūlymą steigt penkių na
rių tarptautinį teismą, ku
ris svarstytų ir spręstų žy
gius teroristų, atkreiptus 
prieš svetimas šalis.

Rumunijos užsienio reika
lų ministeris N. Titulescu 
pasakė Tautų Lygos tarybo
je kalbą, aštriai kaltinda
mas Vengriją, kaipo padė
jusią teroristam įvykdyt 
mirties sumoksią prieš Ju
goslavijos karalių.

Sovietų Darbas Taikai
Didžiausio spaudimo už 

susitaikymą ir prieš karo 
pavojų padarė Sovietų Są
junga per savo atstovą M. 
Litvinovą, užsienio reikalų 
komisarą. Sovietus tame 
stipriai rėmė Francijos dele- 
gatas Lavai. Sovietų Są
jungos taikos sutartis su 
Franci ja pasirodė tiljįrdi 
svarbus veiksnys delei tarp
tautinės santaikos palaiky- 
mo. '

Tačiaus negalima sakyt, 
kad Jugoslavijos-Vengrijos 
karo pavojus galutinai pra
šalintas. Vienai ir kitai už 
nugaros stovi priešingų im
perialistų grupės; o kara
liaus Aleksandro nužudy
mas ir vengrų trėmimas iŠ 
Jugoslavijos tai buvo tik 
karui tarnaujančios prieka
bės.

A
i-

HITLERIS TRAUKIA SA
VO ŠALININKUS Į SAAR 

KRAŠTĄ
Saar. — 900 Hitlerio šąli- 

ninkų atvyksta iš Jungtukų 
Valstijų ir 200 iš Pietinės 
Amerikos balsuot už Saar 
krašto sugrąžinimą Vokie
tijai. Hitleris prisideda prie 
kelionės lėšų apmokėjimo. 
Balsavimai įvyks 1935 m', 
sausio 13 d.

Anglijoj Bedarbe Auga
LONDON. — Per pasku

tinius du mėnesius bedar
bių skaičius nuolat didėja. 
Dabar Anglijoj yra 2,120,- 
785 įregistruoti bedarbiai] b 
kiek dar neregistruotų ?

Washington. — Nacionalė 
valstijų mokyklų viršininkų 
taryba reikalauja $75,000,- 
000 pašalpos iš valdžios. O 
jei ne, tai dar šimtai mo
kyklų turės visiškai užsida-

Baudžia Gengsterio Nelsono 
Našlę, Kriminalistų Globėją

MADISON, Wis. — Vie- 
niems metams į kalėjimą pa
siųsta Helena Gillis, našlė 
gengsterio-Gilliso. Ji buvo 
su savo ;vyru automobilyje, 
kuomet jis nušovė du val
džios agentus ir pats liko 
nušautas. Pirmiau ji buvo 
įkalinta, kad duodavo prie
glaudą tokiems kriminalis
tams, kaip John Dillinger, 
Thomas' Car roll ir kt. Per 
politikierių užtarimą, ji 
greitai liko paleista “del pa
sitaisymo”; bet, matomai, 
nesitaisė; todėl ir sugrąžin
ta kalėj iman.

Už Dantų Išmušimą Du
Men. Kalėjimo .^no kįtas galis, kurios, gir- 

Smilgelių kaime Pumpėnų ' di, augštais muitais ir kito- 
valsč. nesugyvena du kaimynai. ■ kiais suvaržymais susiauri- 
Tai už vištas, tai už kiaules no Amerikos tąvorų išveži- 

Neperseniai mą įr pardavimą svetimuo
ju0 K—no kiaule į B—no dar- se kraštuose.
dažnai koliojasi.

žą. B—nas, norėdamas išvary
ti, pasiėmęs žabą, sudrožė kiau
lei. Pamatęs K—nas, kad jo 
kiaulę muša, pagriebė, akmenį ir 
paleido B—nui. Pataikė į bur
ną ir išmušė du dantis, šio- 

darbininkus. Tai buvo būr- mis dienomis Panevėžio apy- 
žuaziniai gaivalai, kurie ; linkės teisėjas nubaudė K-r-ną 
įsiskverbė į atsakingas vie- j dviem mėnesiais kalėjimo, 
tas, ir iš pasalų kenkė dar
bininkų valdžiai.

Užmušta 2,500 Boliviečių
PARAGUAYAUS ka 

ministerija skelbia, kad nuo 
pereito šeštadienio iki šiol 
p a r a g u ayiečiai susikirti
muose su Bolivijos armija 
užmušė 2,500 boliviečių ir
užgrobė daug ginklųTr amu- sukiotas 
nicijos. > * ' s > antras nulaužtas.

r o

Medžių Naikintojai
Pumpėnai. Pumpėnų valsč. 

gyventojai sodina palei vieške
lius medelius. ■ Tai labai gra
žus sumanymas. Bet prireikia 
kuriam žabo arkliui pavaryti, 
iššoka iš vežimo ir nusilaužia 
medelį, s Taigi iš gražių eilė
mis prisodintų medelių, lieka 
tik stiebai. Kitas, žiūrėk, pa- 

negalėta nulaužti,

Nors Amerikoj, didesnis 
krizis negu bęt kurioj kitoj 
šalyj, bet ųiatote, kapitalis
tinė Amerikos tvarka esanti 
“gera,” tik kad jai kenkią 
kitos šalys! .

Rooseveltas savo, prakal
boj per radio-telefoną iš 
Washing tono pasižadėjo 
darbuotis, kad bent 16 iki 
20 nuošimčių padidint ūkio 
produktų išvežimus į užsie
nius. Bet ten jie susidurs 
su kitų šalių išvežimais, ir 
kova už rinkas dar labiau 
paaštrės; o tas dar stipriau 
stums į imperialistinį karą.

LANSING, Mick— Gruo
džio 11 d. čionai Kerns Ko
telyje kilo baisus .gaisras, 
kuriame žuvo 20 žmonių.

35 Vaiky Tėvas
DĖDHAM, Mass. — Jo

seph Sears, 84 metų am
žiaus dailydė, buvo du sykiu 
vedęs ir yra tėvas 35 vaikų. 
Kanadietis Louis Dubuque, 
69 metų amžiaus, yra tėvas 
30 sūnų ir vienos dukters. 
Dabar Dedhame eina kon- 
testas tarp tėvų, kurie gali 
pasigirt didžiause vaikų 
skaitline.

Toledo, Ohio. — Buvusio 
a u t o m o b i lių darbininkų 
streiko pardavikai Thomas 
Ramsey ir Fl. Bossier pasi
traukė iš unijos, matydami, 
kad darbininkai pasirengi 
juos išmest.
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Tiems "Opozicijos” (Sklokos) Darbininkams, 
Kurie Kalba Apie Vienybę ir Jos trokšta

Greitu laiku gausime Maskvos 
laikraščius. Juose rasime dau
giau smulkmenų apię baltgvar- 
diečių planus, apie jų nužudymų 
draugo Kirovo ir apie jų suėmi
mų, nuteisimų mirtin ir sušau
dymų. .

Hearsto purvini laikraščiai 
visokius bjaurius melus leidžia. 
Jų tikslas yra sukurstyti ir su
pjudyti darbininkus prieš Sovie
tų Sųjungų ir prieš komunistus

ever
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vemmo
va jau nudėjo. Ką su jais da
ryti? Leisti jiems tęsti terorų? 
Pasitenkinti' įkišimu į kalėjimą?

Nieko panašaus. Jeigu pro
letarinė diktatūra būtų šitaip 
glosčius kontr-revoliucionierius, 
tai senai jinai būtų nuversta,

darytunį ?. : Jeigu * nekirstam 
tiems sųhiųkslyiipkams iš • pe
ties, tai •• būturį' nevertas skai
tytis tos linksmos špimynps Ap
gynėju, tai bįfum ignorantas

Var kalnų a p s k r i t y j, 
Franci jo j, užmušta šeši 
žmonės vienas po kitam. Su
imta Joseph Sasias. Jis pri- 
šipažino užmušęs du; bet 
manoma, kad jis nužudė ir 
keturis kitus. Į

Sovietų Artistai Išvyksta į 
Amerikos Meno Parodą

MASKVA. — Į Jungtines 
Valstijas laikinai išvažiuo
ja žymūs Sovietų artistai 
Aleksandras Deineka ir O. 
M. Beskin. Jie vežasi eilę 
geriausių paveikslų bei brai
žinių, Tie sovietinio, meno 
kūriniai bus , išstatyti Kul
tūrinių Šantikių Draugijos

Z1C1JOS
skelbė ir skėibia Loveštonds ir jo klikute, bųtent, jie jau 
suranda, kad (1) viso Komunistų Internacionalo taktika 
prasta, (2) Sovietų Sąjungos, o ypatingai Sovietų Sąjun
gos Komunistų Partijos stalinistinė vadovybė ir taktika 
prasta; (3) Vokietijos Komunistų Partija kalta už įsi
galėjimą fašizmo, (4) komunistai kalti, kad šiandien nė
ra bendro fronto su socialistais, (5) Amerikos Komunis
tų Partijos taktika visais klausimais yra “arklinė”, neti
kus ir t. t. Pagalinus Pruseika ir Butkus visą sklokąl 
įtraukė į Lovestono “tarptautinę opoziciją”, kurios vie
natinis tikslas vesti kovą prieš Komunistų Partiją ir Ko-] 
munistų Internacionalą. Vadinasi, tas, kas seniau turėjo i 
tiktai lietuviškos prasmės, šiandien padaryta tarptautiš- 
ka, atkreipta prieš Kompartiją, prieš Komunistų Interna-1 
cionalą, prieš visą tarptautinį revoliucinį judėjimą. /

Išeidami iš to, Prūseika-Butkus vis toliau ir toliau eina 
į dešinę. Darbo unijose jie faktinai remia Green-Woll į 
politiką prieš revoliucinius unijistus, jie garbina tokius 
biurokratus, kaip Keller ir Zimmerman, kurie yra parda- 
vikų Gormanų ir Dubinskių agentai. Brooklyn© lietu
vių kriaučių lokale 54 jie sudarė bendrą frontą su “ra-l 
telninkais” ir1 visai atvirais fašistais prieš komunistus ir j 
jų simpatikus, prieš gerovę visų unijistų. Pereitoj gegu-y 
žinėje jie maršavo darbo unijų biurokratų ir socialistų^ 
vadų surengtoj demonstracijoj ir už ją agitavo, o pa
smerkė daug didesnę bendro fronto demonstraciją, kurią, 
vadovavo Komunistų Partija, revoliucinės unijos ir eili-’ 
niai nariai iš Federacijos unijų. Pruseika vis labiau ir 
labiau bičiuliu©jasi su Bagočiais, Gugiais ir kitais men
ševikais; jis Brooklyne puotauja su “Vienybės” fašis
tais (Ambraziejaus 30 metų tautiško darbo sukakties pa
minėjime) ir jiems sveikinimo prakalbas sako. Nor- 
woode Prūseikos-Butkaus žmonės, sekdami savo vadus, 
tau tiško namo iškilmėse pasikviečia miestelio demokra- 
tusiuopublikpnus yąldiųinkųš ir “Naujoji Gadynė” juos 
garsina ir užgiria norwoodiečių pasielgimą. Prūseikos- 
Butkaus bendradarbė Petrikienė Kaune per radio išgar
bino Smetonos kruviną diktatūrą Lietuvoje ir “Naujojij

formas, tūlus suminkštinimus 
atsinešime link savo priešų. Ta
po panaikinta “Ogpu” (slapta 
politinė policija) ir jos parei
gos pavestos vidaus reikalų de- 
partmentui.

sušaudyta, nužudyta! Tiktai 
todėl jinai laimėjo, kad pavar
tojo visas priemones atmušimui 
užpuolikų, apgynimui darbinin
kų ir valstiečių revoliucijos lai
mėjimo.

Ką darytum, jeigu į tavo na
mus, j tavo šeimyną, įsiveržtų 
keli žmogžudžiai. Vieną, pir
maeilį šeimynos narį nudėtų ir 
turėtų planą dar kelis nudėti. 
Tu suimtum juos, sužinotum jų 
suokalbį. Taip pat žinotum, 
kad jeigu tū juos glostysi, tad 
ątsiras.jų daugiau razbaininįtų, 
užsienio kapitalistai atsiųs dąii- 
giąu plėšikų ir grūmos spnaiki- 

ką tą: šęimyna s^bųdąvojm >if
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meno parodoj Philadelphi 
joj. Paroda atsidarys kale 
dų dienoj. .

Mūsų t judėjimo durys atdaros yniems darbininkams, 
kurie sutinka su mūsų veikimo,; programa, su viso pa
saulio revoliucinio proletariato, vadovaujamo Komunis
tų Internacionalo, programa. Viena darbininkų klasė, 
viena turi būti revoliucinė partija ir ta partija yra Ko
munistų Partija!
ZMūsų judėjimas dabar pasibrėžęs pravesti dvi dideles 

j/kampanijas: (1) suteikti plačiausią moralę ir medžiaginę 
paramą Lietuvos revoliuciniams politiniams kaliniams, 
padedant jiems iškovoti sąlygų pagerinimą ir pilną pasi- 

Įiiuosavimą; (2) pravesti gyveniman Antrojo Kongreso 
r Prieš Karą ir Fašizmą tarimus, sušaukiant platų Ame
rikos Lietuvių Kongresą. Prie šio darbo mes šaukiame 
/visus lietuvius darbininkus, smulkius biznierius ir pro- 
fesionaius, kurie tik priešingi karui ir fašizmui. Paskui 

neina kiti didieji darbai, kaip kova už bedarbių pašalpą ir 
ppdraudą, prieš Roosevelto “Naują Dalybą” ir t. t.
i Mes raginame mūsų draugus kolonijose tuojaus už- 
megsti ryšius su tais “opozicijos” draugais, kurie prita
ria bendram darbui ir bendroms kovoms. Jeigu kur at
sirastų Lietuvių Darbininkų Draugijos (“opozicijos”) iš
tisų kuopų, pritariančių vienybei su mūsų revoliucinėmis 
organizacijomis, Komunistų Partijos vadovybėje, reikia 
užmegsti ryšius su jomis ir pradėti pasitarimus del vie
tinio susivienijimo. Yra tokių “opozicijos” draugų, ku
rie norėtų grįžti į komunistinį judėjimą, bet įsivaizdina, 
kad bus iš jų reikalaujama kokios ten “išpažinties”. Lai 
tie draugai darbininkai supranta, kad niekas jokios “iš
pažinties” iš jų nereikalauja. Mums svarbu revoliucinis 
veikimas, revoliucinis darbas, revoliucinės kovos, suvie- 
]nij imas visų revoliucinių, darbininkų. Tos “išpažintys^ 
yra Prūseikos-Butkaus išgalvotas baubas, kad išgąsdinti 
savo pasekėjus ir sulaikyti juos nuo sugrįžimo į revoliu
cinį judėjimą. Ne vienas, bet desėtkai lietuvių “opozi
cionierių” jau yra sugrįžę į mūšų judėjimo eiles ir dirba 
sykiu, tačiaus jokios “išpažinties” nėra atlikę.

Mes tikime, kad šitas mūsų atsišaukimas ras nuošir
daus atsiliepimo “Opozicijos” nariuose ir pagelbės jiems 
surasti kelius sugrįžimui po raudona vėliava plataus re
voliucinio judėjimo, kuriam vadovauja Komunistų Parti
ja ir Komunistų Internacionalas. Jeigu kurie opozicio
nieriai draugai norėtumėte platesnių paaiškinimų bei nu
rodymų arba šiaip išreikšti savo nuomonę šiuo klausimu, 
galite kreiptis tiesiai į Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcijos Centro Biurą, o mes su mield noru susirašinė- 
sime su jumis.
i Jung. Valst. Kompartijos Lietuvių
\ Frakcijų Centro Biuras.

__s A. BIMBA, Sekretorius,

, Sovietų. Sąjunga yra darbi- 
! ninku tėvynė. Joje d.arbo žmo- 
;.nės, kaipo tos darbščios bitės, 
'stato naują gyvenimą, dirba, 

Tuomi pasidrąsino baįtgvar-1 kad geresnę būklę turėti. Bet 
diečiai. Jie manė, kad dabar Į užsienio finansuojami razbai- 
išmušė jų valanda. Iš antros, ninkai-baltgvardiečiai ateina ir 
pusės, socialistinės kūrybos pa- kėsinasi išžudyti geriausius bu- 
sisekimas toks didelis, kad jie ^davotojus, geriausius naujo gy- 
pamanė, kad dabar reikia kirsti,; venimo statytojus. Drg. Kiro- 
nes paskui bus pervėlu. Na, 
ir pradėjo savo kruviną darbą. 
Leningrade, pagal baltgvardie- 
čių organizacijos planą, jie pa
daro pirmą- žygį. Delei Sovietų 
valdžios apsigynimo departmen- 
to nuolaidumo ir neatsargumo, 
delei nebudėjimo, žmogžudžiams‘ senai būtų sugrįžę cariniai bu 
pavyksta nudėti vieną iš skais 
čiausių didžiosios 
vadų. Jų žmogus nužudo drau
gą Kirovą!

Tai buvo baltgvardiečių sig
nalas pradėti savo planus pra
vesti gyveniman. Turėjo sekti 
užpuolimas pasalomis ir nužu
dymas visų Komunistų Partijos 
Politinio Biuro narių. Manė tie 
juodašimčiai, apsidirbs su Kiro- 
vu, Stalinu, Kalininu, Vorošilo- 
vu ir kitais vadais, o paskui bus 
lengva nuversti pačią Sovietų 
valdžią.

Bet. jie apsiriko. “ Nuėmus 
žmogžudį, kuris nužudė draugą 
Kirovą, paaiškėjo jų planai. Ta
da Sovietų vąldžią kirto, kirtę 
iš peties ir kirs toį ^oį^kifekvię- 
nas baltgvardjetis, kiekvienas 
žmogžudys, kiekvienas suokalbi
ninkas bus sumedžiotas ir pri
verstas užmokėti už savo dar- 
bus. Jie mane, kad jie apsi
dirbs lengvai, bet apsiriko. Jie 
vėją sėjo, dabar audrą pjauna. 
Jie pradėjo terorą. Už savo žy
gius jie atsiima pilną užmbkes-

abelnai. Darbininkai neprivalo 
tikėti tiems šlamštams. Tie lai
kraščiai teisino ir gynė visus 
baltgvardiečius žmogžudžius. Jie 
šveikino nužudytojus Volodars- 
kio, Uritskio, Lenino, Vorovs- 
kio ir t.t. Jie' dabar didvyriu 
stato nužudytoją draugo Kiro-

Gadynė”, užuot ją pasmerkus, faktinai ją gina. Jie re
mia menšęvikiškų meklerių “antrą skridimą”, kurio var
dan apgaudinėjami ir išnaudojami lietuviai darbininkai 
(Chicagoj pakvietė savo parengiman kalbėti už skridi
mą). Tai visai natūralu, kad Prūseika-Butkus savo “N. 
Gadynėje” surado vos porą špaltukių vietos prisimini
mui apie sukaktį rusų proletarinės revoliucijos ir Sovie
tų valdžios įsikūrimo. Bet ir tam pačiam rašte nė puse 
žodelio neprisiminė apie rolę bolševikų partijos toje di
džioje revoliucijoje ir, paskui, socialistinės kūrybos dar
be. “Sovietai be komunistų” jų dabar obalsis—obalsis 
visų komunizmo priešų. Tai visai natūralu, kad “sklo
kos” lyderiai ptačiai “užmiršo” Komunistų Partiją perei
tuose rinkimuose. Bet už tai “N. G.” užkimšta raštais, 
niekinančiais ir apmeluojančiais Komunistų Partiją, Ko
munistų Internacionalą ir lietuvių komunistinį judėjimą.

Kokia iš to seka logiška išvada? Išvada yra ta, kad 
jeigu jūs, draugai, manote, kad Prūseika-Butkus-Love- 
stonas teisingi, o Komunistų Internacionalas, Sovietų Są
jungos Kompartija, Amerikos Kompartija ir visas ko
munistinis judėjimas yra klaidingi, tai mūsų keliai tebe- 
siskiria ir visos kalbos apie vienybę yra tuščias daiktas. 
Mūsų, lietuvių, revoliucinis judėjimas yra dalimi to vi
so tarptautinio komunistinio judėjimo. Mes maršuoja- 
me po Kompartijos ir Komunistų Internacionalo vėliava. 
Jūsų su mumis susivienijimas galimas tiktai, ir tiktai, 
Komunistų Partijos vadovybėje. Tas, žinoma, nereiškia, 
kad būtų reikalaujama, kad visi įstotumėt į partiją. Ku
rie norėtumėte įstoti į partiją ir joje sąžiniškai darbuotis, 
galite stoti pagal partijos nustatytą procedūrą, kaip ir 
kiekvienas darbininkas. Mūsų partijos durys plačiai at
daros kiekvienam kovingam darbininkui bei darbininkei. 
Čionai mes kalbame apie mūsų lietuvių masines organiza
cijas, apie abelną masinį revoliucinį judėjimą. Būdami 
tose organizacijose, jūs galėsite daug padėti visam revo
liuciniam judėjimui, kuris eina Kompartijos ideologinėj 
vadovybėj, kaip padėjote prieš atskilimą.

Todėl, draugai, dalykas vyriausiai priklauso nuo jūsų. 
Netikėkite Prūseikos-Butkaus-Lovestono naujam blofui, 
kad jūs turite laukti Komunistų Internacionalo VII kon
greso, kuris būk padarysiąs jiems kokias ten koncesijas. 
Jiem tik rūpi ilgiau tęsti kovą prieš Komunistų Interna-

dokiunentai, kurie parodė ją 
> visus darbus.

Koks buvo jų prasižengimas?
Visi sušaudyti buvo baltgvar- 

diečiai ir priklausė prie slaptos 
kontarrevoliucinės organizacijos, 
kurios tikslas buvo sabotažo ir 
žmogžudystės pagelba nuversti 
Sovietų valdžią ir sugrąžinti se
ną kapitalistų ir carų valdžią. 
Tos kontr-revoliucinės šaikos 
buvo nusitarta vienas po kitam 
išžudyti, sunaikinti visą Komu- 
liistų ^Partijos Politinį Biurą— 
Staliną, Kalininą, Kaganovičių, 
KirOVą ir kitus, visus Sovietų 
valdlfosf, vadovaujančius drau- 

* £Us ir šiaip atsižymėjusius dar- 
buotdjus. Jų tikslas buvo iš- 
įprogdinti fabrikus, vykinti ne- 

’ laimes ant geležinkelių, užversti 
kasyklas ir t. t., nepaisant, kiek 
gyvybių jie tuomi sunaikintų.

Dar daugiau, šitie baltagvar
diečiai buvo slaptai atėję į So
viet# JSąjungą iš Latvijos, Fin- 
liandijos ir Lenkijos. Matomai, 

. jie buvo atsiųsti tarptautinės 
rusų baltagvardiečių organizaci
jos, kurią fįnansuoja Vokietijos, 
Anglijos ir Amerikos imperiali- 
•tai. ’Jie prie savęs pritraukė 
tfiluš Sovietų Sąjungoje gyve
nančius žmones ir plėtė savo 
krvvfrin darbą.

Paskutiniais laikais Sovietų 
valdžia buvo padarius tūlas re-

mėtai' ^sklokos” buvd keturi metai at
kaklios kovos prieš Komunistų Partiją! 
Vietomis nemažai buvusių revoliucinių 
darbininkų įtraukta į tą kovą.

Tuo tarpu sąlygoj reikalauja apjungi
mo visų revoliucinių spėkų po Komunis
tų Partijos vadovybės vėliava. Matome, 
kaip kruvinasis fašizmas plečiasi pasau
lyje. Matome, kaip grūmoja pavojus 
naujo karo. Matome, .kaip Lietuvoje 
kruvinoji Smetonos valdžia šimtus mūsų 
draugų baigia nukankinti, supūdyti ka
lėjimuose ir keturius iš jų rengiasi nutei
sti mirtin ir nužudyti!

Centro Biuras savo pareiškime aiškiai 
parodo išeitį. Jis parodo, kad visiems 
“sklokos” sąžiniškiems darbininkams, 
kuriems rūpi darbininkų vienybė ir kova 
prieš karą ir fašizmą, vieta .mūsų revo-t 
liuciniam judėjime. Jis kviečia tuos drau
gus atgal į tą judėjimą.'

Mes raginame “Opozicijos” eilinius 
narius tarp savęs diskųsuoti šitą Centro 
Biuro atsišaukimą. Aiškus dalykas, kad 
Pruseika ir Butkus naujus kalnus vers 
ant Centro Biuro, desperatiškai stengsis 
neprileisti jūsų susivienyti išnaujo su 
mūsų judėjimu ir bendrai kovoti prieš 
bendrą priešą. Jiems rūpi ne darbininkų 
klasės reikalai, bet savo asmeniška kai> 
j era.

Bet jūs, draugai darbininkai, ką jūs 
laimėsite toliau gelbėdami Prūseikai ir 
Butkui tęsti kovą prieš Komunistų Par
tiją ir Komunistų Internacionalą? Nie
ko nelaimėsite. Nieko nelaimės darbi

ninku klasė.

Sovietų -Sąjunga yra didelė 
darbo , žmonių šeimyna, pasken
dusi darbe. Baltgvardiečjai yra 
užpuolikai, įsiveržėliai, žmogžu
džiai, atėję sėti mirtį ir naikini
mą. Sovietų valdžia, ginkluota 
tos šeimynos ranka, yra šeimy
nos ii’ jos nųveikimų sargas! 
Jos pareiga apsaugoti tą darbo 
šeimyną, apsaugoti jos budavo- 
jamą naują tvarką, nedaleisti 
niekam žudyti jos geriausius na
rius,, griauti ir nąikinti jos dar
bus!

deliai, senai būtų šimtai tūks- 
revoliucijos ' tančių darbininkų ir valstiečių

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

-• - of March 3, 1879

Nemažai eįlinių “sklokos” (“Opozicijos”) narių jau 
pradėjo aiškiai permatyti Prūseikos ii’ Butkaus prieš- 
darbininkišką poziciją ir ja nepasitenkina. Jie sako, kad 
užtenka pasidalinimo, reikia j ieškoti būdų ir1 kelių baigi
mui opozicijos. Jie pageidauja vienybes su komunistais 
ir visais darbininkais, kurie Komunistų Partijos ir Ko- 
imunistų Internacionalo vadovybėje veda kovą prieš kapi
talizmą. Tokių eilinių narių rasime Brooklyne, Chicago- 
ie, Worcesteryje, Bostone ir kituose miestuose. Tai svei
kinantis apsireiškimas. Mes, komunistai ir komunistų 
simpatikai, turime nesigailėti pastangų, kad apjungus 
bendram darbui visus revoliucinius darbininkus, kurie 
/tiktai nori sąžiniškai dalyvauti kovoje už darbininkų kla
sės reikalus po komunizmo vėliava.

net, visų pirma, turime suprasti vieni kitus. į Drau
gams iš “opozicijos”, kurie ištikrųjų nori sugrįžti į mūsų 
revoliucinį judėjimą po Komunistų Partijos ir Komunis
tų Internacionalo vadovybės vėliava, mes norime pasa
kyti sekamą:

“Opozicija” bei “skloka” neatsirado be priežasties. Jos 
atsiradimui buvo labai rimta politinė priežastis. Prūsei- 
ka, Butkus ir Strazdas nebegalėjo sutikti su Komunistų 
Partijos ir Komunistų Internacionalo principais ir tak
tika. Iš sykio jie tai bandė paslėpti nuo eilinių savo pa
sekėjų. Jiems tas dalinai pavyko. Atsimenate, jie savo 
sukilimą pravedė šiais ©balsiais: (1) “Laisvė” “atiduoda
ma žydams”; (2) Centro Biuro taktika “arklinė”; (3) 
Bimba, Andrulis, Mizara, šolomskas ir kiti individualai, 
stovį priešakyje piūsų judėjimo, yra “blogi” ir t. t. Vis
kas kitas, jie tuomet tvirtino, komunistiniam judėjime 
yra gera. Komunistų Partija ir Komunistų Internacio
nalas geras, tiktai lietuviškam komunistiniam judėjime 
dalykai reikalingi taisyti. Dėlto jie steigią savo laikraš
tį ir savo organizaciją. Griežtai tvirtino, kad jie nieko 
bendro neturi ir neturės su tarptautine Lovestono “opo
zicija” Lovestoniečių veikimą pripažino kontr-revoliuci- 
niu, nes jis atkreiptas prieš visą Komunistų Partiją ir 
Komunistų Internacionalą. Jų gi, Prūseikos ir Biitkaus 
tikslas esąs kovoti tik su Centro Biuro “arkline taktika.”

Praėjo keli meįM. Tie visi pirmieji Prūseikos-But
kaus obalsiai, naudoti pasigavimui darbininkų, sutirpo, 
išgaravo. Jie patys juos visai užmiršo, šiandien “opo- 

galvos1 jau išdirbo kitą, naują “teoriją”, kurią

Kodėl Soviet. Sušaudė 
66 Baltagvardiečius?
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Brooklyn, N. Y., per year________ $7.50
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Svarbus Centro Biuro Dokumentas
Šios dienos “Laisvėje” rasite Komu

nistų Partijos Lietuvių Frakcijų Centro 
Biuro pareiškimą, kuris kreipiasi į “Opo
zicijos” (sklokos) narius darbininkus. 
Šis svarbus dokumentas turėtų pasiekti 
kiekvieną “Opozicijos” narį. Kiekvienas 
turėtų jį labai atydžiai perskaityti.

Jau arti keturi metai “sklokos” gyva
vimo. Pruseika ir Butkus žadėjo savo 
pasekėjams, kad jie labai greitai subu- 
davos masinį judėjimą, laimės visas ma
ses nuo komunistų, nubankrūtuos dien
raščius “Laisvę” ir “Vilnį” ir gaus pri
pažinimą nuo Komunistų Internaciona
lo ! Tai buvo svarbiausia korta, kurios 
pagelba jie organizavo LDD ir steigė 
“Naują Gadynę”. Bet nė viena jų pra
našystė neišsipildė. Jie patys gi, Pru
seika ir Butkus, vis toliau traukiasi į de
šinę, toliau nuo komunizmo.

Naudos jokios, o žalos revoliuciniam

Kelios dienos atgal Leningra
de ir Maskvoje tapo sušaudyta 
66 kontr-revoliucionieriai-balt- 
gvardiečiai. Lietuvių buržuazi
ne ir socialistinė spauda gailias 
ašaras lieja del to įvykio ir šuT; 
nes karia ant Sovietų valdžios, 
įkalbinėja svietui, kad, Sovietų 
valdžią esanti labai silpna, la
bai bijanti ir todėl savo priešus 
galabijanti. Paskui meluoja, 
kad /.tie kontr-revoliucionieriai 
neturėjo jokio teismo. Ot, taip, 
buvo sučiupti ir sušaudyti!

Bet tai grynas melas, kad 
nebuvo jokio teismo. Teismas 
buvo. Baltagvardiečiai buvo 
nuteisti ir tik po teismo sušau
dyti. Tiesa, nebuvo advokatų, 
bet taip pat nebuvo ir valsti
jos prokuroro. Prieš teismą 
jie buvo pastatyti, jų kaltini
mas tapo pilnai įrodytas, ko
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Darbininkė ir Seimininkė
Parašė Jou Shih. Vertė Proletarė

Vergė Motina
(Pabaiga)

Siutsai su liūdesio išraiška priėjo prie jos ir 
paėmė ją už'rankos. Jo rankoj buvo dešimts 
dvidešimtcentinių pinigėlių. “Imk juos”, švel
niai jis tarė moteriškei, “tuos du doleriu.” 
Ji užbaigė sagioti kūdikio drabužius ir susi
pylė pinigus į vidujinį kišenių.

Įėjo senė ir akimis nulydėjo pasitraukiantį 
siutsajų. Tuomet ji pareikalavo:

“Duokie man Rudens Turtą, kad jis ne
verktų tau išeinant.”

Moteriškė nieko neatsakė, bet kūdikis pa
sipriešino, mušdamas rankutėmis senę vei
dan. Senė perpykus, pasakė:

“Gerai, imkis jį su savim iki pavalgysi pus
ryčius ir paskui jį atiduok man.”

Mrs. Wang ragino ją sočiai prisivalgytu 
sakydama:

“Per dvi savaiti tu taip elgiesi ir tu pasi
darei daug menkesnė, negu buvai. Ar tu pa
sižiūrėjai į veidrodį? šiandien suvalgyk cielą 
bliūdelį ryžių. Tu turi ištisas dešimtį mylių 
pareiti.”

Bespėkė moteris vos pajėgė ištarti: “Dė
kui, tu buvai man gera.”

Saulutė pakilo gana augštai ir oras buvo 
gražus. Rudens Turtas vis dar nesutiko pasi
traukti nuo motinos iki senė jį prievarta iš
plėšė iš motinos rankų. Vaikutis spardė jos 
pilvan savo mažomis kojytėmis ir traukė jos 
plaukus įsikabinęs rankutėmis, rėkdamas iš 
visų pajėgų. Motina, stovėdama juodviejų už
pakaly, maldaujančiai tarė: “Leiskite man pa
silikti iki pietų.”

Įnirtusi senė žvėriškai ant jos suriko:' “Tu 
pasiimk savo skarmalus ir nešdinkis iš čia 
kuo greičiausia! Tu turėsi išeit kada nors.”

Kūdikio verksmas tartum tolinosi jos au
syse.

Rišdama savo pundelį ji vis girdėjo kūdi
kio verksmą. Mrs. Wang stovėjo šalia jos, ban
dydama ją suraminti ir tuo pat sykiu prida
boti, ką ji dedasi savo ryšulyn. Galų gale mo
terį ške-motina iškeliavo pėsčia su pundeliu se
nų skarmalų po pažasčia.

Išeidama pro duris ji vis girdėjo Rudens 
Turtą tebeverkiant. Ir net už mylios ilgo var
gingo ėjimo jai vis atrodė, kad ji tebegirdi 
Rudens Turto verksmą. Ilgas kelias tartum iš
tyso į begalinį, po karšta saule/'kaip ir pati 
padangė. Kada ji priėjo upelį, jai norėjosi už
baigti šią kankinančią valkatystę ir mestis į 
tyrą, kaip veidrodis, vandenį. Bet pasėdėjus 
tūlą laiką prie upelio ji ir vėl, lyg .šešėlis, slin
ko ton pat linkmėn.

t Jau buvo po pietų. Senelis kaimelio žemdir- 
bis jai pasakė, kad dar likę penkios mylios ke
lio.

“Dėduli,” ji tarė jam, “gal tu galėtum gau
ti man nešamą kėdę susiedijoj. Aš nebegaliu 
pareiti namo.”

“Ar tu sergi?”
“Taip.” Ji sėdėjo šėtroje prie kelio į kaimą.

“Iš kur tu eini?”
| • Ji galvojo prieš atsakymą.

“Aš tik einu į tą pusę. Man šį rytą atrodė, 
kad aš galėsiu nueiti.”

Senelis, taręs jai keletą žodžių, surado jai 
du nešėju ir kėdę, be uždangalo, kadangi tai 
buvo sėjos laikas.

Apie 4 vai. po pietų kėdė be uždangalo- 
neštuvas pasiekė miestelį ir nešėsi siaura pur
vina kaimo gatve. Neštuve gulėjo viduramžė 
moteris sunykusiu ir išblyškusiu veidu, tar
tum sausas geltono kopūsto lapas. Jos akys 
buvo užmerktos ir vos kvėpavo, žmonės gat
vėje žiūrėjo į ją su nuostaba ir pasigailėjimu, 
kuomet grupė vaikų triukšmingai bėgo pasku? 
kėdę, lyg tai koks stebuklas būtų į miestelį 
pribuvęs.

Jos Pavasario Turtas irgi buvo tarp vai
kų, kurie sekė kėdę. Jis rėkavo sekdamas kė
dę, tarsi jis varytų būrį kiaulių.1 Bet kada kė
dė pasisuko už kampo gatve vedančia į jo na
mus jis iš nuostabos išsižiojo ir išskėtė ran
kutes. Jis dabojo ją sustojant prie jo namų 
durų ir, apkvaišęs, stebeilijo atsišliejęs į stul
pą, kuomet kiti vaikai nedrąsiai susibūrė ap
link kėdę. Moteriškė išlipo, bet ji buvo per
daug apsvaigus, kad matyti, jog jos Pava
sario Turtas ten buvo, skarmaluotas, plau
kučiai neprižiūrėti, jis pats vargiai diktesnis 
ar aukštesnis, kaip kad jis buvo trys metai 
atgal. Ūmai ji pro verksmą sušuko:

“Pavasario Turte!”
Kiti vaikai nustebo. Kas liečia Pavasario 

Turtą—jis išgąstingai nėrė stubon pas tėvą.
Ilgai moteriškė sėdėjo purviname, tamsia

me kambaryje, bet nei žodžio tarp vyro ir jos 
nesigirdėjo. Kada prieblanda atėjo, jis pakėlė 
nuleistą galvą ir pratarė:

“Tu vely^priruošk vakarienę.”
Ji privertė save pasikelti ir nuėjo i kampą. 

Po valandžiukės ji silpnai ištarė:
“Ryžių aruodas tuščias.”
Vyras įžeidžiančiai nusišypsojo.

“Tu gyvenai didžiūnų namuose. Ryžiai? Jie 
tam cigaretų bakse.”

Tą vakarą vyras tarė sūnui:
“Pavasario Turte, tu miegosi su savo moti-

■ na.’* , ' ’■
Vaikas, stovėdamas prie pečiaus, pradėjo 

verkti. Jo motina priėjo prie jie, kalbėdama į 
jį: “Pavasario Turte, mano brangusis!” Bet 
nespėjo ištiesti ranką jo glamonėjimui—vaikas 
paspruko.

“Keistai elgies, a? Mušt gausi!” sušuko tė-
. • vas. ; 1

Ji gulėjo ant siauros purvinos lovutės pla
čiai atviromis akimis, šalia jos gulėjo Pava
sario Turtas, svetimas, nebepažįstamas. Jos 
miglotose smegenyse susidarė jausmas, kad 
čion, prie jos šono, randasi Rudens Turtas, 
riebus, meilus. Ji ištiesė rankas priglausti jį, 
neatskirdama, kuris čia. Miegodamas vaikas 
apsigrįžo ir motinos glėbyje saldžiai miegojo, 
prisiglaudęs veidu prie jos krūties ir jautriai 
apgaubęs ją rankutėmis.

Tyli ir šalta, kaip mirtis, tęsėsi...vis tę
sėsi bemiegė, begalinė naktis.
Iš knygos: “Trumpi Vaizdeliai Iš Chinijos”

Pašalpos Įstaigos Išvagia Vaikus ir Verčia 
Bedarbę Motiną Paleistuvauti

CLEVELAND, Ohio. — Dar- |sakyti-paaiškinti savo vaikams, 
bininkė X visą laiką dirbo ada
tos industrijoj. Apie metai at
gal neteko darbo. Iš pradžių, 
kaip ir daugumas darbininkų, 
bando gaut darbą, vieton eit 
pašalpos įstaigon reikalaut sau 
ir dviem mergaitėm pašalpos. 
Kožną dieną vaikščiojo nuo 
dirbtuvės prie dirbtuvės ir į 
darbo biurą, bet niekur nega
lėjo gaut darbo.

Sutaupinti pinigai išsibaigė. 
Nuėjo pašalpos įstaigon pra
šyt pagelbos. Išlavintos pašal
pos įstaigų darbininkės pradė
jo tyrinėjimą, kad tik ilgitu 
pratęsus laiką be suteikimo pa
šalpos. Tą laiką darbininkė X 
gaudavo kaip kur dieną kitą 
padirbti stubos darbą, už pa
valgymą. Pradėjo labai nusi
minti ir jos sveikata nykti.

Abidvi mergaitės lankė “high 
school.” Kapitalistinių moky
klų mokytojai skiepina vai
kams neapykantą prieš ateivius 
tėvus, čia atėjo į pagelbą pa
šalpos įstaigos darbininkė, kad 
įkalbėt-nustatyt mergaičių nuo
monę prieš motiną. Mergaitės, 
pareidamos iš mokyklos, pradė
jo išmėtinėt motinai, kad moti
na negalinti duot joms pragy
venimą ir kad jos sarmatinas 
ateivės motinos. Neišsilavinus 
darbininkė motina negalėjo at- 1

ikad ne jos kaltė’, kad kalta yra 
kapitalistinė sistema, kuri gim
do bedarbę ir griauna šeimy
nas.

šioji motina, taip kaip ir kož- 
na darbininkė motina, bando 
kuo geriausia auklėti savo vai
kus: leidžia juos mokyklon, 
rėdo kuo geriausia gali, kad tik 
jos vaikams būt lengviau gy
venti. Rūpestis, alkis, skurdas, 
kaip kirminas pakirto bedar
bės X sveikatą.

Vieną dieną motina parėjus 
namo randa kambarius tuščius: 
viskas iškraustyta ir mergaitės 
išėję. Motina įpuola despera
cijom Paliko isteriška, jos ner
vai suiro. Pasiėmus draugams 
ją pas save, pašaukė gydytoją, 
kuris paliepė, kad ji būtų ra
mi nesirūpintų, gerai ilsėtųs, 
valgytų šviežią ir gerą maistą. 
Ar gali bedarbė išpildyt gydy
tojo įsakymus, kuomet ji žino, 
kad ji netur nei kur prisiglaus
ti ir neturi nei prasto maisto?

Bedarbę X, sustiprėjus, vėl 
kreipėsi pas pašalpos įstaigą 
prašyt pagelbos ir pareikalavo 
pasakyt, kur jos mergaitės ran
das. Gauna atsakymą, kad jos 
negali išduot motinai mergai
čių antrašą. Ir kas link pa
šalpos sako:

“Tu turi, sarmatytis prašyt

pašalpos. Tu graži. Ar negali 
eit kur nors į saliūną gaut sau 
vyrą ir pasidarysi sau pragy
venimą.”

Iš ten moteris nuėjo pas mie
sto prokurorą, manydama, kad 
jisai jai pagelbės, bet ir ten tą 
patį atsakymą gavo, kad jis ne
galįs pašalpos įstagas privers
ti duot jos vaikų antrašą arba 
pasakyti, kur jos gyvena bei 
šelpti.

Bedarbė X, su širdgėla, iš
blyškusiu veidu, be sveikatos, 
neturėdama kur prisiglausti ir 
nežinodama ką daryti, atėjo Be
darbių Tarybon No. 17, papa
sakojo savo tragingo gyvenimo 
istoriją. Bedarbių Taryba iš
renka komitetą, kuris iškovo
jo jai pašalpą.

Ar gali būt didesnis kapita
listų klasės ir jų bernų supu
vimas, kaip kad šios bedarbės 
tragingas atsitikimas paro
do? O tokių atsikimų yra šim
tai .kožnam miete. Kožnos mo-. 
terš pareiga prisirašyti prie Be
darbių Tarybos. Ypatingai šei
mininkės, būdamos namie, vis 
gali surast laiko ateit sykį ar 
du savaitėj į susirinkimą. Mes 
turim atsiminti, kad ne šian
dien, tai rytoj gali kožnos vy
ras būt išmestas iš darbo ir 
tuomet reikės eiti pašalpos sto- 
tysna reikalaut sau ir vaikam 
duonos. Jeigu mes, darbinin- 
kės-šeimininkės, nebūtum orga
nizuotos, tai kapitalistų klasė 
dar labiau mus pavergtų.

S, M.

Forest City, Pa.
Perskaičiau draugės Senke- 

vičienės, eastonietės, paragi
nimą bendradarbėms, kuris til
po “Laisvėj” už 28 d. lapkri
čio, moterių skyriuje. Manau, 
labai gerai d. padarė, kad mus 
paragino prie rašymo į mūs 
pačių “Darbininkė ir šeiminin
kė” skyrių. Mes pirma labai 
mažai atydos tekreipdavom. 
Pasižadu rašinėti, kiek mano 
gyvenimo aplinkybės leis. Da
bartiniu laiku buvau užimta 
“Laisvės” vajum. Už savaitės 
kitos, baigsis “L.” vajus, turė
siu daugiau atliekamo laiko.

Pas mus su darbais vis ne 
pergeriausia. Kad ir pradeda 
mainos dirbti, po keliolika die
nų padirba ir vėl sustoja, žmo
nės, kad ir užsidirba po do
lerį kitą, bet pakol vėl sulau
kia pradedant dirbti, tai tie 
doleriai ir vėl užsibaigia. Na, 
ir rūpinkis tu, žmogau, kaip 
toliau bus.

Ant kelių irgi darbus bai
gia, kur buvo duoti darbai be
darbiams. Viena, oras prade
da būti nepalankus: tai šalta, 
tai lyja. Antra, sako, kad jau 
ir tie darbai baigiasi, žmonės 
susirūpinę, ką turės daryti žie
mos laiku, iš kur gaus šiltus 
drabužius sau ir vaikučiams.

Sunkiausia našta gula ant 
darbininkės moters pačių, ku
riai reikia daugiausia rūpintis 
su viskuo, kaip su drabužiais, 
taip ir su maistu, ypač šitokioj 
brangenybėj, kur nesvietiškai 
pakilo kainos ant reikalingiau
sių mums dalykų. O uždarbių 
čia kaip ir nėra del moterų, 
taipgi ir merginų, išsikiriant 
vieną dresių siuvyklą ir. šilko 
audimo dirbtuvėlę, kur vos ke-. 
liolika merginų ir moterų dir
ba.

Dresių siuvykloje dirba apie 
šimtas mergaičių, jų tarpe ke
lios vedusios moterys. Jos ne
gauna išdirbti visą laiką. Mat, 
“nėra” darbo visados. Toje 
dresių siuvykloje dirba augštą- 
ją mokyklą baigę mergaitės. 
Jos vos po kelis dolerius pa
daro į savaitę, galima sakyti, 
vien ant aučių (pančekų) už
sidirbti tegali. Mergaitės yra 
Čia gimę ir augę, turi tėvus ir 
pas juos gyvena. Jeigu reikė
tų joms užsimokėti už “bur- 
dą,” kaip tai didmiesčiuose 
kad reikia—iš to uždarbio ne
galėtų jokiu būdu pragyventi, 
turėtų pusbadžiai skursti. Mat, 
jos čia jokios unijos neturi, tai 
kaip buržujus nori, taip jas ir 
išnaudoja.

Turiu pasakyti, kad virš mi
nėtoje dirbtuvėj ne tik aug- 
štąją mokyklą užbaigę mer
gaitės, bet ir kolegijas baigę 
mokyklų mokytojos dirba vos 
už kelis dolerius toje dresių 
siuvykloje. Mokytojos taip pat 
negali gauti darbo, kuriam jos 
mokinosi. Ne tik prastiems 
žmonėms sunku darbą "’gau
ti, bet ir mokytiems, kurių tė
vai sudėjo vaikų mokslui pa
skutinius centus. Kitas net į 
skolą įlindo beleisdamas vai
kus į mokyklas, tikėdamasis, 
kad kaip greit baigs mokslą, 
taip greit “gaus darbą.”

Bet jie skaudžiai apsiriko. 
Yra čia tokių mokytų žmonių, 
kurie laukia po kelis metus tų 
progų. Bet veltui. O tuo tarpu 
bedarbių armija vis didėja. Ar 
ilgai mes taip lauksim ir ba- 
dausim? Manau, tie visi moky
ti ir paprasti žmonės pritrūks 
kantrybės ir pradės organizuo
tis ir griežtai reikalauti iš ka
pitalistų būvio pagerinimo. 
Jau dabar su tais bedarbiais 
galima apie komunizmą pasi
kalbėti; turiu mintyje—su mo- 
kytojaią bedarbiais, kuriems 
keli metai atgal buvo baugu 
panašiai ką ir išsitarti. Dabar 
tik visa bėda, kad bėdavoja
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neturį pinigų užsiprenumeruo
ti darbininkišką laikraštį an
glų kalboje..

“Laisves” vajus šiemet seka-1 
si neblogiausiai mūsų mieste. 
Gavau kelis naujus skaitytojus 
ir prašau tų draugių moterų, 
kad skaitytų atydžiai “Lais
vėj” esantį moterų skyrių, ka
dangi čia telpa gerų straipsnių 
ir patarimų, kaip valgius ga
minti ir kaip abelnai pagerinti 
savo gyvenimą.

Forestcitietė.

Vienas Iš Nedaugelio Laiškų
Šio skyriaus redakcija pasta

ruoju laiku gavo keletą gerų 
laiškų, ypatingai gerų tuom, 
kad ne; tik | pažadėta, bet ir iš-» 
tesėta, ši draugė labai gerai pil
do savo pažadą. O koks jisaį? 
Štai čia jis:

“DraugeMačiau pereitam 
“Laisvės’; “D ir š” numeryje 
atsišaukimą sustiprint mūsų 
skyrių. Aš pasižadu pagelbėt 
kiek galėdama. Taipgi bandysiu 
gaut daugiau draugių, kad ra- 
šinėt į mūsų skyrių, nes aš ži
nau, kaip darbininkėms patinka 
moterų skyrius. Aš pati visuo
met laukiu ir atydžiai perskai
tau. Gerai būt, kad ir kitų mie
stų draugės greit tuom susido
mėtų.

“Gal būt gerai, kad laiks nuo 
laiko parašytumėt draugėms 
mažą laiškelį paraginant rašinė
ti j laikraštį, ypatingai toms, 
kurios kaip kada rašinėjo. Aš 
tai sprendžiu sulyg savęs. Pa
raginimas daug reiškia. Aš tu- 
prantu, kad ir jūs neturit lai
ko, bet kaip nors tą reikalinga 
padaryt; nes darbininkių sky
rius yra didelis faktorius dar
bininkėms. Tankiai moterys 
skaito tik tą skyrių.
“Draugiškai, Sophiš Mažeika.”
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Vaikščiojanti Stipena

nuskęsta”: žinios
mirgu-

dangsčiausi 
spalvuotais

Tiesą daugė rašo, kad šį sky
rių svarbu palaikyti ir gerinti. 
O jis bus geras tada, kada vi
sos draugės į jį- rasinės. Lauk
sime daugiau bendradarbių. Iš 
redakcijos pusės pus dedamos 
pastangos prisilaikyti' draugės ( 
patarimo sulyg geriausia išgale.'
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Kas Nori Laimėti Dovaną?
Dovaną gauti veik visi mėg

sta, bet dirbti už ją ne dauge
lis. Bent taip atrodo. Jau ne
toli du mėnesiu, kaip paskel
bėm “Working Woman” kon- 
testą, kuriame 16 geriausių at
sakymų gaus dovanas. Lietuviš
kiems atsakymams
Centras dar dadėjo 3 dovanas. 
Jomis yra: “Laisvės 
nies” metinė prenumerata, $3 
pinigais ir “šviesos” arba “W. 
W.” prenumerata. Angliškai 
rašančios moterys siunčia labai 
daug atsakymų, o lietuvės dar 
nedaug.

Ką turi 
jos vyras 
darbininkų 
kite!

ALDLD

ar “Vil-

moteris daryti, jei 
neleidžia dalyvaut 
judėjime? Atsaky-

Išnaudojimo arba kapitaliz
mo sistemoj yra labai sunku 
gyventi darbininkui žmogui. 
Kiek pagalvojus išrodo, jog 
tai ne gyvenimas, ale murdy- 
masis dumblinoj versmėj, kur 
kiekvienas tik springsi ir lyg 
mirties agonijoj graibstosi už 
šiaudų, kad tik nenuskęstų, 
kad tik dar išgelbėt savo gy
vybę.

Daug
apie saužudystes tik 
liuoja laikraščiuos. Daug prot- 
lige suserga, daug skilvio ne- 
malimu serga.1 žmoguj susi- 
kremta del savo nelemto' ryto
jaus, nusilpsta, tai visokios li- 
g|Os jį ima.

į O jūs pyksit ant manęs ar 
ne, bet ąš tiesiog- ir pasakysiu, 
kad jau nervų mašinos, tai 
veik pas visus kapitalistinio 
pasaulio piliečius keli sriubai 
yra liuosi. O tai vis pasekmė 
murdymosi toj baloj.

Ilgą laiką aš gyvenau did
miestyje, valgiau skanumynus, 
dėvėjau baltai ir sykiu su vi
som smagurkom 
net ir skaidriai
šilkais, nors jie mane slėgė, 
nes tai buvo suvargusių darbi
ninkų kraujas ir prakaitas.

Naudingo produktyvaus 
darbo aš nedirbau, nes dariau 
pragyvenimą patarnaudama 
parazitams, darbo liaudies en
gėjams, savo kojomis mindžio
jau jų namuose, suvargusių 
darbininkų išaustus puikius 
kaurus. Akys kliuvo į žavė- 
jančius dailės piešinius ir 
brangias skulptūros stovyklas.

Kaipo tarnaitė aš turėdavau 
galvą lenkt prieš savo darbda
vius, prįeš jų proto “šviesybę”, 
prieš augštą kultūrą, Deja, jų 
šviesus protas nežinojo, kad 
jų tarnaitė pilną neapykan
tos prieš juos, kad vergiškai 
nuleistoj galvoj yra paveiks
las ūžiančių dirbtuvių, suvar
gusių <d arfininkų ir mintis, kad 
šitos visos gerybes yra išdavas 
ne ponų švięsaprotystės, bet jų 
kriminalystės, jų vogimb-plėši- 
mo. Darbininkai tuos patogu-: 
mus ir1 dailės tvarinius padarė, 
o ponai atėmė iš jų. Už tai 
jūs, ponai, niekšai ‘ esate, nę 
kultūra, v 
bet vaikščiojairiti^stipena,—tfu, 
tfu Ant jūs! Nusispjoviau ašį 
ir palikau ponus.

Su nualinta ir pusiau pakirs
ta sveikata likimas patalpino 
mane ant 
ūkės, čia 
vinas, bet 
tiek, kad 
kurią pati užauginau. O mies
to darbininkai man duoda 
drabužių, tai aš jiems už tai 
nusiunčiu kiaušinių ir pieno.

Bet nemanykit, kad aš pa
bėgau nuo “stipenos”, ji išri-

ja mano siunčiamus kiaušinius 
ir miesto darbininkam priduo- 
da tik lukštus.

Et, ji man kaip dvokė, taip* 
ir dvokia. Prisieis griebt lo
petą, bėgti pas duobkasius, 
priskubint duobės iškasimą ir. • 
įverst tą “bestiją”, kad palai- 

' dot ant visados.
Ką padarė dabar, išvirkšti 

šviesapročiai, tie darbo liau
dies neprieteliai, tie jų supra-“ > 
timu legališki plėšikai, žmog- 
žudžiai, jie nužudė draugą Ki- , 
rovą Leningrade. Už ką? Už 
tai, kad šis žmogus paaukavo r, 
savo visą gyvenimą išnaikini-■U 
mui žmogaus per žmogų iš*) 
naudojimo sistemos ir atbudau • 
vojimui per parazitus sunai- į 
kintos Rusijos.

Mat, mūsų “šviesapročiai’* 
kontrevoliucionieriai koki ge- 
ručiai. Kas tveria žmonijai 
naują gyvenimą, tą jie nors i$.fų 
pasalų kanda. »

Rusijos parazitai išalkę, nes 
juos ten darbininkai nušukavo" 
nuo savo sprando ir neduoda" • 

'jų kraują čiulpti. Pikta ai’ 
ne? Gi mano supratimu, šitie., 
žmoniški parazitai dar nė ne* . 
verti parazito vardo, nes para
zitas tik gamtos gyvas tvari-’ 
nys, maisto sau j ieškantis, o 
žmogus juk turi protą. ARĮT 
tokis žmogus!.. Tai ne žino-'/ 
gus, bet... 'nJ

Farmerka

VALGIU GABU 
NIMAS

Pietinis Pudingas
’ Vieną puoduką (žalių) su-- 
tarkuotų morkų, 1 puoduką su
tarkuotų saldžių bulvių, į puo
duko sviesto, 1 puoduką Ctf- 
kraus, % puoduko miltų, 1 
šaukštuką cinamono, 1 šaukštu
ką nutmeg, 1 š-ką kepamos so1- 
dos, 1 puoduką razinkų. j »*• • 
"‘Sutarpinkie sviestą, sumaišyk- •1,‘> 
morkas, cukrų ir bulves sykiu, 
(išsijok miltus ir kitus sausus 
daiktus sykiu ir sumaišyk su 
pirmesnių mišiniu, įdėk razin- 
kas, pasviestuok uždengamą

jūs tie šviesaprotystė, bliūduką ir kepk vidutiniu ka«

mažos, apleistos 
sunku, darbas pur- 

produktyvis nors 
aš graužiu morką,

Taip, New Yorkas Turi Gražius Parkus, Bet Kam?

Kas gi šiuos vaikelius interesuoja? Gal cirkas? O, ne! 
Jie. su užvydu žiūri pro tvorą, kaip milionierių vaikai žai
džia Gramercy Parke. Užrakinti vartai nedaleidžia nė 
vieno, kuris negali įrodyti, kad jis gyvena puikioj sekcijoj, 
aplink parką. Tiem trim vaikeliam, kaip ir šimtams tūks
tančių kitų darbininkų vaikų, lemta žaisti purvinose gat
vėse, lankstytis automobilių mirties, kuri taip drąsiai ren
ka sau aukas tarp mažulių šio didmiesčio gatvėse. Taip, 
New Yorkas turi puikius parkus ir žaislavietes, tik ne 
darbininkų vaikams. \

B

n W

čiu kol iškeps. Užtenka del 5 
ypatų. Reikia valgyti šiltą su 

į šitokiu sosu: Suplak V2 puodu-. .
ko Smetonos ir 1/2 puoduko me- . 
daus, įpilk biskį citrinos sun
kos. Sveikas ir gardus valgis, v

O. J.—Scranton, Pa.

Virti Rūgščius Kopūstus 
svaru kiaulėnos, 2 svaini

Kaip
Du 

rūgščių kopūstų, 2 svaru švie-" 
žiu kopūstų.

Sudėk mėsą ir rūgščius ko
pūstus ir virink valandą. Stt1*' 
pjaustyk šviežius kopūstus, svo
gūną, įdėk pipiro, druskos ir ki-^ 
tų prieskonių, įdėk kokius ' 4 
džiovintus grybus, jei 
grybų—gerai įdėt biskį 
čių. Virink U/2 vai.

S. M—Cleveland,

neturi 
toma^

“Numučytas” Triušis
Už gruodžio 5 d., “Laisvės” 

valgių gaminimo skyriuje vie 
na draugė parašė, kaip ga, 
minti valgį iš triušio. Mano 
fapmerskos 
taip pagaminta mėsa liekasi 
be jokio maistingumo. Be to,’ 
triušį reikia ne užmušti, o pa
pjauti, kaip ir bile gyvulį, kad 
kraujas nubėgtų. Galima, pei
lį gatavą turint, skaudžiai už
duot bile pagaliu į kaktą, kad 
prisvaigint, bet tuč tuojau nu- 
pjaut galvą.

Triušio mėsa yra ypatingai, 
skani pagaminta tuo pat būdu, 
kaip vištiena ar aviena. O kas 
jau nenorit, kad triušio mėąą 
atsiduotų taja skania šviežįe,- 
na, kokia ji paprastai yra, taį 
prieš virsiant, įmeskit pusę 
šaukštuko “bicarbonate of 
sada” į puoduką pieno, užpil-" 
kit ant mėsos ir, palaikę pusę

(Tąsa 4-tam pusi.)

galvos žiniomis,

¥

JOM



darbipinkui, IŠ jų fašistų orga- j matyt, kad partijos Veikimai? 
nai nė vieno neįstatė į bendrą

džiui: Rokiškio pirmoji ir ant- WORCESTER, MASS vakare
šiame

------  i rinkimais buvo pravesta pasita- 
egz., “šluota” No. 3—200 egz., , rimai ir mitingai keliose dides- 
“Darbininkų ir valstiečių jauni- nėse įmonėse. Buvo taip pat iš- 
mo” No. 5—600 egz. Be to buvo platina atsišaukimai visuose fa- 
išleista 20 tūkst. obalsių, sąry- brikuose. Kai kuriose vietose 
šyj sų ligonių kasų ir savival- atsišaukimai buvo dalinta į 
dybių rinkimais.- Buvo taip pat'rankas. Bjaurų fašistišką dar- 
paleista virš 10 karvelių su rau- ■ bą dirbo Meier Mauša Levinas, 
donais kaspinais ir obalsiais, Anksčiau jis buvo ligonių kasų 
kas pritraukė šimtų žiūrovų, 'tarybos nary/s, dabar jis “at- 

Prieš ir laike rinkimų buvo' stovilkos” narys. Kartu su sa- 
labai daug areštų ir kratų. Bu- ■ vo sėbrais iš karto pradėjo agi- 
vo iš viso areštuota arti 100' tuot, kad reikia boikotuot rin- 
darbininkų. Apie 30 perduota 1 kimus, 
komendantui nubaudimui, keli 
perduoti teismui. Nežiūrint to- j 
kio žiauraus teroro, daug dar-1 
bininkų ir darbo žmonių baisa-: 
vo demonstratyviai už anuliuo
tus darbininkų ir darbo žmonių 
sąrašus.

Tai viskas rodo, ko 
Kaplano fabrike, Alumini- ■ žvalgybos komunikatas 

Mels- Spalių revoliucijos šventės kam-! 
šukų, “Orfoj” ir paniją.

Kaunas: Kaip Praėjo 
Kampanijos?

Sąryšyj su Spalių revoliucijos 
Šventės ir ligonių kasų bei sa
vivaldybių rinkimų kampanija 
buvo pravesta visa eilė mitingų 

. ir pasitarimų, kurie apėmė arti 
1500 darbininkų. Mitingai bu
vo pravesti “Kauno audinių” 
fabrike (dalyvavo apie 80 darb., 
kalbėjo 2 kalbėtojai), automa
tinių telefonų statyboj (dalyva
vo 80 d.), “Maisto” fabrike 
(dalyvavo 50 d.), “Silvoj” (40 
d.), Levino lentpjūvėj (30 d), 
Zivo fabrike (pravesti 2 mitin-! 
gai), “Universalio” fabrike (20 
d.), “Boston” (25 d.), dujų fa
brike, ‘jZefir,” “Sport,” Intrili- 
gatoriaiis lentp., fabr. “Piršta- i 
lit,” j . 
jaus fabrike, Kamberio, 
pir,” “Kadef, 
kitose įmonėse. Ligšioliniais j 
daviniais, lapkričio 7 d. dalinai, | 
arba visą dieną, streikavo virš 
300 darbininkų. Toj dienoj bu
vo mėginimas suruošti demon- kiniais pravedėm 2 mitingus In- 
straciją. Į nurodytą vietą su-' triligatoriaus 
sirinko gerokas skaičius darbi-' lentpjūvėse, -kurie 
ninku, bet toj vietoj buvo labai žmonių.
daug policijos ir žvalgybos, ku- gonių kasų fašizavimą ir šau- 
rie areštavo arti 60 darbininkų.: kčm > darbininkus protestuot 
Vien partijos organizacijos na- prieš fašistų valdžios išleistus 
riai iškabino 15 vėliavų (dar įstatymus, nukreiptus prieš dar- 
nepilnais daviniais), iškabinta , bininkus. Buvo taip pat kalbė- 
keleta šimtų meniškai padarytų'ta apie profsąjungų uždarymą, 
plakatų, išplatinta keletas desėt- Zigmas.
kų tūkstančių (LKP CK, LKJS -------- '
CK ir partijos Kauno RK išleis- jcnavos Rajonas: Kaip Ėjo 
tų); atsišaukimų, “Tiesos” No. j- R Rinkiml, 
12-8°° egz. (“Tiesa” No. 13 i Kampanija?
del kai kurių draugų kaltes pa
kliuvo į žvalgybos rankas—y Jonavos darbininkai 
800 egz.), “Revoliucinio darbi-i savo kandidatų sąrašą: “Stalių 
ninko” No. 8—250 egz. “Unzer • ir kitų darbininkų sąrašą. ”Kąn- 
emes” No. 3—virš 1000 egz., didatais buvo 2 staliai ir 2 Up- 
“Kareivių Tiesos” No. 2—400 Į niekio ir “Kemafch” fabrikų

Laimėjo Streiką.
Ukmergės apskr., Gelvohų 

vals., miško sandėlyj dirbo 40 
žmonių, jų tarpe 15 moterų. Už
darbis—-1 litas nuo kub. metro 
apskustų popiermalkių. Darbo 
vedėjas, pirklys Berčikas, pa-

Pravesti Du Mitingai. ✓
Sąryšyj su ligonių kasų rin-

ir Bernšteino 
apėmė 30 

Buvo kalbėta apie li-

vertas
• ’ -- -----7 k'----- ~

apie i matęs, kad darbininkų yra už- 
; tektinai, įsakė už tą pat kainą 
* ir pjaut, darbininkai nesutiko 
ir sustreikavo, reikalaudami 
pridėt po 20 et. nuo kub. metro, 
arba nepjaut visai. Streikas tę
sėsi 5 dienas. Darbo vedėjas, 
pastebėjęs, kad darbininkai lai
kosi vieningai, pasidavė. Vadi
nas, darbininkai laimėjo 20 
centų nuo’ kub. metro.

1 Darbininkas.

paskutiniu laiku 
pagerėjo. Gavo ryšius su vie
tomis, kur visai mūsų organi
zacijos nebuvo. Visam rajone 
yra 8 partkuopelės. Narių pri- 
skaitoma iš viso iki 50..- Rai
komas išdirbo trimėnesinį pla
ną: padidint partnarių skaičių 
iki 70, pasirūpint komjaunimo 
išaugimu iki 40, Mopro-iki 30. 
Be to, gaut ryšius su Obelių, 
Rokiškio ir Panemunėlio gelž- 
keliečiais, Juodupės fabriku, Ro
kiškio elektros stotimi. Rokiš
kio organizacija tur vadovaut 
kasdieninei darbininkų ir vals
tiečių kovai. To ligšiol nebuvo. 
$tai, Rokiškyj įvyko batsiuvių 
streikas, o mūsų draugai strei
kui vadovaut visai nesirūpino ir 
batsiuvių streiko nevadovavimas 
rokiškiečiams yra didelė ir 
skaudi pamoka. Taip pat ro- 
kiškiečiai neturi pakankamo 
aktyvumo, kas būtinai reikalin
ga partijos darbe.

Vietų draugų pranešimai pa-1 
rodė, kaip darbas pastatytas 
kuopelėse. Pranešėjai parodė, 
kad nekuriu vietų kuopelių dar
bas visai silpnas, kaip pavyz-

roji kuopelės į mėnesį tik vieną 
posėdį padarė. Nario mokesčio 
nesumokė j imas tęsės po 2 mėne
sius, neturi išdirbę plano, kas 
būtinai reikalinga. Tik viena 
Mopro kuopelė, nors nesenai 
įsikūrusi, bet pavyzdingai dir
ba : turi planą išsidirbusi, punk
tualiai nario mokestį moka, su
sirišus su valstiečių masėmis, 
pradėjo vadovaut jų kovai ir 
turi neblogą pasisekimą tarp 
valstiečių. Diskusijose draugąi 
kritikavo savo klaidas. Prane
šime apie mūsų uždavinius bu
vo konkrečiai nurodyta, kaip 
turim dirbt dabar ir karui išti
kus, kaip vadovaut darbininkų 
ir valstiečių kovai, apie partijos 
ir komjaunimo didinimą^ ir tt. 
Buvo išrinktas komitetas iš 3 
asmenų.

Komunistų Partija rengia Bazarą, 
13-14-15 dd. gimodžio, Darbininkų 
Centre, 128 Green St. Kiekvieną va
karą bus programa ir šokiai prie ge
ros orkestros. Bus visokių gerų 
daiktų išlaimėjimui. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti. Pradžia 7 vai. 
kiekvieną vakarą.

(294-295)

HARTFORD, CONN.

. Bendras darbininkiškų organizaci
jų komitetas rengia didelį balių su- 
batoj, 15 d. gruodžio, 7:30 vai. vaka
re, Laisvės Choro svetainėj, 57 Park 
St. Įžanga tik 25c. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti, praleisti link
smai laiką ir tuom pat kartu parem- 
site

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. Girnienė.

išstatė

darbininkišką organizaciją.
Komitetas.

(294-295)

DEPŲ ŽIEDU 
ŠVIEŽIAS

New Rochelle, N. Y.—Au
tomobiliu atvažiavo prie 
Neptune Bay tilto ir nusišo
vė dentistas M. D. Wallach, 
54 metu amžiaus. Priežas
tis nežinoma.

Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dalis

rugpjū-
7 atsto- 
9 dele- 
dalyva- 
Konfe- 
Raiko-

LKP Rokiškio Rajono 
Konferencija

Konferencija įvyko 
čio mėn. Joj dalyvavo 
vai. Turėjo atstovaut 
gatai. Vienas atstovas 
vo nuo Komjaunimo, 
rencijos dienotvarkė: 1)
mo atskaita, 2) pranešimai iš 
vietų, 3) diskusijos ir savikriti
ką, 4) pranešimas apie KJPK 
XIII plenumą ir mūsų uždavi
nius, 5) raikomo rinkimai.

Iš raikomo atskaitos buvo

“Numučytas” Triušis 
(Tąsa iš 3-čio pusi.) 

valandos, nusunkit. Dėkit prie
skonius ir gaminkit.

Aš gaminu valgius iš triušio 
ne del poros ypatų ar šeimos, 
bet del publikos ir del tam 
tikrų priežasčių pakrikštiju 
vištiena, tik kitaip pagaminta. 
Daug gaspadinių užklumpa 
mane prašyt recepto, o tada, 
mergeles, man jau ir bėdos 
būna.

Galima triušį šutint su daug 
cibulių ir kitų prieskonių, ga
lima pečiuje kept, bet už vis^

KONCERTAS ir ŠOKIAI
I

Rengia Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 103 Kuopa
į ĮVYKS ŠEŠTADIENĮ

15 d. Gruodžio-Dec.
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

HUDSON, MASS. PRADŽIA 7 VAL. VAK.

skaniausia, tai šitaip:
Imkite jauną 4-6 mėnesių į 

riebų triušį (kūdi — niekai) 
šviežią, tik papjautą (aš triu
šio mėsą neplaunu: kailiuką 
numaunu, vidurius išverčiu ir 
gatava) mėsą, pamirkyki! virš 
minėtai piene, nupjaustykit 
raumenis ir padėkit šaltai iki 
ryto, o kailiukus sudekit į ma
žai vandens, dadėkit 1 morka, 
cibulių, kiek selerių, žalio pi
piro, druskos, ir virinkit iki 
mėsa atkris nuo kaulų. Sūdė-, 
kit į bliūdą mėsą, virtą morką, 
selerį, kietai virtą kiaušinį, ne
virtą mėsą, riekutę ar daugiau 
duonos su diktu cibuliu, pake
pintu svieste; triušio kepenis 
sykiu su duona pakepintas, 
žiupsnį kapotų petruškų, ganą, 
druskojs, na, ir kokių r .ten pi
pirų, kaip ir del vištos ir su
malk viską sykiu.

Dabar įplak vieną kiaušinį, 
įpilk/ kaulukų sunkos, kad ne
būt pertiršta padaryt kepsnį 
ir kept< apie pusvalandį, kad 
greit parustų. Galima naudot 
cibulių su tomatėm sosą. Nę- 
apsakytai skanu būna. Jeigu 
gyvas triušis svėrė 5 svarus, 
tai kepsnio gana del 10-12 
žmonių.

HARTFORD, CONN.

i Svarbus pranešimas visiems Liet. 
Sūnų i? Dukterų Draugystės na
riams. Metinis susirinkimas įvyks 
13 d. gruodžio, 7:30 vai. vakare, 57 
Park St. Visi nariai malonėkite da
lyvauti, nes bus rinkimai naujos val
dymus ir turėsim, apkalbėt daug kitų 
svarbių reikalų.

. Rašt. J. Kazlauskas.
(294-295)

GREAT NEACK, N. Y.
Judžiai, koncertas ir šokiai, rengia 

Great Necko Darbininkiškos Draugi
jos, nedėlioj, 16 d. gruodžio, M. ir H. 
Sabenko svetainėje, 91 Steamboat 
Rd. Pradžia 6 vai. vakare. Bus ro
doma kalbinis judis, “Motina”, šis 
veikalas atvaizduoja 1905 metų liau
dies sukilimą prieš carizmą Rusijoj. 
Koncertinę programą išpildys žymūs 
artistai iš New Jersey ir iš Brook
lyn. Įžanga 40 centų, vaikams 15 
centų.

MEDUS
DaugeliOj prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40 
galionų tikro, šviežio, lie* 

pų žiedų medaus.

• Už Kvortą 75 centai!
< Už Galioną $2.75 !

X Naudokite medų vietoje į 
X cukraus. Nelaukite pir- 
X kimui medaus pakol turė- 
X site šaltį. Naudokite me- 
X dų, kad neturėtumėt 
<-& šalčio!

Kviečia Rengėjai. i 
(294-295) !

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

susirinkimas įvyks gruodžio 12 d., 
180 New York Avenue, 8 vai. vaka
re. Draugai ir draugės 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)

BINGHAMTON, N. Y-

F ar merk a-

Adele Mickevičiūtė

šalčio! X
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: <«»

j 4 427 LORIMER STREET X
4* BROOKLYN, N. Y. 4

*

ALDLD 20 kp, susirinkimas Įvyks 
ketvirtadienj, 13' 4. gruodžio, ALP 
Kliube, 315 Clinton St., 7:30 vai.

DIDELIS NUPIGINUSIAS'
Dviejų dolerių, vertės knygą 

Patarimai Vyrams P 
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25 ?

Tai tą paskilbusi D-ro Robinsoną 
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.

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
kio pageidauja
mi. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

Neleiski ECZEMA1 Sugadini

Programą pildys visų labiausiai mylimi 
radio dainininkai: < 

Adelė Mickevičiūtė, dramatiškas 
? sopranas
Ignas Kubiliūnas—baritonas
Helen Dauksewicz duos mandalinos 

dainų solus
Eva Sideriutė, lyriškas sopranas
L. L. R. Choras vadovystėj Izabelės 

Jarmolavičiutės, iš Norwood, Mass.
L. L. R. Vyrų Oktetas duos puikių 

dainelių

ir

Ignas Kubiliūnas

Lengvai Išsiskalbia Drabužiai
Pamerkie skalbimą šaltan 

vandenin kokias 2 valandas. Ge
rai išgręžiis—užpilk verdančiu 
vandeniu, sutaisytu su muilu ar
ba kitais skalbimo pauderiais. 
Tegu mirksta per naktį. Bįskį 
patrynus—-virink. Gerai išplauk 
per 2 ar tris vandenius. Aš vi
suomet sutaupau virinimo van
denį kitai savaitei pamerkti 
drabužius. Taipgi merkiu visus 
drabužius, kurie tik nešunta. 
Galima ir nevirint. Tuomet rei
kia trinti per du vandeniu.

S. M.—Cleveland, Ohio.

PRANEŠIMAI B KITUR

(NIEŽUI)

Nėra reikalo jums ilgiau sarma
tytis ir erzintis su kūno ar galvos 
odos niežėjimu. Naujas mokslinis 
gydymas žymaus Europos specia
listo sulaikys odos niežėjimą 
TUOJAUS! Taipgi prašalina 
pleiskanas. DERMINE mazgoja
mas vaistas yra skirtingas nuo 
kitų paprastų odos vaistų. Jis 
yra gvarantuotas patenkinti jus 

arba pinigai bus grąžinami.
švarus—Nepalieka Plėtmų

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

pRtarnauju/'visiems be skirtumo. 
Parsamdab automobilius kiekvie

nam ijeikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

J. BREITBART, I»H. G.
179 Rivington SL, N. Y. C.

Please send me one bottle of Dermine 
lotion for which I enclose 75 c. 
(stamps or coins).
Vardas---------- .-------------------4-------- —
Antražas--------------------- ---------- *---- 1---- -

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Fben gersovitz
NOTARAS

. 20 St. James St. East 
Td. H Arbour 3424

PO PUIKAUS KONCERTO BUS LIETUVIŠKI ŠOKIAI
Gerbiama Hudsono ir apielinkės visuomenė! Kaip matote iš skelbiamos 

programos, tai bus puikiausios rūšies koncertas, kurio nei vienas neturėtų 
praleisti neatsilankęs. Nes tokių koncertų mes, hudsoniečiai, netankiai su
rengiant

Būkim visi, o turėsim geriausį smagumą. -
ĮŽANGA TIK 35 CENTAI. Kviečiam visus RENGĖJAI

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kuopa rengia lietu; 

viškas vakaruškas gruodžio 15 d., I 
995 N. 5th St., Phila. Prasidės 7:30 1 
vai. vakare.

ALDLD 149 kp. dai' pirmu kartu 
rengia vakaruškas. Bus lakiojanti 
krasa: vaikinai merginoms ir mergi
nos vaikinams galės rašyti atvirutes. 
Ir kuris ar kuri gaus daugiausia at
viručių—laimės dovaną. Tad visi ir 
visos dalyvaukite šiose vakaruškose 
ir paremkite naujai atgaivintą kuo
pą.

Notary Public Tjsl- STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y. 9

Komitetas.
(294-296.)

SO. BOSTON, MASS.
T.D.A. 21 kp. susirinkimas įvyks 

seredoj, 12 d. gruodžio, 8 vai. vak. 
Piliečių kliube, 376 Broadway. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim daug svarbių reikalų apkalbėti, 
taipgi bus rinkimai naujos valdybos.

Kp. Sekretorius.
(294-295)

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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



Gale prakalbos pridūrė se
kamai : Inteligentai, literatai ir 
visi vidurio žmonės!' Sovietų 
Rusija, vadovaujama Komu
nistų Partijos, yrą demokra-

M. ZOščENKO

Vieno Gyvenimo Istorija PIRMOJI SPARTAKIJADA
(Tąsa)

Mus netik mušt—mus neturėjo teisės 
už rankos patraukt. Ant mūs užsimot 
neturėjo teisės.

Ir kad draugas Firinas būt pamatęs, 
kad tas netaip,—vargas tam viršininkui, 
kas neišpildė jo įsakymo.

Ir pas mus nuo šitų rūpestingų ir mei
lių žodžių begaliniai pakilo ūpas.

Taip, mes tuomet parodėm rekordus. 
Mes priėjom iki 150 nuošimčių.

Jūs galit znepatikėt, bet mes velkes 
bėgte vežiojom. Mes bėgom su velke. 
Mes darėm tokius dalykus, kad sunku ap
rašyt. Čia kožnas iš mūsų vienas prieš 
kitą stengės.

Mes pamatėm—tai didelis dalykas. 
Mes pamatėm, kad tai darbas, o ne tuš
čias dalykas, kaip kad skaldyt akmenis 
okupacijinianl kalėjime.

Mus dabar persekiojo tikslas. Mes no
rėjom greičiau pamatyt tikslą. Ir prie 
to mus matė, pastebėdavo ir mes jautėm 
rūpesnį ir priežiūrą.

Mes pradėjom gelbėt atsilikusiems. 
Mes varėm visuomeninį darbą.

O aš tapau dirbimo (gamybos) treju
kės nariu.

šia, ir mus pervedė prie betono darbų. 
Mums ten norėjo duot gerą kvalifikaciją. 
Ir mes ten šitą gavom.

Mes ten duodavom po 180 užminkymų. 
Ir pats darbų vedėjas (prorabas) Marti
novas atkreipė į mus atydą. Ir viršinin
kai Sapronovas ir Prochorskis sakė:

—Teisingai darai. Mes atėjom tavim 
t pasigėrėti.

26. Vargo Filosofija
Vieną gražų rytą atėjo pas mane šitie 

viršininkai, Sapronovas ir Prochorskis.
Jie man taip maloniai pasakė:
—Pas mus atsisakė dirbt trisdešimt- 

penkininkai. Reik tau-nueit ten pakal
bėt su jais. Reik, kad jie išeitų į darbą. 
Ten užvirė košė. Pas tuos, kurie spalių 
sukaktuvėm negavo palengvinimų.

Aš nuėjau ten.
Ten, barake, buvo susirinkę trisdešimt- 

penkininkai. Tai buvo visi nutrūkgal- 
• viai, prityrę vagys, farmazonai ir goro- 
dušnikai (krautuvių vagys).

Jie mane pradėjo pajuokt, kuomet aš 
pas juos atėjau.

Jie pasakė:
—Tu pirma pats dykinėjai, o dabar su 

vyresnybe susirišai. Greičiau išeik! '
Aš tuomet jiems pasakiau:
—Leiskit pasakyt du žodžiu.
Ir kai kurie pasakė:
—Na, kalbėk. Tiktai greičiau—mums 

laikas miegot. (O buvo diena.)
Ir jie gulėjo ant pagrindų galvas sukė-

lę, ir buvo matyt, kad su jais nieko nepe
ši.

Ir tuomet aš pasakiau:
—Ponai, reik matyt socialinius pasikei

timus. Mes vagys, bet, pasirodo, šito 
greit pas juos nebus.

Ir tuomet daugelis jų pradėjo juoktis 
ir pasakė:

—Kaipgi tai?
Ir aš tuomet atsistojau ant pagrindų.

(Ir jie visi susidomino.) Ir taip jiems 
pasakiau:

—Mes čia susirinkom visi, lyg viena 
šeima. Mes daug metų darėm vieną ben-. 
drą darbą—mes plėšėm ir vogėm. Ir 
mus stipriai rišo šitas artimas darbas, o 
kas link manęs, tai aš nė su niekuo ne- 
susirišau. Tik aš matau tokias permai
nas, ko dėka aš dirbu ir net atėjau čia.

Jie paklausė:
—Kokias permainas?
Ir tuomet aš pasakiau:
—Ponai, mums—kriminalistų žmonijai 

atėjo krachas. Tą reik matyt ir suprast. 
Kurie šitam dalyke naujokėliai—tie tegul 
nešiojasi su savo viltimis, o kurie, kaip 
aš—tie begaliniai daug supranta ir šitą 
jaučia. Mūsų, kriminalistų žmonijoj, 
(pasaulyj) įvyko krachas. Aš nepasaky
siu už visas šalis, bet pas mus tas lyg tai 
taip. Ir jei ne dabar, tai, tikrai, greitu 
laiku.

Ir tuomet kai kurie pasakė:
—Taip atrodo.
O kai kurie pasakė:
—Ne.
Ir tuomet aš jiems nupiešiau tokį dar

bo paveikslą, kad jie suaičiojo.
—Pas ką gi vogt, — aš pasakiau, — 

jei turtuolių nebus ir nebus pas mus sa
vininkų?

Ir tuomet jie pasakė:
—Jei bus tik biednuomenė, o turtuolių 

nebus, tuomet, vis tiek, vogs. O jei visi 
bus palyginamai turtingi, o biednuome- 
nės nebus—tuomet, greičiausia, įvyks 
mūsų kriminalistų žmonijos krachas.

Ir tuomet aš pasakiau:
—Tikriausiai taip ir bus. Ir mes pri

valom turėt kitą kvalifikaciją. Mes pri
valom padirbėt ir mums už tai bus atly
ginta.

Ne, jie tą dieną darban neišėjo. Jie 
patriukšmavo, parėkavo ir atsigulė mie
got. O kitą dieną aš vėl su jais kalbė
jau. Aš jiems pasakiau:

—Ponai, eikime dirbti.
O jie atsakė:
—O kaip tas daroma?
Trečią dieną aš norėjau paprašyt, kad 

mums duotų arbatos su pyragėliais, kad; 
kalbėt, bet to nereikėjo.

Jie visi išėjo į darbą ir visi panorėjo 
persikalti (persikvalifikuot).

(Pabaiga bus)

tiškiausia šalis del visos žmo- j 
nijos kultūros nešėjų. Komu
nistinis judėjimas ir šioj šaly
je įrodė, kad jis tėra vienati
niu, kuris veda tikrą kovą 
prieš Roosevelto “Naująją Da
lybą” ir organizuoja bei kvie
čia visus padorius žmones in
teligentus dėtis sykiu, sudary
ti galingą suvienytą Bendrą 
Frontą kovai prieš karą ir fa
šizmą.

Publikoj buvo daug inteli
gentijos, ypač mokytojų ir ki
tokių profesionalų. Draugo M. 
Goldo prakalba-lekcija visi 
buvo užganėdinti. Ypač po 
prakalbos daugeliui paaiškėjo, 
kad Davio tipo reakcionieriai 
norėjo sustabdyti prakalbas. 
Valdančios klasės gizeliai į- 
vertino d. M. Gold, kaipo sa
vo priešą ir pavojingą priešą. 
Ęet ar mes tokius draugus li
teratus ir veikėjus 
vertinti, kaip kad 
šai ?

mokame į- 
mūsų prie- 

M—ka.

RENGIA AMERIKOS PROLETARŲ MENO SĄJUNGOS 3-čIAS APSKRITYS

Nedėlioję, 16 d. Gruodžto-Dec.į 1934
Lenkų Sokolų Svetainėje

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

. Spartakijados programoj dalyvaus: Aido Choro Dramos Grupe, kuri vaidins gražių 
ir juokingą vieno akto komediją—“Uošve į Namus, Tylos Nebebus.” Dainuos Aido 
Choras ir Merginų Ensemblis, Sietyno Choras, Elizabetho Red Star Merginų Sek
stetas ir kito$ 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 25c.

Kviečia Menininkų Trečias Apskritys.

Vajusi Gavimui "Laisvei” 1,000 Naujų
Skaitytojų Prailgintas Iki Naujų Mėty

Drg. M. Dobinis iš Newark, N. J., Pirmoje Vietoje Ant 
Raudonosios Lentos. Jis Žada Gauti 2000 Punktą.

Draugai Krance ir Ratilis iš Bridgewater, Mass., Puikiai 
Progresuoja. Bet Vargšas Šimaitis Slenka žemyn.

Atrodo, kad gal Drg. Penkauskas žengs per 
Savo Kaimyną Draugą Šimaitį.

Vajų pailginti griežtai reikalavo drg. Dobini; 
pasirįžęs l 1 .“’/ L 
dasikasti nors iki trečiai vietai ir reikalavo vajų tęst. 
Vajus prailgintas iki 1 d. sausio, duodama progos kiek
vienam tinkamai apdirbti savo teritoriją.

Raudonoji lentele šiandien stovi šiaip:
M. Dobinis, Newark, N. J. 1337 
S. Reikauskas, Shenandoah, Pa. 1161 
A. J. Smith, Philadelphia, Pa.
P. Bokas, Waterbury, Cbpn. 
G. Krancę, L Katilis, \ Į 

Bridgewater, Mass:-* •*-' i
ALDLD 4 Apskr. Pittsburgh, Pa. 547 

j J. Weiss, Brooklyn, N.>Y. 546
i;ALDLD 11 ir 155 kp. Worcester, 544
Geo. Shimaitis, Montello, Mass. 
S. Penkauskas, Lawrence, Mass. 
D. Galeckas, Philadelphia, Pa. 
S. Puidokas, Rumford, Ma. 
P. Žirgulis, Rochester, N. Y.
O. Gfrniene, Binghamton, N. Y. 
Af Daukant, Toronto, . Canada
C. K. Urban, Hudson, Mass'. 
A. Lipčius, Chester, Pa. 
A. Klimas, Hartford, Conn.
P. Buknys, Brooklyn, N. Y. 
ALDLD 84 kp. Paterson, N. J. 
J. Vasiliauskas, Detroit, Mich. 
A. Valinchus, Pittston, Pa. 
V. Glpbich, Wilkes Barre, Pa. \ 
ALDLD 13 kp. Easton, Pa.
J. Barkus, Brooklyn, N. Y.x 
A. Žemaitis, Shenandoah, Pa. 
L. Žemaitienė, Waterbury, Conn.
A. Lideikienė, Great Neck, N. Y. 
ALDLD Pirm. Raj. Kom. 
Montreal, Canada 
R. Mizara, Brooklyn, N. Y.
D. Krūtis, Elizabeth, N. J. 
J. Žilinskas, Lewiston, Me.

' J. Valatka, Haverhill, Mass.

iilginti griežtai reikalavo drg. Dobinis. Jis esąs 
gauti 2,000 punktų. Taipgi drg. J. Weiss žada

1037
618

I 59a

520 
513 
467 
410
373 
366 
349 
306
220
219
218
213
206
189
182
172
158
147
141
140

131
130
128
126
108

J. Grybas, J. Trečiokas, Norwood, 108 
A. Jesmantas, Harrison, N. J. 100 
J; Navalįnskiehe,; Forest City, Pa. 96 
'A. Kazokyte, ;Brooklyn, N. Y. 95 
I1’. Pakali, Brooklyn,f N* ,Y. ’ 88.
A.f KuČikuskaitč,“ Baltinio?^ Mdi <82. 
ALDLD 149 kp. Phila., Pa.

Zitkiene, Hartford, Conn. 
P. Jahiuniėnė, Bayonne, N. J.

Bimba, Brooklyn, N. Y. 
Sklcris, Cleveland, Ohio 

Dr. J. J. Kaškiaučius, Newark, 
J. Balsys, Baltimore, Md. 
Geo. Stasiukaitis, Cliffside, N. J.
A. Barčius, So. Boston, Mass. 
ALDLD 39 kp. Scranton, Pa.
B. Plungis, Cleveland, Ohio. 
W. Brazai, Hartford, Conn. 
J. J. Mockaitis, Bridgeport, Conn. 
J. Julius Moline, Iii. 
J. Baltušis, Chicago, Ill. 
J. Muskauskas, Wilkes Barre, Pa. 42 
D. Slavinskienė, Rockford, Ill. 
J. Bastis, Grand Rapids, Mich. 
J. Jerome, S. Barre, Mass. 
S. Sasna, Brooklyn, N. Y. 
Baltrušaitiene, Brooklyn, N. Y. 
Wm. Trainis, Royalton, Ill. 
Chas. Kwarren, Brooklyn, N. Y. 
Kompartija Liet. Frak.

Waterbury, Conn.
P. Taras, Brooklyn, N. Y. < 

May, Hoboken, N. J.
Z. Koval, Brooklyn, N. Y. 
J. Adams, Grand Rapids, Mich.

E.

A

J

GARSINKITĖS “LAISVĖJE
PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinj.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue

BROOKLYN. N. Y.

dienom ia 
vakarais 
iki 1

Inteligentija ir Darbininkai Entuziastiškai Priėmė 
Michael Gold; Reakcionieriams Nepavyko 

/ Pravest Savo Užmačias
CLEVELAND, Ohio.—1 d. j kalboms pakenksią, bet apsi- 

gruodžiO) John Reed Club bu- j riko.
vo surengęs plačiai žinomam1 
proletarų literatui, kritikui ' 
prakalbas. Vietos reakcionie-1 
* X-Z A -a. V A A-^V* A A VA vv V* AK>

riai, patyrę apie tai, darė vis-ikinus viršminėtas Cleveland© 
ką, kad prakalbos neįvyktų. į peakcionierių užmačias ir atsi-

nadžerius, pasišaukęs d. Mįt- 
chell, John Reed Club pirmi
ninkę, pareiškia, kad svetai
nės negalįs duoti. Jam esą 
įsakyta iš “Cleveland News” 
corp, svetainės neduoti. Už
klausus, kame priežastis, atsa- į pastangas. Po mitingo,

' kęs, kad d. Michael Gold esąs 
labai pavojingas žmogus. Tik 
pasišaukus TDA advokatą 
Yettą Land, ir remiantis pada
rytu kontraktu šiaip taip su
tiko duoti su ta j a išimtimi, 
kad’literatūra laike prakalbų 
auditorijoje nebus pardavinė
jama ir aukos ręnkąma. Re
akcionieriai manė tuomi pra-'

Literatūra Buvo Išpirkta 
Ant Gatves

Draugei Yėttai Land paaiš-

žinių-faktų, kaip buržuazinė ir 
fašistinė literatūra pergyvena 
krizį, kaip ir pati kapitalistinė 
sistema. Vidurinė klasėj kuri 
savo sudėčia taikosi biw ne
partine, šių dienų krizyj, yra 
gera dirva fašizmo demagogi
jai pasigauti. Bet ką “laimėjo” 
literatai ir vidurio žmonės prie 
Mussolinio—Italijoj ir Hitlerio 
Vokietijoj? O kiek jiem buvo 
fašistai prižadėję?

Taigi' jis čia storai pabriežė, 
kad inteligentija ir vidurio

Prakalbų dienoj svetainės ma-įšaukus j publiką, kurios buvo sluogsnis turi gerai apsižiūrėti
kol dar ne vėlu, ypač Ameri
koj, kad neprisieitų gailėtis į- 
sigalėjus fašizmui. Privedė So-

tarpe 500-600, kad po mitingo 
bus literatūros ant gatves, o 
ypač tos literatūros, kurios au
torium yra Michael Gold, pu- vietų Sąjungos kultūros pleti- 
blika priėmė jos pranešimą su mąsi ir valdžios pastangas gel- 
apmaudu prieš juodašimčių j bėjime literatūros srityje.

Daug vidurio žmonių mano ir 
už gryną “pinigą” priima fa
šistų literatų aiškinimą, kad 
žmonės skirstosi į auksinius, 
plieninius ir švininius. Bet Spa
lio Revoliucija parodė, kad tai 
yra melas. Pamatinis sluogs- 
nis-darbininkai negali taip 
protauti, kaip vidurys arba 
pati smetoną-augštasis sluogs
nis.

Daugiau Jūrininkų Ame- Miestų Majorai Bijosi 
ribos Karo Laivams 
WASHINGTON. — Karo 

laivyno veiksmų galva, ad
mirolas W. H. Standley rei
kalauja dar 8,000 daugiau 
jūrininkų. Bet, girdi, ir 
tuomet laivynui dar trūktų 
20 nuošimčių vyrų iki pilno 
skaičiaus. Standley reika
laus, kad ateinanti kongreso 
sesija paskirtų daugiau pi
nigu kariško laivyno reika
lams. Viskas daroma, kad 
laivynas būtų prirengtas 
karui bile valandų.

susi- 
rinkusieji, išklausę d. M. Gold 
prakalbos ir pagerbdami jį, 
išpirko visą literatūrą, o New 
Masses net pritrūko.
Drg. M. Gold Aiškiąuaiaį Išdė

jo Krizį Moderniškoj
Literatūroj

Prakalba buvo įdomi ir la
bai pamokinanti. Davė daug

Suimtas 765 Narkotišky 
Svaigalų Pardavinėtojai

WASHINGTON. — Visoj 
šalyj padaryta ablavos ant 
opiumo, kokainos ir kitų 
narkotiškų svaigalų parda
vinėtojų. Suimta 765 tokie 

1 biznieriai.
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Bedarbių “Maišaties” 
I WASHINGTON. — Šalies 
miestų majorai savo konfe
rencijoj persergėjo valdžią, 
kad šią žiemą galima laukti 
“maišaties” pramonės ėent-'k 
ruošė, jeigu Roosevelto vy
riausybė -neduos valdiškų 
darbų bedarbiams.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N• Y.

Lietuviai Dailydes (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa. 

liūnams barus, štorams “showcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite

j : j į ’ ; . i >' J ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus

* j I į ; iš l^uko ir iš vidaus 1

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas
i L, visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Teleronai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klases anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telęfooąs: EVergręen 7-1&61 , \



NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ganizacijos susirinkime. Nesi 
vėluokite 1

Org. J. Saulenas*

Reikabikime Atšaukti Taksus!
Su pirmadieniu jau įėjo i 

galią LaGuardijos uždėti tak
sai ant pirkinių. Bet pričš juos 
masiniai stoja darbininkai, at
ėję į krautuves sukelia 
triukšmą ir atsisako mokėti 
taksus. Dar daugiau, maži 
krautuvininkai didelėje di
džiumoje atsisako reikalauti 
tų taksų nuo pirkikų. Net 
Chain Stores kompanijos 

’darbininkai atsisakė reikalau
ti taksus, nes jie kol kas ne
turi nuo savo vedėjo įsakymą 
tą daryti. Minėta kompanija
turi krautuvių veik po visą ša- siūlymą atšaukti mirtėtą taksų 
lį, tat’ ji turi ir vieną sistemą, bilių. Taipgi Komunistų Par- 
yargiai ji pildys LaGuardijos ' tija šaukiasi į pirkikų mases, 
reikalavimus. Jeigu atsiras. kad jie organizuotųsi ir ma- 
tokių daugiau kompanijų, tai, siniai protestuotų prieš taksus, 
suprantama, pirkikai neis ten:ten, kur krautuvininkai bando 
pirkti, kur bus reikalaujami tą pravesti gyvenimam

atsi-taksai, tas gręsia jiems 
durti keblioj padėtyje.

Komunistų Partija šaukia 
visus darbininkus ir smulkius 
savininkus stoti į kovą, kad šis 
apiplėšimo įstatymas būtų at
šauktas. Pirkikai privalo 
siųsti rezoliucijas į City Hali 
ir reikalauti panaikinti taksus, 
smulkūs biznieriai irgi turi ko
voti, nes kitaip jie atsidurs 
keblioj padėtyj. Reikia^eng- 
ti demonstracijas prie jūsų te
ritorijos aldermano namų ir 
reikalauti, kad jis įneštų pa-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi J PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

I Socialistai Vadai Bijosi 
. Darbininkų Vienybės
New Yorko distrikto Socia

listų Partijos ponai viršininkai t 
priešakyje , su pirmininku 
Louis Waldman laikė susirin
kimą, 7 E. 15th St., ir nutarė 
patys nesidėti su komunistais 
į bendrą frontą ir tą uždrau- • i
džia visiems socialistų loka- 
lams ir jų kontroliuojamoms 
organizacijoms. Tie darbinin
kų reikalų išdavikai iki to dą- 
sirito, kad jie draudžia ben
drą- frontą net su “komunistų 
kontroliuojamomis organizaci
jomis”, o tokiomis jie vadina 
kiekvieną darbininkų organi
zaciją, kuri tik kovoja už dar
bininkų reikalus. Reiškia, šis 
socialistų vadų žygis dar kar
tą parodo kaip jie kliudo dar
bininkų kovas. Juk dabar 
kievienas darbininkas ir darbi- j 
ninkė aiškiausiai mato, kaip 
yra reikalingas bendras darbi-

DELEGACIJA VYKS PAS 
LIETUVOS KONSULĄ

! Šeštadienį, 22 d. gruodžio, 
11 valandą ryto lietuvių darbi
ninkų organizacijų delegacija 
vyks su protestu pas Lietuvos 
konsulą 16 Waverly PI., New 
Yorke. Bus reikalaujama pa- 
liuosuoti 4 politiniai kaliniai, 
kuriuos fašistai rengiasi teisti, 
ir pagerinti kitų politinių ka
linių sąlygas. Visos darbininkų 
organizacijos, kurios turės iki 
tol dar susirinkimus, privalo 
išrinkti delegatus* Visi de
legatai susirinks ne vėliau 10 
valandos ryto, “Laisvės” sve
tainėje ir iš čia vyks pas kon
sulą. Ryt dienos “Laisvėje” 
bus plačiau.

šv. Jurgio Draugystė rengia balių, 
March, kovo, ž, 1935, Grand Paradise 
Ballroom, kampo Havemeyer ir 
Grand Street, ir prašo kad kitos or
ganizacijos nerengtų parengimus ant 
šios dienos.

Komisija.
(294-295)

PAJIEŠKOJIMAI
VAŽIUOJA Į CALIFORNIA
Važiuoju į Californiją, išvažiuosiu 

apie 15 d. šio menesio (gruodžio), 
jeigu kas norėtų važiuoti, galėtau 
nuvest už pigią kainą. Greit atsi
šaukite. K. Lukauskas, 11 
Lane, Great Neck, N. Y.

4 (294-295)

Painters and Carpenters
Hicks

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS \ ' v , .

321 Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.

P. BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaven

1 ‘ Tek: Foxcroft 9*6901
< f f i

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 j 
be namo. Kaina prieinama. Parda
vimo priežastį sužinosite ant vietos.

J. ČEPINSKAS,
19 E. 19th St., Bayonne, N. J.

(293-^94)

NAMAI

Daimontai
Laikrodėliai

Mes

Laike 
puikią

_ _ | Brangakmenai 
perkame seną auksą

)__________
J 1st. 1892

gruodžio menesio ; duodame 
dovaną prie ■ kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

g31I^oiiii<>iiiioiiiioinMiiioniioiiTi<>mioiiii<>iiiioiinoniioini«>mpiilMiiHiii4iiFmioiTiP>HiMiiMnio

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. ’ yestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pafe mus.

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

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 nupiginamas tik trumpam laikui, tuojau
' ' * naudokitės proga.

Komitetas.

nėjome, kad Roosevelto išgal-1 nĮnkų frontas kovai už bedar-

j.

rną, bet du dar . paliko ir ren-\ bas atliekamus , sulyg kiekvieno

dabar mokys šauudyti irqe gelbėjimo Lietuvos politinių

ALDLD 1 Kp. Susirinkimas-

ar maistu, 
suaukavo 

ir pasiuntė

gruo- 
Laisvės”

3. 1 ;
. D.

1 ’ 1J

Ruošia Jaunuolius Karui
Komunistai visada nurodi-

K. DEGUTIS, Savininkas . { t ) <
100 UNION AVENUE,

Brooklyn, N. Y.

Darbininkai ir darbininkės bu
vo skaudžiai išnaudojami. Jie 
buvo priversti skelbti streiką. 
Jau 83 krautuvės uždarytos iš 

' priežasties streiko.

kyti į šią liaują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

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

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 £

Ofiso valandos ąuo.l iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatonais 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais. '

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
m m i -x . 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.

0 881 81 ę Atviri kojų skauduliai, Garankš- 8K I J O IJ Ll U čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- I > 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
Vokietys Kojų Ligų SpecialistasNuo Reumatiškę 

Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus ž

KILLS PAIN'^

MADMAN j'

I

Remkite “Daily Worker}”
Komunistų Partijos dienraš

čio “Daily Workerio” vajus už 
aukas ir naujus skaitytojus ne
pasibaigė. Buvo manyta su
kelti reikalingą fondą ir baig
ti tą kompaniją, bet iš priežas
ties krizio į laiką nebuvo su
keltas reikalingas fondas, kad 
užtikrinus dienraščio gyvavi
mą*. Todėl vajus yra tęsia
mas. Kas tik gali, tai priva
lo užsirašyti sau arba savo 
vaikams dienraštį, o kas skai
to ir pajėgia, tai pridera pa- 
aukot kiek gali ir siųsti: “Dai
ly Worker”, 50 E. 13th St., 
New York, N. Y.

Laivas Šaukėsi Pagelbos
Kanados laivas šaukėsi pa

gelbos, nes ant jo išsibaigė 
kuras, maistas ir vanduo. 
Jungtinių Valstijų kraštų sau
gojimo karo laivas “Champ
lain” pribuvo ir pasiūlė, kad 
Kanados laivo įgula persėstų 
ant Amerikos laivo, o savo lai
vą paliktų juroje, bet kana
diečiai atsisakė'. Jie reika
lauja, kad jų laivas būtų pri
statytas į prieplauką. Ameri
kiečiai tvirtina, kad tas Kana
dos laivas bus vienas iš tų, 
kurie slaptai gabena į Jungti
nes Valstijas degtinę.

votose CCC kempėse, kur su
varyti jaunuoliai neva miškus 
valyti ir kirsti, kad ten yra 
įvestas karinis mankštinimas, 

,mokinimas eilėmis maršuoti, 
bėgioti ir kiti kariniai žygiai. 
Dabar dar toliau eina prie 
ruošimo karui darbininkų 
nelaimingo jaunimo. Štai pati 
kapitalistinė spauda pranešė, 
kad jaunuoliai suvaryti į Gre- 
enbroock CCC kempę, netoli 
Englewood, N. J., kitoje pusė
je Hudson upės nuo New Yor- 
ko, nubalsavo, kad jiems duo- 

! tų šautuvus ir mokytų šaudyti. 
[Kapitalistinė spauda sako, kad 
jaunuoliai tą nubalsayo. 
Kaip? Nagi pribuvo valdžios 
agitatoriai,- pradėjo, jaunuo
liams aiškinti, kad jie privalo 
prisirengti tėvynę ginti ir tie 
jaunuoliai paklausė tų ponų. 
Bet tai ne atskiras atsitikimas, 
bet tolimesnis jaunimo ruoši- 

|mas karui. Jau išmokino tuos 
; jaunuolius karinio mankstįni- 
1 mo, < ’
. trečias žingsnis bus—pasiųs 
juos į karo lauką, nęs jie jau 

i pilnai bus prirengti skerdynei.

biams šalpą, kovai prieš fašiz
mą ir karo pavojų.

Šis socialistų vadų parda- 
vingas žingsnis turėtų atida
ryti akis visiems socialistams 
ir jiems pritariantiems darbi
ninkams ir suvienyti darbinin
kų jėgas prieš socialistų vadų 
norą.

“Biednas” Tas Hauptmannas
Valdininkai, Kurie laiko 

Flemingtono, N. j. kalėjime 
po < didele apsauga Bruno 
Hauptmanną, paskelbė, kad 
jie dar daugiau davinių sprįP- 
ko, kad ne kas kitas, kaip jis 
pavogė ir nužudė Lindberghų 
vaiką. Dabar jie sako, kad 
Hauptmanno garadžiuje ras
tas galas medžio, kuris yra; 
tbkis pat storio, taip nuabliuo- 
tas, tokio pat būdo turi skyles, 
kaip Šoniniai tų kopėčių, ku
rias rado prie Lindbergų na- i 
mo. Jeigu tai tiesa, tai atro- • 
do, kad dar daugiau siūlų ve- Berniukas Išgelbėjo Žmogų

5 •-V ■ d\ Brunf’, kad, J.,s bvUS Charlei Somerville, berniu-
apkaltintas. Autoritetai sako, James p

t t. k.ad dar v,enas >r°dymaS’ kl!-' 70 metu žmogų nuo mirties. 
I ■ na neišvengiamai turės pagel- parne| tajsg name „
j U b6ti Hauptmanną^pasiųsti j kaip jam
I elektros kėdę. ’

2 Užmušti ir 2 Sužeisti
atsitiko, kad ant trečio augš- 
to keltuvas prispaudė jo ko
jas. žmogus iškarto šaukėsi 
; pagelbos, bet paskui neteko 
i balso ir apalpo. Jis ten išbu- 
ivo 15 valandų ir dar būtų tu- 
Įrėjęs išbūti kitas 15, kol būtų 
■ pradėję rinktis darbininkai. 
Berniukas praeinant išgirdo 

i kokį tai bildesį, rado atdaras 
duris ir suradęs apalpusį žmo- 

Ištraukė Žmogų iš Balos igy’ greitai .pašau!'A.ugniage’ . sius, kurie ir išgelbėjo jį. Ki- 
’ or aivlų taip tas žmogus būtų žuvęs, .

A - ■ -

Netoli Orwell miestelio nu- į 
slydo automobilius į pakalnę i 
ir persivertė į upeliuką. Nelai- 
mėje užmušta A. Whittaker, 
22.rrietų ir H. Christman, 20 
metų amžiaus. Du kiti asme
nys sunkiai sužeisti.

Visai netoli nuo orlaivių : 
lauko Curtis airport iš balos 
ištrauks pusgyvį žmogų. Tula ' 
moteris jį ten pastebėjo, žmo- ( 
gus jau pusėtinai senas. Kada ■ 
jį nugabeno į John ligoninę, ' 
tai. pasirodė, kad jo ’______
yr.a James Dumin, 11th St. ir j

Krautuvių Darb. Kova
Butler Co., kuri yrd sujbng- 

vardas ita su Retai!" Store Co., darbi- 
■ jninkai paskelbė kovą už trum- 

C‘Ave. Daktarai sako, kad jis pesnes valandas ir didesnes aL 
jau negalės daugiau valdyti £as- Minėtos kompanijos New 
kojas. Veikiausiai bus bedar- Yorke yra apie 200 krautuVių. 
bis, kuris norėjo užbaigti savo 
vargingą gyvenimą.

-----------

L Martin Luther Paminėjimas
Sekmadienį virš 6,000 Mar

tin Luther pasekėjų minėjo 
- 400 metų sukaktuves nuo to, 

kada M. Luther atsimetė nuo 
. katalikų tikėjimo ir savotiš

kai išguldė biblijos mokinimą/ 
. Visi tikėjimai yra niekas kitas,

; kaip protiniai nuodai, kurie
tarnauja išnaudotojams ir lai- 

> ko tikinčiuosius darbininkus
f. paklusnume ir išnaudotojų

, ^ėrgijoje. ; ’ '

MIRTYS—-LAIDOTUVĖS
Mariona Kalinauskienė, 74 

m. amž., 27-30 2nd St., Asto
ria Long Island, mirė gruodžio 
10 d., bus palaidota gruodžio 
13 d. Alyvų Kalnelio Kapinė
se.

Laidojimo apeigomis rūpi
nasi jgraborius Matthew P. 
Ballas (Biėlai/skaš).

Iš LDS 50 Kp. Susirinkimo
Gruodžio 6 dieną ątsibuvo 

Liet. Darbininkų Susivieni
jimo priešmetinis svarbus su
sirinkimas. Naujų narių pri
sirašė 8, 3 suaugę ir 5 į vaikų 
skyrių. Buvo skaitytas laiškas 
huo Fraternal Fed. for Social 
Insurance, priirritas ir po trum
po aptarimo nutarta siųsti de
legatą į Washingtona/ ddly1 
Vauti visos šalies bedarbių 
kongrese, kuris įvyks 5-7 die
nomis sausio, 1935 metais. De
legatu išrinktaš ' Mike Paipa. 
Antras laiškas skaitytas reika-

Dar Teis Bedarbių Vadus
Pirmadienį atsibuvo teismas 

6 Williamsburgho bedarbių 
darbininkų vadų Bridge Plaza 
teismabutyj. Darbininkų spau
dimas paveikė ir kapitalistų 
teisėjas 4 iš jų paliuosavo, pa
naikino prieš juos apkaltini-

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausių madą;1 pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dau- 

pageidavimą.
PASIDABINKITE , 

kad kada tik du liko, y1?? įr visos yra kviečiami atsiįan-

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

kalinių ir kartu režbliucija. 
Kada buvo skaitoma rezoliu
cija, tai matėsi draugų, veiduo
se pasipiktinimas Lietuvos fa
šistų žiaurumu. Po trumpo 
aptarimo rezoliucija priimta 
vienbalsiai ir pasiųsta Lietuvos 
atstovybei į Washingtoną. Bu
vo skaitytas laiškas nuo pyp
kių darbininkų unijos prašant 
paramos finansais 
ant vietos nariai 
tam tikslui $3.44 
į unijos centrą.

Komisija rengimui koncerto 
raportavo, kad jis įvyks sek
madienį, 6 d. sausio, 1935 me
tais, Darbininkų Centre, 723— 
5th Avė., Brooklyne. Komisi
ja sakė, kad bus labai gera 
programa, nes vietinis muzi
kos profesorius, kuris mokina j 
ir lietuvių jaunuolių, dalyvaus' 
su saVo studentais.'

■ ! I

Renkant kuopos valdybą se
kantiems metams, drg. Milin- 
kevičius buvęs nuo c susiorga- 
nįzavimo kuopos pirmininkas 
nekąndidatąvo, paaiškino, kad 
kas met neapsimpka tuos pat 
draugus rinkti. Mūsų kuopa 
gyvuoją jau keturi, metai, tu
ri 100 narių ir .sutverėme jau
nuolių kuopą, tai nauja val
dyba dar greičiau galės gauti 
kitą 100 narių, nes dirva pla
ti ir darbininkai jau supažin
dinti su LDS organizacija. 
Nauja kuopos valdyba išrink
ta: Pirmininku—-William Ku
lik, vice-pirmininku—Charles 
Beniulis, užrašų raštininku— 
Antanas Bružas, finansų rašti- 
ninku—A. Vinkevičius, iždL 
ninku-1—VAclavas^ ' Mikplėnas, 
iždo globėjai—J. Navalskas ir 
Statkauskas. Organizatoriais 
pasiliko tie;’patys:f WJlliam 
Kulik ir Antanas i

giasi teisti penktadienį, 14 d. 
gruodžio, 10 valandą ryto. Jis 
mano,' 1
tai lengviau juos galės nuteis
ti į kalėjimą. Lietuviai dar
bininkai privalo būti penkta
dienio rytą Bridge Plaza teis- 
mabutyje ir reikalauti paliuo- 
suoti darbininkų vadus.

Ketvirtadienį, 13 d. 
džio, 8 vai. vakare, 
svetainėje, bus ALDLD 1 kp. 
priešmetinis susirinkimas. Bus 
reikalas išrinkti nauji nariai į 
bųsiamų metų kuopos valdybą, 
aptarti parengimus ir visa eilė 
kitų labai svarbių reikalų. 
Taipgi visi nariai ateikite ir 
atsiimkite drg. Kapsuko para
šytą knygą apie Lietuvos So
vietus ir “šviesos” No. 4. Ku
rie dar yra nemokėję duokles., 
tai privalo ateiti į šį susirinki
mą ir pasimokėti.

Org. K. Š.

T.D.A. 17 Kp. Susirinkimas!
Tarptautinio Darbininkų Ap-! 

sigynimo 17 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyks trečiadienį, 
12 d. gruodžio, 8 vai. vakare, 
“Laisvės” ^ svetainėje, -419 'Lo- 
rimer St. šis susirinkimas yra 
labai svarbus, nes' ' jame bus 
aptarta* keturių ’ draugų liki
mas, ■ kuriuos rengiasi Lietuvos 
fašistinė valdžia ' nužudyti. 
Mūsų pareiga sukrusti' ir viso
se organizacijose kelti protes
tus, siųsti keblegramas Smeto
nai dr telegramas fašistų atsto
vui į Washingtona, o čionai, 
ant vietos, organizuoti protes
tą prie‘Lietuvos konsulato. Bus 
aptarimas ir daug kitų labai 
svarbių reikalų.. : * I

Čionai bus iš distrikto biuro 
vienas* draugas, kuris aiškins, 
kaip reikia vesti kovą už po
litinius kalinius Amerikoje įr 
kiriir. Būkitd visi, ^draugai, 
nors kArtĄ. į ’ metus mūsų or-

A

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker) '

H ' 1 UI t f • 1 ( 
LAIDOTUVIŲ DIREKTORES 

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius įr karietas veselijoms;. 
krikštynom^ ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue,
V J ‘ v į ? 1

BROOKLYN, N. Y.

Sergančių • Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

■ X1° Nesveikumai,
■į ‘ • .• I N e r v ų Ligos
r Chroniški Skaų-
I tįĮ*i dūliai, Skilvio,
k \ į žanių ir Mėšla-

< IMK / iamės Ligos, A-
’f/h / beinąs Nusilpi-
M mas’ Nervų Ide-

girnai ir Chroniš- 
_ kb, k i ’ Nesveikavi-

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

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

LIETUVIŲ

Valiziį Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius
, į (Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

j., ą. ® •• ą • • w 14 • ą • ą.* ą • > ą ..ą •• ą* • ą •

Telephone Stagg 2*4409.

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

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

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




