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Lenkijos ir Vokietijos f 
tai tyko pasigrobti tą į 
tiniai turtingą sritį.

pats neužimtų diktatoriaus 
vietą.

uždainavo revoliucines proleta 
riato dainas.” met, girdi, Amerika turėtų 

2,300 geriausios rūšies kari
nių orlaivių, dar prie to ne- 
priskaitant rezervinių lėk
tuvų, kurie taipgi tinka ka
rui.

Sriuba prasta

valdomam Somali landui. 
Abyssinija, įsitikinus, kad 

o ne Itali-

nuo pony
ryžiais i

policija turi kitokį 
su pirštų

Caristinėje Rusijoje elektros 
metinč jėga nesiekė 2 bilionų 
kilovatų, o Sovietų Sąjungoje 
šiemet elektros stotys davė 
virš 20 bilionų 
Reiškia,' prie 1 
elektros jėga yra daugiau kaip 
10 kartų didesnė, negu ji buvo 
prieš karą.

KRISLAI
Supuvęs Maistas.
Primena “Potiomkiną’
Sovietų Popieris.
Sovietų Elektra.
Japohijos Valstiečiai.

1 ■ Rašo Valstiečio Sūnus

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XV(^

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

nesi kriukiais įr medinėmis 
kojomis.

rų Darb. Susirinkimą *'
DANVILLE, Va. — Arės

Šios žinios iš Lenkijos karei
vinių primena atsitikimus caro 
armijoje, protestus prieš pras
tą maistą, prieš oficierių žiau
rumą ir. “Potiomkino” jūreivių 
sukilimą.,.

key, Washingtono ‘Tribune” 
redaktorius ir kiti profe
sionalai.

KENSINGTON, Pa. — 
Socialistų Partijos kuopa iš
rinko du’delegatu i visos ša
lies darbininku kongresą. 
Amerikos Trokininkų Są
junga (unija) užgyrė dar
bininkų kongresą ir žada 
pasiųst į jį savo delegatus.

liais, Ji, baisiai didele; j metus 
jie išmoka bent 16,000,000 ko
kų (kokas yra 320 svarų) ry
žių ir 135,000,000 jenų pini
gais. Jie priversti apie 65

Sužeistų Veteranų Kova su 
Policija

Iš 27-to pėstininkų pulko ra
šo : “Lapkričio 7 dieną rytą, 
kada mes maršavome, oficie- 
rius įsakė dainuoti. Mūsų kuo
pos kareiviai nėra kvaili. Jie 
jau žino, ką reiškia darbinin
kams 7-ta diena lapkričio—rusų 
proletarų revoliucijos sukaktu
vės. Jie žino, ką ta revoliucija

Imperialistų Šniukštai, 
Sovietinėje Ukraine

< j MASKVA. - 
džios organas 
rašo, kad vakarų Euro; 
kraštai ir viena “rytinė

WASHINGTON. — Dar
bininkų kongreso priruoši- 
mo komiteto pirmininkas 
John Anderson trumpai iš
reiškia skirtumus tarp tik
ros bedarbių apdraudos su-

ir alumino darbininkai.
W a s h i ngtoniškis darbi

ninkų kongresas svarbiau
sia šaukiamas kovai už be-, 
darbių ir socialę darbininkų • 
apdraudą.

Kivirčas kilo del mūšio 
tarp Italijos ir Abyssinijos 
kareiviu Ualuale, Afrikoj. 
Kuomet abvssiniečių komi
sija ten mieravo žemę ga-

Nu baudė už Komunistinį 
Veikimą

KAUNAS. — Kariuomenės 
teismas sprendė Br. Ditkevi- 
čiaus bylą, kaltinamą komunis
tiniu veikimu 
teismas DitkeA 
met. sunk, darbiu, kalėjimo

Valdininkai sustab-lir Palydo darban prieš abv- 
|ssiniečius kanuoles, bombi- 
nius lėktuvus ir šarvuotus 
automobilius.

Abyssinija įrodinėja Ita
lijos kaičia ir reikalauja, 
kad Mussolinio valdžia atsi
prašytų ir piniginiai atlv- 
gintų Už nužudytus abyssi- 

Caristinėje Rusijoje 1914 me-draudė laikraščiams dau- niečius.' Bet Italijos fašis
tais buvo pagaminta 200,000 to- [ giau kaip sykį per mėnesį tų diktatorius mato 
nų popieros. r

Paryžius. — 5,000 sužeis
tų karo vteranų demonstra
vo prieš nukapojimą jiems 
pensijų. Kuomet juos už-

Nužudysiu 5 Šimtus 
Bulgarų Komunistų 

i Neva už Sumoksią
SOFIA. — Per naujas ab- 

lavas prieš revoliucinius 
darbininkus, suimta 500 įta
riamų komunistų Haskovo 
mieste, Pietinėje Bulgarijo
je. Tarp areštuotų yra 175 
kareiviai. Georgijevo faši
stų valdžia juos kaltina, kad 
jie padarę sumoksią užimti 
visus ginklų sandėlius, išžu
dyti visus oficierius ir pao- 
ficierius ir įsteigti Sovietų 
valdžią. Sako, kad paš su
imtuosius radę ginklų ir re
voliucinės literatūros. Be 
kitų, areštuotas ir “komuni
stų vadas vardu Stoeff.”

Paskutiniu laiku liko pa
karta šeši komunistai, jų 
tarpe penki kareiviai. Tas 
pat gręsia ir šimtams da
bar areštuotų.

Reginys iš susikalusių Los Angeles, C ai., gatvekarių 
bando dirbti su skebais, belaužydama streiką, šiuo atveju tapo sužeista 

streiklaužis motormanas ir 12 važiuotojų.

MussoEiri, Užsikirtęs 
Nukariaut Abyssini ją,

Atmeta Derybas
ROM A.—Mussolini savo 

raporte Tautų Lygai užreiš- 
kė, kad Italija atmeta Ly
gos tarpininkavimą, kas lie
čia susikirtimo tarp Abys
sinijos ir I tali josi Mussolū 
ni reikalauja, kad Abyssini
jos valdžia atsiprašytų Ita-

Mussolini Bijosi Balbo
ROMA. — Mussolini už

Šiemet Japonijoje nuo audrų 
kitų nelaimių valstiečių nuo

giai siekia 800 milionų jenų, j nuoŠ. viso derliaus atmokėti po- 
,nQ jenų. Japonijoje yra nams, o patys su šavo šeimynor 
500,000 valstiečių ūkių; iš to mis vargti it badauti. Negeriau 
aičiaus 70 nuoš. randavo ja1 gyvenasi darbininkams, žve- 

auginto-

»,fgerą 
Sovietų Sąjungo- minėt vardą generolo Bal-, priekabe karui ir atnleta’ vi- 
pągaminta 500,-lįo, kuris yra ‘gubernatorius į šokias derybas.* ; ’, 

udavota tiatijrfA» LibijQS( italų pavergtoj? ko- D , . -T“- .. .. ,
Balbo. bųyo išsi- Rochesteno Policija Persą,, 

°’ a ^arsinęs kaipo vadag Itali_ Nusitraukt Pirštų Ženklus

Darbininkai Visų šalių;
; i ; . : ‘ „ •

Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!,

Washington. — Nuo J 
vasario 1 d. bus num’ 
nuo 3 iki 2į nuošimčio 
centai už taupymui la 
mus pinigus federalio 
zervo bankuose.

Randą turi jams ir< šilkvabalių 
kitais pašė

' Vienas kareivis iš artilerijos 
centralinio skyriaus rašo: “Lap
kričio mėnesį 70 kareivių parei- 

į kalavo geresnio maisto... Rei
kalą vom daugiau duonos. Ofi
cierius grūmojo. Kitą dieną da
vė mums kavos, bet mes ją iš- 

< pylėm laukan... Trečią dieną 
[ • 30 kareivių numetė darbą ir nu- 

, ėjo į kareivinę. Paoficierius pa
stojo ke|ią įr reikalavo grįžti į 
darbą. JTik’ U ^kareiviai jo pa
klausė, o kiti nuėjome į kareivi
nę. Ten višiis areštavo.. ’. Ko- 
mandierius kaltino mus suokal- 
byje.7 gaištuos jų planus, milio- 

nams darbininkų įvairiose , 
pramonėse, kurie ateityj nę- 
teks darbo, taipgi nebus ap^ 
draudinės pašalpos; tie poli
tikierių sumanymai taip 
pritaikyti samdytojų naųj- 
dai. kad streikuodamas dar
bininkas praras teisę gauti 
pašalpa kaipo bedarbis. 
Vien tik darbininkų bedar
bių apdraudos bilius H. R. 
7598 reikalauja, kad visiems 
darbininkams ir būsimiems 
bedarbiams būtų mokamą 
regu b arė pašalpa be jokių 
duoklių iš darbininkų pu
sės, o vien tik kapitalistu *ir 
valdžios lėšomis. Sulig šio 
biliaus turi būt ir senatvės 
ir ligos pensijos darbinin
kams.

Lenkijos kareiviai yra varge. 
Kareivių nelegaliame laikrašty
je randame sekamas žinias: iš 
36-to pėstininkų pulko rašo: 
“Maitina mus prasčiau už kiau
les. Duoda ne sriubą, o vande
nį. Tankiai mes išverčiame tas 
pamazgas. Drabužius skalbia 
kartą į dvi savaites ir tai be 
muilo*—jie nešvarūs.”

Iš į^i^erijos 28-to pulko ka
reivis rašo

‘Kartą visas mūsų skyrius atsi-
Ją valgyti ir išvertė atgal 

į katilą. Mūsų pėdomis pasekė 
ketvirta ir penkta šaulių kuo
pos. Po to prasidėjo kareivių 
persekiojimas, bet maistą jau 
duoda geresnį.”
t « Jš Grodno, 76-to pėstininkų 
pulko kareivis praneša: “Iš ka
tilo dvokia, kaip iš išėjimo vie
tos. Kartą visa kareivių kuo
pa atsisakė valgyti. Už tai mus 
pradėjo persekioti. Maisto pra
stumas iššaukia visame pulke 
nepasitenkinimą. ”

Kareivis iš 34-to pėstininkų 
pulko rašo: “Kareivius tankiai 
muša. Nesenai oficierius spy
rė kareivį, kuris neišpildė grei
tai prisakymą: ‘gulkis’. Prieš 
tai sukilo visa kuopa. Karei
viai puolėsi prie oficieriaus su 
protestais. Jis nusigando ir 
pradėjo švelniai kalbėti.’’

“Nežinomojo” Kareivio 
Antros Laidotuvės 

KAUNAS. — Lietuvos fa- 
šstų valdžia irgi išnaujo palai
dojo “nežinomąjį kareivį” kri
tusį kare už dvarininkų, kapi
talistų ir buožių viešpartayimą. 
Surengė bažnyčioj pamaldas, 
kur dalyvavo net trys vyskupai, 
ir suruošė didelę laidotuvių pa
rodą prie Vytauto karo muzė- 
jaus. Diktat. Smetona padėjo 
ant grabo vainiką ii 
nojo žuvusįjį Vyčio 
Savo pamoksle 
Karevičius ragino visus darbuo- būtu įtaisyta dar 600 galin 
tis “vienybėje su (fašistine) igiausių karo lėktuvų; tuo 
vyriausybe,” kad “iškelt augš-1 
tyn tėvynę.” Sakė garbinimo 
prakalbą ir pats Smetona, 

Kitų kraštų buržuazija jau 
keliolika metų atgal antru kart 
palaidojo savo nežinomus karei
vius; tad ir Lietuvos valdovai, 
pagaliaus, padarė tas ceremoni
jas. Vis proga kurstyti pat
riotizmo jausmus. Juk drums
čiasi naujas karas, ir Lietuva 
prirengiama kariauti, bent kai-1 
po talkininkė vienos ar kitos 
imperialistų pusės. . Todėl ■rei
kia įkalbinėti i darbininkams ir 
valstiečiams, - būk padėti i savo 
galvas'.kare už išnaudotojų rei
kalus tai-esą didžiausias 
vynės meilės^ ženklas * ir gar 

r a išsigandę' bingiausiaš žygis, koks tik ga 
žmogvagių ir‘kitų piktada- padaryti. X 
rių, tai policija pradėio agi
tuot, idant patys piliečiai 
ateitų į nuovadas, nusi
trauktų savo- pirštų <ant
spaudus ir juos ten paliktų. 
Policininkai pasakoja, kad 
tatai išeitų ant naudos > pa
tiems gyventojams. Tikru
moj, gi Į. " 
tikslą, būtent, 
antspaudų pagelba geriau 
sekioti darbininkų - kovoto
jus ir bausti, kuomet jie už
sitraukia kapitalistų rūsty
bę s-1 r e, i k u o se, bedarbių 
veikloje bei politiniuose dar
buose išvien su Komunistų 
Partija, y ’ ;

tonas ’ Justice,, automobiliu
vėžindamas lordą Aylesfor-

tė- dą ir vieną savo “draugę,” j WASHINGTON

reikalauia jokio aprūpinimo- 
keliolikai milionų dabartinių 
bedarbiu. Visi roosevelti- 
nių politikierių ir Darbo 
Federacijos vadu pasiūly
mai reikalauia, kad ir pa- 

. | tys darbininkai mokėtu išApkUie Al^llJOS savo skurdžių algų duokles 
Poniis Saar Krašte ! jli a,drl,u*,s P‘'

52,000 Dausiau Vyn.
Amerikos Armijai

Jung- 
■užvažiavo ant šaligatvio ir tinių Valstijų karo ministe* 
sužeidė vokietę Steig’ienę. rįs Derh raportavo prezi- 

| Įnirtus minią tuoj užpuolė <jentui Rooseveltui, jog priei 
į ir apdaužė ąapitoną ir jo ’ 
!svečius 
i pusės pašovė vieną vokietį.
į Daroma tyrinėjimas, bet nę 
tam, kad nubaust neklauža- 

Val- dą anglų kapitoną, ale pa-

Siunčia Milicininkus, kad 
Apgintų Streiklaužius

MOREHEAD,) Ky, — 
stijos vyriau sybė siunčia. šalinius žmones, 
miliciją, kad nuslopint riau-1 - --------------- —
šes tarp plytų darbininkų Suimta Ann Burlak už Neg 
unijos,. Fire Brick Kompa
nijos fabrike, ir būrelio 
streiklaužių, kuriuos bosai tuota audėjų kovotoja Ann 
suorganizavo į kompetišką Burlak ir Jane Allen už tai, 
unijėlę. Unijistai. pasiryžę kad jos dalyvavo negrų dar- 
streikuoti, bet policija, mili- bininkų susirinkime, kur 
cija ir kompaniški vergučiai buvo diskusuojama apie de* 
grūmoja “galvas nusukti” legatų siuntimą į darbinhb 

__ J. Ikų kongresą Washingtone.

000 tonų.
brik^į 
dapogoje, 
budayotir. -popieros kombinatas t Kamske. Padaroma jau pirmoslėktuvųatskndimo ! ROCHESTE 
rūšies popiera, bet kbl kas tin-j Chicagą: Mussolini bijo, Kadangi pasku 
karnai dar neaprfcpinama visos kad..BaIbo neįsivyrautų ir daugelis y 
šalies- popieros ‘ reikalavimas

Caristai Nužudė Dvi So 
viety Viršininku Jau

nuoles Mergaites
SAMARA 

diečiai, teroristai nugalabi
no dvi mergaites, dukteris 

Kariuomenes! Tašla traktorių stoties vir- 
° jšininkų. Abidvi buvo 15 

metų amžiaus. Sovietinis 
teismas už tai nusmerkė ke
turis nevidonus mirtin. Jie 
jau sušaudyti. Penktas to 

’sumokslo dalyvis pasiųstas 
5 metam kalėjiman.

Meksikos vyriausybė nūs 
prendė neleist į savo armi 

kilovatų-val.li^ laivyną ir į valdžios tar 
Sovietų valdžios nybas jokių svetimtaučių.

WASHINGTON. — Jung- New ■ Kensingtono 
tinių Valstijų darbininkų 
kongrese 1935 m. sausio 5-7 
d. bus apie 5,000 delegatų 
nuo darbo unijų, pašalpinių 
draugijų, profesionalų ir 
farmerių organizacijų.

Darbininkų kongreso pri- 
rengimų komitetui vadovau
ja John Anderson, pirminin
kas Amerikos Darbo Fede
racijos Eilinių Narių Ko
miteto Kovai už Bedarbių 
Apdraudą. Prirengimų ko
mitete taipgi darbuojasi

Dar 6 Šimtai Naujausią
Karo Lėktuvy Amerikai 

WASHINGTON. — Karo 
ministeris G. .H. Dern savo 

a*pdovaJ raporte prezidentui Roose-i . v.
ordenu.l veltui reikalavo, kad ne vė- nų mulkinančių buržuazinių 

arkivyskupas liau kaip bėgyje trijų metų sumanymų neva “bedarbiam 
apdraust.” Jis nurodo, jog 
nei vienas toks sumanymas,

, tuoj užpuolė tentui Rooseveltui, 
apitoną jr jo egamog nuoiatjnes armijos Įlis” (reikia suprast, Japohi- 
•1 onas is savo reįkją pridėt bent 50,000 ja) vis bruka savo šnipus į 

kareivių ir 2,000 oficierių, Sovietų Ukrainą. Jie ten 
taip kad pastovioj šalies ar- šniukštinėja, pagelbedaptfį 
mijoj būtų ne mažiau kaip savo valdžioms prisirengti 
165,000 kareivių ir 14,000 
oficierių.

Kiek pirmiau karo minis- 
terio antrininkas Woodring 
išsireiškė, jog galima bus 
panaudot ir 300,000 jaunuo
lių. esančių verstinų, šalpos 
darbi? stovyklose, kuomet 
prireiks mobilizuotis karui. 
Viskas prirengiama atei
nančiam imperialistų susi
kirtimui.

Tabako Darbininky Ba 
do Streikas Graikijoje
Saloniki, Graikijoj, strei

kuoja 370 tabako darbinin- nykioms, italai atsiuntė sa
kų, kurie užsibarikadavę vo kareivių būrį; sakė, kad 
fabrike. Atsisako išeiti iš tas plotas priklauso Italijos 
fabriko, kol samdytojai pa
kels algą.,. Policija iš visų 
pusių apsupo fabriką, idant jis priklauso iai

davė Sovietą Sąjungos darbi- j niekas negalėtų priduoti iJ^i. taipp'i atsiuntė savo ar- 
sįrejkieriam maisto bei van-;miios Netrukus italai 
dens
dė vandens atplaukima dū
domis ir nukarpė elektros 
vielas.

Darbininkų Kongresai 
Washintone Bus 5-ki 
Tūkstančiai Delegatų 

___________________ ■ i •»

» , darbii kh| 
unijų centras svarstys se- i , 
kančiame susirinkime apie!. 
išrinkimą delegatų į Wash* 1 
ingtoną.

RUSSELTONE, Pa., 
Jungtinė Mainierių Uniją 
išrinko delegatą p darbinin
kų kongresą ir paaukojo 
$20 jo lėšoms.

EASTON, Pa. — Miesto' 
unijų centras, Šilko Darbi
ninkų Unija, socialistų kuor ' 
pa ir kitos darbininkų orgftr 
nizacijos išrinko delegatus į 
visuotiną Amerikos darbi
ninkų kongresą Wąshingto- ' 
ne. Tarp delegatų yra jįr . 
(lietuvių.

i j./i1**' '&0hI

Pranešimai iš Pennsylvą- 
nijos rodo, kad delegatus į

kF
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Sovietą Sąjungos Darbininką Bro
liška Ranka Ispanijos

Darbininkams
Karžygiška Ispanijos darbininkų kova 

pasiekė Sovietų Sąjungos laisvą proleta
riatą ir jis tuojaus pasiskubino ištiesti 
savo brolišką ranką kovojantiems drau
gams. Beveik visuose fabrikuose įvyko 
masiniai susirinkimai ir aukų rinkimas 
Ispanijos darbininkams. Štai tik keli 
pavyzdžiai:

Maskvos “Triochgornos” dirbtuvės 
darbiriinkai nutarė paaukoti pusės dienos 
uždarinį. Elektros kombaino susirinki
me dalyvavo 10,000 darbininkų ir nusi
tarė paaukoti ketvirtadalio dienos uždar
bį. “Paryžiaus Komunos” dirbtuvės dar
bininkai suaukojo 15,000 rublių, atiduo
dami Įpusės dienos uždarbį. Dirbtuvės 
“Stalifl” darbininkai paskyrė ketvirtada
lio diepos uždarbį*.

Ixeningrado “Raudonojo Putilovo” dar
bininkai nutarė atiduoti pusės dienos už
darbį. “Elektrosila” dirbtuvės darbinin
kai paaukojo vieną ketvirtadalį dieninio 
uždarbio. Čeverykų dirbtuvės “Skoro- 
chod”-darbininkai nusistatė atiduoti Is
panijos darbininkų sušelpimui vieną nuo
šimtį mėnesinio uždarbio. Dirbtuvių 
“Leninas” ir “Elektro-Aparatų” darbi
ninkai paaukoję dviejų valandų uždarbį. 
Septyni tūkstančiai “Krasnaja Zaria” 
darbirįinkų paaukojo uždarbį pusketvir
tos valandoj. Ir taip iš visų Sovietų Są
jungoj kamįlų plaukihj gausios aukos Is
panijoj kovotęjams. į * h t ’ «

Sovietų Sąjungos darbininkai, yra< lais
vi. Jjie gąli laikyti mitihghšįSr rinkti 

va j aukas revoliuciniam tikslui. Ne- 
o bosų persekiojimo, nebijo valdžios 

’tymo, nes Sovietų valdžia yra jų 
a! Tie darbininkai supranta, kad 

os draugų yra taip pat kova'už 
valdžią ir todėl jie juos visais 

remia.
j- v ■*. ,i / -....... ...

efėiš K. P. už Kraipymą Josios 
’ Teisingos Linijos

Partijos Antras Distriktas 
partijos Joseph Zack, Jack 

ir Robert Strong. Visi išmesti 
rimtus prasižengimus prieš par-

t

ft

Zack kadaise buvo veiklus par- 
tingai darbo unijų dirvo

je sutapti su partija. Jis 
subartas ir rimtai perser- 

’ partijos konvencijoj pe- 
negelbėjo. Jis ųžsi- 

savotišfcą unijinę liniją,
priešingą partijos linijai. Kon-

rkiai

ašarą, 
pravesti

treal, Canada
? Dukterų RašaĮpines 
ystės Susirinkimo

^9 di sužfcoįęs, kad 
ėdlo; Šųnų jr įųk- 

Draugystės 
nuėjau rr aš, pa- 

Ęuom'et nuvykau, 
jau buvo pradėtas 

iaįyvavo virš 10b. 
scius ligonių raportą 
Iraųgystės vidurinius 
buvo dita prie kitų 
Vienas draugas ra- 

apie įvykusias atviras 
ir prakalbas, kurio- 

ėta dviejose temose: 
Janaųskas—draugys- 

alais ir d. .Kilikevičius 
mu ir gelbėjimu politi- 

ių kalinių. Raportuota, kad 
įstojo 12 naujų narių ir su
rinkta virš $12 del politinių 
kalinių. Raportas priimtas 
Vienbalsiai. Vėliau buvo pa
siūlyta, kad tie $12 būtų pa
aukauta sekamai: $4 Lietuvos

U 
a

dęracijos ir visų senųjų unijų. Jis rei
kalavo, kad partija grupėmis revoliuci
nius darbininkus trauKtų laukan iš senų
jų unijų ir vestų į revoliucines unijas. 
Aplinkui tą ekstrinį-oportunistinį obalsį 
dar prieš konvenciją jisai bandė sugru
puoti partijos viduje frakciją. Koriven- ' 
cija griežtai atmetė jo unijinį nusistaty
mą. Komunistų Partija pasisakė už en- 
ergingiausį veikimą senosiose unijose, 
kad jose revoliucionizuoti darbininkus ir 
kad unijas padaryti klasinės kovos orga
nais. Konvencija pastebėjo Zackui, kad 
jeigu jis nepataisys savo nusistaymo ir 
jeigu jis tęs frakcinę kovą partijoj, tai 
turės važiuoti laukan iš jos. Pasirodo, 
kad jis dar energingiau griebėsi skelbti 
savo pragaištingą teoriją ir aplinkui ją 
organizuoti grupę. Tuo būdu atsidūrė 
už partijos sienų.

Robert Strong išmestas už prasižengi
mus Nepriklausomoj Namų Statymo 
Darbininkų Taryboje. Kaipo tarybos 
sekretorius, jis padare su tūla dirbtuve 
sutartį, kurioj darbininkams tebus mo
kama $7 į dieną, kuomet Amerikos Dar
bo Federacijos unijos darbininkai tuo pat 
laiku streikavo už $9 dieninę algą.

O Jack Taylor suteikė Hearsto reakci
niams laikraščiams medžiagą neva prieš • 
viešpataujantį unijose raketizmą, bet ta 
medžiaga buvo tų laikraščių panaudota 
užpuolimui ant viso unijinio judėjimo. 
Tokiems sutvėrimams, aiškus dalykas, 
negali būti vietos Komunistų Partijoj. • 
Komunistų Partija netoleruoja savo eilė
se tokįų elementų, kurie diskredituoja 
partija darbininkų akys ir pagelbsti bo
sams jųjų kovoje prieš darbininkų klasę.

A r Geli Miręs Raportuoti?
Neapsakomai liūdnoje šviesoje atsidū

rė So. -Bostono “Darbininko” redakto
rius. Mes parodėme, kad švedas Nanse- 
nas negali raportuoti apie tai, kas deda
si Sovietų Sąjungoje, nes jis jau keturi 
metai miręs.

Vietoj prisipažinti, kad jis pasielgė ne
leistinai, begėdiškai, “Darbininko” re
daktorius bando pasitęisinti sekamu pa
reiškimu : “Bet Leninas ir yra miręs. • Ar 
iš to išeina, kad ir jo. raštai bolševikų 
akyse neturi jokios reikšmės.”

Žinoma, kad turi, bet bolševikų laįk- 
raščiai (“Laisvė” “*™x y .j_ucxjiq.yv , t 4.X1.AAM / AAAvyxxcvyvUS. ne
sako: štai kaip Leninas rašo apie dabar
tinę padėtį Sovietų Sąjungoje. Jis , mi
ręs. Jis galėjo kalbėti apie tuometinę 
padėtį., o ne apie dabartinę.

Gi “Darbininko” redaktorius savo skai
tytojams tvirtino, kad Nansenas taip ir 
taip dabar raportuoja apie “badą” So
vietų Sąjungoje. Štai kaip rašė “Dar
bininko” nęšvariaburnis:

“Labai palankus bolševikams Frithof 
Nansen savo raporte PRANEŠA, kad 
mažiausia 19 milionų BADAUJA ir iš to 
skaičiaus 15 milionų NEGĄtl IŠVENG
TI mirties del bado.”

Vadinasi, Nansenas dabar “praneša”, 
kad dabar “badauja”, dabr “negli iš
vengti” ir tt. O jis jau senai miręs. Ar 
tai ne kunigiškas biebūklas, kad miręs 
žmogus “praneša”?

Ir štai, kuomet mes sučiupome “Dar
bininko” kunigišką asabą šitaip begėdiš
kai fųšęriųojant, šitaip begėdiškai fabri
kuojant, tai ji ant mūsų baisiai užpyko 
ir dabar kiekvienam “Darbininko” nume- 
ryj sušilus dergia Sovietų Sąjungą.

politiniams kaliniams, $4 Is
panijos ir $4 Austrijos. Vien
balsiai tas buvo užgirta.

Vėliaus buvo skaitytas laiš
kas nuo ALDLD 5 apskr. 1 
Rajono kas link “Darbininkų 
žodžio” vajaus ir prašė, kad 
MSDSD išrinktų delegatą į di
dįjį spaudos koncertą 16 d. 
gruodžio. Laiškas arba atsi
šaukimas buvo priimtas su įne
šimu, kad išrinkti delegatą del 
pasveikinimo “Darbininkų žo
džio” spaudos koncerte. Ka
dangi draugystė yra nutaru
si, kad pinigų neaukauti iš pa
šalpos iždo, tai buvo nutarta 
pereit tarp narių ir surinkti 
del tp pasveikinimo. Surinkta 
$5, kurie bus įteikti tame kon
certe. , .

Vėliau * d. Urbonavičius at- 
sikreipė vardu Tarpt. Darb. 
Aps. Lygos del gelbėjimo 
4 draugų, šokoto, Kotnodaitės, 
Levinaitės ir Gordonaitės, ku
riems- gręsia mirties bausme 
Lietuvoj, ir prašė, kad bptą 
pasiųstas protestas Liet- pre
zidentui, A. ęmętonąij su reį-

kalavitnu juos paliuosuoti. 
Draugo J. U. atsišaukimą vien- 
siai priėmė ir įsakė valdybai 
pasiųsti tą protestą, kur rei
kia.

Aš turiu pasakyti, kad ta 
draugystė susideda iš visų pa
žiūrų : komunistų,'katalikų, so
cialistų ir kitų.

Draugai ir Draugės! Jūs, 
pravesdami tokius tarimus, ra
dote solidarumą viso pasaulio 
darbininkuose ir duodate pa
vyzdį kitoms pašalpinėrps 
draugijoms, kąd. mūsų visų 
pareiga gelbėti ir remti tuos 
darbininkus, kurie už mūsų vi
sų reikalus kovoja ir pūna ka
lėjimuose kankinami Smetonos 
ir kitų parazitų!

Turiu nuo savęs dadėt, kad 
Montrealo lietuviai darbinin
kai ir jų organizacijos jau pra
dėjo žengt pirmyn. Tie šim
tai lietuvių, kurie ligi šiol bu
vo surakinti religiniąis pan
čiais ir mulkinami metų metus 
Boblno ir kitų išnaudotojų ir 
mųlkititojų, trenkė jiems į akis 
tuos tarfisybės retėžiuą it eina ' ' *; . 1 t L 'I ?. *♦ ' z* « . -t i « « . • .

sutinka-šiais žodžiais buvo 
mi darbininkai, įeinantieji į 
Lietuvių Svetainę, So. Bostone, 
Mass., 15 metų atgal. Tai bu
vo laikas, kada skilo Socialistų 
Sąjunga ir tvėrėsi Komunistų 
Partija. Lietuvių Svetainės 
Darnas buvo pilnutėliai prisi
kimšęs darbo žmonėmis. Vir
šutinėj svetainėj kalbėjo “Ke
leivio” redaktorius Michelso- 
nąš, o apatinėj draugas A. 
Bimba. Prieangyje stovėjo 
drg. F. Tiknis ir kiekvieną įei
nantį pasitiko su klausimu: 
“Ponas ar mužikas?” Jei po
nas, tai eik į viršų, jei mu
žikas, tai į apačią.1 ! Tai buvo 
labai: audringi ir atmintini su-’ 
sirinkimai. Pasekmė1 to, muži-‘ 
kai — tai yra' darbininkai, 
triumfavo.1 Po penkiolikos 
metų audringo triumfo, šioj 
pačioj svetainėj, 18: dieną lap
kričio, mes turime ir vėl pa
radoksišką įvykį, nor$ jau ne 
taip svarbų, bęt primanantį tą, 
“ponas ar mtižikas”.; Šį sykį 
darbininkija susirinko ne rišti 
krypti savo darbininkiškos po
litikos, bet vieni pasiklausyti 
koncertinio programo, o kiti 
pavakarieniauti ir paūžti. An
tagonistais šį kaitą buvo aukos 
nelaimingo įvykio, komunistai 
su sklokininkais. Eina šnai
ruodami vieni į viršų, kiti į 
apačią. Išlaukiniai žiūrint į 
tuos šnairavimus vienų į kitus, 
atrodo, kad čia esama kokių 
tai skirtingų grupių žmonių, 
su skirtingais interesais, su 
skirtingomis tradicijomis, su 
skirtingais palinkimais ir tiks
lais. Bet gi, pažiūrėjus ar
čiau į šiuos antagonistus, to 
įsivaizduojamo didelio skirtu
mo nėra. Visi darbininkai, 
visi perėję per tą pačią darbi
ninkiškos apšvietos. lygmalą; 
tradicija visų -toji pati, tik 
temperamentai skirtingi. Biskį 
perdaug aklo sekimo viršūnių 
—vadovybės ir ; neužsilaiky- 
mo šaltai laike viršūnių) susi- 
grūmimo už principus;bei tak
tiką, arba net ir už ypatįškas 
ambicijas. Darbininkai turė
tų turėti daugiau kantrybės 
palaukti su savo galutinu 
sprendimu iki koypš dūmai iš- 
siblaivys ir oponentai ganėti
nai išsiplepės podraug del ge
rųjų, prakilnų jų tikslų ir apie 
tą patį nikelį po padu, apie 
pačią priežastį nesusipratimo. 
O juk niekas be priežasties 
neatsirado. (Tąją gi priežastį 
šiandien kas nori gali matytį

pilnoje jos nuogybėje. Užten
ką tik išnaujo perskaityti opo
zicijos vadų išleistą, “Laisvės” 
Šėrininkų Suvažiavimo Didžiu
mos Pareiškimą, ir palyginti su 
dabartine opozicijos politika ir 
linija, kaip priežastis pati iš
siaiškina.) Tada gi darbinin
kam būtų daug lengviau spręs
ti, kuri pusė teisingesnė. Su
taupytų daug bereikalingo 
eikvojimo energijos tarpusa- 
viniems ginčams draugų kolo
nijose, nes daugumoje tie gin
čai, vietoj kad turėti pasimo- 
mokinantį pobūdį, paakstinan- 
tį mąstyti, protauti, praplati- 
nahtį regratį, pavirsta į ypa- 
tiškumus, į kandžiojimus, už
sispyrimus ir nebūtinus įsi
vaizdinamus, neturinčius jokios' 
reikšmės, bet sukeliančius už
tektinai neapykantos, kad pri- 
vedus iki frakcionizmo. ♦

Dabar aš noriu paklausti 
draugus> ar . reikalinga pas 
mus, lietuviu^ organizuota ko
munistinė opozicija, ar yra jai 
rimtas pagrindas ir ar ji gali 

' duoti ką nors gero darbininkiš
kam judėjimui? šį klausimą 
aš taikau daugiau opozicijos 
draugams, negu kitiems, ir šis 
klausimas yra vertas rimto 
apsvarstymo ir davimo sau ant 
jo atsakymo. Tiesa, kad lai
ke susigrūmimo įvyksta daug 
netikslumų, daug nukrypimų . 
ir nekuriu klaidų, bet ar gi 
žmogus, jeigu jis turi tikrai 
gerus norus, gero velijantis, 
trokštantis matyti darbininkus 
ir darbininkišką judėjimą stu
miantis žingsnis po žingsnio 
pirmyn prie savo galutino tik
slo—darbininkų išsiliuosavimo 
iš po kapitalistinio jungo, pa
naikinimo pelno sistemos kai
po priežasties bedarbių, karų 
ir daug kitų ligų kapitalistinio 
surėdymo, ir įkūrimo beklasės 
draugijos, socializmo—komu
nizmo—ar gi neverta užmirš
ti arba nedėti labai didelės 
svarbos ant nekuriu draugų iš
sišokimų bei paklaidų, laike 
įvykstančio partijoj krizio gin
čijamuose klausimuose ,ir ar 
neverta laikytis prie partijos, ’ 
kuri turi pamato būti teisinges
nė, negu atskiri draugai kad Į 
ir iš vadų tarpo ? Juk mes tu- i 
rime atsiminti, kad Komunistų, 
Partija yra savaimi pasaulinėj 
savo sudėtimi ir yra tuomi bųl-' 
varku, tąja jėgą, kuri vadovau
ja visam revoliuciniam darbi
ninkų judėjimui. Juk Komunis
tų Internacionalas išdirba ir

riustato visoms kbmunifetinėms 
atskirų šalių grupėm^ tėzius, 
platformas ir liniją. KoinMnik- 
tų Internacionalo nutarimai 
yra kolektyvis išdavas geriau
sių minčių mūsų judėjime ir 
kaipo tokis yra daug teisinges
nis, negu kelių atskirų asme
nų terorizavimai it vienokiais 
ar kitokiais sumetimais bandy
mai praktikavimo organizuo
tos opozicijos.

Kas gi galų gale organizuo
ta opozicija? Ar gi tai ne tie-> 
sioginis laužymas partijos dis
ciplinos? Juk asmenys, nesu
tinkantieji su partijos linija, 
turėtų būti partijoj, dirbti joj, 
pildant jos tarimus ir tuom pa
čiu laiku kovojant už savo po,- 
ziciją, įrodant ir įtikrinant 
daugumą narių teisingume jos, 
o ne bėgti iš jos; ir organizuo
ti opoziciją, traukiant į ją net 
visai svetimus elementus arba 
ir patiems persikeliant į visai 
svetimą abazą. Kada jau iš
bėgai lauk, tai jau sulaužei 
discipliną ir jau nebeesi opo
zicija, bet atskira sau grupe, 
nieko bendro neturinčia su 
pirmąja. Nekurie opozicijos 
draugai išsireiškia, kad jie lai
kosi opozicijoj, kad iŠgfelbėjus 
veidą savo vadų ir kad pri
vertus vadovybę viešai prisi
pažinti prie padarytų paklai
dų laike * virš minėto krizio. 
Lietuvių 
Partijos 
gai tuo 
ir gina 
partijos
mos liniją 
pildo partijos 
partijos uždėtas ant jų par
eigas.

Jie eina tas pareigas ne prie
varta, bet su pilniausiu įsi
tikinimu, kad Komunistų In
ternacionalas ir Amerikos Ko
munistų Partija, yra teisingi. 
Gal jųjų priemonėse buvo gre- 
mėzdiškumo, T>et mes gi tu
rim atminti, kad mes visi dar 
toli gražų ne esam tobuli ir 
partija už tai nėra kalta ir ne-

* ' i

gali atsiprašinėti) kad šis bei

Sekcijos Komunistų 
vadovaujantieji drau- 
laiku ir dabar gynė 
savo geriausia išgale 
liniją, tai yra didžiu- 

Jie tą darydami 
discipliną bei

DARBININKU
SVEIKATA

* f

PR. J. J. KA6KIAUČIUS
371 Lake St., Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964
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Kairėj pusėj Donald R. Richberg, Roosevelto 
agentas ir, RWA galva. Dešinėje fabrikantų 
susivienijimo pręzidęntąs pardo. Paveikslą 
nusiėmę bosų konveųcijoj. Richberg prižadėjo 
kapitalistams, kad NRA nękliudys jų pelnų.

kartu su visais darbininkais ir 
ją darbininkiškomis organiza
cijomis. Ęravo, lietuyiai kata
likai, kąd nesiduoda^ < savęs 
mulkinti tiems pobinajns!

Kas tnąno, kad Montręlas 
miegą, tąi tas klastą. Aš ųia-

tau, kad Montrealo lietuviai 
pradėjo žengti pirmyn ir grei
tų laiku mūsų kolonija stovės 
visose taptaųtinėse ir lietuyių 
dąrbiniųkų organizacijose pir
moj vietoj*.

Montrealo Vergaa.

ant jo uždėtą pareigą, bile tik 
jjs įsitikinusiai ir ištikjąiaj vei
kia.

Ką gi opozicijos draugąi 
piršo mums, tverdami opozici
ją? Ideologinę partijos kontro
lę, ar ne ? Ką gi tas viskas rei
škia-? Nieko daugiau, kaip tik‘ į 
laikytis siauruose, izoliuotuose 
rėmuose tautinio socializmo. 
Ar iš tokios politikos yra beąt 
kokia naudą revoliuciniam 
darbininkų judėjimui? Supran
tama, kad ne. Ar mes tada ■’ 
turėtume teisę vadintis komu-; , ;; 
nistais? Ideologiniai—taip, bet • 
ne praktikiniai. Praktikiniai 
mes būtume lygūs tai kiaulai
tei, knisąnčiai ąžuolo šaknis ir 
mintančiai ąžuolo gilėmis.' 
Tad gi, draugai, kuriems tik- 

• rąi rūpi darbininkiški reikalai < J 
ir darbininkų vienybė Komu- t H 
nistų Partijos vadovybėje, dė- irt 
kit į kišenių! užgautą sayę'una- j > ’ ’ 
rą, užmirškit ypatiškumus - ir. ••• 
be jokių didelių ceremonįjų 

i grįžkit atgal į partijos, pasto
gę, o tos kovoje gautos žaiz- f 
dos greit užgys ir ginčijami 
klausimai patys 
lengvėlio išsiriš. 
gai kreipiuosi į draugus wor- 
cesferiečius, nes jūs man arth ’ ’ 
miausiai esat pažįstami. Jūs 
ten visi esat gabūs, veiklūs. 
Per tiek daug metų dirbę vie- * 
ningą darbą, o dabar atsistojot 
opozicijon, kad griovus tą, ką 
seniau budavojot.

Tiesa, kovos sūkuryje gal 
būt jūs nukentėjot nuo ypatis- 
kumų. Galbūt jūs sutvėrėt ten 
opoziciją prieš savo norą, prieš 
savo geriausius įsitikinimus, 
bet blaivus protas ir geri norai 
viską gali pergalėti. Tad aš 
kviečiu jus padaryti pradžią 
ir būti pavyzdžiu kitiems.

ginčijami 
savaimi pa- 
Aš ypatih-

“Laisvės” Red. Pastaba.— 
Drg. S. Z., atsiradus sklokai, 
iškarto buvo palinkęs į josios 
pusę, manydamas, kad ištikrų- 
jų Lietuvių Centro Biure yra

(Tąsa 3-čiąm pusi.) ’ '

BIJO, KAD NENUPLIKTI

Aš esu nuolatinis “Laisvės” 
skaitytojas. Kai dabar, tai 
nors su kitu susidėjęs, ją išsi
rašau. Ir aš visuomet skaitau 
jūsų naudingus patarimus.

Aš esu 25 metų vaikinas ir 
bijau, kad visai nenuplikčįau. 
Noriu kokio nors patarimo. 
Keturi metai atgal buvo švari 
galva ir turėjau gerus plau
kus, bet vėliau atsirado pleis
kanų, ir nuo to, aš manau, 
man pradėjo ir plaukai pulti. 
Ir apie metus laiko tiek pri
viso pleiskanų, kad, kai dau
giau suprakaituoja galva, tai 
tiesiog žievėmis lupasi. Ban
džiau visokius patarimus, bet 
nieko negelbėjo. Tik vienas, 
tai, kaip dažnai mazgoju gal
vą, tai vieną dieną kaip ir pra
nyksta kiek, bet paskiau ir vėl 
tas pats, ir plaukai pasidaro 
riebūs, kaip kokiais riebalais 
ištepti, ir taip kieti, kad, kaip 
šukuoji ir su pirštais darkai, 
tai, rodos, lūžta iš šaknų, ir 
galvos oda pradeda skaudėti.

ATSAKYMAS
» -■

Taip, kaip Jums, pasitaiko 
labai daugeliui. Ir labai dau
geliui pirmą laiko nubyra 
plaukai, ir paskui visur bau
giai Švytruoja plykė.

Jums yra daug pleiskanų, 
daug riebalinės’ medžiagos. 
Akurat nuo Šito apsilpsta 
plaukų šaknelės/ ir plaukai 
paskui slenka.

Jūs patėmijot, kad Jums es
ti geriau, mažiau pleiskanų, 
kai dažniau galvą išmazgoja-

te. Tai ir mazgokite galvą 
dažnai. Pleiskanos ar ne pleis
kanos, galva gerai kad ir kąs 
diena išmazgoti kiekvienam įr 
kiekvienai. Kai Jums, tai yra 
būtina išlyga: mazgokite gal
vą kas miela dienelę, ir po 
kiekvieno mazgojimo getai 
galvą suvilgykite borakso skie
diniu. Paskui porą minučių 
lukterėkime; apsigaubę rank
šluosčius, ir tada sau nusišluos- 
tykite. To borakso skiedinio 
galite pasigaminti ir daugiau. 
Į kvortą šilto vandens ištarpin- 
kite 3 ar 4 šaukštus paprasto 
borakso miltelių.

O vakarais, prieš gult ei
siant, lengvai suvilgykite gal
vos odą žuvų aliejum. Ant 
rytojaus, žinoma nusimazgoki
te galvą ir vilgykite boraksų. , j 
’ ’Beje, vakarais gerai yra 
pirma galva suvilgyti triną- - 
muoju alkobojiu, o paskui, 
jam apdži’ūvus, susiyilgyti lęn- ' 
gvai žuvų aliejum, “cod liver 
Oil.”

Vartokite paprastą, nesuga
dintą maistą. Prieš kiekvie
ną valgį imkite “Thyroid tab
lets, P. D., gr. No. 100/’ 
po vieną tabletė!ę, per ištisus 
mėnesius.

lodo tinktūros po lašą, su 
vandeniu, kas dvi ar kas trys 
dienos, per visą gyvenimą. Vi
sa tai padeda ir plaukams ir 
kitiems galams.

Dar gi gaukite ir “Iron am
monium citrate % lb.”, ištar- 
pinkite puskvortėj virinto van
dens ir imkite po šaukštelį po 
valgio, su pienu, keletą mėne
sių;
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Perspektyvos Ame
rikos I )arbo Federac

alsas Buvusio Politinio Kalinio apie Lietuvos Politinių Ka
liniu Baisią Padėtį; Šis Draugas Sako, kad Lietuvos Politiniai 

Kaliniai Labai Brangina Jungtinių Valstijų Lietuvių 
Medžiaginę ir Moralę Paramą

Sibiro, kaip caro Rusija kad tu
rėjo, nei kokios atskiros salos

ištremtasis gali gyvent, būna 
ar tai vieno valsčiaus ribos, ar-

aūti’liomunistinį' judėjihią.' ’ ’
i Su tūlais d? S4 Z. straipsnyje 

išvadžiojimais mes pilnai’ be
sutinkame, bet’ tuo klausima 
savo laiku duosime mūsų nuo
monę atskirais straipsniais. -

kalėjimą. Šiomis eilutėmis, kad 
ir trumpai, pasistengsiu nuš
viesti tą fašistų terorą ir per
sekiojimo sistemą, kurią tenka 
ant savo pečių išnešti revoliu
ciniams kovotojams Lietuvoj.

tumu, kokiu mes manėme 
galėsią pravesti Partijos 
konvencijoj. Partijos rezo
liucijoj mes pareiškėme, kad 
neprivalome bereikalo nau
doti šita obalsj. Sustojus 
nenriklausomuiu darbo uni
jų augimui ir pasikeitus pa
dėčiai DUVL unijose, yra 
aišku, kad nors pasilaikome

žinome, kad raštinės ir:knygos 
nėra unijomis. Nariai sudaro 
unijas.

Kai kurie klausia, kodėl mes 
likviduojam N.T.W.U. (teksti- 
1 iečių rev. uniją), kuomet dar
bininkai neapkenčia U.T.W. 
(tekstiliečių reformistinė uni
ja, dalis ADF), ir drasko pas
tarosios narines knygutes dėl
to, kad Gormanas juos išdavė. 
Darbininkai yra mėtomi iš U. 
T. W. Kodėl nepalaikyti mū
sų uniją ir nepalaukti, iki dar
bininkai, nusivylę reformistine 

ateis į mūsiškę ? Mes 
tai daryti, bet ne
labai pasekmingas 

Ulinojuj darbininkai 
Nacionalę Mainierių

Gal kai kas paklaus: jei
gu mes dabar einame į ADF 
tūlose pramonėse, tai kodėl 
mes to nepadarėme pusan
trų metų atgal? Atsaky
mas yra sekamas: mes dė
jome pastaugus subudavo- 
ti DUVL unijas, kadangi, 
geriau turėti 10,000 darbi
ninkų DUVL, negu ADF, 
jei tie 40,000 nėra izoliuoti 
nuo kitų šimtų tūkstančių 
darbininkų. Turėdami 10, 
000 darb. revoliucinėj uni
joj, mes turime didesnę lai
svę išsireikšti ir galima pa- 
sekmingiau vadovauti ko
vas, kas yra mūsų tikslu. 
Pramonėje, kur DUVL, o 
ne ADF unija yra masinė, 
būtų klaida tiktai perkelti 
šituos darbininkus į ADF 
uniją, kaip padaryta teksti
lės, plieno ir kitose pramo
nėse. Žinoma, jei darbinin
kai galima perkelti su ga
rantija, kad jiems bus su
teikiama laisvė veiklos, ir 
turėti savo programą, dar
bo metodas ir vadovybę, ’ to- Nepriklausomos Darbo Fe 
lydžio, kuomet jie yra ADF Aeracijos obalsį tokiu grei 
darbo unijų judėjimo dali

tas. 
kus 
darbai jį, kaip ir daugelį ki'tų, 
ščyrų ir ištikimų rev. judėji
mui darbininkų, p’akreipė į ko
munistinio judėjimo pusę. Jis, 
kaip ir daugelis kitų, pamatė, 
kad taip vadinamos opozicijos 
lyderiai, pirmiau atakavę tik
tai Centro Biurą ir atskirus jo 
narius, dabar jau perėjo su 
atakomis prieš Komintemą, 
Sovietų Sąjungos Partiją ir 
Amerikos Partiją ir juo tolyn, 
vis labyn krypsta į reakciją, į

Fašistų Teroras ir Ka 
Įėjimai Lietuvoje

gyvent. Ištrėmimo laikas būna 
apibrėžtas metams arba labai 
dažnai neribotam laikui—visam 
karo stovio laikui Lietuvoj. To
kių tremtinių dabar yra visuos 
Lietuvos kampuos, jų skaičius 
kas metai auga.'

Ištrėmimas vykdomas polici
jos etapu. Kol pasiekia ištrėmi
mo vieta, kartais tenka keletą 
savaičių per policijos dabokles

cinio judėjimo pasmaugimui, 
komunistų, revoliucinių darbi
ninkų, darbo žmonių ir valstie
čių, kovojančių už savo gyveni
mo pagerinimą — sugrūsdami 
juos vien kalėjimuos, tas labai 
klystų, šalia karo ir kitų fašis- 
tinių teismų, kurie išneša mir
ties ir ilgų metų kalėjimų nu
sprendimus—naudoja dar visą 
eilę persekiojimo priemonių: 
administratyvius baudimus, iš
trėmimus į kitus apskričius ir 

minėta obalsį, mes negalime (policijos priežiūras., Todėl kai
li tuč-tuoiau naudoti. Iš to .bet vien apie kalėjimus Lietu- 
išeina. kad šis obalsis yra |voj būtų labai siaurai, nes da- 
nerdaup* didelis, idant SU iuo .bartiniu metu visa Lietuva yra 
žaidus. dabar, kuomet nėra (paversta į vieną didelį fašistinį 
tam sąlygų, nors ta obalsi. 
aišku, mes turime laikytis 
galvoi.

Dėlei klausimo santikiu ne- 
nriklausomuin darbo uniiu su 
ADF mes laikomės to naties 
nusistatymo, kai ir del DUVL 
unijų. Kur jos turi pamatą 
gyvavimui, mes bandome pa
laikyti ir stiprinti jas, podraug 

; klasinę darbo 
unijų vienybę. Pramonėj, kur 
nepriklausomos unijos yra ma
žos ir silpnos, mes stojame už 
tuojautinį sujungimą jų su 
ADF unijomis.

Kokios yra mūsų darbo 
perspektyvos ADF? Mes stip
riname mūsų kovą prieš biuro
kratiją, už klasių kovą. Mes 
esame ADF unijose ne tikslu 
darymo taikos su samdytojais 
ir biurokratais, bet tikslu ka
riavimo prieš juos. Mes da
rysime viską, idant stiprinti 
unijas, organizuoti neorgani
zuotus, vystyti dhrbininkų 
vas, ir laimėti atsakomi 
unijose vietas, kur tikrai 
galima. Mes bandykime 
versti organizacijas į darbi
ninkų kovos įrankius, stiprinti 
ir vienyti stiprų darbo unijų 
judėjimą.

Kas bus, jei mes ištikrųjų 
padarysime progresą United 
Mine Workers unijoj, Jei mes 
pajėgsime adatos darbiniin- 
kuose numaskuoti Zimmerman 
ir Ko., Kellerį Patersone, jei 
darbininkai išrinks į atsako- 
mingas vietas ne vieną Brid
ges, bet šimtus jų į lokalines 
vadovybes, nekalbant jau apie 
nacionalę vadovybę ? Bus di
delių kovų. Darbininkai re- 
voliucionizuosis. Greenai, aiš
ku, tęs savo kairiųjų darbinin
kų mėtymo iš unijų politiką, 
bet jei mes dirbsime gudriai, 
jie nepajėgs izoliuoti mus, o 
jeigu jie išmes mus, tai turės

sų darbininkų veiklą visose 
unijose.^

Prieiname mes prie pa
svarstymo nepriklausomųjų 
unijų. Per tūlą laiką nepri
klausomos darbo unijos, pa- 

I našiai kaip DUVL unijos, 
T augo dviem kryptimi: kai- 
jprpo atskalos nuo ADF ir tar

pe neorganizuotų darbinin
kų. Ndrs nepriklausomose 
unijose Yandasi daug darbi
ninkų ir nepriklausomos 
unijos tūlose pramonėse yra 
didžiausiomis (batukų, ra
dio, baltkalnirių darb., etc.), 
šiuo tarpu nepriklausomųjų 
unijų , augimas apsistojo. 
Daugelis darbininkų suran-

ADF smulkutė. DUVL uni
ja turi plačia įtaką jūrei
viuos. Panašiai yra ir su 
kitom pramonėm, šitos uni
jos turi būti išvystytos kai
po pavyzdžiai d a r b i n i n- 
kams, netgi tiems, kurie yra (kovodami už 
eilėse ADF. Tolydžio, šitos 

v unijos turi kovoti, podraug 
su kitom unijom, už darbo 
unijų vienybę, pasiremiant 
konkrečiais dienos klausi
mais. Josios turi būti pajė-

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVK, DETROIT, MICH.

Telefonas: Evergreen 7J7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystšs profesi
joje ir Brooklyn© apielinkSj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktj 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N* Y.

Teisingas nusistatymas ir 
taktika nieko neišriš. Mes tu
rime organizuoti visas sa^o pa
jėgas, kad pravedus šį nusista
tymą. Jei mes dėsime dides
nių pajėgų sumobilizavimui 
Partijos frakcijų ir gavimui vi
sų Partijos narių į darbo uni
jas; jei sistematiškąi dirbsime 
darbo įmonėse ir fabrikuos, iš
dėstytais dėsniais Atviram 
Laiške, ir jei vesim griežtą ko
vą prieš visokias sektantizmo 
formas, o taipgi( , dešiniojo 
oportunizmo pasidavimus, tuo
met mes stovėsime , kelyje, ve
dančiam linkui įtraukimo mi- 
lionų darbininkų po komuniz
mo vėliava.

(Pabaiga).

tokias unijas, kurios jiems 
patinka, kad daugelis unijų 
yra pusiau legalės ir tiesio
giniai puolamos valdžios ir 
ADF biurokratijos.

Per tam tikrą laiką padė
tis buvo ne visai aiški; bu
vo laukta, ką nuspręs ADF 
konvencija. Daugelis dar
bininkų, ypačiai amatinėse 
ir federalėse unijose, didele 
viltimi žiurėjo į konvenci-1 išmesti šimtus tūkstančių. Mes

Laikrodžių
Vedybinių

jos pasėkas, ir du mėnesiai 
atgal buvo manoma, kad di
delės) ADF dalys susilies su 
n e p r i k lausomom unijom. 
Bet šiuo tarpu tokios per
spektyvos nėra ir būtų dide
lė klaida remti pasitrauki
mą iš ADF bile kovingo fe
deralinio ADF lokalo, ku
ris galėtų pasitarnauti, bū
damas ADF, kovoje už vy
stymą kitų. unijų kovos 
kryptimi, pav., kaip auto
mobilių, gumo pramonėse, 
ir kt.

Dabartinėse sąlygose nė
ra tuoj autinių prospektų su
liejimui didelių masių, neigi 
iš ADF nei iš neorganizuo
tų darbininkų su nepriklau
somom unijom, netgi, jei ir 
būtų galima suvienyti visas 
nepriklausomas unjas, įskai
tant P. M. A. arba M. E. S. 
A. Mes dar vis turime už
daviniu pirmiau izoliuoti re- 
formistinius lyderius minė
tose unijose, jei norime to
kią vienybę pasiekti.

Mes negalime pravesti

■■ BrangakmenaL
Mes perkame seną auksą 

VELTUI
Laike gruodžio menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn '<
Bet., Graham & Manhattan Avės,

k, į. šaknytų;. į» įt. p.
Be Aiigščiąų išdėstytų varžy-' Įrištas su policijos priežiūra. Ge 

mų yra- dar smulkių smulkiau

tas, kadį bus ' skiliiįią, I ka
riuos padarys biurokratai, 
bet, nepaistant, kas atsitiks, 
jei mes būsiįVie viduje, mes 
galėsime budavoti platų revo
liucinį darbo unijų judėjimą.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
______ l Telefonas: EVergreen 7-1661

Jeigu kas mano, kad Lietuvos nemažiau rūpinas ir kalėjimų 
fašistų valdžia tenkinas revoliu- j vidaus režimo sutvarkymu taip, 

kad kuo trumpiausiu laiku pa- 
laužt kalinių sveikatą ir kad iš 
kalėjimų išeitų invalidais—pa
liegėliais. Fašistai puikiai su
pranta, kad palaūžus ir galuti
nai pakirtus politkaliniams svei
katą, jiems išėjus iš kalėjimo,1 
jie jau negal būt tokie kovoto
jai, kaip sveiki kad būtų. Tam 
tikslui (nežiūrint, kad ir anks
čiau buvo žiauriausis teroro re
žimas kalėjimuos) 1932 m. įve
dė visuos kalėjimuos taip vadi
namą “progresyvės” sistemos 
režimą. ' Kame gi esmė ■ tos |P° 
“progresyvės” sistemos režimo? m®n 
Trumpai atsakius—kad grei
čiau fiziniai sunaikint revoliu
cinius .kovotojus, kad atbukint 
jų galvojimą, neduot politiniai 
lavintis ir mokintis, kad palaužt 
jų revoliuciningumą ir demora- 
lizuot politkalinių eiles. Tuo 
tikslu uždraudė politkaliniams 
gaut ir laikyt bent kokias kny
gas, žurnalus, laikraščius iš už
sienio, kad ir buržuazinius; re
gistruoja ir kontroliuoja rašo
mąją medžiagą; uždraudė dau
giau, negu tris kilogramus mais
to, pusę pakiuko tabako gaut 
per savaitę iš laisvės; pasima
tymą su giminėmis duoda tik 
per dvi savaites kartą ir tai tik 
15 minučių; duoda tik per dvi 
savaites vieną laišką gauti ir 
parašyt; sumažino pasivaikščio
jimą šviežiame ore iki pusva
landžio ir dar tuomi pat laiku 
priverstina, pasityčiojimo “gim
nastika ” užima apie 20 minx; 
dienos metu (nuo 6 vai. ryto iki
9 vai. vak.) , nežiūrint, kad ir i tais arba tuojaus po arešto. Ka-< 
kaip nesilptų, peturi tiesos ne dangi Lietuva neturi nei savo 
tik ant suolę prigulti, jau ne
kalbant apie prigulimą Jiįt na
rų, bet neturi tiesos ąnt rankų kaip Francija ir kitos kapitališ- 
galVą paremta prie stalo sėdint; tinęs valstybės, tai tremia šiaip 
uždrausta jbent kokie žaiįįmkį 'į įvairius užkampius per visą 
k, į.šaUmUtų,' ŠąŠl^į ji? it. p. 1; Lietuvą. Ištrėmimas būna su-

į)ent ką gauti iš laisvėj - išįti-; 
siems mėn., atėmimu pasivaikš
čioti gryname ore ir kitais su
varžymais. Bo tų taip vadina
mų “mažesnių” baudimo būdų 
randas specialiai baudžiamoji 
grupė, kurioj pakliuvęs turi ne
mažiau tris mėn. išbūti visiš
kai izoliuotas, specialiai apreng
tas kuobjauriausiais ir suply
šusiais rūbais, visiškam pasity
čiojimui.

Dabartinis fašistų teroro reži
mas specialiai taip sutvarky
tas, kad galėtų kuo daugiausiai 
prisikabinėt prie politinių kali
nių ;ir nuolatos baust ir kankint, 
žinoma, ir fašistinė kai. admi
nistracija nesivaržo. Dažniau
siai kaliniai jiems- paskelbiant 
bausmes ir nežino, kada .jie 
“peržengė” arba kame “prasi
žengė” prieš kalėjimo režimo 
taisykles.

Apie kalinių būklę nerašysiu, 
nes nesenai jūsų laikraštyj tilpo 
laiškas iš Kauno kalėjimo. Ki
tų visų fašistų kalėjimų reži
mas esmėj nesiskiria nuo Kau
no kalėjimo.
Administratyves Bausmes

Be fašistinių teismų nuteis
tąją ilgiems metams kalėt ko
munistų, revoliucinių darbinin
kų ir valstiečių, visuose Lietu
vos kalėjimuose yra dar šimtai 
per ištisus metus administraty- 
viai baustų. Administratyviai 
baudžiami tie revoliuciniai dar
bininkai ir valstiečiai, kurie per 
masinius įtręštus areštuojami, 
ypatingar revoliucinių švenčių 
metu, per darbininkų streikus 
ir kitus darbo žmonių pasiprie
šinimus bei išstojimus prieš fa
šistų valdžią, kuriems žvalgy
bai nepasiseka suprovokuot by
las ir neturint jokių “nusikalti
mo” įrodymų atiduot teismui. 
Yra daugelis desėtkų draugų, 
ant kurių žvalgyba specialiai 
užsisėda (daugiausiai ant 
draugų, kurie buvo teismu bau
sti ir yra atsėdėję daugelį me
tų kalėjimo), nuolatos perse
kioja areštais ir admįnistrdty- 
yiu baudimu, kurie peV metus 

du tris kartūs atsėdi po tris 
laisvėj pabūna tik 

trumpas pertraukas. Adminis
tratyviai dažniausiai baudžia iš 
karto trimis mėn. Toks nuola
tinis terorizavimas baisiai iš
kankino, nes išėjęs iš kalėjimo, 
nespėja susitvarkyt ir darbo 
gauti ir vėlei areštuojamas, ir 
taip daroma ištisais metais, kol 
galų gale dar sugalvoja kur 
nors ištremti kokiam nors Lie
tuvos užkampy.

A d m i n i stratyviai baudžia
mieji, apart viso to kalėjimo re
žimo “gerumų”, yra kankinami. 
Teismu baustieji turi dar vie
ną pasityčiojimą ragaut. Jie 
tyčia sodinami tarp .kriminalis
tų, įvairių provokatorių ir skai
tomi kaipo kriminaliniai nusi
kaltėliai.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
ką skelbė Prūseika - But 
ir Ko. Tfk vėlesni sklokoj

tokiu supratimu mes kovo
jam už darbo unijų vienybę. 
Mes ne iš principo palaiko
me darbo unijas išlaukyj 
ADF. Bet nei (H mes siūlo
me stoti į ADF bile išlygo
mis. Kiekvienas atvėjuj 
mūsų taktika yra nustato
ma tuo supratimu: -.kaip 
geriausiai mes galėtum va
dovauti masių kovom.

Maisto ir baldų pramonė
se DtJVL unijos yra, kai 
kur, didesnes, negu ADF. 
Kailiasiuviuos DUVL unija

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūžies 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 Į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

giauĮių 
kalėjimas numatytas deL' 250- 
300, o dabar kaliųama 800-1000. 
Taip pat ir kituos visuos Lietu
vos kalėjimuos. ; Fašistų val
džia yra dar suplanavusi Kau
ne pastatyt didelį “modernišką” 
kalėjimą. Tiktai dėka ekono
minio krizio, nesugeba tai pa
kol kas įgyvendinti.

Kadangi tokis didelis krizis 
kalėjimų patalpomis, o revoliu
cinis judėjimas vis auga ir ple
čiasi, kaip miestuos taip ir kai
me, fašistų valdžia imasi ir ki
tų persekiojimo priemonių, 
kuriomis nemažiau kankina į jų 
nasrus pakliuvusius kovotojus, 
kaip ilgiems metams tupdant 
kalėjime.

Kalėjimų Režimas
Fašistinė Lietuvos buržuazi

ja ir jos- valdžia nesitenkino 
vien kalėjimų statymu. Jinai

unija 
bandėme 
pasirodė 
darbas, 
neatėjo į 
Uniją, bet buvo įvesti į P.M.A. 
(nepriklausoma unija) naujų 
makliorių, o jei mes būtum 
stovėję kitaip, ir jei būtum 
vadovavę jų. kovose, tai pa
sekmės, veikiausiai, būtų 
buvę kitokios. Galimas daik-

rai, jeigu kuriam paskiria per 
šių pašityįčiojimo; įr terorizavi-. | savaitę kartą eiti į policijos 
mb būdų, kurių čįą- neišdėstysiu. | nuovadą registruotis, bet dau- 
Imkim <kad ir tokį—jeigu kas giausiai būna paskiriama arba 
iš kalėjimo administracijos at--du kartu per savaitę arba kas 
eina į kalėjimo korpusą, duoda-1 antrą dieną. Ištrėmimai api
ma komanda “stot ramiai” ir brėžti tam tikrom vietom, kur 
visi kaliniai kamerose turi išsi 
rikiavę stovėti ištisomis valan
domis, kol ponybė iš korpuso iš-i ba tam tikrame miestelyje turi 
eina, arba kaliniams esant kie
me, prisiartinus kam iš kalėji
mo ponybės, reikalaujama, kad 
prieš ponybę .kaliniai stovėtų 
kepures nusiėmę ir t. t.

Jeigu kalinys ką nors iš tų 
reikalavimų “peržengia” arba 
netaip išpildo 
įvairiausiom ž i a u r ia u ą iomis 
bausmėmis: karceriu, karcerio 
padėtim kamarose, atėmimu

RADIO VALDOMOS
SPROGIMŲ TORPEDOS
WASHINGTON? — Vy-0 

resnysis oficierius K. K. V. 
Casey, du Pontų amunici-; 
jos kompanijos patarėjas 
per 30 m., praneša tyrinė
jančiai senatorių komisijai, 
kad dabar galima pagamint 
sproginiais užtaisytas tokias 
torpedas, kurios pačios, lėlj* 
tų oru, panašiai kaip orlai
viai. 1 Tas torpedas galėsią 
valdyti radio. bangomis ir 
nutaikyti ant priešų miestų. 
Casey taipgi sakėt jog pojū*' 
riniai laivai (submarinąi) 
bus taip išvystyti, kad galės 
bombarduoti miestus, esan
čius už 20 bei 30 mylių nuo 
marių pakraščio.

Kalėjimai
Nežiūrint, kad iš caro laiku 

Lietuvoj paliko nemažai kalėji
mų, bet tai negalėjo ir negali 
patenkint fašistinę Lietuvos 
buržuaziją. Kad apsidirbt su 
revoliuciniais. darbininkais, Lie
tuvos fašistų valdžia griebėsi 
tą spragą užpildyt. Visu smar
kumu statė visą eilę naujų ka
lėjimų, senuosius praplečia ir 
sustiprina. Naujus kalėjimus pa
statė Mariampolėj, Raseiniuos, 
Bajoruos, Utenoj ir Zarasuos. 
Ir vis tiktai vietos neužtenka. 
Visi dabartiniai? kalėjimai dų 
ir daugiau kartu prikimšti, ne
gu juose numatyta vietų. Taip; 
Kauno kalėjimas yra numaty
tas del 400-500 kalinių, dabar 
kalinama 1,000-1,200

Ištrėmimai ir Policijos 
Priežiūra

Ištrėmimai p r a k ti k uojami, 
dažniausiai, pirma atsėdėjus 
tris mėn. administratyviai baus-

MHIRHVnMI

voliotis ir penėt parazitus. Po
licijos etapo metu ir ištrėmimo 
vietoj jokio maisto iš valdžios 
neduodama. Dažniausia ištre
miamieji darbininkai ir darbo 
žmonės neturi nei cento kiše
nių j e, tenka badaut, arba ten
kintis pakeliui užjaučiančių 
žmonių (jei tokie pasitaiko) pa
rama.

Atsidūręs trėmime, pats turi 
susirast butą ir pragyvenimo 
šaltinius—darbą. O surasti 
darbą ne taip jau lengva, nes 
yra vietinių darbininkų didelis 
perteklius, be to, buožės ir sam
dytojai vengia tokius “nenuo
ramas” samdyt. Be to, dar jei
gu kur ir susiranda darbą, tai 
toks dažnas policijoj priverstas 
ėjimas registruotis kliudo ir ne
duoda galimybės difbt.

:Iš to kiekvienam aišku, kad 
ištremtųjų padėtis taip pat be 
galo sunkį, ir nepakenčiama. 
Jiems turi eit į pagelbą su sava 
parama Raudonoji pagelba, bei 
kitos darbininkų organizacijos 
ir darbininkai bendrai. B^t da
bartiniu metu, kad Lietuvos 
darbo masės, tęsiantis visai ei
lei metų chroniškai bedarbei, 
smarkiai nubiednėjusios ir de- 
sėtkai tūkstančių . darbininkų 
patys neturi tai dienai kuomi 
maitintis, tai aišku, kad para
ma yra smarkiai apribota ir 
menka visiem politiniam kanki
niams, pakliuvusiems fašistų 

'nasruose. O kur dar politkali- 
mių ir ištremtųjų visa eilė šei
mų, kurias taipogi reikalinga 
paremti ?

Lietuvos darbininkai visuo
met jautė brolių Jungt. Valstijų 
lietuvių darbininkų paramą sa
vo kovoje. Ypatingai mes tai 
jautėm tuojaus po fašistinio 
perversmo Lietuvoj. Tiesa, da
bar ir pas jus sunkiai bedarbė 
slegia, bet Lietuvos darbinin
kai brangina kiekvieno ar tai 
didesnę, ar tai mažesnę materi-* 
alinę ir moralinę paramą iš už- 
jūryj esančių klasės draugų.

Buvęs Kalinys.
29-XI-34 ,m.

HARMAN



Bolševikų “Pragaro Kankinys”

e. ,• . /tf.Qv til. . V& M-..Afc
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* MONTELLO, Mass.—Gruo
džio 6 d.. Winthrop Public 
School salėj, buvo prakalbos, 
kurias surengė St. Roko lietu- 

. vių parapijos kunigai. Kalbė
jo vyskupas Teof. Matulionis, 
kuris už šnipinėjimą caristų 
naudai buvo bolševikų sučiup
tas ir padėtas į kalėjimą. Per 
plakatus iš anksto pasakė, kad 
jžangos nebus ir kolektos ne
darys, todėl daug prisirinko 
publikos. Įeinant išdalino ma
žus konvertėlius, bet čion be
darbė, tai mažai kas aukavo.

Pirmininkauja kun. švagž
dys. Dar vyskūpui nesant sa
lėj, paaiškina apie jį, kaipo 
bolševikų “nuglostytą” asabą. 
Sakė, apie j| daug aiškinti ne
reikia, nes, girdi, vietos komu
nistai plačiai išnešioję apie jį 
lapelius. Tuose lapeliuose pa
rašyta tikra teisybė.

Pribuvus’vyskūpui, pagerbi
mui jo, užkamandavoja publi
ką sustoti, bet ne visi sustojo, 
kiti sau sėdėjo ramiai. O vys
kūpas sėdi ant siauro krėslo, 
su užmerktom akim, raudonu 
Šaliku per juosmenį, su auksi
niu kryžium ant krūtinės. Vys
kūpas, atsistojęs, pradeda kal
bėti per garsiakalbį:

“Palaiminu Amerikos lietu
vius kunigus, kad jų triūsu pa
statytos gražios bažnyčios ir 
puikiai įrengtos.”

Toliau jis pagyrė lietuvius 
katalikus, kad davės save mul
kinti ir dėjo pinigus pastaty
mui bažnyčių ir užlaiko kuni
gus ir klebonijas su visais pa
rankamais. Pareiškė nieko 
tiek daug netroškęs, kaip ma- 

i tyti Ameriką ir kaip čion žmo
nės gyvena. Dabar to atsie
kęs.

Pradeda kalbėt apie Rusiją 
ir Sovietų tvarką. Girdi, 1917 
metais ištiko revoliucija, nu
vertė caro valdžią. Tada val
dė eserai. Jie nedarė jokių 

z permainų link tikėjimo. Vė- 
liau užėmė valdžią socialistai 

4 / su Kerenskiu priešakyje. Tie . • • v • . . . _ _
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Antrad,, GruOci.

Easton, Pa

Valdyba.
(298-300)

su gruodžio 25 diena.
Volga.

i ■■■■ gum-j 1111 i ii i
Trys Dainos Apie Lwiin%.* VerU 
kiekvienam pamatyti. t l

Prasidėjo su gruodžio 11 d. ir baig
sis ‘ —
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Draugijų Atydai

Gardner, Mass

sachusetts Institute of Techno
logy; penkias seseris (keturios 
Lietuvoje), taipgi motiną ir 
brolį.

Palydėti buvo su virš dvi
dešimt mašinų giminių ir drau
gu ir buvo dvidešimt penki 
skirtingį gėlių bukietai. Palai
dota laisvai, be jokių zababo 
nų. Ant kapų d. J. Galgaus- 
kas, iš Norwood, Mass., pasa
kė labai pritinkamą ir giliai 
jausmingą prakalbą.

Tiktai su virš penki metai, 
kaip draugai Kaulakiai apsi
stojo gyventi šioje apielinkėje, 
Marlboro ir Hudson, Mass., 
bet jau buvo radę tikrų drau
gų lietuvių, su kuriais draugiš
kai sugyveno ir kurie taip 
skaitlingai atsiliepė paskutinio 
atsisveikinimo valandoje.

rasite taip naudingos kultūros 
ir darbininkiškos apšvietos or
ganizacijos, kaip ALDLD! 
Garbė būti tokios organizaci
jos nariu! Tad neapleiskime 
jos, bet budavokime, dirbki
me jos labui.

Susirinkime išrinkta darbi
ninkai delei parengimo, kuris 
rengiamas 4 organizacijų 
(LDS 51 kp., LDS Jaunuolių 
kuopos, ALDLD 13 kuopos ir 
Vengrų International Workers 
Order kuopos) ir kuris įvyks 
5 d. sausio, 1935 m. Lietuviai 
dalyvaukite jame, nes bus pui
ki programa. Grieš dvi orkes- 
tros ir bus naudingi išlaimėji- 
mai.,

Kuopos valdyba paliko veik 
ta pati, išskyrus sekretorių— 
juomi bus d. K. Bakanauskas. 
Nors susirinkimas užsitęsė ga
na ilgai, nariai išsiskirstė pilni 
gęro ūpo ir pasiryžimo dau
giau veikti ALDLD naudai.

Eugenija.

visokias parodas prieš tikėji
mą, sako prakalbas, kad jdie- 
vo nėra, kad žmogus iš “mon- 
kės” paeina. Jie kalbą po 2 
valandas, o jeigu kas nori ap
ginti tikėjimą, tam duodą kal
bėti po 10-20 minučių.

Priminė, kad Rusija yra di
delė šalis, kad bolševikai val
do šeštą dalį pasaulio. Liepė 
parapijonams poteriauti, kad 
dievas išnaikintų komunistus 
ir grįžtų kita valdžia, prie ku- 
ros kunigai galėtų liuosai mul
kinti žmones.

Pabaigus jam kalbėti, 
mininkas, kun. švagždys, 
jį pasodino ant krėslo ir,
vęs palaiminimą, sako: “Tu ir 
vėl grįši į Rfrsiją dievo žodį 
skelbti (šnipinėti prieš darbi
ninkus), tai papasakok ten, 
kaip Amerikoj, kapitalistų ša
lyje, darbininkai gyvena de
presijos varginami.”

Parapijonąi, namo eidami 
kalba: “Nieko blogo pas tuos 
bolševikus!”

iškalbėjus 10 “Sveika Marijų,” 
vienuoliktą mazgiuką druska 
paženklindavę. (Pasirodo, ant 
kiek kunigai žiopli, lig 10 
“Sveika Marijų” atkalbėję ir 
suklysta.)

Per tardymą bolševikai pra
šę, kad šnipinėtų valdžios 
naudai, tai paleisią (bet reikia 
suprasti, kad jiems liepė nus
toti šnipinėjus). Vėliau, sako, 
kunigus išvežę į Salavesko sa
las, kur turėję dirbti giriose. 
Girdi: “Mes, visi kunigai, bu
vome daikte, atskirti nuo kitų 
kalinių todėl, kad nevarytume 
agitacijos prieš valdžią. Geros 
duonos ir košės, cukraus, ar-*- 
batos, daugiau gaudavom, ne
gu Leningrado kalėjime. Vie
nas iš mūsų, kunigų, mokėjo 
padaryti iš blėkinių gražius 
kielikus; mes pasidarėm gar
daus vyno iš razinkų, pasida-* 
rydavom ostijas ir, kitam kam
baryje, ant viršaus, laikyda- 
vom mišias.”

Priminė, kad sveiki kunigai 
turėję padirbti nuskirtą kiekį 
darbo. Jeigu tinginiavę, tai 
mažiau gaudavę valgyti. Bu
vę daktarų peržiūrėti: kurie 
silpni, tiem mažiau reikėję 
dirbti, o kurie dar silpnesni, 
tiem visai nereikėję dirbti. 
Darbas buvęs giriose, kirsti 
medžius. Kaip nepatyrusiems, ■ 
tai sunku būdavę medį 
pjauti: pjūklą sugnybdavę ir 
kitokių nelaimių pasidaryda
vę. Buvę apauti vyžomis ir! 
dėvėję darbiniais drabužiais.! 
Buvę ir tokių, kurie nenorėję; 
dirbti, tai tyčia 
pirštus.

Užklaustas per 
kaip ten dabar 
gyvena, atsakė:

“Darbininkai padalinti į tris 
kategorijas: sunkaus darbo 
žmonės pirmoj kategorijoj, 
gauna daugiau duonos ir šiaip 
valgių; lengvai dirbanti ofisų 
darbininkai gauna mažiau 
duonos ir šiaip maisto; kurie 
dar lengviau dirba, dar ma
žiau gauna valgyti.”

Užklaustas per pirmininką 
kokios ten darbininkų algos, 
atsakė:

“Moka pagal profesiją po 
150 ir iki 300 rublių į mėnesį, 
o inžinieriams ir kitiems vir
šaus tūkstančio rublių, ir dau
giau.”

Užklaustas, kaip ten bran
gus pragyvenimas, atsakė:

“Kurie daugiau uždirba, tie 
brangiau moka už tą patį butą 
ir maistą. Bet kur darbinin
kas moka 45 kapeikas už nak
vynę, tai kunigui reikia mokėti 
50 rublių.”

Girdi, buožes naikiną, o stei- 
gią kolchozus. Kolchozninkam 
duodą ir karvę laikyti, bet val
džiai turį mokėti taksus. Jei
gu veršis atsirandąs, nevalia 
esą jį pjauti, turį atiduoti kol
chozams arba valdžiai.

Pareiškė, kad miestai ten 
auga. Nors budavoja naujų 
namų, bet jų trūkstą todėl, 
kad daugumas bėgą iš kolcho
zų į miestus. Taipgi priminė, 
kad iš buržujų atimtuose di
deliuose palociuose dabar dar
bininkai gyvena, tik, girdi, gas- 
padinėms bėda, kad joms ke
lioms reikia virti prie vieno pe
čiaus. Priminė, kad komunis
tų obalsis yra padaryti beklasę 
visuomenę, jų tikslas, girdi, 
panaikinti buržujų klasę ir iš
naikinti buožes.

Sakė, kad per badmeti, 1922 
m., Amerikos žmonės šelpė 
badaujančius, taip pat davęs 
pinigų ir “šv. tėvas, 
popiežius. Už tą, būk, ir da
bar jį ten garbavoją. Tikėji
mas Rusijoj grįžtąs, ypač ka
talikų. Daug pravoslavų per
einą į katalikų tikėjimą. Vai
kus esą nevalia mokinti tikėji
mo iki 16 metų. O po 16 me
tų jau sunku padaryti katali
ku. Sakė, kad ten yra bedie-

pir- 
vel 
da-

Šalna*

Philadelphia, Pa

Pavyzdingas Susirinkimas

Gruodžio 9 d. buvo laikomas 
ALDLD 13 kp. metinis susirin
kimas. Narių atsilankė gana 
skaitlingai, išskyrus kelius, 
kurie, kaip ir paprastai, nema
to reikalo dalyvauti susirinki
muose. Padaryta visa eilė ge
rų tarimų ir jau prisirengta 
prie kitų metų pradžios veiki
mo. Vienas iš svarbiausių ta
rimų buvo prisidėjimas prie 
pasiuntimo delegato į Bedar
bių Kongresą Washingtonarl, 
5-7 d. sausio, 1935 m. Delega
tu išrinktas d. W. Tilvikas ir 
kuopa nutarė prisidėti finansi
niai prie padengimo kelionės 
išlaidų. Nutarta rengti pra
kalbas apie vidurį sausio mė
nesio, taipogi nutarta rengti 
perstatymą su šokiais ir pro-J 
grama, apie galą sausio ar'( 
pradžią vasario mėnesio. Tam 
darbui išrinkta reikalingos ko
misijos ir laikas bus paskelb
tas vėliau. Visi tėmykite!

Buvo išduotas raportas iš 
draugiško vakarėlio, kuris įvy
ko 1 d. gruodžio. Vakarėlis 
pavyko visapusiškai ir davė 
suvirš $20 pelno. ALDLD 13 
kp. labai dėkinga visiems at
silankiusiems. Kiek teko gir
dėti, visi vakarėlio dalyviai 
buvo patenkinti, ypatingai 
šaunia lietuviška muzika, ku
rią suteikė d. J. Pocius, iš Pa
terson, N. J., ir abu Senkevi
čiui. Ateityj bus pasistengta 
visuomet turėti gerą lietuvišką 
orkestrą šokiams. Ačiū d. Po
ciui už draugišką kooperavi- 
mą!

Kadangi ALDLD 13 kp. nie
kuomet neatsiliko nuo visos 
organizacijos rėmime darbi
ninkiško rev. judėjimo, tad ir 
šiame susirinkime, skaitant at
sišaukimą Lietuvos politinių 
kalinių, reikalaujant, kaip mo
ralės, taip materialės pagęl- 
bos, nutarta iš iždo paaukoti 
$2 ir draugai-gės ant vietos 
sumetė dar $6. Viso susidarė 
$8. Aukavo sekamai: Po $1 
—J. šlapikas ir L. Tilvikas; 
po 50 centų :—A, ■ Švėgžda, 
K. Judickas, M. Urba, ir B. 
E. Senkevičienė ;i F. Urba 41 
centą; po 25 centus:—M. 
Švegždienė, F. Bačkis, ir V. 
Stančiukas. Smulkesniais 84 
centai. Pinigai pasiųsti Prieš- 
fašistiniam Susivienijimui. Tai
pogi priimta protesto rezoliu
cijos prieš kankinimą politi
nių kalinių, reikalaujant jiems 
žmoniškų sąlygų, kaip ir visuo
tino paliuosavimo. Rezoliuci
jos pasiųstos Lietuvos prezi
dentui Smetonai 
taigoms.

Reiškia, mūsų 
padarius keletą 
linksminimo vakare sunaudoja!

svarbiems tiks-' Kreivėnas prenumerata už me
ilus $1.50, viso $4.50.

Nutarta pasiųsti rezoliuciją 
Todėl Lietuvos prezidentui A. Sme- 
labai tonai,, reikalaujant geresnių

ELIZABETH, N. J.
ALDLD 54 kp. metinis susirinki

mas įvyks seredoje, 19 d. gruodžio 
(Dec.), 408 Court St., 8 vai. vakarą,, 
bus renkama nauja valdyba seka
miems metams ir bus visa eilė kitų 
svarbių dalykų aptarimui. Dalyvau
kite visi nariai ir atsiveskite naujų, 
narių. Kurie dar neužsimokėjote 
duoklių, tai šiame susirinkime užsimo
kėkite, nes organizacijai labai yra 
reikalingi pinigai.

ŠVIEŽIAS..
MEDUS

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jauX 
išpildėme. Turime- 40 
galionų tikro, šviežio, lie- 

pų žiedų medaus. - , * *

Gedulingiem paminėjimam 
sušaudytų keturių Lietuvos 
darbininkų klasės vadų yra 
prirengti speciališki plakatai. 
Kur yra rengiamos tuo reika
lu prakalbos, tuojau reikalau
kite plakatų.

PrisiųSkite “Laisves” Admi
nistracijai orderį su pažymėji
mu: kada ir kur prakalbos 
įvyksta, kas dalyvauja progra
moje, kalintą valandą pradžia 
ir kiek plakatų.

Už plakatus kainos yra 
karnos:

Už 
Už 
Ūž 
Už 
Už 
Už

ALDLD 53 Kuopos Darbai

Lapkričio 24 d. kuopa pa
rengė puikią vakarienę ir šo
kius. žmonių buvo nemažai 
ir visi buvo gerame ūpe. Taip
gi ir gaspadinės buvo gabios, 
tai ir vakarienė buvo skani ir 
gera.

Laike vakarienės draugas A. 
Milleris trumpai paaiškino 
apie Scottsboro jaunuolius, 
kad darbininkiškos organizaci
jos išlaikė juos gyvus lig šiolei 
ir kad darbininkams ir toliau 
reikia juos gelbėti nuo mirties. 
Tuoj moterys stojo aukų rink
ti. Surinko $4.50 Scottsboro 
jaunuolių gelbėjimui ir pa
siuntė Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui.

Gruodžio 7 d. kuopa laikė 
susirinkimą. Naujų narių pri
sirašė 5: K. Aukštikalnienė, J. 
Aukštikalnis, A. Punienė, A. 
Punis ir A. Glebavičius;

A. Glebavičius*

Už Kvortą 75 centai* 
Už Galioną $2.75 *

Jau tūlas laikas, kaip ponas 
Kisielius duoda programą per 
radio kas vakarą. Koks Kisie
lius, tokia ir programa; pagal 
Jurgį ir kepurė. Kas mielas 
vakaras mala ir mala tuos pa- 

i čius rekordus, apvartydamas 
.J nuo vieno šono, ant kito. Tie 

rekordai seni, seniausių davat
kų nudėvėti, jokio žingeidu- 

jmo ir jokios dailės juose ne- 
• girdėsi. Tada klausimas, kam 
.nauda iš tokios programos? 
Atsakymas: tiktai Kisieliui.

Dar reikia pasakyti, kad po
nas Kisielius daug turi mo
kintis, kol išmoks kalbėti. Jo 
kalba monotoniška, jokio ak
centavimo kalbos pas jį nėra. 
Atrodo, kad katalikų sriovėj ir 
nėra gabesnio žmogaus.

se-

Naudokite medų vietoje JL 
cukraus. Nelaukite pir-* » 
kimui medaus pakol turė-*» 
site šaltį. Naudokite me-«» 

dų, kad neturėtumėt «» 
J šalčio! «»
X Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: 
4* < c

t.

nusikirsdavę

i

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ir kitoms įs-

Marlboro, Mass

Romos

Reporteris.

organizacija 
dolerių pasi-

pirmininką, 
darbininkai

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Valdyba.
(299-800)

reikalaujant geresnių 
sąlygų ir galutino paliuosavi- 
mo politiniams kaliniams Lie
tuvoje.

PHILADELPHIA, PA.
Krutami Paveikslai apie Leniną
Europą teatre, 16 and Market St. 

yra rodomi labai puikūs krutami pa
veikslai apie Leniną. Užvardyti

Jersey City, N. J.irgi buvo užimti karo reika- 
lais, ir tikėjimo nekliudė. Vė
liaus, tais pačiais metais, spa-

Nesenai atidarė radio stotį 
Antanaitis. Programą duoda 
kartą į savaitę, kas pirmadie
nis. Jis duoda daug geresnę 
programą ir tinkamiau yra ve
dama. Programą veda Anta
naitienė. Trūkumų dar yra ir 
čia.

250-41.25;
500—$1.75;
1,000—$2.25;
1,500—$2.75;
2,000—$3*OO;
3,000—$3.75.

Ant antros puses plakato 
yra atspausdinti kalinių atsi
šaukimai. Todėl tų plakatų 
reikia imti po daugiau ir labai 
plačiai juos skleiskime tarp 
lietuvių.

Siųsdami . užsakymus malo
nėkite prisiųsti ir pinigus, tub- 
mi palengvinsite įstaigai', nes 
patys matote, kad kaina už 
plakatus yra labai žema.

“Laisvės” Administracija.

; PRAŠYKITE , j
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagęlbą pasiliposa- 

■ vienui ’ nuo šalčio (rfesmįgun)o ir 
nuo , paprasto ’ galvofe 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 BRĘT-O-COL LAB 

500 Grand Street 
Brooklyn, If.t Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntini.

cija. Kerenskio valdžia likos 
nuversta ir užėmė komunistai, 
kaip juos vadina, bolševikai, 

kio ir tie nieko nedarė 
prieš tikėjimą, bet po dviejų 

esių išleido deklaraciją, 
d visos šalies privatiškas 

suvisuomenintas, pavės
is valstybei. Visos bažnyčios 

irtos nuo valstybės ir jų 
i suvisuomeninti. Tą vis- 

ą paskelbė laikraščiuos ir 
lip atsišaukimuos ir liepė ne- 
riešinti.

Pravoslavų kunigai 
pasidavė, bet mes, katali- 
nigai, visi išėjom prieš 

ią, sakėm, kad mes baž- 
ir jų turtų jums neduo- 

f Turite tartis su šv. tė- 
ofnos popiežiumi. Mes 
ome parapijonus, kad 
protestus prieš valdžią, 
protesto demonstracijos. 

OnstrAntus valdžia visaip 
o, kitus statė prie sienos 

sušaudymo, bet nė vieno 
iudė« Kur buvo 20, parapi- 

tį jbažnyčias paliko at- 
as, o kur mažiau, tai užda-

Pas jį galima garsintis vi
soms sriovėms ir darbininkų 
organizacijoms, bei jų paren
gimams. Pas Kisielių darbi
ninkiškų organizacijų parengi
mų nei už pinigus negarsina.

Reporteris.

Svarbu Visiems

Yra šaukiama konferencija 
visų darbininkiškų organizaci
jų ir partijos branduolių, gruo
džio 23 d., 1934 m., 2 vai. po 
pietų, 1931 N. Franklin St. 
Šios konferencijos tikslas yra 
padaryti tinkamą prisirengimą 
prie Lenino minėjimo sukaktu
vių. Tad visų mūsų organi
zacijų, kurios dar neišrinkote 
delegatų, valdybos pasitarę 
dalyvaukite minėtam susirin
kime.

Gruodžio 6 d. įvyko ALDLD 
16 kuopos susirinkimas. Narių 
dalyvavo 7. Buvo renkamos 
aukos Lietuvos politiniams ka
liniams. Nutarta paaukauti iš 
kuopos iždo $3. Aukų surink
ta $2. Aukavusių vardai: M. 
Sabaliauskas, J. šalčius, A. 
Zaviša po 50 c.; J. B. Peserps- 
kis ir A žalkauskas po 25 c.

Skaitytas atsišaukimas nuo 
Kanados darbininkų, kad pa- 
gelbėtume išleisti savaitraščiu 
“Darbininkų žodį.” Kuopa 
taipgi aukavo iš savo iždo $2. 
Nariai aukavo sekamai: J. B. 
Paserpskis, A. Zaviša, J. Šal
čius, A. žalkauskas po 25 c. J.

PORT CARBON, PA.
ALDLD 159 kuopos susirinkimas 

įvyks 23 d. gruodžio (Dec.), 10 vai. 
ryto, draugės J. čiupalienės namuo
se. Visi nariai malonėkite dalyvaut, 
nes turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt, taipgi galėsite atsiimt naują 
numerį “šviesos.”

Cur pirmiau bažnyčios bu- 
su bokštais, o ant jų kry- 

, dabar plevėsuoja raudo-
i vėliavos. Vienos bažny

čios paverstos į sandėlius, ki
te | mokyklas, į ligonines' ir tt.

Kunigus, kurie ėjo prieš val- 
žią, ėmė areštuoti ir uždaryti 
kalėjimą.” (Leningrado kalė- 

o valgj nelabai nupeikė.)
Duonos kalėjime gauną apie 
svarus. Duona labai gardi.

“Jūs, Amerikoj, tokios negau
dai,” sako vyskūpas. Į kalėji
mu einant iškrečią kišenius, at

rėžančius. Be£, girdi, jie
> šniūrų susimezgę rožančius

poteriavę. Kad nesuklydus vių organizacijos, kurios daro

Philadelphijos d a r b ininkų 
knygų krautuvė daro specialį 
20 nuoš. nupiginimą ant visų 
knygų. Nupiginimas prasidės 
su 20 diena šio mėnesio.

Draugai darbininkai, jūs, 
daugelis, perkate savo vaikams 
kalėdines dovanas vienokias ar 
kitokias. Daugelis iš jų pra
leidžiate ir gana daug pinigų 
tik ant žaislų ir šiaip nenau
dingų dalykų. Vėliau nusis- 
kundžiate, kad jūsų vaikai ne
nori dėtis prie darbininkiškų 
organizacijų, kad jie seka Am
erikos patriotizmą. Tad, tė
vai, padarykite naują žygį. 
Ateikite į darbininkų knygyną, 
46 N. 8th St., ant antro flioro, 
ir nupirkite savo vaikams ang
lų kalba knygutę, ypatingai 
vadovėlį pradiniam mokintis. 
Tie vadovėliai turi labai daug 
paveikslėlių patraukiančių vai
kam žiūrėti ir skaityt. Prie

tuos pinigus 
lams, kaip tai politinių kali
nių rėmimas, dalyvavimas Be
darbių Kongrese ir tt. 
tokia organizacija yra 
naudinga ir yra remtina. Klai
dą daro tie, kurie del vieno
kios bei kitokios priežasties 
nepaiso organizacijos, nelanko 
jos susirinkimus ir neprisideda 
prie jos būdavojimo ir stipri
nimo. Ir ne tik klaidą daro, 
bet ii* asmeninę skriaudą sau 
patys padaro, jeigu nepaiso 
taip svarbių leidinių-khygų ir 
žurnalo, kokiu yra leidžiamas 
dabartinis, “šviesa”. Pereita
me susirinkime atsilankę na
riai gavo ketvirtą numerį žur
nalo ir dar priedo puikią d. 
Kapsuko parašytą knygą apie 
Lietuvos Sovietus. Juk tai is
torinis dokumentas! Ir nariai 
džiaugėsi gavę taip svarbius 
raštus. Niekur pasaulyje ne-

to yra labai daug įvairių kny
gų visokiais klausimais. Tad 
suteikite savo vaikam geriau
sią dovaną.

Knygynas atdarąs nuo 9 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro kas die
ną.

> Man tenka dar parašyti apie 
velionę Emiliją Kaulakienę, 
kuri pasimirė lapkričio 24 d., 
Marlboro, Mass.

Velionė apleido Lietuvą 
1908 metais, atvažiuodama į 
Lewiston, Me., ir nuo pat pir
mos dienos buvo nare darbi
ninkų organizacijose ir ėmė 
dalyvumą veikime. Per kelis 
metus buvo sekretorė Lietuvių 
Darbininkių Susivienijime (LD 
SA). Visą laiką dirbo audi- 
nyčioj prie šilkų ir vilnonių. 
Buvo pirmos rūšies šeimininkė.

Mirdama apleido savo vyrą, 
Frank Kaulakį, ir du sūnų, abu 
studentus. Frank, jaunasis, 
chemijos skyriuje North
eastern University, o Arnold 
randasi chemijos skyriuje l$as-

E. ST. LOUIS, ILL.
Kompartijos sekcija rengia Daily 

Worker naudai bankietą ir “raffle,” 
nedėlioję, 23 d. gruodžio, Yocis sve
tainėje, 537 Collinsville Ave., 7 vai. 
vakaro. Apart skanių valgių bus ir 
gardžių gėrimų, ir po bankietui bus 
laimėjimai, kurie norės, galės pasi
šokt. Kviečiam visus dalyvaut, pra
leisite linksmai laiką ir kartu parem- 
site darbininkišką organą.

Kompartija.
(299-300)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 12 apskr. komiteto po

sėdis įvyks seredoje, 19 d. gruodžio 
(Dec.), Darbininkų Centre, 325 Mar
ket Str., pradžia 7:30 vai. vakare. 
Pribūkite lūiku, nes yra daug svar
bių dalykų aptarimui.

Organizatorė.

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina. 
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

Box 129, G. P. O 
New York, 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 
ir kokių tik reikia

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

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STfiigg 2-2306

į«31



KVOTIMAS
“(Vaizdelis iš Kovų Chinijoje)

Vertė D. M. š.
* « • ' 9 Montlucon, Franci ja

—Įėikite!
Vienas chinietis, narys slaptos polici

jos, pastūmėjo jį, bet nesmarkiai. Kada 
Chang Kaį-sheko policijai tekdavo turėti 
reikalas su kitataučiais, tai jie susilaiky
davo nuo žiaurių priemonių. Tas slap
tas policininkas matomai ir Kio palaikė 
už kitatautį. Pagal Keningo duotų ženk
lų durys užsidarė. Kio ėjo prie rašomo
jo s£alo, laikydamas kairiame švarko ki- 
šeniuję savo sužalotą ranką. ’ Kio žiūrė
jo į už stalo sėdintį žmogų, kurio akys 
jieškojo progos susitikti su jo akimis. 
Žmogus, sėdintis už stalo, buvo gerai iš
siskutęs, apvalaus veido, kreivos nosies, 
tankių ir šiurkščių plaukų, kurie trum
pai nukirpti. Žmogus, kuris rengėsi Kio 
užmušti nieku nesiskyrė nuo kitų žmo
gių. Jis (Kening) ištiesė ranką linkui 
revolverio, kuris gulėjo ant stalo, bet pa
ėmė ne revolverį, o cigaretų gretimai 
gulinčią dėžutę ir atkišo ją linkui Kio.

—Ačiū. Aš nerūkau,—atsisakė drau
gas Kio.

—Kaip paprastai, ir kaip pridera, kalė

jimas yra baisus. Ar nori tamsta su 
manimi pavalgyti?—klausė sėdintis už 
stalo Keningas.

Ant stalo buvo kava, pienas, du puo
deliai ir prip j austytos duonos.

—Dėkui. Aš pasiimu tik kąsnelį duo
nos.

—Nesibijok, nuodų nebus, gersime iš 
vieno kavinio tu ir aš, — atsiliepė Ke
ningas. \

Kio buvo nusphendęs būti atsargus, 
prie to Keningas bei nebuvo daug reika
laujantis. Kio srovėjo, nes nebuvo kur 
atsisėsti ir kaip/vaikas gnaibė viena ran
ka duoną ir valgė.

Po baisių kalėjimo sąlygų del Kio atro
dė kokis tai nereališkumas laisvė kam
baryje. Jis žinojo, kad jo gyvenimas jau 
neilgas, bet ir numirti atrodė taip keista 
išvestam iš kalėjimo. Policijos viršinin
ko Keningo “žmoniškumas” neiššaukė 
pas Kio bent mažiausį pasitikėjimą 
tam “žmoniškam” viršininkui ir tas 
prielankumas , atrodė kur tai toli 
toli, — tartum kur tai priešakyje, o Kio 
atsilikęs toli užpakalyje. (Bus daugiau)

Nors aš esu bemokslis, ma
no raštą sunku prirengti spau
dai, bet manau, kad nuo šio 
aprašymo neatsisakys darbi
ninkiška spauda, nes žino dar
bo masių mokslą ir sąlygas.

Turiu progos parašyti apie 
Kauno Draugiją Užsienio Lie
tuviams Remti ir apie knygutę; 
kurią paraše Petras Ruseckas, 
minėtos draugijos sekretorius.

Kažkokiu būdu vienas dar
bininkas, S. Kiregišdis ( ?), su
manė susirašinėti su tą draugi
ja. Pirmą dovaną prisiuntė ke
lis pundus knygų, laikraščių, 
Dariaus-Girėno ir Keistučio 
paveikslų, net ir draugijos pro
gramą. Pasirodo, kad tai yra 
patriotinės - fašistinės propa
gandos įstaiga ir per tokios 
pakraipos raštus-šlamštus vel
ka kaukę ant darbo klasės a- 
kių, kad nežinotume dabarti
nio pasaulio surėdymo.
Darbininkai Nenori Buržuazi

nes Literatūros

Bet nusigyvenusi buržuazi
nė literatūra neturi įtakos dar
bininkuose. Pažiūrėjo kas joj 
rašoma ir sako:

“Rašo -apie šventuosius. Ki-

tus peikia, save giria, kelda- 
į padanges. Ne prūsų var

gai jiems rūpi.”
0 tų knygų didumas, nuo 

150 iki 200 puslapių, išleistos 
šv. Kazimiero Draugijos ir tt. 
IŠ viso jų turimo matos, lei
džiamos daryti neapykantą 
tarp žmonijos. Tai, žinoma, 
kapitalistų ir jų pakalikų pa
reiga kurti gaisrą pasaulyje, 
kiršinti vienus darbininkus 
prieš kitus.

Klysta tokie darbininkai, 
kurie j ieško garbės ir gerovės 
buržuazinėse draugijose ir 
joms padeda. Darbininkai, pri
tartą revoliuciniam judėjimui 
ir norį iškovoti patys sau ge
resnių sąlygų ir sulaukti ko
munizmo, privalo pamesti se
nas buržuazines idėjas ir rėmi
mą tų ičjejų skelbėjų. Mes, 
šios ąpielinkės lietuviai darbi
ninkai, turim revoliucinį' tiks
lą ir po pamatymo tos draugi
jos tikslų, susirinkime buvo 
nutarta neturėti jokių ryšių su 
minėta draugija.

Užtylėjo Apie Lietuvos 
Fašizmą

Jūs turėtumėte užmokėti
DAUGIAU KAIP $4422
už atskirus maisto daly
kus esamus vienoj kvortoj

PIENO
JOS gal manote apie pieną kaipo 
paprastą maistą. Tačiaus jis, gal
būt, yra sudėtiniausias iš visų val
gių. Gamtos sutvertas jaunučiams 
penėti, jis tūri savyje f ak tinai vi
sus elementus, kurie reikalingi gy
vybei. Jūs nieku būdu negalėtu
mėte tas medžiagas atskirai nusi
pirkti is chemiko sankrovos už ma
žiau kaip kelis šimtus sykių tiek, 
kiek lėsuoja kvorta pieno. Tik 
žviĮgterėkite j skiltelę iš dešinės 
pusės, o jūs tikriausiai su tuom 
futilURtf» 1

Ar pienas yra verbas to, kiek jis 
lėšuoją? Pienas yra vienas NEPA- 
VADUOJAMAS maistas. Niekas 

• a La La M a — '' w « _

nas turi turėti medžiagų, kurias 
pienas suteikia, kad galėtumėte il
gai ir laimingai gyventi. Jeigu jūs 
negaunate savo kąsdie- 
nines jo kvotos, jus 
skriaudžiate patys save

ir gal net trumpinate sau amžių. 
Net jei jis būtų ir antra tiek bei 
daugiau brangesnis negu dabar, 
vis tik pienas būtų pigiausias jums 
visapusiškas maistas.

Išmintinga mitybos taisyklė yra 
išleisti penktadalį jūsų maisto lėšų 
ant pieno. Kiekvienas kūdikis pri
valo gauti po kvortą į dieną, su
augę po bent puskvortę. Perma- 
žai sveriantieji ir sveikstantieji, 
nėščios bei žindyvės motinos, po 
pilną kvortą. Kiekvieną sykį kai 
jūs išgeriate stiklą pieno, tai lyg 
dėtumėte pinigus į tą banką, kų- 
riuom yra jūsų kūnas. Tiktai jums 
šimteriopai apsimokės sveikata ir 
smagesniu gyvenimo džiaugsmu. 
Ar pienas vertas tiek, kiek jis lė- 
šuoja? Taip, daug kartų daugiau!

* Aplama visų rūšių pieno kaina, už kurią 
jis pristatomas Didžiajame New Yorke.

new yorko Valstija

Gerkite Daugiau Pieno; ^naudingą

PIENAS
r t • •

yra lobynas maisto 
dalykų, r e i k a lingu 
žmogaus kūnui. Čia 
yra 46 ŽINOMI daik
tai, kuriuos čielas 
pienas suteikia: 
11 iš 13 mineralų 

žmogaus kūne: 
Kalcis 
Magnis 
Kalis 

Natras 
Fosforas 1 
Chloras 

Siera 
Ge|ežis 
lodąs 
Varis 

Manganas

Kiek nors visų 
žinomų vitaminų 

}

Vitaminas A 
' (gausiai) 
Vitaminas B 

(gana daug) 
Vitaminas C 

(truputis) 
Vitaminas D 

(biskutėlis) 
Vitaminas E 

(biskutėlis) 
Vitaminas G 

(gausiai) I ■ .
17 iš 22 skirtingų 

ainino-rūgščių bal
tiniuose suteikia 

vien pieno 
casein’as
Alanine 
Arginine 

Aspartic rūgštis 
Cystine ' 

Glutamic rūgštis 
Glycine 

Histidine 
Hydroxygliitamin 
Hydroxyprolihe 

Isoleucine 
' Lysine 

Phenylalanine . 
Proline 
Serine 

Tryptophane 
Tyrosine 
Valine

Pieno riebalai 
suteikia 10 iš 
pebia-yūgščių 

Butyric 
Caproic 
Caprylic 
Čapric 
Lauric 

Myristic 
Stearic 

Distearic 
Oleic 

Palmitic 
> 

Pięnas tųtygĮ įtei
kia pieninio’ cuk

raus ir vandens

Man teko skaityti knygutę: 
^Užsienio Lietuviai,” parašytą 
Petro Rusecko. Apverkia visą 
caro viešpatavimą, kaip nuo 
žiauraus persekiojimo, nuo ne
pakenčiamų sąlygų, nuo revo
liucijų 1863 ir 1905 metais lie
tuviai turėjo apleisti gimtąją 
šalį ir bėgti į platų pasaulį, 
kad išgelbėti gyvybę.

Tačiąus ponas Ruseckas vi
sai neprisimena, kad ir prie 
lietuviškos Lietuvos valdžios 
1925 metų rugsėjo ir spalio 
mėn. vežė iš Lietuvos biediiio- 
kų lietuvių transportus į Fran- 
ciją, kaip kiaules, prekiniais 
vagonais, taip pat dešimtimis 
tūkstančių į Pietų Ameriką, į 
Kanadą. Mes žinom, kad skur
das, išnaudojimas ir priespau
da vijo tuos tūkstančius lietu
vių į užsienius, nes Lietuvoj te
beviešpatauja išnaudojimas, 
kaip ir visame kapitalistiniame 
pasaulyje arba prie caro.

Ruseckas nurodo, kad no
rint išeivybę padaryti tikslia 
ir nežalinga tautai, turi būti 
įsteigta mokyklos ir pakinkyti 
į mokinimo darbą inteligentai, 
įvairios rūšies specialistai, mo
kytojai, agronomai ir kunigai. 
Mat, buržuazija negali apsieiti 
be kunigų.

Išeiviams Liepia Nuolankiai 
Vergauti

Veltui tas ponas ir visa Lie
tuvos buržuazija apie tai kal
ba. Ar gaĮi sveiko proto žmo
gus tikėti, kad jie po viso pa
saulio kampus pristatys išei
viams namų, mokyklų ir kito
kių įstaigų? Juk didžiausi trū
kumai pačioj Lietuvoj, žmonės 
gyvena bakūžėse. Stoka moky
klų, ligoninių ir tt. O gal jie 
mano, kad patys išbadėję iš
eiviai darbininkai įtaisys tas 
įstaigas ir ūžsitūpdys dar ir 
lietuviškus ponus ant savo 
sprando, kad juos fašizuotų? 
Tiesa, darbininkai įsisteigia 
mokyklas, bet jie ten pasista
to ir savo mokytojus.

Šis ponas toliau rašo, kad 
išeivis turi prisitaikinti pagal 
tos šalies valdžią ir jos sąly
gas, kur jis gyvena. Jisai pri
mena, kad kiekviena šalis per
sekioja'kitataučius taip, kaip 
Lietuvos buržuazija persekioja 
lenkus, žydus, vokiečius ir t.t. 
(Sovietų Sąjungoj kitataučių 
persekiojimo nėra. Jei auto
rius to nepažymėjo, tai pasa
kymu “kiekviena šalis” jisai 
bjauriai apmelavo darbininkų 
valdomą šalį.) žodžiu, mokina 
lietuvius išeivius tapti nuolan
kiais užsienio kapitalistų ver
gais.

pana mums klausyti ponų 
prįžadų ir tikėtis iš jų visokių 
gerybių. Mes, darbininkai, ge
rai pasimokinoni iš 1919 ir 
19Į20 metų, šaudėt savanoriais 
į |ęariudmenę neva atstątymui 
Lietuvos, darėt visokius priža
dus. O ką išpildė! ? Nieko. 
M ės ėjbm į frontą prieš len
kus, bolševikus, bermontinin-

kus. Tuo metu neturėjom sfu- 
pratimo, o šiandien mes esame 
pasimokinę iš praeities gerų 
faktų. Išeiviams Franci jo j ten
ka dirbti su kitataučiais darbi
ninkais, lenkais, kurie buvo 
perstatyti priešais 1920 metais 
frontuose, p dabar tenka drau
giškai gyventi ir kalbėtis. Pa
sirodo, kad kaip Lenkijos, taip 
ir Lietuvos buržuazija tą patį 
žadėjo, bet nieko neištesėjo.
Kapitalistų Kampanija Prieš 

Svetimšalius

Franci jos kapitalistai, nuo 
1923 metų, jieškojo po Euro
pos valstybes pigesnių darbi
ninkų. Vežė transportais, su
darydami kontraktus su val
džiomis. Paimdavo iš pat gy
venimo vietos ir nuveždavo 
kur reikėdavo, net su visomis 
šeimynomis, ir sumokėdavo vi
są kelionę. Mat, kapitalistai 
tais metais turėjd gerą pelną.

Man teko būti Paryžiuje 
1926 metais, vasario mėnesį. 
Girdėjau ponus kalbant, kad 
Francijos piliečiai užims svar
besnes vietas, kvalifikuotų 
darbininkų vietas įstaigose ir 
tt., o svetimšaliai—ūkių dar
bus ir abelnai industrijoj fizi
nius darbus. O kas pasirodo ? 
Šiandieną patys buržuaziniai 
laikraščiai rašo, kad perdaug 
svetimšalių. Jie atimą darbus 
nuo Francijos piliečių.

* Mat, pradėjus augti bedar
bei, pradėjo kilti ir revoliucinė 
banga. Tas faktas ypač pasi
rodė vasario mėnesio, 12 d., 
1934 m. Tos dienos įvykiai su
drebino Prancijos buržuaziją. 
Visuos miestuos ir miesteliuos 
darbo klasė parodė vieningu
mą. Tik kibirkšties reikėjo už- 
sikūrimui pilietinio karo. Tai 
dabar buržuazija stengias su
kelti neapykantą tarp svetim
šalių ir francūzų darbininkų. 
Eina tarimai išvaryti ateivius, 
tai bedarbė sumažėsianti. Bet 
komunistai sugebi tą apgaulę 
numaskuoti, įrodydami, kad 
deportacija negalės sumažinti 
bedarbės. , .

Franci jo j Masinės Ateivių 
Deportacijos

Tos bjaurios prieš ateivius 
kampanijos pavyzdžius jau 
matome, kaip atmokėjo darbo 
masėms kapitalistai. Miestely
je Čamantry paleido nuo dar
bo 150 žmonių. Beveik visi bu
vo kitataučiai, lenkai. Sutaisė 
transportą ir vežė į Lenkiją. 
Dar paėmė iš kitur ir sudarė 
iki 1,600 žmonių. Sukimšo 90 
šeimynų į prekinius vakonus 
su mažais vaikais, tarp jų ir

IlSIhSItlSItl

1 lietuviu šeimyąą iš :Camant- 
ty. Sųrfengė štai kokias išleis
tuves: sumobilizavo žandarus 
iš Montlucon ir Mollen. Buvo 
tokių, kurie negalėjo atsimo
kėti krautuvėm. Juos užpuolė, 
sumušė, iškraustė kišenius. Ki
tas kažin ar dąvažiuos Lenki
ją. Ot ką užsidirbo darbinin
kai per 10 metų !

Dar pažymėsiu apie 2 lie
tuvius, K. Biliauską ir J. Šta- 
ponavičių. Jie turi alkoholio 
ligą. Kada gerai ėjo darbai, 
dirbdavo, visi juos pažinojo. 
Ypač kafejose mėgdavo įsi
kalbti. Dabar bedarbiai—nie
kas nepažįsta, nei tie kafeiči- 
kai, kur pragerdavo šimtus 
frankų. Darbo gauti nėra vil
ties. Iš J. Staponavičiaus atė
mė visus dokumentus. Polici
jos komisaras priskkė per 6 
dienas apleisti Frantijos teri- 
toriją. KAf* jisai eis pusnuo
gis? Policija negali tiesiog jį 
areštuoti, nes kitokio prašikaL 
timo nėra, tik už tai, kad kas- 

I dieną eina į miesto valdybą ir 
'policijos žandarmeriją prašyti 
duonos. Dar jaunas, tik 34 me
tų amžiaus.

Kokia Mūsų Išeitis Iš Šios 
Padėties?

Tai matot, darbininkai, vi
siem ateina tas pats: vieniem 
anksčiau, kitiem vėliau, bet 
prie buržuazinės/ tvarkos tas 
neišvengtina. Mes turim pasi- 
rpokyti iš savo gyvenimo, kad 
nepadaryti klaidos. Ateityje, 
iškilus kovai už nušlavimą nuo 
visos žemės parazitų, mes pri
valome žygiuoti po raudona 
komunistine vėliava. Tą supra
timą mes įgijom ačiū marksis
tam, kurie nutraukė buržua
zinį uždangalą nuo mūsų akių 
ir davė pažinti kapitalistinį 
surėdymą. Mums, lietuviams, 
ypač pagelbėjo ALDLD išleis
tos knygos. Mūsų pareiga pa
gelbėti ir kitiems darbinin
kams susisiekti su ALDLD ir 
komunistais, kad ir jie galėtų 
prasilavinti ir sykiu su mumis 
eiti revoliuciniu keliu prie iš-1 
siliuosavimo.

Proletaras.J ;

Ginklų Fabrikantai, Karo 
Slaptybių Pardavinėtojai

DETROIT, Mich.—Net (te- 
m a g o g a s radio kunigąs 
Coughlin savo pamoksle 
kaltino šios šalies ginklų įr 
amunicijos fabrikantus, kad 
jie (pav., du Pontai) par
davinėja patentuotus gink
lų sekretus Japonijai ir ki
toms “priešų” šalims.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

. RYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 • Tel. Stagg 2-2996

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

rioms, parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi- 
masbus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
balandoje, prašau kreiptis prie 

' manęs sekančiu antrašui

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone— Main 1417



Mias Puslapis Antrad, Gruod

NEW YORKO IR APIEUNKĖS ŽINIOS
PARDAVIMAI

(299-302)
Kas jas padengs

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.

Ohrbachs Darb. Streikas
BROOKLYN LABOR LYCEUM

BARBECUE VAKARIENE

Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

STEBĖTINAI ŽEMA ĮŽANGA: 
IŠ ANKSTO 50c., PRIE DURŲ 65c

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

nų kalbos. Mokina visai v 
tui pirmadienių, antradienių 
trečiadienių vakarais.

Pože 
ir Ra 
nu ž ti-

ŽO St. James St. East 
Tel. HArbour 8424

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

AR JAU TURITE 
GATUS?

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytoMiestas planuoja išvesti di

delį automobilių kelią tarpe 
Manhattan, Brooklyno, Queens 
ir Coney Island. Planas bus 
pravestas į penkis metus.

John Clark, 16 metų vaikė
zas, 97Q St. Mark St., sulaiky
tas. ir kaltinamas, kad būk jis 
peiliu subadę W. Weinsteiną.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimą?

Komunistų Partijos Antro 
Distrikto Pranešimas

Nariams ,

Telefonas Evergreen 7-2528

H. W0RTIS 
’ ■ f i I

Jeweler & Optometrist
Atatinkamai prirenku akinius su 

' augusiems ir vaikams.
Turiu gražų sandelį auksinių ii 
deimantinių daiktų. Ypač prieš 
kalėdiniu laiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

243 GRAND ST.
Bet. Roebling St. and Driggs Ave 

BROOKLYN, N. Y.

SKAITYKIT IR ( PLATIN
KIT “LAISVĘ”

Šeštadienj, 22 d 
10 vai. ryto 
tainės išvyks darbininkų dele
gacija pas Lietuvos konsulą. 
Delegacija astovąus tūkstan
čius organizuotų lietuvių dar
bininkų. Žiūrėkite, kad ir jū
sų organizacijos' būtų delega
tai! Išrinkite ir prisiųskite.

Septyni žmonės sužeisti, ka 
da šeštadienį įrokas ir auto 
mobilius susikūlė ant 6th Avė. 
New Yorke.

Aido Choro Mergini^ Ensem blis padainuos gražių daine 
nelių ir J. L* Kavaliaus kaitė dainuos solus

Surado Dinamito Subvėje
Ant 175th gatvės, subvėje, 

surado septynis dinamito ka- 
valkus. Iškarto buvo pradėję 
kelti skandalą, kad gal būt kas 
norėjo išsprogdinti stotį. Bet 
vėliau pribuvusi policija ap
žiūrėjo ir surado, kad dinami
tas buvo paliktas ant suolo, 
gražiai surištas, iš to matyti, 
kad jį kas nors vežėsi ir nety
čia paliko, tai yra, užmiršo.

H. Norman ir jo moteris su
laikyti policijos ir kaltinami 
kad jie platino opiumą ir ki
tus narkotus.

DARBININKŲ IŠTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bo- 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tjel., Stagg 8847

parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

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

Visi
kyti 
pasidabinti savo plaukus

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

1& Piliečių KHubo Pokilio
Pereitą sekmadienį Am. 

Liet. Piliečių Kliubas turėjo 
surpošęs savo metinę vakarie
nę ir šokius: Svečių buvo 
daug'; dviem atvejais prisiėjo 
sėdinti prie stalų. Valgant, 
buvo pasakyta visa eilė pra
kalbsiu ir kliubui linkėjimų.

Muzika per visą vakarą 
griežė, tad norintieji šokti, ga
lėjo prisišokti, kiek tik pagei-

300 Berniukų Lenktyniavo
Madison augštesnės mokyk- 

žiemos

Ohrbachs kompanijos krau
tuvėse darbininkai paskelbė 
streiką. Jie sustreikavo Raš
tinių Darbininkų Unijos vado
vystėje pereitą šeštadienį. Pa
didėjus bizniui kompanija pra
dėjo darbininkus versti dirbti 
po 48 valandas į savaitę, vie
ton 40 valandų.

321 Chauncey Street,

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

■ . Tel.: Foxtroft 9-6901

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

Pavojus Namų Savininkams
Miesto viršininkai paskelbė, 

kad Brooklyne ir Queens mies
to dalyje yrą virš 20,000 namų 
savininkų, kurie nesumokėjo 
taksus, Valdininkai sako, kad 
tie namų savininkai mano, kad 
jie gaus iš valdžios paskolą, 
kad jiems dovanos taksus. Vir
šininkai sako, kad to tai jau 
nebus. ,Jie grūmoja griebtis 
aštrių priemonių: namus, ku
rie dar galima, tai iš varžyti
nių parduos, o kurie prasti, tai 
juos uždarys, nugriaus, mies
tas pasiims jų žemę už taksus 
ir ten budavos savo namus. 
Reiškia, bedarbiams, suvergu
siems namų savininkams grę- 
sia nemažas pavojus.

Martin Coruso, 32 metų am
žiaus, 96:24 46th,Ave., Coro
na, užmušė savo motiną EI. 
Coruso, 57- metų amžiaus, no
rėjo pasmaugti seserį 16-kos 
metų, ir'paskui patsai save pa
sipjovė. Martin Coruso buvo 
kumštininkas. Kodėl jis atli
ko tą kriminalystę, kol kas dar 
nępatyrta.

Artistai Reikalauja Šalpos
John Reed Kliubo ir kitų 

dailės įstaigų virš 100 artistų 
buvo numaršavę New Yorke 
prie šalpos biuro ir reikalavo, 
kad jiems būtų suteikta šalpa. 
Daugelis iš jų yra geri piešė
jai ir kiti dailininkai, jokio 
darbo negali gauti, vargsta ir 
todėl organizuojasi ir reika
lauja pagalbos.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
dančios mylimiems pašarvoti dovanai.

Ch. Applebaum, 32 m. am
žiaus, sulaikytas, ir valdininkai 
rengiasi jį deportuoti iš Ame
rikos. Sako, kad jis būk nele- 
gališkaį atvyko j šią šalį 1920 
metais.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Socialistai, Caristai ir Kiti 
Darbininkų Priešai Sujudo
Sovietų Sąjungoje ištaškyta 

kontr-revoliucionierių lizdai ir 
šaikos žudeikų, kurie nuvyko 
ten per Finlandiją, Latviją ir 
Lenkiją žudyti Sovietų vadus. 
Iš priežasites drąsaus ir tvirto 
Sovietų valdžios atsakymo 
tiems razbaininkams, užsienyje 
pradėjo staugti visa kapitalis
tinė spauda, visi darbininkų 
priešų laikraščiai, vilko bal
sais. New' Yorke rusai caris
tai, socialistų lyderiai ir kiti 
darbinin. priešai laikė bendrą 
susirinkimą ir pasiuntė Roose- 
veltui reikalavimą, kad jis pro
testuotų prieš Sovietų valdžią. 
Jų susirinkime kalbėjo nuola
tinis melų skleidėjas Hearsto 
apmokamas plunk snabraiža 
Isaac Don Levine. Jis labai at
sižymi melų kampanija prieš 
Sovietus. Greta su juom so- 
cialitas Algernon Lee ir ru
sai caristai. Bendras frontas 
darbininkų neprietelių. Caris- 
tas buvo jiems pirmininku.

Komunistų Partijos II Diš- 
triktas .praneša visiems na
riams, kad kiek'viėno pareiga 
yra užsiregistruoti. Registraci
jos buvo atliktos partijos kuo
pelėse, bet jeigu kuris narys 
del ligos ar kitų priežasčių dar 
neužsiregistravo, tai . jo parei
ga nusinešti savo knygutę į 
sekcijos raštinę ir tą atlikti. 
Jeigu kas negali, būti sekcijoje, 
arba nežino jos, tai jo parei
ga parašyti į II Distrikto raš
tinę, 50 E. 13th St., New Yor-

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

Juozas Levanda 
t(Levandauskas) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. y, - : ; J

Pradžios mokykloje, 31-36 
Steinway, Lpji^ .Iplande, vaka
rais mokina ateivius ameriko- I Nervų Ligon

' i’W Chroniški SkaU-
t d u 1 i>i, Skilvio,

VąJz \ žarnų if MėŠla-
V / ^arn®8 Ligos, A-
y/ft/. J b e 1 n as Nusilpi- 

’ ' f '$$$)&/ mas, Nervų Įde- 
N. girnai ir Chrontš-

k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų, ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, 8e-. 

rūmų ir Čiepų IšmirkštiinaL
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę . j
Pasitarimas ir ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. ¥.

P r i e š f a šistinis Komitetas 
rengia prakalbas minėjimui los ’.vedėjai sugalvojo 
keturių Lietuvos darbininkų ir,metu berniukų plaukimo spor- 
valstiečių vadų. Lietuvos fa-j tą. Pereitą šeštadienį buvo 
šistai 1926 metais, naktį iš 26 net 300 berniukų, kurie ėmė 

drau-į dalyvumą plaukime. Plauki
mą laimėjo John .Rusinskis.

Visi Rinkite Aukas Bedarbių 
:: Darbininkų Kongresui
«• Jau buvo rašyta kodėl 
{vyksta bedarbių reikalais 
Washingtone visos šalies dar
bininkų kongresas 5-6-7 die
nomis sausio, šio kongreso 
teikalą mato kiekvienas dar
bininkas ir darbininkė. Bet 
pasiuntimas delegatų sudaro 
daug lėšų
Mes darbininkai turime sukelti 
tą aūĮcomis. Rinkimas aukų į 
dėžutes bus dvi dienas 22 ir.23 
gruodžio. Jos bus renkamos 
visur, susirinkimuose, parengi
muose, ant gatvių ir tt. Kiek
vienas darbininkas ir darbi
ninkė, prigulinti bent .kbkiai 
organizacijai, privalo prisidėti 
prie šio darbo. Dėžutes (bak- 
siukus) galima gauti Brookly
ne sekamose vietose:

Williamsburge—68 Graham 
Ave. ir 413 So. 4th St.

Bensonhurst—151 Atlantic 
Ave., 5111 Fith Ave. ir 1280— 
56th St.

Brownsville —154 Watkins 
Ave.
• Coney Islande — 2874 W. 
27th St.

Galima gauti Manhattane, 
Bronx ir kitose miesto dalyse. 
Visi stokime darban.

į 27 gruodžio, sušaudė 
gus Kazį Giedrį, Karolį 
lą, Juozą Greifenbergerį 
polą Čiornį. Visus juos 
dė tik todėl, kad jie energin
gai veikė darbininkų ir vals
tiečių naudai. Paskui arešta
vo šimtus darbininkų ir vals
tiečių ir sukimšo į kalėjimus, 
panaikino viešas darbininkų 
organizacijas ir spauda. Kan
kina politinius kalinius, neduo
da užtektinai maisto ir nelei
džia į orą pasivaikštinėti.

Šiuom klausimu rengiamos 
prakalbos, kurios atsibus ket
virtadienį, 20 dieną gruodžio, 
8 vai. vakare, Lietuvių Pilie
čių Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Kalbės drg. R. Mizara, “Lai
svės” redaktorius, ir Johnnie 
Orman, nacionalis sekretorius 
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo Jaunuolių Komiteto.

čionai bus renkamas dele
gatas, kuris bendrai su kitų or
ganizacijų delegatais vyks pas 
Lietuvos konsulą ir reikalaus 
geresnių sąlygų politiniams ka
liniams bei jų paliuosavimo.

gruodžio.
Laisvės” sve-

Kurie neatliks reikalingus 
formališkumus, tai negaus 
naujų knygelių ir tokiu būdu 
bus nuimti nuo partijos listo. 
Visi nariai gaus naujas kny
geles paskutinį susirinkimą 
gruodžio mėnesį, kuris įvyks 
ne antradienį, bet trečiadienį, 
26 d. gruodžio. Kiekvienas na
rys turi dalyvauti tame susi
rinkime.

Prašome išanksto įsigyti tikietųs, nes reikalinga žinoti 
vakarienės prirengimui.

Po vakarienei šokiai—gera orkestrą

Daugiau Karo Laivų
Brooklyno karo laivyno fabj 

rikliose budavoįa kelis naujus 
karo laivus. Kapitonas Dunn 
sako, kad dabar ten jau dirba 
3,500 darbininkų ir greitai bus 
dar priimta daugiau, žinoma, 
labai daug nereikia darbo jė
gos, nes įvesta naujos mašinos. 
Apart budavojimo naujų ka
ro laivų, ten taiso du kreise
rius: “Pensacolą” ir “New Or
leans,” po 10,000 tonų įtalpos. 
Taipgi jie gavo užsakymą pa
daryti daug kanuolių 6 colių 
gerklėmis, kurios bus naudoja
mos antros eilės kreiserių ap
ginklavimui.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos < Ligos Gydomos
1 1 Gydoma Odos

Išbėrimai, Krpp-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

. c Iš senų padarau
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikal ui. esant 

padidinu to- 
dydžio, ko- 
pageidauja- 

mil. Taipgi at- 
mąliavoju įvai- 
riom spalvom.
Kainos prieina- 

.. mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N.- Y; *

- Tel.: Glenmore 5-6191

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORfUS .

(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) 
BROOKLYN, N. Y .

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

. - New York •
Valandos—9 A. M. Ari 8 P. M.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au-; 
tomobilius ir karietas ,• veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

GERIAUSIA PROGA
PARSIDUODA moderniškai įtaisyta 

gėrimų įstaiga. Yra alaus, vyno ir 
degtinės pardavimui laisnės. Biznis 
eina visai gerai. Galima puikiai pra
gyventi ir dar susitaupyti pinigų. 
Vieta apgyventa įvairiom tautom. 
Aplinkui yra kriaučių šapos. Parduo
siu vien tik biznį arba ir su namu, 
nes pats esu namo savininku.

; Pardavimo priežastį patirsite ant 
vietos. Tuojaus kreipkitės šiuo ant
rašu: 527 Bushwick Ave., Brooklyn, 
N. Y.

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street : ‘
Telefonas Evergreen 8-10494

Tai yra keptos avienos; tuojau kaip tik 
papjauta avis čiela kepama.

Rengia Kompartijos Lietuvių Komfrakcija
Rengėjai užpirko jaunų aviukių, kurias rengėjams atveš 
gyvas. Ant vietos bus piaunamos ir tuojau kepamos.

Vakarienė Bus Nedėlioję,

December 23 Gruodžio, 1934
“LAISVĖS” SVETAINĖJE,

427 Lorimer St., Brooklyn, N. Y
Pradžia 7-tą valandą vakare

iai, Gaminami Lietuvišku 
Sykį Atsilankę Persitikrinsi! 

PABANDYKITE! '

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

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

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Vulg
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 
į šią naują vietą, susipažinti ir 

veidą.

Jau Surado Daug Kaulų
Vakar dienos “Laisvėje” bu

vo rašyta, kad Albert H. Fish 
prisipažino, kad jis nusmaugė 
6 metai atgal Grace Budd, 10 
metų mergaitę. Dabar polici
ja bekasinėdama apie jo na
mą jau surinko 30 kaulų. Da
lis jų yra dideli. Policija spė
ja, kad jis bus veikiausiai nu
žudęs ir daugiau žmonių. Fish 
pasakoja, kad kartą jis buvo į 
tą tuščią namą nusivedęs du 
berniukus, kuriuos norėjo už
mušti, bet jie pamatė kirvį ir 
pabėgo. Fish nenormalis su
tvėrimas, jo vaikai" pasakoja, 
kad jis prieš juos nuogas iš
sirengdavo, plakdavo save dir
žu ir kitokius “triksus” krės
davo.

1/ f) III I IO tfl O Atviri kojų skauduliai, GarankŠ-
|W Į j gi Į Į Į 111II čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

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




