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'Garsioji ir Didinga” 
^Merkinė.

r jfeįl i ii --------------------------------

Talkos spaudos biuras Kaune 
siuntinėja cirkuliorius Ameri
kos liet laikraščiams apie “gar
sius” ir “didingus” Lietuvos 
miestelius. Nesenai, štai, minė
ta 'įftapgąI surado, kad, ir į “gar
bioji” įDzflkjijos Merkinė turinti 
“didingą” praeitį. Taip, Mer- 
kfnės pušynuose kai kada už
augdavo nęmažai baravykų,,gri
kių—bet Ir viskas, kuo tas skur- 

, ,dųsjs rhidstėlįą galėdavo pagar-

KRUVINI BALTAGVARDIEČIŲ PLANAI PRIES SOVIETUS
™--------------- _-- T--------- .-- —-- ------------------------------------------------------- r į Į I

Rušiį fašistų Konstitucijos Patvarkymai Žu< į 
dyt Sovietų Vadus, Plėšt Bankus, Degint, Spro

gdini Darbininkų Įstaigas, Gadint Maistą 
----------------------------------  1 v '' i 
traukinius, kurie ėjo į Mogilevą su valdžios reikmenimis. 
Žlobino srityje nukreipėme vieno karinio traukinio be-* ' 
gius ir jį paleidome į tavorinio traukinio bėgius, to pa-* 
sėkmėje įvyko traukinių susikūlimas. Užmušta nedaug, 
8 ar 10 žmonių, bet sužeistųjų yra daug.”

SOVIETAI ŠAUDO IMPERIALISTŲ AGENTUS 1

Iš virš paduotų ištraukų matome, kas yra tie elemen
tai, kuriuos Sovietų Sąjungos valdžia šaudo. Tai bjau
riausi kenkėjai, teroristai, niekšai, kurie slaptai atvyko į 
Sovietų Sąjungą griauti fabrikus, dirbtuves, elektros sto
tis, žudyti komunistus, laikraščių korespondentus, veikė
jus, gadint maistą ir 1.1. Jie yra susirišę su užsienio irti- ■ 
perialistais. Jie iš ten gauna pinigų ir ginklų. Jie vei
kia, kad nuvertus Sovietų valdžią ir sugrąžinus carizmą 
—ponų ir kapitalistų viešpatavimą.

Net “New York Times” korespondentas Denny, 17 (L 
gruodžio, praneša, kad Ukrainoje sušaudyti 23 balta
gvardiečiai — fašistai buvo atvykę į Sovietų Sąjungą 
slaptai iš Lenkijos ir Rumunijos, ginkluoti granatomis ir 
revolveriais. Štai kodėl taip juos apverkia Hearsto ir 
visų .darbininkų priešų laikraščiai. Sovietų smūgis .tiems 
baltagvąrjiečiams, kartu yra smūgis ir tiems impęrialis- 
tams, kurie juos siuntė į Sovietų Sąjungą su tirpni^kąis ( 
žudymo ir kenkimo planais... < , . ,
' Tie baltagvardiečiAtyrS ^usį/įšę su Vokietijos, Japoni-į^ 
jbs ir kitų šalių imperialistais. Jie iš jų gauna medžiaH- 
nes paramos. Dar dąugiąu. Tie nenaudėliai turi ryšių 
ir su buvusios Trockio-Zipovjevo opozicijos likučiais, j 
Bet su Sovietų Sąjungos valdžia tvirtai stovi 170,000,000 ; 
jos gyventojų. Jie atrems visus tuos teroristus. Jie ap
valys savo šalį nuo to brudb. . • • <

DU PONT IR MORGAN ORGANIZUOJA 
FAŠIZMĄ JUNGTINĖM VALSTIJOMti. Tokių garsenybių turi vi- i

4^ tofeapięlinkėj miesteliai. O
kai dri kumgaikšč'ų ir kitokių jrenee ju ponf Rej|{a]auja Kariško Diktatoriaus; Prezid 
“didvyrių”;, kurie kada pervs- i > - i. r*

toj apielinkėj miesteliai. O

' žinodavo per Merkinę, tai, žino
ma, dalykas, apife kurį neverta 
daug nei kalbėti.

Bet šitokiais blofais smeto
niniai mano palaikyti žmonėse! 
tautinį jausmą, patriotizmą. . -
Žiūrėkit, kokius mes turėjome uos\ ^r.a ^Sera 
garsius miestus, skelbia jie.
JBet ką, ponai, jūs šiądien turi
te? Tų “didingų” miestelį 
gyventojai nūnai stena prispau-

.^Sti ekonominės naštos ir politi
nio režimo.

Rooseveltas Pasiskyrė Jį Patarėju Būsimam Karui
WASHINGTON. — Kiek |dyta, jog kur Jungtinių Val- 

pirmiau įsikūrė Amerikos 
“Liuosybės Sąjunga” ir pa
siskelbė, kad ji “bešališkai”

NRA p o 1 i t i k oje. Dabar 
gruodžio 20 d. tyrinėjančio
je senatorių komisijoje pa
sirodė, kad “Liuosybės Są
junga” tikrumoj darbuoja
si įvest fašizmą Jungtinėse 
Valstijose.

Senatineje komisijoje per
skaityta laiškai, kuriuos J, 
J. Raskob, buvęs vyriausio 
demokratų partijos komite
to galva, rašė du Pontų 
amunicijos kompanijai ir 
General Motors automobilių 

prochvos- korporacijai, r a g i n damas 
; suorganizuoti judėjimą “de- 

Strumąkis su Bagočium-sėbrą- lei visuomenės apsaugojimo 
vosi ir .darė planus^ kaip daužy- nuo komunistinių demen
ti galyas pažangiesiems SLA tų.” O Raskob yra vienas 
nariams.' Del šiltų yietų tie iš tos “Liuosybės Sąjungos” 
žmdnės dar stipresniais žo- šulų_drauge Stl' Al. E. Smi- 
džiais pasivaišins. thū įr Irenee du Pontu. Ge-

' neral Mdtdrs korporacija 
^..Tysliava tlumočija: “Tarp yra valdoma J. p, Morgano 
Hitlerio ir Stalino--jokid skir- bendrai su du Pontais. Pats 
iumo. Ne mes kalto, jei Tys- ^kob tarnįluja du Pontu 

^Jiava nemato skirtumo. Yra «__ ____ _____i______
žmonių, kurie saulėtą dieną kal
nais vaikščiodami, o saulės ne
mato. Ar tai del to reikalinga ( 
kaitinti saulę? .

stijų ginklų fabrikantai ima 
iš savo valdžios po 71 centą 
už šautuvų svarą, jie užsie
niams pardavinėja tokius 
šautuvus po 54 iki 57 centų 
už svarą.

PRIEŠAI NUSIMASKUOJA
Rusų baltagvardiečių, Putnam, Conn., leidžiamas mė

nesinis organas “Fašist” patsai iškelia savo planus, ku
riuos jie turi sudarę del savo darbo Sovietų Sąjungoj.

Rusų Fašistų Organizacijos generalio štabo rezoliuci
joje nutiesta jų programa žudyti komunistus, Sovietų 
vadus, sprogdinti fabrikus ir dirbtuves, vesti sabotažą

“O dabar blogiems laikams 
atėjus, tie gerbiamieji prochvo
gtai įsibrovę į Susivienijimą 
pirktais delegatais bando tero
rizuoti tuos žmones, kurie visą 

' laiką tai organizacijai dirbo.” I
Kas šitaip posmuoja? Poną A 

Strumskis “Vienybėje”. Bago-' 
čius šiandien jam “i 
tas”,- o dar visai nesenai p

Pasigrobė 48,500 DoL 
“Pėdžių” Philadelphijoj

ginklų ir amunicijos kompa
nijai kaipo jos vice-prezi- 
dentas.

! R. R. M. Carpenter, buvęs 
du Pontu kompanijos vice- 

< Beje, grįžtant prie Strums- prezidentas, abelnai sutik- 
kio “prochvostų”, tenka paminė- damas su Rooseveltu, rašė 
ii, ką apie jį mano p-nia Strum- Raskobui, kad valdžia turė

tų numušti algas pašali
niams darbininkams-bedar- 
biams ir pasunkinti jiems 
darbus.

Toliau. Senatorių komi
sijos apie karą klausinėja
mas, Irenee du Pont pareiš
kė, kad sėkmingam karo ve
dimui netinka demokratinė 
valdžia. Tokį karą kaip 
reikiant vesti “tegali tik 
vieno • žmogaus (monarcho) 
valdžia;” bet jis pridūrė, 
jog Rooseveltas jau turi be
veik -monarcho (karaliaus) 
galią. ‘ : ■ /

Irenee du Pontą Roosevel
tas pasiskyrė į narius savo

škienė. Tam pačiam “Vieny
bės” numery j, Marijona rašo: 
į, “Kitose kultūringose šalyse, 

kad ir tokiame Paryžiuje, mo- 
> terys steigia tam tikrus salo- 
;Žus, kuriuose rišamos meno ir 
\ mokslo problemos. Bet jeigu 
mūsų vyrai trečdalį savo gyve
nimo praleidžia saliūnuose, rū
kydami ten cigarus ir pelenus 
barstydami į visus keturis pa- 

• šaulio šonus, tai ne keno kito, 
kaip tik mūsų pačių moterų 
kaltė, kad mes nemokame su
daryti kitų bendrų, jaukesnių 
židinių, kur be politikos plet- 
kų, galima ir doriau pasikal

bėti.”
Dėkui, ponia Strumskiene, da

bar jau mums aišku..............

Skaičiusieji Romam Rolando

starą j į veikalą “A World in 
Birth” (Pasaulis Gimime) tėH-į

yraT tik/as. revv°liu'idu Pontai dabat pardavinė- 
cmis veikalas. Jo išvada: kapi- r
klizmas sugrius, o komunizmas 
pasiliks, kaipo viešpataujanti 
tvarka.- Lietuviams,' skaitan- 
tjlėims angliškas noveles, reikė
tų susipažinti su šituo garsio
jo žmogaus svarbiu kūriniu.

PHILADELPHIA, Pa. — 
Trys apsimaskavę plėšikai, 
ginkluoti patrumpintais šau
tuvais, pasigrobė $48,500 iš 
Philadelphijos Elektros 
Kompanijos raštinės, 23 ir 
Market Sts.; susėdo į lau
kiantį jų automobilį ir pa
bėgo. Pinigai ką tik buvo 
šarvuotu automobiliu atvež
ti iš banko, kaipo algos dar
bininkams ir tarnautų jams.

Plėšikai sykį šovė per lan
gą, kad nugąsdinti 60 viduj' 
buvusių tarnautojų, ir pri
vertė ’juos kniūpsčius sugult 
ant grindų. Trys tarnauto-- 
jai, kurie negana greitai 
klausė paliepimo, tapo skau
džiai apdaužyti. Tuo tarnu 
vienas iš šaikos buvo palik
tas plėšiku automobilyje, o 
kitas stovėjo lauke kaipo jų 
sargybinis.

Manoma, kad tarn jų bu
vo ir du žmogžudžiai, Ro
bert Mais ir Walter Legen- 
za. Jiedu buvo nusmerkti 
mirt, bet pabėgo iš Rich
mond, Va., kalėjimo mirties 
kameros.

Pereitą savaitę, padarius 
kratą tariamos jų šaikos liz
de, policija rado apsčiai gin
klų ir amunicijos, kurie bu
vo išvogti iš valdiško ginklų 
sandėlio Norristowne, Pa. 
Keli nužiūrimi jų sėbrai Ii-, 
ko suimti.

Pelnagrobiai Prezidento 
Robsevelto Patarėjai

Ti Kaifi- Į karinės- patarimų komisijos^ i ; 'įiį-ktArrnM ' ‘ 
! Pereitame) kaile dm Pentai L. , Ap^ANyLON.( . ■
I vien iš i parako ;garųipin|o P$§ky-

garsaus francūzų rašytojo, pa- prisiplėšė $250,000,000 gry- r\.ir, Bv L KWW* 
- - -------no pelno. Senatorių komi-'jscin-bt pląųus, atemaiięiąĮn 

i sijoj taipgi paaiškėjo, kad
! du-Pontai dabar pard'avine- . ,Y1 .
įja paraką kitoms ' šalims Elisono kariškos pramanęs 
daug pigiau, negu Amerikos l^^bos pirmininku, pasida- 
valdžiai. Prie to buvo įro- re $50.000,000 gryno .pelno,

q karui “be pelnų.”; Tas pats 
Baruch, būdamas prezid.

begembleriaudamas ginklų 
ir amunicijos Šerais, kaip

jam apie tai pasakyti. t®ku! dabar parodė senatinė tyri- 
jis kreipiasi j Workers’ Book t>^ p™.

Šiuo tarpu norį skaityti gerų 
revoliucinių novelių, gali jų gau
ti užtenkamai. Tiktai Ameri
koje mes jų jau turime visą ei
lę. Na, o labai gerų novelių 
yra išversta iš rusų kalbos — 
naujoviškų, Inodėmiškų novelių. 
Jeigu jaunimas šiandien skun* 
dviaši, kad nėra gerų novelių

Shops.
Beje, tie, ką priklauso prie 

ALDLD it neima lietuvišką lei
dinių, gali gauti angliškų dar
bininkiškų rfovelių.

nėjimo komisija. Bet Roo- 
seveltas vėl prileidžia Ba- 
ruchą prie karinio ąuk^o lo-i 
vio, neva “be pelnų.”

Tą programą mes atrandame ir kiek anksčiau išleistuo
se buletinuose taip vadinamos “Rusų Tiesos Brolių”, ar
timai dalyvaujant baltagvardiečiui Vonsiackiui, kuris re
daguoja “Fašistą”. Čia žemiau paduodame iš “Rusų 
Tiesos Brolių” patvarkymų — įstatų ištraukas tiems, ku
rie yra siunčiami į Sovietų Sąjungą.

FAŠISTŲ AGENTAMS INSTRUKCIJOS
“Organizuok politinius žudymus politinių vadų, karo 

korespondentų ir drąsių komunistų.
žudyk čekistus, agentus OGP, atsakpmingus Sovietų 

darbininkus, partijos pirmininkus ir šėkretoiius, žemės 
ūkio ir darbininkų korespondentus ir visus, kurie nesvyr
uojančiai stovi už raudonųjų valdžią.

Daužyk valdžios raudonus bankus, pinigų kasas ir san
dėlius. Pinigus naudok “Rusų Brolių Tiesus” darbui. 
Visokiais budais pakirtinėk raudonųjų Saldžios ,apa-. 

ratą. Padegdintk arba išspfOgdink OGP, visokius rau
donus Pildomuosius Komitetus; Komunistų Partijos ko* 
mifetus arba kliubus. žudyk pirmoje vietoje Kom. Par
tijos sekretorius, pačius ištikimiausius komisarų valdžios 
šunis. Kliudyk, nepildyk ii’ visaip kenk kiekvienam rau
donųjų valdžios patvarkymui. Ardyk raudonųjų valdžios 
susisiekimus: nupjaukite telegrafų stulpus, daužykite ant 
stulpų porcelinius vielų prietaisus, pjaukite vielas, ardy
kite telefonų susisiekimą.” •

Šias instrukcijas fašistai paskelbė liepos-rugpjūčio mė
nesiais 1933 metais, kada dar buvo OGP nepaleista.

FAŠISTAI SLAPTAI PEREINA RUBEŽIŲ
“Fašist” spalio mėnesį 1933 metais pranešė, kad jų 

agentas su tokias patvarkymais buvo perėjęs į Sovietų 
Sąjungą slaptai. Jie rašė:

“TamaševiČių rajone, Sovietų Sąjungos ir Lenkijos ru- 
bežių buvo perėjęs kapitonas Ivanov-Krivkov, narys Ru
sų Fašistų Federacijos. Jis yra aktyvus narys mūsų or
ganizacijos. Jis nuvyko į Sovietų Sąjungą vesti fašistų 
darbą. Vienok Sovietų slapta policija užtiko jo pėdas. 
Jis buvo priverstas vėl bėgti iš Sovietų Sąjungos. Lenki
joje jis buvo areštuotas. Lenkijos generalis štabas daro 
žygius jo paliuosavimui.”

ĮSAKYTA FAŠISTAMS GADINTI MAISTĄ
Toliaus fašistų programoje kovai prieš Sovietų Sąjun

gą yra duodami šie įsakymai:, < 
/ “Jeigu ne tau, tai niekam! NeldąkĮlte išvežti į užrube- 

žį liaudies tiittą! rKą galite, griebkite ir dalinkitės! Ką 
begalite pagriebti; naikinkite! 'AW^liiha:?it'M:^C‘sipažino. klydęs, žadėjo pą? mų 
daryti, tai*visokiais būdais gadihkite prekes., Prie kiek- ,.*..... -n, ■■ ■■■,.........

vieno tavrtro (panaudokite tą budį gadinimų, kuris jam mąj^cHuKUO PROGA 
tinkamas; ^ valgomuosius daiktus meskite kiėkyieriį briį-, AįęfjLLTOS' KAPITALUI 
dą, nešvarą. Dėkite ten padvėsusids žiurkes, pėlėš; mes- 1 - /; i ‘J i, H h t f. ‘ > 
kite utėles,-tarakonus ir kitokius Vabaliiš. Lai Užsieny
je paragauja sovietinių gardumų! Nusistatykite kietai 
kenkėme, kenkiame ir kenksime!” ' '

i H KĄ FAŠISTAI JAU NUVEIKĖ
“Fašist” paduodadr tą, ką jų slapti agentai jau nŪveL j°j, ■ Japonijos s u d a r y toj 

kė Sovietų Sąjungoje, j Jis rašo: *. A ; - ■ . > -Manchukuo karalystėj., Da-
“Požerėie granatos pagelba išsprogdintas Jaunųjų Ko- bar jie išdavė raportą, kur 

munistų Kliubas. Ten buvo vakarinis susirinkimas, ku
riame dalyvavo 30 žmonių. 12 iš jų užmušta, likusieji

Zinovjev, Kamenev taip pat Esą Areštuoti, 
Sulig Nepatvirtinto Pranešimo iš Londono

LONDON. — “Daily Ex- sitaisyti ir vėl buvo Drum
press’ui” praneša jo korės- tas į Kom. Partiją, 
pondentas iš Maskvos, kad Dabar, pasak “Daily Ex- 
tapo areštuoti Gregoras Zi- presso” pranešimo, drg. /. 
novjevas ir Lev Kamenevas, Stalinas buvo pasišaukęs 
bet neįkalinti ir tik po|Zinovjevą ir Kamenevą ir 
areštu laikomi savo namuo- ipusę valandos su jais kai
še. Andai jiedu buvo vadai bėjęs. Išeinant nuo Stąlį- 
sovietinės Komunistų Parti-1 no, jiedu tapę paimti po 
jos “opozicijos,” kuri veikė;areštu. Leidžiama suprasti, 
išvien su trockistais prieš kad drg. Stalinas patyręs, 
Sovietų valdžią ir Kom. .kad jiedu turėję ryšių su te- 
Partijos vadovybę. Zinov- roristais, kurių agentas 
jevas buvo du kartu iš Par- (Nikolajevas nušovė drg. K&, 
tijos išmestas už tokią; kon- rovą. '■ .
tr-revoliucinę veiklą. Vienu Šitokiam pranešimui bet? . 
ir kitu atveju jis viešai prit gi dar trūksta patvirtini-

Dabar, pasak “Daily Ex-

• . • ”T— •
LONDON. •—. Anglijos 

i pramonininkų misija ketu- 
1 riaš savąites tyrinėjo biznio 

progas, anglams MančĮžuri-

w 1 ■----------------—1 .... .

? 1 JAPONAI SUfiipg 91 , . 
korejte'Ą 1 1 y

., L n* ~ j i*.*
i ‘ TOKIO. — Japonijos po- 1 l- 

licija areštavo 91 Korėjos 
gyventoją už sumoksią nu- 
versti Japonų valdžią. Ko- . 
rėja yra Japonijos paverg* 
ta ršalis.

giria japonišką valdžią 
Mandžurijoj; ir sako, kadXXC4XXXV UUXJVUVV MV ZUX1VIUIJ. J.XU XO UZJUXUUVa, XXXXVXOXVJX ---------------------------------------J J > —

sužeisti arbai apdeginti, nes namas užsidegė.! Kada ug- tame krašte yra didelė pro-
• • • \ • • J • ( J •* 1 • A ' 1 - X 1 - * -- *niagesiai gesino1 namo gaisra, tai mėtėme dar vieną gra

natą ir tuom iššaukėme paniką. • - . ; •
“Miestelyje Škėve susekėme ir sugriebėme raudonųjų

ga Anglijos‘ kapitalui pasi
pelnyti ir “pagelbėti augš- 
tyn pakelt Manchukuo.”

Berlynas. •— Pas Hitlerį sargybinių patrolę. Ginklus ir dokumfentus pasigriebė- 
atsilankė Frakcijos : karo me, patrolės nairius — komunistus Sozonovą; GulnieVą, 

nešvarią tiradą- prieš (Lietuvių fronto c veteranų, pirminiu* Cimatisą,; kurie buvo nariais Bobruiskb' slaptos policijos,^ galutinai atimta
Prūseikos gazieta vėl pradėjo

Daubininkų Susivienijimą. Te-kas. Fašistų valdžia į tai ir vietinį (korėspopdentą-komunistą/ Fišerį- užmušėmo.- ologijosi profesoriaus K. 
.s111 šniokščia, kas jo melam<ti- žiūri kaip T gerėjimą Fraft- “Vasarą 

gališka ity m uiH { tai rejkalinga' kės ?! dužų santikių su Vokietija, gelžkeliams

———  /SKįfi

WILKES BARRE, PA.'? s

Numirė drg. P. Mazla- 
veckas. Pašarvotas po num. 

i 69 South Empire St, Wil- T>__ ______ _Per teismą kės Barte. Bus palaidotas 
vieta iš te- pirmadienį, gruodžio 24 d.:, >

Bbbruisko rajone veikėme. ; Ten kenkėme Bartho už tai, kad jis neprL 
b- Duįkartus-nuo bėgiu i nuleidome į pakalnę siekė ištikimybės Hitleriui.

Wyomingo lietuvių kapine- V •

;V; GlaubičiusJ
5 ’M
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Tai Masą Kova už Duoną
Jau* tik kelios dienos liko iki istorinio 

visos Amerikos darbininkų kongreso, ku
ris susirinks Washingtone ir pradės savo 
sesijas sausio 5 dieną, šis kongresas bus 
galingąs darbo žmonių bendras frontas 
pareikalavimui iš valdžios įvedimo be
darbes ir socialės apdraudos sistemos. 
Visi daviniai rodo, kongresas atstovaus 
virš milioną organizuotų darbininkų. 
Tiesa, Amerikos Darbo Federacijos va
dovybe kongresą boikotuoja. Taip pat 
Socialistų Partijos šulai nutarė nedaly- 
vautL* Bet šimtai Federacijos lokalų pa
sisakė už kongresą ir išrinko delegatus.

Nauji užpuolimai visur daroma prieš 
bedarbius. Kapojimai tos pačios mizer- 
nos pašalpos varoma visu frontu. Roo* 
sevelto valdžios prižadai apie viešuosius 
darbus nejsikūnija. Kaip atmušti tuos 
užpuolimus? Kaip apvienyti darbininkų 
spėkas aprūpinimui bedarbių žmonišku 
pragyvenimu? Į šiuos klausimus tu
rės atsakyti Washington© kongresas. Tu
rime laukti šio kongreso ir prie jo reng
tis.

Kiek jau žinoma, iš didžiųjų miestų 
lietuviu organizacijos pasiųs kongresan 
savo atstovus. Reikia dėti pastangas, 
kad tu atstovų skaičius būtų kuodidžiau-^ 
sias, kad kuo daugiau lietuvių organiža- 

^ciju kongrese būtų atstovaujama; Tai 
miisiy visų reikalas. Tai mūšį * kova už 

Į duoną alkaniems darbininkams.

Demonstracija prie Lietuvos At- 
| W stovybes Washingtone

^pakelkime balsą už Lietuvos revoliu
cinius/politinius kalinius. Pareikalausi
me, kad Smetonos valdžia liautųsi tero- 
rizaVus ir kankinus šimtus kovingų Lie- 
tuvoS'darbininku ir valstiečių Kauno, 
Raseinių, Šiaulių, Ukmergės ir kitų bas- 
tilijų urvuose.

Šitą reikalavimą padarys Smetonos 
valdžiai per jos atstovybę Washingtone, 
/kuomet sausio 5 d. susirinks Amerikos 
darbiUinkų kongresas. Ne tik lietuviai 
kongreso dalyviai, bet ir šiaip delegatų 
gimtai dalyvaus demonstracijoj prie Lie
tuvos o atstovybės. Priešfašistinio Susi- 
vienijųno sumanymą surengti tokią de
monstraciją karštai pasitiko visos dar
bininkiškos organizacijos. Visos naėio- 
nalės organizacijos siunčia savo delega- 

»tus. Labai daug vietinių organizacijų 
taip pat siunčia savo ^atstovus.; -
./ Tegul ponas Bagdonas, Spjqtqhos agen

ts, praneš savo valdžiai į Kauną, kad 
oneriKos 'Hetuyiai simpatizuoja kanki- 
amiejns revpliučiniams politiniams kail
iams )r kad jie pasiryžę visais būdais 
eikti. paramą tiems, kovingiems drau- 
ams. • ’

• r

begėdiškas “Naujosios Gadynes'’ 
Melas

J ‘ ./'G ■■■ f -•> *

Prūseika ir Butkus užsisėdo šmeižti 
r draskyti Lietuvių Darbinihkų Susivie- 
tijintfį. Tam tikslui panaudoja bjauriau
sius būdus, tikrai begėdiškus melus, kad 
jakeli k ti •organizacijai, kad tik nuo jos 
fcjcratyti lietuvius darbininkus, kad tik 
įgBėti nepasitikėjimą ir demoralizaciją.

gruodžio 20 d.i /^wNpujojoj Gadynėje” 
t įįą skaitomu:

’iesos” num. 21, už 
rbių foiido atskaita.

lapkričio 1, telpa
Pasirodo, kad L.

“Vilnie*. ’j redakbi narni,
duirfa papci/os. ęi Jo žhiąriai; $8.4<t 
Taigi,į viso Jonikas gąvįb $18.10.

' ‘Dab$įr tėniykitO: Jonikas tūri darbą ir 
gaur^ą paskolą iš bedarbi^ Ąondo. O bedar
bis- ęibiįka .negatfna. Ar tiaį .šifoksi biinbj,-. 
nitį - cėntfrabiurių darbininkiŠkitrmcbS? ’ ! Kub 
toks Mizara ir kompanija geresni už Ge
gužį ir kompaniją?

Betgi šitie Jonikai yra Zeigler, Ill., gy
ventojai, bedarbiai, vargdieniai. 0 kad 
sukursčius LDS narius prieš valdybą 
kad pasėjus suirutę jojo eilėse, Prūsei- 
kos organas draugus Jonikuą atkraustė 
Chicagon ir d. Joniką padarė net ^Vil
nies” redakcijos štabo nariu!,

.Tai prieito priėjo tie žmonės, kurie re
daguoja “N. Gadynę” t Darbininkai gali 

’ spręsti, ko verti yra visi jų raštai. ’ ’

Desperacija Gal Prieš. Galą
Į Komunistų Partijos Lietuvių Frakci

jų Centro Biuro atsišaukimą del apvienL 
jimo revoliucinių spėkų, Prūseikos-But- 
kaus “Naujoji Gadynė” atsako tokiais 
purvais, kokių iki šiol dar nebuvo maty
ti. Visas paskutinis to lapo numeris 
(gruodžio 20 d.) pripumpuotas keiksmais 
ir kolionėmis. Atrodo, tie “didvyriai” 
atsidūrė baisioj desperacijoj, tartum 
prieš pat galą. Pasiskaitykite sekamų 
sklokiškų žemčiūgų ir spręskite patys, 
draugai darbininkai, kokias burneles turi 
“Naujosios Gadynės” redaktoriai ir ben
dradarbiai. Beje, Brooklyno diskusijose 
■grupė “opozicijos” eilinių narių tvirtino, 
kad jie jau kelis sykius privertė Prūsei- 
ką ir Butkų suvalgyti tai, ką jie iškepė 
ir ateityje tą patį darys. Bet kaip tik po 
tų diskusijų išėjo šitas “N. G.” numeris 
ir bene bus vienas iš purviniausių.,. .,

Štai sklokos organo žemčiūgai komu
nistų adresu: . ;

“lietuviški ekstriniai”
“bimbizme išmirkus demago- 1 

giška diplomatija”
“ščyrošįos davatkos”
“ekstriniai”
“baubliai”
“cyplių choras”
“neregiai”
“bimbinės davatkos ir da- 

vatkinai”
“bimbiniai uzurpatoriai” 
“centrabiuriai”
“šefai”
“bimbiniai centrabiuriai”
“bimbiniai ekstremistai” 
“suokalbininkai”
“klikos Užmačių vykintojai”
<4miž,ariniai”
“andruliniai”
“bimbinis frontas”
“numalšint saviškę krartiolą”
“Bimbos emisaras”
“pigūs intrigantai”
“karštagalviai”
“šcyrosios linijos kapitonai” 
^Broliai bimbininkai” 
“bimbinės asabos”
“trumparegiai”
“bimbizmo, išperėti triukš

madariai”
“bimbiniai fanatikai”
“laukiniai sutvėrimai0
“Sfąnatikai”
“pakvaišę elementai”
‘'ekstrėtriistiška pavietre”
“ščyrieji' ricieriai”
“kėi?štinčiai”
“šcyrosios linijos sargai”
“ščyrieji ligoniai”
“liguisti žmonės”
“bimbargas”
“veidmainiai”

Tai tik iš vieno “Naujosios Gadynės” 
numerio. Kiek čia purvo, kiek čia tul
žies! Tiktai Prūseikos burnele tegali 
•tiek keiksmažodžių nukalti.

Priežastį šitiems keiksmams rasime 
“Naujosios Gadynes” vajaus rezultatuo
se. Po kokios poros mėnesių didžiausio, 
riksmo, vpa yos surinko savo gazietai 141 
naują skaitytoją! Daugeliui ir tų, vei
kiausia, uždyką užfašė. Tas ištikrųjų 
vato sklokos tūzus prie desperacijos.

Nežmoniškai fabrikantm Apatite ja
!G r iciLtUr; !|!

be- 
in- 

daugiąuš

DETROIT,į Mich.' Spalio- 
grUodžio mėnesiais, t Detroito 
automobilių dirbtuvės pradė
ję dirbti naujo modelio karus 
1935 metams. Ir tuo būdu 
kai kurie darbininkai gavo 
šiek tiek padirbėti. Tačiaus, 
kaip ilgai tas darbas tęsis, tai 
klausimas, ant kurio galima 
atsakyti šitaip : Taip, kaip pa
prastai iš eiles keliais pastarai
siais metais kad buvo. Padir
bės neišpasakytai greita “spy- 
dap“ sistema kokią porą mė
nesių ir. Vėl turėsimė “vakaci- 
jų.”

Bet šiais metais autdrhobilių 
m.agnatai nori atsikratyti savo 
genesniųjų darbininkų, t. y. tų 
darbininkų, kurie per eilę me
tų krovė turtus dykaduoniam, 
liedami prakaitą per dienas. 
Vieni jų jau artinasi prie ži
los senatvės, kiti buvo išsiko- 
vęję biskutį didesnius atlygi
nimus už jų taip sunkų ir 
s veikatą eik vo j antį darbą. Kad 
šitų darbininkų atsikratyti, be 
mažos išimties, veik visos kom
panijos persijoja darbininkus 
šitokiu būdu:

Visų pirma surašė senesnius 
darbininkus ant “juodo” listo, 
ir tą listą pridavė kompanijos 
gydytojuj... Paskui paragino 
visus seniaus dirbusius darbi
ninkus, kad grįžtų prie savo 
darbų. Tačiaus, pirma to, tu
ri kiekvienas matytis su minė
tų kompanijos gydytoju. Tu
rėjo eiti ant ištyrimo jo svei
katos stovio. Na, ir to pa
sekmėj šitas gydytojas, 
egzaminuodamas pagal 
strukciją baronų,
pusės darbininkų Surado “ne1- 
sveikais”, taip sakant “netin
kamais” darbui ’ dirbti darbi
ninkais.

Tuo tarpu šitie išnaudotojai' 
pagarsino* per fcavd geltonla- 
pius, kad automobilių dirbtu
vės Detroite pradėjo gerai 
dirbti ir reikalinga daug dar
bininkų. žiinoma, pasklidus ši
tokiems gandams,- pradėjo iš 
visų kampų “plaukte plaukti’’ 
žmonės darbininkai į Detroitą. 
Iš įvairių miestų, miestelių, O 
už vis daugiausia, tai nuo ūkių 
vyrai dar šiek tiek raudonęs- 
hiais veidais. Ir į trumpą lai
ką apstojo armijos darbininkų 
automobilių “ofisus.” Tačiaus, 
reikia pasakyti, kad iš kelių 
šimtų stovinčių darbininkų tik 
prie vienos dirbtuvės buvo pa
sirinkta daugiausia, tai apie 
pora tuzinų petingų, stiprių ir 
jaunų vyrų. O kiti visi šian
dien dar maršuoja nuo dirbtu
vės, prie kitos, ir niekur' dar
bo nesuranda. /

Šitos didelės minios darbi
ninkų yra čia suvažiavę desėt- 
kus ir šimtus mylių iš įvairių 
dalių Amerikos. Jie šiandien 
vaikščioja gatvėmis nusiminę. 
Daugumas jų paliko savo šei
mynas be cento ir tikėjosi gaus 
čia darbą ir tuojau prisius 

‘keletą dolerių jų tolimesniam 
gyvenimui. Bet likos kapita
listinių gončų bjauriai suviįti. 
Tiems ponams’ ' Uorėjosi su
traukti dide^eąvminias darbi
ninkų, kad būtų is ko jiems ge
rai pasirinkti reikiamų darbui 
spėkų. Ir . jiems tatai pavyko. 
O kad dabar tūkstantinės mi-

M ■1 * ’ ' ’ L ■' f' ' iV'"r 
ųihkaį, kurie dar* nepriklatutot 
!prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos, 
būtinai turėtumėt . ppsirašjli. , 
Kadangi ši organįzacija išlei- .. 
džia apšvietos raštus, dideles 
knygas, brošiūras, ir dar žur
nalą “šviesą.“ Jame telpa La
bai gražių / pasiskaitymų, 
straipsnių, apysakų, eilių, dai- j 
nų ir kitko. £urnąlo šiais, nje-j ' 
tais išėjo keturi numeriai‘ir * 
vis ALDLD nariai gauna į na
mus. ' s .

Sekamas kuopęs , susirinki- . . 
mąs bus sausio (January) 6 ;
d., 1Q35 metais, pas d^ GuL . ; 
bipus ant ūkės. Kviečiam susi-, .t/ 
rinkti, visūs nąrjųs ir a^iyesti , r T, 
naujų,nąriu, i;n j.i;

Kp; Ęoresp, P.

ALDLD: 219 kuopos šųsiiiin- 
kimas įvyko di <gruod,žio.i Ra- 
portuoįją kpįrii^Ųa nhjir , buvu
sios vakarienės lapkričio 8 d., 
kad pelno liko $13. Skaitytas 
laiškas reikale Lietuvos politi
nių kalinių. Laiškas priimtas ir 
iš iždo paaukota $2. Paskirta 
.komisija iš dviejų narių, kad 
aplankytų draugijų ir kliūbų 
susirinkimus, juose skaitytų 
ląiškus ir aiškintų, kokia .baisi 
Liet., politįnių kalinių padėtis 
ir kvjesfi, kad prisidėtų prie 
gelbėjimo npo fašistinio teroro.

Antras' laiškas nub Meno 
Sąjungos sekretoriaus'V. Bovi- 

’nd, kad kūopa1 prisidėtų prie 
Medo Sąjungos.'Laiškas atidė
tas į šalį. Į tokius laiškus1 na- Tilrrac TvaJmtiac 1 
riai turėtų daugiau kreipti: do^-- “ 
mes’ b he padėti į šalį. - ___________

Paskirta komisija iš trijų ‘vo manoma, kad' rAitrftukUŠ 
narių, kad suradus sklypelį pi-1 piktadario pirštų1 antspPU- 
gios žetnės nupirkt ir pastatyti - *....

kį ne! Jie netik kad nesirū- pašiūrę-svetainiūkę laikymui 
pins šitų žmonių užlaikymu,' susirinkimų ir parengimų., čia,, 
bet priešingai, jie stengiasi, rodos, kuopos nariai turėtų ap- 
kad kaip nors atsikratyti Vi- sižiūrėti, kad nebūtų padaryta 
siškai tokių žmonių ne tik nuo 
davimo Visokios rikalaujamos de pinigų mažai, tik $26.27. 
pašalpos, bet jie jieško tokių 
priekabių prie darbininkų, kad reikėtų padėt į šalį, o daugiau 
galėtų juos visiškai prašalinti- paremti darbininkiškas įstai- 
išdeportuoti net iš Amerikos. ' gas. ■- . , . <

Už tai yra mūsų didžiausia; Kuopos valdyba sekantiems 
pareiga spiestis kuo daugiau- metams kiek pakeistą. Pirmi- 
sia į krūvą, prigulėti mūsų ninku išrinktas d. Miciulis, se- 
darbininkiškose < 
se ir kartu visiems kovoti prieš dininku d. J. Gulbinas, kores- 
tokius žiaurius pasimojimus pondentu P. Thompson, 
ant mūsų, darbo žmonių, per| Sekamais metais susirinki- 
poniją. Ar tu, broli, būtum mai bus laikomi pas d. Gulbi- 
katalikas, ar kitas kas, tavo nūs ant ūkės. Vieta paranki 
yra pridėrystė neatidėliojant ir visos apielinkės lietuviams 
priklausyti mūsų dąrbininkiš- gerai žinomą. Susirinkimai 
koše organizacijoše, kurios yra laikomi kožnd mėnesio įpitmą 
vadovybėje Komunistų Parti-,nedeldienį, 1 vai. po piętų. 
jos, kuri yra vienintelė darbo' Tuo pačiu sykiu būna mitinga^ 
žmoųių teisių gynėja ir kovo- ir Lietuvių Dąrbihinkų SUsi- 
toja <už viso pasaulio prbleta- Vienijimo 27 kuopos, pęs di- 
riatol teiseę ir laisvę. ' ; džiuma> narių, abiejose orgąni-

Aiherikos Lietuvių Darbin/n- zacijose priklauso, i 
kų Literatūros Draugija yra 
viena iš parankiausių organi
zacijų joje priklausyti. Labai 
mažas mokestis, metinės duok
lės tik $1.50. Tačiaus mes už 
tai gauname didelės vertės 
mokslo knygų, labai reikalin
gų kiekvienam darbo žmogui 
pasiskaityti ir iš to lavintis- 
š vi ėstis .

Paskui yra kita mums, dar
bininkams, naudinga organiza
cija—Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas. Tai yra pašalpi- 
nė organizacija ir kartu rūpi
nasi visomis problemomis dar
bininkiškam judėjime. Yra 
daugelis kitų mūsų darbinin
kiškų organizacijų taip, kad 
galima pasirenkant priklausyt. 
Tačiaus priklausyti reikia!

Jauniems žmonėms yra suor
ganizuotos kelio.s skirtingos 
grupės, kurios darbuojasi j toj 
pačioj srityj-kovoj už švieses
nę, geresnę ateitį ir prie hiū- 
sų darbininkiškos dailės-meno. 
Yra pageidaujama, kad kurie 
myli dainas, muziką—priklau
sytų mūsų Aido ar Laisvės cho
ruose. Abudu chorai, yra vado
vybėje mūsų vado—Kompąrt. 
Todėl, kas mylite „dainas, e^a- 
te kviečiami šiuose choruose 
prigulėti ir dainuoti gražias 
žavėjančias d a r b i n i niekas 
dainas sykiu su jūsį' Araūgais 
ir draugėmis darbinjnkąįs,

< ■ < X J. Butkus.

nios kenčia j šdlijį ir i Vąrigą ne^ 
išpasakHą/ ’ hesūrasdiami ’ 
prisiglausti ir už ką grįžti 
gal, nei gi ktio tnaitintis, 
tiems nenaudėliams apie 
neapeina.

Koks likimas dabar kėsinasi 
ant tų dąrbininkų, kurie, kaip 
anksčiau skaitėme, tapo pri
pažinti “n e t in k a m a is” per 
kompanijos gydytoją darbinin
kais ? Ar tife! darbininkai galės 
susirasti bent kur ’kitoj kom
panijoj šiokį tbkį užsiėmimą? 
O jei! negalės; tai ar jie turės 
iš ko gyvėnti ? Ar valdžia šios 
“kultūringos” šalies, su savė 
milionieriąis priekyj, suteiks 
šitiems žnidriėms gyveninio ap
rūpinimą už tai, kad jie prara
do, savo paskutinę sveikatą 
bekraudami didžiausius turtus 
dykaduoniams? Ne! Ir dar sy-

kur 
at- 
tai 
tai

klaida su žemės pirkimu. Iž-

Mano manymu, žemės pirkimą

Pirštą Antspaudai Nėra <
< J) f f / ) 

’ >■< 4>

> PARYŽIUS.—Iki šiol bu^

dus, paskui galima ViŠučttlH&t' 
tikrai pasakyti, kad' tai yra 
tas pats asmuo, tik reikia 
išnaujo nutraukti jo pirštų ' 
žymes ir palyginti, neS giri- 
di, pirštų pilvelių pavidalas

Po ilgų tyrinėjimų dabar 
Dr. L. Ribeiro, pirštų.ant- ./ 
spaudų žinovas, užginčija 
tokį įsįtikėjimą. Sako, Žmo- z<:’ 
gui senstant, sergant arba X ' 
pergyvenant kokią atmąiną 

“vagučių” pavidalas ant ....
pirštų pilvelių. Didelėj dau
gumoje atsitikimų betgi pir- " ’ 
štų antspaudai tebėra svar- '/* 
bus ženklas pažinti, kad tai ..
veikiausia tas pats asmuo. ;

> / ■ ' • f ' J

Jis To Nep^mahfc
* * ■ ■ ’ ’ b/ .Zj,

Jisc-4—Ar, yra. tokia 
kttri, pamačius pelę,i 
tų už sijono? .‘.in 

Ji:rpžinoma, yra; tai

. ‘ t a -v .puigj vviianv auuaiiKJ
organizacųo- kretpnusįd. J^Kondrotąs, iz-,kfl kartais persimain0 ir 

n Ir/xirrxri v\.v»i d 1 n 1 n Iru zs T L L nin dc< Irnvno 7

riato! teiseą ir laisvę.

Draugės ir drąugai darbi

DARBININKU

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964

Balsuokite už Bedarbių Apdraudą •
■ ‘ ‘1 • '' ‘ ' i 1 '

Žemiau Paduotą Balotą Tuojaus Nubalsuokite, Iškirpkite ir 
Pasiųskite šiuo Adresu: Daily Worker, 50 East 13th 
Street, New York, N. Y.

l. r

I have read the Workers’ Unemployment and 
Social Insurance Bill and vote .

FOR [] AGAINST Q
Name ......... . ....................... .........

ress 4

r- -•k*
City

gr.:.--rjr.? r: H.

ŠIRDIES LIGA

Esam dienraščio “Laisvės” 
skaitytojai ir labai prašom pa
tarimo apie sveikatą mano vy
rui. Pastaraisiais laikais labai 
pradėjo nesijausti gerai. Už
eina jam skausmai krūtinėj ir 
rankose per alkūnes. Ir taip 
jam atsikartodavo kas ketvir
ta diena. Ir paliko labai silp
nas. Buvo pas gydytoją. Nu
ėmė X-spindulių paveikslą, Su
rado širdies ligą (leaky heart) 
ir liepė ilgai silsėtis, gulėti 
lovoj/ nes blogoj padėtyj šir
dis jo. Tai gi prąšau patarti, 
ar galima pagydyt toji liga, ir 
kaip jam ųžsiląikyt. Jis yra 
43 metų Amžiaus, 5 pėdų su 
viršum aukščio ir sveria. 180 
svarų. Rūko dabar mažiau.- 
žinoma^ seniau jis dar gi pu- 
šėtitihi ir išsikaušdaVo, kas tik 
jąm nępapuldąvo.

I Atsakymas.

Tai jūsų’ vyreliui; nelabai 
gerai, širdis yra širdis, ir tik 
po vieną širdį teturime. Ir j šir
dį daug kas atsiliepįa. O Jū
sų vyras da ir ddb£r vis sau 
teberūko, nors, sakėte, dabar 
ir mažiau. Vadinas, jis pir
miau smarkiai rūkydavo, o, ta
tai, suprantama, širdies negi 
taiso, o gadina. Gadina ir šir
dį ir nervus, liaukas, raume
nis, kraują ir visus galus. Tai 
blogas nuodas. Be to jis da 
ir išsikaušdavo pusėtinai, bile 
kokio marmalo prisigriebęs, 
čia ir gi piktas nuodas ir šir
dies. ą.etaiso^.,..f -n., . r į, ....

Tai, jeigu taip, tai kodėl gi 
jis, sakykite, da ir dabar vis

■ uu '-1111-11111111" n------------------1------------------------------------------ -------------- r*lfTįy

teberūko? Kodėl gi jis neme
ta po šimts paralių to nuodo 
ir da toliau širdį gadina, šir
dies raumenį ir nervus darko? 

’ Jam sakė, kad yra “leaky 
heart.” Vadinas, jams yra su
gedę širdies viduje tam tikros 
atlapėlės, vaivos arba durelės, 
kurios ritmingai atsidarinėja ir 
užsidarinėja, širdžiai kraują 
įpumpuojant. Kai jatn tos 
durelės, kada reikia, pilnai ne
užsidaro, tai dalis kraujo' su
bėga atgal į širdies kamaraitę, “ ‘ 
kuri tuo tarpu turėjo išsUuš-., 
tinti. Nuo to toji kamaraitė 
(širdies, pilvelis) ,privargsta, 
dvigubai turi darbuotis, na,ir 
perauga, pasidaro perdidejė....... .
Pati širdis pasidaro perdidelė..........

■ Ar .galima; pagydyt ? i Ne, 
Drauge^ . sutaisyt sugedusių 
valvų- jau nebegalima. . Tačiau 
ir. su tokia širdžia galima gra
žiai'. ir > ilgai gyventi, jeigu 
žmoniškai gyveni, ąu higijena.

Tegul vyras vartoja visokių 
natūralinių valgių. Gulėt lo
voj nuolat, manau, nevertėtų. 
Su vietos gydytojo pasitarimu, 
jam reikėtų po truputį ir pasi- 
vaikšt’nėt, dažniau lauke, ant 
•oro pabūt. Su vaistais tegul 
labai neužsideda, nebent; po 
tiesiogine gydytojo priežiūra. 
Bet jam reikia iodo ir šuvty. , 
aliejaus ir, gali būt, ir geležies. ■ . 
Bet tai jau ne vaistai, ne ... 
kie nuodai, bet lyg it dapil<fo« 
masis maistas, labai daug kam 
naudingas. Būtų gerąį, jei jis 
suliesėtų. «

Rąmuino jam reikia, kai. 
nebūtų rūpesčio, baifiiėš, pyk
čio, tų kvailų vaidų.?!

4/ VMbmB
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giausia iš bedarbių. Todėl ir ši 
kuopa negali šiuo tarpu užsi
mokėti savo penkinę.

mingas. Atrodo, organizacijoms liks gražaus 
pelno. i

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
M.( įstos į Meno Sąjungą Šj me
nesį? Minėtų fctiopų draugai tūri 
būtinai diskusuoti šį klapsimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

Trečiafl Puslapio

Mirtis Lietuje
Parašė Alfred Morang Vertė Pjautuvas

Lietus'pylė į akis, kaip iš viedro, ir tartum 
temdė elektros lempas gatvėj. Stepas vaikščio
jo ištisą sekmadienį apytuščiose, apmirusiose 
gatvėse. *žmonės, praeiną gatve, nekreipė dė
mesio į Stepą; jų žiūra buvo nukreipta į to
lį. Jis atšipusia^ bukai bjaurėjosi jais? Jo pil
vas pridžiūvęs prie nugarkaulio, plokščias lyg 
lenta. Jis maldavo praeivius dešimtuko, bet 
jie praeidavę inefevelgęt j pį.? , , . t ■

Praėjo dvi merginos;’jų šlaunys’dribsėjo, 
kraipėsi po standžiai aptemptais sijonais. Ste- 

‘ pas žingeidavo, bene jos i eina ko nors pasi
tikti. Jam skaudėjo kojas ir vieną koją gylė 

Ar opa. Jis trynė, kasė opą į cementinio šaligat
vio briauną, kad numalšinus niežulį ir skaus
mą, bet po to jautės dar aršiau.

Stepas išgirdo dainavimą. Garsai neaiškūs 
ir išsklaidyti lietaus, plaukė drėgnu oru, atsi- 
mušdami į Stepo ausis. Jis prisiminė skirtin
gas dainas, skirtingą dainavimą, bažnytinius 
himnus* bet tai dar buvo kūdikystės dienose. 
Prisiminė bažnyčią, žmonės giedojo šventus 
himnus plačiai išsižioję, atdarydami burnas 
iki ausų; ir merginos šypsojosi, ir kalbėjo a- 
pie vakarienes; tas Stepui taikėsi jo kūdikys
tės dienose; labai senai, taip senai, kad net 
susimaišė, sudilo daugelio metų praeityje. Kū
dikyste^ žodžiai nustoja vertės, kuomet sme
geninę vargina prekiniais traukiniais važinėji
mas.

Stepas pasuko link dainavimo. Dvi mergi
nos sustojo prie bažnyčios. Viena, pridėjus 
ranką prie ausies, klausė; kita stuksėjo koja 
į šaligatvį pagal dainavimo tempą; uždėjo vie
ną ranką ant savo draugės pečių ir pasirėmė 
lyg silsėdama. Atrodė, kad dainavimo garsai, 
muzika, susilpnino ir baugino ją. Stepas žin
geidavo, apie ką ji galvojo, kas jos mintyse. 
Ar ir ji girdėjo dainavimą, kuomet ji buvo 
maža, labai senai, daug metų atgal?

Lietus smarkėjo. Dvi merginos žengė sker
sai gatvę ir įėjo bažnyčion. Sekundai švyste
lėjo mirgančios šviesos kamuolys pro prada
rytas duris ir vėl užviešpatavo šlapia, akla 
tamsa: Vlėų ttikt juodąvoe bažnyčioj sieną.' Pro 
bažnyčios .langus veržėsi stulpai šviesos, ku
riuos kapojo»smarkūs lietaus lašai.

Stepas stovėjo tarpduryje. Tarpduris teikė 
jam biskį pastogės, pasislėpimui nuo lietaus. 
Jis norėjo nusiauti pusbačius (čeverykus) ir 
pakasyti niežtinčiai-skaudančias kojų vietas, 
bet jo nelaimei atsuko savo sprandą mėlynsiū- 
lis (policistas) ir įsakė traukt toliau. Mėlyn- 
siūliai neapkenčia “valkatų” (bomų). Tai jų 
darbas duot įsakymus, priverst “valkatas” 
slinkt tolyn, krutėt, eit; jiem nedaro skirtu
mo kur, svarbu, kad jie nesustotų ėję. Dabar
tiniu laiku yra ilgos eilės “valkatų,” jie slen
ka begaliniai ilgomis eilėmis; eilėmis, ku
rioms nėra nei pradžios nei pabaigos. Jie pus
gyviai slenka iš vieno miesto į kitą. Jų veidai, 
daugiau ar mažiau, panašūs vienas antram. 
Apžėlę barzdomis ir purvais, kuriuos smarkus 
lietus plauna. Kuomet vienas sustoja pasi- 
kasyt, pačiupinėt kojų žaizdas, kitas pastumia. 
Negali būt jokio apsistojimo. Kuomet katras 
miršta, sudrimba ir sustingsta pakely j, kiti 
nekreipia dėmesio į jį. “Valkatų” yra tiek 
daug ir policistai visuomet užpaklyj jų duoda 
įsakymus, eik tolyn, krutėk, nesustok!

Giesmių aidai pranyko. Vyro balsas veržė
si pro atvirą bažnyčios langą, bet jo žodžiai 
tirpo, nyko lietaus ūžėsyj. Kartais buvo gir
dėt žmonių dūslus šlamėjimas, ošimas, kuo- 

, 1^' met pasigirsdavo tvirtesnis, augštesnis, kalbos 
tonas. - ,

Bažnyčioje dvi; merginos sėdėjo Įabai ra
miai. Jos klausėsi vyro žodžių. Jis buvo jau
nas, jo balsas tvirtas. Jis kalbėjo apie depre
siją. Dalykai mainėsi; nauji įsakymai, nauji 
patvarkymai. Bažnyčia pavalgydintų visus 
“valkatas,” jeigu valstybė sustabdytų plau
kimą prūdijimą alkoholinių gėrįmų.. . tai yra 
didžiausia bėda, didžiausia nelaimė... Dievas 
baudžia, smerkia mus, kaip savo vaikus už 
mūsų nuodėmes.

Merginos trynė plaštakus, gniaužė pirštus 
į kumštis ir svajojo apie “džinės” smagius va
karus; apie vaikinus, kurie jas mylavo, gla
monėjo,—ir visi tie šokiai, džiazas; tai buvo 
jų vynas, verdantis 'kraujo vėnose.

Jaunas kunigas rėžė kumščiu į sakyklos 
kraštą. Garsas nuaidėjo, tarytum dievas rėžė 
kumštimi į bubną, šaukdamas visą pasaulį iš
vykti žmonių nuodėmes. Merginos krūpčiojo; 
vieha pradėjo verkti. Žmonės, sėdintieji prie 
jy, linksėjo ir vėl išsitiesdinėjo. Jie taipgi jau- 

kunigas kalbėjo jiem apie permainą 

Meniškos Žarijos
d.

pasiūti.

Daktaras

.jeigu tik gėrimas būtų sustabdy- ninkiškos organizacijos.
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tas. Vyras, geltonai išblyškusiu, styru veidu, 
nusiminęs; jis glaudė rankąs ir vėl išskėtinė- 
jo, skerėčiojosi. Jis gaudė savo širdimi kiek
vieną žodį. Jis trepsėjo kojomis į grindis, bet 
divonas sugerdavo trepsėjimo garsus.

Stepas gremžė purvus, kurie b,ųvo pri
skretę prie jo veido. Purvai pripildė jo pana
ges. Jam koja neapsakomai .skaudėjo, jis žin-, 
geidavo, kiek daktaras lėšuotų, pagydymui jo 
kojos! Tada nusijuokė,, manydamas, kad tai 
yra juokingą. Jį pilvas rietė, į kam,upl į dau
giau negu kad praeityje. -Stepas atsileido 

; šniūrą, apsivėlusį purvais ir sutromis, kuriuo 
buvo pąsijuosęs kelines, ir dar standžiau susi? 
veržė.

Vėl pasigirdo giesmių aidai, daug skardes- 
ni; net apkurtino lietaus ošimą. Stepas aty- 
džiai žiūrėjo į smarkiai krintančius lietaus 
lašus, kurie krisdami į ryną trūkdavo, suby
rėdavo į mažytes daleles, kurios straksėjo it 
kibirkštėlės. Stepas troško nusiaut pusbačius, 
bet kas atsitiks, jeigu policistas užeis ir nu
varys jį ant šaligatvio; jo basos su nusilupu
siais padais kojos įsės į cementinį šiurkštų 
šaligatvį; daugiau jis negalės slankiot gatvė
mis. Stepui prisiminė vienas “valkata,” kuris 
buvo pametęs pusbačius. Jo kojos buvo sutinę 
ir nudaužytos.

Stepas išvydo gatve einantį policistą. Jis ėjo 
lėtai ir tikrino krautuvių duris, kad neliktų 
neužrakintos. Stepas gerai žinojo, kad policis
tas neapleis ir tų durų, prie kurių stovi jis. 
Skersai gatvės, iš bažnyčios žmonės pradėjo 
veržtis, gūžėti laukan, išskleisdami lietsargius. 
Iš karto lietsargiai atrodė juodi, paskiau pra
dėjo blizgėti nuo lietaus. Stepas betiksliai pra
dėjo žingsniuoti skersai gatvės. Kad tik slink
ti; krutėti; kad tik policistas nerastų prie
žasties jo užkliudymui. “Valkatos” slinko.Slin
ko jų ilgos eilės, atrodė, jos niekad nesibaigs. 
Jų balsai, maldaujanti dešimtuko, kilo į erd
vę. Net ir vandens ošimas, teškėjimas, bė
gimas į rynas, negalėjo apgaūbt, užsmaugt šių 
garsų.

Stepas nematė automobilio atvažiuojant gat
ve. Jis pusiau girdėjo žmonių balsus, susilie-, 
jusius.į vieną simfoniją, kurie ūžė prie baž
nyčios durų. Jis daugiau kreipė atydos į spau
dančią koją, kurią kas kart labiau skaudėjo, 

‘gylė, tartum piktosios gyvatės. Stepas jautė 
vandenį, kuris čiūrškėjo koji] tarpupirščiuose. 
Jis tovėjo ant y ienos kojos, kitą—pakėlęs čiu
pinėjo. Stepas nesustojo nei minutdi galvojęs, 

’ kad jo nusilpusias, žaizduotas kojas, kurias 
dengia šlapia pusbačių oda, skausmai rakina 
vis daugiau ir daugiau. Jis nematė, kuomet 
sunkvežimis sukosi ant kampo ir jį parbloškė 
ant žemės; jis tik spėjo šūktelti ir akimirkoj 
sunkūs ratai pasiglemžė jį po savim, sumalda
mi Stepo kaulus. Niekas negirdėjo kaulų traš
kėjimo. Balsų ūžesys prie bažnyčios virto iš
gąstingais šauksmais.

Jaunas kunigas ir du vyrai atnešė Stepą į 
bažnyčios tarpdurį. Jo akys buvo iššokę virš 
kaktos ir pro išsivertusias akis trykšte tryško 
plonyte sriovele kraujas. Jaunas kunigas atsi
klaupė ant kelių ir žiūrėjo į Stepą. Viena iš 
merginų taipgi atsiklaupė šalimai jo. Ji ne
žiūrėjo į Stepą. Ji norėjo būt arčiau jo, bet 
kūdikiškai bijojo. Ji' išsikruvino sijoną į pri
bėgusį klaną kraujo;satsistojus tarė: “Sukru-; 
vino.” • į

žmonės slinko artyn Stepo ir žiūrėjo j, jį; 
merginai prakalbėjus, jie sužiuro į ją. To
kiam momente visi geraširdžiai apleidžia" mi~ * 
rūsio valkatos lavoną, paplūdusį kraujuose. 
Kunigas išgąstingai kreipėsi:

“Pašaukit ligonvežimį, jis jau miręs.” Ir 
prisilenkęs pradėjo valyti merginos sijoną, 
kurį jinai “Suteršė valkatos” kraujais.

v ’ ■ . . ‘I

Pereitą sėkmddienį Great' Necke buvo rė
kdomas judis “Motina.” Kaili žihoma, “Mo

tiną” parašė garsusis proletarinės literatūros 
tėvas, Maksimas Gorkij. “Motina” sutraukė 
didelį būrį žmonių įvairių tautų ir pažvalgų.\ 
Svetainiukė sausakimšai užsipildė sėdinčia ir 
pakraščiais, stovinčia publika.

Pasibaigus judžiui, d alina vųf Choras Pir
myn. “‘ 3 I h . i'4

šiame parengime buvo ir trukumų. Judis 
buvo trumpas. Chorui sudainavus keletą dai
nelių, publika nenorėjo' skirstytis, nes dar 
buvo nevėlus laikas. Rengėjai nepasirūpino, 
muzikantų (ar muzikantai neatvažiavo?) ir 
tas darė biskį nesmagumo. Bet, muzikantam 
nesant, susirinkusieji pradėjo dainuot liau
diškas daineles ir žaist ratelius. Vakaras bai
gėsi smagiai. . -

Parengimą surengė greatneckiečių darbi-
> Parengimas—sek-

Nors nemalonu, prisiminti, bet esu privers
tas greatneckiepius papeikt už tai, kad su
rengė savo paręngimą tuo laiku, kuomet Pro- 
letmeno Trečias Apskritys rengė dainų Spar- 
takijadą. Už tai atsakomybė puola ant ren
gėjų. Kitą syk reiktų vengti tokių nesmagu
mų. • . • ,

Kalbant apie Chorą Pirmyn. Jis dabartį- 1 
niu laiku yra nedidelis ir lyg biskį apsnūdęs, 
žinoma, tam yra ir priežasčių, delei kurių 
nevien Pirmyn kenčia, bet ir kiti chorai.

Pas greatnęckiečius, tūlas Įąikąs atgal, 
menki ypatiškumai biskį kenkė.. Vėliau įsi-, 
vyravo mintis, kad per maža kolonija ir to-< 
del negalima išyystyt (suorganizuot) didelio 
choro. 

» I ' ■

Visų pirmiausia buvo perdažnus chorve
džių mainymas (tas įvyko delei stokos pasto
vių chorvedžių mūsų apielinkėj.) Vėliau, ne
turėjimas tinkamos vietos pamokų laikymui. 
Ir tas atsiliepė chore. Dainininkai, delei tų 
priežasčių, negalėdavo gerai sudainuot.

Negana to, atsirasdavo pašalinių ir net mū
sų progresyvių žmonių, kurie drįsdavo šaipy
tis ir tebesišaipo iš prasto dainavimo, kom- 
plimentuodami sekamai: “Jūs esate seni 
vyrai ir moterys, nebūsite dainininkais. Gė
da jums dainuoti,” ir kitokių nesąmonių. Tas, 
žinoma, neneša naudos.

Kada girdi tokias kalbas iš pašalinių, tai 
jiem galima atleisti, bet kuomet mūsų or
ganizacijų (ALDLD, KP kuopelės ir LDS) 
nariai šitaip kalba, tai aš turiu štai ką jums, 
draugai, 
pėmis ir 
masiniu! 
Išmokite 
nio meno organizaciją. Tuomet nebus gėda 
nei patiem girdėt chorą dainuojant, nei pa
šaliniam. Ir tas suteiks chorui energijos, pa
siryžimo ir ant toliau palaikyt, ęhprą !

pasakyti: Meskite zurzėję pakam- 
stokite j chorą. Padarykite chorą 
Atsiveskite savo sūnus ir dukras! 
dainuot ii’ padėkite plėšt proletari-

Necke 
reikia 
Choro 
naujų

Aš esu giliai įsitikinęs, kad Great 
..yra galybės lietuviško jaunimo. Tik 
pasidarbuoti. Mano manymu, Pirmyn 
nariai turėtų padaryt vajų gavimui 
narių i chorą, žinoma, tai ne vien'choriečių 
darbas. Į tai būtinai turi kreipt daugiau, a- 
tydos ir kitos mūsų organizacijos, kolei cho
ras paaugs nariais ir sutvirtės visapusiškai.

1

Viešas užkvietimas. Mano manymu, drau
gų Lideikių visa šeima galėtų dainuoti chore. 
Draugė Lideikienė turi nepaprastai stiprų 
soprano balsą, mupis jų reikia, kaip druskos. 
Drg. Lideikis ir 2 paaugę dukterys galėtų ir 
turėtų dainuoti chore. Draugė Kupčinskienė, 
Klimas ir visa eilė kitų draugų turėtų turėt 
už pareigą dalyvaut chore, kaipo dainininkai 
ir organizuot jį.

Pjautuvas.

J udžiai- T eatras-M uzika

Acme Teatre dar rodoma Francijos gyve
nimo judis, vadinamas “Crainquebille.” Tai 
vardas vieno biednioko, kurį aprašo francū- 
zų žymus rašytojas Anatole France.

Judis nėra revoliucinis. Jame nėra tinka
mai vaizduojama darbininkų klasė. Vyriau
siu charakteriu yra smulkiausias “biznie
rius.” Nejaunas darbininkas, kuris visą savo 
“biznį” pats savo jėga veža. Crainquebille

Iš Atsibuvusios 
Spartakijados

Pebeitą sekmadienį, 16 
gruodžio, Newarke, įvyko pir
ma Spartakijada, kurią suruo
šė ALPMS 3-čias Apskritys, 
Lenkų Sokolų Svetainę j.< •

J •; ’ . (■ į. . •

Newarko parengimuose vi- 
^ūomet būna daug publikos, 
bet šį kartą dalyvavo mažai, 
galima sakyt, kad'lapie šimtas 
žmonių susirinko.

Programą atidarė Aido

ko, nes buvo daug juoko, kuo-, 
met Uošvė atvažiavus pas duk
terį mokina ją, kaip alpti, jei
gu ji norėjo ką gauti iš vyro,

Kiti programos dalyviai bu
vo : Sietyno Choras, iš Newar- 
ko, Aido Choras iš Brookjyno, 
dvi sietynietės padainavo du
etą, ir Elizabetho Merginų 
Sekstetas. Reikia pasakyti,. 
kad Sekstetas labai gražiai 
pasirodė šį kartą, ypač kostiu
mai buvo puikiai 
Joms reikia’atiduoti kreditą.

Po programai
Choro Dramos Grupė, kuri su-1 Kaškiaučius paskaitė rezoliu- 
vaidino komediją “Uošvė Į 
Namus, Tylos Nebebus.” Vai
dintojai buvo J. Nalivaika, A. 
Marcinkevičius, Sadauskienė, 
J. L. Kavaliauskaitė ir M. 
Kranciutė. Komedija buvo, su

vaidinta gerai, žmonėms pati-

ciją už Lietuvos politkalinius, 
kurią vienbalsiai priėmė publi
ka ir sutiko,' kad ji būtų pa
siųsta Smetonai į Kauną.

Toliaus tęsėsi šokiai ir šiaip 
pasilinksminimas.

Charlie. 1

stumia ant dviejų ratų vežimą ir pardavinėja 
daržoves.

Viename nuotikyje šis “biznierius” susi
duria su policistb ir “įžeidžia0 policistą, pa
vadindamas tam tikru VArdii.< Už1 tai senukas 
tampa areštuotas ir nuteistas kalėjiman.
, Tai vaizduojama, kaip nekaltai,: be jokios 

. priežasties policija areštuoju darbininkus.
Pasalaus, kuomet jau senukas išeina iš ka

lėjimo, tai j'am bizhis nesiseka.' Jisai jau ne
teko'daugelio’koštuinerių.1 Prie tb, jisai pa
kliūvąs į vaikų fkarą,” kurie heVa kariaudat 
imi tarpe savęs, išmėto' Crainquebillo (visas 
cįaržpyes ir jį pa|į veik pripiuša,. ;Vaikai ne 
tik jam vienam tai padaro—jie užpubld ir 
kitą tokį biznierių/ daugelį apmėto kiauši
niais. Tačiau čia policija nemato šios “vai- 
nos’’-rtji bąsitodo tik pę laikui.

Po šiam “karui” senukas netenka nei tos 
paskutinės gyvenimo priemonės] Jisai mano 
tįti į galėjimą, nes tenais buvo jam geriau. 
Tad susitinka vėl policistą, ,tais pačiais žo
džiai^ policistą pakolioja. Jisai manė, kad jį 
vėl policistas padės kalėjiman ir senukas 
gaus šiek tiek maisto ir guolį. Tačiaus išėjo 
kitaip. Policistas pasižiūrėjo į šį pilietį, kuris 
jau atrodė j valkatą ir neareštavo.

Čia seka jau kitas pasisukimas—pasisuki
mas į upę, nusiskandyti. Bet ant laimės se
nukas susiduria su vaiku, kuriam kadaise pir
ko pietus. Ir pastarasis senuką parsiveda na
mo ir išgelbsti nuo mirties.

Šiame judyje gyvenimo realizmas neišlai
kytas. Pasibaigė religiniu posakiu: “Ką 
dabar numesi, tai paskiaus rasi.” Parodyta 
gyvenimas veidrodyj, pajuokta, valdančiosios 
klasės įstatymai, bet nėra švyturio, išeities.

Norwood© L.L.R. Choras pn 
siuntė visą dešimkę ($10.00) i 
Meno Sąjungos iždą. Tai duok>~ 
lės už du metu. Vadinasi,, cho- ' 
rai, kad ir vėliaus, atsiteisia^—; 
Meno Sąjungą.

( Tačiau^ tąi padarė dar n e 
si Meno Sąjungos chorai. O ‘ 
(įabar, t kuomet seni rųętai jau;; į

‘ *
.Vf

baigiami, t^i labaį laikas ir tiems 
pagalvoti apie savo skolap, ku
rie dar neatsiteisė.

veikėjai h

a
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“British Agent”—Hollywoodo judis apie 
Rusijos revoliuciją. Tačiaus nebūtų Holly- 
woodas, jei parodytų realų dalyką.

Judyje vaizduojama dvi vyriausios, figų-, 
ros: Anglijos politinis .agentas,! kuris Sovie
tų Revoliucijos laiku, būna Rusijoj ir organi
zuoja intervenciją. Gi kita veikalo figūra,' 
tai Soyiętų politinės- policijos agentas. Skirtu
mas tarpę tų dviejų agentų yra tik tame* 
kad, (įelei įvairumo ir romanso, Anglijote a- 
gentas yra vyras, o Sovietų agentas—mergi-4 
na. Ir jie abudu įsimyli. Tačiaus vienas tar
nauja savo valdžiai, o kitas savo.

Paskiaus seka keli mūšiai. Tačiaus mūšiai 
parodyta tik tie, kurie rodo revoliucijos žiau
rumą, baisumą—langų daužymą, žmonių 
šaudymą ir tt.

Rodoma ir revoliucijos vadai. Bet taip ne
gabiai padaryta charakteriai ir kalbos su
taikyta, kad išeina Leninas ne Leninas, Sta
linas—ne Stalinas, Trockis—ne Trockis ir tt.

Pabaiga visai sudarkyta. Ne gana to, kad 
romansas, susitikimai Anglijos agento ir So
vietų valdžios agento jau taip nesutinka, ne
vykusiai padaryta, o pabaigoje dar viską nu
gali ne įsitikinimai, ne veikimas ir visuome- 

1 nes reikalai, bet romansas, meile.
O kad dar linksmiau padaryti ir paneigti 

moterj, tai galų gale, kuomet gręsia pavojus 
Anglijos agentui, jisai važiuoja iš Sovietų ša
lies. Bet jau ne vienas—su juo važiuoja ir ta 
mylimoji. Vadinasi, Sovietų politinės polici
jos darbuotoja neišlaikė savo vietą ir delei 
meilės apleido savo šalį ir darbą. Dar dau
giau, ji išgelbėjo ir Sovietų priešą.

Tai judis, kuris neatatinįa teisybei. Kitaip 
sakant, tai darkymas revoliucijos faktų. Ta
čiaus judis nėra aiškiai nustatytas prieš So
vietus. Laikytasi neva obąlsio: “Menas, me
nui.”

Matęs.

Kai 1 kurie mūsų 
skundžiasi,, kad nėra kas vai«: 
dinti. Bet tikrenybėje, tai kas**' 
nori—ir suranda ką vaidinti* , 
Štai draugas A. Taraška parei
kalavo delei Lawrencio- choro,, 
12 knygučių “Spartako”. Pa-, 
siuntėme. Na, o kodėl ir kitos/ 
kolonijos negali suvaidinti tokį’'' 
veikalą, kaip “Spartakas” arba** 
kitą panašų veikalą.

Gi draugai monteliečiai pa- > 
reikalavo veikalo “Už Dievą ir 
Tėvynę”. Reikia pasakyti, kad 
yra ir daugiau tokių veikalų,? 
kurie galima vaidinti. Kur yra" 
sugabių draugų,, tai senesniuą.: 
veikalus galima geriau petvarn,, 
kyti, sutaisyti tinkamiau, kad , 
išeitų su geresniu skoniu ir su
tvarkymu. i

Veikalas • “Tamyla” jau pa-- , 
ruošta spaudai, šį veikalą jau 
dabar imamės mimeografuofį.. 
Taigi už savaitės, kitos jau tų-* t 
rėsime naują veikalą, kurį galė
sime siųsti į kolonijas. • ’ _ • 

' ' Beje, ’šio veikalo jab daugės 
lis kolonijų reikalavo, bet jmes 
negalėjome < siųsti, nes veikalas h* t. 
nebuvo r išleistas. “Tamyla 
ri pęųkis aktus, bet. netaip ' 
sunkus suvaidinti. Be to, turi 
įdomesnį personažą.. Todėl vei-. 
kalas padaro gero įspūdžio. O 
kaip su “Pradžia”? Kas jį vai*-*i 
dins?

t
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Pabaigoje šio mėnesio ir prą-r, ; 
džioje sekamų metų mes turi- , . 
me dar labiau paspausti vajų,, 
kad galėtume daugiau ALDLD 
ir LDS kuopų įtraukti į Meno - •7 
Sąjungą. Tuomet mes daugiau 
subendrinsim veikimą meno srį-r^^Jį^ 
tyje ir sukelsime finansų. ,, .Mwj|

Veikiančiųjų mūsų draugų _ 
bei draugių pareiga šį klausi
mą kelti minėtose kuopose, pa
kalbėti ir padaryti tinkami ta**» 
rimai, šiame laike yra labai*, 
geras laikas prisidėti prie Meno., 
Sąjungos ir užsimokėti po peų- , 
kinę už 1935 metus.

Kol kas dar nei 10 kuopų ne
prisidėjo. Tai neganėtinas at* 
siliepimas į Meno Sąjungos sik 
važiavimo tarimą. i/uj

V. Bovinas, Sekr.,

• v

fe Tas Iš ALPMS
-<■ Raštinės 1 •

> J . ‘ ' . I ,
r Mūsų vajaus pradžia neblo
gai eina. Nepersenai mes iš
siuntinėjome laiškus visoms mū- 
sų broliškoms organizacijoms, 
kurios taip darbuojasi švietime 
darbininkų ir plėtime klasinės 
sąmonės. Tų laiškų ;pasekmės 
jau matosi. Vienok dar nega
nėtinai sparčiai mūsų organiza
cijos dedasi į Meno Sąjungą.

Pereitą savaitę gavome, pra
nešimus iš 'sekamų organizaci
jų. LDS 84 kuopa, Wheeling, 
W. Va. grąžino išpildytą apli
kaciją su penkine.

ALDLD 1 kuopa nutarė įsto
ti į M<eno Sąjungą, tačiaus šiuo 
laiku negali užsimokėti. Taip 
pat gavome laišką iš ALDLD 
199 kuopos, kuri susideda dau-

Prie Tiltij Statymo San 
Franciscoj Žuvo 11

. $AN, FRANCISCO, Cal, 
'Bestatant,du vietinius didė
lius tiltus, per paskutinhiš 
16 mėnesių užsimušė 11 dar-'1 
bininkų. Valdininkai sako, 
kad tai palyginamai “ma- v • zai.
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PRANEŠIMAI Iš KITUR

WATERBURY, CONN.
prieš Krimihalio Sindikalizmo “Teismą”
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visu įniršimu

San Francisco, Cal. — Gruo
džio 11 d. jau penkiolikta die
na nuo pradžios to garsaus 
teismo prieš 18 darbininkų, 
kaltinamų kriminaliam sindi- 
kalizme. Antrą specialį sąra
šą prisaikintiesięms teisėjams 
rinkti išbaigė. Plačiai pagar
sėjęs Neil McAllister, distrik- 
to prokuroras,
bando sudaryti prisaikintųjų 
teisėju sąstatą priešdarbinin- 
kišką (anti-reds). Karavanai 
darbininkų iš visų dalių valsti
jos ruošiasi suvažiuoti į Sacra
mento, Cal., ir užstoti darbi
ninkų klasės teises.

Viėna tokių grupių,. suside
danti iš apie 30 darbininkų, su 
vėžiniais, iškabom ir ūbaisiais 
iš Porterville, Tulare, ir Visa
lia, nuvažiavo į Sacramento 
sekmadienio naktį ir prisiruošė 
stoti į teismą grupėmis, pirma
dienį ir antradienį. Sacramen
to darbininkai teismo bute su
sirenka anksti kas 
protestai įgauna vis 
pagrindo.

Teisėjas Lemmon 
Allister yra pasiryžę
ti prisaikintųjų teisėjų suolą 
priešdarbininkiškos klasės ele
mentais. Dabar 17 kaltinamų 
stovi priešais teismą ant ketu
rių apkaltinimo punktų; pra
džioje visi buvo apkaltinti še
šiais kaltinimo punktais. Kaip 
praneša darbininkų spauda— 
“Western Worker” — kitu du 
l>uš teisiamu atskirai nuo da
bartinio teismo. Reiškia, teis
mas gali prasitęsti du ar dau
giau mėnesių.

Tris tūkstančius protestų ga
vo McAllister 
mon prieš šį 
Kaip žinoma, 
1 avimą gavo
nuo vigilantes komiteto, 
kalaujant “tuojautinio perse
kiojimo” darbininkų.

Teisme pasirodė, kad Mc-

Už lietingas dienas nemoka. 
Ir dar štai ikoks bjaurus pasi
tyčiojimas iš darbininkų. Lap
kričio mėn,, karo paliaubos 
dieną, formanas sako: “Šian
dien dirbsit pusę dienos ir 
gausit apmokėt už pilną.” O 
kaip čekį atsiuntė, tai ir buvo 
trumpa 4 valandų mokesties.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygą

Patariiinai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta p'askilbusi D-ro. Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučiua 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
\ J. B ARKUS 
Box 129, G. P. O., 
į New York, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-777Ū

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs grąboryątės profesi
joje ir Brooklyno apiejinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarl 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo autompĖilius ser*

i Ekstra Susirinkimas A. Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 28 Kuopos Narių.
Susirinkimas labai svarbus. Tai 

nebus paprastas “biznio” susirinki
mas, bet nepaprastas, organizatyviš- 
kas todėl, kad turėsim apkalbėti va
jaus darbuotę, nes praeitas susirin
kimas taip nutarė, kad turi btft šau
kiamas ekstra ir turi dalyvauti visi 
nariai.

, Bus apkalbama, kodėl ne visi na
riai lanko susirinkimus; kodėl ne vi
si nariai interesuojasi ALDLD rei
kalais ? Bus apkalbama, ar .visi na-, 
nariai skaito išleistas knygas ir žur
nalą “šviesą”? Tas ir puola j mihtį 
—jei nariai skaitytų, tąi. ir intere-; 
suotųsi, daugiau lankytų susirinki
mus. Tad klausimas, kodbl neskaito, 
ar Jaiko nėra ? Kas tolina nuo skai
tymo ir lankymo susirinkimų?
Ekstra, mitingas. įvyks gruodžio 27> 
d., vakare, 774 Bank St. Visi da- 
lyvaukit.

' Fin. Sekr., L ž. •„ 
(303-305),

f

Į

Aš: čia turiu'omenyj darbinin
kus tik tos kempės, kurioj da
bar dirbu. Man'pačiam teko 
matyti, kada Cochrane buvo 
streikas,, tai daugiausia pasi
darbavo kanadiečiai, ypatin
gai išvedant kempes ant strei
ko. .

Teko patirti, kad camp 3
ateina 7 kalbų 27 darbininkiš- Klausėm, kodėl nemokėjo. At- 
ki laikraščiai; tai pusėtina dar- sakė, esą formanas nežinojęs 
bininkam apšvieta. Radosi1 ką^sakė ir jis galios tame 
draugų, kurie darė rinkliavas | klausime neturįs. Mat, kairė 

nežino,” ką daro dešinė.
Nuo tokio iš bedarbių pasi- 

. , Širdis gali 
vis 

skriaudžia todėl, kad darbo 
žmonės nėra susirišę jokia or
ganizacija. žioplesnį laukia 
naujų metų. Esą, po naujų' 
metų bus kitaip, būk demo
kratai . užstosią bedarbius. O 
susipratęs darbininkas atšau
ną: “Taip, mes žinom, kad bus 
kitaip, nes ir po rinkimų tuoj 
pajutom kitaip, tik darbinin- 
ko-bedarbio nenaudai.”

Taip, brangūs broliai ir se- , 
selės, būtų kitaip del mūsų 
pačių naudos, jeigu mes savo 
spėkas pavartotume prieš iš
naudotojus, kad eitume į su
vienytą darbininkų frontą, 
kad pasiųstume savo atstovus 
į Washington, D. C. Jei mus 
atstovautų nors milionas dele
gatų, tai ir būtų tuoj kitaip. 
Taigi,, tas priklauso nuo pa
čių darbininkų. Siųski į Be
darbių Kongresą delegatų kuo 
skaitlingiausia, nuo visokių or
ganizacijų. Lai 
atsilieka, nes 
darbo žmonės, 
ganizuotis, kad 
nors kiek šviesos spindulėlių 
įsiskverbtų į vargdienio dar
bininko kambarėlį. Jūs, ku
rie dar kiek dirbat, stokit sy
kiu su bedarbiais petys į petį, 
padėkit šioj sunkioj kovoj- 
pravesti Bilių H. R. 7598.

kempėj parėmimui darbinin
kiškos spaudos, Rinko aukas 
šiem laikraščiams: “Darbinin
kų žodžiui,” “Kanadeiski 
Gudok” (rusų) “Clas Presy” 
(lenkų) ir “Labor Defense 
Legioą.” Žinoma, bosam ir ki
tiem darbinihkų priešam labai 
nepatiko tos i’inkliąvos ir net 
visaip šmeižė jas, bet susipra
tusių darbininkų nuo to nesu
stabdys. Jie dar :su didesnių 
klasiniu pasišventimu dąrbuo- 
sis toliau, kad ir tuos įtraukti 
į darbininkų judėjimą, kurie 
yra tam priešingi ir išplatinti

meninis, vestuvėms, krikst*-

tyčiojimo, rodos, 
trūkt iš apmaudo. O

noms ir kitokioms pareit 
šaukite dieną ar naktį'

423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N«Y.

—

' PRANEŠIMAS '
< ‘ 1 - • i-Naujaz Lietuviška

Barzdaskuty kla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kub. mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
} pageidavimą..

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

CHARLES’ UP TO DATE
' BARBER shop

1 K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

fotografas!
I JONAS STOKES ’ J f

Iš ieną padarau 
naujus pa veiks
lus -ir krajavus 
sudarau >su 

L amerikoniškais. 
1 Reikalui esant 
■ ir padidinu to-, 
■kio dydžio, kd-‘ 
■kio pageidauja? 
F ma. Taipgi at- 
f maliavoju {vai

riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKER . „ 
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y» 

Tel.: Glenmore 5-6191

I.Į^J
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lkų, kad jo tikslas tik persekio
ti darbininkų klasę interesams 
stambių samdytojų, bankierių 
ir pramonininkų.

Keli išsireiškimai iš prisaį- 
kintųjų teisėjų : Vienas atsar
gus kandidatas į prisaikintus 
teisėjus, Carson, pasakė: “Aš 
absoliutiškai ■ esu nusistatęs 
prieš apkaltintus ir prieš ko
munizmą.” Gynėjas, advoka
tas Leo Gallagher, iššaukė nu
rodyti priežastį. McAllister 
tuojau pašoko ant . abiejų ir 
pasipriešino. Ii' klausimas bu
vo sulaikytas. Kita kandidatė 
buvo nuo CWA “sukilimo” • > 1 '■ .* > I A * ‘ X >
Sacramento pereitą kovo mė
nesį. Ji pasisakė, kad visą kal
tę deda ant komunistų, bet 
esanti “bepartyvė” ir norinti 
būti šioj “jury,” bet negavo. 
McAllister iššaukė vieną mo-,
terį. Kadangi ji pasisakė, kacE kuodaugiau darbininkų klasės 
ji skaitė Kriminalio Sindikaliz-; laikraščių. Nes tik apsiginkla- 
mo įstatymą viešoje skaityki o-' 
je, pirm pašaukimo, jis pabijo
jo jos simpatijos del darbinin
kų, prieš kuriuos yra sutaisy
tas tas įstatymas, ir jos nepa
laikė.

Tarptautinis Darbinin. Ap
sigynimas atsišaukia į visus 
darbininkus palaikyti ir susti
printi masių protesto judėji
mą, kuris tik vienas gali su
laikyti valdančiąją klasę nuo 
pasiuntimo 
j imą.

Sulaikyti 
atgal gerai 
Otto Richter ir John Diaz. Ka
pitalistai per geltonlapius gy
rėsi, būk Richter prašė jų su- 
simylėjimo, kad nesiųstų jo į 
nazių nagus. Jie sakosi, būk 
jiems jo pagailo. Ne kapitalis
tų malonė juos sulaikė nuo iš
siuntimo atgal ir išreikalavo 
naują perkratinėjimą bylos, 
bet Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo ir darbininkų ko-1 dar už pigiau dirbti. Unijų, jo- 

Allfeter neturi rimto pamatė*i-b Ving1! protestai pailgino jų gy- 
i venimo dienas!

rytas ir 
didesnio

vę darbininkai marksizmo- 
leninizmo mokslu sutriuškins 
kapitalistinę sistemą ir išsiliuo- 
suos iš jų vergijos.

Kapitalistų Vergas*

ir

WATERBURY, CONN.
Svarbus Pranešimas Waterburio 

Apielinkės Lietuviams.
Visos progresyves draugystes ben

drai rengia vakarienę dienraščio 
“Laisvės” naudai, 9 d. vasario 
(Fęb.), 1935, 103 Green St. Bus di
delę muzikališka programa, apart vie
tinių yra ir iš toliaus artistų, nes 
Brooklyno Aido Choro Merginų En- 
semblis apsiėmė dalyvaut. Taipgi 23 
d. gruodžio įvyks LDS jaunuolių 
kuopos rengiamas vakarėlis ir “Bingo 
Party.” Čia bus apkalbėta ir siunti
mas delegato j Washingtoną. Taipgi 
27 d. gruodžio Vilijos choras rengia 
komediją vaidinti “Žentas iš Ameri
kos.” 
Green St. 
prie

Moline, III
1

iš

darbininkų Į kalė-
f

<t>

<♦>

<♦>

Pacific. '

Kaip Darbininkai Vargsta Mišku Kempėse

i J T HT7

NAMAI

MARMA’!

Ląike 
puikią

nuo išdeportayimo 
žinomi darbininkai

/■ 

»

American Labor Move
ment <

History of the Three
Internationals

Agrarian Problems 
Historical Materialism 
Current Strategical Pro-

rjx.
rtW;■I- •V

Principles of Commun
ism ''' 1 ■ • •

Political Economy 
Marxism—Leninism 
Organizations 
Negro Problems 
Trade Union Strategy

blems of the Revolu 
tionary Movement • 

Revolutionary Journal
ism

Public Speaking 
English 
Russian

ir Mc- 
pripildy-

polftihio supratimo kalbamam 
apkaltinime prieš 18 darbinin-

ir teisėjas Lem- 
aiškų suokalbį, 
tik vieną reika- 
iš Sacramento, 

rei-

ir lietuviai ne- 
išimtinai yra 
Sukruskim or- 
1935 metais

dienomis, ; yieną^ ja^uną darbi 
ninlęą, per neapsis
medis k ridamas , labai Išlinkiai 
sužeidė, kurį vežte atvežė į

LaikroMaį 
f. • • « f a ‘a * 

Į Braiigakmenai
Mes perkame seną, auksą

VIEN TIK NEWARKE
» Uus rodomas '

UKA SAVO VADUI

r A SPECIAL FEATURE of^ the term will be short-term couraes, 
consisting of a series of lectures ,on special topics relating to prpserx 
day problems. Comrades Browder, StacheE Jerome and others are. 
be among the lecturers. e Telephone: Algonquin 4rll

Pradžia 7 vai. vakare, 103 
Po lošimui bus šokiai 

geros orkestros. .
Komisija.

Lygiai tail>' !pat ' rodomas kaip 
, New York,©, ,
OOnnu0 1 ”va,« ’ A/Ia nuo 5 M. «JU“ iki 5 P. M. ttU“ iki pabaigai 

Išskiriant šeštadieni; sekmadienį ir 
šventės.

TrT°T’f 17 562 B,ond st-*-<1 * 1,1 ill Newark, N. J.
I r&ASIDfiiS SUBATOJ

DAINOS
AfaĖ „ ,F I.ENINA

1 LV ZUIlVlllL*. JL

Kadangi ,prie darbų t |Pau“.! dalininke: kada

ęežmonišką slcubinimą, labai vienas pasikabina savo darbi;

%

Jau senai bebuvo žinučių 
mųsų apielinkės.' Gal kas pa
manys, kad mūsų apielinkej 
viskas medum tepta. Bet čion 
darbininkų vargas neišpasaky
tai eina į, gylį ir plotį. Kurie 
ir dirba taip vadinamą pilną 
laiką, 40 valandų į savaitę, 
prie sunkių darbų ir skubini- 
mo sistemos, vos užsidirba al
gos ant pusbadžio pragyveni
mo, nuo $10 iki $15 į savaitę. 
O katro didele šeimyna, tam 
tikrai pragaištis.

Bosui atskiras asmuo nepa
sipriešinsi, nes lauko pusėj 
šimtai laukia darbo ir sutiktų

vo. Bet ar užtenka tokio už
mokesčio ? Toli gražu ne. Ka.- 
dangi toli reikia eiti į darbą, 
tai išvaro anksti, kad nueiti 
iki prašvintant, o vakare pa
leidžia, kada pradeda temti. 
Pakol ateini į kempę, kokias 
3 mylias, tai užstoja tikra 
nhktis.

Darbininkai ne tik prie dar
bo labai išnaudojami ir varg
sta, bet dar labiau moraliai ir 
sveikatos atžvilgiu skursta 
kempėse nuo darbo atėję. Čia 
kempės yra pastatytos didelės, 
panašios į barnes, kur gali 
tilpti virš šimto žmonių. Lovų 
tiek daug sukišta, kad tik vi
duryj tarpas yra praeiti. Dar 
net ant fliorų (grindų) guli 
žmonės ir net kartais guli po 
20 žmonių. Tik pamąstyk, 

________ . ateina iš 
džia bosj; tdi darbimniaiVper| darbo apie 130 žmonių, ki.ek,- 
nežmonišką slcubinimą, labai vienas pasikabina savo darbiu 
daug suližejdžih. Štai šiokis nips drabužius, pančiakas, kąd 

• • jauną ddrbi- išdžiūtų kemgx4 v—
psisaftigojimą, Pė prisipildo 
r t • __ 1* • ^YYlAfYlia avaiVc

Foleyet, Ont. — Nors visose 
miškų kempėse didelis darbi
ninkų išnaudojimas, bet gal di
desnio nebegali būti, kaip .Fo- 
ley.et kempėse. Čia beveik visi 
dirba ant mėnesių, bet labai 
už mepką atlyginimą. Nors ant 
kontrakto rašo, nuo $26-30, 
bet $30 mažai kas gauna, tik 
bosam labai patinkami, o visi 
kiti $2ę. Dar iš tų išskaito $1 
mėnesiui daktarui. Bet tas 
daktaras mažai kada atvažiuo
ja į kempes. Jei kurį darbinin
ką sužeidžia menkiau, tai bo
sai nesiunčia į ligoninę, bet 
laiko kempėj, o tie darbinin
kai, bijodami, kad nepavarytų 
iš darbo, eina dirbti. Todėl ir 
matosi visuomet Keletas dar
bininkų kempėj aprištais vei
dais, ar rankom.

išdžiūtų kempėj, tai taip kem- 
> smarves, kad 

žmogus sveikas lieki ligotu.
, Bet daktaras atvažiavęs pri- 

kempę ir ant rytojaus išvežė pažįsta, kad kempės švarios ir 
j ligoninę. tinkamos darbininkam gyventi,

Ypatingai kalti pjovikai lio- nes valdančiai klasei nerūpi 
gų, jię stengiasi, kad tik dau- ' darbininkų sveikata, jai tik 
giau supjauti liogų ir priduo-: rūpi, kad kaip labiau dar iš- 
ti vakare į ofiąą..Pasikalbėjus'naudoti tie dirbantieji darbi
au darbininkais, kurie jau ke-'njnkai, kad kaip daugiau pasi
imta žiema dirba čia, tai esą daryti pelno.
šiemet gerai moką, esą per-' 
nai mokėjo pigiau, o 1932 me
tais tik mokėjo $15 mėnesiui.

Tiesa, šiemet ir pernai pati 
kompanija pakėlė užmokestį, 
bet ji buvo priversta pakelti, 

bijojo, kad įr jos yeįąpi ne
sukiltų už didesnį atlyginimą 
ir geresnį gyvenimą darbįnin- 

- kam kempėse, taip kaip kito- 
• . Se vietose darbininkai streika-

Bet randasi ir kempėse kla
siniai susipratusių darbininkų, 
kurie skaito darbininkišką 
spaudą ir kiek galint aiškina 
tiem darbininkam, kurie nuo 
darbininkų Judėjimų yrą .atsi
likę. Tik dar (matyti kempėse, 
kad kanadijorių dar daug yrą 
kapitalistų įtakoj, |jėt ir jie 
jau pradedą, susiprasti ir dė
tis prie darbininkų jud^jifeib.

kių neturi, o katras ir prądeda 
apie uniją išsireikšti, tokį bę- 
sai veja iš darbo. Darbininkai 
pritvinkę neapykanta prieš iš
naudotojus. Rodos, plyš kurią 
dieną ir atmonys savo priešam. 
Bet randasi gana daug iy ne
susipratėlių, kurie vis laukia 
malones iš. Roosevelto pusės, 
būk jis atgabensiąs gerovės 
laikus su nauja dalyba. O čion 
kaip tik priešingai. Krizis di
dėja,' bedarbių armija didinas, 
o pašalpą mažina.

Kaip augščiau minėjau, 
kad neva turintis nuolatinį 
darbą pusbadžiai gyvena, taį 
ką kalbėt apie bedarbį ir jo 
šeimą. Pirma dar davė šiokių 
tokių skarmalų ir kiek anglies 
kurui, o po rinkimų, kuriuose 
demokratai didžiumoje gavo 
ofisus, jeigu kiek ir išsikovo- 
jam skarmalų—už juos peikia 
atidirbt ir tūri imt tokiam što- 
i . į » ' ’ ' . ’ A ' ' 1

re, kokį šelpimo įstaiga nuro
do. Ten taipgi nepasirinksi, 
kas pirkėjui tinka, bet kokį 
šalpos įstaigų ponai nurodo. 
Štominkai, žinoma, savo pre
kę rokuoja pirmos klasės, o , 
vargšui bedarbiui sudeJa pras- 
čiąusios rūšies daiktus. Mat, 
kitur nenueisi ir nepasirinksi. 
Taip "ir .už kurą turi atidirbt. 
Pirmiau tuo^, jląįkt.us juodavo 
prie šalpos ir nereikdavo už 
jubs dirbt. -

Tokiu; būdu visaip! mažina 
bedarbių valandas, kad tik 
kūo mažiausia i gautuiri užsi
dirbt ant pragyvenimo. Štai 
šalpos nustatymas; šeimai iš 
5-kių suaugusių duoda užsi
dirbt $22.73. Iš tos supioš,turi 
nusipirkt maistą,, rendą, karų 
fėrus ir šiaip smuikas išlaidas 
pasiderigt. O kurą ir tuos skar
malus kol išsiprašai išeina 3 
mėnesiai, visada turi šaltį kęst. 
Ne dyvai, kad kojose reunia- 
tizmas vargina. Jeigu šeima 
yrą suaugus, taį tokiem jokių 
drabužių neduoda ir numažina 
įęjgas tam nariui> kliris dirba; 
šių žodžių rašytojas tą yra pa
tyręs ant sayo kailio. Tai ne- 
JŠvengtina tikrenybė.

Prie progos paminėsiu, kad 
mūsų LDS 132 kuopos, prie
šakyje su d. Kairiu, pasidar
bavimu, čion susitvėrė LDS 

| jaunuolių kuopa iš 21 nąrio. 
Reikia atiduoti kreditą drau
gui J. Kairiui, nes draugas 
pasakė: “Truks, plyš, o LDS 
jaunuolių kuopa turi gyvuoti 
Moline.” Jau turėjo pirmą 
reguliarį susirinkimą 16 d. 
gruodžio, išsirinko valdybą ir 
jau rengia šokių vakarą del 
padengimo lėšų jaunutei kuo
pai. Laiko čia negalių pra
nešt, nes nežinau, kada svetai- \ . > ’ Vnę gaus ir kur, bet spėju, kad 
bus tuoj po naujų metų. Bū
tinai reikia remti jaunuolių 
parengimus.

Bravo, drauge Kairy, kad 
tokį kilnų darbą atlieki! Čion 
tikrai uždėjai juodus akinius 
reguliariam organizatoriui.

Jūsų Jonas.

NORWOOD, MASS.
Tarptautinės Prakalbos Trijose 

Kalbose.
Norwood darbininkų organizacijos 

rengia labai svarbias prakalbas, ku
rios bus .sekmadienį, 23 d. gruo
džio, fiųų svetainėje, 37 Chapel 
Court. Pradžia 2 vai. po piet. Kal
bės lietuvių, anglų ir finų kalbose. 
Plačiai destis, kodėl turi būti priimtas 
darbininkų bilius HR 7598 del šelpi
mo bedarbių. Bilių dabar yra įneštą 
į kongresą net keletaą, bet kuris bi
lius kalba už tikrą bedarbių šelpimą ? 
Šiose prakalbose bus išdėstyta tų bi- I 
lių reikšmė. . <

Taipgi bus nuodugniai išaiškihta, I 
kodęl yra| reikalinga, kad Bedarbių 
Kongresas,, kuris bus sausio. 5-6;7, 
Washington,' D. C., turi būti skąitlin- 
gas ir reikšmingas. Ir Norwoodo 
darbininkų organizacijose rengiasi 
siųsti .delegatus. Būkime visi šiose 
prakalbose ir susipažinkim su svar
biais klausimais, su kuriais mums vi
siems reikės, kad ne šiandien, tai 
rytoj susidurti.
Bedarbių Kongresas ir LLR Choras

LLR Chojras, su kitomis darbinįpkų 
organizacijomis, rengia smagų kon-, 
certą ir šokius del fjnansavimo pa- Į 
siuntimo; delegatų j Bedarbių Kongre- ' 
są, Washington, D. C. Koncertas ir 
šokiai bus 28 d. gruodžio, Finų sve
tainėje. Įžanga tik- 25 centai. Kon
certą pildys LLR Chorąs ir atskiri 
nariąi. Orkestrą grieš polkas ir ame
rikoniškus šokius. Smagumo bus vi
siems. Kviečiam iš arti ir iš toli 
atsilankyti.

Choristas.

lįel. Stagg 2-0783 NOTARY
Night Tell Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Lęyąądauskas)

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie* 

naią reikale, i Rainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Sieninių 
, Laikroflžiii

h Įst. 1892

DaimOfttai

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERTLIPTON
701 Grand Street 

i , , Brooklyn .
Bet., Graham & Manhattan Aves.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA
1 čia randasi lietuviška aptieka, kurioję galima pirkti vaistus daug 

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
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V B M. KISHON, Aptifekloriiis SdvIftWkttiJvJ
87011 JOS CAMPAU AVK, DKTR0JT, MICH.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901
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“TRAINING FOR THE CLASS STRUGGLE*’

WORKERS SCHOOL
Winter Term-Jan. 7 to March 30, 1935

DCPICTCD NAlITf No ’■ctlrttation will be taken after claeeea beari n, »1\Eu1D111K HU Hl the nttmli»er of Studente will be limited. Descriptive>. M “_ ■ , / catalogues obtainable at the WORKER^ SCUOOI*

J. DAUŽICKAS ir J. DOVIDAITIS 
LINKSMA LIETUVIAMS UŽEIGA 

Puikiai įtaisyta ir ėrdvi vieta. Patogi grupėm pasišneku
čiuoti, linksmai laiką praleisti.

Skanūs užkandžiai. Patarnaujama anksti ir vėlai. Kurie 
lankote Ridgewood Grove ristynes ar kitus sporto pa

rengimus tai užeikite pas mus, nes tik vienas 
blokas nuo Ridgewood Grove.

337, St, Nicholas Ave. Kampas Palpietto St.
Evergreen 2-9141 Ridgewood, N. Y.

Brooklyn, N. Y.
KEČAMf TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

, ♦.•r..**'*** , , T ..

Mes perkame gepąusios rūšies įpiltus—tas. reiškia, kad 
duonoj nėra jokių dažiį nęi cnęmikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
. > . ?.». i . . a išmokėti gydy tp j u i.
Duoną.į visa$ (įalįsr-JBjrąbklynęjir ąpielinK&ų kiip 

j krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir|
Unitus mieštąją
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Korespondentas*

License L-1870 Tel. Stagg 2-2996
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Pasirinkite

RUPPERT’S BEER
MELLOW WITH AGE

< » ■ vs >, n s 
IK' I F. INC.

Prašome

arba užeikite pasikalbėti į ofisą

Brooklyn, N. Y485 Grand St.

LAISVfi

SOUTH BOSTONAS Fort Wiffiam, Can testes

R. M
South ’Bostonas kažin kaip man yra 

labai artimas. Su juo glaudžiai susijusi 
yra mano praeitis. Dvidešimts metų at
gal South bostone aš pradėjau net tris 
savo “karjeras”: laikraštininko “karje
rą,” politiko “karjerą” (1914 įstojau į 
LSS 60 kuopą) ir muzikanto-menininko 
“karjerą.” Kitais žodžiais, South Bosto
nas buvo mano visuomeniško gyvenimo 
kūdikystės lopšys.

Tai buvo dvidešimts metų atgal, kaip 
sakiau. Per tą laiką daug vandens nu
bėgo upėmis, daug dalykų pasikeitė. Žy
miai pasikeitė ir South Bostonas.

Atsimmkim, kad 20 metų atgal South ; 
Bostonas dar vis buvo vienas iš svarbiau

siųjų lietuvių išeivijos centrų Amerikoje. 
Tai buvo laikai, kuriais LSS kuopos už

siimdavo vyriausiai vaidinimais įvairių 
veikalų, Maikio su tėvu perstatymais, 
Džianbambos spyčiais ir kitais kuoma- 
žiausiai politinės-revoliuclnės reikšmės 
turinčiais dalykais. Visas mūsų dabarti
nis revoliucinis judėjimas buvo tiktai 
vystykluose. Na, o South Bostone tuo
met radosi energiškų socialistų ir gerų 
vaidintojų, todėl jis ir traukė į save do- 

" mėsį kjtų miestų pažengesnių lietuvių
darbininkų.

Ištikrųjų tuomet South Bostonas dau
geliui -darė gerą įspūdį, nes tai buvo gy- 

v vas, smagus gyventi kampelis, atskirtas 
nuo . didmiesčio Bostono. Pilnas buvo 
jaunų ir energiškų žmonių, kurių dauge
lis skelbėsi “pasirengę už revoliuciją gal
vas padėti.”

1915 metais, berods, Pirmąją Gegužės, 
lietuviai socialistai buvo netgi suruošę 

savo demonstraciją—maršavimą iš South 
Bostono į Boston Common (Parką). Ir 
savo beną, man rodosi, turėjome. Visi 
buvo entuziastai, nes geroka masė mar- 
šuotojų susirinko.

—Lietuviška biznierija apie tą patį laiką 
piktai pradėjo leisti savo šaknis. Nau
jos krautuvės, nauji įvairūs bizniai ėmė 
atsirasdinėti. Rodėsi, kad visi pralobs, 
visiems progos neišmatuotos. Buvo lie
tuviškas kooperatyvas—valgomųjų daik-

tų krautuvė,—kuri taipgi žadėjo parody
ti, “kaip galima socialistiškai tvarkytis” 
Ir aprūpinti savo būtiniausius reikalus, 
užtikrinant sau pelnus, o ne kokiam “ai- 
rišiui, žydeliui arba kad ir lietuviui in
dividualui duoti pasipinigauti.”

Tarpe socialistų ir katalikų įvykdavo 
skaitlingų diskusijų, na, kad ir tokiomis 
temomis, “ar yra dievas?” arba “katrie 
išvaduos liaudį: socialistai ar katalikai?” 
Diskusijų susirinkimai būdavo kupini, 
skaitlingi. Diskusijose imdavo balsus 
daug dalyvių, kurie navatniausių nuomo
nių išsireikšdavo.

Tas viskas buvo dvidešimts metų atgal!
Per tą laikotarpį, kaip sakiau, South 

Bostonas žymiai pasikeitė visame kame.
Susidėjus tam tikrom aplinkybėm, štai, 

po dvidešimties metų, vėl tenka man 
tūlam laikui apsigyventi Bostone ir iš 
arčiau prisižiūrėti į patį South Bostoną.

Vienas dalykas, kuris pasiliko, “kaip 
buvo,” tai kliubas-svetainė, užlaikoma 
mūsų draugų Broadway gatvėj, netoli E 
St. Svetainės vidus tas pats, net tūli 
paveikslai, kaip Bebelio, tie patys tebe
kabo ant sienos. Matosi dar tūli tie pa
tys veidai, kurie buvo matyti dvidešimts 
metų atgal. Bet visa atmosfera, viskas 
kitas žymiai ir čia padare pakaitų.

Kalbant apie South Bostoną, žinoma, 
tenka prisiminti tai, kad pastaruoju lai
ku visą Mass, valstiją palietė nepapras
tas krizis. Be bendros kapitalistines de
presijos, prisidėjo čia ir tas faktas, kad 
tūlos pramonės iš čia gan smarkiai emi
gravo. Pav. tekstilės pramonės tūli fab
rikantai išsikraustė į pietines valstijas, o 
čeverykų pramonė, kuri Mass, valstijoj 
kadaise sirpo, šiandien taip jau nyksta, 
kadangi nemažai fabrikantų pabėgo į ki
tas valstijas, Naujojoj Anglijoj, arba to
liau į vakarus. Taigi visas Bostonas 
dėlto apimtas panikos, ir jei ne tas fak
tas, kad čia randasi daug didelių mokyk
lų (kaip Harvardo Universitetas, Tech
nologijos Institutas ir kt.), tai Bostonui 
būtų kur kas prasčiau.

(Daugiau bus)

gerai sau mėsos kirti
iškepkite jį ant žarijų

ir su įuom pasidžiaugki t e stiklu

Jūsų kaimynystėje krautuvė laiko Ruppert’s 
—pristatytų tiesiai iš mūsų bravoro. Jei jis 
nebeturi savo sandėlyj, telefonuokite mums,

JACOB RUPPERT BREWERY
Atwater 9-1000, arba jei jums patogiau 

New Rochelle 573-574

Del Long Island: 
Fieldstone 3-6736

DON’T SAY BEER - SAY RUPPERT’S

Darbininkų Žodžio” Vajaus 
Klausimu

ALDLD 15 kuopos mėnesi
niame-susirinkime buvo gyvai 
svarstomi einamieji kuopos 
reikalai bei “Darbininkų žo
džio” vajaus klausimas. Sulyg 
raportų paaiškėjo, kad pas 
mus sukelta tik $60, kvotą nu
sistatę $80. Reiškia, būtinai 
turim sukelti $20.

Išvykusieji draugai į kem
pes ir kurie turi pasiėmę su 
savim aukų- rinkimo blankas, 
dėkit visas pastangas, kad už
baigtume kvotą. Mūsų drau
gų mažai telikę ir tie visi gy
vena ant “relief.” Nėra vil
ties mums, vietiniams, sukelti 
minimą sumą. Todėl tikimės, 
kad jūs, išvykusieji draugai, 
pasistengsit užbaigti. Mes ne
kalti, bet kenoriečiai mus 
“išprovokavo” į kovą, todėl 
mes turim dėti paskutines pas
tangas, kad liktume laimėto
jais ir kitą kartą jie nedrįs už
kabinti “ramių” gyventojų.

Neužmirškit, kad “D.ž.” va- 
pasibaigs tuojau—sausio 1 
Mes nesuspėjom pranešti 
“D.ž.”, todėl pranešam 
“Laisvę,” žinodami, kad 

pasiekia kiekvieną

jus 
d.
per 
per
“Laisvė” 
kampelį.

Antra, mes suburiečius vėl 
iššaukiam į kovą. ALDLD 15 

| kuopa, turėdama 25 narius, 
nutarė išugdyti lig 40 narių 
trijų mėnesių bėgyje. Tuom 
kart iššaukia ir Suburio drau
gus, kad jie tame laike su
tvertų ALDLD kuopą, nema
žiau 25 narių. Fortwillieciai 
numato, kad Subury keleriopai 
platesnė dirva darbuotis, tik 
nereikia nusigąsti reakcijos 
baubo.

Neskęstančios Išsigelbėjimo 
Valtys su Motorais

LONDON.—Naujam An
glijos garlaiviui “Queen Ma
ry” įtaisyta 24 naujoviškos 
išsigelbėjimo valtys, jeigu 
pačiam laivui atsitiktų ne
laimė ant vandens. Valtyse 
yra aklini oro kambarėliai, 
kurie apsaugosią valtį nuo 
skendimo. Valtys aprūpin
tos Dieselio motorais. Kiek
viena tokia valčia galėsią iš
sigelbėt po 145 žmones.

Bet nelaimėje gali pasiro
dyt kitaip, negu garsinasi 
“Queen Mary” laivo savi
ninkai.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License 
RL-8133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington AVe., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the promises.

GEORGE RANDALL 
(MUSEUM REST & BAR)

765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hdreby given that License No. 
RLT8174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of tho Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

Mateusas Simonavicius
426 So. 5th St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
RL-8052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 836 Classoh Ave, BprOugh of 
Brooklyn, County of Kings, . to be consumed 
on- tho premises.

ANTONIO De BERNARDIS 
(ROYAL BAR & RESTAURANT)

836 Classon Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8051 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on tho premises.

ADOLPH H. STUKE & 
OSCAR HOENINGHAUSEN 

(NASSAU TAVERN)
Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.101

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8103 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
(LIVINGSTON REST, BAR & GRILL) 

127 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3404-06 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWIN CONNELLY
(TILDEN GARDEN BAR & GRILL) 

3404-06 Tilden Ąve., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L-1507 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2916 JStillwell Ave., Borough of Broo
klyn, County' of Kings, to be consumed off 
the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR STORE 

2916 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7744 has been issued to tire undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 105 
Clinton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

105 CLINTON DELICATESSEN CORP., 
105 Clinton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenso No. 
B-7739 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 434 18th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to bo consumed on the premises.

WILLIAM VACKNER 
(VACKNER’S REST)

18th St., Brooklyn, N. Y.434
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7741 has been issued to the undersigned 
to sell beer f»t retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control L,aw at 253 Me
tropolitan Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be oonnumod on the premises.

JOHN TANKUS
253 Metropolitan Ave., 'Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10916 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law ' at 3324 
Tilden Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

REUBEN HILL
3324 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

Telefonas Evergreen 7-2528

H. W0RTIS
Jeweler & Optometrist

Atatinkamai prirenki! akinius i 
augusiems ir vaikams.

Turiu gražų sandėlį auksinių ir 
deimantinių daiktų. Ypač prieš
kalėdiniu laiku turiu naujobinių 

madų dalykų.
KAINOS PRIEINAMOS

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

BROOKLYN, N. Y.

su

««
PRAŠYKITE

BRET-O-COL TABLETS
BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vitnui nuo šalčio nęsmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iŠ priežasties šalčiai. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

NEW YORKO IR AP1ELINKĖS DARBININKAI, 
DRAUGAI SOVIETU SĄJUNGOS

Sukrušinkime Baltagvardiečių Anti-Sovietinę Kliką; 
Išreiškite Savo Rūstybę 

MASINIAME MITINGE
Nedelio j, 23 d. December, 8 P. M.

ST. NICHOLAS ARENA, 69 W. 66th ST., N.Y.C.
Gedulingam Paminėjimui
SERGEI KIROV '

Vienykitės apgynimui Sovietų Sąjungos nuo jos didžiau
sių neprietelių baltagvardiečių, caristų ir monarchist^. 
Būkite sargyboj prieš visus suokalbius, žmogžudžius ir 

pramonės ardytojus.
—----------------------------- i----- —------ ——.------- ,----- ----- ------ ----------------------------------
Rengia Friends of Soviet Union, 799, Broadway—Room 233, N.Y,C.

i » > « 1 * ’
. ____ ■ gtvcft ‘ that: License No.

RL-8105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of .the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2880 Nostyand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tho premises.

WILLIAM BLOM 
(DEVON BAR & GRILL)

2880 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undef 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9110-9116 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAUL GUDAS
9110-9116 4th Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8135 has been issued to the undersigned 
to sell beer,, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1275 74th St., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed on 
tho premises.

JOHN HOTTENDORF
1275 74th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10920 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 463 
Lincoln Pl., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

, ; MAX ROSSOFF,
463 Lincoln Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that' License No1. 
A-10921 has been issued to t)ie undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control La-y at 202 St. 
Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be, consumed off the i premises.

SALVATORE ALOISIO
202 St. Nicholas Ave., >i Brooklyn, N. Y.

MONTREAL r CANĄDA 

X M. ROSENFELD' 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVTTZ
NOTARAS

20 St. James St. East
Tel. HArboar 8424

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės ,
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis
nuo

Sekmadieniais
84 Union Avenue

BROOKLYN, N. Y.

\ri 
rri

■t.■■■ >

«

lai 
an

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 maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

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.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street,

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—-Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJĄ
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
Prista-tonas, tai legališkas svoris.

tome greit į jūsų , namus.
įsitimyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Kampas Union Avė. ir Grand St.

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

ir......



LAISVE

NEW YORKO IR APEUNKES ŽINIOS

Dr. Ed. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Redakcij

Dai

Notary Public

(BIELIAUSKAS)
juos' mus

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N660 GRAND STBrooklyno ir apielinkės lie konsulą

Nedėlioję Visi Būkite Vakarienėje

Amerikos

buvo

BARBECUE VAKARIENE

2874 W

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Drg. Kirovas buvo

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Tikietus perkant iškalno yra 
tik 50 centų ypatai, kas pirks

Kiek- 
darbi- 

savo

‘Draugas,” “Ponas” ar 
Pilietis?”

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET ,

GYpYTQJįAS)|
SO. 4th ST.' ■■

Liet, 
aukų 

sumo-

Šiandien Darbininky Delegacija Eina 
Protestui Pas Lietuvos Konsulą

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

šventadieniais
Ever.- 8-9:

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš rytoTikietus padarėme pigius at

sižvelgiant į sunkius laikus

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

Tel. Stagg 2-0770S 
Namų, Republic 9-8040

tuvių darbininkų masihės or
ganizacijos jau
liucijas, reikalaujant geresnių 
sąlygų politiniams kaliniams ir 
jų paliuosavimo, bet to neuž
tenka, mes turime įteikti Lietu
vos konsului reikalavimų^ New 
Yorke. Darbininkų išrinkta 
delegacija ir 'atstovaujanti 
tūkstančius organizuotų darbi
ninkų vyks pas Lietuvos kon
sulą, šeštadienį, 22 d. gruo
džio, lygiai 11 vai. ryto, 11 
Waverly Pl., New Yorke. De
legatai iš Brooklyno susirinks
10 valandą ryto “Laisvės” 
svetainėje ir iš čia visi kartu 
važiuos į minėtą vietą, kam 
yra paranku vykti tiesiai, tat 
ne vėliau 11 vai. turi būti prie
11 Waverly PI.

Darbininkai ir darbininkės! 
Gelbėkime savo brolius ir se
seris iš klasinių priešų nagų! 
Ateikime visi jiems į pagelbą, 
jie šaukiasi iš kalėjimų pas 

amerikiečius, paramos! 
Rinkite delegatus ir patys at
eikite į minėtą vietą, kad įtei
kus konsului mūsų reikalavi
mus !

Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivąžingjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

pneme rezo

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

“Laisves” Bendrovės Dalininkų 
Suvažiavimas

Kai kurie iš draugų klausinėja, ka
da įvyks “Laisvės” dalininkų suvažia
vimas ?

Pereitasai dalininkų suvažiavimas 
nutarė sekantį suvažiavimą laikyti, 
pirmą sekmadienį, balandžio (April), j 

Į Taipgi prašome įsitėmyti, jog sekan- i 
tis suvažiavimas bus 7 d. balandžio 
(April), 1935. j

Suvažiavimas perkeltas iš vasario; 
mėnesio į balandžio mėnesį todėl, kad 
būtų patogiau draugams 'atvykti iš 
tolimesnių miestų.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir , palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kalną 

Parsamdau automobilius ve
stuvėm, parėm. .krikštynom įr 
kitokiem reikalatn. '■ ( i 
402 Metropolitan Avė, 

(Arti Marcy Avenue) 
' ‘ ’ BROOKLYN, N. Y .

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

Didžiausia, pasitikimiausia, žemiausiom kainom svaigini- 
mų gėrimų krautuvė* '

Mes išrišime jums kalėdų ir naujų metų dovanų problemą* su įvairiau
sių pasirinkimų dovanom dėžučių nuo 99 centų ir ąugštyn. Mūsų dau
gybe geriausių rūšių, skirtingų išdirbimų iš viso pasaulio kraštų yra 

perdaug skaitlingos, kad atskirai suminėt, todėl mes tik 
. . suminėcim keletą:

M Straight Rye whiskey 3 pt., 59 centų, pilna kvorta $1.39 ir 
I i ąugštyn. Vodka, iš Sovietų Sąjungos, $2.09, 17 uncijų bon- 
I ka. Pure California wine, keturių mėtų senumo Port, 
\, i$herry, Muscatell ir Tokay, 55 centai už bonką, dvi bon- 

1 kos už 99 centus. Pure California dry wine, $1.15 pilnas 
■ | galionas. .

Pierre Smirndff, išdirbejų rusiškos Vod- 
kosj per virš 100 mėtų, $1.75 už didelę bonką. 

Pamėginkite bonką ir pasigėrėkite priimniu

Lietuvoje virš 500 politinių 
kalinių kankinami kalėjimuo
se. Daugelis darbininkų ir 
valstiečių nuteisti ilgiems me
tama kalėjiman vien • už tai, 
kad pas juos surado vieną, ki
tą revoliucinių darbininkų la
pelį. Lietuvos kalėjimuose 
palšiai blogoje padėtyj laiko
mi mūsų broliai ir seserys: 
mistas prastas, jo neduoda už
tektinai, neleidžia į orą pasi
vaikštinėti, neduoda laikraš
čių ir knygų, didelis susikim
šimas ir visa eilė kitų nepaken
čiamų sąlygų.

Lietuvos politiniai kaliniai 
kreipiasi į Amerikoj gyvenan
čius Lietuvos išeivius ir prašo 
ateiti jiems į pagelbą, reika
lauti, kad Lietuvos fašistinė 
valdžia, jeigu jau nepaliuosuo- 
ja juos, tai, kad nors suteiktų 
kiek žmoniškesnes sąlygas.

Dabar Lietuvos fašistai areš
tavo Šakotą, Komodaitę, Le- 
vinaitę ir Gordonaitę 
kaltina provokaciniai, būk yra 
nužudę provokatorių Glikma-

Sekmadienį bus Prakalbos 
Paminėjimui Drg. Kirovo

Į ; Sovietų Sąjungos Draugai su 
užgyrimu Komunistų Partijoš 
ir kitų revoliucinių organizaci
jų rengia masinėš prakalbas 
i drg. Kirovo mirties išaiškinimo 
reikalu 
nušautas pasiųstų kontrrevo
liucionierių į Sovietų Sąjungą. 
Sovietų valdžia atsakė griež
tais žingsniais į priešų terorą.

> Kontrrevoliucionieriai, socia- 
• listai vadai,1 imperialistai, viso- 
|kios. carįsty liekanos susijun- 
gė Amerikoje ir ’kitur ir pro- 

! vokuoja karą prieš Sovietų Są
jungą.. Visų* darbininkų par
eiga vieningai atremti tą.

Prakalbęs įvyks sekmadienį, 
23 ’d. gruodžio, 8 vw; vaka
re, St. Nįicfiolds palaęe,. 69 W. 
66th St., New Yorke. Darbi
ninkų pareiga ; ateiti ^masiniai 
į šias prakalbas. Bus geri kal
bėtojai.

Vakar dienos “Laisvėje,” 
New Yorko ir Apielinkės ži
nių skyriuj P-ras, rašydamas 
įvairius pranešimus apie pra
mogas, be kitko, vadina p. J. 
Ginkų “draugu.” Taisytojas 
per neapsižiūrėjimą tai .pra
leido ir taip tas praėjo.

i. Mūsų bendradarbiai, prane
šėjai ir visi turi žinoti, ką kuo 
tituluoti. Draugais mes,' pa
prastai, vadiname tuos asme
nis, kurie yra mūsų judėjime, 

j mūsų organizacijų nariais ar
ba kurie, jei ir nėra mūsų or
ganizacijų nariais, bet yra ar
timais mūsų judėjimui ideolo- 

j giniai. P-nas Ginkus tuo nė- 
ira, todėl negalima vadinti jis 
tuo, kuo nėra. Jeigu tokius 
žmones mes tituluojam, tai la-

juos bendrais titulais, priim
tais mūsų spaudoje, k. a., “po
nas” arba “pilietis.”

Titulavimasis “draugais,” 
kaip jau ne kartą teko paste
bėti, pas mus ne vietoje varto
jama ir įvairiuose draugijų su
sirinkimuose, kur sueina net 
didžiausių mūsų priešų. Mūsų 
draugai, ar tai iš įpročio ar tai 
nesuprasdami, žiūrėk ir pava
dins mūsų judėjimo priešą 
“draugu.” Vadinasi, be reikalo 
valkiojamas tasai mums bran
gus pavadinimas —, pavadini
mas, kuris tūri didelės reik-

7 ‘ ) J I ‘šmės mums, bet kūHsę pavar
tojus ne yietoj, mus pačius tik
tai pažemina*.

To reikėtų vengei. Reikią iš
mokti net ir tai, ką ir kuo pa-i 
vadinti. ;

Darb. Šaukiasi Pagelbos
Klein ir Ohrbach krautuvių, 

Union Square, New Yorke,.virš 
400 darbininkų ir darbininkių 
yra streiko lauke. Jie buvo 
labai bjauriai išnaudojami. 
Darbininkai jokiu būdu nega- 
lęjo pakęsti. Streikieriai pi- 
kietuoja krautuves ir prašo 
pirkėjų neiti ir nepirkti ten, 
kada yra streikas. Taipgi 
klasiniai sąmoningų darbinin
kų pareiga pagelbėti streikuo
jantiems darbininkams.

Prašome išanksto įsigyti tikietus, nes reikalinga žinoti 
vakarienės prirengimui.

Po vakarienei šokiai—gera orkestrą

“Daily Workerio” 11 Mėty 
Sukaktuviy Parengimas

Sausio 5 dieną sukanka 11 
metų nuo “Daily Workerio” 
pradėjimo leisti dienraš. Pa
minėjimui rengiamos prakal
bos St. Nicholas Palace, 69 W. 
66th St., .New Yorke. Kalbės 
drg. C. Hathaway, “D. W.” 
redaktorius ir visa’ eilė kitų 
kalbėtojų.

Bus labai gera koncertinė 
programa. Dairiuos! A. Cibuls
kis, vienas iš garsių Sovietų 
Sąjungos dainininkų. Bus rau
donos šokikės ir kitų daininin
kų. Tikietų kaina tiktai 40 
centų. Galite iškalno gauti 
“Daily Workerio” išleistuvėje.

BLADAS K. VENCIUS 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

' 499 GRAND ST.

kopija—Prieš- 
Susivienijimui. 
du delegatai 

New

--------------------- y;,

VALANDOS: ’
8—10 ryte 
1—2 p. p. i

Sekmadienį, 23 d. gruodžio, 
7 vai. vakare, “Laisvės” sve- 
tamėje, 419 Lorimer Street, 
Brooklyne, įvyksta labai gera 
vakarienė. Ją rengia Komu
nistų Partijos Lietuviu Frak- 
cija. Visas pelnas skiriamas 
“baily Workeriui” ir Komu
nistą Partijos šeštai Se^ęįąąį.

Bus ir koncertinė programa. 
Drg. Kavaliauskaitė dainuos * 1solus, O Aido Choro Merginų 
Erisemblis visada labai patin
ka publikai, jis bus ir dabar. 
Po vakarienei, kas tik norės, 
galės įvalias prisišokti prie ge-

Dr. llfeRMAN MENDLOWItZ į
. Praneša visuomenę!, ;jiog jis,atjudąro savo ofisą ; ;:; 

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St, į; :: i.•';. i:: Brooklyn.^ Y.. č 

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494Rinkite Visi Aukas

šeštadienį ir sekmadienį, 22 ir 
23 dienomis gruodžio, bus gėne- 
ralis aukų rinkimai • pasįunti- 
mui delegatų į visos šalies be
darbių kongresą. Kongresas 
įvyks 5-7 dienomis sausio, Wa
shingtone. Delegatai bus iš vi
sų šalies kampų. Aukos bus 
renkamos į dėžutes. Kiekvie
nas darbininkas ir darbininkė 
Brooklyne gali gauti sekamose 
vietose dėžutes (baksiukus) :

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

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

Brownsville — 154 Watkins 
Ave.

Coney Islande 
27th St

* Galima gauti i Manhattane 
Bronx ir kitose miesto dalyse 
Visi stokime darban. > ..

Keturiy Nužudyty Minėjimo 
Prakalbos Pavyko

Pereitą ketvirtadienį, Liet. 
Piliečių Kliubo svetainėj, įvy
ko paminėjimas 4 nužudytų 
komunistų, Požėlos, Greifen- 
bergerio, Giedrio, čiornio, ku
riuos Smetonos valdžia su
šaudė 26 d. gruodžio, 1926 
metais. Jį surengė vietinis 
laikinas prlešfašistinis komite
tas ir Didžiojo ’ New "torko 
Darbininkiškų 0 r įį a n izacijų 
Sąryšis.' 1 • ‘ •

įRubljkęą j prisirinku ■ pilna 
svetainė. Kalbėjo Johnnie 
Chįiian «jaunudlių > ; orįanižiivi- 
mo reikalais; R. Mizara, apie 4 
nužudytus draugus ir dabarti
nę Lietuvos varguomenės bei 
abelną -gyventojų padėtį ir 
Lietuvos valdžios politiką; D. 
M. šolomskas, apie paskutinių 
dienų įvykius Sovietų Sąjun
goj. ,

S u s i r inkusieji vienbalsiai 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią Lietuvos politiniams ka
liniams žmoniškesnių sąlygų ir 
paliuosavimo, taipgi civilių tei
sių Lietuvos liaudžiai. Rezo
liucija pasiųsta Smetonai į 
Kauną ir jos 
f a š i s t i n iam 
Taipgi išrinkta 
eiti pas Liet.
Yorke, 22 d. gruodžio.

Padengimui lėšų ii 
Politkaliniams surinkta 
$15.31. Stambesnėmis 
mis aukojo sekami: J. Škėma 
Varis ir Duboy po $1; Darbi
ninkas 50. c.; P. Kalvelis ir K 
Sasnauk^s po 35 c.; P. Mingil 
S. Lasky, K. Balčiūnas, K. Jo- 
neliunas, A. Balčiūnas, P.’ ’Ful
ton, Bieliauskas, Kairiušis, J 
Z a j a n k a ii škas, Sdimen, J 
Stankevičius,.1' Tąimošiunas, J 
Mhroza,1 Vinikaitis,; J. Kalvai
tis, S. Rėmėjas,: A. Bimba p< 
25c. ’ ■ l ; •: ='

Jei norite linksmai praleist kalėdas ir naujus metus, 
1 nusipirkite sau vyno ir degtinės pas

MANHATTAN LIQUOR STORE

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 plaunamos ir tuojau kepamos.

Vakarienė Bus Nedėlioję,

December 23 Gruodžio, 1934
“LAISVĖS” SVETAINĖJE, /

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

’ ‘ s MARTHA STONE
(Compartijos C Sekcijos organizatorė sakys prakalbą

5 Choro Merginų Ensemblis padainuos gražių daine 
nelių ir J. L. Kavaliauskaite dainuos solus

DABAR RODOMA
SVARBIAUSIAS SOVIETŲ PAVEIKSLAS 

3 DAINOS APIE LENINĄ
Judantis Paveikslas Paaukotas Didžiąjam Revoliucijos Vadui.

ACME TEATRE, UNION SQUARE

VALANDOS: \
1—2 p. p. < 
6—8 vhkare , fe < 

‘ir pagal ’sutartu
Telį Matwfieid 6^8787 

Penktadieniais į uždarVt

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

PABANDYKITE!

u < “Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Stagg 2*9105

K a IN^rtų Lis 
Chroniški Ski 
dūliai, Skilv 

Vi® JT-V Žarnų ir 
'W' / barnn8* LiN°P’l

Jyluiif ^^1// mas, Nervų 
ML Rimai ir Chron

K f Nesveika 
mai, GerklėsTPlaučlų, KvĮpuojan 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų 
gos; o jeigu turite kokj neąerun 
kurio nesuprantate, su pasitikėjii 
ateikite pas Dr. Zins. '• '
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, S< 

rūmų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų iŠga’ę 
pasitarimai ir Ištyrimas Velt

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

i ; Y IfftUiMB 25 metai
Tarp 4th Ave.‘ Ir Irving PI.

’New York • 
Valandos^-0 A. K. iki 8 P. M.

9 iW 4 P. K

Newarke Soviety Judis—- 
“Three Songs about Lenin”

Šį šeštadienį Newarke, Little 
Theatre, pradės rodyti vėliau
sią Sovietų Sąjungoje gamin- 

Three Songs About 
Lenin.” Vertas kiekvienam 
darbininkui ir darbininkei pa
matyti.

" .........\ ■ ' ; ...... . . ............... . -.....

BROOKLYNO LIETUVIAI GYD'i

bet vakarienę duosime pirmos 
rūšies. Kviečiami visi darbi
ninkai ir darbininkų judėjimo 
pritarėjai. Sueikime visi ir 
kartu pasižmonėkim.

. Rengėjai.

L. M/Wj

Pirkdami pas mus, tikrai gausite legalizuotas ir ištestintas 
t ' 'i - ■ valdžios kontroliojamas degtinei. - : ' " : : :

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai
Taipgi ir . Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, "J
SAVININKAI ,

Brooklyn, ' N. Y.

M| lOfiO Atviri kojų- skauduliai, Garan

LlbUo ^.8Kraus158’suKRott:
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų Iii 

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 Qty

DR. L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

prie president© GEORGE WASHING 
TON sujudinančiam ii* iškilmingame 

veikale

Valley Forge 
su PHILIP MERIVALE'

Svarbus veikalas kuris spaudoje 
augštai išgintas, ir stipriai rekomenduo

jamas visiems pamatyt.
GUILD THEATRE

52nd St, West of Broadway 
New York City

Rodoma vakarais: Kiekvieną vakarą puo 
8:30, o • ketvirtadienį ir šeštadienį 

nuo 2:30.
ĮŽANGA PRIEINAMA

Ar Davei Savo Balsy?
Bedarbių Tarybos ir 

ly Workeris” veda plačią kam- Į tą judį 
paniją balsuoti už H.R. 7598 
bilių, kuris įneštas kongres. už 
bedarbių pašalpą ir darbinin
kų socialę apdraudą. 
vienas darbininkas ir 
ninkė privalo paduoti 
balsą. Balotai platinami dar
bininkų organizacijose, arba 
iškirpkite iš “Daily Workerio” 
ir siųskite juos “Daily Wor
kerio” antrašu.

IUI Rft Nl MIM IMI M mi M AA M RAM M M Nl M M M AA RA M M

flatbush ofisas 
2220 Avenue 3 

Kampas E. 23rd Si.
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