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Laikai vis Sunkėja.
Tuščias įsivaizdavimas.
Plona, bet Gera.

—

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a 1 aimėsite, Tik r
Retežius, o Išlaimėsite / 
Pasaulį!

l KRISLAI
I Nekiškit Savo Nosies!

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Areštuoti Zinovjev ir
Kamenev Sąryšyje 

su Teroristų Grupe
MASKVA. — Vidaus rei

kalų^ komisariato patvarky
mu, liko areštuota 15 asme
nų ryšyje su teroristais, per 

i kurių sumoksią buvo nušau
ki tas drg. Kirov. Tarp areš- 

įtuotų yra ir Zinovjev su 
iKamenevu. Jiedu keli me-

Strazdas, kuris kadaise 
triukšmingai išbėgo iš LDS ir 
pranašavo jam greitą mirtį, 
negerai jaučiasi pamatęs, kad 
mūsų organizacija neseka ta 
kryptimi. Todėl jis sugalvojo 
naujus būdus jos pašmeižimui. 
Supraskit, sako jis per Prūsei
kos gazietą, LDS duoda pa
skolas vilniečiui L. Jonikui ir 
jo žmonai. L. Jonikas ir jo 
žmona, suranda tas ponas, 
dirbdami gauna paskolas 
LDS. Baisu, ar ne?

Strazdas, tačiaus, gerai 
no,* kad jis meluoja šitaip
Šydamas, nes paskola buvo 
duota zeigleriškiam L. Joni
kui ir jo žmonai, mainieriams 
bedarbiams. Bet prūseikiniai 
lyderiai tokiom zaunom mano^ 
sukelsią narius prieš “mizari- 
nius.” Atšipsit dantis, broliai! i

Kokią, pagaliaus, teisę turi įaj atgal buvo vadai Zinov- 
kalbėti apie LDS žmogus, ku- jev0 opozicijos prieš Sovietų 
ris nieko su ta organizacija val(jžią ir Kom. Partijos va- 
bendro neturi, kuris jai visuo- d b ilgainiui jiedu susi- 
met tiktai blogo velijo ? ! j-- x i • j. • -idėjo su trockistais veiks-

New Yorko miesto adminis-l^uose prieš bolševikišką So- 
tracija uždėjo piliečiams t.v..vietų Kom. Raitijos politi
ški© taksus. Ohio valstijoj pra-^Q^ 
vesta panašios rūšies
tiktai aukštesni—3 nuoš. Grei- jev, Kamenev ir penki kiti 
tu laiku matysime ir kitur pa- iš dabar areštuotų nebūsią 
našius dalykus. Taksai vis statomi į karinį teismą, nes 
augs. Algos darbininkų mažės, prješ juos nėra tokių dide- 
pragyvenimo reikmenų kainos lių nauj0 prasižengimo įro- 
kils. Podraug vargas ir skur- dymų, kaip prieš kitus, ku- --- ------------
bė kapitalistinėj sistemoj. Vie- 
nintėlė darbininkams išeitis: 
organizuotis ir kovoti prieš že
minimą gyvenimo lygmalos!

taksai,' Sulig pranešimų, Zinov-
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Sovietai nei Žingsnio 1 
Nedarė per Manchu-į 

kuo-Japonų Sieną!
i i

E

MASKVA. — govietų vy- ijimus ir kitus provokuojaii4^ 
riausybė užginčija visus pa- čius žingsnius.

i skalus apie tai, būk sovieti- ‘ 
nė armija perėjo per Man
chukuo-Japonų sieną; būk 
raudonarmiečiai pasistatę
I • • • 1 • ’ l vieną Manchukuo puskafi-tinimus ir buk juos apsupę nink« j; du į - fofo.
ir nepaleidzią Manchukuo 
kareiviai.

Vfe?vi?tai taip pat griežtai japonįjai žinot karui prieš 
užginčija gandus, buk So- govietųs. Pas japoną ofi- 

i * kariniai lėktinai cierių atrado ir nubraižytus 
skraidą ant Manchukuo. virs sovietiniu pozicijų žemla- 

. . „ .v , tu .vadmamu savo “apsidrū-'pius Su‘imtasis JaponijosGimines ir Nusižudė, tinimų. !oficierius kvailai teisinasi,I Minimus gandus paleido būk jis per Sovietų siemĮ 
Japonijos-Manchukuo impe- j “netiksliai” perėjęs, bejieš- 
rialistų. laikraščiai ir juos koc|amas “dingusio japono 
pasaulyje paskleidė Interna- vaįRn

> e Sovietų vyriausybė gruodį 
džio 23 d. Verchnenikolškoiė < 
miestelyje suėmė Japonų j 
mijos oficierių Saitanį ir '

New. York.—Paskutiniu laikii požeminių New 
Yorko-Brooklyno gelžkelių kolmpanija pavarė iš 
darbo desetkus motormanų ir konduktorių už uni
jos organizavimą. Jie su pritarėjais pikletuoja 
kompanijos raštinę, reikalaudami sugrąžint darban.

grafinius paveikslus tų vie- 
. 'tų, kurios būtų naudingos

|G. ■

Trockis Slapstosi ir

yra atiduodami kariuome
nės teismui.

Sovietų Kom. Partijos or
ganas, “Pravda” rašo, jog 
tai buvo ne atsitiktinas da
lykas, kad drg. Kirovą nu
šovė L, Nikolajevas, vienas 
iš Zinovjevo opozicijos na
rių. “Pravda” nurodo, jog 
dar išvakarėje bolševikų re
voliucijos Zinovjevas ii* Ka
menevas piestu stojo prieš 
Leniną ir partijinę jo vado
vybę.

jau rašyta, jog zinovje Suokalbiauja Franciioj 
vas buvo du sykiu is Boise- >
vikų Partijos išmestas, kai-1 Varšavos laikraščiai buvo 
po opozicionierius prieš Par- 'pranešę, kad Sovietai reika- 
tijos politiką ir Sovietų lausią, idant Francija išvy- 
tvarką. Dabar pranešama, tų Trockį. Jis įtariamas 
kad jis buvo net tris kartus kaipo tiesioginis įkvėpėjas 
išbrauktas iš bolševikų eilių.! teroristų, vienas iš kurių, L.

Slaugė Nušovė Šešis
• • UT *V

neifven^iai?.y‘ rie tiesioginiai dalyvavo su-.Kiekvieną sykį jis neva ap-.,Nikolajevas, nužudė drau-
’ moksluose teroristų, plana-1 gailestavo savo klaidas ir 

vusių išžudyt Sovietų vadus, žadėjo toliau būti Partijai 
i Todėl Zinovjev, Kamenev ir ištikimas, tačiaus, .apsigrį- 
i čia minimi penki būsią nu- žęs vėl suokalbiavo prieš le- 

Įvykstąs Darbininkų Kon- bausti išsiuntimu i tolimes- ninistinę Komunistu Parti- 
gresas (sausio mėn. 5-6-7), nes šalies vietas. Likusieji 8 jos ir Sovietų politiką. 
Washingtone, todėl, turi ne
paprastai didelės reikšmės vi
siems J. V. darbo žmonėm. 
Jis reikia padaryti pasekmin
gi ausiu. Kova už socialę ap- 
draudą yra dalykas, kuris tu
ri apeiti kiekvieną rankpelnį: 
seną ir jauną, dirbantį ir be
darbį. Privalo ten dalyvauti 
k uodaugiausiai ir lietuvių dar- 
binink^-delegatų. 
r ' _ —

Tūlas žmogus Prūseikos ga- 
zietoje rašo, būk aš kur tai

JAPONI JOS-MANCHUKUOKARO LAIVAI YRA 
PRIRUOŠINEJAM1 PRIEŠ SOVIETUS

Hsinking, Mandžurija. —Ivisi skiriami plaukiojimui 
Japonijos imperialistai išbu- Sungari, Amūro ir Ussuri 
davojo savo padarui Man- upėmis. Šie Manchukuo 
chukuo 23 karo laivus. De- 'upių karo laivai yra specia- 
šimts tų laivų yra Japoni- liai pastatyti ir skiriami 
jos jūrose, kad bendrąi su puolimui Sovietų Sąjungos, 
Japonijos karo laivynu pul- nes jie prie jokios kitos ša-

kam siūlęs, kad ji reikiant! at- ti Sovietų Sąjungą, o 13 | lies negali prieiti, 
kelti South Bostonan. Niekur 
nieko panašaus nebuvo.

Sungari upėje. j Amūro ir Ussuri upėse
Sungari upėje yra dar ir Sovietų Sąjunga turi savo 

daugiau senų karo laivų. Jie !karo laivus apsigynimui.
Laukiam atsiliepimų apie d. 

V. Kapsuko knygą “Pirmoji 
Lietuvos Proletarinė Revoliu
cija ir Sovietų Valdžia.” 
“šviesai” minėtos knygos re
cenziją parašyti yra užkvies
tas d. V. Andrulis.

gą Kirovą Leningrade.
Pirmiau Trockis gyveno 

poniškame Barbizon vasar- 
namvj. Nuo gegužės mėne
sio iš ten pasišalino ir slap
ta gyvena Franci j o j, bet jis 
palaiko ryšius su savo sėb
rais, kuriuos mobilizuoja 
prieš Sovietų Komunistų 
Partijos ir-.. Komunistų In
ternacionalo sekcijų vadovy-r

PITTS BURGH, Pa. — 
Kathryna Schoch’ienė, la
vinta slaugė, 37 metų am
žiaus, i priemiestyje, savo 
brolio Walter Dempsey na
muose, naktį gruodžio 23 d., 
nušovė brolį, keturis jo sū
nus, nuo 12 metų iki 10 mė
nesių amžiaus, peršovė bro
lio mcjterį Clarą ir pati nu- 
sinuodino. 
seynė, 
šaukė 
mobili 
goninė ir gal išliks gyva.

Kada -apie, tas žudynes bu* 
vo nu 
nos sc 
hes’ienei. Dunkirk. N.Y., at
rado ir Ruthą nušautą. Tai 
irgi Kathrynos darbas.

Pirm žudant W. Demp- 
jsey’ų šeimyna. Kathrvna 
iSchochienė apipirko vaikus

Sužeista Demp- 
išbėgus iš namų, pasi- 
pravažiuojantj auto- 

stą, tapo nuvežta į Ii?

eita pranešt Kathry- 
seriai Ęuthai Ę. Hugį

n
tionaL News Service, Asso
ciated Press ir kitos kapita
listų žinių agentūros.

Japonų Manchukuo 
Provokacijos

Svkiu su tuom Sovietai 
aikštėn išgelia naujas kariš
kas Japonijos-Manchukuo 
provokacijas ir jų veiklą 
prieš Sovietų šalį, šaudymus.

Kiek pirmiau, trys vyrai 
iš Manchukuo pusės perso- 
vė Sovietų sargybinį Korne- 
vą, lapkričio 28 d. Paskui, 
gruodžio 2 d. iš Manchukuo 
pusės buvo pašautas kitas 
Sovietų sienos sargybinis 
netoli Verchne-Blagovies- 
čensko. Gruodžio 4 d. taipgi 
iš Manchukuo puses šaudė >

per sovietinę sieną, šnipinė-'į Sovietų pasienio sargus.
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> BJAURŪS IMPERIALISTŲ PRASIMANYMAI 
PRIES SOVIETU SĄJUNGĄ

Francija Irgi Atmes 
Karo Laivą Sutartį [

PARYŽIUS. — Francijo? 
ministerių kabinetas nu
sprendė atmest Washingto
no sutartį, kas liečia kare 
laivyno apribojimo Franci- 
jai. Pagal tą sutartį, Fran- 
ciiai' buvo leidžiama turėt? 
tik po tris laivus nrieš kiek
vienus penkis tokius Angli
jos bei Amerikos karo lai
vus. Po tiek pat laivų bu
vo pripažinta Japonijai ir 
Italijai, kaip Franci j ai.

Janonijos vyriausybė at
šaukia tą sutartį nuo 1935 
metų pradžios. Be kitko, 
Franciia nepatenkinta 
tuom. kad Italijai leidžiama 
turėt Ivgų karo laivyną su 
Francija.

Nau ji Oro Milžinai i i
. BALTIMORE, .-r- Užbaig- 

tąs' > stdtvt i ir išbandytas 
naujas' didžiokas lėktuvas,. [ 
kurį pastatė G. L. Martin 
kompanija. Tuščias š lėktų-;

Sekmadienį “New0 York pradėjus karinį puolimą ant 
American” ir kituose Hear- Mandžurijos.

Bjauresnio melo negali 
būti. Viena, visas svietas 
žino, kaip per keturis me
tus nuolat Japonijos ir Man
chukuo imperialistai provo
kuoja karą prieš Sovietų Są
jungą, kuri visada nori tai
kos; antra, Sovietai nedaro 
jokio užpuolimo ant Man
chukuo; trečia, jokio suo- 
bio Raudonoje Armijoje nė
ra; bet imperialistiniai lie
žuvininkai visa tai prasima
no, kad pateisinus Japonijos 

tų Sąjungoje, ir būk tam Į imperialistų karo planus 
numalšint Sovietų Sąjunga prieš Sovietų Sąjungą.

kalėdinėmis dovanėlėmis. Ji;isto didl,aPiu°®e Sovietų Są- 
-iivo įpuolus j nusiminimą jungos šmeižikas Isaac Don 
]el savo sūnaus Džimio mir- [Levine rašė, būk Raudono
ms. Iš ios paliktų raštelių ! joj Armijoje sudaryta pla- 
natosi, kad labai sunku bu- nai iš “orlaivių borpbomis 
ro jai gyventi šiame blog- 
netyje. Kathryna buvo pa
ūmėtus su savo vyru Donu 
7choch.

subombarduoti” Maskvoj 
Kremlių, nuversti Sovietų 
valdžią ir įsteigti buržuazi
nę demokratinę respubliką, 
kaip kad Amerikoje.

Levine pasakoja, būk tie 
suokalbiai rišasi su teroris
tų vėliausiais žygiais Sovie-

Kankinama 18 Politinią Kalimą Californijoj
SACRAMENTO, Cal. —tėn iškėlė, kaip tie 18 poli- 

Baigiama rinkti prisiekusie- tinių kalinių yra alkinami, 
jį posėdininkai džiūrimenai, šaldomi ir kankinami kalė- 
, . . • * iO j e • i iiime. Pamatinis kaltinimas,teismui pries 18 darbininkų, H . ,y .. ’
vyrų ir moterų, suimtu perk? • Jie Pri.. au £ P1 e

fašistinį sargy- jKom»nistų Partijos.

Automobilyj Žuvo 4
PITTSBRGH, Pa.-Aųto- 

apskri-k^okurdrąž įMcAilis- busas bėgdamas sudaužė 
ter ir džiūrių komisionierius jlengvą .automobilį, ųžmu- 
Le Graves tyčia' parenka sa- pant Marę Dobranski. Mi- 
vo sėbrus, darbininkų' priė-;cbael Dobrąnskį jr įf.įMarę 
šus. Pav., <prokuroras lanU Sotys, jaunuęliųą įš .Arnbrir 
kėši į namus pas Rosedenę, i įge, Pą„ ir Miphą^Lj įvargę 
kuri paskirta j džiurimenus. Central^City, Pa.<Ęųse tik 
Jis prisijaukino ir Nix’ie-1 vienas sužeistas;ir tai Jęng- 
nę, kuri taipgi pašaukta į vaL * i 
džiurę. Ir kada McAllister ' 
melavo, būk “raudonieji” 
grūmoję jį nužudyti, tai Ni- 
xienė jo melą tvirtino. Mc
Allister dar išmislioja, būk 
komunistai planavę “kidna- teris. Troke: nieks henu- 
pint” liudininkus prieš kai- kentėjo.
tinamuosius. . j —.... ...... ~

Džiūrė taip vienpusiškai, j SuSlnUie Lėktuvas į Kailiu 
kreivai renkama, jog Tarp- SUBRIGHT. Tenn. At-

Sulyg pusi, skaičium, tai ši d. ir
Kapsuko knyga išrodo per- U. . J ,, ... . ,
daug Plona. Jei popiera būtlJlbln^ ablavasjajke visuot.- 
duota storeins,‘ tai būtų kur’,no; San Francisco=streso. 1 
kas stambesnį ar^nyga. ži-Pnsjekusįuaj posėdinmkus 
noma, tas nepakeičia knygos 
turinio, kuris yra labai svar
bus ir su s kuriuo kiekvienas 
protaująs liet., darbininkas tu
ri susipąžipti. t ,

Idant nukreipus SLA narių 
domesį nuo to fakto, kad jiems, 
dabar keliama narinės duoklės, 
Vitaitis sielojasi, .bū K jį bolše
vikiškoji spauda labai puolan
ti. Kas sekė mūsų spaudą, pui
kiai žino, jog tai ne tiesa. Mes 
visą laiką kartojome ir tebe- 
kartojame SLA nariams, kad 
jie saugotųsi, neprisileistų prie 
Uis padėties, kurioj reikės mo
kėti didesnius mokesčius arba 
assesmentus. Ar tai kolionės? 
Argi ne taip yra?

Chicagiečiai draugai kadai
se mums pradėjo dažnai rašy
ti korespondencijų, bet pasta
ruoju laiku ir vėl nutilo. Kodėl 
taip, drauge V. V. V. ?

, LINCOLN, ............... . . „ .
i muštis autoinobiliui į troką, va®, sve5J1.ar^į ir ^01?^ !r 
užmuštą Clem M. <_____
gienė su trimis mažais jos 
kūdikiais; ir dar viena mo-

Neb.—Atsi-

Apginkime Drg. Millsą 
nuo Išdeportavimo

PHILADELPHIA, Pa. — 
Ateivybės valdyba įsakė 
drg. A. W. Mills’ui, Kom.
Partijos distrikto Wank CoUgllllU KuFStO Šią 
zatonūi, važiuoti į’ElliS Is- x id • v wji i
landą; N. Y., 1935 m. sausio 
2 d.'ir piasidubti'išdeporta- 
vimuii iš Jungtinių Valstijų.

Šalį prieš Meksiką
, DETROIT, Mjch. — Ka-

» V ** j v* ; > F 1 / i .> I > 'I

Dreį.'Mills buvo' areštuo-jtalikų kun.. C., E. Coughlin 
tas dveji metai atgal po. pir? salvo .radio, .prakalboj smer- 
majam Mkanųjų- maršavi- Jungtinių Valstijų prezi- 
mui j Washingtoną. Jis bu- dentus, pradedant Wilsonu 
vo žymusis maršavimo or- ir baigiant Rboseveltu,. už 
ganizuotojas. Kuomet kilo tai, kad jie tylėdami “užgi- 
platūs masiniai protestai su rią” bedievius Meksikos val- 
reikalavimais jį paliuosuoti, dovus, kurie persekioia ka- 
drg. Mills tanų laikinai pa- talikų kunigus. Kun. Coug- 
leistas, bet iki pat šiol jis hlin mato “Sovietų Rusijos” 
laikorhas po $1,000 .paranka, ranką Meksikoje. T.LiJ 
Darbininkų <—~:’___ ..  ____1

mylių kelionę, su .vidutiniu privalų mušti protesto tele^kos" imperialistus ne tik 
greitumu 180 mylių per; va-'gramas ir reikalauti jį pa- prieš Meksiką, bet ir prieš

Washingtoną. Jis bu- dentus, pradedant Wilsonu 
musis maršavimo or- ir baigiant Rboseveltu,. už

masiniai protestai su rią” bedievius Meksikos vai

f

Cunnin- vežti 8 tonus žmonių ir 
i krovinių/ Jame įtaisyta vie
tos 52. pasažyriAms. Vienu 
pradėjimu- gali atlikti 3.000

landą. . : liuosuoti—šiuo adresu: See- ■ Sovietų Sąjungą.
Bet i tą pati kompanija retary of Labor Fr. Perkins,kreivai renkama, jog Tarp

tautinio Darbininkų Apsi- rado sudužusį lėktuvą ir ne- ruošiasi statyti t dar kelis Washington, D. C. 
gynimo advokatas Leo Gal- gyvą jo lakūna Russell Rig-J kartus didesnį lėktuvą, ku- —4— 
lagher reikalauja padaryt gs’ą arti Big Pilot kalno vir- ris tuščias svers * 50 . tonų. Baltimore 
tardymą pačiam džiurių ko- šūnės. 7 
misionieriui Grąves’ui. 'lėkdamas, jis :

Leo Gallagher taipgi aikš-me ore susikūlė į tą kalną, būsią naudingi karui.
ui.

/

■jr-r— Newark, N. J. — Teplio-
Žydų Statvrito-ų Unijų taryba num. 10 

Pirm > kelių u dienų Washingtono valdžia (Jžiau- bos D^rbų Sąjunga išrinko išrinko delegatą į washing- 
, ’* t subliurusia- giasi, kad tokie oro milžinai delegatus į darbininkų kon-[toniškį darbininku kongre- “•j 1 •• • 1* • 1 _ • TTT 1 • 1 1gresą Washingtone.
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Oras Atneša Ligą Perus 
iš už Vandenyno *

WASHINGTON. Pasi- 
rodo, kad vėjas bei oro bah-> 
gos gali per tūkstančius my
lių iš anapus vandenyno at- 
riešti ligų perus, bakterijai 
ir augalų sėklas. Tatai pa-

ris 1933 m. skrajojo viršum 
šiaurinės dalies 
vandenyno. Jis ten, nau 
damas tinkamus mo‘ 
rankius, surinko iš oro 
vyzdžius įvairių perų, žal 
gų gyviams bei augmenim 
parsivežė ir augalų šėlt 
kaip dabar an rašom 
“Scientific Monthly” ž 
le.

są.
koner

. U!

Tokiais 
organizacijos “spyčiais” jis kursto Ameri-

Trinidad, Colo. — Be 
bių Tarybos išrinko dele 
ta į , darbininkų 
Washingtone.
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Zinovjevas ir Kamenevas 
Nepatdisomi

Jau gauname daugiau žinių apie nužu
dymą draugo Kirovo, • apie suokalbinin
kus ir apie tas spėkas, kurios dalyvauja 
teroristų grupėje. Paaiški, kad Lenin
grade'gyvavo teroristų slapta grupe, ku
ri vadinosi “Leningrado Centru”. Ją su
darė buvusios “Zinovjevo Opozicijos” de
speratiški likučiai ir teroristai baltgvar- 
dieČiai. Ši grupė niekur nepasirodė ir 
nebandė pasirodyti su savo politine plat
forma, nes puikiai žinojo, kad negaus jo
kių pasekėjų darbininkų ir valstiečių tar
pe. Jinai veikė slaptai ir tik teroristi
niais tikslais, tikėdami, kad nužudydami 
Komunistų Partijos vadus ir tuom sukel
dami suirutę šalyje, ji padarys galą So
vietų valdžiai, proletarinei diktatūra}. 
Teroristų buvo nutarta pirmiausiai nudė
ti d.' Kirovą ir jie savo kruviną tikslą at
siekė*.- Paskui turėjo sekti nužudymas 
kitų vadų, bet, ant jų nelaimės, Sovietų 
valdžia suėmė tą lizdą ir išdrasko.

Bet ką veikė buvusios “Opozicijos Va- 
dai”-^Zinovjevas ir Kamenevas? Prane
šimai sako, kad ir jie suareštuoti ir per
duoti Vidaus Reikalų Komisariato spe- 
cialei*tarybai. Pasirodo, kad jie irgi tu- 

■ rėjo Jįpkius nors ryšius su tais savo “opo
zicijos” likučiais. Sovietų Sąjungos Ko
munistų Partijos organas “Pravda” be- 
gailestingai išverčia aikštėn Zinovjevo, 
Kamenevo ir dar kelių kitų niekšiškus,. 
priešpąrtinius, priešdarbininkiškus dar
bus. Sako, kad “ZinovjeVžtš’lr Kamene- . 
vas Kiekvienu sprendžiamu revoliucijos 
momentu parodė savo tikrus Veidus, kai
po maži subankrutavę politikieriai, pasi- 
traukėliai ir pabėgėliai iš proletariato 

jklasių kovos fronto.”
Tai, nepataisomi elementai, iškrypėliai, 

oportunistai. Du sykiu buvo išmesti iš 
Komunistų Partijas, du sykiu nužemin
tai prisipažino prie klaidų ir įsiprašė į 
partiją atgal. Partija priėmė, pasitikėjo. 
Bet štai, dabar, vėl jie tęsė savo prakeik
tą darbą — darbą griovimo ir draskymo 
Komunistų Partijos ir Sovietų Sąjungos.

. j-( yi "1 .... ■=*»

Kur Buvo “Sklokos” žmonės?
Pereitą šeštadienį Didžiojo New Yor- 

ko ir nacionalių darbininkiškų organiza
cijų atstovai lankėsi pas Lietuvos kon
sulą ir įteikė jam reikalavimus Lietuvos 
revoliucinių politinių kalinių klausimu. 
Reikalaujama kaliniams pagerinti sąly
gas, reikaląujamą juos paliuosuoti, pro
testuojama prieš fašistinės valdžios įves
tą terorą kalėjimuose, reikalaujama Lie
tuvos; žmonėms susirinkimo, spaudos ir 
žodžj^ laisvės, pasižadama padėti Lietu
vos ^arbinįnkams i? vąĮ^tięčiams išsiko
voti taš teises. Rodosi, kiekvienas, kuris 
nors;truputėlį pritaria darbininkų judeji- 
mui/5užjaučia Lietuvos revoliuciniam^, 
politiniams kaliniams, turėjo prisidėti 
prie 'Hto mūsų organizacijų žygio. Išank- 
sto buvo rašyta, garsinta spaudoje, kad i 
delegacija eis pas Smetonos konsulą.'

Apfę tai negalėjo negirdėti “Skloka”, 
tai yra, Lietuvių Darbininkų Drąųgija. 
Bet khr ji buvo? Kodėl jinai neišrinko 
savo^atstovų? Kodėl jinai neprisidėjo 
prie -įteikimo protesto ir reikalavimų , 

^Smetonos agentui ? Kodėl LDD dar nėra 
priėmus nė vienos rezoliucijos prieš Lįe- 
jįuvoį valdžią, prieš terorą Lietuvos ka-^ 
lajiniuose laike šios kampanijos u? Lae- 

f Bvoe revoliucinius politinius kalinius?
L .Dįr daugiau. Paskutiniam “N. G.” 
.JWmeryjc redakcija leidžia Senam Yin-

1'

cųi i ^gmęluoti Priešfašistinį Susivieniji-, 
mąj sėti Ųuoipi nepasitikėjimą ? Su ko
kiu tikslu? Su tuo tikslu, kad pakenkti 
Prięšfašistinio.Susivienijimo kampanijai 
už Lietuvos re v. politinius kalinius, prieš’

' kruvinąją Smetonos valdžią. Tai kąm 
čįa' pasitarnaujama? Spręskite patys, 
draugai darbininkai. Spręskite patys 
tie “Sklokos” nariai, kurie aną dieną dis
kusijose sakėte, kad “Sklokai” irgi rūpi 
darbininkų klasės reikalai, kad jūs lai
kote kietai pažeboję savo vadus — Prū- 
seiką ir Butkų.

Kaip Tai Visa Išaiškinti Politiniai?
Jeigu pavartysime visų keturių metų 

“Naują Gadynę”, tai joje nerasime nė 
Vieno rimto, gero straįpsnip už Lietuvos 
darbininkų ir valstiečių kovas, už Lietu
vos Komunistų Partijos kampanijas prieš 
Smetonos valdžią. Joje nėrasimę nė vie
no gero straipsnio už Lietuvos revoliu
cinius politinius kalinius. Bet rasime 
sieksniriiūs straipsnius prieš Lietuvos , 
Komunistų Partiją, ypatingai prieš jos 
vadovaujančius draugus—Apgariętį ir 
Kapsuką. • ■11 į H ,1 ’ 1

Toje šviesoj reikia suprasti dabartinį 
“Sklokos” vadų nusistatymą linkui 
Prięšfašistinio Susivienijimo ir. viso mū
sų komunistinio judėjimo vedamos kam
panijos už Lietuvos politinius kalinius, 
už Lietuvos liaudies civiles teises. Aky- 
vaiždoje keturių metų istorijos, akyvaiz- 
doje Petrikienės prakalbos Kaune už 
Smetonos valdžią, aky vaizdo je Seno Vin
co bjauraus straipsnio prieš Priešfašis
tinį Susivienijimą, akyvaizdoje LDD kuo
pų iki šiol nepriėmimo nė vienos rezoliu
cijos už Lietuvos rev. politinius kalinius 
šiame vajuje, pagaliaus, akyvaizdoje ne- 
prisidėjimo prie organizacijų delegacijos 
įteikimui Smetonos valdžios atstovybei 
New Yorke protesto, ar mes neturime 
teisę ąakyti, kad “Sklokos” vadovybė turi 
paliaubas su Smetonos valdžia, nenori ją 
užrūstinti, nenori nusidėti čionai fašisti- 
niam-smetoniniam judėjimui?

Kaune yra suprovokuota byla prieš ke- , 
turis draugus (Šokotą, Komodaitę, Levi-

i naitę ir Gord.oųaitę), jiems grūmojama 
mirties bausme, “Laisvėje” tilpb iš Lietu
vos atsišaukimas; čia protestuoti ir gel
bėti tuos draugus, betgi “Naujojoj Ga
dynėj” gruodžio 20 dieną nė žodžio prieš 
kėsinimąsi ant tų draugų gyvybės, ne 
žodelio už jų paliuosavimą, nė žodelio 
prieš Smetonos valdžią!

Matote, čia jau ne techniškas dalykas. 
Prūseįka ir Butkus negali teisintis, kad 
jie negirdi Lietuvos politinių kalinių bal
so, negali sakyti, kad jie nieko nežino 
apie bylą prieš minėtus keturis draugus. 
Čia mes turime politinį “Sklokos” vadų ir 
jų organo “Naujosios Gadynės” nusista
tymą. O tas nusistatymas nusidriekia 
per visą “Sklokos” keturių metų gyvavi
mo istoriją. 

r= "■-----■■■ ■
NAUJA JAPONIJOS PROVOKACIJA 

PRIEŠ SOVIETŲ SĄJUNGĄ
Pora dienų atgal Amerikos buržuazinė 

spauda visa gerkle rėkė, būk Sovietų 
kariuomenė įsiveržė į Mandžurijos (Man- 
čukuo) teritoriją. Bet iš Maskvos griež- 

. tai užginčijama. Priešingai, Mančukuo 
kareiviai apsupo Sovietų parubęžio sar- 
.gu$, kurie buvo pastatyti ant naujai su
sidariusios salos, kurią pagimdė upės 
Wusekau permainymas savo kelio. Ant- 

<ra, Sovietai- sučįųpo sąyo tentorijon per
ėjusius du japonu kareivių, kurie,nu trau
kinė j o paveikslus, matomai, tyrinėjo So
vietų teritorijos padėtį militariškais tik
slais. L .'' •' 1 .■ 1 '
'TšPbus ‘liauja Japonijos provokacija, 

kurią jinai atlikinėja per Mąndžuriją: Ji
nai bando Sovietų kantrybę. Nori išpro
vokuoti karą, sukurti naują pąsaulinį 
gaisrą. Sovietų Sąjungai prisieina nuo
latos budėti ir palaikyti Tolimuose Ry- 
tuosč (Sibire) tvjrtas militariškas spė
kas.. 1 \ .• ' • .: - • :

Buržuazinės spaudos simpatijos yra 
Japonijos ir jos įrankio Mandžurijos pu
sėje. Matote, ta spauda net teisybę ap- 
Yertę aųgštyn kojom ir Mandžurijos už- 
puopmą padarė Sovietų užpuolimu! Tikš- 
las yra tame, kad sukelti pasaulio liau

dies’ o į ) i 11 i j ą prieš darjbininkų tėvynę.

Po (to, kuomet t Lietuvių ėmė kalbėti apie vienybę, 
Centro Biuras išleido pa- apie tai, kaip čia būtų gali-
reįškimą, nušviečiantį tuos 
kelius, kuriais < norį; dirbti 
revoliuciniam 1 darbininkų 
judėjime tūli “opozicijos” 
nariai galėtų sugrįžti atgal 
į judėjimą, iš tūlų “sklokos” 
pusės prasidėjo isteriški ko
munistų niekinimai.

> , Vięni rašo CB. piktus lai
škus, puolančius jį, kiti per 
laikraštį (“N. G.”) stengia
si išlieti tulžį. Jųjų kalbos 
tonas vienas ir tas pats: 
neprigausite mūs, mes gud
rūs, jūs toki ir kitokį, etc. 
Kaip ir visuomet, kvailiau
siai nukalbėjo Chicagos 

suriko: 
centrabiuriai, 
ir ‘palaidoję’ 
nori taikos su

ma panaikinti “skloką”. 
Tuomet aš jiems sakiau 
maž-daug tai; kas buvo pa
reikšta CB. pareiškime.

Tik nelabai senai South 
Bostone, Worcesterio šala- 
viejus ir Norvaiša vėl tą 
patį klausimą kėlė (Dabar 
Norvaiša, pastebėjau, “Ga
dynėje” melagingai rašo, 
būk CB šaukiū1 prie vieny
bės tuos; kuriuos keikė, kas, 
žinoma, netiesa).

; Visa eilė žmonių yra Bos^ 
tone, Bi ’ 
kurie 1 kl
vis norėdami sužinoti, kaip 
čia likviduoti skloką, kaip 
čia įvykinti vienybę. Kad 
nušviesti klausimą aiškiai ir 
visapusiai CB. ir išleido mi
nėtą pareiškimą, delei kurio 
tiek daug dabar, sielojasi 
įvairūs plūdikai revoliucinio 
darbininkų judėjimo.

Tasai Prūseikos-Strazdo 
ir kitų nervavimasis ir nėri- 
masis iš kailio parodo, kad 
CB pareiškimas buvo labai 
vietoj. Esame tikri, kad tie 
sklokos eiliniai nariai, ku
rie ištikrųjų nori būti revo
liuciniam darbininkų judėji
me, juo pasinaudos; •

R. M.

Komunizmo Idėja Plečiasi Tarpe Jaunųjų 
J Fašistų Italijoje

ma, nesveikas fašizmui).
“Taciaus nereikia už tai 

visą kreditą atiduoti Jau
nųjų Komunistų Lygai, nors 
aš pripažįstu, kad gana 
daug kredito jai priklauso.

___ ____________Tarp jaunimo yra didelis 
kuri slapiai veikia tarp jau- sujudimas, aš sakyčiau lyg 
nimo. Tame laiške tasai 
jaunuolis štai ką sako:

“Aš neriu 
kuriuos dalykus apie fašistų | 
jaunimo organizaciją, 
rioj aš laikinai priklausiau, 
kad būtų galima gyventi ■ 

! prie dabąrtinio 
režimo.
moj vietoj padaryti keletą 
pastabų, kurios yra parem
tos mano paties tėmijimu ir 
patyrimu; kas liečia ;jauni
mo pažiūrą ir atsinešimą 
linkui toš, tikrenybėj, mili- 
tarinčs organizacijos.1

“Fašizmas pastaruoju lai
ku žymiai , pastūmėję pir
myn jaunųjų fašistų . orgą- 
nizacijį ir priėjo net. prie 
to, kad paakstino visų kate-

z______ _c z __  gorijų jaunimą stoti į jau-
sų judėjimą tų sklokoje es- nųjų fašistų organizaciją 
ančių darbininkų, kurie no- masiniai. Aš sakau “masi- 
ri sugrįžti, kurie persitikri- niai”, neS mano distrikte, 
no, kad Prūseikos-Butkaus 
politika pražūtinga, prieš- 
komunistinė, priešmarksis- 
tine-leninistine.

Patsai jau pareiškimo 
a n t g a I v i s tai pasako: 
“Tiems ‘Opozicijos’ (Sklo
kos) Darbininkams, Kurie 
Kąlba Apie Vienybę ir Jos 
Trokšta.” Jeigu taip, tai ko 
sielotis, delko koliotis tiems, 
kurie nenori būti revoliuci
niam darbininkų judėjime? 
Nęsame kūdikiai ir gerai 
žinome, kad nei Strazdui, 
nei Prūseikai, nei Butkui 

. revoliucinis darbas nerūpi; 
jiems rūpi ardyti revoliuci
nis judėjimas. > Taip jau ge-- 
rai žinome, kad randasi vi
sa eilė tokių Wuseikos pa
sekėjų, kurie nuėję net to
liau ir už savo “vadą”, feuį 
jais kalbėti apie kokią nors 
vienybę, žinomu būtų bęi-g-į 
ždžias dalykas! Į į» .. ? . į ■ ; H

Strazdas. Jis
‘‘Bimbiniai 

‘nųmaskavę’ 
skloką, dabar 
—skloka!”

Nieko toliau nuo tiesos!
Pasirodo, kad tie žmonės 

arba Centro Biuro pareiški
mo neskaitė, arba jei jie 
skaitė,—nesuprato.

Centro Biuro pareiški
mas nebuvo taikomas to
kiems Strazdams , Prūsei- 
koms ir Butkams. Taip pat 
Centro Biuro nariai puikiai 
žino, jog sklokoj yra žmo
nių, kurie niekuomet nebu
vo revoliuciniam darbininkų 
judėjime ir nebus. Ten yra 
žmonių, kurie nuėję jau 
taip toli nuo revoliucinio ju
dėjimo, kad sugrįžti jiems 
būs beveik negalima. Ten 
yra elementų, neturinčių 
nieko bendro su revoliuciniu 
judėjimu. Sakyti, kad Cen
tro Biuras išleido atsišauki
mą į tuos elementus, siūlan
tį taiką, tai, žinoma, didelė 
netiesa. Tai’ tik Strazdas 
ir jam pana'šūš gali tokias 
nesąmones išgalvoti.

Centro Biuro pareiškimas 
kalba apie įtraukimą į mū-

“International Press Cor
respondence” No. 56 telpa 
laiškas iš Italijos nuo vieno 
jaunuolio1; kuris buvo Itali
jos fašistų jaunimo organi
zacijoj, 6 nesenai įstojo į 
Jaunųjų* Komunistų Lygą,

kpjkis karštis, kuris suka 
jaunimo mintis į naujus da-

pažymėti kai lykus’ * /aują 4ideal;į ^e:

nuožmaus
Leiskite man pir-

imme. Kuomet jaunuoliai 
L£Į7 įkalba apie ( Rusiją, tai jie 

i kalba su dideliu pagerbimu 
•Iir paguodojimu. O kas lie- 

; čia mane, • tai mano pažiū
ros jau pasikeitė. Kuomet 
diskusuojama apie politiką, 
tai veik visada kalba nueina 
apie Rusiją, ir daugelis jau
nųjų fūšistų kalba apie be
siartinančią darbininkų kla
ses revoliuciją, ir diškusuo- 
ja apie tai su simpatija ir 
troškimu.

“Jie dabar, mato, jog jie 
likosi išduoti. Jie dabar ei- 

,na geroj on pusėn. Jie paga
lios pradeda suprasti, kur

delei gero ar blogo, beveik 
visi jaunuoliai tapo privers
ti įstoti. ;

“Kaip tįas buvo atsiekta? 
Prižadai ant prižadų: vel
tui įėjimas į teatrus, į šo
kius, skaityklos, apšvietos 
pamokos nedėldieniais ir tt. 
buvo vyriausios priemonės, 
kuriomis jaunimas tapo ap
gautas. Pagalios buvo pa
naudota įpeka prieš tuos, 
kurie laikėsi nuošaliai. Aš 
noriu aiškiai pabrėžti tą 
faktą, kad nei vienas iš 
naujų narių neturėjo nei 
minties arba tvirto įsitikini
mo tikrai būti fašistiniu 
kareiviu. Prižądąi, pasi- 
linksminipiai paakstinojuos 
įstoti, niekąs daugiau. Per 
tūlą laiką viskas riiąžiau ar 
daugiau ėjo sklandžiai, bet 
kuomet •> prieita prio išpil-

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

Telephone: Humboldt 2-7964

fjau yra
tiktai platformą KOmunistį 
Partijos, tiktai; josios vadb- 
vybėje. Prųsdikos-ĮJuįtk^|| 
Strazdai gi tą partiją įpuH 
vina, griauną, sUmdhingai 
ardo revoliucinį, judėjimą, iš 
kurio jie prh'js kelis metus 
buyo pašalinti^ ji 1

“Vienybės” dalyką, iškėlė 
patys “sklokos” eiliniai na- 
rįaį. Tokiųr žn|oh|ų '^rą ( 
sur. Dar hęręįtą

■ “Ląisvės”., f pi|nį^,hwyrs 
nard, Mass., šalaviejus, Ku- 
darąųskas ir ;kt. Worceste
rio “sklokininkai” priėję 
prie šių žodžių rašytojo ir

side jo; tinas ^nępksįtėit--
kįųiiribį; \ Jaųijų jų | Komu-: 

išnaudo
jo 'fą ridpašitenkinimą; . pra
dėjo 1 smarkiau \ darbuotis 
jaunųjų* “fašistų” :tarpe, i$ 
kurių 75 nuoš. : priklauso 
prie.k Jaunų jį' Komunistų 
Lygos riet jeigu • jie dar. ir 
priklauso prie fašistų orga- 
pjkacijos. 'J;

“Tasai veikimas jaunųjų 
fąšistų eįlėse tė^ęįųa įr duo
da viltį tikętį^į^į dar ge
resnių pąseknąių. Tuo būdu, 
jaunųjų fdšistų tvirtumas 
mūsų distrikte, net jeigu 
jis ir atrodo gana didelis 
yra > labai nesveikas (žino-nesveikas (žino-

Antrad., Gruodį

Kas Buržujei Rūpi 
poteris, pblicjsto sųlaiky 

ta už greitą važiavimą, aiš
kinasi: —Oh, ponuli, jeigu 
aš prirodysiu, kaip rimta 
priežastis mano važiavimo, 
tu mane neareštuosi? A

Policistas:—Taip, nagi sa-

Moteris: — Matėt pirmi 
manęs važiavusią moterį? .

Policistas: — Taip,.: taip.
Sakyk priežastį. : :,

Moteris:—Taigi aš norė- 
jau jąją pasivyt ir pąmątyt, 
kaip pasiūta jęs drese.,

Tikrai Retenybe !
Marė:—Ąš turėjau dide

lio pasitenkinimo savo den-^J 
tisto ofise.

Ona:—Kokis pą’sitėiikinL 
mas ten gali būti, kuomet 
jis tau dantį .gręžia?

Marė:—Nagi įeinu ir są- 
vo akims netikiu. Žiūriu, fci- .• 
tas dentistas manajam dan
tį lupa!

Surinko M.-—
...............................     — IH ‘ ‘

yra jų tikroji tėvynė. Tokiu 
būdu lengva organizuoti 
juos po komunizmo vėlia
va.”

Taigi, mes matome, kad 
Italijos darbininkiškas jau
nimas jau nėra toks tvirtas 
fašizmo ramstis. Iš pavir
šiaus žiūrint fašizmo orga
nizacijos atrodo tvirtos. Bet 
kuomet giliau pažiūri, ma
tai, kaip fašizmo jėgos krin
ka. .......

Tas darbininko jaunuolio . 
laiškas puikiai parpdo, kaip - 
komunizmo idėja plečiasi ; » 
tąrp Italijos jaunimo, neį ? . 
fašistinėse organizacijose, • •• 
nežiūrint žiauraus, kruvino •• 
Mussolihio teroro prieš re- , 
voliučiniūs darbininkus. ;

J. Siurbą. 
■ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------

— M . ......................
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DA RBININK U 
SVEIKATA &

Viduriai Nedirba
Malonėkite patarti 

“Laisvę.” Aš esu vyras 
metų amžiaus. Man po krūtine 
skauda apie 12 metų ir kairį 
šoną, po grobiais. Kaip kada 
kaip adatomis bado arba kaip 
ir kutena. Ir, kai pavalgau, 
tai rūgaunu, ir galva svaigsta, 
ir viduriai nedirba, kaip rei
kia, ir dažnai burzgia, ir gazų 
atsiranda.

Buvau pas kelis gydytojus, 
tai sako, kad opa, “ulcer,” 
ir - nutraukė X-spindulių pa- 
Vėiksįį tai tiieko neparodo. 
Sako, kąd viskas gerai, f 

' ’ ) **• • • T < t r • * ’■ ‘ •• • ■ 
į ( : kj aušint^ » ^nu
garą! škliūfe japję i .< 6* metis, 
kur in k štai. Dabar 1 a i p s k a 11 

‘dėję/ kad Ctpriiaįd J ^ligętįinėn 
eiti. Ir dabar/ ;įai<< ^vandenį 
praleidžiu, tai labai degina ir 
skauda. Ir vanduo drumzlėtas 
ii* kaip ir su kraujais. Ir aš 
esu nervuotąs., paktarąi sako, 
kad gal akmuo yra, į bet X- 
spindįiliąi neparodo. ’ *

i * Atsakymas
Gal Jums įr yra skilvio opa, 

o gal ir nėra. Vis .viena tik 
atatinkamas maistas ką gerą 
Jums galė$ padaryti.

štai Jums keletas1 bendrų 
taisyklių. Visa ką labai gerai 
kramtykite. Kas nesusikrarnto, 
rupieną berykite, bet palikite 
ant lėkštės, o nurykite tik sun
ką, skysčjus. .Neyartpkite nie-

per
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ko nei perdaug karšto nei per
daug rūkštaus, nei perdaug 
saldaus. Rūkštūs ir saldūs 
daiktai vartoti galima, tik ge
riau, jei jie yra atskiesti kaip^ 
Sakysim, citrinos sunka būtą 
perdaug rūkšti gryna vartoti, 
bet sumaišyta su vandeniu ir 
da kuo užsaldyta, tinka la
bai gerai. Rūkštumas permuša 
saldumą, ir atbulai, ir juodu 
atskiedžia vanduo. Tokio li
monado gerkite daugokai.

Nevartokite nieko riebaluo
se kepinto, nieko smarkaus, 
deginančio, ^markių priesko; 
nių—pipirų, acto, galvyčių,, 
muštardos, snapso, mūp^ąipp * 
ir tt. .Q šiaip gajįtę yiso ko^yąr- 
toti, kas tik yra natūralūs, ne
sugadintas maistas.

Po kiekvieno valgio imkite 
kręijos miltelių, “prepared 
chalk, j. Jb.,” po trečdalį šąuk- 
štelio, vandeniu nugefdamę.

Būtų gerai, jei ir žftvn alie
jaus imtumėt po šąukŠtą po 
valgio, ilgą laiką. Vasarą jo 
galima neimti, užtąt tada ant 
saulės reikia dažniau būtį- lo
do—po lašą kas porą dienų, 
visą gyvenimą. .

Visa tai bus gerai vidu
riams, taipgi ir inkstams, jei
gu ko jiems trūkstų. kad ma
žiau būtų Jums keblumo su 
šlapimu, Jums gydytojas ga
lėtų įleidinėti po oda posmeąe- 
nįnės liaukos užpakalinės akli 
ties sunkos: “pituitrin” arba

L
i

post-pituitary extract,

....................... .  - - .-■Wri'
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fašizmas ir Revoliuci
nis Judėjimas Lietuvoj

A. Sniečkus

Lietuviškiems fašistams, ei
nantiems kitų šalių fašistų pė
domis, taipgi netrūksta dema
gogijos. Ir juo ilgiau jie vieš
patauja, juo sunkiau jiems ga
lus su galais suvesti,—tuo dau
giau jie leidžia burbulų, šian
dien, klasių kovos paaštrėjimo 
periodu, fašistai apsiputoję 
pliauškia, kad fašizmas atne
šęs tautos vienybę, kad fašiz
mas—tai tauta. Jie dargi turi 
akyplėšiškumo plepėti, kad esą 
Lietuvoj nėra klasių, nėra dar
bo su kapitalu prieštaravimų. 
Nesą viso to, nes pagal Sme
toną ir kapitalizmo Lietuvoj 
nėra.

Tokie, tat “moksliški” Lietu
vos fašistų išvedžiojimai. Iš tie
sy jie gali susilygint tiktai su 
burtininkių-bobučių pasako- 
mis. , ,
f Vienok tais savo išvedžioji
mais fašistai turi savo tikslų. 
Tai būtent parodyti, kad fa
šizmas— tai ne klasių kovos 
padaras, o kažkokia susipratu- 
sio tautinio elemento reakcija 
prieš nusibankrutijusį parla
mentarizmą.

Savo pirmu periodu fašistai 
dar nebuvo tiek pramokę hit
lerinės demagogijos, ir užtat 
jie tikslingiau kalbėjo. Tei
singiau jie kalbėjo dar ir del 
to, kad jautė savo stiprėjimą, 
Kada šiandien apie tokį stiprė
jimą jau nebetenka kalbėti.

Ką sakė Lietuvos fašistai, 
paėmę valdžią į savo rankas 
1926 m. gruodžio 17 d.? Jie 
tuomet aiškiai sakė, kad reikė
jo gelbėt buržuazinę Lietuvą, 
reikėjo imti valdžią, nes ją bū
tų paėmę komunistai. Ir tiesa, 
kad fašistų diktatūra Lietuvoj, 
kaip ir kitose šalyse, buvo įves
ta kovai prieš proletarįnę , re
voliuciją. Per visą Lietuvos 
fašistu viešpatav imo laiką 
svarbiausias ių tikslas buvo su
daužyt revoliucinį judėjimą ir 
ftvirtint buržuazijos diktatūrą.

Pirmieji fašistų žingsniai bu
vo tuojau nužudyt Lietuvos 
darbininkų klasės vadus. Iš
simaudę darbininkų klasės va
dų kraujuose, jie pradėjo 
daužyt darbininkų organizaci
jas. ias uždarinėti, o iii na- 

kuopi a či ansiai ęrrusti j ka
lėjimus. Ko negalėjo pas
maugti tiesioginiai, fašistai 
ėmė smaugt netiesioginiai—sa- 

' vo agentų pajaujininkų ir pleč- 
kaitininkų rankomis organiza
vo pučus, šaudydavo ant vietos 

' revoliucinius darbininkus ir 
valstiečius. Ir visa tai pravedę 
jie visose kryžkelėse šaukė: 
revoliucinis judėjimas pas
maugtas, Lietuvos Komunistų 
Partija likviduota.. .

Tikrovė parodė, kad bergž
džiai fašistai gyrėsi, bergždžiai 
jie šukavo savo laimėjimais. 
Nes kol gyvuoja darbininkų 
klasė, tol gyvuos ir jos vadas 

Komunistų Partija. Nežiū
rint į didžiausią kruvinojo fa
šizmo terorą, Kompart. atsta
tinėjo ir stiprino savo eiles. Sa- 

, vo tamprių su darbininkų kla- 
ryšių dėka ji sėmė iš jos 

naujas jėgas tolimesnei kovai 
prieš fašizmo ir kapitalo vieš- 
P at a vilną. Ji greitai atsigavo 
nuo jai suteiktų smūgių ir vėl 
stojo' darbininkų ir valstiečių 
judėjimo priešakyj, aiškinda
ma j u-r i ,g pamokas, prityrimą, 
naujus uždavinius, stovinčius 
prieš darbininkų klasę.

Užviešpatavęs fašizmas tuo-
jau rūpinasi darbininkus ati
duot į dar didesnę išnaudoto
jų vergiją. Atiminėja vieną po 
kito seniau darbininkų iškovo
tus užkariavimus, uždraudžia 
dargi sfreikuot. Bet nežiūrint 
į tai darbininkai užkariauja 
teisę stręikuot. Prasideda strei
kai. Prasideda dargi demons
tracijos Kaune, Šiauliuos, Pa-

Trečias Puslapis

Scranton, Pa

Morič.
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Kame pasireiškė paskutinių Į į kalėjimus. Aštrėjant eikono- 
jirn 4^/^ nAi:wi,h.9 minfa’m ikriziui ir klasįij prieš

taravimams, revoliucinis judė
jimas dar greičiau žengs pir
myn; Paskutiniu laiku paskui 
Kauną įsitraukia į kovą ir pla
tesni darbininkų sluoksniai 
provincijoj. Dažnėja darbo 
valstiečių priešinimasis fašistų 
ir dvarininkų smaugimui ir

Balsuokite už Bedarbiu Apdraudą
’ I ; I ______ ‘ ‘ .

bininkų kb^a būtų nukeipta) į 
tinkamas vėžes, kad ji eitų far 
šistų diktatūros nuvertimo ke
liu, kad ji vestų Lietuvos dar
bo mases prie Sovietų valdžios, 
prie proletariato diktatūros. 
Lietuvos Komunistų Partija tai* 
sugebės padaryti, nes ji yra 
tikras ir vienintelis Lietuvos 
darbo žmonių vadas.

A. Sniečkus.
1934 m. XII, 7 d.

laiku teroro politiką ? fašistai 
uždarė darbininkų profesines 
sąjungas, 
dar buvo užsilikusios socialde
mokratų 
kartu su tuo išleido įstatymą, 
sulig kuriuo atimamos balsavi
mo teisės tiems, kurie priklau
sė bet kurioms uždarytoms or-1 
ganizacijoms. Atėmė teisę J prieš varžytines, ir prieš mo- 
darbininkams dalyvaut ligonių kesčius, ir prieš policiją bei 
kasų ir savivaldybių rinkimuo- šaulius, 
se, išstatytus darbininkų sąra
šus per tuos rinkimus fašistai sąjungos išslysta iš jų rankų, 
panaikino, panaikino stačiai, ir jos imasi revoliucinės kovos 
kaip revoliucinių darbininkų 
sąrašus. Darbininkų mitingus, 
susirinkimus fašistai žiauriai' masėse, 
persekioja, teisdami jų kalbė- apima vis platesnes darbinin- 
tojus po 8—12 metų sunkiųjų kų mases, 
darbų kalėjimo. Kaime fašis- labiau supranta, kad tik ben- 
tai jau nebepasitenkina šau-j dromis darbininkų klasės jėgo- 
liais ir kitomis fašistinėmis of-j mis galima atremt naujus fa- 
ganizacijomis, jie rūpinasi or-> šistų užpuolimus. Ir plečiantis bų kalėjimo, 
ganizuot taip vadinamus raitė-' bendram darbininkų kovos Sniečkus prasėdi Kauno 
liūs, faktinai panašius į Caro [ffontui, Komunistų Partija pa- forte ir Šiaulių kalėjimuos tris 
kazokus, kad jų pagelba ge-, sirūpins, kad augančioj! dar-i su puse metų.* 
riau kovoti su kaimo darbinin
kų ir darbo valstiečių judėji
mu. Fašistai pavertė Lietuvą 
dideliu kalėjimu, kišdami į jį 
darbininkus 8—15 metų. Kar
tu žvalgyba išplėtė plačiausią 
provokacijų tinklą, provokuo
dama vis naujas ir naujas by
las.

dar gi tas, kurios

rankose. Fašistai

nevėžyj. Revoliucinis judėji
mas pradeda stiprėti, jis eina 
pirmyn, kada fašistai po pir
mųjų savo viešpatavimo-metų 
įlenda į neišvengiamus jiems 
sunkumus, kada prasideda del 
visa to peštynės pačiame fa
šistų lageryj. Taigi vieton pa
smaugus revoliucinį darbinin
kų judėjimą, fašistai patys del 
savo nepasisekimų pradeda 
viens kitą smaugt.

Fašistai žadėjo išvest Lietu
vą iš ekonominių sunkumų, ža
dėjo suteikt darbininkų ir vals
tiečių masėms gerovę. Bet 
vieton tų pažadų fašistai dar 
labiau blogino jų padėtį. O čia 
dar užėjo ekonominis krizis. 
Fašistai visus krizio sunkumus 
pasirūpino verst ant darbinin
kų ir darbo valstiečių pečių. 
Darbininkų klasė, Kompartijos 
vadovaujama, įsitraukia į dar 
griežtesnę kovą. Prasideda 
-platūs streikai, jie vis labiau 
ir labiau priima politinį pobū
dį, pobūdį kovos prieš fašistų 
valdžią. Darbininkai vis la
biau įsitraukia į revoliucinių 
švenčių minėjimą. Puikiausią 
išraišką darbininkų judėjimo 
kairėjimas randa ligonių kas^ 
rinkimuose 1931 m., per ku
riuos revoliuciniai darbininkai 
užkariauja svarbiausius Lietu
vos miestus, užkariauja prieš 
bendrą fašistų ir socialfašistų 
frontą. Darbininkai, užkaria
vę profsąjungų laisvę, kuria ir 
stiprina savo klasines organi
zacijas. Socialdemokratų va
dovaujamose p r o f s ą jungose 
prasideda kairėjimas, ir netru
kus daugiau pusės jų atsiduria 
kairiųjų darbininkų rankose. 
Platus ir gilus stalių streikas, 
atskirų gamybos šakų visuoti
ni streikai Kaune, didelis be
darbių judėjimas 1933-34 m. 
žiemą išsiliejęs į mušius su po
licija—! 
tuvą.

Ir vėl prieš akis fašistams' leriškas darbo stovyklas, 
atsistoja komunizmo pavojus.!
Fašistų tarpe didėja vaidai del • darbininkų naudai, 
būdų augančiam revoliuciniam 
judėjimui nugalėti. Smetonos- 
Voldemaro pjautynės—tai di
delėj dalyj pjautynės del to, 
kaip išlaikyti fašistinę Lietu
vą. Kada Voldemarui rūpėjo

Miestuos dargi fašis
tų suorganizuotos darbininkų

komunistams vadovaujant. Ir 
Lietuvoj bręsta šturmo idėjos 

Bendro fronto idėjos

Darbininkai vis

ganizuot taip vadinamus raitė-' bendram darbininkų

darbininkus atiduot

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

NUO RED.: Drg. Antanas 
Sniečkus, apkaltintas komunis
tiniu veikimu buvo areštuotas 
1921 m. Pasėdėjęs du mėnesiu 
kalėjime d. Sniečkus nuo teis
mo pasislėpė. Antrą kartą 
areštuojamas taipgi už komi 
veikimą 1930 m. Šį' kart d. 
Sniečkų kariuomen.es. teismas 
nuteisia 15 metų sunkiųjų ,dar- 

Iki pakeitimo d.
IX

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

FOR H AGAINST
Name
Address

Kareiviai prieš Imperialistinį 
Karą

LIETUVOS ŽINIOS
Iš Lietuvos Kareivių Gyvenini o ir apie Karinin. Žiaurumus
Mušdavo Be laikrodžio, Muš 

Pagal Laikrodį

1-mas gusarų pulkas. Dabar 
pulko vadovybė pasirūpino 
įtaisyt didžiulį laikrodį. Anot 
karininkų žodžių, tai “teisy
bės” priemonė, kuris bus gerai 
matomas kaip iš jojyklos vi
daus, taip ir iš lauko pusės. 
Dar nežinom, kas čia per nau
ja “teisybės” priemonė, žino
me, kad iki šiol karininkai 
siųsdavo kirbines ant mūsų 
galvų įvairių lietuviškai—ru
siškų koliojimusi ir fašistiškų 
Smetona pateptų nagaikų per 
pečius be laikrodžio. Gal da
bar ta karininkų, taip sakant, 
“teisybės” priemonė bus ta
me, kad duos tą “porciją” kas 
5 minutės pagal laikrodį. Mes 
jau rengiamės organizuotai at- 
sispirt prieš tokias karininkų

Dabar

kleisim savo Tiesą kareivinėse 
apie įvairius karimninkų dar
belius ir mūs kankinimus. Mes 
skaitom, platinam ir laukiam 
“Kareivių Tiesos” todėl, kad 
ji mūsų Tiesa, nurodo, kaip 
atsispirt karininkų sauvaliavi
mui. Todėl jokiu būdu kari-: 
ninkai neužkirs mūsų “Tiesai” ( 
kelią į kareivines.

J. Kareivis.

i 'Neseniai .Ukmergės aps. X 
kaime buvo; suruošta vakarus- 
ka,;kurioj dalyvavo 10 karei-• 
yių, jtarp jų 2 puskarininkai. 
Vienas jaunąs draugas aiški
no, kaip imperialistai ruošia 

I naują imperialistinį karą — 
darbo/žmonių skerdynę. Tuo
met vienas puskarininkis ka
reiviams sakė: “Jeigu bus ka
ras, tai mūsų pareiga, drau
gai, paverst jį pilietiniu karu, 
prieš savąją buržuaziją.

Paukštis*

Nori Organizuotis ir

Kaunas, -i- Pirmoje kuope
lė (1 par) pravedė pasitari** 
mą, kuriame dalyvavo 7 
viai. Buvo kalbėta apie 
vių sunkią būklę ir apie 
perialistų ruošiamą karą, 
vo taip pat kalbėta apie 
kaip reikia organizuotis ir 
vot. Kareiviai karštai atsil 
ir gailėjos, kodėl jie visą 
ką negalėjo susirišt su 
nistais.

Klausinėja Skundus, Kad 
Baust Kareivius

Kareivių Pasitarimas

8 pėst. pulkas, šių metų rug
sėjo mėn. pabaigoj, buvo su- 

: šauktas atsargos kareivių pa
sitarimas, kuriame dalyvavo 2 
kareiviu iš pirmos kuopos, 2 
iš antros ir vienas iš trečios 
kuopos. Buvo kalbėta apie 
sunkią darbininkų, darbo val
stiečių ir kareivių padėtį. Be 
to dar buvo kalbėta apie im
perialistų ruošimąsi į karą 
prieš SSRS. Draugas L. plačiai 
paaiškino ,kaip kapitalistinės 
valstybės ginkluojąs ir smar-

Iš kitos pusės, fašistai, pasi
mokinę iš Hitlerio, taiso nau
jas žabangas darbininkų kla
sei. Policijos ir žvalgybos pa- 
gelba jie Kauno policijos nuo
vadoj įkūrė taip vadinamą ge
neralinę “darbininkų” atstovy
bę, kurios nariais daugiausiai 
buvo fašistų paskirti agentai. 
Ta generalinė “darbininkų” 
atstovybė jau iš pirmųjų die
nų pasirodė, kaip fašistų agen
tas darbininkų klesoj. Jai rū
pėjo sulaikyt darbininkus nuo 
klasinės kovos ir ji savo darbe 
rūpinosi
visiškon fabrikantų priklauso- 
mybėn. Tačiau fašistų jau ne
patenkina toji atstovybė ir jie 
rūpinasi organizuot darbo rū
mus, kurie turės plėšt iš darbi-

t A.XV.OXV.M įninku įvairius mokesčius, bet, belaikrodines porcijas,
sujudina*fašistinę Lie-1 kuriuose jie neturės jokio bal-ljei jau taip bus, reikės pasis-

j so. Fašistai rūpinasi kurt hitr j kubint, kad greičiau numetus 
’ ' 1 11 . Ir' nuo savo galvų ir pečių kari

ai visa tai fašistai daro neva tai t ninku porcijas: senas be laik
rodžio ir naujas pagal laikro-

Senas Gusaras*
________ Jie kartu 

įtikinėja, kad darbininkai ne-ldį. 
turi kovoti, kad darbo ir ka-l 
pitalo reikalai esą bendri. Be' Karininkams Priešas, Karei

viams—Draugas

9-tas~ "pešt, pulkas. Mūsų 
pulke fašistai karininkai daž
nai daro kratas, jieškodami 
komunistinės literatūros, o 

i svarbiausia “Kareivių Tiesos”.

to, fašistai paskutiniu laiku or
ganizavo platų žydų pogromą, 
jie siundo miesto darbininkus 

griežtesniais ir skubesniais bū-1 Prieš darbininkus ir,
dais pasmaugt išaugusį revo- valstiečius, ir tt. ir tt. Tai vis 
liucinį judėjimą, tai Smetonai priemonės, kad tik sutrukdyti 
rūpėjo taikyti kartu su teroru I^u^kllinj1933 m.Jiepos 27 d. bekrėsda-
ir lankstesnę taktiką. Laikinai l 
laimėjusi smetonininkų grupė į 
kovoj su revoliuc. judėjimu' 
šiandien eina 2-jais keliais. Iš 
vienos pusės, teroro ir tiesiogi
nės kumšties politika, iš kitos 
gi—lanksti fašistinio žalčio 
politika, turinti tikslu apgauti 

. darbininkų mases ir sulaikyti 
'jas nuo kovos.

mi, kokiu tai būdu rado pas 
kareivį Antaną žilionį 3

Ar pavyks fašistams šia savo zempl. “Kareivių Tiesos” 
teroro ir žalčio politika nuga-.i jį areštavo. Rodos tik šių me- 
lėt revoliucinį darbininkų ju-.tų, vasario mėnesį buvo pas- 
dėjimą? Ne, tas jiems nepa-įkirtas jo teismas. Mes vis tiek 
vyks, kaip nepavyko jiems ir' turim “Kareivių Tiesą” ir skai- 
pirmais metais sudaužyt to j u- , tom ją. Dabar labai laukiam 
dėjimo eilės darbininkų nužu-, naujos “Kareivių Tiesos” ir 
dymu ir keleto šimtų sukišimu gal neperužilgo plačiai pas-

Pasirodo, kad
Tai likučiai valdžios verstino darb o kempės, kuri randasi prie Norris, 

Tenn., ir kuriai užsidegus žuvo trys jauni darbininkai 
tose valdžios kempėse nėra jokios ap saugos nuo gaisro.

eg-
ir

9-to p. pulko bataliono va
das majoras Dulknis klausinė
jo skundus. Vienas kareivis 
nusiskundė,, kad 3-io būrio bū- 
rininkas vyr. puskarininkas

šautuvu su durtuvu ant šautu-1len.Prl?s Sov.etų, Sąjungą Jis 
vo, kas daug apsunkina ir taip į^sistojo ap.e darbą, kuris 
jau žiaurų stovėjimą. Buri-1“1“- kareivius, Jaukia.; Draū- 

. . ; t, . i gai pareiškė, kad karui kilus,mnkas gal gavo pabart, o gal.fjj.^ 
ir nieko. Bet skundėjas dabar 
kenčia ant kiekvieno žingsnio, 

eilės duoda jam po valan- 
šarvuotės. Jo nekenčia ne 
būrininkas, bet ir kiti bū- 
vadai ir kuopos vadas.

Svarbus Pranešimas

Pagal ALDLD 39 kp. nuta 
rimą yra šaukiamas visų • 
“Laisvės” ir “Vilnies” skaity- • 
tojų susirinkimas, sekmadienį^,. 
30 d. gruodžio, 2 vai. pQ/xs 
pietų, 1934 m., Leonard sve-.. 
tainėje, 111 W. Market St., 
Scranton, Pa.

Draugai, “Laisvės” ir “Vil- 
nies” skaitytojai! Kiekvienas

■ kiai ruošias įJkarą pirmon ei- Į klasiniai susipratęs darbinin-

turim tą karą p'averst pilieti
niu karu.1 Buvo • nutarta su- 
rengt kitą pasitarimą ir,j jį at- 
vest daugiau draugų, kareivių. 
Gaila, kad susidarius tam tik
roms kliūtims, tas pasitarimas 
neįvyko.

be 
dą 
tik 
rių

Duoda Kiaurus Batus ir Dar 
po Šautuvu Stovėk

9-to pulko 9 kuopą 1934 m. 
vasario 2 d. tas pats majoras 
Dulksnis tikrino kareivių rū
bus ir daug pas ką rado kiau
ras pirštines, nes jas kiauras ir 
davė, klausinėjo dar pas ką 
batai suplyšę, baltiniai, bet čia 
jau niekas nesiskundė. Tuo
met pats šaukė ir tikrino. Pas 
vienus rado kiaurus batus, pas 
kitus suplyšusius baltinius. Pa
tikrinęs išėjo. Jam išėjus, vi
sus susodino klasėj, o atėjęs 
kuopos vadas leitinantas Pnu- 
šeckas ėmė tikrint. Pas ką ra
do ką nors suplyšusio, tiems 
pradėjo dalint: šarvuotę, dvi, 
tris. Pas daug ką rado suply
šusio ir daug nubaudė, nors 
kareiviai tie kreipėsi į batsiu
vį, bet batsiuvis vienas ir jis 
užverstas darbu, nesuspėja vi
siems pataisyt batus, o aptar- 
naut jis turi 120 kareivių, gi 
batai išduoti kiauri. Batsiu
viui kliuvo 5 šarvuo^ės. Atsto
vė! tas šarvuotes jam lab&i 
sunku, nes vaikinas visai silp
nos sveikatos. Taip baudžia 
mus, kareivius, už tai, kad 
mums davė kiaurus batus ir 
suplyšusius drabužius.

Eilinis Kareivis.

“Nevalgyk bet Nesiskųsk!”

9 p. pulkas. Sviesto porcija 
ir taip jau maža buvo, išviso 
tik 12 gramų, tai tą porciją 
dar labiau sumažino, nes ka
rininkai nusuka. Tą paste
bėję, trys kareiviai, kiekvienas 
atskirai, parašė skundą pulko 
vadui. Pulko vadas švilas už 
tai “apdovanojo” kiekvieną po 
Šešias šarvuotes. Reiškia, kad 
jr visai negausi valgyt, bet ne- 
siskūsk. Kareivis.

Dalyvis.

Ir Pargriuvusius Muša

2 pėst. p. 5 kuopa. Leitenan
tas Jašas savo žiaurumu per
šoka kitus karinin. Pav., kai 
duoda kamandą “bėgti,” jis 
varinėja kareivius iki tol, kol 
silpnesni neišlaiko ir pargrius- 
ta. Tada Jašas pribėgęs prie 
pargriuvusio kareivio, griebia 
už sprando ir pradeda spardyt 
kojomis iki tol, kol kareivis pa
skutinėmis jėgomis vėl nepasi- 
kelia.

kas sutiks, jog palaikymas dar
bininkiškos spaudos šiandien 
yra svarbesniu * reikalu, nčgu> 
bent kada buvo. Krizis užgur ... 
lęs visu savo sunkumu visą ka
pitalistinį pasaulį. Pasaulio 
imperialistai galvatrukčiomis 
skubinasi prie naujos žmonitį 
skerdynės — karo, 
kaip koks maras, 
darbininkų klasę. 
Jungtinės Valstijos 
į fašistinio drakono 
Kad atmušti fašizmo 
nuo darbo klasės kūno, darbi
ninkai gali atmušti tik organi
zuoti į kovingas . revoliucines, 
organizacijas. O darbininkiški 
laikraščiai yra geriausi darbįr 
ninku organizatoriai ir kovęs 
įrankiai, todėl mes ir privalom 
mūsų laikraščiais rūpintis. To
dėl visi skaitytojai yra kviečia
mi į šį susirinkimą atsilanky-.. 
ti ir bendrai pasitarti palaikį-'* 
mui darbininkiškų laikraščių.,., 

Visus širdingai kviečia,
Komisija.

Fašizmai"'
smaugia.;

Amerikoj, 
irgi ritaąį,_>j 

nasrus.
nagus

Kareivis.

Tel. Stagg
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrit mūsų sandelio. Vestuvėms ir įvai

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

409 Lorimer St., Brooklyn, N.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetaines

DETROITO LIETUVIO DARBININKU APT1EKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus 

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

8701 JOS CAMPAU AVK, DETROIT,

C Ji

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom 

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

Šis didelis nupiginima# tik trumpam laikui, tuojau 
ii- • į <. . - ■ i '' t 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

License L-1370 . ,

kariuomen.es


Keli žodžiai apie “Laisves” Turinį
JERSEY CITY. N. J

bešališko išty

kaltini NAMAI
žmonių

1st. 1892

vakare

Mes

LIETUVOS DARBININKO BALSAS

nūs

PRANEŠIMAI KITUR
SO BOSTON MASS

nuo

512

tik 25 centai

NEWARKsos

Protesto rezoliucija

draugai ,kad nebf

WILKES-BARRE, PA

io, įsitėmykite

tai viena die

Darbininkų

Painters and CarpentersKviečiam

mas
Main St,

būrį vaikų, 
Pennsylva-

Šmulkštys.
Rušinskienė

įuolių Choras 
nc'ertą ir šo- 
iecember) 31

T. Visockis, 
(305-306)

Laike 
puikią

yra užsipel 
mums patar 

atlyginimo 
ir iš tolimes-

kaip tai, 
Pacific, iŠ 
ir dar gal

Rengėjai 
5-306)

policiniu 
’ pavojin

NETYČIA 
VAIKĄ

Choras 
įdomią 

gana

■>pos susirinki

“Laisvės’ 
koncertai

Fin. Sekr., J. Ž.
(303-305)

POLICISTAS 
PERŠOVĖ

meryj
pyj—tas pats paveikslas. Gali 
ma būtų ir daugiau nurodyti 
bet Užteks to.

Delaware, OŽiio. — New 
York Central gelžkelio eks
presui dūrus į kitą traukinį, 
tapo užmušta du mašinistai 
it pečkurys; 14 asmenų su- 
žeista, . . ,

blogumas 
klausimu 
Kartoj i- 

pasilieka 
Kaipo pa- 

apie sodininką Mičiu-

prašalint 
priešus — ką 

vedėjas yra ir

metinis su- 
grūodžio, 8 

dWay. Visi na- 
aut, nes turim

Liet. Darb. Lit. Draugijos 16
Darb. Susiv. 133

kasdien. Tai, mat, kokis dar
bininkų gyvenimas. Vargina, 
kankina. Tamsta rašėte apie 
Amerikos streikus ir sakote, 
nežinia, kuo baigsis. Streikai 
tai manevrai, patikrinimas jė
gos ir drąsos; bijąs streikuoti, 
bijąs ir kovos. Kokia nebūt 
kova, ji stiprina proletarų ei-

Šitokio Tūrinio Rezoliucija Pa
siųsta Lietuvos Valdžiai ir jos 
Atstovybei Washington, D. C.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 14-ta 
kuopa. J. V., Minersville, Pa., 
laikytam metiniam susirinki
me, gruodžio 16, 1934 m., 
Darbininkų svetainėje, kampas 
3rd ir South gatvių, išnešė 
griežtą protesto rezoliuciją, 
vardu 40 savo narių, prieš Lie
tuvos Prez. Antano Smetonos 
fašistinę kruviną diktatūrą, nu
statytą terorizuoti ir žudyti 
tuos, kurie nesutinka su jo fa
šistine politika.

Mes kūogrieščiausiai protes
tuojami prieš Smetonos val
džios rerigimąsi atimt gyvastis 
keturių nekaltą darbininkų, 
kurie dabar suareštuoti: šo- 
chotas, Komodaitė, Levinaitė 
ir Gordohaitė, primetant jiems 
provokatoriaus Glikmano už
mušimą, kurio jie nėra pada
rę. Vien tik sugalvota SUf te

tenkama nau 
mirškite atsi 
taipgi užsimo 

literatūrą.
Valdyba.
(305-306)

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabąr gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit: 
J. BARKUS 

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Pirm. V
Sekr. K

tų taip toliaus
K. Jonaitis.
(305-306)

ELIZABETH 
Bebaidy damas 
susirinkusių prie 
nijos gelžkelio tavorinio' va 
gono, kompanijos 
kas neva “netyčia 
gai peršovė 15 metų vaiką, 
Fr. Četizciką.

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

Juozas Levanda 
(Letandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtutno. 
Parsamdau . automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Atėikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėrne. Turime 40 
galionų tikro, šviežio, lie

pų žiedų medaus.

■kite dalyvauti, 
svarbių rėika- 

užsimokėkite 
literatūrą. Dar 
visi nariai pri- 
:ir kati nebūtų

linių žinių paduot, ko greičiau
sias žinias. “Laisvės’1 naudai 
parengimai ir apgarsinimai 
sutrumpint pusiau. Opoziciją 
rimtai kritikuot, kaip anksčiau 
minėj'au. Netalpint tų raštų, 
kurie telpa žurnale “Šviesoj,” 
išskyrus labai reikalingus.

Ateitis.

.o opozicijai būdvardis. Išeina 
taip: pirmutiniai du jum prie 
širdies, o pastarieji jau trep- 
ni. Galima būt ir daugiau to
kių dalykų suminėt šituo klau
simu, bet užteks ir tiek. Mano 
nuomone, su koliohėm, su' pik- 

- tumu mažai peši. Reikia rim
tų faktų. Tai geriausias būdas 
atkariauti tuos narius, kurie 
dar ten randasi.

Šeštas — “LaisVes” perdi- 
delės raidės. Reikalinga mo
dernizuoti, pakeisti, iš didelių 

z raidžių J smulkesnes. O ant- 
galviai turi pasilikt, kaip da- 
bat. Korespondencijos reikia 
sutrumpint, kiek galima.

Aš patariu neskelbt atkar- 
totinių žinių, išškyrtiš reda'k- 
cirtj straipsnį. Daugiau pasau-

Antrad., Gruę4žio% 1

sūotųai, daužta* Ua&yty mMMM 
mus. Tad klausimas, kodai aeiWlA 
ar laiko nėra? Kas tolina nuo 
■tymo ir lankymo susirinkimą? * 
■Ekstra mitingas įvyks gruodžio 27 
d., vakare,. 774 Bank St. Visi da- 
lyvaukit,

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS įlžRAŠYK

Ilgai laukiau, manydamas, 
gal kas pirmas iš draugų atsi
lieps apie laikraštį “Laisvę” 
ir Abelnai apie mūsų darbinin
kišką literatūrą. Bet veltui. 
Taigi aš išdrįsau pareikšti sa
vo nuomonę kaslink “Laisvės” 
tutinio. “Laisvė” būt neblogas 
laikraštis, kaip jis dabar yra, 
bet toli gražu dar daug ko 
trūksta.

Pirmiausia, pirmam puslapyj 
yra perdaug rašoma apie So
vietų Sąjungą, o perbiednas 
pasaulinėmis žiniomis. Taip 
viskas ir sukas. Daugiausiai 
pašvenčiama vietos Sovietų 
Sąjungai. Tiesa, neblogos ži
nios ir įdomios, bet 
tame, kad tuo pačiu 
atkartotinai rašoma, 
mas tų pačių žinių 
neįdomiu dalyku 
vyzdis 
riną rašiniai be galo įdomūs, 
bet atkartota per tris ar ketu
rias numerius. Arba, Sovietų 
pagamintas automobilius tilpo 
pirmam puslapyj, o kitam nu- 

•tilpo ketvirtam pusla-

Redakcijos Pastabos. —Drg. 
Ateitis gerai daro, rašydamas 
pastabas apie tai, ko, jo nuo
mone, mūsų dienraščiui sto- 
kuoja. Raginame ir kitus drau
gus dienraščio skaitytojus iš
sireikšti savo nuomonę. Ta- 
čiaus, mes trokštame, kad 
draugai, rašydami tai, vado
vautųsi teisingais faktais, štai 
d. Ateitis rašo, būk “Laisvėje” 
apie d. Kirovo nužudymą žinia 
tilpusi tiktai gruodžio 6 dieną, 
kuomet ištiktųjų tilpo gruo
džio ketvirtos dienos laidoj. 
Tiesa, mūsų dienraštis dažnai 
įdeda telegramas vėliau, negu 
kapitalistinė spauda, bet tai 
yra todėl, kad mūsų » spaustu-

K. DEGUTIS,
100 UNION 

Brooklyn, N. Y

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

D. S. 34 kp» svt.rbus susirinki- 
įvyks 6 d. sausi) (Jan.), 1935 

naujoj vietoj, 302 So 
vai. po piet. Visi malonėkite daly-

Laisvė” paduoda
Pavyzdžiui:

Kirovo. Bur- 
padavė gruo- 
pat ryto, o

IŠ senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JeMrfas Puslapis

Aš manau, kad “Laisvė” ne
turi plačiam pasaulyj gerų 
bendradarbių, todėl ir prisiei
na tenkintis tom pačiom ži
niom, bet kiek telpa, tai per- 
mažai.

Antra 
pervėlai žinias 
nužudymas drg 
žuazinė spauda 
džio 4 dieną iš 
“Laisvė” padavė gruodžio 6 
dieną. Reiškia, jau žinia pase-

Taigi ar bė reikalo tūli 
skaitytojai stveriasi už 

buržuazinių laikraščių.
Trečia. Netikę koresponden

cijos. Netikę del to, kad per
daug garsinama parengimai, o 
apie parengimus tai jau kad 
ims girtis, tai jau bra tik lai
kykis, kaip tau* išdroš visų 
šventų litaniją ir pakol atiduos 
visiem ir visokių pagirų, kom
plimentų. Ak, tiesa, “Laisvė’* 
ragina rašyti iŠ dirbtuvių ir 
šiaip apie darbininką būklę ir 
jų kovas. Bet ir pats “Laisvės” 
redaktorius, būdamas Bostone, 
iškopė neblogiausią korespon
denciją. žiūrėkit “L.” num. 
289, ketvirtam puslapyj, kur 
pasirašo R. M.

Na, o kodėl iš Kanados dr. 
korėspondentai bei bendradar
biai sumaniai parašo korespon
dencijų ? Reikėtų amerikie
čiams mokintis iŠ Kanados 
draugų. Tiesa, randasi ir su
manių amerikiečių, 
San Francisco drg 
Montello d. šalna, 
vienas kitas.

Ketvirtas — ta 
naudai piknikai, 
bankietai ir taip toliaus. Taip 
rodosi tik ir sukasi vien tik 
“Laisvės” biznis. Draugai, vi
sur reikia įvesti geresnė tvar
ka. Tada pasidarys viskas Į- 
domiau laikraštyj.

Penktas—tai opozicijos bud- 
vardžiavimas. žiūrėkit “L.” 
No. 287, 6-tam puslapyj, ant- 
galvis: “Ęatelninkų Kvailystė, 
Tautininkai, Socialistai ir Sklo- 
Jka.“ Kaip matot, tautininkam

Sieninių 
Laikrodžiu 
Vedybiniii

vaut, nes tai bus metinis mitingas ir 
bris renkama nauja valdyba. Napa-

Savininkas
AVENUE

ALDLD antros kuopos 
sirinkimas įvyks 26 
vai. vakare, 376 Broa 
riai malonėkite dalyvi 
daug svarbių reikalų ipkalbėt, taipg 
bus nauja valdyba 
jiems metams. Nepž. 
vest ir naujų narių, 
kčt duokles ir atsiimt

Lietuvių Jau 
rengia pirmą k< 
kius gruodžio (i 
d.,>1934, Lietuvių Jaunų Vyrų 
D-jos svetainėj, 407 Lafayette 
St. Įvyks panedėlio 
prieš naujus me' 

Vietinis Jaun uolių 
yra prisirengęs duoti 

sudainuos
gražių dainelių, po 

uzausko. Po 
kiai iki ryto, 
d plati lietu
ms jaunuolius

gynimas, 
Smetonos 
liautųsi 
kankinus, 
centracijose ir kitur. 2. Reika
laujant abelnai darbo žmonių 
klasei priklausančių teisių: 
laisvės žodžio, spaudos, susi
rinkimų ir tam panašiai., 3. 
Griežtas protestas prieš Sme
tonos fašistinės valdžios ne
teisingą apkalinimą— suareš
tavimą 4-rių darbininkų: Soch- 
oto, Kotnodaites, Levinaitės ir 
Gordonaitės, kuriems gręsia 
nugalabinimas! Šiuo klausimu, 
išsiuntinėta 3 kopijos: į Kau
ną, Washington, D. C., ir mū
sų spaudon—“Laisvėn.” Kitos 
pasiųsta tik į Rauną.

Apart moralės paramos, pa
daryta šiek tiek ir medžiagi
nės. Jau pirmesniame sūsirin- 
kime buvo apkalbėta Lietuvos 
politinių kalinių gelbėjimo rei
kalas. Nutarta nors kiek pa
rinkti aukų. Tai mūsų draugai 
per paskutinius du susirinki
mus ir vienas iš pašalies, su- 
aukavo sekančiai: V. žemaitis, 
$1; A. Akulevičienė, 50 c.; V. 
Šimkevičienė, A. Arbačauskie- 
nė, M. Kaminskienė, J. Vinic
kas, A. Kazakevičius, M. Mar- 
tynaitis, A. Raguckienė, D. 
Bieliauskienė, V. Šmulkštys, P. 
Paul, K. Rušinskienė ir J. Ru- 
šinskas po 25 c., o 5 draugai 
po 10 c. Viso suaukauta ir pa
siųsta Lietuvos politinių kali
nių gynimo komitetui, d. S. j
Sasna vardu $5.

Kita auka $2 iš iždo, nutar
ta pasiųsti TD Apsigynimui, 
del Scottsboro negrų jaunuolių 
bylos apeliacijos.

Dar vienas svarbus žygis, tai 
išrinkta delegatė į Bedarbės ir 
Socialės Apdraudos Kongresą 
Washington, D. C., ir pasida
linta stampinės blankos pa
rinkti aukų del delegatų iš- 
kaščių.

Taipgi čia rūpinamasi ir a- 
pie Visuotiną Lietuvių Suva
žiavimą prieš karą ir fašizmą, 
kad patraukus prie to ir paša
lines organizacijas.

šiame susirinkime, tapo iš
rinkta nauja kuopos valdyba 
sekančiam metui. Organizato
rius A. Kazakevičius, sūsin. 
sekretorė K. Rušinskienė, fin. 
sekr. O. Chamberienė, iždinin
kas A. Levanavičius.

Geros kloties draugams se
kančiame mete padidint veiki
mą mūsų organizacijoj del vi- 

darbininkijos labo!
Arbačaūskas.

r 427 LORIMER STREET 4
T BROOKLYN, N. Y. 4

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo 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

“Sėdėjau kalėjime du mė
nesius. Karo komendantas nu
baudė dėka klastingai žvalgy
bai, kuri neribotom teisėm 
naudojasi. Sėdėjo iš Kybartų 
vienas, iš Virbaliaus du, iš ža
liosios ir iš Pilviškių žmonių. 
Atvarė juos Pirmą Gegužės už 
vėliavos kabinimą. Virbalie- 
tis vienas taip pat turi du mė
nesiu sėdėti, o kiti tardomi. .

“Iš žaliosios Danielius ga
vo 8 metus, Olekai (broliai) 
sėdi—Justinas 8 metus, o Juo
zas—tiek gaus. Juozą areš
tavo Pirmą Gegužės. Juos iš
provokavo Kalvarijoj.

“Šiaip darbininkų ūpas pri
slėgtas. Darbo mažai," uždar
bis mažas. Griovakasiai už
dirba 3 ar 4 litus dienai, plen
to darbininkai po tiek pat. 
Darbo valandos ilgo; 
tamsos iki tamsai.

“Vilkaviškio plente streika
vo. Kompanija atgabeno 
streiklaužių. Streikierius nu
baudė po 2 mėnesius, o po to 
sunku darbą gauti, nes patik
rina pasus. Streikieriams dar
bo nėra.”

Toliau seka:
“Dabar Lietuvoje darbinin

kai beteisiai, neturi sprendžia
mo balso, savo atstovą niekur 
neturi, nei valdybose, nei vals
čiuose; kaip turtingieji nuta
ria, taip ir vykdo. O jei ka
da kur pravedamas atstovas, 
kuris gina darbininką reikalus, 
tą tuoj areštuoja ir kalina, kal
tinant komunistiniam veikime. 
Tokią kaltinimą labai daug. 
Mat, apskrities viršininkai, ko
mendantai, policijos vadai, 
žvalgyba turi neribotas teises. 
Nepatinka koks žmogus, už
protokoluoja, perduoda virši
ninkui ar komėndantui, ar tei
sėjui, tūojaus bolševiku pada
ro, areštuoja ir vietoje' viską 
sprendžia.

“Taip kartą dirbo' linų fab
rike moteris (pavardę aplei- 
džiam). Pasirodė laikraštyj 
nepalankus fabrikui straipsnis. 
TUojau žvalgybvn, ėmė tardy
ti. Paskui tarnybą siūlė su 
100 litų mėnesiui. Moteriškė 
turi jauną mergaitę. Tą ža
dėjo į gimnaziją leisti, fabri
ke darbą duoti, ir šiaip viso
kių gerybių, kad tik jinai iš
duotų komunistus. Davė dvi 
savaites laiko.

“žinoma, ta moteris nieko 
nežinojo. žvalgyba ištrėmė 
ją visam karo stoviui į Trakų 
apskritį, podraug ištrėmė ir 
mažą mergaitę. Jos vyras po 
perversmo buvo Uždarytas ka
ro' stotyklort, paskui emigravd 
į Argentiną.

'‘Na, tai tokių atsitikhnų yra

. Bus skanių valgių ir 
šokiai pri^ geros orkes- 

atpilankyti ir 
linksmai sulaukti naujins metus. Įžan-

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Naudokite medų vietoje X 
cukraus. Nelaukite .-pir-jį 
kimui medaus pakol turė-^ 
site šaltį. Naudokite mė-X 

dų, kad neturėtumėt X 
šalčio!, X

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:^
C 6

Veltui Chapel Šermenim . 
Parsamdo autorriobilius s*** 
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parėrns 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Av6. 

Brooklyn, N» Y.

T.D.A. lietuvių ku 
mas įvyks 26 d. gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 180 New York Avė.

Visi nariai malonė 
nes turim dUug labai 
hj apkalbėti ,taipgi
duokles ir atsiimkite 
kartą pakartoju, kad 
būtumėt į mitingą, 
taip, kaip paskutiniam mitinge, tik 
vienas ar du atėjo į ^mitingą, žiūrė
kite

mirškite ir’rfaujų' škaitytdją tftaiVAstT 
ir prirašyti.

Rašt., J. Pačauskaą.
; ' į ? ' i : ‘ . (304-3P5).

programą 
linksmų ii 
vadovyste P 
koncerto tęsis še)

Pasitikime, ka 
vių visuomenė re 
atsilankydama skaitlingai, nes 
jaunuolių choras 
nęs, daug kartų 
navęs be jokio 
Lauksime svečių 
nių kolonijų.

Choro Rėmėjas

Svarbesnieji Dalykai iš ALD- 
LD 14 Kūopos Susirinkimo
Gruodžio 16, 1934 m., AL

DLD 14 kp. susirinkimas buvo 
vienas iš gyvesnių jų darbuote 
ir tarimais. Prisirašė 4 nauji 
nariai į draugiją, dėka d. A. 
K a z akevičiaus prikalbinimui. 
Priimta vienbalsiai kelios rezo
liucijos, sekamais klausimais: 
1. Lietuvos politinių kalinių 

reikalaujant, kad 
fašistinė valdžia 

nežmoniškai - juos 
kalėjimuose, kon-

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. rengia balių ir šo

kius, Darbininkų svetainėje, kampas 
3rd ir South St., 31 d. gruodžio, 7 
vai. vakare 
gėrimų ir 
tros. Kviečiam visus

techniški įren'gim’ai pra- 
štfesni,' mūšų1 dienraštis turi bū
ti anksčiau keliom* valandom 
spausdinamas. Panašiai ir su 
kitais lietuviškais dienraščiais.

. I

Del korespondencijų: “Lais
vės” redakcija niekuomet ne
reikalavo ir įiereikalauja, kad 
draugai korespondentai rašy
tų tiktai iš dirbtuvių. Reikalin
ga žinios-korespolidenčijos ir 
apie mūsų parengimus, apie 
bendrą darbininkų būklę, apie 
atskirus asmenis ir šiaip įvai
rius įvykius ypačiai lietuviš
kam gyvenime. Mūsų dienraš
tis turi būti veidrodis, kuriame 
turėtų atsispindėti visapusis 
lietuvių darbininkų gyvenimas 
kiekvienoj kolonijoj.

Klysta d. Ateitis, kur jis ma
no, būk pavadinimas “opozi
cijos” skloka yra daromas 
tam, kad ją pažeminus. Tą 
pavadinimą patys prūseikiniai 
visur naudojasi ir tuo jie net 
didžiuojasi, nors, žinoma, tai 
nėra tikslus pavadinimas, ka
dangi šiuo tarpu žodis “sklo
ka” nenusako jų politinio vei-

“Darbininkų poetas Janonis 
sakė, kad geruoju negaūsim 
mes nieko. Todėl negailėkim 
mes nieko, m’es laimę pasiek
sim per kovą, mums Marksas 
toliau bus už vadovą.

“Taip, Lietuvos darbininkai 
atydžialL seka Amerikos kovo
tojus streikierius; jūsų laimė
jimas, kartu ir viso pasaulio 
darbininkų laimėjimas. Mes, 
darbininkai, d i d ž i u o j amės 
kiekvienu laimėjimu...

“Man sėdint Vilkaviškio ka
lėjime Pirmą Gegužės, politi
niai šventė. Buvome 6 politi
niai, 2 bausti, 4 tardomi. Aš 
sirgau gripu, žinoma, man 
neprisiėjo švęsti. Tardomus 
taipgi nevaro dirbti. Vieną 
varė dirbti, bet jis pareiškė: 
“Pirma Gegužės šventa—ne
dirbu!” Tą įmetė į karcerį 
dViem parom. Karceris-—1 me
tro pločio ii’ 2 metrų ilgio, 
cementu išlietas, lango nėra, 
tamsu, kėdės nėra, lovos nėra, 
tik viedras.

“Valgyti duoda vandens ir 
duonos. Na, žinoma, ilgesnį 
laiką sėdint, lieka nesveikas. 
Ant akių gauna džioVą, reu
matizmą. Mat, ryte išplauja 
šaltu vahdeniu, kad būtų šalta. 
Gulėt reikia ant šlapio cemen
to, ir smarvė nesava visam ka
lėjime. Karceris ųž mažą 
daiktą. Kartą kaliniai malkas! 
pjovė. Kalėjimo sargas liepė 
skubirit. Kaliniai silpni nuo 
blogo maisto, nepajėgia grei
tai dirbti, tiems karceris.”

Tai taip pūdo Lietuvos dar
bininkus! Tai gyvas vaizdas 
to, ką šiandieną Lietuvos liau
dis susilaukė po septynerių 
metų Kruvinojo Smetonos vieš
patavimo !

Draugai, kelkime protesto 
balsą dar sfnarkiau, iki nepri
versime Lietuvos fašistinę val
džią paleisti laisvėn šimtus 
mūsų drattgiĮ ir draugių. Susi
eję j įvairite susirinkimėlius 
bei pažmonius, nepamirškime 
paremti Lietuvos darbininkų 
klasės kovotoją ir m’edžiagi- 
niai. Tas sustiprins juos ir 
juose išaugs dar didesnis pasi
šventimas tęsti kovą pirmyn.

Brdnš.

(Ištrauka iš laiko, rašyto spa 
lių 7 d., 1934)

Be kitko, šis darbininkas ra- LIEPŲ ŽIEDU 
ŠVIEŽIAS

MEDUS

muota vald. žvalgybininkų, i- 
dant tuo sumetimu 
politinius savo 
pats žvalgybos 
išsireiškęs.

Šalin sumokslai žudyti ne 
kaltus darbininkus! Mes reika 
laujam teisingo 
rinėjimo.

šalin persekiojimai
mai ir terorizavimai už klasinį 
susipratimą sąžiningų darbo

perkame seną auįksą-.
VELTUI , 

gruodžio mSnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25. . ,

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyrt
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Taisome ir maliavojartie 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

Am.
Liet. JDarD. Susiv. 133 kp. rengia 
svarbias prakalbas su gedulingu pa
minėjimų keturių sušaudytų komu
nistų Lietuvoje, įvyks 13 d. sausio 
(Jan.), 1935, 160 Mercer Str., 3:30 
vai. po pietų. Apart prakalbų bus 
fr puiki koncertini programa, kurią 
išpildys A. Višniauskas iš Bayonnės 
ir J. L. Kavaliauskaitė iš Brooklyn©. 
Taipgi kalbės J. Orman, LDS jau
nuolių organizatorius, ir S. Sasnaus
kienė, viena iš “Laisvės” redaktorių. 
Jie kalbės apie lietuvių darbininkų 
padėtį. Kviečiam visus . skaitlingai 
atsilankyti ir išgirst svarbių žinių.

(304-306)

WATERBURY, CONN.
Ekstra Susirinkimas A. Lietu- 

vią Darbininkų Literatūros 
Draugijos 28 Kuopos Narių. 
ŠusirinkirAas' ! labai svarbus. Tai 

nebus paprastas “biznio” susirinki
mas, bet nepaprastas, organizatyviš- 
kas todėl, kad turėsim apkalbėti va
jaus darbuotę, nes praeitas susirin-1 
kimas taip nutarė, kad turi būt 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 į mintį 
—jei nariai skaitytų, tai ir intere-

Aido Choro narių žiniai. Draugai ir 
draugės kurie negalėjot atsilankvti į 
pamokas 21 d. gruodž 
kad pamokos įvyks 27 d. gruodžio 
vietoj 28 d. gruodžio 
na ąnksčiau. Viši pribūkite laiku.

Taipgi pasitikimui raujų metų yra 
rengiami dideli šokis i. 
Centre, turėsim skanių valgių ir gė 
rimų. Pelnas bus skiriamas palai 
kymui Darbininkų Centro, 
visus dalyvauti ir link smai laiką pra 
leisti.
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(Tąsa)
Šis vienas pavyzdys ryškiai vaizduoja 

.'tą protinį skurdą, tą beprincipiškumą ir 
tolydžio tą kovą už duonos kąsnį, apsi
reiškiančią lietuviškoj inteligentijoj!

Aišku, nereikia įsivaizduoti, kad visi 
profesionalui ir inteligentui panašiai da
ro, bet, mano pasakotojo nuomone, dide
lė dalis pasirengę daryti viską, kad tik
tai įsiveržti kur, kad tiktai gauti vietelę, 
darbelį. Žinoma, tokis beprincipiškumas 
“aųgštesniam luome“ neigiamai atsilie
pia ir į tuos darbininkus, kurie žiūri į 
mokytus žmones kaipoyį jiems kelio ro
dytojus. f

Geras pavyzdys — atsiradimas protes- 
tonų parapijos South Bostono lietuviuos. 
Kas gi tą įstaigą ima rimtai, kaipo para- 

' piją? Kas gi ima rimtai josios “ministe
rs” kaipo tos parapijos kunigą? - Tie pa

ltys “parapijiečiai” mano, kad p. Kubi
lius yra bedievis, kad jis “pergudrus bū
ti kunigų.” Betgi minėta įstaiga gy
vuoją. ^ąi priklauso visa eilė bedievių. 
Paklausk, kodėl jis ar ji ten priklauso? 
Gausi atsakymą: todėl, kad žmJgus gali 
gauti blekinę-kitą maisto, todėl, kad ga
li gauti toną anglies, todėl... todėl, kad 
per p. Kubilių gauni tą ir kitą dalyką, 
būtiną gyvenimui. Jeigu Brooklyno dar- 

L bininkai suranda, kad per Bedarbių Ta
rybą viską gali greičiau iškovoti, tai So. 
Bostone tūli buvusieji bedieviai, kurie ka
daise netgi skaitėsi susipratę darbinin
kai, šiandien suranda, kad per parapiją 
galima tas dalykas išprašyti. Tik aišku, 
kad tokia padėtis yra apverktina, žiūrint 
revoliucinio darbininkų judėjimo akimis.

Partįjinis Gyvenimas
Partijinis gyvenimas South Bostono 

lietuviuos yra panašus kitiems miestams. 
Čia yra komunistų, socialistų, sandarie- 
čių, katalikų. Kadaise sandariečiai čia 
buvo gan stiprūs ir turėjo būrį veiklių 
ir energingų žmonių. Tai buvo Rimkos- 

fNorkaus-Strimąičio laikais. Ilgainiui jie 
silpo. Prasidėjus kriziui, susmukus biz
nieriams, kurių buvo patys stambiausieji 
sandariečių žmonės, sušmailėjo ir san- 
dariecių veikla. Šiandien čia jų dar yra 
būrelis, bet nedidelis. Susispietę jie dau
giausia aplink Lietuvių Svetainę, kurios 
skiepe šiuo tarpu įtaisytas kliubas. Te
ko susitikti su keletu sandariečių. Vie- - 
nas jų, buvęs sandarietis, pareiškė, kad 
iš “vidurinės sriovės nieko gero neišeis” 

•ir todėl jis nepriklausąs Sandarai. Svar
biausiu jo uždaviniu, pasak jo paties, tai 
veikti, kad išlaikius Lietuvių Svetainę 
nuo klerikalų pagrobimo. Klerikalai, gir
di, aštrina nagus ir jei jie, buvę arba es
antieji sandariečiai, atsisakytų darbuo
tis, tai svetainė galėtų patekti kunigų 
kontrolėm pabar, pasak jo, ši svetainė 
“tarnaujanti vįsiems lietuviams.”

Klerikalai South Bostone, žinoma, sti
priausi. Per parapiją jie pajėgia išnau
doti tikinčiuosius darbininkus visokiem 
savo tikslam, priešdarbininkiško judėji
mo stiprinimui. Kunigai čia palaiko, 
kaip žinia, savo juodą “Darbininką,” kū

jį ų-is ypačiai šiuo tarpu užsiimdinėja fabri- 
^kacija šmeižtų prieš Sovietų Sąjungą ir 

plūdimais komunistų. Tik nesenai, kaip 
“Laisvės” skaitytojams yra žinoma, šis 
kunigų laikraštis prapliupo apie “badą” 
Sovietų Sąjungoj. Jis paėmė “citatas” 
iš Maskvos “Pravdoš” 1921 metų ir pa
skelbė, kad tai, girdi, iš šių metii “Prav- 
dos”. Citatos kalba apie atsibuvusį 1921 
metų badmetį. Na, tai kunigai, kurie 
poteriuose parapijiečiams kartoja neme
luoti, pasiėmė drąsos ir pliaupia niekus. 
Visgi mano, kad bus tokių, kurie pati-

na darbininkus...” Tokio niekšiško dar
bo niekas turbūt nepapildo, kaip šis la
pelis, kuris vadinasi “Darbininku.”

Bet kadangi kunigai dar vis turi ne
mažą skaičių darbininkų po savo juodu 
skvernu, tai, žinoma, randasi ir profe
sionalų, net laisvų, kurie visokiais būdais 
bando būti artimesniais jiems. Biznie
riai didžiumoje taipgi pataikauja kuni
gams, norėdami daugiau pelnytis iš para
pijiečių.

Tarpe kunigų čia eina nemažas erge
lis, vedamas grynai del vietų. Pasirodo, 
kad perdaug priviso to amato žmonių ir 
dabar klausimas, kur juos sutalpinti. O 
įeigos vis mažėja, kadangi parapijiečiai 

. susipranta, nebeduoda tiek, kiek davė, o 
didelė jų dalis ir nebeturi ko duoti, nes 
yra prispausti bedarbės, skurdo.

Socialistai čia yra beveik negyva raidė. 
Laimė jų, kad jie turi čia “Keleivį”, tai 
dar šiek tiek bent kai kada suruošia mi- 
tingelį arba baliuką. Jokios veiklos, jo
kio gyvumo. Prūseika (dar būdamas ko
munistu) kadaise rašė, kad jis galįs vi
sus socialistus sudėti po žaliamargės uo
dega. Jei jis tai būtų rašęs apie South 
Bostono socialistus, tai būtų buvęs arti 
tiesos, nors, žinoma, jo išsireiškimas bu
vo negražus, atatinkąs tų žodžių auto
riui.

Lietuviai socialistai South Bostone 
kenčia didelį moralį skurdą. Tas pats jų 
laikraštis pasiliko niekas daugiau, kaip 
kopija “Naujienų” ir pliatkų lapas. Mai- 
kis mokina savo tėvą per trisdešimts 
metų, ir kas gi pasirodo? šiandien ne 
tik tėvas tokis pąt pats durnius, kaip ir 
buvo, bet net pats Maikis kur kas darnes
nis! Juo tolyn, tuo didesnis nususimas, 
moralis bankrūtas. Išrodo, kad žmonės, 
kurie leidžia ir redaguoja “Keleivį” per 
tą laikotarpį ne tik nieko neišmoko, bet 
labai daug pamiršo!

£ i . ,

Kaip Dąlykai pas Mtfs?’A,?
Sakyt, kad dalykų padėties blogumas 

mūsų priešuos yra atatinkamai išnaudo
jamas stiprinimui mūsų judėjimo, būtų 
didelė netiesa. Mūsiškis judėjimas South 
Bostone apimtas tos didelės apatijos. Da
lykai gan prasti. Tiesa, gyvuoja čia mū
sų ALDLD kuopa, Laisvės Choras, Tarp
tautinio Apsigynimo kuopelė ir pastaruo
ju laikų įsikūrė LDS kuopa. Yra kelioli
ka draugų Partijoj. Visos mūsiškės or
ganizacijos veikia gan silpnai, perdaug 
atsirubežiavę nuo masių, perdaug siau
ras mūsų veiklos horizontas; masinis 
darbas apleistas; judėjimas perdaug lie
tuviškas, permažai rišlumo su visu tarp
tautiniu judėjimu. Per tą 20 metų lie
tuviškas South Bostonas nei kiek neprisi
artino prie Bostono.

Mažai draugų lanko masinius mitingus, 
įvykstančius Bostone, o dar rųažiau pa
šaliečių darbininkų. Bostone veikia Dar
bininkų Mokykla, kurią lanko geras skai
čius visokių tautų darbininkų; lanko ir 
lietuvių jaunimo iš kitur (pav. Camb
ridge, Lawrence), bet ne iš South Bosto
no, nors iš čia visai arti nueiti į mokyklą, 
tiktai per tiltą peržengus!

Tūli mūsų pritarėjai ir dalis tų pačių 
draugų perdaug ląiko užmuša kliube, 
prie kazyrių, bei bereikšmių šnekęsių, 
ažuot sunaudojus jį lavinimuisi, bei nau
dingam revoliuciniam darbui. Tas būti
nai reikėtų taisyti. (Niekas nesako, kad 
retkarčiais negulima pakazyriuoti ąrba 
pašachmatuoti, bet viskam turi būti rį-

LAISVE
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Orlaiviu Paroda
Paryžiuje

| laiku, kaip žinia, “Laisvėje” til- 
[ p* paveikslas tų “įrankių”, kuriais Lietų- 

*•*klerikalų žvalgyba kankino politinius 
ų kalinius. Po kiek laiko kuni- 

usdino tą patį paveikslą “Darbi- 
L|r pareiškė, kad tai, girdi, “Rusi- 

BfeVikų įrankiai, kuriais jie kanki-

Dėka tam, kad southbostoniečiai ko
munistai perdaug lietuviški, kad perilgai 
jie mirksta patys savo syvuose, neišven
giamai apsireiškia juose tam tikrų neti
kusių tendencijų jų pažiūrose. Vieni jų 
perdaug pesimistiški, pasirengę pamoti 
ranka į viską, kaipo į neįveikiamą daly
ką. “Perseni mes”, sako jie, kuomet pri
sieina kokis nprs darbas dirbti, “jau ati
dirbome sąvo; tegul kiti dabar dirba..

(Daugiau bus)

Paryžiuje yra orlaivių pa
roda. Sovietų Sąjunga pri
siuntė gondolą “SSSR-No. 
1” bąliūno, kuris iškilo į 
orą apie 12 mylių, ir kelis 
orlaivius. Kapitalistinių ša
lių orlaivių gaminimo kom
panijos išstatė veik visus 
karinius orlaivius — “šia, 
žiūrėkite, kokių žudymo 
mašinų mes turime. Duoki
te mums užsakymus”, tokis 
yra jų suhietimas.

Franci jos “Amio” firma 
išstatė naikintoją “Amio — 
143”, kuris yra su dviem mo
torais 1,700 arklių jėgos. Jo 
sparta 305 kilometrai į va
landą, į orą gali kilti 6,000 
metrų, veža apie 2,250 kilo
gramus bombų ir turi tris 
kulkasvaidžius.

“A.N.F.-Miuro” firma iš
statė dviejų lakūnų įtalpos 
naikintoją “180-C2”, kuris 
gali kilti 5,000 metrų, į va
landą daro 350 kilometrų. Ji 
išstatė ir “211-N4” naikinto
ją, kuris gali vežti 3,000 ki
logramų krovinį, daro 350 
kilometrų į valandą, turi 850 
arklių jėgą.

Firma “Brege” išstatė 
bombininką “41-M”, dviem 
motorais, 1,700 arklių jėgos, 
kuris gali vežti virš 3,000 
kilogramų bombų ir tris 
kulkasvaidžius.

Firma “Devuant” atvežė i 
naikintoją “D-511”, vienu 
motoru, 850 arklių jėgos, 
kuris daro į valandą 400 ki
lometrų ir gali kilti į orą iki 
5,000 metrų.
Firma “Moran-Solne” taip

gi tik karinius orlaivius iš
statė, bomberius, naikinto
jus ir žvalgus.

f‘Potes” firma išstatė nai
kintoją “54”, kuris turi 
1,300 arklių jėgą ir ginkluo
tas trimis kulkasvaidžiais.

“Lavaser” firma prisiun
tė jūrinį karo orlaivį “RS- 
200”, kuris gali kilti 5,000 
metrų į orą ir daro į valan
dą 230 kilometrų.

Anglijos imperialistai ne- 
prisiuntė savo naujų karo 
orlaivių. Jie pasitenkino 
išstatymu “Armstrong Ski- 
mitar 35”, “Furi”, “Avro” 
ir dar kelių senesnių tipų.

Italijos fašistai prisiuntė 
naikintojus “Breda—27” ir 
“Fiat—SR-32”, kurie daro į 
valandą po 390 kilometrų, 
gali kilti į orą 3,000 metrų, 
yra tvirtai ginkluoti kulka
svaidžiais ir bombomis.

Vokietijos fašistai išstatė 
“Junkers — 52”, kuris su 
kroviniu sveria 9,500 kilo
gramų, gali kilti 3,000 met
rų ir daro į valandą po 270 
kilometrų, apginkluotas pen
kiais kulkasvaidžiais. Taip
gi jie prisiuntė “Heinkel- 
70”, kuris daro į valandą 
355 kilometrų ir gali bųti 
naudojamas bombų svaidy
mui ir kitų orlaivių naikini
mui.

Lenkija prisiuntė savo ka
rinius orlaivius: “P-3-L”, 
“P--24”, “P-ll”, ir , 
kurie priskaitomi prie nąi- 
kintojų, žvalginių ir bombi- 
niu.

Čechoslovakija prisiuntė 
naikintoją “Avia-534”, ku
ris daro 406 kilometrus į va
landą, gali kilti 4,500 metrų 
į orą ir tvirtai ginkluotas 
kulkasvaidžiais.

OplaivĮninkystės paroda 
verčiama į kąro orlaivių pa
rodą, kur įvairios kapitalis
tinės orlaivių gąminimo fir
mos išstato naujus, moder
nistus orlaivius, tikėdamosi 
gauti ant jų daugiau užsa-

a

nUsnBHB*cs!ft3KS

kymų. Į orlaivininkystės 
parodą atvyko atstovai iš 
viso pasaulio kraštų, dauge
lis karo žinovų, vieni sten
giasi patirti kitų kraštų ka
rinius sekretus, kitii uosti
nėja, kur yra geresni žudy
mo orlaiviai ir rengiasi duo
ti užsakymus.

Sovietų Sąjunga dalyvau
ja parodoje, išstatyčį: 
lavins, kurių pagelb 
ja laukus, naikina 
čius, ap tarnauja tnilžiniš 
kos šalies piliečius, 
stratosferos, užkar
Visur matosi skirtumai tarT 
pe dviejų pasaulių — kapi
talistinio ir darbininkiško.

Turi “Laisvę” už Organą

ra.

st.,

2140 Fordney Avė.,

Zeigler, Ill.

N
Pa.

St.

su

Street

Street

Mahanoy Avė.,

Wilsonville, Ill. 
286, Goal Cen-

St.
Carnegie,

De-
Min-

APLA CENTRO KOMITETO 
ANTRAŠAI

MONTELLO. MASS.
ROKO PAŠALP1NES 

DRAUGIJOS
Valdybos Adresai, 1933 Metų 

Pirmin. A. Krukonl*. 23 Bank* 8t. 
Pirm, pagelb. M. Meškinis, 9 Burton St. 
Užrašų rašt., K. Venslauskas,

12 Andover St. 
Ligonių rašt. A. Baronas, 16 Holbroob Are. 
Iždininkas Ign. Petrauskas, 22 Merton St. 
Finansų rašt. J. totošku*. 29 Faxon Su 
Iždo Olobė/ait

S. Petravlėia, 702 No. Montello St.
J. Jokubavičlus. 162 Melrose St.
S. Mačiulaiti*. 57 Arthur St 

Maršalka P. Krušas, 141 Sawtell Ave.
Visi iš Montello. Draugijos susirinkit**! 

atsibūna kas mėnesi, kiekviena pirm* eei«* 
d*. Lietuvių Tautiškame name.

Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Mass.
Maa*.
Mas*. <

Mass. ,
kaip 2

103 Moiling Dr.
Miller,

8 Ludwig Park 
J. Grigas,

202 Carter

72 Dayton

29 Pulaski Street

i 248 Berljn Street 
Globėjai: P. Andriunas,

290 WilkinsStreet
J. Prūsas, 18 Dudley Street
J.' Budelevičia, 31 Dąyton Street
J. Ivaną|tis, 640 Ridgeway Ave. 

virš minėti Iš Rochester, N, Y.

Rep.

riežastis

Dabar

Visi

I

plečia 
iavimą.

NAUJI APLA KUOPŲ FINANSŲ 
SEKRETORIAI

Pirmininkas J. Gatąveckas,
109 Cress St., Carnegie, Pa.

Vice Pirmininkas C. Stašinskas,
R. D. 2, BOX 224, New Kensington, Pa.

Sekretorius J. Gasiunas,
1335 Medley St., N. S. Pittsburgh,

Iždininkas J. Yesadavičia,
538 3rd Ave., New Kensington, Pa.

Iždo Globėjai:
J.
J.

Penktas Puslapis

GARDNErf, MASS. į ■ 
A'.iLd.L.D. 53 Kuopos Vaidyba 

Organizatorius M. Šleiva, 
80 Lennon St.

Fin. Sekr. Adam Siekis, 
285 Pine St. 

Pro. Sekr. M. Netseb, 
213 High St. 

Iždininkas Mary Šliekis, 
285 Pine St.

DETROIT MICH.
D.L.K. KEISTUČIO DRAUGIJOS VALDY 
BA, DETROIT, MICH.. 1984 METAMS 
Firm. P. Gyvis, 7148 Mackenzie Ave.
Vice-Pirm. F. Jakštienė, 1462 Junction Ave. 
Nutar. Rašt. J. Overaitis, 4689 Brandon Ave. 
Fin. Sekr. A. J akstys, 1462 Junctiqn Ave. 
Iždininkė J. Vėgėlienė, 7715 Dayton Ave. 
Iždo Globėjai, J. Račiūnas, 8621 Dayton Ave.

M. Naruševičius, 2844 Yinewood Ave.

ama or
ia apsė- 

šaran-

So. Boston, Mass.
Dr. Jon»s G. Arentas Atidarė 

Savo Ofisą

Nelabai senai Dr. Jonas G. 
Arentas, kuris buvo tris metus 
miesto ligonines vedėjo padė
jėju, pagaliaus pasitraukė iš 
ten ir dabar pradės praktikuo
ti privačiai.

Dr. Jonas G. Areptąs

Jo South Bostono ofisas yrą 
po num. 897 E„ Ęro4.diway, o 
Bostpne—£87 Beaęon 
juose ofisuose 
ligoniai.

St. Ąbe- 
priinįdinėjajni

Philadelphia, Pa
Mirė Šaltutis, Bedarbių Ta

rybos narys. Mirties 
nežinoma. Ketvirtadienį išėjo 
pasirinkti paipų išmatų laike 
ir negrįžo. Vakare rado negy
vą ant Delaware gatvės. Gali
mas daiktas, kad jį automobi
lius ar trokas parmušė.

pašarvotas—neži- 
bus na-

Kur bus 
nau, bet greičiausia, 
muose, 1339 S. 2nd Sb.

darbis.

_ . Pa. 
tobenan-

Monroe St.,

764 E., 92nd St.
Brent.

1401 Page St.,

9—J. , Yasadaviče, 688—Ur<l Ave., Ne*
Kensington, Fa.

10^—J. Al bausk is, 1100 Union Ave,, Chicago
O. Box 341, 

Gourney, Pa.
439 Maplewood Ave.,
D. 42, Rices Landing,

TEISYBES MYLĖTOJŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ DRAUGYSTE; 

MOLINE. ILL.
Valdyba 1931 Metam:

Pirm. K. YuAka, 825—4th Avė., Mo
line, 111.

Pirm, pageli). A. Matusevičių, 100$— 
25th St., Moline, 111.

Fin. seki. B. Daucenskas, 1552—10th 
Avė., E. Moline, III.

Prot. sekr. J. Julius, 48th St. & Sth 
Ave.. Moline, Ill.

Iždininkas M. Jonaitis, 215—17th 
Avė.. E. Moline, III.

Iždo globėjas J. B. Julius, 48th SL 
&. Bth Avė., Moline, III.

Maršalka J. Kairis, 2485—33rd 
Moline. III

Urbonas, 1401 Page St., 
N. S. Pittsburgh, Pa. 
Miliauskas, 626 Woodward Ave., 
McKees Rocks, Pa. 

D. Lekavičius, BOX 52, 
. Finleyville, Pa. 

Kuopos Sekretorius ir antrašas
2—A. Yankauskas, 3317 W, Carson 

Corliss Sta., Pittsburgh. Pa. 
8—J. Gataveckas, 109 Cress

Gaji 
4—St. Kuzmickas, 197 Ohio Ave. 
doah. Pa.

5 kp.—K. Dumčius, 123 E.
McAdoo, Pa. 

6—K. 'Romand, 
Cleveland, Ohio. 

7—J. D. Sliekas, 8121 Eiroy Ave.( 
wood, Pa.

8—J J. Urbonas, 
Pittsburgh, Pa. 

, Yaaadaviče, 
Kensington, Fa. j a • •' • šf • *_ T: . _ L •_ » _ ' « « “
Height*, Li.

11— J. Darškietis, P

12— John Kinder!*, 
Ambridge. Pa.

13— S. Urban, R. F. 
Fa.

14— Geo. Urbonas, 815 Middle Street,
N. Braddock, Pa.

15— P. Kave'Xuskas, 800 Toad St., Aliquippa, 
Pa.

16— J. Šileika, 14z Pine St., Nanticoke, Pa.
17— F. Senulis, P. O. Box 136, East 

Pittsburgh, Pa.
19— J. Dzikas, P. O. Box 21

Minden, W. Va
20— Wm. Yonikas, P. O, Box 11,

Atlasburg, Pa. 
22—P. Cibulskis. 286 So. 2nd St.,

v Brooklyn, N. Y.
24— P. Sodeikis, 125 So. Pearl St Yogstown, 

Ohio.
25— J. Dielinlnkaitis, 41 Eckert St., Bulfa- 

lo, N. X.
26— A. Dambauskas, 224 E. 

Girardville, Pa.
27— E. Narakienė, Box 241, 
2V—Antanas KubiUkis, box

ter, Fa.
80—J. Leonaitis, 107 N. Duquoin St., Ben

ton, 111.
32— L. Tiivik, 38 N. 7th St., Easton, Pa.
33— P. Samulionis, 1238 Front Ave., N. W. 

Grand Rapiqs, Mich.
84—J. Audlejaitis, P. O. Box 113 Royal

ton, 111.
35—M. Krikštanas, 1512 Mohauk St., Sha

mokin, Pa.
86—Joe Pečeliūnas. 1009 So. Hobson St., 

Harrisburg. 111.
37— J. Siniauskas, Box 182, Coverdale, Pa.
38— F. Saučulįs, 304 E. 6th Street, West 

Franktort, 111.
89—Tony Zedplek, 514 Autumn Ave., Col

linsville, 111.
40— J. Kirtiklis, 1388 Andrus St., Akron, O.
41— Wm. Michalites, P. O. Box 387, Benld, 

111.
42— P. Yonaitis, Box 76,. Buckner, Ill.
43— M. Lingevičienė, 

Saginaw, Mioh.
44— Mary Barnes, 602 So. Pine St., • •••
45— M. Savukaitlenė, P.. O. Box 262, Cuddy, 

Pa.
46— A. Povilonis, R. R. 1, BOX 166,

Clinton, 1 Ind.
47— J. K. Ąlvinas, 9517 Delmar St.,, 

troit. Mich.
48— J. Sabaliauskas, 416 Coal St. 

eraviile, Pa.
49— A, Matulevičius, 14? Fulton Ave.

J ęrsey City, j

50— Mary Orman, 37 Norwich Avenue,
' West View,

51— V. Glaūbičius,- 316 George Ave.,
VŲ i I k 14)4 I*

52— P. Deveikis, Toil N. La Salle St., 
Chicago, Ill.

68—J. Gudišauskas, 487 Elm St., Tamaqua, 
Pa.

64—Geo. Braknis, '222 Crystal Lake Dr., 
Pontiac. Mich- ,

55— P. Alsko, 980 Bruce St., R. D. 1,
Washington, Pa.

56— V. Glaubičiua, 816 George Ave., N. End,
‘VMkes-Barte, Pa. x

67—John Norkua, 851 Ferdinand St., Scran
ton, Pa.

58—S. Rainard, 40 Ripley Rd.,
' Dorchester, Mass.

Edwardsville, Pa., Tel. 74073 
Prot. Rašt. J. Staskevičiui, 10 Melrose Ave., 

Wilkes Barre, Pa., Tel. 84625 
Finaqaq raš S.' C. Kasparas, 27 Lynch Lane 

Wilkes Batre, Pa., Tel. 2U061 
Duopkasys, Jonas Kulponas, 27 Oorleav St , 

Wilkes Barre, Pa. Tel. 82611 
Centro Telefoną* 91840 po Aug. Stravinsko, 

21 Ferry St., Plymouth, Pa.

LOWELL, MASS.
Lietuvos Sūnų Ir Dukterų Palaipinės Drau

gystes Valdyba 1»j4 melams: 1 
Pirmininkas A. laiubinskas,

Relle Grove, Box iu8 Dracut, 
Pirm, pageibininkas J. Daugirda, 

29 Whipple St.,' Lowell, 
Fin. raštininkas, A. Kutkauskas,

1 Vine St., Lowell, 
Prot. raštininkas, V. Mikaiopas,

Via Central tot., Lowell, 
Iždininkas, Si. PauieiiKa,

13 Walnut St., Lowell, 
Iždo globėjai: J. M. Karsunas,

10 Tyler tol., Lowell, 
Ir A. Raudeliunas,

'i b Union St., Lowell, 
Maršalka, M. Uždą vinis, »

39 Pleasant St., Lowell, ____
Draugyste laiko mėnesinius susirinkimus 

antrą naueldienj kiekvieno menesio, kaip 2 
vai. po pietų, 338 Central St., Lowell, Mas*, 
nesį, o metinis gruodžio men.
Pusmetinis susirųikmias įvyksta birželio m4> 

Organo prižiūrėtojas,
J. M. K* r so n as.

LIETUVIŲ ŠONŲ IR DUKTER1Ų DRAU
GYSTES VALDYBA 1934 m.

Pirmininkas, M. Seiokus, 81 Amity St.
Firm. Pagalbininkas, O. Girailienė, 821 

Summit St.
Prot. Raštininkas, J. Kazlauska*, 481 . 

Hudson St.
Fin. Raštininkas, J. Vasiliauskas, 70 Ward.\,< 

PI.
Iždininkas. A. Klimas, 36 Russel St. . h.
Maršalka, F. Giraitis, 321 toummit St.
Organo prižiūrėtojas, A. Klimas, 36 Ku*-t»<* 

sell bt.
Susirinkimai atsibūna kas antrą ketvirta

dieni kiekvieną mėnesį, 7:30 vai. vakare. 
Laisves Choro svetainėj, 57 Park St. Hart
ford, Conn. Visi narei valdybos yra iš Harir 
lord, Conn.

Fin. Rašt. J. Vasiliauskas.

“Nerūdyjantis” Plienas 
Ištikrino Rūdyja

WASHINGTON, j- Vadi-

nas, pasirodo, rūdyj 
kio plieno buvo p 
gazolino kubilai ant^ karinio 
laivo “Ranger”, ku: 
dojamas kaipo orląivių vė
žio to j as. Nuo gazolino ir 
tam tikrų druskų kubilai vi
duj labai išrūdyjo.
jie bus išnaujo statomi iš 
paprasto galvanizuoto (ci- 
nuoto) plieno. Taip perbū
davęs ir kitų dvie;ų laivų, 
lėktuvų vežėjų, gazolino ku
bilus ir pačių laivų dalis, ku
rios buvo padarytus 
mo nęrūdyj^nčio plieno.

feverykų Unijos Remia 
Darbinjnkll Kongresą

Lynn, Mas$. — “Lasterių” 
6-tas lokalas Jungtinės Če- 
verykų ir Odos i Darbininkų 
Unijos užgyrė darbininkų 
kųngresą, įvyksiantį Wa
shingtone kovai del bedar-1 
bių ąpdrąudos, ir siunčia sa
vo delegatą.

Moterų 
Pąselpipė Draugystė Birutė 

MONTELLO. MASS.
VALDYBOS ADRESAI:

Pirm. E. Ęeniulienė. 16 Bunker Ave.
Vice-plrm. O. Tursklenė, 79 Vine St. 
Prot. rašt. T. ZUen, 678 N. Main St. 
Fin. Rašt. K. Cereškienė, 87 Battle St. 
Ižd. M. Klimavičienė, 81 Clarence St.

Kasos Globė joe:
V. Baronienė, 9 Broad St.
M. Duobienė, 221 Aines St.
V. Bartkienė, 20 Intervale St.
Ligonių Rašt. M. Pptsus, 184 Ame* St.
Maršalka J. Šimanskienė, 88 Vine St.

Vfsoą gyvena Montello. Mau. 
kare.

LINDEN, N. J. 
Lietuvių Saulės Pašalpinės Draugijos 

Valdybbo antrašai 1934 m. 
Pirmininkas: A. Mazūras,

310 Price St.
Pirm. Pagelblninkas: F. Bortuzevlch, 

1131 Wood Ave.
Protokolų Raštininkas: R. T ru tu lis, • 

1411 Clinton St. 
Finansų Rašt.: G. Lenarth,

110 W- Hth St.
Iždininkas: J. Uskurėnas,

150 S. Wood Are. 
Trustistai: J. Vertelis,

' 298 W- 16th 
L. Bartkienė, 19 E. 19th St. 
Maršalka: F. Marozas,

1413 Clintop 
Korespondentas: O Yertelienė,

203 W. Hth 
Visi iš Linden, N. J.
Draugija laiko susirinkimus kas - pirmą

640 Ridgeway Avenue

181 Joseph Ąvenps
52 Daytpn Street

80 Kęlly St. 
susirinkimus kiek-

nerūdyjautis” plie- į 
įla. Iš to- 
astatyta

ris nąu-

oto (ei

iš taria

D.L.K. Gedcmlno draugijos valdybos ant
rašai del 1934 'metų:

Pirmininkas: B. Černiauskas,

Vice-Pirm.: J.

Fin. Raštininkas. --- _—,
202 Carter

Prot. Raštininkas: M. Jokubonis,
72 Dayton

Iždininkas: K. Gą|inaitis,

lyiaršalka: Ą. Bąrtašius,

Iždo

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

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

zpanęs sekančių antrašu:

1439 South 2pd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai t Bell—Oregon 5136 
Keystone—Mąjp 1417

Daukaa, Geo.,
Iždininkas Druseikis J.,
Maršalka Valečka A.,

L. D. P. Kliubas laiko----------—.
vien* menes}, antroj savaitėj, penktadienio 
vakare: pradžia 7:80 valandą.__ :__________ ____________ ____  ,
VALDYBA VIENYBES DRAUG. 1084 M.

Pirm. K. Ustupas, 27 Cleveland, Ave.
Pirm, pagelb. A. Sauka, 266 Ames Street. 
Nutar. rašt. T. Bartkus, 20 Cleveland, Ave. 
Turto rašt. K. Venslauskas, 12 Andovbr Str. 
Ligonių rašt. M. Tazukevičiys, 168 Ames St. 
Ižd. M. Miškinis, 9 Burton St.
Ižd. globėjai: Ą. Butkienė, 16 Hojbrook Ąve.

J. Vaitekūnas, 262 Winter Str.
S. Stripinis, 148 Sawtell, Ave.

Maršalka J. Tocius, 17 Snow Street
Visi iš Montello, Mass. Draugijos su

sirinkimai atsibūna kas mėnesi, kiekvieną 
paskutini panedėlj. Lietuvių Tautiškam paine.

Rašt., T. Bartkds.
"TORONTO. ONT.,~CANADA

Šiuo pranešu, kad šių metų Toronto 
Sūnų ir Dukterų K.L.S.P.D—jos Komitetas 
pasikeitė ir žemiau paduodame jų antrašus: 
Pirm. M. Guoba, 167 Gorevale, Toronto 
Vice-pirm. J. Linartas, 876 Crowford Str., 

Toronto
Sekr. J. Barčas, 137 Manning St., Toronto 
Fin. aekr. K. Naruševičius, 98 Markham, St., 

Toronto
Ižd. J. Šinkūnas, 99 Markham St., Toronto 

Centro sekretorius,
J. Barčas.



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Tel. STagg 2-5043Notary PublicBROOKLYN LABOR LYCEUM

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST

metu

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

eile 
bus

dienomis 
vakarais

nes
ne-

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir 'karietas veselijoms! 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

su naujau
Keturios bo

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 3424

MIRTYS—LAIDOTUVES

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

buvo jų sesukė, 8 metų. Ji šau
kė pagelbos, bet pagelba pri
buvo jau vėlai. Vieno berniu
ko'ištraukė lavoną, o kitas dar 
yra po ledu. Štai tau ir kalėdų 
dovanos! NEDALIOMIS 

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

pasičiupo apie $1,000 pini 
gaiš ir už $500'numaustė žie 
dų arba nukabino laikrodėlių.

negrų
dar

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

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union 

BROOKLYN

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius 
siais įtaisymais 
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave

Tel., Stagg 8847

už visus. Dirbo ne juo- 
Taip pat puikiai pasidar- 
daugelis tikietų platin- 
bet apie juos vėliau bus

5,000 Žmonių Buvo Gedulin
game Kirovo Mitinge

Sekmadienį buvo St. Nicho
las Arena svetainėje susirinki
mas paminėjimui drg. Kirovo. 
Dalyvavo virš . 5,000 darbinin
kų. Jie visi entuziastiškai reiš
kę "savo solidarumą su Sovietų 
Sąjtmga. Kalbėjo C. Hatha
way,“Daily Workerio” 
d aktorius,. Dr., Young, 
“Liberator” redaktorius ir 
keli kalbėtojai.

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS ■

Debatai Jau Netoli
Satisio 10 dieną, 7:30 vai. 

vakare, Amerikbs Piliečių 
Kliube, 80 Union Avė., Brook- 
lyne, įvyks debatai. ,Juos ren
gia Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo, Jaunuolių kuopa .» ir 
LSS 19 kuopa.i Debatai bus te
moje: “Ar Bolševikai Išpildė 
savo Pažadus, duotus pirm Re
voliucijos?” / Prieš Sovietus, 
prieš bolševikus kalbės K. Mi- 
chelsonas; o už, Johnnie Or
man, LDS Jaunuolių Naciona- 
lio Komiteto sekretorius. Visi 
rengkitės dalyvauti. Įžanga 
bus 10 centų ypatai.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Rado Pasmaugtą Turtę
Victoria Muspratt, 79 

amžiaus, 7025 Shore Rd 
rasta pasmaugta. Ji seniau 
buvo mokytoja, nevedusi ir sa
ko labai turtinga. Keli metai 
atgal jai buvo siūlyta $200,- 
000 už jos namą, bet ji nesu
tiko parduoti. Manoma, kad 
pas ją buvo daug ir pinigų. 
Pas ją nuo ilgai buvo gražus, 
jaunas vyras, kaipo tarnas. 
Bet niekas nežinojo jo vardo 
ir pavardės, tą slėpdavo ir se
na merga. Dabar ji atrasta ke- 
dėjie nusmaugta ir jos galva 
sudaužyta, gi tas buvęs tar
nas ir namų prižiūrėtoias kur 
tai dingęs. Policija jo jieško.

Vagiai Pačiupo $1,500
? Keturi ginkluoti plėšikai a- 

tėjo į Ardent Social Club, 
1037 Myrtle Ave., Brooklyne, 
ir padarė puolimą ant ten su
sirinkusių. Kliube buvo apie 
20 žmonių,; kurie lošė korto
mis ir taip Įleido laiką, pu plė
šikai I sfųigfjjo \ ‘dūri?,, į b dų 
kraustė žmonėms kišenius. Jie

. Jonas Stank-Stankevičius, 66 
m. amžiaus, 460 Grand St., mi
rė gruodžio 23 d. Bus palai
dotas? gruodžio 26 d. Jono 
kapinėse. Paliko nubudime 
moterį, 2 dukteris, 2 žentu ir 2 
seseris ir taip daugumą gimi
nių. Prašo visų pažįstamų at
silankyt į laidotuves.

pavaryti iš darbo todėl, kad 
jie energingai dirbo raštinių ir 
krautuvių darbininkų unijoje. 
Ponui Klein nepavyks žmones 
suvedžioti.

Mikolas Paskievičius, 61 m. 
amžiaus, 35 Scholes St., mirė 
gruodžio 22 d., bus palaidotas

Paaugština 20 Policininką
Kalėdų pasitikimui New 

York o majoras LaGuardia nu
sprendė paaugštinti 20 polici
ninkų į augštesnes vietas. Su
prantama, kad jis pasirinko 
tuos, kurie žiauriasiai čuolė 
streikuojančius, piketuojan
čius ir demonstruojančius dar
bininkus. LaGuardijos akimis 
žiūrint, kuo yra žiauresnis po
licininkas, tuo jis geresnis ka
pitalistų sargas.

Skalbėją Didis Streikas
Virš 1,000 darbininkų ir 

trokų valdytojų, kurie dirba 
100 skalbyklų < Brooklyne, 
rengiasi prie streiko. L. Men- 
ninger, skalbyklų darbininkų 
unijos vedėjas pareiškė, kad 
jie yra priversti skelbti 
streiką, ši unija susijungus su 
Amerikos Darbo Federacija.

pirma- 
tai yra prieš 
Laisvės” sve- 

rengia

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies iri pilnas svoris—2000 svajrų 
tonas, tai legaljjkas svoris. Prista
tome ^reit J jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

Tele/onuokite: Evergreen 7-1661 
j i i ■ t / ; ' j

arba užeikite pasikalbėti į ofisą *
Kampas Union Avė, ir Grand St.

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

gruodžio 26 d. Kalvarijos ka
pinėse. Paliko nuliūdime 2 
dukteris, 1 žentą ir taip daug 
giminių ir pažįstamų. Kūnas 
pašarvotas 'Bielausko koply
čioj.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius Matthew P. 
Ballas (BieĮauskas).

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
to Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
.duliaų Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
iamčs Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Ne sveika vi
niai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų įr Moterų li
gos; o jeigu turite koki negerumu, 

Kurio nesuprantate, su pasitikėjime 
ateikite pas Dr. Zina.

X-Splnduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir' čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs 25 metai
. Tarp 4th Ave. ir Irving Pl.d| 

New York m
Valandos—9 A. M. iki 8 P. MT 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.

Vagiai Pačiupo Algas
Du ginkluoti plėšikai užpuo

lė Ftank Heymaną, 75 Front 
St., Brooklyne, kada jis atėjo 
iš banko ir parnešė savo dirb
tuvės darbininkams išmokėti 
algų pinigus, j Pas jį buvo 
$646.00. Vagiai pačiupo pini
gus ir pabėgo.

Kalėdą Dovanos ir Mirtis
J. Siebel, 66 Kensington 

Ave.', Norwood, N. J., nupirko 
savo' dviems berniukams, Jo
seph, 7 metų amžiaus, dr Ruth-

Kur Būsite Pirmadienį?
Gruodžio 31 dieną, 

dienio vakare 
naujus metus, 
tainėje, Aido Choras 
linksmą vakarėlį.

Šokiams grieš gera orkestrą. 
Dainuos Aido Choro Merginų 
Ėnsemblis ir L. Kavaliauskai
tė. Bus užkandžių ir gėrimų.

Aido Choras kviečia visus ir 
visas atsilankyti ir bendrai pa
sitikti naujus metus. Įžanga 
tik 25 centai.

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 1 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

Great Necko Žinios
Pas mus kaip ir visur, žmo-j 

nes kenčia nuo bedarbės, nors j 
Great Necke dabartiniu laiku, 
yra dedamos rynos, bet nevisi 
ten gauna darbą. Kurie ir turi! 
darbą, tai yra visaip išnaudo-i 
jami ir už menkiausį dalykėlį 
yra prašalinami iš darbo. Čia 
gyvuoja Bedarbių Taryba, bet 
veikimas eina išlėto, nes dau
gelis, o ypač iš angliškai kal
bančių, nenori lankytis ant su
sirinkimų. Taipgi jei bus už
tektinai finansų, rengiamasi 
pasiųsti nuo Bedarbių Tarybos 
delegatą į Washington, D. C., 
sausio 5-7 d.,, 1935 m.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(lietuvių Anglių kompanija) 

485 Grrind Street Brooklyn,
■_______ Telefonas? EVergreen 7-1661

Komunistą Frakcijos Vaka
rienė Puikiai Pavyko

Pereitą sekmadienio vakarą 
“Laisvės” svetainė kimštinai 
prisipildė publika, susirinku
sia į lietuvių, komunistų reng
tą vakarienę “Daily Worke
rio” ir Komunistų Partijos 
vietinės 6-tos sekcijos naudai. 
Vakarienė buvo gera ir svečiai 
buvo pasitenkinę. Gal buvo ne- 
dateklių patarnavime, kurio 
geresnio nebęgalima. buvo su
teikti, kadangi susisiekimas 
tarp vieno ir kito svetainės ga- 
galo pasidarė labai sunkus del 
daugumo publikos. Tačiau pu
blika, kuri susirinko tikslu pa
remti tas svarbias įstaigas, 
džiaugėsi vykusiu parengimu 
ir labai draugaiškai kooperavo 
rengėjams.

Laike vakarienės turėta ir 
i programa. Ją išpildė Aido 
i Choro Merginų Ėnsemblis, va
dovaujamas d. šalinaitės ir d. 
j L. Kavaliauskaitė, solistė. Pra
kalbą pasakė gabi ir mylima 
vietinės KP sekcijos organiza
torė, Martha Stone.

Pramoga duos gražaus pel
no. Už tai priklauso padėka 
ne tik atsilankiusiems, bet ir 
visiems dirbusiems del šio pa
rengimo sėkmingumo. Suteikta 
aukų daiktais ir pinigais. 
Draugai A. ii’ M. Valilioniai 
aukavo didelį, tarsi bokštą, 
keiksą, kurį išleidus laimėji
mui padaryta gerai pelno.

Prisidėjo sekami simpatingi 
biznieriai: Simonavičiai—ket
virtinę bačkutę alaus. Scholes 
Bakery savininkai, Lukoševi
čiai, aukojo du keiksu. Var
pas Bakery savininkai Balčiū
nai, kepė avis. Draugo Bal- 
čiunUko orkestrą suteikė 7 
šmotų muziką labai lengvomis 
sąlygomis. ! ‘ ' ' 1

Mūs gaspadinės, šolomskie- 
nė, Zablackienė, i Laukaitienė, 
Bedermonienė ir Pranaitienė, 
taingi draugai Levanai savo 
triūsu, be abejo, prisidėjo dau
giau 
kais, 
bavo 
tojų, 
pranešta.

Rinkta ir aukų virš minė
tiems tikslams ir surinkta 
$24.15. Stambesnėmis aukojo 
sekami: Jokūbas Barkauskas 
$1.01; Vamlonis, A. Berniunas, 
G. Stasiukaitis, V. Skuodis po 
$1; P. Lengvinas, G. Mikitas, 
Zakarauskienė, Ilintza, Kaš- 
kevich, Marčuk, J. Weiss, Ja
nuškai, Maroza, Brown, P. 
Fulton, A. Lideikienė po 50c.; 
W. B., N. Pakalniškis, J. Or
man, šibeika, A. Bimba, Bal
kus, J. LeVanda, A. Sincus, F. 
Kazokienė, Baltrėnas, A. Ka- 
zokytė, Simpatikas, Viltrack, 
Šidlauskaitė, M. Saverinas, J. 
Juška, Kalakauskas, D. šo- 
lomskas, J. Bimba, Zaveckas, 
Blass, F. Pakalniškis, V. Mar- 
cin, Yotauta, * M. Klynas, K. 
Balčiūnas, Joe, Likvidavicius, 
Vestunas, Sasna po 25 c.

Rep.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienatną kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Daro Naujus Apsunkinimus 
BMT Darbininkams

BMT subvių ir elevaterių 
kompanija paskelbė, kad ji 
pradės leisti darban traukinius 
po 5 karus, kuriuos turės ap
tarnauti vienas žmogus, tai yra 
traukinio vedėjas. Reiškia, jis 
turės ir duris atidaryti ir už
daryti. Dabar vienas veda 
traukinį, o kitas prižiūri duris 
—atidaro ilgiausio traukinio 
visų vagonų duris ir uždaro. 
Jau dabar yra apsunkinimas 
tam darbininkui, ir prastas 
tarnavimas keliauninkams, 
tankiai duris uždaro pirm 
gu žmonės spėja į vagoną 
bžgti, tankiai durimis pridaro 
vieną kitą beeinantį. Bet kada 
bus įvesta vieno žmogaus sis
tema, tai tūkstančiai BMT dar
bininkų bus pavaryti iš darbo, 
kitiems apsunkinta darbas, o 
publikai patarnavimas dar 
daugiau pablogintas. Prieš tą 
reikia vesti kova.

Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo o^isą 
WILLI AMSBURGHE:

252 Berry St., Brooklyn, N.
arti Grand Street - - ■ - ;

, / • t ‘ ‘ * • . • • \ K u A \ ,

Telefonas Evergreen 8-10494

Nori Apgauti Žmones
Pas Orbach ir Klein, Union 

Square, New Yorke, streikuo
ja darbininkai. Jie pikietuoja 
tas krautuves su plakatais: 
“Don’t Buy at Klein!” Matyti 
tas nemažai paveikia į pirki- 
kus, veikiausiai daugelis dar
bininkų neina ten pirkti, tad 
Klein vedėjas paleido paska
lą būk jis kalėdomis išdalino 
bonais del 1,200 darbininkų 
$80,000 vertės ir būk strei
kuojanti darbininkai paleisti 
ne del unijinio veikimo, bet, 
kad nėra bizi. Kaipgi ponas 
vedėjas tą gali pasiteisinti, 
kad jis ir kiti sako, kad da
bar labai yra bizi, kad dar 
niekados tokio biznio prieš ka
lėdas neturėjo, kaip dabar? Iš 
to matyti, kad jis nori pirki-

Naujas Liudijimas prieš 
Bruno Hauptmanną

Greitai prasidės Bruno R. 
Hauptmann teismas, pas kurį 
surado virš $15,000 Lindber- 
ghų pinigų ir kurį kaltina pa
vogime ir nužudyme Lind- 
berghų vaiko. Jau daug prieš 
jį surinkta visokių liudijimų. 
Ruošia jį nuteisti ir užmušti 
elektros kedėje. Dabar dar su
rado naują liudininką, kuris 
netoli Lindberghų gyvena, tai 
yra farmerys. šį žmogų buvo 
atgabenę į Flemington, N. J. 
kalėjimą, kur dabdr yra laiko
mas B. Hauptmann, ir jis per 
45 minutes tėmijo Hauptman
ną, o po to tarė: “Taip, tai šį 
žmogų aš mačiau 1 d. kovo, 
1932 metais, netoli Lindberghų 
namo.” Tą dieną buvo pavog
tas Lindberghų vaikas.

Arti Central Park West,, New York City

DR. L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Sykį Atsilankę Pefsitikrinsit 
PABANDYKITE! 

, ‘ » ■ » > , 
“Laisvės” Name

P. MARčIUKAI

Gruodžio 16 d., š. mJ, darbi 
riinkiškos organizacijos tūrėjo1 erford, 10 metų, čiužes važi- 
parengimą. Buvo rodoma kru-'nėti ant ledo. Jie nuėjo- ant 
tami paveikslai “Motina,” pa- Hackensack rezervuaro, kur 
rašyta Maksim Gorkio; po to buvo plonas ledas ir pradėjo 
Choras Pirmyn, po vadovyste (čiužinėti. Ledas truko ir ber- 
F. Pakalniškio, sudainavo ke- ---- -- 1-J" m 
lias dainas. Kaip paveikslai, 
taip ir dainos, išėjo gerai. Pu
blikos buvo pilnutėlė Sobenkų 
svetainė. Kaip paveikslai, taip 
ir dainos publikai patiko. Tik 
dalinai publika buvo nepaten
kinta, nes muzikantai, kurie 
turėjo būti į laiką, atvažiavo 
dvi valandas vėliaus, kada be
veik visa publika jau buvo iš
siskirsčius. Tokiu būdu komi
sija, nenorėdama pasilikti pu
blikai skolinga, rengia šokius 
veltui kalėdų dienoje, gruo
džio 25 d. š. m., 6 vai. vakare, 
Sobenkų svetainėje, 91 Steam
boat Rd. Manome, kad publika 
bus patenkinta ir komisijai ne
turės ką daugiau užmesti. A- 
pie įvairius darbininkų įvykius 
pranešiu vėliaus.

Bedarbis.

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

liūnams barus, štorams “showcasing” ir dirbame
‘visokius medžio darbus, kokius Lik norite 

ir kokių tik reikia 'p <,.
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliąvojam nanuts

iš lauko ir išdidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kąiną,
1 ■' • !’» ‘ ‘ ’ visados: gyaranvuįojąmas pf . 7

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

Tel. STagg 2-2306 ‘ '

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N.

I/O III I IO O Atviri kojų skauduliai, Garankš
tį IĮ gili I ||lĮJa> čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
I B v “ “ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 Iki 8 vak.

28 W. 89th St,

Buvo Liet. Dark Susiv. 
Centro Valdybos 
Suvažiavimas

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį įvyko Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo Centro Val
dybos Suvažiavimas. Dalyva
vo visi CV nariai. Be kitų da
lykų, Centro Valdyba nutarė 
skelbti (sausio, vasario ir kovo 
mėnesiais) Massachusetts val
stijoj, vajų už naujus narius ir 
naujų kuopų steigimą. Laike 
vajaus mėnesio visi. įsto j autie
ji į LDS asmenys galės nau
dotis papigintu įstojimu, o or- 
gantizatoriai gaus dovanas už 
įrašymą į LDS naujų narių.

Lietuvių Darbininkų Susivie
nijimas bus atstovautas Darbi
ninkų Kongrese Washingtone. 
Centro Valdybą atstovaus R. 
Mizara, o jaunuolius—V. 
blackas.

Nutarta ir daugiau visa 
dalykų, kurie savo keliu 
paskelbti LDS organe.

Ręp

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. GUGIS Manager, , 

kuris turi 12 metų, patirimo 
prie išdjrbimo šių prekių. ?

čia yfą puikus pasirinkimas 
; portfelių, valizųj skrynių, *ku- 

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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