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bininkų Kongresą
DETROIT, Mich

32 italų organizacijų konfe

automobilių didėjan 
žinias taipgi rodo f 
jantį rengimąsi kam

Cas Teroristai? I 
metonos Inteligentai 
fokyti Policmanai ir 
Piemens.

Siuvėjas” j

Besiderint del skolų klau
simo sutvarkymo, labai nu
puolė Amerikos prekyba su 
Sovietais. Tos nrekyboš no-1

Visose buržuazijos šalyse,

milionų dolerių 
prieš pačią valdžią,

Taigi per metus 
skaičius pakilo

ė drg. Kirovą. Kalba 
s teroristus, kurie pla- 
dyt Sovietų vadus.

visi • tokie slapti Sovietų 
priešai. Tai jų sėbrai, bu
vę zinovjeviečiaLtrockistai 
dare sumokslus išžudyt So
vietų vadus ir per savo ag

nius nukrypimus. Bet jis 
matote, vėl įsibriovė į sovie
tines mokslo įstaigas.

Dniepropetrovsko ir Kur- yra daržai, sodai, kas palengvi 
sko Universitetuose irgi bu- ,na lapėms praeiti nepastebi- 
vo trockistų profesorių 
Apie tai, sakoma, žinojo tu-

Milžiną Kaulai
SPRINGFIELD, Mo. 

Atkasta labai senoviškos 
pines. Jose rado kaulį 
žmonių, kurie buvę 7 t 
augščio. Tai esą prieš-: 
rinių indijonų kaulaį.

o metu buržuazija naiki 
eikvoja viską: “pervir 
nko ūkio produktų, per 
fabrikų dirbinių, milio 
nių darbo jėgas ir lavin 
tinius gabumus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų5 Dienraštis

(First* Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

bieji jos savininkai 1 
tie patys, tik aplink 
keliais varo senąjį bizji 
šmugeliaudami šalies

WASHINGTON. — Beth
lehem Plieno Korporacijos 
tūzas Charles W. Schwab ir 
penki kiti jos viršininkai 
buvo pasiskyrę $23,000,000 
“bonų”, kaipo dovaną sau 
už “darbštumą, ištikimybę” 

i. Tūli ma-

Vokietija Perką, vis D: 
Automobilių Karo Tjkšl

' BERLYNAS.'— 
pradžios iki rųgpjūČi 
nėšio Vokie ti j apirko 
sieniu 3,370 sunkiųjų 
mobilių; o pernai tuo

Lapes Apsigyveno Kauno 
Mieste

Nesenai viena pora lapių bu
vo apsigyvenusi Vytauto muzė- 
jaus rūmuose. Mat, aplinkui

Šalies išviso.
Tuo tarpu buvo pads 
kita meklerystė: pati

312 Mylių per Valandą
ISTRES. —Francijos la

kūnas R. Delmottee šumušė 
greitumo rėkordą, dalyda
mas po virš 312i mylių per

Sustabdytas Priėmimas Lie
tuvos Piliety bęn

Iki bus priimtas naujas pilie 
tybės įstatymas, priėmimas Lie
tuvos pilietybėn laikinai sustab 

idytas. Naujasis įstatymas, su
prantama, apsunkins svetimša
liams gavimą Lietuvos piliety-

Brooklyn, N. Y., Ketvirtadienis, Gruodžio (Dec.) 27, 1934

“Naujienos” eina vis “geryn

j L.; Nikolajevas sykį buvo iš
mestas iŠ Sovietų Komunistų 
Partijos kaipo Trockio-Zinovje- 
vo šalininkas. Antru atveju jis 
išbrauktas iš Partijos už discip
linos laužymą, nutarimų nevyk
dymą, apsileidimą, išdrikimą. 
Bet tas nekenkia krikštų meis
teriams iš ‘Darbininko” per
krikštyt teroristą Nikolajevą į 
“karštus partijos narius.”

Grigaičio “Naujienos” išleido 
kalėdinį numerį. Savo paveiks- 
lais, pasveikinimais, ir eilėmis

WASHINGTON.’ — Val
diškomis skaitlinėmis, per
nai Jungtinėse Valstijose 
tik iš pašalpos gyveno 13,- 
338,000 žmonių, o šiemet jau 
18,402,000 
beduoniu
virš penkiais milionais. Im
ant visą šalį apskritai, be
darbis vidutiniai pašalnos 
gavo tik dolerį per savaite; 
Oklahomos gi valstijoj tik 
po 92 centus per savaitę te
buvo duodama ištisoms be
darbių šeimynoms.

Tatai matydami, darbinin
kai iš visų šalies kampu ren
ka skaitlingas delegacijas į 
savo kongresą, kuris įvyks 
Washingtone 1935 m. sausio 
5-7 d. Darbininkų kongre
sas išdirbs planus, kaip su
telkti plačiausias minias ko
vai už bedarbiu ir socialės 
apdraudos įstatymą visai

Filipinai, Svarbių Karo
Medžiagų Šaltinis 

' MANILA. — Filipinų sa- 
lose yra gausingi slęugsniai 
chromito, labai svarbios ka
rui medžiagos. • Jungtinių 
Valstijų senatorius M. Tyd- 
ings sako, kad Amerika nie
ku būdu negali paleist Fili
pinų chromo šaltinių iš sa
vo rankų. Nes pačiose 
Jungtinėse Valstijose nėra 
kiek reikiant tos medžiagos 
karui.

NEW YORK. — Komuni
stų Partijos Centro sekreto
rius Earl Browder išsiunti
nėjo laiškus * kiekvienam 
Jungtinių Valstijų kongreso 
nariui: reikalauja, kad kon
gresinė Dicksteino komisija 
priimtų ir Komunistų Par
tijos atstovą, kuris galėtų 
teisingai pasakyti apie ‘ko
munistų tikslus ir jų veiki
mą. šf o vau j a ir del ko kovoja

SAN FRANCISCO, Cal. — Trys inžinieriai 107 pėdų gilumoje, po prie 
plauka, temija garsus ir pagal juos sprendžia apie tvirtumą uolų, ant ku 
rių statoma naujas tiltas, per Gold en Gate.

‘‘civilizacijos”. Kaip dauge 
liui žinoma, Amerikos kapi 
talistai remia Boliviją, .< 
Anglijos kapitalistai I

del Ghac

New Yorko miesto majoras 
iGuąrdia šaukia baigusius ko
rijąs ir Universitetus jaunuo- 
1S stoti į policijos tarnybą, 
d irgi smetoniška malonė, tik 
Ikoma amerikonams inteligen- 
ms. O jų gabumus panaudo- 
nt, LaGuardia tikisi “page
ri t policiją, kaipo įrankį 
■ieš kovojančius darbininkus.

Bedarbes inteligentės Latvi- 
j eina ir gyvulių ganyti. Mo
tosios pįemenės skaito seno- 
škas knygas graikų kalba, ku- 
I studijavo per pustuzinį me-

’arbiainkas” sako, kad 
IžĮudįUL. Nikolajevas “bu- 
carštas komunistų partijos 
L” Bet tuoj kitame saki- 
! pripažįsta, kad Nikolaje- 
juvo “prašalintas iš komu- 

partijos.
eluoja ir net neapsidairo

frontą, kurini įeina jr.Speū 
listų .Partijos kuopa įr ,Lėr 
kų Tautinio Sųsivięiiųjim 
kuopos, ir net parapijinį 
organizacijos. Įvyko j - d 
bendri masiniai susirink 
mai, ir išrinkta delegatai 
Washingtoną.

READING, Pa. —Į Beri 
apskričio Socialistų Part 
jos kuopa, Amerikos Dari

Nfe visiem žinoma blogumas 
sumanymų, kuriuos preziden- 

Rooseveltas ir Darbo Fede- 
iijos vadai perša vietoj Dar- 
Inkų Bedarbių Apdraudos 
iaus H. R. 7598. 
Skirtumai tarp tokių -streik- 
žiškų sumanymų ir tikros 
iarbių apdraudos yra gerai 
ėstytį <#iuyėjyję,”. . orgape v
stovių Siuvėjų Darbo Unijų ‘vedami, Amerikos valdovai 
mybės‘ I,yįos. • Tatartitii j datysią didelių* misileijiimų 
ič tas “Siuvėjo” straipsnis Sovietamsdelskolų.išlygini- 
rskaityti’draugams, kurie su- mo. <_ . . h : /[ .. 
uria su darbininkais, vis dar 
jitikinčiais Rooseveltu, kas įsibriovę Italai Veda 

sau Kelią Abyssinijoj
ADDIS ABABA 

Abyssinijos kareivių; stovy
klos Gerlogubi nuolat skrai
do kariški Italijos lėktuvai 
iš Somalilando. Po pirmiau 
padarytam užpuolimui iš 
italų pusės, jie įsibriovė į 
Abyssinijos žemę, užėmė 
A f duba ir dabar tiesia sau 
vieškelį svetimoj žemėj tarp 
Radii ir Ado. Abyąsinija 

Pa- išnaujo r protestuoja ' Tautų 
Ikerdynė eina Lygai, reikalaudama suval- 
balo šaltinių. Idyt Italijos imperialistus.*'

komunistus h'
Amerikos, o amerikiečius, nūs

Mūšiai Kalėdų Dienoj
BUENOS AIRES. — Bo

livijos ir Paraguayans val
džios nesustabdė karo mū
sų nei kalėdų dieną. Net 
pasauliniame kare būdavo

liuciniai. reakciniai gaivalai* 
ir bandė sumušti Lenino 
mokslą anie revoliucija.

Prof. Vladimirovas buvo 
iš Komunistų Partijos išme
stas 1928 metais už trocki-: caristai

Penkiais .Milionais 
Padidėjo Šelptinųjų.‘Į^ 
Armija Vien Šiemet

į moms. Dabar Vytauto kalne 
(pastebėta nauja pora lapių. Jos 
gyvena pietinėje parko pusėje, 
kur yra šlaitas, o po ąžuolų šak
nimis didelės uolos.

i . Skaičius. .. . j .
Vilniaus miesto ; gatvėse vis 

daugiau renkasi bėdarbių. ‘Iki 
lapkričio pabaigai suregistruota 
apie 9,000 bedąrbių. - Lenkų vy
riausybė bedarbius nešęlpia, nes 
tam reikalui “nėra” lėšų. ‘ , 
ginklavimuisi surandą pinigų.

Be kitko, jis Ii Kom. Partijos vietinių ko 
L pasakė mitetų vadai, bet pro pirš 

trockistinę kalbą Žemdirby- tus į iuos žiūrėjo. E „Ir

stės Kolegijos studentams tie vadai yra iš vietų praša 
Rostove. Jis tvirtino, būk linami bei disciplinuojami, 
bolševikų: revoliucija i • T — 1 1 V • ‘ ’

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

1............. "

Kongresinė komisija buvo ------------------- *
sūdaiyta' Yiėva • tyrinėti W- 4*90 an a aaa ruu* c 
kiėčių fašistų Veiklą Ameri- $£«)?vvu,Wv - UOVaild 
Dickstein ir kiti “tyrinėto- Į Šešiems Išnaudotojam 
jai” ! visą domę .. atkreipė 
prieš Komunistų Partiją. Jie 
pašaukė* Darbo Federacijos 
vadus ir f asistuojančius po
litikierius liudyti prieš1 ko
munistus.

Tuomi tyrinėtojai priruo- 
šinėja “pagrindus”, kuriais ir kitas dorybes 
remiantis kongresas* galėtų žesni šėrininkai užvedė prieš 
išleisti Prekybos . Rūmo ir juos bylą del nelegalio pini- 
Fabrikantų Sąjungos suma

Partijos narius brukt į ka
lėjimus.

Drg. Browder savo laiške 
sako, kad tokie “tyrinėto
jai”, kalbėdami apie “demo-į Baisus Kopūstų Pigumas, 
kratijos” apgynimą, ištikrų-1 Marijampolėn privežama dau 
jų rengia dirvą- fašizmui' gybė kopūstų. Parduodant ūki 
Jungtinėse Valstijose. Ry- pinkai už 60 kopūstų galvų te--kurį korporacija turėjo ap- 
šyj su tuom jie bijo net iš- g,auna tik 70 iki 90 lietuviškų tarnauti didį NewaEko Por- 
girsti nuo Komunistų Parti- ęentų, tai yra 7 iki 9 ameriko- to armijos centrą. To cent- 
jos atstovo, ką Partija at- uiškų centų; reiškia, vidutiniai,(^ įrengimui valdžia išleido 

atsieina apie 8 kopūstai už kiek-i<j»įi 500.000. 4 •
vieną amerikonišką centą. . 1 "' ' ' ' ' ' k • ' 1 * • • 1 5

... - , aštuonis metus Wash-
Vilniuje Pidej^ ' Bedarbių jnfftono' Valdžiai: sumokėjo 

$4^92,546 mažiukei Mercur 
korporacijai už priėmimą 
armijos daiktų į ąąvę .san
dėlius.^7' V'7

,Pagal pąčios korpprącijos . v_ x .
apyskaitas, per tą laiką ji- ’^jyeze 1,480 tokjų

Bet nai turėjo išlaidų $3,000,000. bihų. Jie yra naūd 
reikalams.

inteligentų perviršis.
naujieji Kauni jos inteligentai 
neturi kur dėtis. Todėl Sme
tona daro jiems “malonę”: 
augųjį mokslą baigusius, inži
nierius, gydytojus ir kitus, jis 
dabar priima į karininkus. Vei
kiausia tikisi tuom sustiprint 
fašistinę (Našią armijoj.

HitĮeriška$, Ožys
“Lietuvos Keleivis” rašo, kad irenciją išrinkta 4 delegatai 

Klaipėdos kr. vieno Milkyčių iį darbininku kbngresa Wa- 
Ūkinihko Ožys pasileidęs nubėg-1 shingtone. Delegatus tain 
davo įpas apylinkės, ožkas. Vie
ną kartą ožys sugrįžo... su hit
lerišku kryžium ant nugaros. 
Vienas jau v tuo tarpu susektas 
Neumano partijos narys buvo 

entą L. Nikolajevą nušovė ožiui tą kreivą kryžių iškirpęs 
drg. Kirovą Leningrade. Su smala ištepęs.
tokiais sandarbininkauja ir'. Hitlerininkai, vadinas, ir 

ožius traukia į savo partiją.

kijos. • irius, kurie skleidė Trockio-
------------------- Zinovjevo nukrypimus. Tarp

Sovietai Susitarsią su ; :profesorius
Amer’ka del Skolų dar OTUodžio 7 d

YOKOHAMA. — Sovietų 
Sąjungos ambasado riūs 
Jungtinėms Valstijoms, Al
eksandras Trojąnovski, da
bar staptelėjęs Japonijoj, iš
sireiškė, jog neužilgo bus ( 
prieita prie susitarimo tarp niai pasakojo, būk valstie 
Sovietų šalies ir Amerikos, Įpiai abelnai esą. prieš-reyo 
kas liečia buvusias Rusijos 
skolas.

Maskvoj esą manoma, kad 
Jungtinės Valstijos sutiks 
nusileisti iki $100.000,000 iš
viso. Tai būtų tik penktos- 
šeštos skolų dalies atmokė- 
jimas.

Jungtinės Valstijos na- 
skolino Kerenskio valdžiai 
Rūsijoj $187,000.000; Sovie
tai konfiskavę $350,000,000 
Amerikos piliečiams pri
klausančio turto; be to, am
erikonai Rusijoj po revoliu
cijos praradę $35,000,000 Še
rai s-bonais. Tuo būdu Am
erika suskaito $572.000,000 
vadinamų “školų” iš Rusi-

V nięk,p Komunistų Partijos orga- 
nedavė valstiečiams apart, nąs, “Pravda”, rašo,- kad tU- 
žemės pervedimo į valdžios' . rėš būt iš mokyklų iššluota 
rankas; jis.taipgi trockis.ti

atrus ir kitus fundijimus 
armijos oficieriams bei val
džios inspektoriams. Bet ir 
tai dar korporacijai liko 
$1,692.546 virš visų klastin
gų išlaidų. . :

gų savinimosij Bet Jungti- mas po virš 312; mylių vper:. Pagal kontraktą, 90 nųo- 
nytus įstatymus; prieš Ko-!nių Valstijų Augščiausias valandą. Greičiausias pirm šimčių gryno pelno turėjo 
munistų Partiją:* uždraust Teismas dabar parėmė tuos jo lakūnas buvo amerikonas būt sugrąžinama valdžiai, 
ją, padarytnelegale/ateivius šešis grobikus ir pripažino Wedell; kuris? 1983 metais;Bet korporaęija per ištisus 

deportuoti iš jiems teisę/imti .tokius bo- skrido 305 mylias per valan-, aštuonis metus sugrąžino 
amerikiečius, nūs. dą. < <. : ; ; Jvaldžiai tik 59 centus pelno

gų “Darbininkas” tebe- 
L prieš bolševikų “terorą” 

ŠąįjUpgoi.j Bet jis savo

WASHINGTON 
kongreso karinių reikalų 
komiteto viena komisija su
rado naują suktybę, per ku- no racija, kuri 1926 me 
rią valdžia leido Newarko buvo verta $5,000, po t 
Mercur korporacijai varyt metų tapo perleista r 

šmugelį “skirtingai” korporacija 
j $151,000, tai yra už 30 

Mercur sandėlių korpora-jkiu brangesnę kainą, 1 
cija buvo įdėjus tik $5,000 į yra suprantama, kad pt 
savo biznį. Bet valdžia pa
darė su ja kontraktą, pagal

thodistų bažnyčia siunčia 
delegatus į darbininkų kon
gresą kovai už bedarbių ap- 
draudą. *

BIRMINGHAM, Ala. •— 
Visa eilė Darbo Federacijos 
unijų lokalų užgyrė wash- 
ingtoniškį darbininkų kong
resą ir sius savo delegatus.' 

NANTICOKE, Pa. — Ke
turi lokalai Jungtinės Mai- 
Inierių Unijos jau išrinko de
legatus į darbininkų kong- 
I resa: išrinksią dar trys kiti. 
Iš Wilkes-Barre srities dau
giausia delegatų bus anglįa-

'MINNEAPOLIS. — Dar- 
bo Fęderacijos Narių Komi- 
tėtps Kovai’ už Bedarbių 
Apdraudą sušaukę koįfe- 

,pat išrinko Darbo Federaci- jrenciią, kurioj dalyvąvo atr 
(jos Tepliotojų Unijos 37-tas Istovai nuo 16 unijų. J dąr?. 
ir 42-ras lokalai. Lenkai . bininkų kongresą nuo jų bus 
darbininkai sudarė bendrą! atsiųsta bent du delegatais

■ Itt'.-J...-1. .1. .. I.« » ____----------------------------------------------- -------------------------------------- 1 --------

i Korporacija su Armijos Galvomis Nusuko 
Milionus Dolerių nuo Amerikos Valdžios

Istanbul. — Turkijoj išlei
sta naujas įstatymas, kad 
visi apsigyvenę graikai atei
viai turi prie savo pavardžių 
pridėt galūnę “oglou.” Tuo , 
būdu iš pačios pavardės ( 
turkai galės pažint visus. 
graikus, prieš kuriuos da- į 

f bar neršęia Turkijos patrio- riausybė pradėjo valyti Ii
taip ir Lietuvoj susidarė didelis t&L Graikijos valdžia del to vidurinių ir augštųju mo

Ypač jar labiau supyko ant Tur- kyklu mokytojus ir nrofeso

n
1 d

r t ■
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Entered as secqrid claW matteiri Mąfcįh 11, 1^24, 
the Ijost Office at Brooklyn, N. i., uhider tHe*

• * ’ ‘ ’ of 'March’ 8,' 1879 I ‘ ,

mano m kita Federacijos lyderių ir Roo- 
I sėvėltbl agentų veidas mums labai pažįs
tamas^ Todėl jų šis nusistatymas prieš 

> darbininkų kongresų mus nė kiek neste
bina. Priešingai, jų šis žygis padarė dar
bininkų kongresų daug svarbesniu. • Prie 
jo mums reikia rūpestingiau ’ prisirengti, 
padaryti jį tikrai sėkmingu. Kongreso 
darbai užduos smūgį ne tik bosams, bet 
ir jų pakalikams, jų agentams darbinin
kų judėjimo eilėse.' -

■ » ' * . .

Astuoni Mėtai nuo Nužudymo ‘
1 tūrių Komunistų

Gruodžio '27 d’ ryte, 1926 m.’, Kaune ’ 
kruvinoji Smetonos valdžia sušaudė 
draugus Požėlų, Giedrį,- -Čiornį ir Grei- 
fenbergejį—kęturius vadus Lietuvos Ko
munistų Partijos ir fLietuvos Jaunųjų 
Komunistų Lygos. t ’Tai bus a&umįimą- ! 
tai nuo > to žmogžudingo fašistų .žygio. 
Smetona ir Voldemaras manė, kad jie, 
nužudydami komunistų vadus, sunaikina, 
komunizmų Lietuvoje. Bet apsiriko. 
Tos idėjos, už kurias mūsų tie keturi 
draugai didvyriškai kovojo gyvi' jbūdš- 
mi, pasiliko gyvuoti; plėstis, laimėti nau
jas darbininkų ir valstiečių- mases. • Ko^. 
munizmas pasiliko gyvuoti.

Astuoni metai Smetonos fašistinių bu
delių viešpatavimo buvo aštuorli I metai 
neapsakomo vargo ir skurdo Lietuvos 
darbo visuomenei. Buvo aštuoni metai 
areštų ir nuteisimų revoliuciniams dar?-; 
bininkams, kurie drįso-tęsti komunistinį 
darbų. Bet mūsų draugai^, Lietuvoje 
rankų nenuleidžia. Lietuvos Komunistų 
Partija ir Lietuvos Jaunųjų Komunistų 
Sąjunga gyvuoja ir: veikia L ' i i.».

Mes, Amerikos lietuviai darbininkai; * 
minėdanii šitas aštuonių metų sukaktu
ves nužiidymd mūsų draugų, pasižadame 
visais būdais pagelbėti Lietuvos kovotos 
jams nuversti kruvinųjų Smetonos vaL* 
džią. Mes neužmiršime draugų Požė
los, Giedrio, Čiornio \iri;^reifęnbęrgerio 
einant mirti ugningo , pakvįętimę.’ t^sti 
kovą už- komunizmų. . , ; f

Mes raginame visus, draugus, visas 
darbinirikiškas organizacijas energingai, 
dalyvauti dabartinėj Priešfašistinio Su
sivienijimo kampanijoj už parėmimų ’ 
•Lietuvos revoliucinių politinių kalinių. 
Remkime juo$ medžiaginiai ir moraliai. 
TTegul Smetonos fašistiniai budeliai iš
girsta, kad mes neužmiršstame nužudy
tų draugų, nfeužmirŠtame ir tų, kurie 
šiandien yra pūdomi ir kankinami Lie
tuvos kalėjimuose.

Kur /‘Opozicija’’ Skiriasi nuo 
Komunistų Partijos?

I* ■ ' ! į I • ■ ■ f 1 h
i , 4 Loves,tono vadovaujama ‘ amerikinė 

“Komunžstinė Opozicija” visais pamati
niais klasių'kbvbs klausimais griežčiau
siai skiriasi nuo Komunistų Partijos. ; Jos 
visa veikla nukreipta prieš Komunistų 
Partijos veiklų. Paimkime kelius pavyz
džius’. ................

Darbo unijos. Karščiausiu užgyrimu

Kodėl Green ir Woll prieš Darbi- 
K ninku Kongresą?

Šiomis dienomis Amerikos Darbo Fe
deracijos vadai išsiuntinėjo platų cirku
liarų lokalėms unijom^, kuriame, įsako
ma joms nieko bendro neturėti su . šau
kiamu Washingtone darbininkų kongre
su sausio 5-7 dd. už bedarbės ir spcialę 
apdraudų. Grūmojama unijų nariams 
ir lokalams skaudžia; bausme, jeigu jįęj 
vadų prjsakymo nepaklausytų. Federa- . 
cijos biurokratai meluoja, sakydami; būk' 
šis kongresas būsiųs naujas komūhištų' 
skymas pasigauti orgapizuotųs dąrbininr, . 
kus ir piskui’juos atkreipti) prieš tParbp, t 
Federaciją. suburti /T

Nieko panajsaus. šis darbininkų kon
gresas, kurio pasisekimui darbuojasi Ko
munistų' Partija ir visas revoliucinis jū-- 
dejimas, bus galingas organizuotų darbi
ninkų pasisakymas už apdraudę bedar
biams, prieš alkį. O Darbo Feder'acijdš1 
Vadai priešingi kongresui tik Todėl, kad 
jiems nerūpi gerovė ir reikalai šešiolikos 
milionų bedarbių ir jų ^šeimynų. Tiems 
biurokratams rūpi bosų ir valdžios rei
kalai. Jie žino, kad įvedimas tokios ap- i 
draudos, kokios reikalauja Kdinunistų < 
Partija ir kokios pareikalaus Washing- 
tono kofigresas, būtų smūgis bosams ir 
valdžiai. Šitos apdraudos kaštus tūrėtų 
padengti ne patys darbininkai iŠ savo 
kišenių, bet kapitalistai ir jų valdžia. -

Klausimas aiškus. Greeno, Woll, Uill-

| AmerikpS; Ęartyo Federacijos chicaginis 
! orgąnūs “Federation News’l l (gruodžio, 

15, 1934) perspausdina ištisai Sukniasiu- ■ 
vių Unijos Lokale 22 “Progresyvių Gru- 

,pė$” re^kcidriiškų pareiškimų prieš Ko
munistų Partijų, prieš Adatos Amatų In- 

; dustrinės Unijos pasiūlymų reformistinei 1 
linijai j del vienybės. 'Tame pareiškime 
šaukiama, kad senoji unija ištolo nepri
leistų komunistų ir kitų revoliucinių uni- 
jigtų, nes, girdi, “jie atęina pas mus ap
gavimo tikslais”.' Tai pareiškimas, juo- 
desnio už kurį nei Green, nei Hillman 
negalėtų iškepti.

Bet kieno tas pareiškimas ištikrųjų 
yra? Kas yra per viena ta “Lokąlo 22 
Progresyvių Grupė?” i Ogi Lovestono 
“Čpožicijoš” klikutė, kurios priešakyje 

: stovi Saša Zimmerman; Lovestono dėsi- 
% r • .1

’ nė ranka—tvirtesnė net, negu Patersono , 
' Kelleris. ' ; 1 i • ;' . j -: i i !

Antras pavyzdys. Bendro fronto su-; 
tartyje tarpe Socialistų Partijos ir Ko
munistų' Partijos1 organizacijų pepkiose 
pietinėje valstijose pasakyta, kad bus su
vienytai kovojama už:^“agresyvį darbo 
..unijų;.eilinių marių judėjupą Amęrikos* 
Darbo. Federacijoje.7, Lovestonas pa- ■ 
smerkia šitų punktų ir klausia: “Kokiu 
pamatiin-ar pamatu Komunistų Partijos 
vedantus darbo unijų griovimo progra
mos?” (“Workers Age”, gruodžio 15 d., 
1934.) Tai kalba Amerikos Darbo Fede
racijos biurokratų. Jie irgi šaukia visais 
kampais, kad Komunistų Partija “griau- 

, na darbo unijas.” Lovestonas, vadinasi, 
padeda Greenui loti prieš komunistus.

Ir tai natūralūs dalykas. Sovietų Są- 
jungoj e Zinovjevo-Kamenevo-Trockio 
“opozicija” virto baltagvardiečiį įran
kiu. Amerikoje Lovestono “Opozicija” 
virto Amerikos Darbo biurokratijos įran
kiu prieš Komunistų Partijų.

B'ėftdro fronto klausimas: Kaip jau 
minėjome, pietinėse valstijose tarpe Ko- 
muriistų Partijos ir Socialistų Partijos 
padaryta bendro fronto sutartis. Ar 
Lovestono “Opozicija” džiaugiasi iš to? 
Ne, ne tik nesidžiaugia, bet pasmerkia. 
Tam pačiam “Workers Age” numeryje 

' editoriale Lovestonas šaukia, girdi, kaip 
tik šitoks bendras frontas nėra joks ben
drus frontas, kad jis tik diskredituoja 
bendrų frontų!” Kodėl? Ogi todėl, kad 

? jis padarytas su Socialistų Partijos eilij1 
nįaift nariais, o ne su vadais, kurie Bos- 

t £yno susirinkime aimete Komunistę Par- 
> f i jQ?(. pasi^iyinąį '''' \. i
?„Kad?l Lovestonas smerkia pietinių val
stijų bendrų frontą? Todėl, kad visa jo 
bendro-fronto filozofija apgailėtinai su
bliūško. tfis visuomet skelbė? kad reikia 
bendro fronto iš viršaus, tarp vadų ir su 
vadūis, kad KOmūnistų Partijos bendro 
f rimto' taktika, bendro frdnto su eiliniais 
sočialištais,1 ėsanti nesąmonė ir t. t. Bet 
čia, dabar, padaryta b&idro fronto įutar- 
tisy, nepaisant Socialistų Partijos vadų. 
Štai kodėl Lovestonas taip pyksta. Bet 
tai jo pnties ir jo “Opozicijos” nelaimė.

Kova prieš karą ir fašizmą: Visi są
žiniški revoliucionieriai sutinka, kad ne
senai įvykęs Chicagoje kongresais prieš 
karą ir fašizmą buvo didįelis atsiekimas, 
didelio laimėjimas., Subudavojimas Ly- 
gos Kovai Prieš Karą ir Fašizmą, ku-

: rLAIS.Vfi :
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rioj Komunistų Partija'lošia svarbių ro-J 
lę, yra tikrai svarbus žygis. Bet ką sa
ko “Opozicijos” vadai?' “Workers Age” 
puola ant tos Lygos daug aštriau, daug 
žiauriau, negu1 Socialistų Partijos vadai. 
Visai nerausdamas, Lovestonas reikalau- > 
ja, kad Lyga būtų paleista, likviduota, 
nes, girdi, “jinai nėra šiandien ir nėgali 1 
vi^ti ateityje organizacine ašimi tikro 
jddejimo prieš karą ir fašizmą.” Vadi
nasi, jinai turi turi būti sugriauta. O, 
Lovestonas griovimo ekspertas!

Betgi Komunistų Partija, kuriai rūpi , 
kova prieš karų* ir fašizmų, sako, kad tu-; 
ri Lyga gyvuoti, augti, plėsti savo veik
lų, laimėti sato pušėn naujus šimtus |ūk- 
stanęių organizuotų darbininkų, farme- 
rių, smulkių tyįzniėrių ’ ir profesionalų. 
Jau ji atstovauja virš milionų organizuo
tų masių.' Tik darbininkų judėjimo prie- , 
šai gali siūlyti 'jų' griauti. > • ' ■ , n

Washingtono koiigresaš:' Nėra abejo
nės, k;ad kovoje įiž bedarbių reikalus šau
kiamas WasJjingtdne darbininjkų kongre
se sausio 5-7 dienomis yra >,toks ’ žygis, 
prie kurio pravedimo turėtų prisidėti visi 
kovotojai. Bet kpip atsineša Lovestonas, 
kuris maskuojami “komunisto” skraiste? 
Jis atvirai pasisuko tam pačiam “Work
ers Age.” Jis šaukia prieš kongresų ir 
prieš Komunistų Partijų, kuri darbuojasi 
del jo pasisekimo—šaukia taip nachališ- 
kai, kaip ir Amerikos Darbo Federacijos 
biurokratai. Netikite tam? Well, iš
girskite “Workers Age” balsų. Skaito
me sekamų:

“Tai kas gi per vienas Nacionalis Kon
gresas už Bedarbės ir Socialę Apdraudų? 
Ogi niekas daugiau, kaip vėliausia Ko
munistų Partijos lėlinė organizacija, tai 
tik kitas vardas del subankrutavusių be
darbių tarybų. Tai tik kita ‘raudonoji’ 
popierinė organizacija šiandien ir niekas 
kitas negalės iš jo išeiti.” • ! u

Į
Kaip sau norite, bet Sodaliptų;Phr|tijob 

vadai dar . nedrįso šitaip bjauriai išnie
kinti, šitų didelį korjąreąų,f į’kurį 'šiįhtai 
ir šimtai ,organiza!cijiį išdarbi unijų yra 
išrinkę delegatus. Jeigu mes neklysta
me, tai'S. P. žada'pasiųsti į kongresų sa
vo “daboklius”—neoficialius atstovus. Gi 
Lovestonas kaip tik šituo svarbiu mo
mentu, kuomet Komunistų Partija ir vi
sas revoliucinis judėjimas visa energija 
rengiasi prie šio kongreso, bjauriai jį nie
kina, prisideda prie Grenų, Wollų ir Ro- 
osevelto šauksmo prieš kongresų. Tai ši
taip toli Lovestono “Opozicijos” vadovy- 
-bė ir jos orgaųas nusikraustė, į imperia
listinės buržuazijos liogerį. f

Bedarbių Tarybos: Komunistų Partija 
visais; būdais remia iri būdavo j a {Bedar
bių Tarybas. Tai bedarbių organizacijos, 

i kurios )Vedė ir veda* šiandien didvyriškas 
■ kovas prieš alkį, už; bedarbių interesus. 

Gi Lovestonas, kaip matote‘iš virš pa
duotos1 citatos, paskelbia 'Bedarbių Tary
bas subankrtavusiomią orgahizacijomis’!’ 
Kam čia'pasitarnaujama? Pasitarnau
jama Roosevelto valdžiai, duriama peiliu 
Iš užpakalio bedarbių judėjimui, bedar
bių kovai už duonų, už gyvenimų.

Užteks šių kelių pavyzdžių, kuriuose iš 
paties Lovestono lūpų įrodėme, kad ame
rikinės “Komunistinės Opozicijos vado
vybė visai išsigimė į nachališkų Komun. 
Partijos ir visos darbininkų klasės prie
šų. Todėl nereikia stebėtis, jeigu vie
nas po kitam Lovestono suvedžioti darbi
ninkai trenkia “Opozicijų” šalin ir grįžta 
po Komunistų Partijos vėliava.

Reikia atminti, kad lietuviška “Opo
zicija” yra oficialiai prisidėjus prie “Am
erikinės Opozicijos”. Lovestono progra
ma yra Prūseikos-Butkaus progahma. 
Tie patys keliai. Ta pati kalba. - Tie pa
tys tikslai. “Naujoji Gadynė” yra politi
nė kopija “Workers Age?’

Du Pasauliai " Vienas 
iš Jų Turės Mirti

k . . • . /1i ii.

Sovietų Sąjungoj socializmo 
tvarka dideliais žingsniais eina 
pirmyn, o tuom kartu kapita
listiniame pasaulyje viešpatau
ja dar niekad .pirmiau negirdė
tas krizis. .’. 

\ • 1 . ■

Reakcioniškiausios kapitalis
tinio pasaulio šalys (Vokieti
ja, Japonija ir kitos) jau ne
gali toliau pakęsti Sovietų Są
jungos gyvavimą. Jų valdonai 
bijosi, kad revoliucija gali per
simesti į jų šalis. Užsienio im
perialistai apsijungė su socialis
tų vadais, rusais baltagvardie
čiais ir pasirįžo'būtinai išsporg- 
dinti taiką, sugriauti tą stabili
zaciją, kuri dabar buvo tarpe 
darbininkų pasaulio—Sovietų
Sąjungos ir kapitalistinių vals- 

. tybių.
Visi imperialistai mano, kad 

jeigu jiems pavyktų sunaikinti 
Sovietų Sąjungą, tai ne tik su
mažintų proletarinės revoliuci
jos pavojų, atstumtų proletarių 
nę revoliuciją atgal, bet ir kri- 
zį sumažintų, nes šešta dalis pa
saulio (Sovietų Sąjungos terito- 

tiriiams pasauliui...
Tą gieda fašistai, tą turayo- 

ja ir męnševikaįvalai. Socia
listų Antro Inteynąęiopalo teo
retikas Kari Kautskis parašė 
knygą vardų: ‘'Bolševizmas Nu
siminime” 
šo:

sirerigimą karui. • ' Ir dar 
šijasi, kad tada, nuvertus 
vietų valdžią,; Socialistų Parti
jos sutvirtėtų, nes jų vadų iš
davystes nebūtų kam kelti, nes, 
mat, Kautskis tiki, kad su su
naikinimu Sovietų Sąjungos bū
tų sunaikinti ir komunistai.

New Yorke buvo sušauktas 
bendras susirinkimas prieš So
vietų Sąjungą. Jame dalyvavo 
monarchištas Nikola j ev, rusai 
menševikai ir eserai Ingerman, 
BrailoVski, Komiakov, černov ir 
Kolyšnikov, reakciniai popai, 
fašistiniai vadai nuo Amerikos 
Darbo Federacijos ir jų tarpe 
Amerikos Socialistų Partijos 
kalbėtojas A. Lee, didžiausias 
melagis apie Sovietų Hearsto 
didlapių Isaac Don Levine ir ki
ti.1 Jie savo priimtoje rezoliuci
joje reikalauja:

"Grąžinkite Rusiją į kultūri
nių tautų šeimyną!” Reiškia,, 
jie šaukia, kad Sovietų Sąjun
ga būtų paversta į kapitalisti
nę šalį. , ,

tiė-
So-

bdUHU ^OvVXtJLU £)cįj Llli^Uo bCI 1LO- . ?. *

rija) būtų sugrąžinta kapitalis- Renegatų-Fašistų Vienybe
> • I • *••>•• • J f ■ . • J

Ketvirt, Gruodžio. £7,

Vb slaptai fe Į
kijos! * ’ . ' 1 '
‘Ir;veik visi jie buvo atvykę 

giųkluotį bombomis, > gmėiatb~ 
’mis, revolvėriais, lead naikinti 
Sovietų Sąjungos veikėjų gy
vastis, sprogdinti fabrikus, dirb
tuves.

Aišku, kad Hearsto ir kitų 
darbininkų priešų spauda turi 
lieti ašaras juos apveikiant. Juk 
tai jų agentus sučiupo Sovietų ' 
Sąjungos valdžia ir sušaldė. 
Juk tai skauda jų siuntėjams.'

....
Sovietų Liaudis už SovietUS

Jau pasiekė mus Sovietų Są
jungos laikraščidiį aprašą drg. :' 
Kirovo mirtį ir tuos teioriiHįp 
žygius. Visi jie padidinti, ge- 
dulingi, pilni karštoš ndafcykah- f 
tos. Sovietu 'priešafnš.' Tdįd' ”' 
šimtai rezoliucijų, fabrikų, dirb- 
tuvių, kolchozų,.. Raudonosios 
krjnijos dalių, 170,000,000 gy
ventojų štovi kaijb mūras ūž JSo-vl 
vietus, už Komunistų^ Partiją,'^'4*' 
ūž Staliną ir. kitus vaidus. 

[niekados taip masės (pebuvp. ;:: 
karštai) nusistatę^ už Kofnunistįų j U 
Partiją, kaip dabar. Į>rg, Ki- - 
rovo laidotuvėse Masktpie da-* o 
lyvavo 1,300,000 žmonių. Visoje \\ 
Sovietų Sąjungoje, kur tik bu- 
vo galima nepakenkiatnt darbui, 
ant 5 minučių buvo apsistojęs 
judėjimas ir dafbas.

Jeigu Japonijos imperialistai 1A 
drįs pulti Sovietų šalį, jeigu ka- : - 
pitalistinis pasaulis pradės katą > 
prieš darbininkus ir valstiečių • 
tėvynę ,tai mes galime pakarto- j?. , 
ti drg. Kuusineno, Komunistą7..,. 
Internacionalo veikėjo pasaky- J 
tus XIII Plenume žodžius: “Lfi- f. 
pomis Japonijos Arakfo kalba 
Anglijos kietakakčiai, Vokiėtijos 

, fašistai ir visa burždaaija prieš' į 
Sovietiį Sąjungą. Kurah prieše -• 
Sovietų Sąjungą jie< gali stoti, 
bet išeiti iš to karo < jiems su ■ - 
sveikomis:galvomis jau neteks.”

Reikia atminti, kad Sovietų 
Sąjungos; pusėje stpyės ųe 
jos gyvęntojai, bęt viso pasaulį^ 
revoliuciniai darbininkai, far^ 
meriai, kolonijų pavergtų gy
ventojų šimtai milionų ir Vi-S J 
sierų^ jjiems vadovaus gėri^rklis 
pasaulinės“ f evoliucijos štabafc-L 
Komunistų '.Internacitmalds su ’ > 
savo kovingomis sekcijomis. ’

D. M. š.

•rt

Kaip tik .tuoni momentu Ja
ponijos t imperialistai padidino 
provokacijų žygius prieš Sovie
tų ’Sąjungą Tolimuose Rytuose, 

: kad užkurus karą.' Pereito'sek
madienio' ’Hėarstd la4kfaščiuos«e; 
Isaac Don Levine;' kuyis -išvien 
su sočialistaiš dalyvavo mitin
ge, rašė: "Sovietai pradėjo 
puolimą ant Mandžurijos des
peratiškame bandyme, kad pa
slėpus ir sumažinus komunistų 
susmukimą namie. 17 metų at
gal bolševikai laimėjo paversda
mi Pasaulinį karą į civili karą. 
Dabar bolševikai bando save iš’ 
gelbėti paversdami namų civilį 
Jcarą į kitą Pasaulinį Karą.” 
Tai bjaurus Japonijos imperia
listų karo žygių pateisinimas ir 
puolimas ant Sovietų Sąjungos! 
Toliau jis meluoja, būk prieš 
Staliną sukilę Komunistų Par
tijos nariai ir Raudonoji Armi
ja, kuri pasirengus iš orlaivių 
sudaužyti Kremlių su Stalinu!

Teroras ir Kų Tas Reiškia?
Iš visko matyti, kad nužudy

mas drg. Kirovo buvo supla
nuotas ne vien Jugoslavijoje, 
bet su ta teroristų organizacija 
labai susirišę Japonijos, Vokie
tijos ir kitų šalių imperialistai « • _ -V ▼ 1 I •* /»
boja Hearsro didlapiai ir gina 
toki Isaac Don Levine plunkš- 
nabraižos, piešėjai Powers, Ho
over ir kiti.'
‘ Sęyietų Sąjunga, susekė lėro- 
fistusp Žmogžudžius ir kenkėjus. 
Ji patraukė juįs žūsakoniybėn. 
Lenin^adę teroristus teisė Ma- 
^tulevic, Dhmitto’v ir Ryčkov tei
sėjai ir surado, kad "Didelė di
džiumai kaltinamųjų slaptai at
vyko į Sovietų Sąjungą iš Fin- 
landijos ir Latvijos ir ^mažesnė 
dalis iš Lenkijos, ginkluoti ir 
teroro tikslais.’1

’ Maskvoje teroristus tęįsė Go- 
riačey, Zarianov ir Ulrrich ir 
surado, kad !(jie atvyko žudyti 
Sovietų vadus, veikti prieš So
vietų valdžią. Teismas surado, 
kad didele jų didžiuma atvyko į 
Sovietų Sąjungą Slaptai per 
Lenkiją ir dalis per Latviją.”

Minske buvo nuteista elemen
tai, kurie taipgi f Sovietų šalį 
atvyko: slaptai ‘ iš Lenkijos. 

L Ukrainoje nuteisti niekšai, 
kurie į Sovietų Sąjungą pribu-

ŠYPSENOS

Paskutinis žodis
Žingeidus:—Pasakyk, ko

dėl moteris lipa iš gatveka- 
rio atbula?

Gudruolis:—Todėl, kad 
pasakyt paskutinį žodį kon
duktoriui.

Dvi Puses, bet Ne Vienodos
Buržuaziniai filosofai vi-

ir Jungtinėse Valst. juos gio- (suomet įpratę brukti posakį,
K — - J 5 1 1 a. ’ i 1x1 /xIxtti zi 1 r 1 4 \ f* i

< H Jau mūsų spaudoje buvo pla
čiai rašyta apie* bjaurius fašis
tų planus, , su kokiais ,j ię vyko, į 
Soviėtvų i Sųjųngą-r-žudyti, Ko
munistų Partijos vadais, viską 

^naikinti, ardyti iy gaiduti- Tuos
Jis ten ve kaip ra- planus užsienio imperialistams 

.. j j ir fąšistamš \ gelbėjo pravesti
"Demokratijos pergalį RusF, tūli elementai, buvę TrOekio- 

joje ne tiktai atidarys pasauli- Zinovjevo-Kainehevo pasekėjai.1 
nei prekybai rinkas Rusijoje, Kodėl? Todėl, kad'Trdckio ir 
bet tas labai paveiku plėtimui jo pasekėjų 'teorija apie> Soviė- 4 
rinkų ir naikinimui krizio. Da- tų valdžių yra “termidorinė0,. 
bar mes turime tiesą manyti, pagal kurią jie mokino, kad' 
kad jeigu Rusijoj laiUiės demo- Sovietų valdžia, o kartu ir Šo- 
kratinis jūdėijmas, tai visai vietų Sąjungos Kofpunistų Par- 
Europai bus didžiausi rezūlta~ tija išsigimė iš darbininkų vai
tai : nugalėjimas krizibi sutvirti- džios ir partijas., Reiškia, ji nė- 
nimas socialistinių partijų ir fa darbininkų. ir valstiečių val- 
Europos nusiginklavimas.” I džia, o jeigu taip, tai ją reikia 

Senas darbininkų išdavikas—'nuversti, sunaikinti. Jie susiri- 
Kautskis kaip 'tik £ieda tą pat šę su užsienio kbntr-revoliucid- 
pasaulio imperiįfįštų ir fašistų nieriais, jie įj^isldėjb prie nu- 
giėsmę/ būk bO^eVik'ąi kaiti už žudymV drg; Kiroyd ir sudary-' 
križį,' Būk jiė kalti ir 'už im- 'mo pląnų Žudyti kitus darbiiiin- ' 
perialistų apsiginklavimą ir pri-jkų vadūp. '

jog kiekvienas klausimas ... 
turi dvi puses;—ir, supran
tama, jų ginamoji pusė vL 
suomet esanti teisinga ir - 
geroji. Bet darbininkai jau 
pradeda įžiūrėti^ .kokis įį^- 
?aii yra tasai klausimų 
pusiškumas. ■; ;;

Štai kas, atsitiko viename 
priešrinkiniamė mitinga: 

• Vienas kapitalistinis . 
tikierius bandė atsakyti į 
paklausimų, ką jo partija, 
padarė gero darbininkams. 
Prikalbėjęs visokią miglotų 
nesąmonių, jis užbaigė:

“Neužmirškime* jog kiek- u 
vienas klausimas turi didi- 
puses.” '.v'.;

“Taip, taip,” atsiliepe Ifiha 
tai iš klausytojų, 
gaudyti limpamoji 
irgi dvi puses turi, talifl 
musei kaip tik ir svd$ 
kurią popieros pusę 
si rinks nutūptu”

Surinko JuodvandK
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ijT Lietuvos Kalėjimuos
R. ŠARMAITIS

NUO RED.-—Romas šarmai
tis buvo keletą kartų tampo
mas po kalėjimus. 1928-29 m. 
atsėdėjo Ukmergės ir Kauno 
kalėjimuose apie dešimtį mė
nesių. 1929 m. rudenį vėl ar
eštuojamas už komunistinį vei
kimą.
nuteisia jį kalėti iki gyvos gal
vos, bet kaip nepilnamečiui su
mažina iki 15 metų sunk, dar
bų kalėjimo. Iki pakeitimo at
sėdėjo Ukmergės ir Kauno ka
lėjimuos daugiau keturių me-

Kariuomenės’ teismas

Religija yra viena tų prie
monių, kurios pagelba bur
žuazija laiko paklusnybėj 
išnaudojamas darbo mases, 

t Suprantama, kad ir Lietu
vos kalėjimuos buržuazija 
tos priemonės neužmiršta: 
kunigas, popas, rabinas fa
šistiniam kalėjime lygiai 
tiek pat reikalingi, kiek ge
ležinės štangos languos, kiek 
tamsūs, drėgini ir šalti kar
ceriai kalėjimų rūsiuos. Ka
lėjime gali nebūti knygino, 
mokyklos, nekalbant jau 
apie radio, bet kunigas-ka- 
pelionas su speciale kamera 
—bažnyčia būtinai yra kiek
vienam Lietuvos kalėjime.

Kapelionui kalėjimo admi
nistracija duoda nemažą 
laisvę. Jis laisvai vaikščio
ja po kalinių kameras, pri
simeta kalinių draugu, 
jiems užjaučiančiu, įtraukia 
kalinį į kalbas, kartais šį tą 
pagelbėja (atneša vienam 
kitam plunksną, popieros- 
laiškui parašyti ir pn.), o už 
tai jis pųikiM sušhipinėja, 
kas dedas pas kalinius, ką 
jie galvoja, sužino visokias 
smulkmenas iš bilų,—na, o 
ką žino kalėjimo kapelionas, 
to negali nežinoti ir žvalgy
ba. Politiniai kaliniai revo
liucionieriai visą šią kunigų 
rolę pukiai supranta ir nie
kuomet nieko bendra su ka
lėjimo kapelionais neturi. 
Bet tai nereiškia, kad ir ka
pelionai “nesirūpina” sukiš
tais į kalėjimus kovotojais 
už darbininkų klasės reika
lus. Imsim faktus.

1928 m. sausio mėn. Uk
mergėj žvalgyba areštuoja 
10 vietos lietuvių gimnazi- 

■> Jos mokinių ir pasodina juos 
į kalėjimą. Mokiniai buvo 
kaltinami komunistiniu vei
kimu. Kad geriau sektųs 
žvalgybos tardytojams su
painiot mokinius, žvalgyba 
įsako mokiniams griežtai 
vienas nuo kito atskirt. Mo
kiniai buvo išskirstyti po 
vieną kriminalistų kamero
se. Atėjus sekmadieniui 
administracija ėmė varyt 
kriminalistus bažnyčion. Iš
varė ir kai kuriuos moki
nius. Kunigas; bažnyčioj, 
atlaikęs mišias, ėmė rėžt pa
mokslą apie ištvirkusią šių 
laikų jaunuomenę, kad ta | 
jaunuomenė neklauso nei 
dievo, nei valdžios. Susitikę 
bažnyčioj mokiniai, kaip se
nai nesimatę, ėmė kuždėtis. 
Pystebėjęs tai kunigas Ba
rauskas nuo altoriaus ėmė 
šaukt: “Išvest tuos patvir
kusios jaunuolius!” Jis 
bejojo, kad mokinių susitiki
mas nepakenktų žvalgybos 
tardymui. Mokinius sargas 
l£ved$ iš bažnyčios, o jau ki
tą dieną laikraščiuos (“Lie- 

pasirodė “praneši- 
kad areštuoti Ukmer- 

fl&jpmnazistai jau tiek 
<Tįpikr, kad nuvesti kalė-

Jioplyčion uždainavo 
f ■

A

“Internacionalą”. Nors mo
kiniams apkaltint žvalgyba 
neturėjo jokios medžiagos ir 
jie buvo tuomet paleisti, bet 
iš gimnazijos juos visus pa
šalino.

Teko sėdėt tam pačiam 
Ukmergės kalėjime ir 1929- 
30 m. Kalėjimo kapelionu 
buvo jau kitas—kunigas V. 
Strazdas. Tai buvo aktin
gas jėzuitas. Jis ne vieną 
kartą lindo prie politinių 
kalinių^ kurie tuomet sėdė
jo išmėtyti kriminalinių ka
merose. Vienas iš politinių

prieš kalėdas ’‘dievo; pym-* 
gaiš” ir pn. Ypač gi kunigai 
kahkindavo gulinčius mir
ties’ patale politkalinius, rei
kalaudami, kad jie išpasako
tų prieš mirsiant savo “grie- 
kus” prieš buržujus. Taip 
buvo su mirusiu Kauno ka
lėjime komunistu Leimanu, 
su Kauno kalėjimo adminis
tracijos nukankinta 1930 m. 
Laukaitytę Adele, lygiai 
kaip ir su fašistų nužudy
tais 1926 m. Požėla Karo
liu, Greifenbergeriu, K. Gie
driu. Aišku, kad visi jie nu
vijo kunigą nuo savęs.

Negalėdami tiesioginiai 
prieiti prie politinių kalinių, 
kunigai griebiasi aplinkinių 
kelių. Kauno kalėjimo ka
pelionas 1932-33 m. organi
zuodavo iš kriminalinių ka
linių tam tikras kuopeles, 
pasivadinusias religiniais

Great Neck, N. Y.
Gruodžio 16 d. darbininkiš

kos Organizacijos paruošė va
karą ir rodė Maksim Gorkio 
“Motiną.” Filmą kalbinė ir 
labai nusisekusi, pritaikyta 
šviesa ir kiti technikiniai fil- 
mos dalykai.

Pažiūrėt filmos prisirinko I 
pilna Sobenkos svetainė, maišy
tų tautų ir pažiūrų. Filmą “Mo
tina” neapkainuotai vaizduoja 
Rusijos caristinį gyvenimą: 
tamsybę, susipratimą, tragedi
ją, agitaciją ir socialę revoliu
ciją. Filmos rodymas, regis, 
tai pirmu sykiu čia publikai 
taip patiko.

Apart filmos rodymo plaka
tuose buvo pažymėta, kad bus 
programa ir šokiai. Tačiaus to 
pažado nepavyko išpildyti, nes 
ant programos pasirodė tik vie
nas Pirmyn Choras. Pagalios 
nei muzikantai nepribuvo, kas

Kaip matosi,, tai 5 kuopa.į visus, 
svarbiausius dieppę ( klausimus, 
visuomet atsiliepia -ir tinkamai 
išpildo savo darbininkiškas pa
reigas. j

Kuopoje veikimas eina netoli 
šimto nuošimčių, bet galėtų eiti 
ir dar smarkiau. Būtinas rei
kalas, kad daugiau žinučių būtų 
pateikta spaudoj iš kuopos vei
kimo ir kad nekurie: draugai 
pradėtų daugiau krutėti: lanky
ti kuopos susirinkimus, daly
vauti veikime ir duokles į lai
ką užsimokėtų., ! ! I * i

Sietyno Choras taipgi. įridor- 
savo Bedarbių Apdraudos Bilių. 
Tai vis geri darbai, kurie yra 
remtini kiekvienam darbininkui.

Albinus: /

Sovietai Suėmė dar Du:
Manchukuo Šnipus 

j CHAĖAROVSK. — So
vietų siargyba areštavo du 
chiniečius ties Turirogu, 
kaipę Japonijoš-Manchukuo 
kariškus šnipus. Jiedu pri
sipažino, kad buvo Japoni
jos oficierių atsiųsti tyrinėt 
Sovietų kelius, kareivines 
(kazermes) ir raudonarmie
čių judėjimus.

Hitlerio Smoginmkai 
Lavinami Karui

’ BERLYNAS. — Vis. aide- 
sniam Hitlerio smogininkiį 
skaičiui išduodama revolve
riai ir mokinama vartoti- 
įvairūs kiti ginklai. Dau
gelis smogininkų supranta, 
kad jie ruošiami karo par
eigoms. Del to kai kur iŠ- 
naujo auga bruzdėjimas jįj 
tarpe.

Kad

na, o

(Dikčiui Tiiovaq) “naqiilan” P<tbivauinubia& itiigiiimibnPao 13. visokių “broliukų” vardais,, nuotaikingą vakaro harmony
laisvės. Jis nuėjo pas kuni
gą bažnyčion ir ėmė slapta 
nuo kitų politkalinių tartis, 
kaip jam rast būdą išeit iš 
kalėjimo. Kunigas V. Straz
das ėmė tardyt J. Dikčių “iš 
užjuojautos”. Mes perspė- 
jom Dikčių, kad jis nelan
kytų bažnyčios ir nevestų 
su kunigu jokių kalbų. Kai 
Dikčius perspėjimo nepa
klausė, mes jį išvijom iš sa- r v, .. . . . . .
vo tarpo ir ėmėm boikotuot, | rastpalaikiuos visokių niekų 
kaip einantį judošystės ke- apie bolševikus kalėjimuose.

Nuoširdžių” kunigo Kartu tie kunigo organizuo- 
Dikčiaus1 kriminalistai šnipinėdavo

kurių uždavnys kovot su ne- pagadino. Publika, ypač jauni-
mas, rūgojo, kad šokių nebuvo. 
Rengėjus pastate už melagius. 
Tačiaus ne rengėjų buvo kaltė,

buvėle bolševikų propagan
da kalėjimuose, prieš bolše
vikų skleidžiamą. kalėji- , neatsargumas. Tegul bus vi- 
muos . bedievybę ir pn. Tų • sįerns pamoka, kad imant mu- 
kuopelių nariai, kad įsiteikt ■ zi.kantus būtų atsargesni sutar- 
kąlėjimo administracijai ir tyje su jais. Tačiaus sąryšyje 
gaut iŠ jos geresnę atestaci-' SU tuo trūkumu, tie patys ren- 
ją ant trečdalių ir malonės 
prašymų, laiks nuo laiko 
parašydavo klerikalų laik-

liais. “ 
V. Strazdo ir J. 
pasikalbėjimų rezultatai ne
truko pasirodyti. Kalėjimo 
administracija ir i 
buvo puikiai informuota, 
kas dedas poltinių kalinių 
tarpe. Administracija ėmė 
mus skirstyt į “pataisomus” 
ir “nepataisomus”. “Patai- 
somiuosius” iškėlė iš politi
nių kameros, jiems suteikė' 
kai kurias lengvatas (dides
nė ir šviesesnė kamera, il
gesnis pasivaikščiojimas; 
tuo tarpu politinių kamera 
buvo pati blogoji kalėjime— 
tamsi ir labai drėgna). Ši
tokiomis priemonėmis kalė
jimo administracija norėjo 
pasėti politikalinių tarpe ne
sutikimus, kad paskui len
gviau būtų visus nuvest 
maldavimų keliais.

Netrukus žvalgyba at
siuntė savo atstovą kalėii- 
man pas škurninką J. Dik
čių, kad susitart su juo del 
žinių teikimo tiesiai žvalgy
bai, o ne per kunigą V. 
Strazdą. Kuo pasibaigė tos 
žvalgybos ir Dikčiaus dery
bos, mes nežinome, bet iš to, 
kad Dikčius po teismo išėjo 
laisvėn, galima spręst, kad 
fašistų teismas pasigailėjo 
jo ne veltui. Kun. V. Straz
das teisme išstojo Dikčiaus 
liudininku, visaip teisinda
mas Dikčių, o kitus bilos da
lyvius parodydamas kaip 
Dikčiaus suvedžiotojus ir 
kankintojus kalėjime. Fa
šistų teismui tokių parody
mų ir tereikėjo. Vienuolika 
tos bilos dalyvių buvo nu
teisti nuo 5 iki 15 metų' sū
kių jų darbų kalėjime, o Dik
čius buvo, nuteistas sąlygi
niai ir paleistas laisvėn.; 
Taip draugystė su 
nuvedė J. Dikčių į žvalgy
bą, kuri veikiausiai užver
bavo jį sau agentu.

Kituose kalėjimuose, kur 
politiniai kaliniai sėdėdavo politkalinių jų .kovoje prieš 
kartu atskirose nuo krimi- žiaurius kalėjimų adminis-, 
nalistų kamerose, kunigai tracijos politkalinių kanki- 
nedrįsdavo pasirodyt tarp nimus. Priešingai. Kun. V. 
politinių kalinių. Ypač kuni- į Strazdo, kuris tuomet buvo 
gai vengdavo komunistų ka- "T1 ' "
merų, nes šie be ceremonijų 
vydavo kunigą lauk. Tačiau 
ten, kur sėdėdavo atskiri 
jaunuoliai, kunigas, pav. 
Kaune, mėgindavo varyt 
juos į bažnyčią, apdalinėt

politkalinius ir pačius kri
minalistus, kaip kaliniai

gėjai, kalėdų dieną davė savo 
publikai šokius Sobenkos svetai
nėj, su veltui įžanga visiems.

Pas mus už miesto ribų, žie
mos sezone, nuobodus gyveni
mas, todėl čion esančios orga
nizacijos duoda linksmų paren
gimų. Vieną tokį rengia ir 
Pirmyn Choras. Tai bus Kriu
kių (maskaradų) Balius, kuris

žvalgyba slaptai persiduoda laiškus įVyks naujų metų vakare, pir-
4 lr-44-’iir^ 11 rr rl v»n 11 fl l'Ti n z~l r> 1 Ir- 4*11 C1 1 •• • • z-x i iv* /Y^ \ir kitus uždraustus daiktus 
ir tuojau, žinoma, pranešda
vo kalėjimo administracijai. 
Aišku, kad tokių šnipų ne
glostė ne tik politiniai, bet 
ir kriminaliniai, kaliniai. Vi
si jų< neapkenčia ir kiekvie
nas veja nuo savęs laukan. j 
Už tat ir pasisekimo tos ku
nigo kuopęlės kalbiniuose 
neturi.

Yra Lietuvoj susiorgani
zavus taip vadinama Kali
nių globos draugija, kuriai 
priklauso neturinčios darbo 
poniutės bei ponai ir kurioj 
nemažą rolę lošia Kunigai, 
ypač kalėjimų kapelionai. 
Ta filantropija užsiimanti 
draugija laiks nuo laiko or
ganizuoja kalėjimuos “auk
lėjamąsias” paskaitas, kar
tais nuperka religinio turi
nio knygų ir pn. Tai viena 
iš tų buržuazinės labdary
bės organizacijų, kurių tik
slas keliais trupiniais, pa
imtais nuo ponų stalo šelpti 
kapitalo viešpatavimo au
kas ir tuo švelnint klasinius 
prieštaravimus. Kad kalinių 
globos draugijai visai ne
rūpi gint kankinamus kalė
jimuos žmones, parodo ir 
tas faktas, jog ta draugi
ja savo projektais daug pri
sidėjo prie progresyvinės 
sistemos įvedimo Lietuvos 
kalėjimuose. O progresyvi
nė sistema, kaip žinom, žy
miai pasunkino kalinių pa
dėtį ir savo aštrumu yra 
nukreipta visų pirma prieš 
revoliucinius politkalinius ir 
jų kolektyvus. Nors ta drau-

madienį, 31 d. gruodžio, (Dec.), 
1934, M. ir H. Sobenko svetai
nėje, 87-91 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y. Pradžia 7:30 
vai. vakare.

Įžanga suaugusiems 40 centų,, 
vaikams 15 centų. ’ '

Įvairiau apsirengusiems bus 
duodamos trys dovanos. Todėl 
šiame maskų baliuje bus proga 
ne tik smagiai pajuokaut, bet: 
ir dovanų gautį it prie geros 
orkestros pasišokti iki po nau
jų metų ryto.

Gruodžio 21 d. Bedarbių Ta
ryba laikė masinį ' susirinkimą 
Sobenkos svetainėje; Bedar
bių bei dirbančiųjų darbininkų 
buvo ne perdaugiausiai, tačiaus 
šiame susirinkime atlikta pa
žymėtinų dalykų. Tapo išrink
tas delegatas nuo vietinės Be
darbių Tarybos į Kongresą, ku-. 
ris įvyks Washington, D. C., 
sausio m. 5, 6 ir 7 d., 1935, už 
pravedimą Darbininkų Socialės 
Apdraudos Biliaus H. R. 7598. 
Išrinktas d. M. Adomonis.

Kadangi kelionės ir prabu- 
vimo ten per 3-4 dinas lėšų pa
sidarys virš $11, .visi ant vie
tos tam tikslui gausiai aukavo 
ir, regis, tapo suaukota apie $5.

Kadangi per Nacionalį to. 
kongreso komitetą yra prisiųsta, 
pardavinėti štampų apdengimui 
lėšų, tai tapo išrinkta komisi
ja jas pardavinėti.

Nors į šį susirinkimą buvo 
pasižadėjęs pribūt kalbėtojas, 
bet nepasirodė.

Bedarbių Tarybos reguliarius 
susirinkimus nutarta laikyti kas 
antra savaitė, penktadienio va
karais, Sobenkos svetainėje. Se
kantis susirinkimas įvyks • 4 d.( 
sausio. Visi ūžkviečiami daly
vauti. ■ f 1

Vnnioni’ Kija vadinas kalinių “glo
S kno” rJi’nnrrii’o 44 v»5 lr«-iv»bos” draugija, bet ji nė kar

tą viešai nepakėlė balso 
.prieš kalinių mušimus (Uk- 
I mergėj, Kauno ir kt. kalėji
muos), neparėmė badavusių

Ukmergės kalinių globos 
draugijos skyriaus pirmi
ninkas, darbai Ukmergės 
kalėjime parodo, kad ta 
draugija veikia visiškai su
tartinai su kalėjimų admi
nistracija ir žvalgyba.

Newark, N. J
Iš ALDLD 5 Kp. Susirinkimo

Literatūros Draugijos 5 kuo
pos susirinkimas įvyko 19 d. 
gruodžio. Gerų tarimų z kuopa 
padarė ir vykdo gyvenimam

Pasiųsta protesto rezoliucija 
Smetonai, kad paliuosuotų 4 
draugus kovotojus. Priimta iri 
pasiųsta reikalavimas priimti 
Darbininkų Socialės Apdrau- 
dos Bilių. Nutarta prisidėti su 
metine duokle $5 į APMS Cen
trą su sekančiais, 1935, metais.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEK* 
čia 'randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS ;CAMPAU AYR, f 1 I M . I DETROIT,

DVI NAUJOS BROŠIŪROS

fjrj-

KRIKŠČIONYBE

PARAŠE A. BIMBA

Tuojaus Jas Įsigykite

Du keliai, kuriuo iš jįj turi eiti darbo žmones?
Kunigas S. Kneižis parašė paskaitą, kur nurodoma 

nelygybe ir .skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę, ' kurios vyriausias ;

< obalsis yra: . . H , .. . . ’ i i .

KOMUNIZMAS?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI
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“Kas, tau duoda į vieną žandą, tam atsuk ir antrą; i » i ■ 
kas nuo tavęs ima viršutinį drabužį, nekliudyk jarą

■ ‘ : ' ! ir apatinį'”
( ■ < . v : i ; ' 'i ■ . . i • ’ < ’ ' ' 1 ' • f

“Laisvės” redaktorius A. Bimba parašė šią” brošiūrą. 
Joje nurodoma; kaip komunistų bedamu keliu įasiliūo- 
suos darbininkų klasė iš kąpitalistinėą priespaudos. Au
torius remiasi” “Komunistų Manifestu”,, kurį parašė

Marksas ir EngelsaS:
“Lai viešpataujančios klasės dreba, prieš komunistų 
revoliuciją. Proletarams joje nėra kas prarast, tik 
savo retežiai. Laimėt gi jiems yra ištisas pasaulis.

Visų šalių darbininkai, vienykitės!”
KYnie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertės 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.
Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau

10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

Kodėl Turės Įvykti 
KOMUNIZMAS

ši brošiūra plačiau aiškina tą patį klausimą kaip viršu
tinė, todėl būtinai reikalinga kiekvienam pasiskaityti 

jas abi.
Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai nurodyta: 
Kiek šalyje yra turto? Keno rąnkose. yra tas turtas? Kodėl 
policija visose kovose su kapitalu susikirtimuose kapitalistus 
mato teisingus, o darbininkais kaltais? Kodėl kyla ilgos be-1 
darbės? Kam reikalingi baisūs karai? Kode! kapitalizmas 

; ;turi žlūkti? Kaip įvyks Kpjnunizpjąs? ( , ■
Brošiūra turinirfja statistikom’iš korpdracijų apyvartų, 
metinių ’ pelną j paduodama individual^ vardai į kūriiĮ kiše- 
nius eina tie milžiniški peinąį tiiom laiku, kada darbininkai

‘ b'adkuja. H[
i ’<■ i' 1 . <. / - ... > ' . j ' '

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS
žydų ’komuriistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas iš rusų 

, j anglų kalbą, šią brošiūrą vertč } lietuvių kalbą Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų

Literatures platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 eg- 
zempjorių, kaina 7 centai už knygelę. Imantięms 
viršaus 25 egzemplorių, kaina 6 centai už knygelę.

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisve,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Įęo^inėdąmas, kad. 
viąi. Lietuvįos,! supūs; turį būti iš
tikimi savo tėvynei, savo val
džiai, ypač čia, Klaipėdoj, kur 
svetimi gaivalai smurto keliu

• nori-, atplėšt nuo Lietuvos, iš
• amžių priklausantį jai kraštą.

Todėl visi lietuviai tur kovot 
už tautiškumą, turi padėt savo 
valdžiai “saugot Klaipėdos 
krašto autonomiją, turi susi- 
spiest vienoj šeimoj, turi jung
tis su tautišku; vykdomuoju ko
mitetu. Į, tuos, kurie eis prieš 
tai, bus žiūrima, kaipo į pasu- 
nius, jiems nebus duodamos; 
pašalpos, tokios organizacijos j 
bus uždaromos. Pasakyta aiš
kiai,. suprask, kad. nors tokio 
įstatymo nėra,, bet aš vjsvien 
kiekvieną- organizaciją, kuri 
kovos už darbininkų klesos 
reikalus, o ne padės Lietuvos 
buržuazijai ir fašistų valdžiai 
naikint Klaipėdos krašto auto
nomiją, po priedanga koVos.su 
vokiečių gaivalais,—tokias or
ganizacijas visvien uždarysiu.“

Iš to darbininkai gali su
prast, kad Centro valdyboj sė
di ponai, kurie dirba, kartu su 
gubernatorium, kuriems rūpi 
darbininkų klesos' suskaldy
mas, priešpastatymas lietuvių 
darbininkų prieš vokiečių. INe 
klasių kovą jie skiepija savo 
nariams, o Klaipėdos krašto 
autonomijos naikinimą, naiki
nimą. viso to,, kas yra vokiško. 
Jie nešaukia savo narius Strei- 
kuot, kovot prieš išnaudotojus, 
už savo būvio pagerinimą, o 
šaukia darbininkus prie 
“drausmingumo,“ paklusnumo 
buržuazijai.

Darbininkai turi reikalaut 
išėjimo iš fašistinio vykdomojo 
komiteto, išvyt visą Centro 
Valdybą ir išrinkt naują Cen
tro.; Valdybą, kuri vadovaus 
darbininkų ekonominei kovai 
ir kovos kartu su vokiečių dar
bininkais kaip ir prieš Lietu
vos- fašistusrokupantus, taip; ir 
prieš vokiškus hitlferininkus, 
už.Klaipėdos krašto apsispren- 
dimoj teisę: iki atsiskirimo nuo 
Lietuvos, taipogi prieš prisi
jungimą prie trečiojo) reicho.

Lietuvos Darbininkų ir Vafetiečių Cyve- |lalbąį laikoj įįočį
■' r • ir ’ visi. Lietuvos;sūni

nonas ir Kovos
Kauno.. Bedarbiai Sukruto
Lapkričio 30 d. prie savival

dybės susirinko 200 bedarbių, 
reikalaudami aprūpinti juos 
darbu. Buvo išrinkta delegaci
ja, kuri išdėstė burmistrui be
darbių reikalavimus. Burmis
tras liepė “kol kas“ užsiregis- 
truot, o pasakiau “pamatysim,“ 
Bedarbiai su. nieku taip ir išsi
skirstė. Gruodžio 3 d. vėl buvo 
susirinkę arti 100 bedarbių, 
bet ir šį kartą su niekuo išsi- 
kirstė. Bedarbiai turi griežčiau 
reikalaut darbo ir duonos.

Masinis Mitingas Kaune
Lapkričio pabaigoj buvo 

pravestas masinis mitingas 
prie “Inkaro“ kaliošų fabriko. 
Dalyvavo 150 darbininkų. Kal
bėtoją visi išklausė su dideliu 
atydumu. Mitingas 
minučių. Po mitingo 
kam buvo išdalinta 
atsišaukimai, Kauno 
specialiai išleisti 
darbininkams.

tęsės 20 
darbinin- 

į rankas 
raikomo 

“Inkaro”

Skrajojantieji Mitingai
Saryšij su profsąjungų už

darymo byla buvo pravestas 
skrajojantis mitingas prie Sa- 
lamonųi fabriko vartų. Mitinge 
atskiromis grupėmis dalyvavo 
apie 35 darbininkės. Jos aty- 
džiai išklausė kalbėtoją ir pri
pažino: profsąjungų gynimo 
reikalingumą. Bet priimt pro
testo rezoliuciją ir gruodžio 
10 d., tai yra bylos svarstymo 
dien$, paskelbt protesto strei- 
ką-*-dalyvavusios mitinge dar
bininkės be visų kitų fabriko 
darbininkų atsisakė. Į kalbėto
jo pasiūlymą, susitart šiuo rei
kalu au kitais fabriko darbi
ninkais^—atsakė neigiamai, nes 
bijo,’ kad už tai jas išvaris iš 
fabriko^

Salamonų fabriko darbinin
kai ituri suprast, kad tik or
ganizuotai kovodami už savo 
reikalus, gindami ir kurdami 
profsąjungas jie galės sėkmin
gai kovot prieš išnaudojimą 

. ir metimą iš fabriko.
Tuo pat klausimu buvo pra

vestas skrajojantis mitingas 
prie “SIlvos“ fabriko. Dalyva
vo 45 darbininkės. Kalbėtojo 
mintįms jos pritarė.

Darbininkų Padėtis Nepa
kenčiama

Panevėžio Apielinkė. —Pod- 
leso dvare pas dvarininką Ja- 
šinskį dirba 8 darbininkai. Jų 
padėtis yra nepakenčiama. 
XTirvai n>annn 1 AA lifn ir rrn

šinskį dirba 8 darbininkai. Jų 
padėtis yra nepakenčiama. 
Vyrai gauna po 100 litų ir po 
125 pūdų rugių per metus, 
moterys gauna po vieną litą 
už diąną savo valgiu. Darbo 
diena—nuo tamsos iki tamsai. 
Už praeitus metus darbinin
kams algos dar neužmokėtos, 
o kai darbinipkas suserga, jam 
atskaito iš algos. Buvo toks, at
sitikimas: praeitą mėnesį vie
na darbininkė, rišdama javus, 
įsidūrė; akį, Bet dvarininkas 
nenorėjo jai leist važiuot pas 
gydytoją. Vieton to* jis davė 
savo “vaistu“: jis liepė dėt 
ant akies rūgštaus pieno. I‘(‘r 
visą latyą, kada darbininkė ne
galėjo įdirbt, jai dvapiųmkas 
nemokėjo. Komunistai.

s-
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Būtiniausiai Pataisykime Vieną Trūkumą

fc.
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gonui iškraut skiriami 2 darbi
ninkai. Darbinirfkai- laukia var
gonų. ties bėgiais, sustoję, tar
pais poromis taip, kad kiekvie
nai porai tektų vagonas. Bet 
darbininkų porų visada yra 
daugiau, kaip vagonų. Tos 
darbininkų poros, ties kurio
mis vagonai nesustojo, lieka 
be darbo. Darbininkai po 2 ir 
3 poras iš eilės, dieną ir naktį 
laukia vagonų ir saugoja tas 
vietas, kur numato, kad sustos 
vagonai. Mat geležinkelio ša
kų prie fabriko yra. 4. Nevisa- 
da ešalonas sustojo ant to pa
čio kelio. Darbininkai laukia 
gryname ore. Ne tik buto, bet 
ir daržinės laukiantiems darbo' 
neskiria. Tik retkarčiais dar
bininkai užsnaudžia ant buro
kų krūvų.

Moka po 20 centų už iš
krautą toną (1,0.00 kilogra
mų). Uždarbis į dieną nevir
šija 2 litų ar 1 litą 60 centų į 
porą. Dalį uždarbio dar nusu
ka rangovas Plečkaitis. Tik del 
darbininkų neorganizuotume 
taip žiauriai išnaudoja. Darbi
ninkai turi organizuotis.

bet ir- pgrrriršiut; 
aiškiai frodeb 
darbininkams atA.
stovūs jvalrioše1 valdyte 
Tatai. turėtų kiekviena^ pagal- j 
voti rinkimams priėjus ir, su
prantama, balsuoti už Komu
nistų Partijos kandidatus.

Keletas šimtų miesto ligoni
nės darbininkų susiorganizavo 
į uniją. Jie tuomi mano pra
šalinti politiką iš ligoninės. 
Mat, čion yra miesto įstaiga, 
kurią miestas ir kontroliuoja, 
tad, būdavo, demokratams už
ėmus miesto valdžią, pakeis
davo bemaž ir visus darbinin
kus savaisiais. Tą patį padarė 
ir republikonai. Tos aplinljy- 
bes ir privertė miesto ligoninės 

.darbininkus organizuųtįą, kad 
po sekančių rinkimų juos visus 
neišgainiotų.

Svečias.. < - 1 j 1 ir-. C f ■ • 5

spaudai augtį- dirva yra gana 
didelė ir derlinga.

Tad ALDLD Apskričiai ir 
kuopos turi imtis už darbo* su* 
organizivime plataus, literatū
ros platinimo aparato.

Jack Paulius-

Atydžiai sekiau veik visų 
metų abu dienraščius “Lais
vę“ ir “Vilnį”, ypatingai ko
respondencijas, ALDLD kuo
pų veikimą, ir apskričių kon
ferencijose išduotus kuopų rą- 
pprtus. Visuose apskrįčiuose 
matosi vienas gana didelis ir 
svarbus, trūkumas, kurį 
nai reikia pataisyti ir jį 
ma pataisyti.

Kiekvienas klasiniai 
pratęs dąrbininkas pilnai su- 

'tiks, kad darbininkų klasės 
reikalų, gynėjas ir vyriausias 
organizatorius,, agįtatorius yra 
mūsų spauda ir visa darbinin
kiška literatūra., Be laikraščių, 
be kasdieninės literatūros, at
sakančios; į tuoj autinius, die
nos klausimus,, negalima suor
ganizuotu sumobilizuoti, darbi- 
nininkus. kovai, prieš išnaudo
tojus, neigi atmušti buržuazi
jos pasimojimus atimti iš dar
bininkų. ir tą teisę, kurią jie 
turėjo iškovoję per ilgą lai
ką.

Dabar trumpai pažvelkime 
į ALDLD kuopas ir jų meti
nį darbą. Mes rasime daug nu
veiktų naudingų darbų darbL 
ninku klasei. Mes matysime 
nemažai parengimų turėta, 
padaryta pinigų, išaukauta į- 
vairiems revoliucinio veikimo 
darbams ir tt. Bet užtai mes 
matysime mažų mažiausia 
dirbta platinime literat, Apie 
platinimą literatūros mažiau
sia kalbėta ir silpniausias apa
ratas organizacijoj. Manau, 
kad nepadarysiu klaidos pasa
kęs, kad. didesnė dalis kuopų 
nei neturi ant dienotvarkio su
sirinkimuose literatūros plati
nimą, neturi, nei agentų. O jei 
kuri kuopa ir turi, tai pasiten
kina agento sekamu raportu. 
“Nepardaviau nieko šį mėne
sį, gal pavyks kitą kartą par
duoti.“ Ir klausimas baigtas. 
Ir tokie raportai būna per iš
tisus metus, ne tik silpnesnėse 
kuopose, bet ir gan didelėse 
kuopose tas kartojasi. O kad 
taip yra, tai 
pavyzdžių:

ALDLD 1 
konferencijoj 
mai apie literatūros platinimą: 
79 kp. už $8;,.144 kp. viduti
niai (už kięk?); 19 kp. $2; 
92 kp. $8.60; 84 kp. 100 egz. 
“Daily Worker” ir 500 lapelių 
išplatinta. Iš 20 kuopų apskri
ty,. tik 6 kp. raportuoja apie 
literatūros platinimą., 14 kuo
pų nieko. Viso išplatinta,' kaip 
raportuota, tik $-24.10. Narių 
minėtas apsk. turi apie 800. 
Daleiskime sau, kad tos kuo
pos, kurios nedalyvavo konfe
rencijoj, turi išplatinę dar už 
$24. Ar neapleistas darbas? 
Taip,, ir labai daug. Bet kaip 
su kitais apskričiais? Ta pati 
giesmė.

ALDLD 6-to Apsk. 10 kp. 
išplatino literatūros už $25.20; 
13; kp. $12; 25 kp. $,15-; 30 
kp. $5.; 141 kp. $5; 143 kp. 
$7. Septynięs kuopos nieko ne
raportavo, nieko.'ir neveikė ta
me darbe. Viso išplatinta už 
$69.20.

....... . ALDLD 12-to Apsk.: 20 kp... . čia lietuvių, draugyste silpnai „ .
gyvuoja ir negali pasiųst įele- į 3
gat^ 1 Darbininkų Kongresų, JgJUžejlWeli Klt0‘’ kuo.

suprato'pos pieko neraportųoja, kiek 
cvrnikn | literatūros išplatino. SVclįpU", 
jadepgi- ALDLD 10 Apsk.: 188 kp.

Kovokime prieš Fašistinę 
Centro Valdybą

Klaipėda. — “Tiesoj“ jau 
buvo rašyta apie Klaipėdos, 
krašto “Darbininkų ir amat- 
ninkų susivienijimą.“ Ten bu
vo nurodyta kokiais tikslais ta 
organizacija buvo sutverta: 
kad atitraukt darbininkus nuo 

, klesų kovos ir kad panaudot 
juos Klaipėdos krašto autono
mijos naikinimui. Tos organi
zacijos vadai priversti kai ka
da net išstot kaipę darbininkų 
užtarytojai, duot jiems bedar
bės metu pašalpą ir t.t. Bet 
kuo tolyn, tuo aiškiau, kaip y- 
la iš maišo, išlenda tos organi
zacijom veidas. Paimsim nors 
tokį pavyzdį.

Prieš kelius mėnesius Centro 
valdyba sušaukė- visų miesto 
skyriaus valdybų posėdį. Ten 
ji pareikalavo, kad Klaipėdos 
krašto “Darb. ir amat. susivie
nijimas“ prisijungtų prie kitų 
Klaipėdos krašte esančių lietu
viškų organizacijų ir pasiųstų 
į išrinktąjį iš visų šių organi- 
zicijų vykdomąjį komitetą sa
vo atstovus. Susirinkusieji 
griežtai atsisakė. Jie suprato, 
kad jiems nėr* ręiKalp jungtis 
su grypai buržuazinėmis, ir net 
fašistinėmis, organizacijomis, 
nes į tą vykdomąjį komitetą 
įeina šauliai, santarvininkai, 
aukštų valdininkų organizaci
jos. ir 1.1., priešakyj, kuriems, 
kaipo vykdomojo komiteto pir
mininkas, stovi storasis dvari
ninkas, dabartinis miesto bur
mistras Simonaitis. Atbulai, 
darbininkai žinojo, kad jiems 
reik kovot su tomis organizaci
jomis o, ne jungtis su jomis. 
Susirinkimas išsisklaidė, nieko, 
nedasiekęs.

Ponai iš Centro Valdybos ninku Kongresą ir mes, užąiti- 
tuom nepasitenkino, Porai sar kim* kad “L.”, redakcija tą pa

darys. (Auka gauta ir pas.iųs-

Alytaus. Valse. Valstiečių 
Pasitarimas.

Saryšyj su lapkričio 7 d., bu
vo iškabinta didelė raudona 
vėliava su obalsiais ir išplatin
ta atsišaukimai, kuriuos val
stiečiai su pasitenkinimu skai
tė ir vienas kitam nešė paskai
tyt. Be to, tą pačią dieną buvo 
pravestas, valstiečių pasitari
mas,. kuriame buvo tartasi, 
kaip organizuotis į kovą prieš 
fašizmą.

Nanticoke, Pa.
Lietuvių draugija, po vardu, 

DLK Gedemino, gruodžio mene-, 
šio susirinkime, iutarė paaukau
ti $2 Darbininkų Kongresui, 
kuris bus Washingtone sausio. 
5-6-7, d., 193,5 . metų. Mes mel
džiam “Laisvės“ redak., kad 
jūs persiųstumėt auką į Darbi-

būti- 
gali-

sųsi-

paduosiu keletą

Apsk. metinėj 
raportuoja seka-

tuom ne pasitenkino•, Porai sa- 
vaiČių. prasliuhūs* jię. vėl sur
Čapkę, pobodį: i$ dpmogpgišku ta.—Red.).
būdu pravedė prisijungiw-. 
Mat, suririūkime buyopąnau-> 
dėtas melagingas argumentas^
kad, neva, remiantis saugumo Washingtone, , bet augščiau mi-. 
įstatymu, tokids1' organizacijosi ‘Alėtos draugijos nariai :t y XllUj VVXkAVM VX . JLJL<J Ivū V4 L CV Vi Q A J V/O A1CAA.ACV

• -xx * j U kurios neįeis į vykdomąjį ko*-/Darbininkų Kongreso, 
tuojau, turi susinšt su to dva- bus uždaryt03. Darbiam ir P!
ro darbininkais ir organizuot ninkaij bijodajni atsldurt su w
juos į kovą už algų pakėlimą, 
už pernykščių algų išmokėji
mą, už mokėjimą algos ligos 
metu.

Darbininkus Laiko Aršiau, Ne-

mą ir paaukavo $2 del padeųgi-
Mūs draugystė norptų į $7.50; 83 kp. $1.98; 218 kp. 

Jiatyt ir kitas draugijas prįsi-j$4; 66 kp. $9.30. Kitos kuopos 
ėdant prie to svarbaus dalyko, j nieko nųraportuoja apie lįtera-

bedarbės šmėkla be jokios pa 
šalpos, pradėjo svyruo,t. Jie su 
tiko pasiųst. konąisįją, pąs> gu-jTą turėtų padaryti ir vietįįiės' tūrą. Tas rodo, kad jos arba 
hemątprių sužinot, artikrajy-,'ALDLD, LDŠ ir APLA kuopos J. nieko nepardavė, arba labai 
ra tok3 įstatymai įNJors tos kuopos mažiukės ir mažai, čia paėmiau raportus

Komisijos ejapguma > buvo, silpnos, bet norint vis tiek būt tų apskričių, kurie daugiausia

žmonių. Bet jokiu būdu nepa
teisina apsileidimą. Bedarbė 
visą šalį vienodai paliečia. Tad 
jeigu 1 apskrityje galėjo iš
platinti literatūros 79 kp. ir 
92; tai taip pat galėjo tiek ir 
daugiau išplatinti ir. 19 bei ki
tos kuopos. Jei 12-to apsk. 20- 
ta kp., Binghamton, N. Y., iš
platino literatūros už $12.45 į 
pusę metų, tai 39 kp., Scran
ton, Pa. ir 43 kp. Wilken 
Barre, galėjo du kartu dau
giau išplatinti literatūros. Tą 
pat galėjo padaryti ir kitos to 
apskričio kuopos, nes jos ran
dasi gana tirštose lietuvių ko
lonijose. Jei 188. kp., Ham
tramck, galėjo nors už $7;50 
parduoti literatūros, tai kodėl 
negalėjo 52 kp. nei už centą?

Lietuvos draugai, veikdami 
nelegališkai, gali išplatinti li
teratūros po 50 egz. ir dau
giau kiekvienos, laidos, o mes, 
turėdami pilną laisvę nei už.į 
centą nepasirūpiname pasklei
sti literatūros., Lietuvos drau
gams gręsia. ilgų metų kalėji
mas, vienok jie išplatina, gana 
daug. Tad tokiame atsitikime, 
argi, galime didžiuotis klasiniu 
susipratimu ? Ne.

Ar galima išplatinti daugiau 
literatūros šio krizio metu ? 
Atsakymas trumpas. Galima ir 
gana daug daugiau, negu bent 
kada pirmiau. Viena, darbinin
kai daug daugiau pažengė į 
kairę, jię daugiau interesuo
jasi revoliuciniu judėjimu, ne
gu bent kada pirmiau. Tose 
organizacijose, kuriose mes 
negalėjome nei žodžio pasaky
ti, šiandieną jos pilnai remia 
revoliucinių organizacijų atsi
šaukimus ir aktyviai dalyvau
ja. Antra, darbininkai daugiau 
nori sužinoti apie revoliucinį 
judėjimą ir vedamas kovas. O 
kad taip yra, tai parodo tas, 
kad ir menkos pastangos, ne
organizuotas darbas platinime 
literatūros, rodo pasekmių.

Kad daugiau išplatinus lite
ratūros, būtinai reikia, kadi 
kiekvienas. ALDLD Apskritys 
ir kuopos suorganizuotų platų 
literatūros platinimo aparatą. 
Apsk. komitetas turėtų išdirb
ti tinkamą planą tam darbui 
ir patiekti k-poms. O kuopose 
turi būti Vystomi nauji kadrai 
literatūros platinimui.

Kaip tai padaryti?
1, Kiekviena kuopa turi 1L 

teratūros agentą, kuris turi išr 
duot, raportą kas susirinkimas.. 
2. Turėtų būti paskleidžiama 
literatūra kuo plačiausia: dir
banti nariai galėtų pasipirkti 
bent dvi khyguti ir jas parduo
ti savo pažįstamiem, ir bedar
biams . duoti porą knygučių 
parduoti. 3. Kuomet tik išeina 
nauja knygutė ar žurnalas r 
kuopos agentas gauna bundulį, 
pirmam kuopos susirinkime 
pasiskirti dieną, kuo daugiau
sia sumobilizuoti narių tam 
darbui ir eiti stuba nuo stubos 
pardavinėjant literatūrą. Ne
laukti kol kuopa surengs, bent 
kokį parengimų ar prakalbąs. 
Jei mes imsime virš, nurodymus 
būdus platinimui, literatūros, 
nę tik kad išplatinsime daug 
literatūros, bet ir organizaciją 
išauklėsime daug tvirtesne ir 
daug skaitlingesne. Ir nepasto
vumas pasinaikins.

Praplėtime dienraščių irgi 
turėtum turėti naujas meto
das. Kiekviena lietuviais ap
gyventa kolonija ir joje esanti 
ALDLD kuopelė turėtų ; kuo 
tankiausią parsitraukti “Vii? 
nies“ ar “Laisvės“ b.undųliuy, 
ypątingai iškilusiai^ naujais, 
klausimais; ir išdalinti, darbi? 
nnkams arba pardąvinėt stuba 
nuo stubos. Tuoipet laikraščio 
įtekmė pa^idąrys daug, plates
nė ir cirkuliacija augs. Bet jei 
lauksime vajų, kuriuos turėsi
me pabaigoj metų tai nežiū
rint kad ir po tūkstantį ar 
daugiau naujų skaiytojų gau
name kas. met, bet pabaigoj 
metų, pasilieka skaitlinę veik 
ta pati; arba? labai mažai k$

Cleveland© Žinios
Vienas vietinių dienraščių, 

“Press“ pasiuntė vieną savo 
reporterį, Ben Williamson, iš
tirti bedarbių padėtį benamių 
prieglaudoje ir štai tas kapi
talistų bernas, pasivertęs, pats 
neva j benamį, nuėjęs kartu su 
kitais bedarbiais Wayfarers 
Lodge, E. 17th St. ir Lakeside 
Ave., kur sukimšta virš 2;000 
tų- vargšų bedarbių ir, pernak
vojęs vieną naktį su jais, rašo 
sieksriihius straipsnius iš pasi
kalbėjimų su: keliais bedar
biais.

Skaitant to. reporterio “pa
tyrimus“ atrodo, kad jis buvo 
ne bedarbių įstaigoje, fyęt vieš
butyje. Jis aprašo, kaip juos 
ten mandagiai priėmę, skaniai 
pavalgydinę, iščystiję drabu
žius, davę minkštas, lovas ir, 
galų gale, net trys.daktarai ap
žiūrėję jų sveikatą ir išmasa
žavę kojas tiems,, kurių buvę 
patinę nuo vaikščiojimo.

Puikiai skamba! Net viešbu
čiuose tokio patarnavimo, ne
gausi, bet ar ištiesų taip yra ? 
Nieko panašaus. Minėtoj prie
glaudoj sukimšta virš 2,000 
žmonių, toli gražu lovų neuž
tenka seniems to namo pilie
čiams, o ką jau kalbėti apie 
atėjūnus, kurie vidurnaktį pri- 
būna, tie turi džiaugtis gavę 
pastogę,- tankiai 
na.

Be to, jis, dar 
40 nuošimčių tų
darą profesionaliai “bomai“ 
(valkatos), o kiti tai vis per 
neatsargumą ten patekę, ka
daise turėję gerus darbus, bet. 
pinigus.; pragėrę ar taip betiks
liai išmėtą netekę darbo 1—■ pa
sijutę be pastogės.'

! Neginčysibię, kad tokių vi
sai nėra., Tačiaus tas reporte
ris nesurado ’ nei vieno, kurio 
viso gyvenimo taupmenis ban
kai uždarė arba atėmė jų ne
baigtus mokėti namukus už 
morgičius, arba taip kokių ne
laimių, ištikti ten pateko. O to
kių ten yra didelis nuošimtis.

Matote, kaip gražiai užglos- 
tomos pūvančios kapitalistinės 
sistemos žaizdos. O tą darbą 
atlieka jų spauda. Čion dar 
kartą parodo ant kiek svarbu 
darbininkams turėti savo 
spaudą, kurios tikslu yra pa
rodyti antrąją medalio pusę. 1

PRANEŠIMAI IŠ
PITTSBURGH,, PA,

ALDLD 87 kp. susirinkimas jyykjs 30 
d. gruodžio, Ž vali po pietų, LDK 
svetainėje, 1335 Medley St. Visi na
riai dalyvaukite, nes bus rijnk&nąį' 
1935 metų valdybos, taipgi turim • 
daug ir senų likusių dalykų apkalbėti. 
Nepamirškite atsivest ir naujų narių 
prirašyt.

Sekr. P. A, Bernotas. .
(307-308)----------------------- -

ir to negau-

surado, būk 
benamių su-

Nesenai E., Ohio G.aso Kom
panija buvo priversta sugrą
žinti gąso vartotojams virš, tri
jų mjlionų dolerių, kuriuos 
buvo paėmę bėgyje pustrečių 
metų. Dabar, valstijos egzami- 
nieriai, peržiūrėję miesto f in. 
knygas surado, kad 1931-32 
metais faktais yra perimta 
$169,692.82 ir kad tuomlaiki- 
ųis majoras Milleris tais pini
gais mokėjo miesto darbinin
kams algas. Politikieriai neva 
spiriasi, kad tie pinigai būtų 
sugrąžinti taksų mokėtojams, 
tariaus atrodo, jog tas daroma 
tik pasirodymui esant teisin- 
gęsnia'ri,, negu buvusio Mjllerio 
adm.

Kuomet, bedarbės krizis vis 
sunkiau slegia darb. klasę., 
tųorn pačiu kartu politikieriai, 
plėšia iš dari?. ne dik taksus,

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadieni Vakare, gruodžio 31 d-, 

1934, tai yra baigiant metus ir lau
kiant naujų metų, bus balius Komų-/ 
nistų Partijos 3Tčio dlst, Girard MaX 
nor Hall, 911 W. Girard Ave., Philai ’ 
Pa.

Visi lietuviai darbininkai dalyvau
kite kuo skaitlingiausiai minėtam' pa- 
rengime, tuomi paremkite Komunistų 
Partiją ir jos vedamąs kovas/ Bus’ 
gera orkestrą šokiams. Tad. visi' j 
šokius.

Komitetas.
. , t: (306-303) /

DETROIT, MICH. !
Didelė, konferencija vis^ kliubų ir 

organizacijų įvyks 30 d; gruodžio, 2 
vai. po pietų, 4097: Portųr St. Bus da
roma sutąrtią kaip įvyjpnt lietuvių j.c 
kongresą, todęl įvairios organizacijos 
ir kliubai ir chorai prisiųskite savo 
atstovus, jeigu dar beišrinkę, tuojau 
išrinkite ir pąkel.kite šį klausimą sa-,^, 
yo susirinkimuose, nes vėliaus turė
sim ir lutą konferenciją, sausio ntė- / ’ 
riesio, 1935 m. t

1 : , . < Sekr. J. EL. Alvinas,
(306-30?)

TI

PRANEŠIMAS '
Nauja Lietuviška

Barzdash tykia
(Barber Shop)

įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas' sulyg kiękvieno 
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

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVĘNUE, 
Brooklyn, N. Y*

PRAŠYĘITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vinjui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos ŠkaudOmp 
iš priežasties šalčjo, ^RET-O-COL 
TAJBLETS galima gauti aptiek®-- 
se po 50c. už bpnką, o jei ne^ 

skite 50ę. Šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LĄB.J 

500 Črąnd Street 
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas ap#np)tčtaą
'i Tr jjis aplankysite siųat^. . Į

■ »*■»!■ i i^n.»rx tu,.,i,,,,,į . ................... .......... ...................... .................................... 1 j
• • > . /. < i 44 , ( < *7 i- • • ♦ ’ K' * v* T

Painters and Carpenters
Taisonpe ir maliąvojame namu? iš vidaus ir iš lauko

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

r. BIELIAUSKAS
8831 76th Stręet, Woodhaven, N. Y.
1 Teks Foxcroft 9-6001

sudaryta iš Centro Valdybos,gaųma nors kiek paaukautu to- išplatino, literatures. Bet jei 
. pažvelgtum į kitus apskričius, 
tai, dar blogesnė padėtis, ypa? 
tingai pamatinėse ndustrijųse, 
kaip tai kasyklų ir Plienu iš- 
dirbystės srityse. To,kis aplei
dimas literatūros platinimo 
yra nedovanotinas prasižengi
mas prieš rev.oiiųęinį jųdėjipią, 

Tiesa, kad( yra ir priežąs^m, 
kurioa trukdo platinimų, liWftr

“y. "r - r, c
narių ir. jau iš painėj gąlijną kiam svarbiam dalykui.
T * J i. • 1'1 j t TA

Marifunpokč. —> Cukraus fa
brike nuolatinių darbininkų iš
kraut runkelius iš vagonų ne
samdo. Iškrauna kas papuola. 
Runkeliams iškraut susirenka, mogošką žygį paturėk Jįs tu- 
daug darbininkų. Kada vago
nų ešalonai turi ateit, darbi- 

: ninkai nežino. Nežino ir kiek 
vagonų reikės iškraut. Kartais 
į parą ateina 30 vagonų, o 
kartais ir šimtas. Vienam va-

buvo numatyt jos rezultatus.
Navakai, žinoma, j 

atvirai tą Centro Valdybos de
negalėj f>. ;t

J. Šileika.

Ęerlynas.—Slaptos Komu- 
Ta7tokio'°istZT nistU Partijos apskričio io- 

tymo nėra. Bet ponas Nova- ritėtas paskleidė tarp dur- 
kas gudriai suprato įbaugint bmmkų lapelius, kur pąro- 
darbininkus ir priverst jups do, kaip hitlerininkai pya- 
prisidėt prie vykdomojo komi-^mugeliuoja pinigus, nipjva 
teto. tūrūs: nįažcsnė. Q( mūsų revoliucinei

koVos.su


arbininkai Budėkit!

šalna.

Griaustinis.

mis

BROOKLYN LABOR LYCEUM

1935

save

bied

Balsuokite už Bedarbių Apdraudą Reporteris

For AGAINST

G. Stasiukaitis Nesenai čia mirė F. Budres

Paduotą Balotą Tuojaus Nubalsuokite, Iškirpkite ir 
skite šiuo Adresu: Daily Worker, 50 East 13th

valdžios i
Smeto- I

20 St. James St. East 
Tel. HArbovr 3424

naujų metų, su sausio 1 span 
dos vajus pasibaigia, todėl vi 
siems reikia smarkiau darbuo 
tis gavimui naujų skaitytojų 
kad vajų galėjus tinkamai už
baigti—su gražiomis pasekmė-

pasako, 
kad jis stoja už kapitalistų

482
211
102

inimą.
I žinoma, reikia jaunimas per- 
isergėti, kad jis eina pražūtingu 
.keliu, kad lankymas karčiamų, 
visokių slaptų prostitucijų yra 
blogas daiktas. Taipgi labai 
prastai atrodo, kad matai jau
ną merginą karčiamoje su taure

vaji 
pasiro

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Sekmadienį, gruod. 30, LM- 
D svetainėj, 142 Orr St., įvyk
sta ALDLD Ketvirto Apskričio 
metinė konferencija. Pradžia

Susirinkimai ir Parengimai
• Gruodžio 28, penktadienio 
vakare, Liet. Darb. Choras tu
rės pamokas Liet. Darb. Kliu-

Vienybės Moterų ir ‘Vyrų 
Pašai pine Draugystė nanį tu
ri apie tris šimtus, šieriiet mi
rimų irgi apie desėtkas. Po
mirtines nariai sumoka po 
pusę dolerio. Čion priklauso 
įvairių pažiūrų, bet remia dar
bininkišką judėjimą.

Lietuvių Darbininkų Kliube 
padaryti tūli naudingi pageri
nimai. Viepam kambary įtaisyta 
gražus knygynas, gana turinin
gas knygomis ir laikraščiais. 
Knygyno prižiūrėtoju yra d. 
A. Simonaitis. Atdaras nuo 10 
iš ryto iki 12 vai. nakties. Vi
siems prieinama pasiskaityti 
visai veltui.

Naujų metų pasitikimui 
gražus vakarėlis įvyks gruo
džio 31, panedėlį, Liet. Darb. 
Kliube, 1335 Medley St. Pra
džia 7 vai. vakare ir tęsis iki 
sulauksime naujus metus. Į- 
žanga tiktai 10 centų. Rengia 
Liet. Biuras. Kviečiami visi da
lyvauti.

ir prievarta pavergimo bedar
bių į koncentracijos kempes.

Paėmus gubernatoriui Rolph 
valstybės vairą į savo rankas, 
jis valstijos iždą ne tik ką 
ištuštino, bet ir valstijos gyve
ntojus paskandino skolose iki 
$100,000,000 (šimto milionų). 
Jau bus virš du metai, kaip 
mokame 2^ procentų ant rei
kalingiausių produktų, bet 
valstijos skola nemažėja, bet 
didėja.

Merriam šalininkai įneša 
sumanymą valstijos įeigas tak
sais pakelti iki $12,000,000, 
bankų ir korporacijų taksus 
pakelti.

šv. Roko Pašai pine Draugy
ste narių turi apie i 4 i šimtus, 
šiemet narių mirė 12. Pomirti
nes turi sumokėti nariai po pur 
sę dolerio už žėdną mirusį. 
Darbininkų judėjimo 'reikalai 
visuomet čion būna atmetami 
todėl, kad čion vadovauja 
Prūseikos pasekėjai-sklokinin-

30 vai.
(apie mokestį 

atšaukti 2 >4 pro-

Gana plačiai skleidžiamos 
kalbos pietinėj miesto daly ir 
taipgi apie Sohus, kad visiems 
gerai žinomas Povilas Dargis 
streiklaužiaująs viršminėtam^ 
streike. Tai didelis įtarimas, y- 
patingai dar tokiam, kuris nu
siduoda esąs socialistas ir dar
bininkų užtarėjas.

I Kandangi apie P. Dargį 
taip plačiai kalba, tai jis turė
tų padaryti viešą pareiškimą 
tuo klausimu. Man neteko jį 
matyt streiklaužiaujant, bet 
daugelis man sakė gana pa
tvirtinančiai, jogei P. Dargis 
esąs tame streike kompanijos 
pasamdytas darbuotis tarp 
lietuvių, kad sulaužius streiką.

Gruodžio 28 d., iš ry 
do pasikorusį B. Žuką; 
Bridgewater, Mass., ant nuo
savos f armos. Yra buvęs “Lai
svės” skaitytojui Priežastis: 
nuo didelio persidirbimo susir
go. Pirmiau daktarai sakė, 
kad širdies liga serga, vėliau, 
kad cukrine liga, dar vėliau 
ištyrė, kad nusilpęs kraujas. 
Biskį buvo pasitaisęs, bet vė
liau, apsisvarstė, kad darbo ne
galės dirbti, , o skolas sunku 
bus išmokėti. Todėl niekam 
nieko nesakęs, užsilipo barnion 
ir užbaigė vargingą gyvenimą.

Gruodžio 22 d., Meškinienė 
nuvažiavo į svečius pas dukte
rį į Cambridge, Mass., tai ten 
ir numirė. Jos įvyrąs, Baltrus 
Meškinis, pernai dirbo Cam- 
bridgiui prie miesto >troko. Va
žiuojant namo, lengvai einant* 
trokui,'šoko nuo jo ir užsimu
šė. Dabar jau abudu mirę.

Drg. J. Gasiunui atsišaukus 
aukų delei Lietuvos politinių 
kalinių rėmimo, sumesta $3.66. 
Priimta rezoliucija pasiųsti 
Lietuvos fašistų valdžios gal
vai, A. Smetonai. Pasmerktas' 
visas fašizmas.

Reikia čia prisiminti keletas 
žodžių apie kalbėtojus. Visi 
reiškė vieną bendrą pageidavi
mą sudaryti tvirtą veikimą 
prieš karą ir fašizmą. J. Ma- 
žiukna, betgi, nepasitenkino 
pasmerkimu fašizmo ir karo, 
bet jisai taipgi pareiškė nepa
sitenkinimo, kam Sovietų Są
jungoj naikinama kontrrevo
liucionieriai, fašistai. Jo supra
timu, Sovietų Sąjungoj turėtų^ 
būt įsteigta “demokratija” ir 
visiems lygios teisės. Jie, mat. 
pageidauja tokios “demokrati
jos,” kokia yra Amerikoj, kur 
darbininką pavergti, kur be
darbė nuolatos didėja, kur fa
šizmas pradeda įsigalėti. So
vietų Sąjungoj to nebus. Ten 
fašistai negalės įsigalėti. Ten 
ant syk jiems užduodama mir
tinas smūgis. Ten patys darbi
ninkai stovi savo reikalų Sar
gyboj. Užtai ten dabar nebėr 
bedarbės ir darbininkų gyve
nimas užtikrintas. Sovietų Są
junga yra svarbiausia tvirtovė 
prieš karą ir fašizmą.

Repoteris.

G. Mintz, 35 metų moteris, 
trijų vaikų motina, 3220 HoL 
land Ave., New 'Yorke nusinud- 
dijo. Jos vyras parėjęs namū 
atrado ją negyvą lovoje. Sako, ' * 
kad ji nesveikavo.

Demokratų Partijos kon
vencijoj, Sacramento, ir nomi- 
"nacijų metu ponas Creel, Mc
Adoo ir kiti rėmė poną Sinc
lair. Pats Sinclair nežadėjo 
kokių ten radikališkų permai
nų iki poros metų po rinkimų. 
Bet jo klapčiukai, važinėdami be. Visi choristai ir norintieji 
su propaganda po valstiją, pa- prisirašyti kviečiami dalyvau- 
tr.iukimui į saVo pusę balsuo-- 
tojų, skelbė savo pasekėjam 
ir nubiednėjusiem farmeriam, 
jei poną Sinclairį išrinksią, tai 
taksai būsią sumažinti bei pa-į 
naiknti. Bendrabučiuose bū-1 
šią įvestos bendros valgyklos, 
skalbyklos ir daug kito gero 
maž daug tokiais pamatais, 
kaip kad yra Sovietų Sąjungo-

Naujas pavojus Pittsbur- 
ghui. Tūlas kunigužis Hasting 
skelbia viešai, kad daugelis 
Pittsburgh© kunigų virtę 
“raudonaisiais” ir Visur, kaip 
per pamokslus, taip ir susi
rinkimuose skelbia komuniz
mą.

Prieš galą žmonės bijo ir 
savo šešėlio. Matydami, kad 
kapitalizmas smunka ir komu
nizmas ateina, įvairūs reak
cionieriai taip nusigando, kad 
ir savuosius apšaukia “raudo
naisiais.”

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

MONTHEI - CANADA 

J. M. ROSENFELD 
'ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Berlynas. — Didelėse Ull
stein leidyklos spaustuvėse 
visiems darbininkams nū* 
kirsta alga 15 nuošimčių.

Sinclair persistato 
biednųių “išganytoj u. ” 
esąs pasiryžęs pabaigti 
nystę Kalifornijoje (end pover-l 
ty in California) ir naciona- 
liai pravesti EPIC planą 
Jungtinėse Valstijose. Jo E- 
PIC blokas, su pirma sausio, 
įstat/mdavystės sesijose, Sa-| 
crtmento, reikalaus I 
darbo d i ends į 
nekalba) 
centų taksų dabar mokamų 
and perkamų produktų krau
tuvėse ; 50 procentų sumos ski
riamos šalpoms išleisti renda- 
vojimiN ar pirkimui žemės ir 
mašinerijos galintiems dirbti 
bedarbiams, kad jie pasiga
mintų produktus, reikalingus 
savęs ir Šeimos užlaikymui.

čia Sinclair pats save nusi-

Cliffside, N. J.
Lietuvių jaunuolių LDS 223 

kuopa rengia didelį ir puikų 
balių subatoj, 29 d. gruodžio, 
8 vai. vakaro, 254 Walker St., 
Cliffside, N. J.

Visi gerai žinot, kacbkas tik 
atsilanko į Cliffside, būna ge
riausia užganėdinti cliffsidie- 
čių parengimas. Taipgi kvie
čiam iš; apielinkąs miestų ir 
miestukų atsilankyti į tą jau
nuolių pramogą. Būsit visi pa
sitenkinę linksmu laiko pralei
dimu. 4 1

gas sulaužyti streiką. Jinai 
saugo streiklaužius vežikus. 
Tačiaus ir labai saugant nega
li nusaugot. Daugely vietų į- 
vyksta susikirtimai ir streik
laužiams vežikams tenka ge
rokai nukentėt.
x Darbininkai turėtų visaip 
remti savo brolių streiką.

Liuosybės Dailės Ratelio 
Choro Scenos Komitetas su
kruto prie veikimo. Nutarė 
sulošti dramą “Už Dievą ir 
Tėvynę.” Rolės jau išdalintos, 
tuojaus pradės praktikas. Rei
kia pažymėti, kad prie sceniš
kų veikalų susidarė didelės spė
kos. Galima drąsiai sakyti, kad 
bus ir pasekmės geros.

F. Buivydas, “Laisvės” 
skaitytojas, labai sunkiai ser
ga. Sako, kad vidurių vėžio 
liga, sunku išgydyti. Sunkiose 
kančiose esant, pasinaudojo iš 
to ir kunigas švagždys. Buivy
das niekad neidavo į bažnyčią, 
bet dabar, papuolęs į tokias 
dideles kančias, būk priėmęs 
visus religinius burtus.

šeštadienį, gruodžio 29, In
ternational Socialist Lyceum 
Auditorijoj, 805 James St., N. 
S., rengiamas didelis tarptau
tinis parengimas Darbininkų 
Mokyklos naudai. Bus dvi or- 
kestros šokiams, taipgi bus 
puikus programas. Įžanga iš 
anksto 20 centų, prie durų 25 
centai. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi kviečiami dalyvauti.

Biručių, Moterų Pašalpinė 
Draugystė, laikė mitingą 17 d. 
gruodžio. Tarp draugystės 
reikalų svarstė Lietuvos poli
tinių kalinių kankinimus Lie
tuvos fašistų kalėjimuose. Nu
tarė pasiųsti protesto rezoliuci
ją Lietuvos budelių 
prezidentui Antanui 
n ai'.

Svarstė laišką nuo 
bių Apdrauęlos Biliaus 
98 Komiteto, kuriame

Bedar- 
HR 75- 
ragino, 

kad draugija prisidėtų prie to 
biliaus įvykdinimo. Draugija 
nutarė prisidėti ir išrinko 2 de
legates, kurios atstovaus šitą 
draugiją ir pagelbės išreika
lauti bedarbių apdraudos įsta
tymą.

Šita draugystė gyvuoja jau 
22 metai. Narių turi suviršum 
tris šimtus. Šiais metais nemirė 
nei viena. Čion priklauso į- 
vairių pažiūrų moterys. Mitin
guose tvarka gera, , Visuomet 
remia darbininkišką judėjimą.

Spaudos Vajus Baigias— 
Sukruskim

Pittsburghiečiai buvo pa
žengę gana smarkiai pirmyn, 
bet per pereitą savaitę visai 
mažą progresą padarė. Dabar 
stovi sekamai:

P. Martinkus 
J. Gasiunas 
A. Sliekienė 
S. Vąlinčius 
J. Čiuplis 
P. Bernotas 
J. Urbonas 
D. Lekavičius 
J. Piontka 
Tarp pittsburghiečių

ninku vienas naujas 
dė—S. Vąlinčius. Daugiau to
kių turėtų atsirasti. Kadangi 
belieka tiktai kelios dienos iki

rą-įkito nešiojas sveikatos iškarpas 
arba lipJdos į tam tikras knygas 
ir vienas iš to džiaugias. Bet 
yra tokių, kad netiki, jog gali“ 
būti klausimų, sako, kad jis pats 
užklausia ir atsako. Yra tokių, 
kad sunku įtikinti. Nekuriem aš 
sakiau: “Jeigu turi kokį nesma
gumą, klausk Dr. per dienrašti 
“Laisvę” ir žiūrėk, ar atsakys, 
ar ne, tuomet ir pats persitik
rinsi.”

1 SAN FANCISCO, Cal. —Su į maskuoja ir atvirai 
/Tradžia gruodžio mėnesio po
' -itiškos partijos pradėjo gru- paliuosavimą nuo mokesčių 

^/puotis ateinančių metų rinki- 
Z :mams į Kalifornijos valstijos 
r į s tatimdavystę (legislature).

Visų partijų, išskiriant Komu
nistų Partiją, yra vienas ir tas 
pats tikslas, kaip pavergti ir 
apkrauti taksais darbininkus. 
Jau dabar yra priduota apie 
48 formos taksų.

Senoji demokratų partija 
tarh tikslui turėjo konferenci
ją San Francisco, čia jie kal
bėjo apie Sinclair EPIC bloko 
išmetimą ir kitus planus. Pat
sai Creel dalyvavo ir patarė 
valdžios vairą pasukti link fa
šizmo, apmaskuoti “liberaliz- 
moprogresyvizmo m as k a” ir 
padarytį kontra-puolimą ant 
radikalizmo.

KapitAlištai virš paminėtus 
taksus vadina beprotiškais ir 
destruktyviais jų klasei. 'Jie 
mato išganymą vien pakėlime 
taksų ant reikalingiausių pro
duktų, be kurių darbininkai 
negali apsieiti. Jie siūlo tuos 
taksus pakelti iki 3 procentų. 
Su specialiai prisidėjusiais tak
sais aprūpinti šalpos iškaščitis, 
bedarbių apsaugą ir tt.

Kalifornijoj dabar randasi 
į milioną bedarbių. Nelau
kiant tų įstatymdavysčių ma
lonės turim reikalaut bedar
bių apdraudos—lygios mokes- 
ties visiem darbininkam ir far
meriam, bedarbiam po $10 per 
savaitę ir po $3 del kiekvieno 
užlaikomo šeimynos ’ nario. 
Meskime į šalį vjsas monijan- 
čias iliuzįjas. Reikalaukime 
darbo ar užlaikymo—vieną iš 
tų turime laimėti.

Pacific.

Sinclairio pasekėjai tokią 
gyvenimo permainos formą 
pasitiko su dideliu entuziazmu 
ir labai susijdomavo įgyvendi
nimu. Ne vien kalbos ėjo, bet 
ir atmosfera persimainė. Po
nai Creel, McAdoo ir kiti pa
matė, kad Čia nėra juokai, pa
bėgo nuo Sinclairio (reiškia, jį 1 vai. po pietų. Visi delegatą 
apgavo) ir stojo prieš Sinčiai- kviečiami laiku dalyvauti 
rį, Jkad jį sumušti ir fartnerius, i Taipgi, kaipf girdėt, bus išduo- 
reikalaujančius iš “dangaus ta dovanos, kurios senai atidė- 

^manuos” nuraminti. Bet keli ta ir vis neprisirengta išduoti 
Sinclair atstovai liko išrinkti į Todėl ir ne delegatai, svečiai 
valstijos įstatymdavyštę, Sa- gal dalyvauti, 
cr&inento.

Dabar Sinclair EPIC blokas 
sudaro 25 atstovus. Sinclair 
pereita is rinkimais nesijaučia 
sumuštu. Jis savo galvą ke
lia ir dirba rankoves pasirai
tojęs. Jis Atvirai sako, kad 
pakabino virš Merriam galvos 
kardą ir rengiasi atšaukti rin
kimus po liepos 7 dienos, 
metais, c ,

Per Kalėdinius Gaisrus 
Sudegė Astuoni Žmonės

Joplin ir Sedalia mieste-, 
liuose, Missouri 'valstijoj; 
per gaisrus, kilusius iš ka? 
ledinių eglaičių, sudegė 8 as- 
męnys, daugiausia nedideli 
vaikučiai. ’ • • t r; < ? > '•

Po Miestą Pasidairius
Atlantic aru} Pacific maisto 

krautuvių vežikai vis dar tebe- 
streikuoja. Jie susiorganizavę 
į Amerikos Darbo Federaciją. 
Reikalauja pagerinimo darbo 
sąlygų. Visur matosi pikietuo- 
jant prie viršminėtų krautuvių.

Miesto valdžia, su majoru 
McNair priešaky, deda pastan-

dName .
'Address

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2006 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Pristar 
tome greit į jūsų namus. Prašomė 
įsitČmyti adresu ir telefoną.

Telef anuokite: Evergreen 7-1661 

arba užeikite . pasikalbėti l ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Montello, Mass.
Susitverė LDS Kuopa; Kitos 

Naujienos iš Darbininkų , 
Judėjimo

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo Centro sekretorė, E. 
N. Jeskevičiutė, atvirutėmis 

pasitinka sušaukė LDS pavienių

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steiČius su naujau
siais įtaisymais. Keturios ba
lių alleys.

&AINOS PRIEINAMOS

,949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 8847' iri

Tie dalykai nuodija jos sveika
tą ir protą. Bet šiuo reikalu 

padoriai elgiasi. Pabaigoje su-!turi susirūpinti visuomenė, laik- 
riko: “Tai Sodoma ir Gomora!”' raštija, kad pakeitus tas sąly- 

Man rodosi, kad tai labai gas, kurios gimdo piktą.
vienpusiškas kaltinimas per ku
nigus. Jeigu mes pažiūrėsime 
giliau į dalyką, tai atrasime, 
kad ne vienas jaunimas kaltas 
girtuokliavime ir todėl, kad mer
ginos rūko. Juk tų pačių kunigų 
laikraščiai garsina visokių kom
panijų degtinę, alų ir tabaką. 
Visoki žurnalai ir radio šaukia 
gerti, rūkyti, būsite sveiki ir 
linksmus. Visoki kliubai, vieš
bučiai ir valgyklos 
jaunimą su ta taure to “kipšu- 
ko” palaiminto skystimėlio. Dar 
visokia muzika griežia, kad, tik 
daugiau apsukus galvas jaunuo
liams. O ar kunigai sako ką 
nors prieš tokias įstaigas ir

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu ų

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

■ ^o®

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

narių 
susirinkimą, kuris įvyko 13 d. 
gruodžio, Liet. Tautiško Namo 
kambariuose.

Susirinkimą atidarė centro 
įgaliotas organizatorius, A. 
Baronas. Perskaitė nuo centro 
laišką, kuriame sako, kad 
Mass, valstijoj LDS jau yra 
legališkai įregistruota ir gali
ma tverti kuopas. Protokolų 
raštininke pasiskyrė S. Brei- 
vaitę. Buvo skaitytas iš centro 
prisiųstas narių vardošaukis. 
Geram stovyje narių yra 66. 
Likos išrinkta valdyba iš veik
lių narių. Nutarė susirinkimus 
laikyti kas mėnesio antrą sa
vaitę, ketvirtadienio vakarą, 
toj pačioj svetainėj.

Dabar, kaip fašistų kon
troliuojama milibninė orga
nizacija, nusmuko žemyn ir 
nuo naujų metų, 1935, pakėlė 
nariams duokles, tąi LD$, dar- 
binipkų kontroliuojama, stovi 
gerai finansiniai. Dar visai 
jauna organizacija, turi gali
mybės gavimui naujų narių. 
Tik, žinoma, tam reikia pasi
darbuoti. Todėl visi sukruskim 
prie darbo, o pasekmės bus 
geros.

Išnešta Pasmerkimas Lietu
vos ir kitų Šalių Fašizmui

Lietuvių Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą turėjo prakalbas mi
nėjimui 8 metų sukaktuvių 
nuo nužudymo keturių Lietu
vos darb. vadų, Požėlos, Gied
rio,'Greifenbergerio ir Čiornio.

Kalbėjo A. Norkiukas, P. 
Martinkus, J. Baltrušaitis, J. 
Mažiukna ir J. Gasiunas. Kun. 
Žukauskas pranešė, kad jis tu
rėjęs kitus reikalus, tai nega
lėjo atsilankyti. Pirmininka
vo P. Norkus.

Muzikalę programą išpildė 
Liet. Darb. Choras, LDS jau
nuoliai, LDS merginų stygų 
trijetas, smuikininkas Krikš- 
kovskis. Programa buvo graži. 
Ypatingai visiems patiko x Art 
Norkaus daina “Besinešdamas 
po skvernu gitarą.” Gražiai 
dainavo ir sykiu gitarą skam
bino, o merginų trijetas prita-

Čevęrykų išdirbystėse darbai 
eina silpnai. Dabai- savininkai 
(manufacturers) nutarė nu
mušti algas 10 procentų. Tarės 
sų Brotherhood Unijos Viršinin
kais. ’Kaip girdėti, viršininkai, 
L. A. Goddwin, Murphy ir Ca- 
lons su tuo sutinka, tik tam yra 
priešingi Kontrolės Boardo na
riai ir šapų' stewp^dai. Mitin
guose eina rietenos. Turėtų vi
si darbininkai stoti iš vieno ir 
neduoti kapoti ir taip mizernas 
algas.

Darbininkų Sveikata
Daktaras J. J. Kaškiaučius 

duoda “Laisvėj” atsakymus į 
klausimus apie sveikatą. Skaity-

Kunigai per pamokslus piktai prieš laikraščių garsinimus? 
barasi ant jaunimo, kad jauni- Ne, nesako, tyli, kaip oisteriai. 
mas pasidaręs labai moderniš- Reiškia, jie palaiko tokias ap- 
kas ir atsitolinęs nuo bažnyčios , linky bes, kurios gimdo tokį jau- 
ir dievo. Girdi, jie nieko ne- 
mislija daugiau, .kaip tik apie 
gerus laikus, kad gražiausia ap
sirengus ir t. t. Vienas lietu
vis kunigas per pamokslą net 
susirietęs barėsi ant jaunimo, 
kad labai esąs palaidas. Jis 
pats matęs, kaip vakarais ant vienoj rankoj ir cigaretu kitoj 
gonkų jaunos merginos ir vai 

[kinai geria degtinę ir rūko, ne

-'V * 5#?:
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

PAJIEŠKOJIMAI

Notary Public

Areštavo Penkis Plėšikus

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST

vien

apie
ne

Telephone, EVergreen 8-9770

NAMAI
į Graborius (Undertaker)

1st. 1892

bus

Tel. Stagg 2-2996License L-1870

sme- 
nors

dienom i h 
vakarais

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai,

Roosevelto 
pasekmė, 
apiplėši-

Už Kvortą 75 centai 
Už Galioną $2.75

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja nubirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Klein ir Ohrbachs Darbininką 
Reikalu Susirinkimas

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Skalbyklą Darb. Streikas
Penteriai, organizuoti į 

ternation uniją paskelbė 
unijos 
St. Joh 
Shop, 
ant Sch

Ketvirt., Gruodžio 2

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

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik* pageidaujate,. pas 
must

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

Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir-

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

f* 427 LORIMER STREET 
g .:. BROOKLYN, N. Y. 4

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PAb'ANDtklTE!

* “Laisvės” Narų e
P. MARčIUKAI

(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo 
Parsamdaui ^automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

šalčio!
Tuojau kreipkitės šiuo antrašu

< C I A I C U. r ’ ’

Didžiuliai Orlaivių Laukai
Floyd Bennett Field, North 

Beach Airport ir Newark Air
port yra čionai didžiausi or
laivių laukai. North Beach 
Airport turi 10 didelių! darži
nių sausžemio ir jūriniams or
laiviams. Į metus laiko jis gali 
aptarnauti bent 4,000,000 ke
liauninkų, tuom kartu kaip 
Newark o orlaivių laukas gali 
aptarnauti 1,000,000 ir Floyd 
laukas apie 3,000,000.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirblmo šių prėkių.

Čia' yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų poęketbook’ų 
ir kitokių Šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
. BROOKLYN, N. Y.

Kūčių vakare policija areš
tavo M. Gleison, 21 metų am
žiaus, ir kitą jaunuolį, kada jie 
bandė įlįsti per langą į 360 
E. 55th St. namą. Jie išdavė 
dar tris savo frentus R. Balle- 
rio, 17 metų, P. Sullivan, 27 
metų, ir L. Paglesie, 37 metų. 
Pastarasis gyveno 506 E. 
117th St. Pas juos rado nema
žai vogtų auksinių daiktų. Po
licija sako, kad kiti keturi vo
gė, o L. Paglesie priimdavo 
vogtus daiktus, būk kartą jis 
už $18 nupirko nuo Gleisono 
vogtą daiktą $2,500 vertės.

Gleison teisinosi, kad jis no
rėjo savo motinai nupirkti ka
lėdinių dovanų, bet pinigų 
turėję, tad ir ęjo, vogti. j

NE-A ponų -patvarkymu prie 

al^a . privalo būti' tik ,$7 
valtįę.^Kaip\ ditbąr gali 

darb 
25,0(

Brooklyne streikuoja apie 
2,000 skalbyklų darbininkų, 
daugiausiai draiverių, kurie 
surinkdavo ir išvežiodavo 
skalbinius. Vietomis darbinin
kus padėjo už darbo išnaudo
tojai paskelbdami lokautą.

Daugas Charles ęrumbejn, 
Komiiųiist^’ įParti još 11 įDisCrįk- 
to organizatorius, šaukią dar
bininkus ir darbininkes stoti į 
Komunistų Partijos eiles. Tik 
Komunistų Partija nuolatos, 
nenuilstančiai kovpja prieša
kyje darbininkų kiekvienoje 
kovoje. t

Atrado Nužudytą Moterį
Pereitą savaitę, trečiadienį, 

Lorietta Devine, po vyru Wil
son, 265 12th St., išėjo iš na
mų ir sakė, kad ji eina aplan
kyti šhvo tėvą ir motiną, ku
rie gyvena 133-11 118th St., 
Richmond Hill. Bet ji dau
giau’ namo neparėjo. Jos vy
ras William. Wilson telefonavo 
pas moters tėvus ir tada suži
nojo, kad ji ir ten nebuvo. Ta
da jis pranešė policijai.

Jie buvo vedę metai > laiko 
atgal. Du mėnesiai laiko at
gal susiląukė kūdikio. Moteris 
buvo dar Tik 19 metų; . ; <.

Swezey šeimyna, važiuoda
ma automobiliumi, apsistojo 
Jefferson, L. I., girioje, apie 
100 mylių nuo Brooklyno, ir 
moteris su trim vaikučiais įėjo 
į girią. Swezey ten pastebėjo 
po aržuolų lapais moters la
voną. Pasirodo kad tai buvo 
Lorietta Wilsoniene, keno tai 
nužudyta. Jos ausys suplėšy
tos ir taip sukoneveikta. Jį 
nugabenta į Jefferson lavonų 
namą, kur pribuvo jos motina 
ir vyras ir pažino ją. Kaip ten 
moteris galėjo atsidurti 100 
mylių nuo miesto ir įkas ją nu
žudė, kol kas dar nepatirta. 
Spėjama, kad bene bus ją pa
sigavę ir išsivežę automobi- 
lium koki piktadariai, o pas
kui nužudė, o gal kartais įr ji 
pati buvo paėmus “raidą” su 
kokiais savo bažįstątn^is.

Industrinė Kailiasiuvių Dar
bininkų Unija buvo patvarkius, 
kad Viši jos nariai nedirbtų 25 
d.' gruodžio- todėl kad už 
šventes: kompanija turi Įmokėti 
ir taip algą.

Užeikite pasižiūrėt mūsų ( sandelio. Vestuvėms ir jvai 
riomsĮ parims degtinių, kreipkitės pas mus.

. i .. . » ' • •• - t

Rinkite Jūsą Delegatus
2 Bedarbė pliečiasi, bedarbių 
<]arbinmkų gyvenimas sunkė
ją ir tam galo nesimato. Dar
bininkai turi stipriau veikti. 
Sausio 5-7 dienomis, Washing- 
fone, bus visos šalies bedarbių 
fr darbininkų organizacijų de
legatų suvažiavimas. Bus rei
kalauta, kad kongresas priim
tų HR *7598 bilių, bus išdirbta 
planai kaip sėkmingiau kovoti 
už darbininkų socialės ap- 
draudos ir šalpos įstatymo 
pravedimą. Reikia, kad kiek
viena organizacija būtų atsto
vaujama. Lietuvių darbininkų 
organizacijos rinkite delegatus 
i£ tuoj aus susiriškite su Bedar- 
bfų Tarybomis, arba pranešk i- 
tę “Laisvei” kas yra jūsų dele
gatai.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Ąve.

Brooklyn, N- Y.

Darb. Reikalauja Vienybės
Kairiųjų darbininkų /United 

States Shoe and Leather Wor
kers unijos nariai iš vien su 
$pot ai|d Shoe Workers unit 
josC eiliųiiais nariais laikė ben
drą susirinkimą ir nutarė abi 
unijas apjungti į vieną. Pas
taroji unija priklauso prie A- 
merikos Darbo Federacijos, o 
pirmoji yra neprigulminga. 
Darbininkai mato, kad daug 
sėkmingiau, bus galima kovoti 
prieš išnaudotojus, kada 
viena unija. >

DIDELIS NUPIG1NIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
1 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.,
k New York, N. Y.

bąltų siuvimo . darbų ’ ^merginų 
' į sa- 

i; mergi- 
pragyvęnti1 už $7? Prie tų 

New Yorkę dirba apie 
ir m(o,terų.

Laikegruodžiu mėnesio duodame 
puikią' dovaną prie kiekvieno pir- 

, . . . .■ kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
yOi Grand Street 

Brooklyn T >
Ūętį GrahaiA &jMĄnhattan Aves.

reikalavimus streiką 
ns Place ir Silverman 
Pirmoji dirbtuvė yra 
enectady Ave., o antra 

—Hth Ave. ir 3rd St., Brookly
ne. Dąrbininkai reikalauja, 
kad minimos kompanijos mo
kėtų

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

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

unijas nustatytą algą

Sugavo Jauną Plėšiką
Į policijos stotį pristatytas 

Ch. L. Railey, 29 metų am
žiaus, gyvenąs 680 Mądison 
Ave. Jo abi akys užmuštos. 
Dalykas buvo tame: prieš ka
lėdas vakare jis ant 68th St. 
užpuolė jaunuolius automobi- 
liuje ir pradėjo ’plėšti. Pir
miausiai išmušė langą, išgąs
dino ten buvusius S. Faitaką, 
Betricią Bj?ovieką, J, Valentą, 
Mąrę Zak& ir Mattą. Jis vieną 
ranką laikė kišeniuje, nuduo
damas būk tšn yra Revolveris, 
o kita kraustė jaunuoliams ki- 
šenius. Pas jaunuolius nebuvo 
daug pinigų, pas Faitaką ra
do $18, pas kitus po $1 ir kiek 
daugiau. Kada Railey jau bu
vo baigęs savo “darbą,” Fai- 
tak dasiprotėjo, kad plėšikas 
neturi ginklo ir drožė jam į 
akį, prisidėjo ir kiti jaunuo
liai ir pradėjo jie kulti užpuo
liką. Tuom kartu pribuvo po
licininkas ir jį areštavo. Pasi
rodo, kad Railey yra baigęs 
Kentucky valstijoje universi
tetą.

ALpLD 185 KP. NARIAMS
ALDLD Metinis susirinkimas 

įvyks šį ketvirtadienį, gruodžio 
(Dėę.) 27, pas drg. Mockų, 
411 Autumn Ave., Brooklyn, 
N. “Y. Pradžia 8-tą vai. vaka
re. Visi nariai dalyvaukite, nes 
yra labai svarbių reikalų apta
rimui, ir galėsite gauti naujai 
išleistą knygą, r

M. Misevičienė, Sekr.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker) ♦
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

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

. ... - ■ ■- n į ■ į i

' Levinė ; Knitting Mills, ' 319 
Mck’ibbėn Št., Brooklyne, dar
bininkai išrinko š'avo delegatą 
į WashingRona' 5-7 dd. sausio 
kongresam Darbininkai yra 
organizuoti. Susirinkime Love- 
stono ‘pasekėjai kalbėjo 'prieš 
H.R. 7598 bilių ir rėmė bur
žujaus Wagnerio sumahytą

? < , ' i P 1; , . • ' ■ • ; . . » .' . ‘ . '< •* 1 f į

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS' SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINĄ 
, ;Tat< nepaminkite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos s- Gydomos 
(i -s t - i <8

• Į• Gydoma O d oi 
Išbėrimai, Kra«>

Lietuviai Dailydės (Carpenters) ,į;
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame ga

liūnams barus, štorams “shpwcasiua” ir dirbtinė 
visokius medžio darbus, jokius norite

ir kokių tik reikia- < < sįrirfjĮlra
Taipgi dirbam cepient.iniu^ darbus, ir mflidvojam namu* 1 

iš laukoj ir iš'vidaus.

Visą darbą padarome už prieinam^ kalę 
visados . guaranty© j amas '

... Charles Alex & T. Warkus
208 Grand Št. Ext. : N;:^'

, Tęl. STagg 2-2306

Marine Workers unija, ben
drai su Lyga už Negrų Teises, 
rengia bankietą ir šokius. Jis 
įvyks 18 d. sausio. Visas pel
nas skiriamas Scottsboro ne
grų jaunuolių gelbėjimui. Tą 
turėtų padaryti ir kitos orga
nizacijos.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
* y. naujus paveiks- 

lūs ir krajavus 
sudarau 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 

padidinu to- 
^^^K|ugK"^H|kio (lydžio, ko- 
^^pl^^^^Wkio 'pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 
r’om spalvom. 
Kainos prieina- 

' mos. > >.1

JONAS STOKES
512 Maridh Št., kamp. Broadway 

- Chauncey St. Stotis ]•' 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glei^more 5-6191

Pajieškau savo brolio Stanislovo 
Sarapinb. Iš Lietuvos paeina iš Kau
no pavieto, Siaradžaus valsčiaus, 
Vambalių kaimo. Pastaruoju laiku jis 
gyveno Bostone, dabar nežinau kur 
randasi. Turiu labai; svarbų reikalą 
sU juo. 'Piršau ‘jam- patčiam atsi
saukt, arba kas apie jį žinote, malo-? 
nėkjte pranešt, <ųž. fyą būsiu /latrai dč-i 
kibgas. ’ Bronius S^ara^inas, ' 105 
South Street, Athol, Mass.

: . • , . , . . . (306-308)

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei,; jog jis; atsii 

WILLI AMSBURCiHE: '
252 Berry St., ■ ■ ‘ ; '■ : i •.; Brool 

arti Grand Street
Telėfonas Evergreen’ 8-10494

Žinios iš Darbininką Kovą
Jau 23,000 New Yorko be

darbių daLbfriinkų’ yra užsire- 
gistrąV^ niiejte kaipo sniego 
valytojai.’ Bedarbiai, neturėda
mi kitokio. darbo, laukia 
go i^ įtoKių Įbūdu mano 
kelis • Mlerius užsidirbti, 
sniego nėra; < ,

LORIMER RESTAURANT 
, LiETUVIV VALGYKLĄ U , 

Visokių Rūsių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku 
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Priminimas “L” Skaitytojams
■ Draugai, kiekvienas iš jūsų 

gaunate žinių apie įvairius at
sitikimus drbtuvėse, kaip tai 
atleidimą darbininkų, išmeti
mą jų iš darbo už unijų vei
kimą, arba iš bedarbių gyve
nimo, jų vargus, evikšinus ir 
kitus įvykius. Taip pat įvyksta 
ir kitokių svarbesnių atsitiki- 
jnų, kas interesuoja ne 
jus, bet ir kitus.

Praneškite “Laisvei” 
tai. Rašykite kaip jūs mokate 
mes suprasime.

Kitas dalykas, parašykite a 
pie pasekmes ne vien mūsų or 
ganizacijų parengimų, bet ii 
apie kitų sriovių. Rašant, visa 
da; prisilaikykite tiesos.

Maistas Brangsta, Bedarbė 
Didėja,”---sako Mokytojas

Daktaras Harry F. Ward, iš 
Columbia universiteto, savo 
kalboje apibudino šalies padė
tį. Jis privedė faktą, kad 401 
kompanija, 1933 metais į pir
mus 6 mėnesius turėjo 400 
huoš. pelnų, arba pasidarė 
$47,380,000 pelnų, o 1934 me
tais į 6 pirmosius mėnesius jos 
jau turėjo 600 nuošimčių pel
nų . ir gavo $355,380,000. 
Ward tam turėjo neginčiamus 
faktus. Tai vis 
“Naujos Dalybos” 
tai didelis žmonių 
D?as.

Tuom pat kartu, kada algos 
kapojamos, 
labai brangsta. Toliau Dr. 
Ward sakė, kad šalyje yra 
mažiausiai 5,000,000 jaunuo
lių, kurie ir kurios neturi iš ko 
gyventi—bedarbiai. Daugelis
iŠ jų pasiduoda į plėšimų ir 
vagysčių pusę. Dar daugiau 
šąlyje yra virš 9,000,000 šei
mynų, kurios gyvena netinka
muose gyvenimui namuose. Tai 
trumpai suglaudus tokia padė
tis. Ir tą sako Columbia Uni
versity narys.

Daugelio prašymą gauti T 
tikro bičių medaus jau T 
išpildėme. Turime 40 į 
galionų tikro, šviežio, lie-io^ 

pų žiedų medaus.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

v •' gydyme

Ausą, Akią ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avehue

BROOKLYN, N. Y.

■■■ Brangakmenai 
Mes perkame 'seną auksą

dūliai, Skilvio, 
C \ l ’r Mėila-

/ Asrihls Ligos, A- 
tM) / beinąs Nusilpt

sįffifyy/ mas, Nervų J<le- 
girnai ir ChrorlA- 
k i Ne8veikt|i- 

mai, Gerklės. Plaučiu, Kv?puojar|i- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokj negerurlą, 
kurio nesuprantate, su paKitikčjirjv 
ateikite pas Dr. Zins<
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Ciepų IšmirkilimaL Į 
Prieinamos Kainos | 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir4štyrimaa Veltai

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

Įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Ave. ir Irving PI. P 

' New York

Virš 400 darbininkų ir dar
bininkių, dirbusių pas Klein ir 
Ohrbachs krautuvėse, Union 
Sq, New Yorke, yra kovos lau
ke. Jie streikuoja prieš meti
mą unijos darbininkų iš dar
bo. Išnaudotojai su policija 
žiauriasiai puola streikuojan
čius darbininkus. Streiko metu 
jau buvo areštuota virš 120 
darbininkų pikietų eilėse, bet 
tas nesulaiko darbininkų ko
vingumą. ' ‘ 1 ,

Ketvirtadienį, 27 d. gruo
džio, 8 vai. vakare, Germania 
Hall, 16th St. ir Third Ave., 
New Yorke, bus laikomas šių 

tai pragyvenimas ' darbininkų streiko reikalu ma
sinis susirinkimas. Kalbės- visa 
eilė revoliucinių unijų vadų, 
darbininkų veikėjų. Streikuo
janti krautuvių darbininkai 
šaukia darbininkus į masinį 
mitingą; (jiek prašo pagelbėti 
jiems laimėti šią kovą.

1/ rt III || O Atviri kojų skauduliai, Garankš-lll 1111J I Iii Ii 11 čiuotos Kraujagyslės, Koją Reu-
" • matizmas, Kelių Sustingimis,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimus 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 $t„ Arti Central Park West, New York Qty

DR. L. A. BEHLA ,3 
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

t LIEPŲ ŽIEDŲ į
Į ŠVIEŽIAS | 
I MEDUS

AM M RA M ARM M M RM M HA IVIIUIIVI RA AA M FA FA R A

lAi W MV 1AIW W WWW W Wi W WW WW WW WM WW WW lAf WW w vt v

aiiiai!iaiiia;iiaiiioiiiaiiisiiiaiit3inGiiiaiiisiii3iii3iiiaiiiaiiiaiiiaiiioiiiaiiiBiiiaiiisiiiaiiioi^

vi G111G l‘IOI1lt3ll(JIIISIIIOlllGlliaill G11 i g I i IDIIIOIII OIIIGIIIGItlEilllGinaiilGIIIGIIiaillGIIIGIIICIIICH




