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Bent laikinai atimta leidimas 
sivienijimui Lietuvių Ameri- 
je, New Yorko valstijoj. Su- 
intama, kad už įvairius nere- 

arumus. •
Caip jaučiasi tie ŠIA galvo

ti, kurie karštais provokato- 
škais škupdais kasė duobę jau-

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų ; Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 

Retežius, o belaimėsite
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N. Y. Valstijos Apdraudos Departments 
Atėmęs SLA. Čarterį Šioj Valstijoj

I

ain, teisingai veikiančiam Lie
tuvių Darbhpnkų Susivienipi- 
’Ui?—Jlie nelabai rūpinasi pa-' 
isyti SLA dalykus šioj valsti
ją kad nenukentėtų- jų Susi- 
enijimo nariai.

‘ • '‘-z. / - 1
w . T I ------------- -------------

geltonasis Nu f Y.į “Journal” 
ena iŠ dienos šaukia panaikint 
merikos Komunistų Partiją, 
ipo šalies “išdavikų” organi-'

Jis reikalauja, ]
ingt. Valstijų kongresas pada- kas J. K. Mažiukna, 3-čio mento instrukcijas.
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Mums teko sužinoti iš pa- randasi pavojingame stovy- 
sitikiipų šaltinių, kad New je, o viršininkai tatai slepia 
Yorko valstijos apdraudos nuo narių! Dar daugiau, 
departmentas jau metai lai- SLA sekretorius Vinikas be- 
ko yra atėmęs Susivienijimo veik kiekviename savo pra- 
Lietuvių Amerikoje laisnį nešime sako, kad jis ir visa 
(čarterį). Tą faktą pripa- taryba veikia pagal N.Y. 

kad žino ir SLA vice-pirminin- valstijos apdraudos depart- 
! . Tai už

dų kvotimą ir augštųjų mo-1 apskričio konferencijoj, ku- ką tas čarteris Šioj vaisti
nių profesoriams, kiek jie yra rį įvyko šiomis dienomis, j joj atimtas? Kodėl nonai 
isikrėtę raudonumu. j B„t kodel toki gv„rbu d

Kodel ponai
4.14 - . J Bet kodel tokį svarbų da-,laiko nežinioje narius, kurieNiekam nėra paslapty kad j k nuQ SLA narj iki šiol' ■ - • - ■ ^ . .

įversitetuose ir kolegijose _ TV1J •• m u•p Studentų skleidžiasi komu-1sleDe P’Momojl Taryba ir
turėtų būti sistemačiai in
formuojami apie organizaci- 

Untai'su'praHmaL^ Komuniž- Į “Tėvynės”, redaktorius Sta- jos stovį, prie kurio prive-
i pritariančių profesorių SYS Vitaitis? Vadinasi, 
ičius taipgi auga. Bet pro- į New Yorko valstijos SLA 
irių varymas per šerengą. narių pašalpa ir apdrauda 
cia/usia nepasiektų savo tiks- ,..............^■..^^1,..., t ■ t

dė viršininkų sauvaliavimas, 
nesiskaitymas su narių tei
sėmis ir norais?

ios apie komunistų vėiklą KAUNE TEISIA 126-is HITLERININKUS
itijoj, komunistinis bruzdė- 
i tarp Bulgarijos ir Rumu- 
kareivių ir kt. liudija, jog KAUNAS. —. Eina byla hitlerininkų, vienaip ar ki-
mistų Partijos uždarymas 12^ Klaipėdos hitleri- taip nukentėjusių del sayo

“idėjos”nepanaikina komunistų ninkus. Jie kaltinami žy- 
no nei revoliucinio judėji- giais prieš Lietuvos vyriau-

kS Priešai Buvo įlindę Į
aipsnius ir korespondenci- Įnimo aktai sudaro 560 pus- 
šantiems draugams sveika j ]apjų knygą. Teisiamųjų 

ninti Lenino pastaba prieš suoluose yra daugiausia 
amus ir pertankius phkų (jaunimo> - norg netrūksta ir, 
'L kad'tūli’lye «■“prin-,subrendusių žmonių.

sybę tame krašte, 
liudininkų yra 500.

Maskvos Radio Stotį
London “Times” praneša, 

, kad iš Maskvos radio ptotieš 
___ ________ r Sovietų vyriausybė , pavarė 

visuometi vartoja stipriau- j ž^lhiaųsią vietą tarp kai- ;šešis programų viršininkus 
ir karščiausius žodžius, ko- tinąjnųjų, kaip žinoma, už- tM^'kad ? jie per radio 
ik jie gali prisirinkti, o ta- klaipėdiškiu hiileriečių skleidė dvasiška -giesmę 
skaitant) darojspūdb kad |vadai Dr;'Neumanas ir ku-1 way to Jpsus.’\Gies- 
ašytojai bene kokia karst- . ZaRiifl Anarf iiidvip-! buvo skleidžiama is re- 
labai serga.”_____________ tnigas Aasas. Apart mcivie- fnloksfpiesJ Sovietu
• to ”kai ištikruiu nrireikia 'JP, sunkiausi kaltinimai, (!
esnių. išsireiškimų, tai jie .krinta ant grupės Sekančių 

jau atbukę bei išsisėmę i asmenų, kaipo dalyvių su- 
molatinius kartojimus delei 
lėtesnių atsitikimų.

BREMEN. — Hitleris ką tik pakrikštijo nau- * 
1 ją 18,000 tonų laivą “Scharnhorst.,, Jis škiria- 
ihąš prekybai Tolimuose Rytuose, lenktyniuoti 
sii’ Anglijos ir kitų šalių laivais, “Scharnhorst” 
pastatytas, taip, kad tiktų karui. ' i■

t i j

•’giesmę

sunkiausi kaltinimai, kordo (plokšteles). Sovietu

mokslo, per kurį buvo nužu
kontf-revoliuciniai gaivalai 
turėio drąsos įsiskverbt net

dytas policijos vachmistras i i ra^° įstaigą.
Jasutis ir padaryta nasikė-

LIETUVOS ŽINIOS
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Pakelta Darbininkam
Algos Sov. Sąjungoje

N imxrio

Panaikinta Dūmins Gavimui Korteles; 1934 Mėty Derlius 
j Davė Virš 200,000,000 Pūdu Daugiau Negu 1933 m.

panai I »i įsidėjo

’ r ’
ieš

c ir p abi

parda

Už Kapicko Nudūrimą 1 tas Striąųkas J., i
Metai -Kalėjimo r žuvis su soliteriais. Striaukas 

_ . I turėjo žuvų pilną. ,vežimą ir
Pernai pavasaiį Kupiš- išpardavė apie cerit-

U<y įvyko šiurpi žmogžudystė. nerį. striaukas aiškinasi, žuvis 
Graičiūnienė E. ir Bekevičius • 1

! A. nakties metu iš keršto per
| langą mėšline šake nudūrė sa-

MASKVĄ. ’—■ Nuo naujų 19 
metų dienoš ne tik 
kinta duonosgavimui kor- kplektyvi^iioi.-i 
telcš, bet ir pakelta visiems line žemel i i by 
darbininkaniš ir tarnauto- vietų kovu 
wms algos. iDešimt nuo- Taigi duonos i 

cz-simeių algos pridėta vi-,ir dar liks gi 
siemš, kurie gąudkyo iki 260 mui i užsieniu
rublių per1 menesį; o dau-1 t)abar duon _
giau gavušieihs pridėta po kortelių pardavinėjama 
26 rublius iį męnesį. i operatyvėse i r p ■ < i v Į n nėse,'

Nežiūrint siausros pereitą Sovietų k o n 1 i oliuojam<>se 
vasarą, buvo ; užauginta ir k r au t u vese. Ymn.'iioi'ia, 
suvalyta 200 iki 300,000,000 kad atpigs kainos ĮvalilU 
pūdų daugiau grūdų negu gyvenimo reikmenų.

! TOKSiANClAI DELEGATŲ JAU TRAUKIA Į
DARBININKU KONGRESĄ WASHINGTONE

i v 1 • * t ' j ‘ i f * t
Washingtone, šį šeštadie- ninkąi; moterų ir 

nį, atsidarys visos Ameri- organizacijos ir, ‘ !l 
Ima rl ti vhi’n i n Ini Lnno-rnana SociallS,tU PartijOS: lokalų 

bei kuopų, nepaisant, , ka * 
tam priešinasi augštięj> w 
cialistii centrd vadai, 

Darbininkų kongresai bt 
bosėdžiaujarit, sdūsio 7 ii 
ši'iįftūdse miestų ■ įvyks ; 
monstraciios. Darbo m 
hios tomis dėmonstr 

J rinkime delegatu į Šį kon-]mis stipriai parems

'.8 tai parašė New Yorko sjnimas nužudyt Ūkininką RnncpvpUn 0110^1111111 vo giminaitį, .p. Kapicką. Lap- 
ly News” laišką, augštin- j oppga. prrunėj yra H. nUU”CVCWU VUVdlIUlIldd kričio mgn> 12 d Panevėžio a_
» fašistinės Lenkijos ka- Vanagaitis. Ein. Liepa. Edvl Įjkivll KoniD<iniwniS I’-VgardQs teismas, išnagrinėjęs 
us prieš Sovietų Raudonąją p : šia bylą> A. Bekevičių nubaudė
it*“’ Jam dnnrla n+ftakvmn I * v y • I -r I i ~ c?

pirkęs Klaipėdoje. Taš pačias 
žuvis jis pardavinėjęs ir Plun
gėje. Policija žuvis konfiska
vo, o Striaukui surašė protoko
lą.

*iJą— Jam duoda atsakymą
9 P. H., primindamas, kad 

metais raudonarmiečiai
paėmę Varšavą, jei- profesOrius VI. Stankevi- 

Francijos karinin- Andrius Bulota. Batai- 
Be to, visi kapitahs-|t|s . jaug kitų advokatų.

tuomet suskubo
ginklais ir amu-

Kaltinamuosius gina Lie
tuvos universiteto teisių

kraštai 
t Lenkus

Lenkija buvo užėmus
Ukrainos da- 

Iš ten rau-
Lenkus atsivijo iki 

vaistų, nors tais kalėjimo. •
buvo neapsako-j 
Raudonoji Ar- ’

lai

Didelė dauguma tieson pa
trauktųjų nemoka lietuviš
kai. Jiems, todėl, paskirta 
trys prisaikinti vertėjai. Už 
neteisingus vertimus skiria
ma bausmė iki dviejų metų

Sovietai

WASHINGTON. — Pre
zidentas Rooseveltas rengia 
kongresui savo patarimą, 
kad nubalsuotu duoti tiesio
gine pašalna iš valdžios iž
do kompanijoms laivu, plau
kiojančių per vandenvną. 
Iki šiol laivu kompanijos 
gaudavo iš valdžios milionus 
doleriu už mažiukų pašto 
siuntinių pervežimą.

Su žadama tiesiogine pa
šalpa kompanijoms Roose-

1 metus s. d. kalėjimo, o E. 
Graičiūnienę išteisino.

Vaikas Padegė ,
Tyrlaukių km., P a š v i t i nio , 

vi. užsidegė pil. Kriščiūno Fa
bijono gyvenamas namas ir su
degė iki pamatų, nes kaime 
nebuvo jokių gesinimo įrankiu. 
Nuostolių padaryta per, 1.Q00 
litų. Gaisrą sukėlė 3-jų metų 
KrFčiūno sūnus Jonas, kuris, 
palikęs vienas namuose prie 
besikūrenančios krosnies išsi-

nį, atsidaryfe visos .
kos darbininku kongresas 
kovai už bedarbių ir darbi
ninkų socialę apdrauda. Iš 
tolesnių vietų: jau tūkstan- 

(čiai darbininkų atstovų ran
dasi kelionėje. >

“i . Jokiame judėjime šioj šą- 
( lyjė dar * nebuvo1 tokib pla- 

įąūs dafbipiAkų f^bhto, kaip
t r j / t j « ‘ * i Ą «* KZį

pardavinėjęs. p-peš^. Pav., Viename tik 
, pęnrįsyivaniįos a p s Srityje

išrinkta deWfratai nuo 14 
Mairiierių Unijos lokalų. 
Pittsburgh o. Younrrstowno, 
Gary ir Buftalo plieno dar
bininkai' siunčia skaitlingas 
delegacijas i darbininkų 
kongresą. Išrinko savo de- 

z ' leaatus farmeriai. jūrinin
kai, negrai ir baltieji darbi-

delegatu reikalavimus iš
leist bedarbių andraudos 
įstatymą, sulig kurio hntjĮ 
vien kanitalistn ir valdžios 
lėšomis mokama bedar
biams reguliare pašalpa.

Visi karo tikslams skirtu 
mi pinigai turi būt nerves 
į bedarbių šelnimo fondą !■ 
yra vienas iš darbininl 
kongreso obalsių. ę- 1

................. II ■■■ I—
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Avauuvriivji , T ai p ka t' a ųi y a veltas auklėja privatinį pre- i paaiškėjo, k<io v a.xz,tuvjB, utį 
kaip reikiant ap- Davusieji augSU ^Klaipeaos įajVvna, kaipo pagel- naudamas finansų minis.terij

. valdinių^;. buvęą ,J^laipe- binį įrapkį karuL
Mos jseimehp pirjnininkas, - > - i ■ ' - '

H. “Daily News” dvaripinkąs D p e s s 1 e r iš;
« w. J-.- i____ ____ r ’ iJ—kif

įr aprūpinta.

H. Daily News avaripinKas; u p e s s i e r is; - » it^ vi

'1929 m. fašistinė’ buv. vyriausias, to, krašto . 4 IVlOtCryS UZtYOSKO
kareivių

su Šimtais tūks- prokuroras,, d v a rr n i nkas 
ir su veiklia Roppas, j turįs Maldžiūnų'

Vietoj Medalio 1 Mėn.
Kalėjimo

Utena. — Linkmenų valsč. 
savivaldybės sekretorius Var
žaitis Jonas per Marijampolės 
karo komendantą padavė pra
šymą savanorio medaliui gau
ti, pristatydamas reikiamą po- traukė degantį nuodėgulį ir 
licijos liudijimą, kad jis nėra padegė lovos šiaudus. ' 
baustas ir tt.

1 Tą p r ašymą svarstant, 
jo, kad Varžaitis, tar-,

,u u . „ \ j , į°-j; WASHINGTON.^ — Nau- 
jbuvo baustas 3 mt. s. d.,kataru metų dienoji trezidetotas 
JnT°ų reiškinių.pasėkoj Varžai'Rooseveltas paskyrė vyriau- 
čiui* ir Linkmenų »nuov. v-kuį į m
ir buvo iškelta byla ,už žinomaį Richberga bosauti saręs

Kongreso Diktatorius

Stovyklų Vergija Visiem K. Norkus Paleistas 
Vokiečių Jaunuoliam
BERLYNAS. — Pagal 

Hitlerio valdžios patvarky
mą,; fabrikantai jr kiti sam
dytojai negalės imti darban 
jaunuolių iki f25 metų am
žiaus, jeigu tie jaunuoliai 
■neturės tam tikro paso (lei- paleistas.

ELIZABETH, N. i J., —r- meiaging0 liudijimo išgavimą kongresui.Kokių įsuma/ny-f
talka buvo sugalvoję. dvarą Panevėžio apskrityj Naujuose metuose žibina- ir išdavimą . mu Richberg .'neužgirs,)..tąi

‘ ‘------ ---------- -- Pastarasis yra išėjės muoju gasu užtroško senu-1 Varžaitis teisme pasiaiškin- prieš JUOS iturėS) kovoti visi
advokato mokslą Vokieti- motina Carrie Harth ir. damas pareiškė, kad gauda-demokratai kongresmanai i;r 
j - ,trvs jos dukterys no num. mas malonės aktą.manęs, kad senatoriai. Demokratų va-,
J ‘ 1 642 Jackson Avė. Veikiausia jau viskas dovanota, tuo la- dai su tuom .sutinka. • *

i

><SovJ1xta™ priklausantį jr kt. Pastarasis yra išėjės
Mandžunjoj. I ’

Argentinos Kalėjimo
BUENOS AIRES. — f 

vęs Amerikos lietuvių t 
tininkų vadas K. Norkuj 
šmugelius įkalintas, 
tinoje dveji metai 

Kauno 
dimo) iš darbo ministerijos, savo ląikų reikalavo 
Taigi !miliphams; jaunų dar- Norkų teismui už’jo 
hihirikii' nieko1 daugiau ; nė- 
4iękaj,kaip eitf 'į arhiiją aN 
ba į"H/štih^ų dą?bu sto* 
vykląš.' kiif jib1 kaipgiJ nioJ 
kinami: kariško'ąmhto. Dar- . — . .
bo balsai hedūodami tiem/ Jiu°ąuotas, kuomet 

ijkuriė beht ^ienuš Pietus nepriėmė Argentinoj 
ra išvergavę stovyklėse.; > .J*10 pastatytų sąlygų. . > 

l :,i ■' _______• i.-.•

liūs Liėtuvoje, ir 
valdžia sutiko.

i turėjo

M 
kMtv

/v.--,.

Suėmė Japonu Šnipą
Št. Petersburge, Floridoj,
.— X4--_-J- — -. T_ — _ —X—

Londono ir Varšavos ka-
Kongrese demokratai turi.jpitalistų f laikraščiai buvo 

didžiumą atstovų; todėl Rpr-jpaskelbę išmistą, būk Mask-
priešui Teismo salėj yra laikraš- netyčia buvo nutraukta gu-? biau, kadmis jau buvęs;pristą-. 

Jtininkų iš įvairių kraštų: iš minė dūda nuo gaso krano.;tytas net ordenui gauti. Poli- wv4zjiiiix4 ^VC,VW¥V> xwr.t >  ' ._____
.cija užpildydama zimų lapą jo oseve|tas su ga_ i Voj rusai,užpuldinėja žydus, 'areštuotas Japonijos šnipas
V-si/ ne a sus» .gl _ .po.1(.*ljaJėsi a. pilnaiten’Viešpatauti/Sovietu .vyriausybė užginei- Y. Matsuda. Pas jį rądp aiškino, kad apylinkėj niekas1 °. , P. . f į t
nežinoję kad V buvo baustas vykdydami Stambiųjų kapi-ija ir pajuokia tuos gandus.. fotognH i mus. apmatus 

--,a „Q...Q i „r x Teismas po petraukos paUalisfų valią. Nes kaip kąipo .melą. ,t 
gi turėjo gausybę tęsiamuosius, yra pastalyta, Washington. — Prezidert- skelbg sprendimą, kuriuo Var Richbers; pareiškę .NaeipU , . x. . ;

lėktuvų,pr didele balta lenta, kunoi tas Rooseveltas savo laiške žaįtis nubaudžiamas, mėnesiu nalės Fabrikantų SąiungosĮ. i <, 
Shanghajaus surašyta vardai Klaipėdos vienam Texas valsti ios Am-1 kalėjimo, o polic. viršininkas' su važiavime^. Roosevelto yalr j, 

Ir tai ką- ... .............. ............ .. .. erikonų Legiono vadui . iš- išteisinamas. . ,, .džia darys viską, kad apgint
diktatorių8. \ 1 'reiškS griežtą nusistatymą —------ į»m

JeigUčhU ” P* H’’ fodėl> čaro išvadą, kad prieš greitą atmokė j imą bo- Pardavinėjo Apkrėstas: IWall Statyto, yįešpątayįįmas Capabalo, smoginipkai

Japonai užpuolė .Austrijos. Vokietijos. Fran-! 
cijos, Italijos ir net iš Ar
gentinos. • >

Be kitų parodymų prieš >

Chinijoj, jiems tei- I 
dviejų savaičių, kad 

ginkluotą ir pras- 
chiniečių armi-

ginklų ir
tė ant S 
rų bombas

nghajų
būtų už- 'diktatorius.

fašistinis
Chiahg Sovietų Sąjunga sugebėtų 

Chinijos sigint nuo Japonijos.

PREZ. ROOSEVELTAS 
PRIEŠ BONUS

Teismas po petraukos ,pa- Nes kaip kąipo.melą

reiškė griežtą nusistatymą

ap- nų pasaulinio karo* vetera- 
•' I nams. ■ \ f

. .toli nutraukti gerus paVeil
■ - - • <->• s.- iKvočiamas šnipas pr

■ j > Meksikos klerikalai de- sipažino, kad i i buvo p 
Idžia darys viską, kad auginį. monstrayn Coyoaęąnę, Jrb: samdytas Japonijos kar 
: kapitalistųpelnus,? šiemet ^testuodami, kad rriinisterio laivyno ministerijos.
’ į-‘r;kr* nu- davinys buvo' nutraifi
<Washingtone bustpilnespis, šovė 5 jcątaHluis laike pa- Jungtinių Valstijų gri e p ku 

Telšių turguje buvo suląiky-'negu bet kada pirmiau. ;, t .maldų. . ( kų paveikslus. '•
. *v ■ .Uii.i v<-

žuvis
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Kodėl Juos Sušaudė ir Kaip 
Kunigai Meluoja

(g.ruoclžio 2p dv.1934) šau- 
kia: ' . ’. , f . , ’ ■ ' / ’ J

“Tačiauą Sovietų Rusijos valdžiai’ ne
patiko, kuomet iš jų pačių tarpo atsirado 
juo kalbi ninku, norėjusių ją nuversti. Su 
jais Stalinas didelių ceremonijų nedarė.' 
Be jokio teismo kelis šimtus žmonių su- 
iaude.” , '

Kunigų lapo redaktorius negali ątida-^ 
ryti burnos be . melo. Vienam paskuti/ 
ūam sakinyje du milžiniški melai. Pia
nas melas, kad teroristus Spvietų vąl- 
Ižia sušaudė “be jokio teismo”.. Antras, 
kad sušaudė “kelis šimtus”. 1

Sušau dy t i teroristai-baltagvąJ'daeČiai
irėjo teismą, buvo teisiami, buvo rasti 

caltąis, nusmerkti ir sušaudyti, Tai ne-' 
ouvo keli šimtai, bet viso labo šimtas sep
tyniolika (117). ’

Ar visi jie buvo sušaudytą už nužudy-' 
mą draugo Kirovo? Ne, nevisi; ŲŽ nų- 
žudymą Kirovo sušaudyta tiktai 14 tero
ristų, kurie sudarė “Leningrado Cent
rą”, padarė suokalbį nužudyti ir vienas 
:š jų, būtent Nikolajevą^, nužudė. Šitie 
keturiolika teroristų-žmogžudžių buvo 
juareštūoti po nužudymo. draugo Ėiro- 
70. Jie taip pat buvo teismo nuteisti sų- 
iaudyrnui. Jie prisipažino, kad jię norė- 
:o nužudyti visus Komunistų Partijos va
lus, kad jie turėjo ryšius su užsienio; vai- - 
jtybėiųis ir su baltagvardiečių organiza-, 
gijomis, kad Nikolajevas gavo ^000 rubl
ių iš vieno tūlos valstybės' konsulato!

Už ką tapo sušaudyti kiti 103 balta- 
^vardiečiai? štai faktai, kuriuos kiek- 

enas darbininkas, kiekvienas sąžiniš- 
is žmogus turi atminti:
Nė.vienas iš šių baltagvardiečių nebu- 

0 Sovietų Sąjungos gyventojas. Visi 
ie buvo atėję slaptai iš Lenkijos, Latvi- 
os, Rumunijos ir kitų kaimyninių šalių, 
isi jie pribuvo Sovietų Sąjungon gink- 
oti revolveriais ir rankinėmis granato

ms. • Buvo įrodyta, kad jie atėjo žudyti 
ovietų valdžios ir Komunistų Partijos 
adus* ir naikinti dirbtuves, kasyklas, ge- 
?žinkelius ir t.t. Visi jie buvo suareš- 

bti" pįrmiau, negu d. Kirovas buvo nu- 
rtas^ tai yra, jau buvo išsėdėję kalė

je nuo 2 iki 6 mėnesių. Visi jie, aiš- 
is dalykas, buvo užsienio imperialistų 
baltagvardiečių atsiųsti agentai sukel- 
fskerdynes Sovietų Sąjungos viduje, 
int paskui užsienio imperialistinės val- 
ybės^galėtų užpulti iŠ lauko pusės.
Kodėl juos sušaudė tuo laiku, kuomet

1 Kirovas tapo nužudytas? Todėl, kad 
užudymas Kirovo, kaip parodė pats 
hogžudys Nikolajevas, turėjo būti sig- 
du pradėjimui visuotinos veiklos iš vi- 
us ir iš lauko prieš Sovietų valdžią, 
del Sovietų valdžia kirto iš peties vi- 

jmš užsienio imperialistų ir balfagvar- 
ecių atsiųstiems agentams, ■ kad paro
ki Lenkijos, Rumunijos, Lątvijos, Ang
os ir kitų šalių imperialistams, kad So- 
jtų Valdžia nesvyruoja, kad jinąi J&e- 
lileštingai sunaikins vįsus^ iš užsienio, 
siųstus teroristus agentus! Bile koks^' 
/yravimas, bile koks nusileidimas ar 
zelnUhias linkui šių atsiųstų teroristų 
itų buvęs užsienio imperialistų ir bal- 
igvardiečių išsiaiškinta, kaipo Sovietų 
aidžios baimė, silpnumas, bejėgybė ap
ginti. Tokiam atsitikime Imtų buvęs 
enas iš dviejų: arba imperialistai ir 
įltagvardiečiai tuojaus būtų padarę už- 
lOlimą iš vidaus ir iš lauko, pradėję 
isįa škerdynę, kuri būtų virtus pasau- 
liulčaru, kuriame būtų kritę milionai 

arbą jie būtų dar energingiau 
adęję rengtis užpuolimui trumpoje at- 
yje^dar daugiau būtų pradėję siųsti 
yo agentų Sovietų Sąjungon. Bet kuo
di Sovietų Sąjunga sunaikino tuos at- 
|Sttt»*teforistU8, tai tas labai smarkiai

“Draugas”

jtams apeitus pradėti Visuotiną kruvihąt1 
vdklą* prieš4 Sovietų valdžią. Jie dabar 
pamatė, kad baisiai nesaugu, baisiai pa
vojinga, provokuoti darbininkų tėvynę. 
Bent jau laikinai nebebus taip lengva pa
siųsti teroristus, nes tie agentai ir tie im
perialistai pamatė, kad Sovietų valdžia 

; neištižo, kad jinai tebestovi socializmo 
sargyboje, kad jinai gali labai puikiai ir, 
greitai apsidirbti su provokatoriais < ir i 
teroristais, su tais mirtinais žmonijos ne-4 ; 
prieteliais, su torpis visuomenės išmato
mis. į \

' 'j , j ' I ’ Į l ’

Taigi, Sovįetų valdžįa, paątątydaipa’ 
prie sienos 117 tdroristų-žmpgžudžįų; įš- 
'gėlbėjo gal milionus. brangių ( gyvybių!;; 
Mes galime tįlį/, pasveikinti\Sovietų val
džią už/ tokį‘'ęnęrgmgą apsidirbiiną su 

4 žmėhijos' neprieteliais, su ’ rengėjais' naū-5 • 
’jo.š^^rdyhės; sh1 pašikėšintbjai^ ant- mL 
liobū'gyvybės! : Neišdegė imperialistų ir 

' bąlt.ągvąrdiečjų1 planai. Pyksta ir raivo-? > 
, si, pūržuazine. spauda,’ (keikias kunigai? 
bet; ^iaįigiąši ^lašiniai' šįmoningi darbi
ninkai, ;karštai sveikina Sovietų valdžią; 1

Saar Kr^to Apsisprendimas
Sausio 13 d. įvyks taip vadinamas Saar 

krašto plebiscitas — gyventojų balsavi
mai Galės pasirinkti vieną iš trijų: ar
ba balsuoti už pasilikimą jpo Tautų Lyr 

> gos kontrole, arba už sugrįžimą po Fran- 
cijos’ kontrole, arba už prisidėjimą prie 
hitlerinės Vokietijos. Saar krašto gy
ventojai yra vokiečiai ir, be abejonės, jie 
būtų balsavę už prisidėjimą prie Vokieti
jos, bėt jūos nuo to atšaldė įvestas Vo
kietijoj Hitlerio valdžios teroras. Susi
barė galingas judėjimas už pasilikimą po 
Tautų Lygos kontrole. Komunistai ir , 
socialistai sudarė bendrą, frontą už šitą 
propoziciją. Prie jų prisidėjo katalikų 
srove, kuri vadinasi “krikščionišku fron- 
tu.” Yra vilties, kad šitas platus bend-; 
ras frontas laimės balsavimuose; ■ .

Hitleris deda desperatiškas pastangas 
; laimėti balsavimuose. Sakoma, kad Vo- 
' kietijos; Valdžia išleido ^mili’onųs, dolerių: 
■ propagandai. Saar. krašto nacjai iš', pa
siutimo 'darbuojasi. - šaukia. t vokiečius^ 
kilūsiūs iš1 Saar kVašto, grįžti ir balsuoti 
už prisidėjimą prie Vokietijos. Grįžtan
tiems Vokietija apmoka kelionės kaštus.1 

< Šis Saar krašto plebiscitas labai svar
bus įvykis. Jeigu laimūs hitlerinė Vokie- 1 
tija, tai fašistų ūpas labai pakils. Bet 
jeigu jinai prakištų, jeigu Saar gyvento
jai’ nubalsuotų už pasilikimą po Tautų 
Lygos globa,’ tai naciams būtų užduotas 
neapsakomai skaudus smūgis. Labai su
stiprėtų bendro fronto judėjimas, darbi
ninkų klasė ’ ir visi pavergtieji galėtų 
džiaugtis dideliu laimėjimu.

Reikia Vaduotis Faktais
Kalbėdamas apie “Sklokos” vadų veik

lą, “Vilnies” krislų rašytojas d. J—as, 
mūsų supratimu, neapsiginklavo faktais 
vienam savo pasakyme. Jis išvedžioja:

“Pruseika netik suorganizavo savo priva- 
tišką partįjukę, bet suvienijo ją su kontr
revoliucine “Tarptautiška Komunistine Opo
zicija”, kurios centras randasi Paryžiuj ir 
iš kur buvo siunčiami planai išžudyti So
vietų Sąjungos viršininkus.”

(“V.” gruodžio 29, 1934) l

Kiek mums žinoma, šita “Tarptautiš
ka Komunistinę Opozicija”, kurios prie
šakyje stovi Brandleris ir prie kurios 
prisidėjo mūsiškė “Skloka”, nieko bendro 
pęra turėjus su siuntimu “planų išžudy- 
įmuų Spvieįų Sąjungos viršininkų.” Drg. 
J -r-as, veikiausią gurėjo' mintyj ė Žino v j ė-' ' 
VO-^rĄcki.o- Opozicijos, kbpjr-r^yollUcIjQW 
likučius, kurie išsigimė į žmogžudžius-' 
teroristus ir prie kurių prįklausė draugo 
Kirovo užmušėjas , Nikola j evąs.

Toki persūdymai, toki( nepasirėnųmai 
faktais, kokius padarė d. J. savo krisluo- • 
se, nepatarnauja mūsų kovai su oportu
nistais Prūseikomis, Ęutkais ir-Straz
dais. Priešingai, labai pakenkia. Opor
tunistai apsiginkluoja tokiais mūsų išsi-’ 
šokimąis ir toliau apgaudinėja/savo pa
sekėjus, suvedžiotus darbininkus.

Kovoję su politiniais priešais jnums 
reikia būti be galo atsąygiąis, visuomet 
turėti faktus, darodymus kiekvienam sa
vo ^pasakymui. O kad Pruseika ir But
kus dirbą priešdarbininkišką dąrbą, kad \ 
e m n vt-rillrjii iidlzn š/1 vi rt iri ”

vp jiasąkymui. 0 kad Brūseika ir But
kus dirbą pidešdarbininkišką dąrbą, h 
“Tarpl!ąūti§ka Koiįiiihiįfinę .Opozicija' 
tarnauja• koipuni^įio priešams, tai įrody-

................... .................. . . . • -■ •’r-r- -~j .nrs'inr? T'7 T 

Kpmuąistų Partija Pasako Loves 
toniečiani, Kaip jie (iaIi Sugrįžti Į

Partija
vi- 3 y m ' i c ; j . . l . i ’ . •

, 1
ko-1 Partiją formoje “atviro laiško” 

USA Kompartijos nariams.
1 Nčabejojamai, yra sekančios 
vyriausios priežastys, privertu- 
sios Lovestoną daryti šį žygį:

l.Tai, USA Komunistų Parti
ja dabar pilniausiai suvienyta

H Lovestono grupėj kuri save plėąta tokiom diskusijom, 
•kią? Lovestonas veda. Netgi jei 
.jŪS sulaikytume^ savo puolimus 
:ąnt, Sąjungos if įstotumėte į ją 
rį-jko jums niekas nedraudžia!— 
ar tas kiek pakeistų padėtį? 
Vargiai. Padėjus Viską į šalį; i i 1 ' V X Uit

vadinasi “komtmįstinė opozici-i 
' jata ir kuriai {pjįikiauso; lietu

viška r“skiokai”, ( mesenai pri-t
1 siuntei < komunistų Partijos 
■ Centro Komitetui .laiškąi jsiūt 
laątį vienybę. Drg. E. Browdorj

> Partijos / sekretorius^ atsako 
į f tą laiškui viešų ii pareiškimpį

1; kurį mes žemiau išspąusdi-na- 
.• 1 mė. Laiškas i Ubai 'svarbųsi -ir j 

mes raginame ' visus e draugus,
i ypačiai jpartijinips, jį Skaityta 

ir studijųotį. j Podraug jis reF! 
. kia parodyti ir tiems dąrbinin-.

kanhs,-kurie dairi seka jPrūseiką- 
Biitkų, kuriuodu šūkauja^ būk. 
jiedu priversiu Komunistų In
ternacionalą su jais, vienytis.-^- 
“L.” Red. . - - i • ;

i

j&gpš lavinamos ir naują 
vybė vystoina. Partija Šiandien; ^ 
stipresnė, negu kada nors/ 
prindamąsi betarpiškąi masėsį / 
ypačiai pamatinėse prambn£$$ 
auga jinai įtakoj ir autoritete-— , 
jinai stovi kelyje linkui masinės- 
bolševistinės partijos.

Šitie partijos pasiekimai >pą-‘ 
eina iš tb fakto, kad partija pa-* 
siliuosavo nuo įtakos lovestbh- 
iečių’ir trockistų ir lojaliai pra-'

(Tąsa 4-tam pus.)

kodėl nepažiūrėti fdktams >į' a- pamatu Komunistų Internacio*- 
kįs? Jūs atstovaujate tiktai sau- nalo linijos ir daro greitą pro- 
ją individualų ir turite labai gresą visose'savo darbo srityse, 
mažai ryšiŲ su‘masėmis1. Tie jū- ypatingai darbo unijose, if ben-
ęų !pasekėjai! Riirie'užima įvai-
riąs; policijas .kai kūrihše darbč- s < 1 . ( ;
unijose" 'Yčrkė 'iV' ūpielin- Tąi^.kąd jL/>yestono ąąsisįa

dro fronto budavojime

tymas vis daugiau ir daugiau įš" 
keliamas cĮarbo unijose .kaipo 
žalingas darbininkų judėjimui. 
Netgi glaudžiausias bendradar-

“Komunistinės” Opozicijos 
Nacionaliam Komitetui ir vi
siems eiliniams nariams, 
51(W. 14th St., r 
New York City.

Mes gavome laišką nuo j ūsų 
grupės sekretoriaus, kuris kalba 
vardu jūsų “nacionąlio” komi
teto. Tame laiške yra siūloma, 
kad mes sueitum su jūsų gru-1 
peš atstovais rišti klausimą del 
steigimai “naujos” organizacijos 
kovai prieš karą ir. fašizmą, o 
taipgi- f‘bendromis paslaugomis 
prieiti prie geresnio politinio sų-. 
sipratimo tarpe mūsų grgani- 
žarijų , tam, lead nutiesus kelią vųsių Bedarbių Tarybų,’ ’ arba 
pilnai .vienybei.” , “vėliausia žaislinė ’Komunistų

Tikrai)nėra reikalo vesti jo- Pąi'tijos ‘organizacija1”? Ar ši-

kėję, pagaliauš, ’ randasi jose 
tikjtąi dėka ADF biurokratams, 
su kurikis jie išvien! eina (Zim- 
mermanas) , arba jau ’ prarado t
darbininkų masėse pasitikėjimą biąyijpaš su reakcine^ ADF, biu- 
delto, kad laikėsi reakcinio ir J°kiatija_ nebegalį ,išgelbėti ši- 
klasįų bendradarbiavimo nusi
statymo (Keller, Patersone).

Kas yra tiesa apie bendrą 
frontą kovos prieš karą ir fa
šizmą, tas neabejotinai tiesa ki
tose visose srityse, kur platus 
bendras frontas galima sudaryti 
ir yra sudaromas (bedarbių rei- 1 
kalais, darbo unijų klausimais, 
Scottsboro kampanijoj, etc.). Ar 

i mes galime kalbėti apie bęndrą 
darbą pav. reikale bedarbės 
apdraudos vajaus, kuomet jūs 
šį plačiausį, kokį kada Ameri
kos komunistai yra subudavo- 
ję> judėjimą vadinate “tai tiktai 
kitas vardas vietoj suban.krūta?

Gerbiama “Laisvės”1 rėdyki-: 
cija’: *'

1 Ar" didėlį prasižengijną jmęi 
darbiniiikai, papildome, je’iį 
pies tarime1 Idisvą svetainę ir1 
duodame religiniam' kunigam ' 
pasirahdavoti’ ir mulkiritl‘dar- r 1

Atsakykite “Lai^- ‘ 1

Hudsdriietik. K t .yė 
't ’."' ' ; -į r <: t’

Atsakymas

Praktikoje esame 'patyVę,5^ 
kad kai kurias tas laisvas sve- • 
taines labai sunku išlaikyti, at- 
sisakant jas randavoti kitų 
srovių susirinkimams bei' pa
rengimams. Antra, mums ne
reikia bijot kitų srovių dari)!- 
ninku, ypatingai katalikų dar
bininkų. Reikia stengtis už- 
megsti su jais draugiškus ry
šius ir traukti juos į kovą už 
darbininkų reikalus. Ir daug ? 
lengviau su jais užmegšti tada 
ryšius, kuomet jie ateina į mūA 
sų svetainę.’ Mūsų draugų pa- ’ 
reiga organizuotai ir taktiškai 
tuose jų parengimuose ir susi
rinkimuose kritikuoti jų vadus, 
parodyti jų darbus, ir prieš- 
darbininkišką programą. Ypa-

bininkus? 
ve j e.”

kias.diskusijas (pirmuoju,klausi
mu. Ypatingai mes.,nerpatom pa- 

* mato diskusuoti /papeštą . j j ūsų 
laiške klausimą, kas delei Ame
rikinės i Sąjungoj Priėji Karą (ir 
'Fašizmą. Ar i Lovestono grupės

tokis pareiškiinas nėra1 pralen
kimas 'het William Greeno? Ąr-
bą, ar gi mes galime turėti ben
drą frontą darbo unijose, kur 
jūs svarbiausiose; pramonėje > e-j 
sate visiškai' izoliuoti, arba tuo-

tos grupės nuo buvimo atski
rais nuo darbininkų. Keller, pa
vyzdžiui, prarado bent kokį šil
ko darbininkuose Patersone pa
sitikėjimą ir parąmą, o Zim
merman, kuris yra Dubinskio a- 
gęntas I.L.G.W.U. lokale 22-ram 
diena iš dienos taip jau praran- 1 • f I
da įtaką.

3. Tai, kad įvyko Lovestono 
grupėj skilimas ir Gitlowas ir 
Zam su savo grupe nuėjo į so
cialistų Partiją, šis žygis'nea
bejotinai kelia sąžininguose 
Lovestono pasekėjuose klausi
mą, kur link jie patys -eina, ir 
tas padidina spaudimą Lovesto
no eiliniuose nariuose, .-proleta
ruose pasekėjuose už išsižadėji
mą šitos: grupės dabartinės po- SVarbu, kad mūsų dr.aųi- 
zicijos^ ii< už sugrįžimą į Ko- gaį stengtųsi tuose darbfhin- 
...---- i _ jkuose paskleisti mūsų darbi-
= •4. Tai, kad Soc. partijos j N. Įnįnkišką literatūrą.’
munistų Partiją.

nariai gali rimtai/ kalbėti,-: apie seneliuose lakalųoše, :kurjųsų 
bendrą yęikją įp tąįydžįę) .u^gĮrjti 
bjaurų Jr provoka|;yyį nusista
tymą linkui Sąjungos Kovai 
Prieš Kąrą ir Fašizmą, kaiį) mi
nima jūsų laiške?. Kųogi jūsų 
kalba čionai skiriasi nuo atvirų 
komunistinio judėjimo priešų?

Sąjunga Prieš Kąrą ir Fašiz
mą ir josios įvairios dalys, ypa
tingai Jaunimo Sekcija, jau at
stovauja milionus darbininkų, 
farmerių, studentų,, intelektua
lų, etc., tarpe kurių yra svar
bios dalys Amerikos Darbo Fe
deracijos, ir tūlos svarbios so
cialistų organizacijos. Sąjungos 
programa atstovauja plačiausiai 
kaip galima būdą priėjimui prie 
suorganizavimo Amerikos masių 
kovai prieš karą ir fašizmą. 
Sąjunga atliko šituos darbus ne
paisant puolimų, darytų ant jos 
iš reakcinių ADF vadu, socia
listų partijos vadų ir sabotažo 
bei skerspainiavimo “Komunis
tinės” Opozicijos vadų. Kaipo 
pavyzdys šito sabotažo, argi ne
užtenka paminėti rolę Zimmer- 
mano, esančio Sąjungoj? Ką jis 
padarė, kad sustiprinus šitą Są
jungą savo unijos lokale, kurio 
jis yra gaįya, ip kurį jis ątsto-

Veik/Kom.: nutraukė savo; pasi- Į 
tarimus del bendro fronto sp. 
Lovestono ; grupe, nepaisant 
Lovestono- grupės sutikinto pą-, 
didinti < puolimus < ant USA Kę- , 
mpnistų Partijos, .kad tuo .pasi-, 
gerinus .socialistams ir su jais 
sudarius! bendrą frontą.,

ė. Tai, ka-d1 ši Lovestono gru
pė prarado perspektyvą ir pre
tenziją buvimo tarptautiniu ko-, 
monistinių judėjimu, nes prara
do įtaką, o taip jau brandlerie- 
čių grupės visur, kur jos buvo, 
suiro.

6. ši grupė dabar daugiau ir 
daugiau mato, kad nėra pagrin
do jos nepriklausomam veiki
mui. Sąžiningi šitos grupės pro
letariniai elementai mato, kad 
jie stovi dabar kryžkelėj. Prieš 
juos dabar stovi vienas klausi
mas: išstoti iŠ pridengtos į at
virą reformizmo poziciją ar su
grįžti į Komunistų Partijos ei- 

pes?
Lovestono pasekėjai dabar 

gali matyti, kur Lovestonas, 
Gitlovas ir Ko. nuvedė juos, 
kuomet jie išstojo prieš Komu
nistų Internacionalo ir Komu
nistų Partijos nusistatymą ir 

'discipliną. Jie nuvedė juos į

ųąriai sUsivienijoJ.<su, reakcine 
biurokratija, / kovojančia prieš 
komunistas ir?-kovingus darbi
ninkus? • . - ■ : ,

Negalima tartis su jumis a- 
piė bendrą frontą, taip ilgai, 
kaip ilgai jūs darote priėš-ko- 
munistihius šmeižtus ir veiks
mus. Bendras frontas su jūsų 
sau jale pasekėjų tai mažas da
lykas darbininkų judėjime. Jei
gu jūs pakeisite savo nusistaty
mą ir tikrai norėsite ištikimai 
remti Partijos poziciją kovoje, 
kurią ji veda, jūs galite parody
ti tai kasdieniniam praktiška
me darbe.

Dabar kas delei antro klausi
mo, iškelto jūsų laiške apie “ge
resnį politinį susipratimą.. . 
kad nutiesus kelią pilnai vieny
bei.” Mes esame tikri, kad jūs 
pilnai esate susipažinę su Parti
jos pozicija visais svarbiaisiais 
klausimais kiek tai liečia pama
tinį nusistatymą ir taktiką. Nė
ra reikalo organizuoti' bile ko
kias diskusijas tiktai tam, kad | 
mes galėtum išpaujo pareikšti oportunizmo klampynę ir atsky- 
mūsų poziciją, kurią turime nu- pg nuo masių. Bėgamieji įvykiai 
sįstai/ę. Vienintelis kelias,' kd- aiškiausiai parode visą jųjų nų- 
Iriuo einant galima prieiti prie sistatymą subankrutavusiu, ši 
sųsiprątimOj gali būti pasiektas grupė, pė^a komunistinę grupė,

vauja(. Sujungęs Nącionąlįam
Komitete? . ... . . sųsiprątimo, gali būti pasiektas 'grup2 _^2r_/‘

tiktai’'tuomet, kūda jusų’ gru- [nors,- n^rą. klausimo, tūli josios 
pė išsižadės^ savo ąiiti-kotounis-‘pasekėjai tiki, kad jie yra ke
tinės ‘pozįcųęs i’r įnlnai "prįįhis inunistinė grupė, šitos grupės 
Jungtinių yalsū'Jų Kbnįdriifetų nusistat^mafe2 ^kfauslrhu krizio

Nereikalinga mums jieškbti mo,” skelbimu apie nebuvimą 
motyvų, kuriais buvo ‘pasiremta Amerikai pavojaus iš fašizmo 
siunčiant mums laišką. Ęėt 
kiekvienas Lovestono grupės na-f. 
rys, kuris ištikimai; trokšta ko
voti prieš kapitalizmą ir būti 
dalimi komunistinio judėjimo, 
tūrį pasistatyti sau klausimą:

» ■ ‘ • .... •»

Būkit .tikrų ši Sąjunga tėra 
i tiktai atsistojusi kelyje, kad pa
tapus masėm reikalingu įrankiu.
Kaip :jūmš gerai žinorha, Pkrti-. ________________

■■ joS I nusistatytai! -yra' patrukti /Partijos(ijiisistątymą ir tlktik^ plėtimosi," kWtarftau" "’"‘išiirit'inu- 
.i plačiausihS' biases :iš« ADF uni- xr—.

jų, [neorganizuotų darbininkų,
• socialistų ‘organizacijas, ir visus 

rankpelnius, trokštančius ištiki-
; mai kovoti prieš karą ir fašiz

mą, kad jie remtų šią Sąjun
gai MeS dejom rimtų pastangų,
kad, įtraukus Soc. Part. Nacio-

plačiausikfemases ds* ADF uni- skelbimu apie nebuvimą

t _ ~ v I IJCVUAUUUtJUl 0UU XYiCA V4OXA11Q

halinį; Veik. Komitetą į šį dar-1 kodėl šitos grupės lyderiai pri K -- 1 ^1_ i -i i ♦ • ' • i • i .■•v* ■»bą. Mės pasiekėm tam tikrų lai
mėjimų, patraukdami S. P. lo
kalus • į Sąjungą, nepaisant N. 
Veik. Kom." prieštaravimams. 
Na, o kokią rolę “Komunistų” 
Opozicija suvaidino šiuo klausi
mu? Josios rolė buvo daryti vis
ką; kad neprileidūs Socialistų 
Partijoj ir : kitų/ organizacijų 
prie įstojimo į šią Sąjungą;

siuntė Partijai tokį laišką, kuo
met tiktai kėli mėnesiai atgal 
Kominternas pranešė per “Ko
munistų Internaęionalą’ 
nalą), kad visi Branęįlerio pase
kėjai, kurie nori susirišti su Koj 
mintėrnu; tufą kreiptis į atatin
kamas komunistines partijas.. 
Lovestonor grupė, ^ažuot ėjus 
šituo,-keliu, pradėjo naują “ofen-;

• a * ' - v- ‘ 1

(žur-

puses, jų bendradarbiavimas su 
biurokratais prieš komunistus 
darbo unijose, atvira kova prieš 
Komunistų Internacionalą, etc., 
yra aiškiu šitos grupės anti
komunistiniu nusistatymu.

Iš kitos pusės, USA Komunis
tų Partija nuolatos žygiuoja 
pirmyn. Jinai padidino savo na
rių skaičių iki 30,000, josios į- 
taka darbo unijose auga, jinai 
suorganizavo platų bedarbių ju
dėjimą, pasiekė didelės pažan
gos savo darbe negruos rank
pelniuos, farmeriuos, intelektu
aluos, etc. Politinė narių lygma- 
la šiandien aukštesnė, negu ka-
da nors, naiijds TM’oletarinčš pą.

ŠYPSENOS
. •' \ ! ■ ■! I : 14 •J ,

x- ’ 
“NURODĖ”

Alkanas (pasitikęs žmogų 
ant šalygatvio) : “Atsiprašau, 
tamista, aš esu labai alkanas 
ir norėčiau užvalgyti.”

Žmogus (rodydamas skersai 
gatvę) : “Štai, tamista, aname 
restaurane gausite gerus pie
tus. Ir tik už ‘kvoterįh”

Alkanas: “Ačiū, tamsta. Bet, 
ar būtum toks geras, ir nuro
dytam, kur gauti tą ‘kvoterį’ ?”

RESTAURANE
Kostumeris (klausia veite- 

rio) : “Ar daug ką gero turite 
užvalgyti?”

Veiteris: “Turime labai ge
ro valgio, visokio.”

Kostumeris: “Pavyzdžiui, 
kokio ?”

Veiteris : “ ‘Navy’' binzų?E “
Kostumeris (ūžpykęš) 

pažiūrėk, gal 'kUkb'rius tUrta* 
kiaulės kdja8?*,r

Veitėfis (sugrįžęs): “Negi*- ■ 
Jiu,! tamista, matyti: Ne« k u-' 
korius su šiušais.”^ * < ♦

TEISME i .

t • 40 A fc.

Teisėjas (į apkaltinamąjį^? ‘ 
’“Tamista už pavadinimą šito 
“Jegamasties” patvirkėliu, esi: , 
nubaustas užsimokėti $25.00 
pabaudos.” •?:W

Nuteistasis (be ceremonijų 
patiesė prieš tėisėją $50..0C 
bumašką. Bet paaiškėjo, kad 
niekas teisme neturi , iskeist 
penkdešimtinės. Ir nuteistasis 
ilgai išlaukęs, netekęs kantry-Į 
bės, sako teisėjuj): “Aš jau 
turiu eiti, ir man nėra kada 4h 
giau laukti!”

Teisėjas: “Bet, tamista turi 
gauti savo $25.00.”'

Nuteistasis: “Tamista, teisė
jau, irgi esat toks pat patvir- 
kėlis, tai ir pasidalykite su tuo 
ponu pinigais.”' .„•
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Drauge, Taip Negerai!
r ' .

Baltasis Įvykis
?nes Smedley Vertė B. E. Senkevičienė.

Vaizdas iš Kovos už Sovietų Chiniją.

Žemyn per Devynių Lygumų Susmauga, 
iri įrąųkiasi nuo Tungku, ėjo kaimietė 
irgma ir,basakojis kaimietis vaikiukas, 
ergina nešė mažą ryšulį drabužių, susuktą 
didelį ketvirtainį mėlyno skuduro, o ant 
iriosios vaikiuko rankos kabojo krepšis su 
mšiniais. Mergina buvo labai graži ir ne- 
zo daugiau dvidešimties metų amžiaus. Ji 
70 , užsivilkus švarų mėlyną žakietą, už- 

:gtą ąugštai po kaklu, ir kuris siekė iki jos 
ulšių. Ilgos, juodos, plačios kelinės siekė ko- 
į riešus. Jos galva nebuvo pridengta ir tan
as, juodi, .plaukai buvo gražiai nušukuoti 
uo jos plačios ir lygios kaktos ir susukti į 
idelį. lygų ritinį ant jos sprando. Per riti- 

buvo persmeigta ilga, padaryta iš kieto 
.mbuko, špilka: vienas galas jos aštrus, o 
tas platus ir gražiai nudekoruotas.
Buvo ten kokis tai neišpasakytas malonu

ms ir minkštumas merginos juodose akyse 
* viso kūno subudavojime ir jeigu pasižiūrė- 
m arčiau—suprastum priežastį kodėl. Ta- 
i galėtumei matyti, kad jos kūne nauja gy- 
bė prasidėjo formuotis, ir ta gyvubė buvo 
įdėta meilėje, nes tik tas galėjo suteikti 
veidui tą malonią, sapnuojančią išraišką.
let taipgi buvo galima suprasti, kad tai 

mergina, kuri ne vien sapnuoja ir savo 
je kalbasi su augančia gyvybe jos kūne, 
tkys buvo gyvos ir inteligentiškos ir jos 
a greit atsikreipdavo į kiekvieną šlamesį 
j miško, kuriuomi buvo apaugęs kalno 
s. Ir tankiai jos ranka dasilytėdavo 
bukinės špilkos jos plaukuose, rodėsi, 
ji turi ten ką tokio paslėpto.
k trys asmenys žinojo paslaptį tos špil- 
Vienas buvo ji pati, kitu—draugas iš 

unikacijų Department© Raudonosios Ar- 
s iš Tungku, o trečias jos jaunas- kaimie- 
zvras, Kung-liao, komandierius dalies 
donoąios. Armijos. Tik jie žinojo, kad 
<os vidury buvo paslėpta bespalvė juo- 
. su šepetuku, su kuriuom ji galėjo rašy- 
ię taipogi žinojo,-kodėl ji vyksta linkui 

ir apie laišką, kurį' ji neša savo dra- 
ų ryšulyrr **
is laiškas bus jos pasportu per linijas 
jjų kareivių, kurie buvo apsupę kalną 
Tungku. Konvertas buvo adresuotas jai.

jje buvo laiškas iš Kiano ir nurodė, būk 
vyras esąs patarnautoju šilko krautuvėje 
ųjų tvirtovėje, Kian. “Apleisk tą Raudo

ji banditų apielinkę tuojaus,” skambėjo 
kas. “Eik pas savo močiutę į Pi-tan, ir po 
tvyk į Kianą. Aš visuomet rūpinuosi a-

pie tavo gyvastį ir garbę ten tarpe tų Rau
donųjų banditų.”

“Ar pajėgsi tatai atlikti?” klausė jos vy
ras, Kung-liao ir draugas iš Komunikacijos 
Department©.

“Ar aš nesu dirbus per du metus ir vis 
išlikau be jokių blogų atsitikimų ?” atsakė ji 
išdidžiai. “Dabar mažiau, kaip kada nors 
pirma jie užkabinės mane.”

Jie suprato, ką ji norėjo pasakyti. Faktas, 
kad ji buvo nėščia motina pasitarnaus jai ge
rai. ' . , , j

Ir mergina mąstė apie tą visą, kada ji ėjo 
per Devynių Lygumų Susmauga, kalbėdama 
su vaikiuku prie jos šono. Ji pažvelgė žemyn , 
į jj, jis tokis menkutis ir rusvas, bėgo prie 
jos šalies savo basomis kojytėmis. Jo mažytis 
žakietukas, atviras iš priekio, atidengė kūdą, 
kietą kūną kaimietiško vaiko, nedaugiau 
trylikos metų. Jo išdėvėtos pilkos kelinės 
ledva pasiekė jo kelių ir buvo palaikomos 
plataus drabužinio diržo. Nors ji nežinojo, 
bet buvo tikra, kad tame dirže radosi taipo
gi mažytis paišiuko galas ir šmotukas bam-. 
bukinės popieros, Jis buvo gabus vaikutis ir 
išmoko rašyti ir skaityti Raudonosios Armi
jos mokykloje čintange. Per keturius mėne
sius jis keliavo toli ir plačiai del Raudono
sios Armijos, parduodamas kiaušinius ir 
rinkdamas informacijas.

Jo veidas pakilo linkui jos, kada ji pra
kalbėjo. Menkas, rimtas veidas, kartais net 
perdaug rimtas. Smakras buvo vaikiškas, 
žandakauliai augšti. Pora šviesių, protingų 
akių, siaurų ir pražambių šypsojosi į ją.

“Ar tu niekuomet nebijai, Di-di?” mergina 
užklausė jo.

“Bijoti? Ne. Kartą jie pagavo mane neto
li čintango ir sumušė mane. Aš saukiau, kad 
aš esu našlaitis ir kad Raudonieji sunaikino 
mano namus ir nužudė mano tėvą ir motiną. 
‘Aš esu vienas, apleistas ir bėdinas, neturiu 
ką valgyti ir turiu pardavinėti kiaušinius, 
kad užsidirbus kiek ant ryžių. Kiaušiniai yra 
labai brangūs, bet tai yra todėl, kad aš esu 
tokis bėdinas. . .broliai, pirkite mano kiau
šinius,’ aš jiems sakiau.

“Ir aš vis tą atkartojau ir priverčiau juos 
tikėti ir ėjau tarpe jų vis pardavinėdamas 
kiaušinius. Aš tada buvau naujas Raudono
sios Armijos mokykloje ir nežinojau apie 
įvairios rūšies šautuvus. Bet aš žinojau apie į 
vėliavas įvairių skyrių Baltųjų vienučių ir ži
nojau vardus nekuriu šautuvų. Aš suskaičiau 
sargybą ir sužinojau, kur jie buvo statomi. . . 
Dabar aš galiu skaityti ir galiu parašyti tą, 
ką matau, kad nepamiršus. . . Kada būsiu 
vyresnis—dar daugiau sužinosiu. . . Aš būsiu 
kaip draugas Mau—tu žinai, tylus ir ant 
Sargybos, bet vis mąstantis ir planuojantis 
viduje savo galvos.”

(Bus daugiau)

Tuojau Pradėkim 
Vajų!

Ai ėjo metai nuo suvienijimo 
uvių Darbinipkių Susivieni- 

io Amerikoje (LDSA) su 
n. Liet. Darbininkų Litera- 
08 Draugija 

ri nuo sulaikymo 
> laikraštuko 
r, jo vieton, pradėjimo 
(“Laisvėje” ir 
tinius moterų skyrius. Tuo 
aiku suvienyta ALDLD 
ėjo leisti žurnalą “Švie- 
kuri duodama visiems A- 

iD nariams, tame skaičiu- 
• buvusioms LDSA narėms, 
uo tarpu pilnų davinių ne
kokias pasekmes davė vie- 
ė. Iš tūlų atskirų koloniją 
gerų žinių, iš kitų ateina 

•gų žinių. Vietomis draugės 
draugai taip paskendo ben- 

rame darbe, tartum nė nebu- 
) skirtingų organizacijų ir 
iękąs nepasiliko užpakaly. Jie 
žiaugiasi vienybe. Kitur, 
'augės, atsikračiusios atsa- 

ybės už organizacijos pa-

(ALDLD), 
LDSA 

Darbinin-

Vilnyje”

mą? “pasiėmę vakacijas,” 
natą jų bendros organi- 
įos darbuose. Buvę ir to- 
,Vietų, kur susidarę šiokių 
ų nesusipratimų.
odei nevienodai, juk tos 
los organizacijos, tas pats 
otarpis? Apgailėtina, kad 
ilsiuose konferencijų ra- 
Uose nebuvo skaitlinių, kur 

.iek išlaikė buvusių LDSA 
ų suvienytoj organizacijoj, 
; padaugėjo, kiek sumažė-

♦

kretoriams ir retai lankančios 
’ susirinkimus galėjo negauti. 
1 Del to tūlos moterys, kurios 
buvo pratę kas mėnuo gauti į 
namus laikraštuką ir jame ra
sti paraginimus, pranešimus

jo, kokios pastangos buvo de- būsiančių susirinkimų, galėjo 
damos prie sumažėjimo neda- nutolti nuo organizacijos. Da- 
leisti. Tik dviejuose raportuo- bar, kada “šviesa” bus siunti- 
se pastebėjau, kad abelnas na
rių skaičius esąs mažesnis, už 
buvusį pereitą, metą, imant sy
kiu abiejų atskirų organizacijų 
narių skaičių. Neturint pilnų | 
skaitlinių, sunku daryti kon
krečias išvadas, kas liečia at
skiras apielinkes ir kolonijas. 
Tačiau bendrai galima pasa
kyti tiek, kad vienybė buvo 
sėkminga tiek, kiek draugai ir 
draugės norėjo ją sėkminga 
padaryti, kiek turėjo sumanu
mo ir pasiryžimo ją pravesti.
Pradėkim Vajų Sugrąžinimu 

Buvusių Narių
Kalbant apie kolonijas, kur' 

vienybės pravedimas nedavei 
teigiamų sėkmių, atsakomybėj 
puola, kaip ant draugų, taip 
ir draugių. Organizacijos vie
nyta lygiomis teisėmis, todėl 
kiekvienos organizacijos nariai

nėjama į namus, būtinai rei
kėtų užeiti pas visas buvusias 
nares išaiškinti dalykus. Iš to 
vien naudos galime tikėtis.

Moterys Agitatorės
Vajus tęsis iki kovo 8 die

nos. Jei ūmai imsimės už dar
bo, dar galima tikėtis planingo 
ir sėkmingo vajaus. Yra laiko 
ir maršrutams surengti. Kal
bant apie maršrutus, turiu pri
minti, kad ALDLD C. Komitę- 
tas matė būtiną reikalą pasiųs
ti ir moterų, kalbėtojų-agitato- 
rių ir įgaliavo d. Šolomską su
sirašinėti tuo reikalu. Drauges 
ir draugai turit to neužmiršti, 
kada tvarkysite savo kolonijos 
ar apskričio vajaus programą.

Dar reikia pastebėti seka
mą: kada prireikia kalbėtojų, 
tai visi reikalauja geriausių. 
Įvertinimas gero — pagirtinas

turėjo ne tik teisę, bet ir pa
reigą prižiūrėti, kad narės ne- 
siliktų Už organizacijos sienų. 
Jeigu tas nepadaryta iki šiol, 
tai būtinai padarykite dabar, 
kuomet prasidėjo ALDLD va
jus už naujus narius.

Peržiūrėjau “Laisvės” skai
tytojų sąrašą. Daugelio buvu
sių LDSA narių nesimato skai
tytojų sąraše. Reiškia, moterų 
skyriaus neskaito - negauna. 
“Šviesa” buvo siuntinėjama se-

dalykas. Tik pamiršta drau
gai, kad geri gerais negimsta. 
Jie nebūt buvę gerais, jei ne 
būt praktikavę ir buvę pradi
niais, prastesniais. Tad nieko 
daugiau peiktino pas draugus- 
ges, kaip parašymas į centrą: 
duokite mums tą ir tą arba 
mes visai prakalbų nerengsim. 
O geriausius nevisada galima’ 
duoti. Ypač tas tiesa, kuomet 
kalbama apie moteris, kadangi 
pas mus beliko tik Jeskevičiu-

Pavojinga Liga
Čia rašysiu apie tokią ligą, 

apie kurią nerašo Dr. Kar
kiančius, kuri, tačiau, yra 
mums labai pavojinga. Ir ne
matau reikalo nuo jos kęsti, 
kadangi ji yra paprasto logiš
ko žmogaus akimis įžiūrima i ir' 
pagydoma. ' ' ‘ ' r 1 ’

Noriu kalbėti apie “priešo-1 
maniją.” Bjauri liga. O yra 
daug žmonių, ypač motery, ja 
sergančių; Ne liuosi ir vyrai. 
Nuo ko ja suserga? Nuo bile 
ko:’pasakė kas ką nors nepa
lankaus apie tą asmenį, jos ar 
jo vaiką, daiktą, šlebę,' o dar 
baisiau, jei čia įsipina meilės 
ar nebemeilės klausipiasi Įr tt. 
Pasakęs-padaręs, ar nedaręs 
kokį-dalyką asmuo atrodo to
kiam ligoniui mirtinu priešu, 
kuriam visą gyvenimą nebe
galima atleisti. Net ir turin
tieji ką bendro su tuo asmeniu 
atrodo blogi. Taip ir mirga tai 
vargšei-vargšui akyse priešai, 
visur priešai.

Jei ta liga suserga tamsiau
si žmonės, tai nestebėtina, ta- 
čiaus kenksminga, kadangi 
kiekvieną darbiriinkų savitar
pinį nesutikimą priešai išnau
doja mūs pavergimui. Tačiau 
kenksmingiausia, kada ta liga 
suserga tūli, kaip jie sakosi, 
susipratę, prasilavinę žmonės. 
Blogiau ir būti negali, kada 
mūs organizacijų žmonės, su
pykę už kokią nesąmonę, ker
štaudami, liežuviu šluoja vis
ką, ką patys per keletą metų 
budavojo. Kaip tą atlieką?

Labai paprastai. Vieton 
tiesiog pasakyti tą “baisų įžei
dimą”, apie kurį išgirdę, dau
gelis, tik nusispjautų, ir tik už 
tą “įžeidimą” kritikuoti “įžei
dėją,” pradeda visur plepėti,; 
būk “įžeidėjo” 'Veikimas nege
ras, kalba tokia ir anokia, raš
tai netikę ir taip toliau ir taip 
be galo tęsia visur ir visada 
amžiną “kritiką.” Užmiršta 
kapitalistus ir viso judėjimo 
priešus, o imasi " “pafiksyti” 
sau nepatinkamas ypatas. Iš 
to pasinaudoja mūsų priešai. 
Linkstanti į mūs eiles žmonės 
sulaikomi nuo atėjimo, nes 
jiems pasirodo: “Vistiek nie
kur nėra teisybės neigi gerų 
žmonių.” Padaro daug žalos, 
kol žmonės^ apsižiūri, kad čia 
savo rūšies ligonis, “priešoma- 
nijos” auka.

Kokia tos ligos priežastis? 
Tokia, kaip ir daugelio darbi
ninkų klasės ligų: žemas kla
sinis susipratimas, nęįvertini- 
mas savo organizacijų, paties 
revoliucinio judėjimo. Juk pa
ti logika neleis kenkti tąm, kas 
brangu, kas miela. Tie žmonės 
man primena rusų vaikams ra
šytą apysakaitę, kurioj meška, 
norėdama užmušti žmogui ant 
kaktos sėdinčią musę, užmušė 
žmogų. Tokių meškų rolę laiks 
nuo laiko bando vaidinti tūli 
mūs judėjime esanti žmonės, 
“priešomanijos” ligoniai. Gė
da, draugai, gėda..

Kaimietė.
......... ....... ....■' 7 ...
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te ir Karosienė. Viena toli, kita 
retai kada kur važiuoja. ,

Tiesa, kad geri kalbėtojai 
pagelbsti sutraukti ir palaiky
ti publiką, tačiau taip pat tie
sa; kad moterys agitatorės pas 
mus reikalingos ir padaro ge
rą įspūdį, Kas liečia publiką, 
jei rengėjai tiek pat garsins 
pradinius, kaip gerus kalbėto
jus ir dar pridės, kad “pirmu 
kartu mūs kolonijoj,” pasek
mės bus tokios pat. Tai kodėl 
nerengti vieną ar porą kiek
vienos apielinkės merginų ar 
moterų į kalbėto jas-agitato- 
res? Tam tinkamų yra visur. 
Ir iŠ daugelio jų gali būti ge
ros kalbėtojos, jeigu jos ląvin- 
sis, o mes iš savo pusės to iš jų 
reikalausim. ’ 1 ’. ■

S. Sasna.

Žymios kolonijos žymus vei
kėjas rašo kritiką ir palyginimą 
dviejų įstaigų. Atsiliepdamas a- 
pie neva geresnę rašo: “Ten 
taipgi yra trūkumų, bet kadan
gi ten vadovauja moteris, tai 
atleistina.” žinoma, redakcija 
begailestingai išbraukė. Ir jeigu 
nesusilauks protesto už “faktų 
iškraipymą,” tai viskas jau už
sibaigė su tuo specialiu dalyku.

Bet ta mintis, toki posakiai, 
jei1 jie ir būtų netiksliai pasaky
ti, yra labai ne vietoj. Tai lygiai 
taip, kaip kad kdlbaht apie ar
tistus, sulošušius veikalą, pasa
koma: Bet kaip iš, darjbinįųkų,[ 
tai nėra kg \da^g^ąu>i(r norėti^’ 
Tokius ištarimus reįkią; šąįjn-5 
«. '. , '• f: i

Ne j augi > visos moterys yra 
lepšės, kad tik jos, kaip niekas! 
daugiau gali: padaryti blogai? 
Ar jau ištiesų. gyvenime mo
terims duodamos kokios, konce-. 
sijos, teikiamos joms specialės 
progos, nors joms, ’ ahot kores
pondento,, ir “atleistina”? Kaip 
tik priešingai yra. Moterys tu
ri specialiai gerai atlikti savo 
darbą, jei nori pasilaikyti atsą- 
komingoje vietoje ir negauti 
“vakaciją” su atestatu: “Iš bo
bos nėra ko ir norėti,” kuomet 
vyras gali visą amžių daryti tas 
pačias klaidas ir jokio specialio 
atestato negauna.

Iš kitos pusės, daugelis mano 
šiuo tarpu užstojamų draugių 
yra įsivaizdinę, būk joms gyve
nime ir nebesą kito tikslo, kaip 
tik pasigražinti ir būti amži
nai “gatava,” kad kas “nu
skintų.” Apie savęs pagerinimą 
protiniai visai užmiršta. De- 
sėtkas metų į daugelį nepadaręs 
jokios žymės. O gyvenimas ne
stovi ant vietos, eina pirmyn ir 
kas nestudijuoja nuolatos, nese
ka gyvenimo—atsilieka. Apgai
lėtina tų moterų padėtis, kurios 
pasivėlina liktis sulep'šėjusia lie
kana/ 1 ’ ’ ■ \ 1 • ' i • •
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Pereitą metą buvusiose įvai

riose mokyklose mažai kas iš 
moterų pasinaudojo. Draugės, 
mokyklų bus ir šiemet. Be to, 
keliose svarbiose! kolonijose yra 
pastovūs Darbininkų Mokyklos 
Kursai. Būtinai nusistatykite šį 
metą ką nors išmokti ir išmoki
te. Tai tiesa, kad daugelis, a- 
part darbų dirbtuvėse pelnymui 
sau duonos, dar esate prirakin
tos virtuvėse. Bet jūs turite 
tuos retežius bent laikinai nu
traukti ir lavintis. Nuo save už
tikrinu, kad niekas jūsų šeimy
noje del to nemirs iš bado. Dar 
vienam kitam bus naudos, nes 
išmoks patys sau pasitarnauti 
ir jūsų darbą geriau įvertinti. 
Pagilinkime savo žinojimą, pra
silavinkime, kad nebūtume ver
tos to “atleidimo.“

R. K.

Parašė Robin . , . i ' į/'7'"'

LAIŠKAS IŠ SOVIfitŲ W
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Saldžių Bulvių su Dynais 
Sriuba

Nulupk ir supjaustyk 2 puo
duku bulvių ir 1 puoduką dy- 
nų. Sudėjus į pbodą, užpilk 1 
kvortą vandens ir lai verda. 
Baigiant virt įdek druskos su- 
lyg skonio ir diktą šaukštą 
sviesto. Nuėmus nuo ugnies, į- 
pilk 1 puoduką saldaus pieno. 
Ši sriuba turi naturališką sal
dumą. Prie sriubos galima pa-i 
duot krekių arba gruzdintos 
duonos.

Bananų Sandvičiai

Juos mėgsta vaikai, ir suau
gę. Pagruzdink duoną abi pu
ses ir aptepk su sviestu arba su 
mayonnaise. Parink gerai pri
nokusią bananą ir, sup j ausčius 
riekelėmis, uždėk ant duonos, 
sutfožk ir perpjauk įstrižai. Tai 
yra skanūs ir sveiki užkan
džiai. ' Z

F. K.—Tacoma, Wash.

ko sveikata puola žemyn, tuo
met siunčia į naktinę sanatoria 
ją ir ten laiko pakol darbiniu-' 
kas atgauna sveikatą.

Daugelyje departments kur. 
dirba vyrai ir moterys, kvieti 
kais išdabinti stalai ir darbi
niai “benčįai.“ Apkurtinantis 
balsas nuo diržų ir ratų, kurie 
mašinas suka ir kaip vėjas 
Švilpia,.© tarpe mašinų puikinai, ? 
atrodanti žalumynai ir kviet- 
kai. Laike tnano lankymosi 
Selmash fabrike, aš pradėjau, 
apsiprast, matydama vyrus ir 
moteris dirbant kartu. Moterys 
dirba petis į petį taip, kaip ir 
vyrai. Visi pilni energija ir 
linksmumo.

■
Aš atsimenu praeitus laikus^, 

kuomet aš kalbėjau ant pląt- 
formos klausime lygių teisių 
vyrams ir moterims. Dabar aš 
jau sulaukiau matyt savo aki
mis, nors tai yra kitoj ir toli
moj valstybėj. Prie fabriko yra 
prijungti dideli kambariai, ku
riuose darbininkės moterys pa
lieka savo vaikus, po priežiūra ‘ 
daktarų ir “nursių.” Motinai . 
duodama pilna teisė nueit 
“nursery” pažiūrėt savo vaiko. • • 
O katros motinos nori, jos gali . , ,. 
palikt savo vaikus namuose.

Sovietų Sąjungoj yra tokios • 
teisės: Kuomet dirbančios mo- , • ‘ 
terys palieka nėščios, jas pa- . 
liuosuoja nuo darbo 2 mėnesiu 
prieš gimdymą ir 2 po gi m d y- 

į kitą departmentą, prisiartinam į mui, su pilna alga. Nedyvai, 
prie sieninio laikraščio, kur . kad Rusijoj moterys atrodo 1 
yra paaiškinta, katras darbi-1 gražios ir drūtos. ? 
ninkas neatlieka gerą darbą ir 
kad toks 'darbininkas yra ra
ginamas, kad kitu laiku atlik
tų geresnį darbąk Mes negalė
jom visą fabriką! apeit, nes fa
brikas turi apgulęs 450 ;ake- 
rių. i ... .

Taipgi aš buvau nuvesta į'kag išleidžia dieninį ląikraš/ 
vieno department© pirmos pa-’tį, vardu “Stalenitz.” Laikfaš-1 ' 
galbos ligoninę, kur darbinin-: įjs įurį pusėtiną didumą. Į ' 
kai yra “trytinami” laike su- talpina ne tik fabriko žinias,' 
žeidimo. Mane supažindino su fcet lokolines, nacionales ir;ili*'>?{ 
daktaru ir slauge, bet aš neuž- ternacionales žinias. 
klausiau jokių klausimų, nes aš | 
neturiu daug patyrimo medi
cinoj. Taip viskas išrodo “up 
to date.” Mano pravadirius 
mane informavo, kad kožnas 
departmentas turi pirmos pa
galbos ligoninę šiame fabrike. 
Bet jeigu darbininkas lieka su
žeistas pavojingiau, tuomet 
yra siunčiamas į miesto ligon- 
butį, kur darbininkas gauna 
pagalbą ir priežiūrą be jokių 
užmokesčių.

Netoli fabriko aš mačiau 
darbininkų apartment-namus. 
Puikiai pastatyti, su daugybe 
langų. Tai yra naujas gyveni
mas Rusijos darbininkų. Darbi
ninkų apartmentiniai namai 
užkloja 300 akrų žemės, ku
riuose gyvena 10,000 darbinin
kų ir jų šeimynos. Kita dalis 

! fabriko darbininkų gyvena to
liau nuo fabriko, netoli Ros
tov.

Kožnas darbininkas yrą ąp- 
draustas nuo sužeidimų ir li
gos. Darbininkas laike sužei
dimo ar laike ligos gauna mo
kėt iš '■ fabriko įeigų, bet nėra 
nuimama nuo darbininkų al
gos. Tai taip yra Rusijoj: ne
žiūrint, kur darbininkas dirba, 
ar tai būtų fabriko darbinin
kas ąr hotelio, kolektyvo, ar 
kur nebūtų darbininkas dirba, 
visi vienodai valdžios prižiūri
mi. Darbininkams Rusijoj nėra 
reikalo rūpintis apie rytojų, 
kaip tai darbą, ligą, mirtį ir 
tt. Visi darbininkai yra aprū
pinami Sovietų Sąjungos val
džios.

Sovietų Sąjungoj darbinin
kai yra egzaminuojami, dakta
rai peržiūri darbininką daž
nai, ir jeigu daktaras patėmija 
darbininką nesveiku, tuojaus 
duoda? jam “treatmentą.” O 
jeigu patėmija, kad darbinin-

Kas tai per gyvenimas So
vietų Sąjungoj šiandien ? Se
nesni Sovietų Rusijos darbinin
kai, kuriuos aš mačiau ant gat
vių vaikščiojant, išrodo, kad 
jie sulaukė ką tik užtekėjusią 
saulę, atnešusią jiems naują 
gyvenimą. Vyrai ir moterys 
vaikštinėja gatvėmis ne taip 
jau puikiai buržuažiškai pasi
rėdę, bet visi pilni gyvumo ir 
džiaugiasi sulaukę naujo gy
venimo.

. ( • . < : I
Šį rytą a$ nuėjau į agrikul

tūros įrankių fabriką, kurį jieott Mano
matyt

užvardino SELMASH. 
pirma impresija buvo 
tą gigantišką projektą, kur di
delis skaičius moterųdėlis skaičius moterų dirba, 
ypatingai jaunų. Ištikrųjų at
rodo, kad jos energingai bū
davo ja socializmą, kaipo dar
bininkų valstybės kareiviai.

Mano vadas informavo ma
ne, kad 43% iš 20,000 darbi
ninkų yra moterys darbinin
kės. Moterys yra užėmusios vi
sokius darbus, visuose depart- 
mentuoše, apart sunkiųjų dar
bų. Selmash turbin fabrikai 
išdirba visokios rūšies farmų 
įrankius, išdirba'jų gana daug, 
kad Sovietai gali dalį jų (eks- 
portuot į užsienį. Kuomet mes 
ėjom per formų departmentą, 
man buvo stebėtina matyt, 
kaip darbininkai suka sunkius 
kūjus (hammers) apie jųjų 
galvas.’

• ! ’ II'.,
Mes, maršuodami nuo vieno

i

Selmash fabrikas, tai yrą 
tikrųjų graži institucija, 
nas departme^tas, " kožiIM 
kambarys, švariai užlaikomas/^; u ■ 
Prie sienos yra prikabintas qU 
delįa sieninis laikraštis kožnarh....
department©. Selmash fabri

Prie fabriko yra prijungtą^/ 
kliubas, kuris taipgi yra didtfiaĮf 
lis namas. Ir kožnas kambarys 
papuoštas kvietkais ir viso
kiais medukais. Kambariai del 
fizikos kultūros, visokiems , 
miams kambariai, didelė audi- . 
torija del pasibovijimo, mitin- ; 
gams ir judžiams rodyti. Prie 
fabriko prijungta AgrilcuKft^ 
ros ‘Institutas inžinieriam mft- 
kintis. Į tą institutą taipgi lai
kosi fabriko darbininkai, kaipo 
vakarinė klasė, kurie nori pa
siekti augštesnį mokslą.

Kada mes apleidom Selmash , 
fabriką ir pradėjom važiuot 
pro darbininkų namus, mes 
matėm daugelį karvių, kurios 
priklauso darbininkams. Dar
bininkai, kurie gyvena tolinus 
nuo fabrikų, turi namus ir di
delius daržus. Juose prisiaugi-•« 
na visokių daržovių, kurias 
patys naudoja arba gali par
duot viešame turguje. Sovietų 
Rusijoj darbininkams ne tik 
neuždraudžia daržoves augint, 
bet valdžia jiems pagelbsti su 
visokiomis reikmenimis, kaip 
tai su sėklom ir įrankiais.

Baigdama šitą laišką aš pa
reiškiu, kad kožnaą paukštis 
turi savo gyvastį palaikyt ir 
sau maistą susirast, kad kož
nas gimimas turi savo skaus
mus. šita naujai užgimusi val
stybė, tai yra pirmutinė pasau
lyje darbininkų valdoma val
stybė. *'

Būdama nare senesnės gent- 
kartės, aš tiesioginiai tvirtinu, 
kad Sovietų Sąjungos augštos 
pragyvenimo kainos yra daug 
žemesnės, negu mes mokartie 
kapitalistinėj Amerikoj, kuo
met laipsniškai miršta socialia 
gyvenimas.

Vertė Vitims



Komunistę Partija Pasako Lovestomeaams, 
Kaip Jie Gali Sugrįžti Į Partiją

(Tąsa is 2-ro pusi.)

augimą ir plėtimą-

vedė Komunistų Internacionalo 
liniją. Laike pastarųjų kelių 
metų, kuriais Partija kovojo už 
masių reikalus, Lovestono gru
pė bandė daryti viską galimą 
kliudyti jo 
si.

Tiktai panaršykite Lovestono 
grupės rolę darbo unijose, Love
stono, Zimmėrrnano ir Ko. 
šmeižtus, ir jūs matysite, kaip 
kiekvienas Partijos pasiekimas 
buvo padarytas ne tiktai dėka 
tam, kad ji kovojo prieš buržua* 
ziją ir atvirus reformistus, bet 
taipjau kovojo ir prieš loveston- 
iečių anti-proletarinį nusistaty
mą. Faktinai, šiuo tarpu, kuo
met jūsų laiškas buvo Partijai 
siunčiamas, Šitos grupės lyde
riai veda bjauriausią šmeižtų 
kampaniją prieš Partiją. Tai 
paaiški iš Lovestono pareiškimo, 
pabadyto Soc. Partijos (Veik. 
Komitetui, jūsų grupės laikraš
čio editoriajuose ir jūsų pase
kėjų veikloj prieš Darbininkų 
Kongresą del Bedarbėj Ąpdrau- 
dos ir darbo unijose. liarbo uni
jose yra Zimmermanai (lokale 
22), kurie veda Greeno-Wollo 
mėtymo ir spendavimo kairiųjų 

* darbininkų taktiką. Zimmerma- 
nas ir kiti daro viską, kad ne* 
prileidus suknįasiuviamš susi
vienyti, kuomet Patersono Šilko 
Darbininkų Unijoj yra Kellėr, 
kuris laužo kiekvieną narių nu
tarimą ir atvirai pareiškė, kad, 
girdi, “geriau sudaužyti uniją, 

gu leisti komunistams laimėti

T? įžiūrint į šit^ padėtį, 
įas prieš jūsų grupę ir 

is narį yra aiš-

reformižmo stovyklą,—ir imti 
kelią atgal, t. y., grįžti į Komu
nistų Partiją ir Komunistų In
ternacionalą.

imas atgal į Komunistų
acionalą reikalauja pilno

taš.”
“Taip, aš buvau vakar vaka

re ten atėjęs. Ir ve kaip buvo: 
ponas, toks kaip tu, priėmė į 
savo automobilių mane pavė
žėti. Už tai jis iš manęs iš
kaulijo paskutinį skatiką, ant 
gaso, prižadėdamas aprūpinti 
mane valgiu ir nakvyne. Aš, 
būdamas labai pavargęs, o jo 
automobiliuje buvo labai jau
ku ir nenorėjau iš jo išlipti, 
tai ir sutikau, hupirkau jam 
gaso. Jis mane ir atvežė tie
siai į misiją. Supažiiidino 
niane su vieiiu ponU; kurį jis' 
vAdi'no ‘broliū.’ Pastarasis, nu?-' 
vedė mane į salę ir pasodino 
į suolą? . . , , ,

• • • . . - i ■ • ■ ’ l t ■ l,

“Pamokslas jau buvo prasi* 
i dėjęs ? ant estrAd'oš ;tūlas . po* 
nas, pagalba .paveikslų,! (slid
inį pictures) aiškino apie Ru
siją, kaipo žemę, kurioj gim- 
siąs ‘antikristas’. Jo monotoniš
ka kalba greitai paveikė į ma
no pavargusius jaušmu's; aš 
nei nejutau, kaip Užmigau.

“Mane pribudino kojų ir 
Jsuįoltį brazdėjimas :į *nulenkim 

Mes ireipiam&f ypačiai ‘į ^ąi'g^aSjpAgarbai 1 džyzui? Aš 
žiningus šitos grupės proletari- apsidairiau-*-visi siistoję ir nū- 
nius pasekėjus pamąstyti labai lejikiį' galvas. IMįane apėmė 
rimtai apie tą --|^į^į|Įgą pozici- piktumas, kam del tokiu nie- 

. kųl hiane pribudino. Greitai ir 
bet ne

(pripažinimo šitos grupės klai
dų, pripažinimo Partijos ir Ko
munistų Internacionalo sprendi
mų ir disciplinos.

Kad parodžius rimtą savo no
rą pasisukti į šitą nusę, jūs 
turėtumėt:

t. Tuojau liautis pulti Komu
nistų Partiją ir Komunistų In
ternacionalą.

2. Pilnai ir aktyviai turite 
remti Partijos nusistatymą ir 
josios (veiklą visoše darbo srity
se, ypdčiai darbo unijose.

Jei jūsų grupė užims' šitokią 
principinę poziciją, tuomet Par
tija bus pasirerigusi tartis‘su 
.jūsų Nacidndlio KorAi'tėfo iš
rinkta komisija, svarstyti visus 
praktiškus • klausimus, kaip • ge
riausiai galima būtų pasiekti 
vienybė darbuotėje įvairiose 
masinėse organizacijose' ir bus 
daromi žingsniai, vedą linkui 
sugrąžinimo, jūsų grupės narių, 
į Komunistų Partijos eiles, i • *,

ją, į kurią jie buvo nuvesti, a- . _ 
pie savo ateities perspektyvas ir mano galva nulinko, 
Partijos pasiūlymus. 'Ųe, kurie j pakarį>ai ‘džyzui’, o miego ap- 
nori parodyti, kad jie klydo, Į imta—mat, aš dar vis sėdė- 
khrie turi noro praktikoj eiti jau, atsirėmęs į sieną. Ir vėl 
su USA Kompartijos linija, su-[mane pribudino garsus delnų, 
ras Partijos ranką, atkištą Į plojimas, po kurio sekė daina-
jiėms ir galės sugrįžti j Parti- j vimas ar giedojimas, neteko 
ją ir užimti josios eilėse vietas sužinoti, nes tuo laiku jau aš 
pilnam ir aktyviam dalyvavimui buvau už durų.

“Delnų plojimo pribudintas 
aš garsiai sukeikiau. Jau ir vėl

garbinguos darbuos kovoje už 
komunizmą.

Kiekvienas šitos grupės pase-1 buvau pradedąs snausti, kuo- 
kėjas gali pasirodyti tuojau met ‘brolis’ atėjo ir sako: ‘eik 
dirbtuvėje, kur. jis dirba, darbo su manim.’ Aš maniau, kad jis 
unijose, ir kitur, savo darbu, 
remdamas Partijos darbą. Par
tija praneš saVo nariams, esan
tiems tose organizacijose, kad 
ištiestų savo draugišką ranką 
visiems tiems draugams, kurie 
trokšta stoti į kelią, vedantį at
gal į Komunistų Internacionalą.

' E ari Browde^.
USA K. P. Generalis Sekr.

M„u luii—'',* . =■"   — ■ ........- 

‘Apierikomško Stiliaus Kelionė
m rodos, kad incidentas, 

»ko patirti Erie, Pa., yra 
įspūdingas, interesingas.

ad “Laisvės” skaity- 
laujasi tokiais raš- 

nes ne vienam iš mūsų ga- 
patirti panašiai.

.A
n ir mano draugui sėdint 

e, ateina vienas po- 
eda dalinti kokias 

. Ponas gerai ap- 
įusStinai riebus; ant 
ški hipokritiška šyp- 
jiš savo brošiūrėles 

antiem bedarbiam. šie 
tai deda j <4šemų. 

jis ir man vieną. ip 
kaip spėjau persk^į- 

rėlės antgalvį, sviė 
tižiau ja į purvyną. Antgalvis 
buvo: “švento Jono Biblija.” 
Savanoris - dalintojas paėmė 
irošiurėlę iš purvyno ir išėmęs 
)Altą, kaip sniegas, nosinę, 
šluostydamas ja brošiūrėlę su
murmėjo : 
gailėsies taip daręs. Tai dievo 
Bodis. O tu meti jį purvam”

“Ar dievas tą žodį atspaudė 
brošiūrėlę?” klausiu aš jo. 

Savanoris piktai į mane pažiū
rėjo. Jo akys, tuom kart išro
dė labai panašios į kiaulės a- 
kis. Jos pridavė savotišką lyg
svarą jo riebiam ir veidinainiš- 
kam veidui.

Neilgai savanoris dalino sa
vo kremą. Atsirado, mat, ir 
langiau tokių, kurie panašiai, 
taip ir aš, pasielgė. Pagalinus 
mvanoris atėjo pas mane ir už- 
dausė :

“Tamsta keleivis? Man dar 
neteko tavęs pirmiau matyti, 
tors aš ateinu čia tankiai.” 

“Taip, aš tik šiandie čia 
ykau.”

“Jšrodai geras vaikinas.

Tamsta kada nors

at~

stebiuosi, del ko tu taip pasiel
gei su dvasios maistu.”

“Vienas dalykas, del to, kad 
kūno maistas man yra svarbu. 
Tu man kiši po panose mėšlą 
ir* drįsti vadinti jį ‘maistu’.”

“Jei tu priimtum ‘džyzų,’ 
kaipo tavo ypatišką išganytoją, 
tai gal tau nereikėtų rūpintis 
apie maistą.”

“Kas esi tu per vienas ? Ar 
‘džyzus’ tave atsiuntė čia? 
Jei taip, jei tu sakysi, kad jis 
tave atsiuntė, tai tu melagis.”

“Aš? Aš esu Amerikos Sa
vanoris (Volunteer of Ameri
ca)—misionierius. Kiekvienam 
mieste rasi mūsų įstaigą—mi
sijos namą (mission).”

• “O, tai tu tas pat paukštis, 
ką ir salaveišių armija? Vadi
nasi, jūs pardavinėjate ‘džy
zų’?”

Ponas savanoris veidmainiš
kai rimtai užšilaikė, mat, be
darbiai pradėjo grupuotis ap
link mus ir klausytis mūsų dis
kusijų. Tas man pridavė drą
sos ir energijos, nes keli iš jų 
man pritarė su: “Atta boy, 
Curly,”’“damn if I don’t be
lieve Curly is right.” Savano
riui, matyt, darėsi nejauku, 
nes jis davė sumanymą, kad aš 
ateičiau į misiją ir priimti 
■Mžyzų,” kaipo mano ypatišką 
išganytoją, tai j is' pasirūpin

ėsiąs, kad aš gausiu pavalgyti 
ir vietą pernakvoti. Girdi, 'eik 
šia gatve iki pamatysi iškabą: 

i “Jesus saves,” o ten ir misijos
namas. I

“Bet mane pereitą naktį iš 
tenai išmetė. Jei ir šį vakarą 
ateisiu, tai ir vėl tas pats bus.”

°O, tai tu tas, ką nepriimi 
‘džyzų’?” Jis toliau aiškina: 
“Jei nori gauti pašalpą, tai tu
ri eiti ir klausyti ‘džyzaus’ žo
džio, o paskui būsi aprūpin-

!mane nuves į lovą, bet'aš pa
sijutau už durų—lauke. . . Aš 

■ mėginau aiškinti per uždary
tas duris, kad ‘brolis’ mane čia 
atvedė—aš faktinai užmokė
jau už nakvynę, nupirkdamas 
jam aštuonis galionus gaso, o 
jis mane atvežė tik devynias 

1 mylias. ’ Bet, veltui buvo mano 
protestas. Jei aš nebūčiau da
bar taip pavargęs, tai tu gau
tum į snukį už tavo ‘brolių’ 
pasielgimą. O juk ir nėra skir
tumo, katram iš jūsų aš atmo
kėčiau ‘gerą už gerą.’ ”

Tuo tarpu jau buvo mus ap
spitę didelis būrys bedarbių. 
Daugelis iš jų piktai žiūrėjo į 
savanorį. Daugelis, veikiausiai, 
jautėsi panašiai, kaip ir aš. 
Savanoris, pagaliaus, užklausė 
manęs V

' “Ar tu tiki į dievą ?”
“Kaip aš galiu tikėti mela

giam? O juk melagiai, kaip tu, 
ir skelbia dievą.”

“Jei aš turėčiau kiek pinigų, 
tai tau duočiau, bet, kaip ty
čia aš su savim šiandien netu
riu nei vieno nikelio. Tačiaus 
aš už tave melsiuos. Ar tu no
ri, kad aš melsčiaus už tave?”

“Tavo malda man tiek svar
bu, kiek iš tavo pilno pilvo iš
einantis dvokas.0

“Tai tu, vadinasi, netiki, 
kad dievas sutvėrė pasaulį į 
šešias dienas?”

“Ne tik aš ir kiti netikim, 
bet ir tu pats tam netiki. Tai 
kvailas pasakymas.”

“Well, aš neturiu laiko il
giau kalbėti, ateik į misiją ka
da nors. Aš poteriausiu Už ta
ve.” .. / ‘ '

Savanoris, greitais žingsniais 
buvo pradėjęs eiti, kuomet 
man atėjo į galvą mintis ir aš 
jo užklausiau:

“Ar tu supranti lotyniš
kai?”

“Taip, biskį.”
“Medice, dura te ipsum!” 

(Daktare, išsigydyk saVė). Sa
vanoris nuėjo sau, o bedarbiai 
davė daug draugiškų klausi
mų, į kuriuos, kiek galėdamas 
sąžiningai atsakinėjau. Ten 
radosi vienaš ar du K. Parti
jos nariai, kurie toliau tęsė 
kalbą su bedarbiais, o aš trau
kiau gelžkelio link.

Kitą kartą parašysiu apie 
“Vieškelių Ricierių”—-gan žin
geidus įvykis.

Ddei Pbaadeįkijos 
Vakarienės

. ‘V. '^.1; t?'■

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

GARDENER, MASS

taineje. Visų narių pareiga dalyvauti, 
kad susipažinus su draugystes sto
viu ir duot naujų ir gerų sumanymų. 
Tad visi dalyvaukite.

Sekr. A. Daukša. , 
(2-3)

Phil a d el ph i j os Liet. Darb- 
organizačijOš šU'reng'ė dieiOš- 
čio “Laisvės” naudai vakarie
nę, kuri įvyko' gruodžio 2 
Prieš vakarienę buvo koncer
tas ir' prie skelbimų,. koncerti
nės programos buvo renkami 
bižniį pasiskelbimai ir biznie
rių1 komplimentai. Spaūsdi- 
nąnt įirogMm^j per klaidu tie-, 
įdėjome žemiau telpančių biz
nierių' komplimentų ii* skelbi
mų: a ,

.I j ' . i ’ i A .- t ■ . ■ •

Lietuvių jaunuolių kliubas rengia 
smagų vakarėlį, 5 d. sausio (Jan.), 
Lietuvių kliube, 205 Main St., 7 vai. 
vakare. Įžanga tik 25 centai suau
gusiems, ir 15 centų vaikams, Turė
sim' gardžių valgių, gėrimų įr šokiai 
prie geros orkestros. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti.

Jaunuolių Komisija.
(2-3)

SO. BOSTON, MASS.

t

Dr

Komplimentai 
'A 

N.PO

E. B. Horwitz

KOMPLIMENTAI

NUO

Mr. W. Vowler

Raymond Samulis
VALGOMŲ DAIKTŲ 

KRAUTUVE

649 N. 12th St.
Phila., Pa.

Joseph Matulis
642 N. 11th St.

Phila., Pa.

Jie nebuvo įdėti į koncerti
nę knygelę per neapsižiūrė
jimą “L.’.’ Administracijos, To
dėl atsiprašome rengėjų ir tų 
biznierių, kurių skelbimai ne
tilpo. ' v ,

Draugė Potienė piums pra
nešė, kad visi biznieriai sa^o 
paskirtą mokestį užsimokėjo 
rengėjams, nepaisant, kad jų 
skelbimai 'netilpo programos 
knygelėje. Už tai esame jiems 
dėkingi.

“L.” Adm

LDS 62 kuopos susirinkimas bus 
ketyirtadienyj sausio 3 d., 37 

. way. Pradžik kaip 8 vai. A 
nariai būtinai dalyvaukite |nes yra 
daug svarbių reikalų.

Komitetas

6 Broad- 
ak. Visi

SO. BOSTON, MASS

Sausio 6 d. vakare, kaip 7:30 vai. 
Kliubo svetainėj, 376 Broadway, yra 
rengiama gražus veikalas “Už pini
gus Vesta Pati.“ Visiems Verta pa
matyti. Tikietas tik 35 c.

įKviečia Rengėjai.
(2-3)

PHILADELPHIA, PA.

Lyros choras ir LTD apsigynimo 
kp. rengia puikų balių šeštadienį, 
d. sausio, (Jan.) 7 vai.' vakare, 

Girard Manor Hall, 911 W. Girard 
Ave. Turėsim skanių valgių, gėrimų 
ir šokiai prie geros orkestros. Įžanga 
tik 35 centai. Kviečiam visus .skait
lingai atsilankyti ir linksmai laikų 
praleisti.

9
5

Komisija.* 
(2-3)

MONTELLO, MASS.
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks 7 d. sausio, (Jan.), Liet, 
tautiško namo mokyklos kambaryje.

Taipgi LDS 67 kp. susirinkimas 
įvyks 10 d. sausio (Jan.) Liet. Tau
tiškam name. Visi nariai priklausanti 
prie bile kurios kuopos malonėkite 
visi dalyvaut, nes turim dailg svar-, 
bių reikalų apkalbėt.

J. Tautvaiša.
T (2-3)

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks 4< d. sau
sio (Jan.), 8’ vai. vakare, LSD sve-

PRANEŠIMAS
•, ' 1 v » v . I / . /

Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami

pa-

atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ay veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

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

Juozas Levanda
(Levandsuskas) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

■ -°

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
meninis, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N» Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

Ikio dydžio, ke
lkio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis < • 
BROOKLYN, N. Y.

, ; Tel.: Glenmorę 5-6191

512

<!>

<t>

<t>

<♦>

<♦>

<♦>

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

H. Frank & Son
Polishing and Plating

4236 W. Stiles St.
Phila., Pa.

Chrome, Nickel, Silver, Bronze 
Undertaker’Work our Specialty

Phone Trinity 3959

Įst. 1892

Daimontai s

. HARMAN ,

NAMAI
Siemniij 

Laikrodžių 
Vedybinių

Laikrodėliai 
■■■ Braiigakmenai 

Mes perkame seną auksą

Vagiai įsigavo1 j. William J. 
Shaeffer Pėn Co., ,16 E. 34th 
Št., New Yorke, ir pasigriebė 
$300 pinigais ir kelis šimtus 
rašomųjų plunksnų. Jie iš
kraustė tris apsaugojimo šė
pas. '

Laike gruodžio menesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir- 

'' kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham' & Manhattan Avės.

I
I

J

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APT1EKA
Čia randasi lietuviška a p tieka,' kurioje galima pirkti vaistus daug 

prieinanąesne kaina, negu kįtūr dabartiniu laiku.
A. M. ĮCISHON, Aptiekorius Savininkas

8701 JOS CAMPAU AVE^ ■ DETROIT, MICEL
•

............................... .. > > <
’ LIETUVIŲ '

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirfmG 
prie išdirbimo šių prekių. • ■ 

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, k 
parų, moteriškų pock 
ir kitokių šiem panašių <

Parduodame ir Lietsargius
(Umbrellas) r | 

529 GRAND STRĘĘT 
BROOKLYN, N. Y.

Oi

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams ''
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina. (
Reikalavimus su $1.25 * 

adresuoki,; W 
J. B ARKŲ S

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

■

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų Ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės 
OFISO VALANDOS: 

n iki i 
5 iki 7 
nuo 11 
Avenue

nno 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienom! 
Vakarai 
iki 1

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

---------------------- -—.... ..... ;
20 St. James St, East

’ Tel. HArbowr 3424 ”' ' ‘ •4 }

$

■

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

A. BALČIŪNAS
321 Chauncey Street, Brookly

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

1

———• 
..... ..... ...

IVIRJĮHĮUIM fUI RA *1

Notary Public Tel STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST, BROOKLYN, N

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

• r

Si

.X

J
2
si

JI/0Z4S 
OV4IMI/5KAS
Laisniuolas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

■ Keystone—Main

H

B,

NMMBM



i i**

Lietuvos Fašistų Kalėjimuose
■iv. -—J. K ASPERAITIS-................. . .

" (Tąsa)
ptaūtinė žmogaus teisėms ginti ly- 
ivo paskyrusi man advokatą, kad 
ati žvalgybos provokaciją. Bet fa- 
i nedrįso įsileisti to advokato, kad 
•eitų aikštėn fašistų šunybes, žval- 

ir teismo provokaciją.
bo masėms spiriant buvo priversti 
ai pakeisti sušaudymą amžina ka- 

kad gyvą supūdyti kalėjimuos.
mane teisė, tai darbininkus teis- 

leįleido, teismas būdavo už uždarų
Mat, fašistai, suprovokavę bylą, 

3, kad nesužinotų darbininkai, 
i provokuoja bylas.
p pamenat, Lietuvos Macocho 01- 
byla už savo meilužės Ustjanaus- 
ižmušimą buvo už uždarų durų, 
ad neišgirstų apie jo juodus dar- 
darbininkai ir valstiečiai. Fašis- 
aip slėpė Olšausko juodus darbe- 

be to, Kauno kalėjimo kapelionas 
Jarulaitis surado kriminalistą 

ą ir Sakalauską (už pinigus) ir 
dyti teisme, kad ne Olšauskas, o 
skas užmušęs Ustjanauskienę. 
ininkų melai per daug aiškūs bu-

Ir teisia, ir kiša kalėjiman fašistai dar
bininkų kovotojus, kad įgązdinti darbi
ninkus ir valstiečius, kad juos “perspėti” 
nuo revoliucinės kovos.

Kalėjimai Ne Visiems Pastatyti
Pagaliau ta bausmė, kurią išneša fa

šistiniai teismai, nelygiai vykdoma kalė- 
i jimuose. Pasmerkimus vykdo kalėjimų 

viršininkai, o kalėjimų viršininkai taipgi 
sauvaliauja, daro ką nori su nepakenčia
mais fašistams darbininkais ir valstie
čiais.

Pirmiau buržuazija rūpinos taip laiky
ti sukištus kalėjiman, (vieną laikant ka
meroj, ir tt.), kad išėjus iš kalėjimo būtų 
paklusnus, kaip avis, kad niekad nedrįstų 
eiti prieš buržuazinius įstatymus.

Dabar, kada buržuazinė visuomenė vis 
daugiau ir daugiau pūva, kada plačiosios 
darbo masės vis daugiau ir daugiau trau
kias į kovą už valdžią, į kovą už geresnį 
gyvenimą, dabar fašistai siekia' sunai
kinti fiziniai savo priešą kalėjimuos. Da
bar fašistai siekia, kad revoliuciniai dar
bininkai ir valstiečiai neišeit gyvi iš kalė
jimų, o jei jau išeitų, tai kad išeitų invali
dai, ligonys, netinkami tolimesnei kovai.

įjo nuteisti Olšauską keletai me- 
keletos mėnesiui sėdėjimo išleisti 
mo.

išvada?—Kai teisiami darbi- 
>votojai, tai darbininkai neįlei- 
eisman tam, kad neišgirstų ir 
ytų fašistinių teismų ir žvalgy- 
ovokuotas bylas, jų sugalvotus 
jis. O kai teisiami Olšauskai, 
(užmušė savo meilužę ir sukapo
tą paslėpė. Teismas jį nuteisė 
s, sėdėjo kalėjime tik 2 metu) ir 
banditai fašistai, tada darbinin- 

idžia teisman todėl, kad neišgirs
tų banditų juodus darbelius. An- 
;ęisįami darbininkų kovotojai, tai 
gąi liudija žvalgyba tam, kad 
apkaltinti teisiamąjį. O kai tei
gtai fašistai, tai'siunčiami teis- 

.tkti liudininkai, kad teisintų 
i fašistus. Darbininkų kovoto- 
gingai kaltina, fašistus banditus 
;ai teisina.

teismai ne tik kad neįleidžia 
us į teismo salę, kai esti teisia-

irblninkų kovotojai, o teisiamiem- 
i neduoda kalbėti teisme, neduoda 

„tT jlį melą, jų suprovokuotas bylas, 
ip buvo visuose teismuose, kaip mane 
se, taip buvo Grosmano, Bilevičiaus, 
*ano Sim., Krastinaitės Al. ir dauge- 

t darbininkų kovotojų bylose.
; Išnešė paskutinį sprendimą mane 

/ tai prokuroras majoras Rud- 
zo kaltinamojoj kalboj, tarp 

įi... “reikalauju Jonui Kas- 
itii mirties bausmės, kad perspėti 

i nuo prasikaltimų’’... Matot, rei- 
ti ne todėl, kad įrodyta kai-fa

įas, b todėl, kad “perspėti kitus nuo 
i

Dabar fašistai sako: prasikaltimas tu
ri būti paskirstytas į dvi rūšis: į tuos, 
kurie neturi niekada patekti kalėjiman
(naudotojai), ir į tuos, kurie neturi nie
kados išeiti iš kalėjimo (darbininkai ir 
darbo valstiečiai, kovojantieji prieš fa
šizmą). šito dėsnio ir laikos fašistai, 
žmogžudį Olšauską po keletos mėnesių 
išleido iš kalėjimo, fašistų žmogžudį Ši
leiką, kuris užmušė (sukapojo kirviais ir 
imetė kanalizacijos šulinin) savo meilužę 
BileviČiutę (šiaUlįškę darbininkę) nuteisė 
tik 3 metams ir po dviejų metų sėdėjimo 
išleido.

Tokiems banditams fašistai įsako ka
lėjimų viršininkams parengti geras ka
meras ir tt. Pav., man sėdint Šiaulių 
kalėjime 1933 m. atvedė kalėjiman fab- 
rikantus - bankininkus Nurokus. Jiems 
įleido patalinę, įleido maistą kas dieną, 
•pasimatymus gavo kasdien be grotų, laiš
kų rašė, kiek norėjo, įleido knygų, kiek 
tik jie norėjo ir tt. O politiniams šitas 
visas buvo uždrausta gauti. Kauno ka
lėjime fašistas vagis Marčiulionis, Šilei
ka žmogžudis, žvalgybininkas vagis, Sta
siūnas Augustas, Kimša galėjo turėti 
nuosavus daiktus, galėjo nešioti ilgus 
plaukus, leido gauti knygas, kokias ir 
kiek nori iš laisvės, galėjo gauti maistą 
iš laisvės įr tt., tuo metu, kai politiniams 
visa tai uždrausta.

Fašistai jau senai pavertė kalėjimus 
politkalinių užmušimo, kankinimo ur
vais. Jie užmušė Klaudiją Krastinaitę, 
nuvarė į kapus Leimaną, Joneikį, Adelę 
Laukaitytę. Kuone visi kaliniai ištisai 
serga nuo mušimų,muo blogo maisto, blo
go oro, drėgnų mūrų, nuo kankinimų.

(Bus daugiau)

■

Apsauga Prieš Difteriją
immunizavimą” 

ne- į nuo 6 iki 8 savaičių. Senesni 
prieš difteriją, vaikai reikalauja dviejų į- 

šmirkštimų.
Keli šimtai tūkstančių vai

kų New Yorko metropolitiško- 
je apielinkėje neapsaugoti nuo 
difterijos, nepaisant kovų prieš 
difteriją. Ir augantis skaitlius 
mirčių puo difterijos yra tar
pe šitos klasės vaikų. Kaiku- 
riuose atsitikimuose tėvas ne- 
pavelino “imunizuoti” vaiką, 
kituose motina nedavė, ir dar 
kituose abudu tėvai neleido.

Tie žmonės klaidingai klau
so susiedų patarimų, arba 
klauso tų, kurie “patys netiki 
į ‘imunizavimą.’ ” Visi patyrę 
gydytojai remia difterijos “įm-

vaikas dar neap- mas duoda 
tais žodžiais,

atidėliojimo tą 
t. Su kiekviena die- 

f savo vaiką pavo- 
metais pasirodo, jog 
daug piktesnė, negu 
iityje. Vien tik pa- 

arba “immuniza- 
^saugos tavo vaiką

nukreipiantis gydy- 
uja tik vieną apsi- 

<pas šeimynos gydy
tos iki šešių metų 

b [Hikro, del savo ra
lį praleisti tas ke- 

as apsaugojant tavo

p<reitais metais apsau-
I difteriją buvo labai Įunizavimą” todėl, jog praktika 

ngtyįta. Pirm to, trys gy-Į yra sveika, ir todėl, jog į ke- 
jvienas kiekvieną sa-į liūs metus sumažino mirtis nuo 
zo reikalauta nuo vai-! difterijos vien tik New Yorko 
netų ir “immunizavi- mieste nuo 750 į metus ik ma
ke tik j Šešis mėne- žiaus kaip 100 į metus. Tas 
>ar vienas įšmirkšti- turėtų pertikrinti motiną ar te-

vą, jog “imunizavimas” yra 
būtinai reikalingas kiekvienam 
vaikui.

♦

Rauplės, pavojinga liga, ku
ri vieną syk visus užpuolė, nuo 
jos retai kas išsisuko, visiškai 
išnaikinta iš New Yorko mies
to, ačiū priverstinam įčįepiji- 
mui. Daugely kitų dalių Suv. 
Vai., kur nėr tokio įstatymo,

taip, kad Suv. Vai. vis 
“rauplės tauta.”

Kiekvienas kūdikis, sulaukęs 
9 mėnesių, privalo būti ;‘im- 
munizuotas” prieš difteriją. 
Kuomet sykį tas taps paprasta 
praktika, difteriją pavirš į vi
sai retą ligą.

Liga pražūtingiausia tar
pe vaikų mažiaus šešių metų 
ir todėl svarbu tos grupės vi
sus vaikus “immunizuoti,” 
Virš > 85% visų differijos mir
čių įvyksta tarpe vaikų po še
šių metų.

“Immunizuok” tavo vaiką 
ne kada nors ateityje, bet ši
toje

rauplės vis dar kerta žmpneį 
' yra

įt,

savaitėje.
Dr. John L. Rice.

įgyt

. .....................................................'....................... ...........................

Lawrence, mass.
■ ■ ■ <*■....

Įvairios Žinios
Lawrence Ayer Mill dirbtu

i

tt už duoną, einą Storų plėšti. 
Policija nė labai kreipia aty- 
dos į vagystes, žinoma, jęi^ų 
būtų streikas, tai greitai pribū
tų skaldyt darbininkams gal
vas.

je. Visi nariai atelRit -į šusiriht 
kirną ir atsiveškit naujų pri
rašyti, ypač jaunuoliu. Jau
niems gera proga dabar įstoti 
| šią draugiją. Taipgi, katrie 
dar nepasimokėję, ateikit ir

1 ... .m... w » J ,

Mat, komisija Jan d<bW tow *”•’ 
miega, vtė planuoja,** kaip Sto
nai priimti atailąukiuaiUi sve
čius. Įžanga labai pigi, pagal 
laikų, tik 50 c. y patai.

L. K. Biurą*.
ves bosai verčia darbininkus 
skubiai dirbti, kad daugiau 
pelno padarytų kompanijai. 
Ypač dažyklų departmente 
prisako savoms sekcijoms, kad 
darbininkas turi dirbti, kaip 
tik gali, o pabaigus darbą tai 
greit varo namo ir nepasako, 
kada ateiti. Daugelis darbinin
kų kas rytas turi keltis ir eiti 
į dirbtuvę žiūrėti darbo, o a- 
tėjęs pastovi ir vėl einą namo, 
O katrie likosi darbe, tai turi 
padaryti darbą už 4 darbinin
kus. Vėliau kompanijos agen
tėliai prieina prie darbininko 
ir mulkina akis, būk nieto nėr 
lieką kompanijai. Ir yrą dar 
tokių tamsių darbininkų, kurie 
tiki tokiems agentėliams. Taip 
pat ir kituose skyriuose dard- 
ma.

Darbininkai ir darbininkės, 
turėtumėt organizuotis. Geriau 
stoti į darbininkiškas organi
zacijas, nelaukti geresnių lai
kų, nes jų nebus. Roosevelto 
mašinerija nieko nepagerins 
darbininkams, tik pagerins ka
pitalistams, nes jis pats kapita
listas ir negalima ko gero iš 
jo laukti.

Gruodžio 23 d. turėjo dųon- 
keplykos koperacija susirinki
mą. Pirmininkas Palskis ati
darė susirinkimą. Bevedant su
sirinkimą tam žmogeliui duo
da pastabą, kad jis negerai 
pasielgė su koperacija, pasta
tydamas gaspadorių be kauci
jos. Taigi visa publika suriko, 
kad: “Neturi teisęs vesti susi
rinkimą’” Bet; tas žmogelis rė
kė ir baugino uždarysiąs susi
rinkimą, bet kitaip išėjo: vie
ton uždaryti susirinkimą, tai 
jam pačiam uždarė burną ir 
turėjo sėdėti per visą mitingą 
negaudamas balso. Dar girdė
josi iš publikos net ’ Hitleriu 
vadinant, pajuokiant. Palskis 
yra geras sklokos pritarėjas.

Gruodžio.24, apie 7 vai. va
karo, apvogė vietinį čeverykų 
krautuvninką P. Aleksą, kam
pas Lawrence ir Chestnut Sts. 
Įėjo du vaikėzai, atstatė revol
verius ir liepė atiduoti pinigus. 
Bet jis pasisakė, kad ne jis 
gaspadorius, ale kitas, ir būk 
anas esąs išėjęs vakarienės. 
Tai jam liepė gultis ant grin
dų. Tam begulint, įeina kostu- 
meris. Vaikėzai liepė ir jam 
tą patį daryti. Taipgi iš kos- 
tumerio irgi atėmė $8.40 ir 
pabėgo automobiliu.

Tai jau ne pirmą sykį, bet 
dažnai atsikartoja apiplėšimai 
štorų. Biznieriai turėtų būt at
sargūs, nes tokių vaikėzų yra 
daug, kurie neturėdami darbų 
ir nesuprasdami reikalo kovo-

t UEPŲ ŽIEDU 1
| ŠVIEŽIAS |
1 MEDUS I

* Daugelio prašymą gauti 
»tikro bičių medaus jau
* išpildėme. Turime 40 
4 galionų tikro, šviežio, lie-
* pų žiedų medaus.

t Už Kvortą 75 centai 4 
į Už Galioną $2.75 4

« * Naudokite medų vietoje į 
T cukraus. Nelaukite p ir- T 
T kimųi medaus pakol ture-X 
T site šaltį. Naudokite me-X 
T dų, kad neturėtumėt J. 
d* šalčio! ,,il
JL Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

T 427 LORIMER StREET I
J BROOKLYN, N. Y. jį

pasitnokėkit.
ALDL 37 kuopos susirinki

mas perkeltas. Lig šiol buvo 
laikomas kas pirmą nedėldie- 
nį, o dabar bus kas antrą nedėl- 
dienį, 6 vai. vakaro, L.U. Kliubo 
kambaryje, Taigi, gerai įsįtė- 
fnykite, kad nepamirštumėt at
eiti į susirinkimą, kuris dabai' 
bus saūsip 13 d.

- y. < ■ . į t

Taipgi bus susirinkimas Lie
tuvių Darbininkų) Susivieniji
mo narių sausio 6 d., 2 vai. po 
pietų, L. U. i Kliubo kambary-

Turiu pranešti visiems Law
rence ir apielinkių kolonijų, 
kaip tai Lowell, Nashua ir 
Haverhill, taipgi ir So. bosto- 
niškiams, kad ALDLD 37 kuo
pa ir Liaudies Choras rengia 
puikią vakarienę, sausio 12 d. 
Tai dar pirma tokia vakarienė 
po naujų metų. ALDLD 37 kp. 
ir Liaudies Choras kviečia vi
sus atsįlankyti. Taipgi bus ge
rą orkeętra, kuri grieš lietu
viškus ir amerikoniškus šokius.

SKAITYK JLAISVE
IR KITIEMS UŽKASYK

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ (STAIGA

Salts del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Suęirinkimų ir 
tt. Puikus stėitius 1 su ’ naujau
siais jtajsymaia. Keturios tro
lių alleys.

KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Te!,, Stagg 8847

i

DVI NAUJOS BROŠIŪROS
Tuojaus Jas Įsigykite

KRIKŠČIONYBE

PARAŠĖ Ą. BIMBA

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas

“Laisvės” redaktorius A. Bimba parašė šią įbrošiūrą, 
kaipo atsakymą kunigui S. KneižiUi. Jis į dulkes sumu
ša kunigo šaldliežuvystę. Brošiūroje nurodoma, kaip 
komunistų vedamu keliu pasiliuosuos darbininkų klasė 
iš kapitalistinės priespaudos. AutoHus remiasi “komu
nistų Manifestu”,Urjirį parašė Marksas ir Engelsas:

“Kas tau duoda į vieną,žandą, tam atsuk ir antrąj 
kas huo tavęs ima viršutinį drabužį, nekliudyk jakn

• ir apatinį.” r ■

Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysakiškai nurodyta: 
Kiek šalyje yra turto? Keno rankose yra tas turtas? Kodėl 
policija visose kovose su kapitalu susikirtimuose kapitalistus 
mato teisingus, o darbininkus kaltais1? Rodei kyla ilgos be
darbės? Kąm reikalingi baisūs karai? Kodėl kapitalizmas 

turi žlukti ? Kaip įvyks Komunizmas ?

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

nelygybė ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę, kurios vyriausias 
obalsis yra:

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS 
žydų komunistinio dienraščio redaktorius ir Leniho raštų vertėjas iš rusų 

į anglų kalbą, šią brošiūrą vėrte į lietuvių kalbą Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 eg- 
zęmplorių, kaina 7 centai už knygelę. įmautiems 
viršaus 25 egzempjorių, kaina 6 centai už knygelę.

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisvė ” 427 Lorimer Street,

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų 
metinių pelnui paduodama individualų vardai į kurių kiše- 
nius eina tie milžiniški pelnai tuom laiku,'kada darbininkai 

badauja.

“Lai viešpataujančios klasės dreba prieš komunistų 
revoliuciją. Proletarams joje nėra kas prarast, tik 
savo retežiai. Laimėt gi jiems yrh ištisas pasaulis.

Visų šalių darbininkai, vienykitės!”
Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną Įmygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertęs 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau 
10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

KOMUNIZMAS
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI



NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Bus Didelė Darbininku 
Demonstracija prie City Hali

l.jik>■ bedarbių delegatų su- bių 
važiavimo Washingtone, tai 
Hiom pat kartu po visą šalį 
bus bedarbių ir visų, sąmonin
gu darbininkų demonstracijos 
už HR 7598 bilių. New Yorko, 
Brooklyn© ir artimesnių prie
miesčių darbininkai, masiniai 
demonstruos prie City . Hali, 
pirmadienį, 7 d. sausio. Visi 
darbininkai rengkitės ir masi
niai dalyvaukite Šiose defnon- 
stracijose. »

Delegatai į Bedarb. Kongresą Nedėlioję Puikus T.D.A.
•' Iš New Yorko vyks daug 17 Kuopos Parengimas 

niaa na rl cit* « o
Iš New Yorko, 

| delegatų į visos Šalies bedar- 
kongresą, 1 

Washingtone. Maisto Industri 
nes unijos darbininkai i 
dar 17 delegatų. Jau daug bu
vo pirmiau išrinkta nuo tos or
ganizacijos. Eilė ir kitų orga
nizacijų išrinko daug delegatų. 
Daugelyje fabrikų ir dirbtuvių 
kairieji darbininkai išrinko 
vo delegatus. ’ ’ r ' ' \

Areštavo Streiko Vadą
Garfield Cafeteria, Flatbush 

Aye. ir Churcli Ave., Brookly
ne darbininkai streikuoja ir 
pikietuoja tą įstaigą. Darbinin
kai reikalauja pakelti po $3 
nelavintiems algos į savaitę ir 
po $6 lavintiems darbinin
kams. Pikietavime dalyvavo ir 
streiko komiteto pirmininkas; 
Michail Resnik. Policija jį 
reštavo.

a-

Rado Diplomatą Negyvą
69 W. 42nd St., New Yorke, 

ant ketvirto augšto, atrado ne
gyvą E. Chacon, 42 metų am
žiaus. Jis buvo Pietų Ameri
kos Ecuador respublikos pa
siuntiniu Vokietijoje, o dabar 
lankėsi Jungtinėse Valstijose. 
Jis atrastas lovoje negyvas, tik 
ties jo kaire akim yra'sužeidi
mo ženklas. Ras jį kišeniųje 
atrado viso tik $1 pinigų. Poli
ciją #>ano,,kad kas nors jį nu- 
žikU* pysimo tikslu. K?ol kas 
daŽ Thirties priežastis neištirta.

BAZARAS
ŠIEMET BUS VĖLIAU

Būdavo laike kalėdų, gi 
šiemet prasidės George 

Washington gimimo

PENKTADIENI

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

r i

BAZARAS BUS

9 LORIMER STREET 
KLYN, N. Y.

Vis vakarais

JS ŠOKIAI
nga 10 centų ypatai.

Bazarui bus renkama do
vanos. Prašome visų dien
raščio rėmėjų, visų šimpa;•• • •tiku revoliucinio judėji
mo ką tik išgalint paau
koti bazarui.

Reikia Sovietų Išdirbinių
Dabar Amtorge galima 

gauti įvairių drabužinių, 
prie gaspadinystės ir mai
sto produktą. Todėl šį ba- 
zarą norime padaryti tur
tingą Sovietų gaminiais. 
Sovietų produktus galima 
gauti tik už pinigus. Tat 
bazaro prirengimtri labai 
reikalinga piniginės au
kos.

Darb. Jaunuolių Kliubas
Darbininkų Revoliucinis jau

, , . , t . xi.-, , j ninįas; atięląro SaVo. sporto kliu-
kuris įvyks Tarptautinio Darbininkų Ap-ibą<22 E, 17th St', Room. 516, 

įdustri- sigynimo 17 kuopa' rengia la-|NęW- 
išrinko bąi puikų vakarėlį. Jis įvyks naini.

sekmadienį, 6 d.( sausio, 7 vai. 
vakarė, “Laisvės” svetainėje. 
419 Lorimer Št„ Brpoklyne.

onai bus moki
as! baksavimosi. ritimosi ir 

kitokių sporto' žaislų. Šalyje 
labąi' išsiplatinęs sportas ir 
buržuazija jį. naudoja , savo

Šiandien LDS 1-mos Kp. 
Susirinkimas į < ! I 

šiandien, ketvirtadienį, sau
sio 3 d. įvyksta Liet. Darb. 
Susivienijimo 1-mos kuopos 
pirmas šių metų susirinkimas. 
Jame nauja valdyba Užims sa
vo vietas; taipgi bus išduota 
visų metų įvairūs raportai. To
dėl visų narių pareiga būtinai 
dalyvaut šiame susirinkime. 
Kurių mokestys užvilktos, a- 
teikit užsimokėt su pradžia 
metų. . j
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Tai bus Idbąi geras, parengi- tikslams. Darbininkai turime 
’šokįąmp, prieš gera, ,or- išvystyti savo sportą, kur jau- 

n vi 5 n  - —L k ~ -A -11.- i.. t J
mas. ;
kėstraį Bus koncertinę progra
ma, kurios išpildyme dalyvaus 
Aido Choro' Merginų Ensem- 
įlis. Dainuos Klimiute, Pakal
niškis. Deklamuos Lazauskas ir 
Lazauskiutė, maža mergaitė.; 
Taipgi programos išpildyme 
dalyvaus ir iMar^ Brown ir dar 
keletas kitų. Visi ir visos atei
kite, smagiai laiką praleisite ir 
paremsite Tarptautinį Darbi
ninkų Apsigynimą.

M. B. L.

niiMs/rasthį V* etą užsiėmimui.

Pr.j Sekr
o

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio irIII

Apipiešė Lošikus, bet ir 
Patys Pakliuvo į Nagus, ?'

Penki jauni plėšikai'įsigavo 
į- bolių lošimo užeigą, 880 E. 
170th St., New Yorke, ir ap- 
kraustė ten buvusių 15 jaunų 
vyrų, kurie bolėmis žeidė. Va
giai pačiupo apie-$700. Jie 
buvo atvažiavę taksiu ir atli
kę savo “darbą” vėl važiavo. 
Bet tuom kartu pasisuko poli
cininkas Kruchman, kuris juos 
vijosi ir šaudė. Prisidėjo ir 
daugiau policininkų., Kada 
taksis įvažiavo ant 174th St, į 
didelį trafiką, tai jis buvo pri- nijos Panytė.”' Ja ’parašė Broo- 
verstas_ apsistoti. Vagiai pasi- (klynę. menininkas. Lošia g Vy- 
leido bėgti, bet du iš jų. pateko raj g moterys. Lošimas uži- 
į policijos rankas. Jie padavė a ]aiko apie valanda ir pusę, 
savo vardus Charles Moriiale, Scenerijos lengvos—paprasti 
19 metų, 299 ;E. 103;rd St., > kambariai. Drama gi perstato 
^.eW^Y°r^’, *r C^ampa- klebonijos tarnaitės gyvenimą.

' šis naujas kūrinys randasi 
; pas mane ant rašomosios maši- 
iicica cicopauoumiao. Taigi, 

įkas jo norite, kreipkitės pas 
[mane, b aš tuojaus jums pri
siųsiu pažiūrėjimui.

J. Juška- 
79 Hudson Ave.

’1 ’ ■ ' Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Teatry Veikalų 
Pageidautojams

Pranešu, kad yra parašyta 
nauja, graži trijų veiksmų 
drama, kuri vadinasi “Klebo- 

,” Ją parašė Broo-

Draugas L Browder Kalbės 
Peir Radio Sujungtuvus

Salisio i5 Įdięjią, Washingto
ne; /ątsidąiį^'V^bs šalies '.be
darbių kongresas. Drg. Earl 
Browder, Komunistų Partijos 
generalis sekretorius, kalbės 
per National Broadcasting Co. 
radio sujungtuvus. Kalbės 
5:30 valandą vakare. Taipgi 
yra užkviestas kalbėti Norman 
Thomas, nuo Socialistų Parti

jos ir E. Lundeen, Farmerių— 
i Darbo Partijos atstovas, kuris 
į Kongresą įnešė HR 7598 bi
lių. Kalbės temoje: “Kokios 
Rūšies Bedarbės Apdrauda yra 
Reikalinga Amerikoje?” Kas 
turite radio priimtuvus, tai ne
praleiskite tos progos.

J Metus buvę 61,892 Auto 
“Prasikaltėlių” Nęw Yorke

Manhattan’ 'įeJsmabuti's' :pa- 
skelbė, kad; 1034 ‘ nieWs buvo 
vien New Yorke '6Is,892 auto
mobilių valdytojų “prasikaltė
lių,” kurie sumokėjo pabaudo
mis $108,364. Daugiausiai jų 
buvo areštuota už pravažiavi
mą raudonų šviesų, nevietoje' 
pastatymą automibiliaus ir tt.‘ 

žinoma, čia paskelbiama 
tiktai maža dalis tų “prasikal
timų.” Policininkai labai dau^ 
gelį “prasikaltėlių” paleidžia/ 
kaip tik jiems įteikia “žalią1 
popierį.” Ir jau, žinoma, tojcij 
“prasikaltėliai” nėra regis
truojami ir apie juos niekas 
nieko nežino. Daug yra žmo
nių, kurie ištikro neatsargiai 
važinėja, bet yra daugelis ir 
be kaltės baudžiami, kad tik 

jų išlupus pinigų.iš

o

o

o“

O

oT

nia, 20 metų amžiaus, 239 E.
15Tst St., New York. Policija
mano, kad per juos sužinos ir nėfės""'aįspausdintas. 
tuos, kurie pabėgo ir suims.

Plėšikai Pačiupo $6,000
Du plėšimai atlikta Brook- 

lyne, ir abiejuose atsitikimuose 
pinigai pačiupta ■ ; ligoninių. 
Crown. Heights ligoninės $1,-1 v VY JL1V1 livO llgUHlHvO ■ r \ '

300 pinigų W. Reardon įnešė į Caristai Nori Pasiteisinti
' jGrųcy^io 24, diena^ew Yor- 

atsitikimas , buvo: |ke arešhm’tas 'Nikolai De- 
revitcky, kuris pasisakė, kad 

’caro laikais buvo card karo
-- laivyne viršininku. Jį areštavo

'ligoninės'"'darbtain- i «ž neteisingu pinigų dirbimą.
- , Derevitcky sakosi, kad jis caro

laikais buvo didelis žmogus. 
Kiti caristai,- norėdami pa
teisinti saVe sako, kad jis ne
buvo jau taip didelis 
Bet visi supras, kad tai 
prastas caristų teisinimas 
vo lizdo.

banką, bet jam pastojo kelią 
plėšikai iri atėmei pinigus, , > 

Kitas
Thomas Camarata išsiėmė i iš 
banko. $4,494».65 St. Mary < li
goninės pinigų ir vežė, kad < iš-i 
mokėjus 1
kams algas. Kada jis li'po į au
tomobilių, tai dar du vyrai 
kartu su juo įlipo ir pavažia
vę kelis' blokus atėmė' nuo jo 
pinigus.

New Jersey Delegatų Atydai!
New Jersey valstijos Nac. 

Kongreso Komitetas, gruodžio 
27 d., spaudoje buvo pranešęs, 
kad Newarko, New Brunswick 
ir Elizabeth delegacijos va
žiuos busu. Taš tapo permainy
ta ir prirengta delegatų važia
vimas specialiu traukiniu.

> Sausio 5 d., tasai traukinys 
sustos Pennsylvania linijos sto
tyse Newarkė 12:45 vai. ryto, 
Eližabethe 1 vai. ryto, Nėw 
Brunswick 1:15 Vai. rytol De
legatai privalo pribūt laiku, 

• kadangi traukiniai* nelaukia.
Delegatų išleistuvių' masinis 

mitingas įvyks 3 d; sausio, So
kol Hall, 358 Morris Ave., 
Newark, N? J. Bus kalbėtojai 
ir šiaip programa.

i 1 Jack Rose.

MIRTYS—L AIDOTU VĖS

Helena Regodienė (Gudzins- 
kaitė), 33 metų amžiaus, 241 
Nassau St. Mirė gruodžio 30 
d. Laidos sausio 3 d., Trejybės 
kapinėse.

Laidotuvių, apeigom rūpina- 
graborius J. Garšva. ,si

Mike Krotiuk, 39 metų am
žiaus, 27 Eldridge St.,' New 
York, N, Y. Mirė priiodžio Si 
d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Palai
dotas sausio 2 d., Alyvų kalho 
kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpinosi 
graborius J. Garšva.

Importuotos Žemiausiom Kainom Ji
KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GA^S Už NUPIGINTĄ KAINĄ 

■Tat nepąmirškite. pasiimt skelbimą eidami pirkt. L '

Šis didelis nupiginimag tik trumjianv laikui, tuojau

? ' naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-299$

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

TlCIliūlIlūHIOIIICIIICIIICIIIOIIIDHICIIIOIIICIIICIIICIIIOIIIOIIICIIIEIIIOniPIIICIIICHICtlICIII

Lietuviai Dailydčs (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi;dirbpnė sa. 

liūnams barus, štorams “show^asius” ir dirbame
Visokius medžio darbus, kokius tik norite

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, ir maliavojam namus 

ifi lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas '

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

Tel. STagg 2-2306
t ■ i > j i. t t s ... > -

"h ■ II .į——i 
nt * t «• *"—* '| T '

LIGOS
U

Atviri kojų skauduliai, Gar 
' čiuotos Kraujagyslės? Kojų . 
. matizmas, .Kelių, <3&|tingiin;

Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų lif 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui*

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

28 W. 89th St„ Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

“Daily Workerio” 11 Metą 
Sukaktuvią Parengimas

Sausio 5 dieną sukanka 11 
metu nuo “Daily Workerio” 
pradėjimo leisti dienraščiu. 
Paminėjimui rengiamos pra

na- kalbos St. Nicholas Palace, 69 
me, 331 W. 17th St., New Yor- W. 66th St., New Yorke. Kal
ke, kurio liepsna greitai išsi- bes drg. C. Hathaway, “D. W.” 
plietė. Visi gyventojai labai, redaktorius ir visa 

. i išgąsdinti ir panešė nuostolius, kalbėtojų.. i... J } 3US ]abai gera

vyras, 
pa- 
sa-Policininkas Sugavo Vagius

Policininkas W. Blickendor- 
fer eidamas apie 3 valandą ry
to pastebėjo, kad kas tai yra 
cigaretų ir saldainių Gardellio 
krautuvėje, 42 Grove St-., 
Greenwich miesto dalyje. Jis 
išsitraukė revolverį ir ten įėjęs

Qf2 Rrnnki i M. McCrystal, 70 metų
’ *’ j moteris, gyvenusi tame name, (programa. Dainuos A. Cibuls-

sudegė. ‘ kis, vienas iš garsių Sovietų

Sudegė 70 Metų Senelė
Kilo gaisras 20 familijų

lyn, ir T. Clark, 26 metų, 784 
Greenwich St. Jie buvo išmušę 
duryse stiklo langą ir sulindę. 
Sako, kad pas juos surasta a- 
pie $20 vertės cigaretų.- Aiš
kus dalykas, kad jų žygis bio- 12th St. 

’gas, bet iš to visko matyti, kad:mėnesį atsidarys klasinė mo 
1 jie nebuvo koki specialistai va
giai, kurie šimtus tūkstančių 
kraunąsi .turto ir net valdžiai yra susiregistravusių 600 dar- 
taksus moka nuo savo įplaukų, binink'ų ir darbininkių.

1 * i I -■ >4--- t '-------------------------- -.I I xJ. 1 J. _ • ..... 1- ■ i ri į ■ ii.'.-.. .

iš-Henry Lynch, 7 metų, 
gelbėtas Central Parke per po
licininką j. Horah. Berniukas 
buvo ant ledo Su savo broliui 
Jie čiužinėjosi, bet vienoje vie
toje ledas trūko ir berniukas 
įkrito į vandenį. Reikia per
sergėti vaikus, kad jie neitų 
ant ledo, nes vietomis jis nėra 

i pakankamai tvirtas.

Rado Nusižudžiusią Merginą
Mozeris M. Beiber eidama 

per Inwood Hill Parką sura
do negyvą merginą. Greitai 

| pranešta policijai. Mergina bus 
apie 18 metų, prastai apsirėti- 
gūsi. Prie jos atrasta ir tuščia 
nuo nuodų fconkutė. Kol kas 
|dar nesužinotas merginos var- 
jdas, bet spėjama, kad bus nu- 
Isižudžius kokia bedarbė vargo 
' mergina.

tr

koncertinė

I

eilė kitu v

T

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

I ofibtj

M - 
vi kt. ■; ■

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
i ! i . i i ii i 4/ i

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

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

i
FLATBUSH OFISAS; 

2220 Avenue J 
Kampas E. 23rd St.

TRU-EMBER COAL COMPANY
. , (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street ; Brooklyn, N. Y.

. Telefonas; EVergreen 7-1661

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainų

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

(Arti Marėy Avenpe) 
BROOKLYN, N. Y .

485 Grand St.

Annie Bieliss, 52 m. amž., 23 
Scholes St. Mirė sausio 1 d. 
Kings County ligoninėj. Pašar
vota Bielausko koplyčioj. Bus 
palaidota sausio 4 d. Trejybės 
kapinėse. Laidojimo apeigomis 
rūpinasi graborius Matthew P. 
Ballas (Bielauskas).

kis, vienas iš garsių Sovietų 
Sąjungos dainininkų. Bus rau- 

fynldfp i Dark Mnlrvlrk idonos šokikgs ir kit^ daininin- ■oroKiie Į uaro. ivioKyKią iky/ Tikietų kaina tiktai 40
Darbininkų Centre, 35 E. cenįy# Galite iškalno gauti 

New Yorke, sausio “Daily Workerio” išleistuvėje.

kykla. Registracija yra iki 7. 
dienai sausio. Iki' dabar jau

čičnai bus visa eilę tėmų: 
Komun'izmo pagrindai, strate
gija klasių kovoje, Komunistų' 
Partija ir jos organizacine šis-!; 
teina, darbo unijos, revoliuci
nė darbininkų literatūra ir 
daug kitų labai svarbių temų.

Registruokitės tuoj aus. Ne
atidėliokite tą nei vienai die
nai. Darbininkų organizacijos 
privalo išrinkti veiklesnius 
draugus ir drauges ir pasiųsti į 
mokyklą. Užsiregistruokite 
pas drg. ;. .G. Suskipd, t 35 E. 
12th St., ant antrų lubų, Ko
munistų Partijos’ II Distrikto 
Aigtpropą.'

SUSIRINKIMĄ!
SO. BROOKLYN, N. Y.

LDJ3 50-tos kumpos rtiėriesinis su- 
širinkimkš j Vyks 3 d. Sausio (Jan.) 
8 vai. vakare,. Darbininkų Kliube, 
723—23rd St. Visi įtariai malonėkit^ 
dalyvaut, neš turim daug svarbių reh 
kalų apkalbėt.

Sekr. A. Bružas.

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntini.

LlETuViil AUGLIU KOMPANIJA

I \ ‘ pirmoji htlpsės phglis; geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 

Pristatonas, tai legališkas svoris.
(ome grei| i JGaų namus. PrAšome 
jsitėmyti adresą ir telefoną, i i
Į < » ' j i i | ( ' l

Teleionuokite: Evergreen 7-1661

, arba užeikite pasikalbėti
Kampas Union Avė. ir Grand St.

Brooklyn, N. Y.

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

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

arti Grand Street
i Telefonas Evergreen 8-10494

į NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sergančią'Vyry ir Mdefą 
Chroniškos Ligos GydJmos

Į 
Gydonffc O<T 

išbėrimai, 
io Nesvefl J’?1’ 
Nervui 
Chroniški 
dūliai, » 
Žarnų ir 
žarnės Lig 
beinąs 
man, Ne 
Rimai ir 
k i N< 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėptu 
jų Dūdų ir Ūtos Vyrų ir Morrų 
gos; o jeigu turite kokį 
kurio nesuprantate, su pas 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai I 

rūmų ir Čiepų IŠmirkitimfL

HA:

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų

Pasitarimas ir Ištyrimas

DR. L. ZIN
110 East 16 St N.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir

New York ; 35
, Valandos—9 A. M. iki 8 P.

O sekmadieniais 9 iki 4 P.




