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KRISLAI
Buivydo Laiškas, 

ašymas iš Patyrimų, 
auptmanno Byla, 
’iešy Riksmai.

Rašo Komunaras.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Sakų, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

ūseika per sklokininkų pra- 
is pereitą savaitę Brookly- 
ablofino, kad “Naujoji Ga- 
” gavus naują bendradar- 

vai J. Buivydą, kurio “raš- 
” būsiąs įtalpintas kitame 
okos laikraščio numeryje. 
Išeina tas “N. Gadynės“ nu
kris, ir vietoj žadėto straips- 
'—senas J. Buivydo laiškas, 
ytas dar 1931 metais. Argi 
ne taktika klerikalų “Darbi- 

tko,“ kuris sunkias badmečio 
ygas Sovietų Sąjungoj kelio- 
ą mėtų atgal perkėlė į 1934 
ir melavo, kad dabar Sovie- 

>se Žmonės “i_____  ___
ršta?“ • . 1 
blogai drg. J. Buivydas darė, i 
1 Prūseikai rašė tokį laišką 

po “Laisvės“ šėrininkų su- 
iavimui, kur pats atsimetė 

< sklokos ir pasidavė Kom. j 
r t i jos linijai. Rašydamas ! 
seikai, jis išnaujo paliejo rių Baskapit Dubrowa kasy- 
iežos prieš Komunistų Par- kloję sustabdė vandens 
s kontrolę mūsų spaudoje, (pumpas ir patys neina vir- 
š Lietuvių Centro Biuro na- šun. Vandens pribėga po 

' i 250 kūbišku pėdų per minu- 
tčiaus, dabar minimose pra- įę_ Taip jie pasiryžę, žūti,

. Butkus> lygiavertis ;jeigru savininkai neatmokės 
sk °k°s vac as,; lsx'a" užvilktos per du mėnesiu ai- 

Ruivydą kačerga. Be Savininkai nesiskubi- 
lot savo žarijoms žarsty- na’ spręsdami kad dar jie 
lel ir kerštauja prieš drg. i nępngerę; o fašistine val- 

ydą. Jų kerštas daeina iki ^zla nieko nedaro, kad pu- 
> pigumo, kad, spausdinda- 
lusenusį jo laišką, “N. Ga
iš ■’ gazietninkai tyčia pali- 
r rašybos klaideles.
;t aišku, kad ir šiuo veiks- 
u Prūseika ir Butkus ne- 
sys savo reikalų.
Uerio laikraščiai užtarau-
\ Richardą Hauptmanną, j paoaipuuuvoc uaiuuv-i

iš Vokietijos. Jis. gird?, se numušta alga iki 12 ir pu-.
... asia neturi nieko bendro sės cento per valandą. Taip 
lakūno Lindbergho sūnaus ^valdininkai padarė, kad pa
ūgimu ir nužudymu.
įprantama, kad hitlerinių- kuomet iš pašaipūnių algų

35-ki Nauji Lėktuvai Bridgeport Socialisto Wo Prakalba iš pat Amerikos Darbininkų 
Lavintis Karo mūšiam L r ikt A i- Darbininkę Kongreso. i i . , < c

4 Kongresas Atsidaro 
Rytoj Washingtone 

‘ ■ 'I > ' £ » "’’kL* •' ' \ kA. jr.’

WASHINGTON.
tinių Valstijų karo ministe
rija užsakė dar 35 lėktuvus, 
kurie bus naudojami lavint 
kariškius mūšiams ore. Tie

masėmis badu lėktuvai lėšuos valdžiai,
$754,738.

Majoro Polic. Nužudė 
Vargšą Negrą Bedarbį

Mary, Van Kleck 5:30 vai. 
(batosj ivąkar^' kalbėsi per , 
ationdl B ro a’d pA s t!i ng 

Kompanijos radio' apie tai, 
. i < j “Kokios bedarbių apdraus 

. i - , i i. dos reikia Amerikoje” Pra- 
! kalba sakys iš pačios darbi-

ramuti lanlravi ic atntiac • toa -l f . .
ninku kongreso svetainės. 
Patartina visiems pasiklau-

z WASHINGTON. Dar- • džios kaštais įvesta apdr
bininkų kongreso rengimo idos pensijos bedarbiams 
komitetas laiškais pranešė'nepajėgiantiems dirbti, kt 
prezidentui Rooseveltui, vi-, tik jie negauna bei negali 
ce-prezidentui G a r n e riui,, dirbti.
įvairiems ministeriams ir | Darbininku kongresas at- 
našalpų administratoriui įsidaro šį šeštadienį, sausio 
Hopkinsui, kaid pas juos at- 5 d., Washington Audito- 
silankyš darbininkų kongre- rium svetainėje, 19th ir E 
so išrinkti delegatai ir rei-1Sts. Svetainės telefonas:

Metropolitan 9615.
Atvykstantieji Washing- 

tonan delegatai pirm šešta
dienio privalo kreiptis į 
John Davis raštinę, 717 
Florida Avė., N. W.; telefo
nas—Potomac 4369.

Tūkstančiai darbi ninku 
delegatų jau yra kelionėje į 
Washingtoną. Nėra tos pra
monės, kad ios darbininkai 
nebūtu išrinkę savo atsto
vu i tą visos šalies,.darbi
ninkų. farmerių W pažan
gių profesionalų seimą.

Lietuviai Delegatai
■ ■

Tarp delegatų bus ir lietu
viu iš Brooklyno. N. Y., 
Pennsvlvaniios, Michie 
Ohio ir ivairiu kitu v 
Apart dalyvavimo darbi: 
kų kongrese, jie sutartu 
ku taipgi su pritarėjais 
monstruos prieš Lietiivos 
atstovybę, r e i k a la udami, 
kad. Smetonos valdžia liaun 
tusi kankinus politinius ka-č

BRIDGEPORT, Conn. — 
Negras bedarbis Lorenzo 

; Brown buvo išmestas iš I e e
kambarių, kad neturėio iš 
ko užsimokėt. “Socialisto”

tempti laukan iš stoties; tas 
nesidavė. Pašaukta polici
jos vežimas, ir šeši polici
ninkai jį taip primušė, kad

Saužudystės Streikas 1 — * ii. n i ici * i d o i ii^> 1dii\čo d*ii* I Kl*— 1 8J davė jam pagalbos. Brown jos nuovadoj jis buvo etai QiiHiiq Lnin
tad nuėio i ^elžkelio stoti, labiau primuštas ir po kelių IWWdUVCUy OUHUa naip

Lenkijos Angliakasių

VARŠAVA. — 60 mainie-

verst išnaudotojus atsiteist 
darbininkams.

Polici-f

tad nuėjo į gelžkelio stotį,, labiau primuštas ir po kelių 
manydamas važiuot į New valandų mirė ligoninėje.
Haveną jieškot darbo. Iš- Negrai ir baltieji darbi- 
vargęs ir nusiminęs, jis pra- minkai ruošia protesto susi
dėjo garsiai galvoti, pats su ;rinkimus prieš; policinius 
savim kalbėtis. Suspitus l majoro McLevy žmogžu- 
apie jį būriui žmonių, polici- 'džius ir prieš jį patį.

..............    j ■■ ...........

Negrai ir baltieji darbi-

LIETUVOS ŽINIOS

1 , I

kalaus, kad valdininkai iš
klausytu darbininku kong
reso reikalavimus, kas lie
čia bedarbių apdraudą ir 
pensijas nusenusiems, nalie- 
gusiems bei negalintiems 
dirbti darbininkams.

i Pas darbo ministerę 
! Frances Perkips atsilankvs 
i ir vaiku delegacija, kuri iš- 
idėstvs jai reikalavimus alk
stančiu vaiku ir jų tėvų.

Vardu 300 delegatu nuo

Automobilių Padauža
PHILADELPHIA, Pa. — 

Prezidento Roosevelto sū
nus F. D. Roosevelt, va
žiuodamas a u t o m o b i liu, 
trenkė į kitą, stovintį auto
mobilį ir sužeidė aki ir ke-

įlis šonkaulius sėdėjusiam 
'jame žmogui. Pernai pava-! 
sarį jis automobiliu sužeidė 
D. O’Leary’ienę, Bostone,1 

o i kuri per teismą reikalauja 
tuos klaipėdiečius vokiečius, | iš jo $25,000 atlyginimo. Be 
kurie eina į Smetonos sudaro- to, padaužiškas prezidento!

i -x-i • x • v imas valdybas (direktorijas) I sūnus buvo kelis kartus ■ A J “u n“ G sitiko.priešais važiuojanti veži- dr. oberlaender išvadino “pa- areštuotas už nertrreita va- ?mel’!c.os Oai.bo Eederaci- 
mą, kuriuo važiavo dvi mote-i,ih1a„rS.imo vertai, '7. A. .. p 7; 4 . ios ūmui pasiųsta laiškas4„^.,„„JslbjauleJimo veltels lenega |zinejima Mass Conn, ir reueravlJUS „ r e.L ;„ LU;

Rhode Island valstijose. Bet f}reenni kac] įų delegacija

Autobusas Užvažiavo ant diečiai turi žinoti, kad visa vo- 
Grabo I kiečių tauta juos palaiko.

KAUNAS. — Amerikos lie- 
ituvių bendrovės autobusas su-Pašalpinė Alga Daugiau

Kaip Pusiau Kertama
BIRMINGHAM, Ala. —, v --

Jefferson apskrityj bedar- užvažiavo ant vežimo ir
rys ir vežė grabą. Autobusas |

■ sti

biams pašalpiniuose darbuo- i ^užė vežimą, išvertė grabą ir 
suzeide vieną moterį.

tenkint fabrikantus. Mat,
Panevėžio Bedarbių i 

“Kalvarijos”
Prie Panevėžio - Ramytrn-

yra supylę ir krūvas pini- žmones negalės pragyventi, 1 °* plento tęsimo darbų 120 
Hauptmanną teismiškai ap- įįe ^ug paversti jieškot! Ranevšžio bedarbių gavo dar-

Mirė Prof. L. čereška
Kaunas; •— Mif^Leonas; 

H reška, asistentas zoologijos 
profesorius, 35 metų amžiaus. 
Jį pakirto inkstų vėžio liga, 
čereška pradėjo mokintis jau 
suaugęs,- bet 5 mokslingumu

žinėjima Mass., Conn, ir (pe(]eracijos p r e z i d e n tui 

jam kaipo, prezidento sunui darbininku kpngreso' atsi- 
net laismų neatima. - - - 1

1.
prieš Hauptmanną yra 

įbių įrodymų: jo namuose: 
ta keliolika tūkstančių 
ių tokių pinigų, kokie bu-’

užsiėmimo dirbtuvėse, kad 
ir už pigiausią, bet nuolat

inę algą. Nes pašalpiniams 
• bedarbiams teduoda tik tre- 

irpininkams įduoti delei|ie^a dienų per savaitę pa- 
~ “............ iš dirbėti.erghučio išpirkimo 

vagių. Pas jį surado ir 
usio tarpininko Dr. Con- 
telefono numerį.

f, B. pirmau beveik nieko 
ydavo mūsų laikraščiams, 
tai atsidūrė jis tarp be-j 
‘ ir “labdarių misionie-

HAUPTMANNO TEIS
MAS, GERAS BIZNIS

BaiFlemington, N. J.
giama rinkti prisiekusieji 
'teisėjai' byloje prieš B. R. 

r jau vaizdingai parašė Hauntmanną, kuris yra 
ei“ savo įspūdžių. Atsi- įkaitintas kaipo lakūno 
įas jį ir mokėjimas ir Lindberp’ho sūnaus “kidna- 
s.“ < ! peris” ir nužudytoias. Iš

visur privažiavo tiek paša-iš laikraščių ir knygų . v . .
i yra interesingai rašy- ^oių žmonių temyt šią bylą, 
leniški patyrimai, įsižiū- kad miesteliui kasclieną bū- 
f i? "permąstymai šutei- si a po $7,000 daugiau biz- 
itūi gyvumo ir geriau 
toją įtikina.
odamas, tačiaus, Komu- 
Partijos programą, ypač 
lis einančiais klausimais 
raugas rašydamas stovės 
ipręšnty ’kojų į tąigi (įrą- 
f tiksliau galės rašyti.

nio.

“Paliuosuot Thaehnanną!”

le.nkvs pas G'reeną pirma
dieni. -sausio 7 d.- iš -ryto. 

' Reikalauiama, kad Darbo 
WA^tttntcTGN Pa 'Federacijos valdyba priim- . r WASHINGTON. — Pa- fu deleffatlls išklausvtu dar- 

’ ūsuotas Japonijos ofieie- b , k reikajavi. 
___ _________________o J rius Y. Matsuda, kuris bu-!___.V_TO „v 
greitai pralenkė tūkstančius v° areštuotas betraukiant, 
kitų, kurie mokinosi iš pat fotografinius p r i e p 1 aukų 
jaunų dienų. Jis ne visame ka- paveikslus Floridoj, kaipo 
me sutikdavęs su šmetoninkais. nužiūrimas šnipas. Jis bu

vo prisipažinęs, kad dar
buojasi Japonijos karo mi
nisterijai. Bet paskui per 
savo advokatus pasiaiškino, 
“negana supratęs” anglų

čen
Paleido įtartą Šnipą

mus ir paremtu kova už be-
i darbiu ir sociale darbinin
ku andrauda sulig biliaus
H. R 7598. ' Pap-al ta biliu, _
turi būt kapitalistų ir vai- linius ir juos paliųosuotų/;

, šie bedarbiai priklauso 
II-jai kategorijai, kurie turi 
šeimas arba senus tėvus ir tt. 
šiem bedarbiam buvo duoda
ma darbo per savaitę dvi die
nos ir mokama po 2 litu už 
dieną. Kadangi darbai vyk
domi gana toli, tai bedarbiai 
kas darbo dieną turi suvaikš
čioti po 12 kilometrų (arba 8 
amerikoniškas mylias).

Bedarbiai su šeimomis, se-1 
nais tėvais iš 4 litų per per sa-1 
vaitę jokiu būdu negali pra
gyventi. Todėl nutarė visi 120 
žmonių kreiptis į miesto vai- rįs reikalo su plėšikais, pasiry- 
dybą. Gruodžio 15 d. visi 120 go čia pat vietoje juos abu su- 
žmonių nuvyko į miesto valdy- laikyti. Ir žaibo greitumu su 
bą. Bet čia pareikšta, kad Savo žmona puolė plėšikus. Plė- 
nėsant burmistro (majoro),,šikai, kilus grumtynėms ir di- 
nieko negalima daryti. TAda džiausiam trukšmui bute, mėgi-; 
visi bedarbiai nuvyksta pas no iš buto pabėgti, o 1

Bet čia vėl pareiškiama, kad Česnulevičius keletą kartų iš r*° šalininkų ir jo priešu, 'grįžti darban ir pasiduoti kovą laimėti, jie turi visur 
reikia kreiptis'į burmistrą. pistoleto iššovė, bet nei vienas Kova, vedama ne tik revol- deryboms. Streiko vadai su išrinkt streiko komitetus ir 

Darbininkai žygiuoja pas šūvis į Česnulevičius nepataikė J veriais, bet šakėmis, plak- tuom sutiko be jokių užtik- patys imt visą dalyką į sa- 
. .- į. !vo rankas.

4

Užpulti žmonės Suėmė \ 
Plėšikus

Gruodžio iš 16 į 17 d. naktį 
du nepažįstami piktadariai įsi- 

į veržė į Perlojaus bžnkm. gyven
tojo Vinco Česnulevičiaus butą 
ir, grąsindami ginklu, reikala
vo atiduoti pinigus.

Česnulevičius, matydamas tu-

VĖL GRESIA 15,000 MAINIER1Ų KOVA
. , ... . . , . . • WILKES-BARRE. Pa. —
kalbą, kad tikrai atsakyt j sustreikavę ' 15,000
klausimus Japonų atstovy- Gkn AWen kompa’ijos anR. 
, e f l.i eho sPaudl.mo’ baksiu svarbiausia del to,
kad Matsuda būtų paliuo- 
suotas.

KRUVINI SUSIKIRTIMAI 
SAAR KRAŠTE

Nuo naujų metų iki šiol 
Saar krašte du žmonės ta-

Bet dabar atsiliepė Lewis, 
vadas senosios Jungtinės 
Mainierių Unijos; sako, kala 
kompanija turėjo sutartį tik 
su mumis; todėl ir dabarti
nė derybos yra neteisėtos. 
Lewisiniai viršininkai grą- 
sina skelbti streiką visame 

Kietosios Anglies Mainierių (šiame distrikte. Kaip vie
lini] a. atskira nuo senosios nos, taip kitos unijos nariai 
Jungtinės Mainierių Uniios. yra linkę į kovą prieš sąly- 
Roose velto Darbo San tikiu gų bloginimus; daugelis nų-

kad “breikmanams” buvo 
mušama alga nuo 5 dolerių 
28 centų iki $3.18 dienai. 
Streikui vadovavo Jungtinė

v Vi* ♦ i A A v • 1 v — — — ----------------- c..'*, w f?

..........„ „ taip pat p° užmušti jr 100 sužysta , Komisija ir vietinis Preky- sistatę ir prieš buržujiškus 
apskr. viršninką p. Staikevičių. j vienas iš piktadarių į puolančius Peer susikirtimus tarp Hitle- (bos Rūmas pasiūlė tuojaus abiejų unijų vadus. Norint T-X i v • —> 1   , • Y T -* — K L .1'..........- .... - - _ ... -s 1 1 I • w • • 1 , • 1 *1 • •• 1 * ♦ • _ 1 . _ . •   

a : burmistrą > į jo gyvenamąją. Nors plėšikas ir šaudė, vis del- tukais, geležinėmis lazdomis rinimų darbininkams algų
London. Atplaukus, y o- yjetą. Siunčia delegatus. Bet, to Česnulevičiai to nepabijojo ir ir kitais įnagiais. vii . ; ■ ■ •'' • • I i - j- > ■ /

kietiios(. prekinįam laivių, deja, tarpduryje vietoje jbųrn $aVo ipasiryžimą .tęsė iki galo: | .• Tautų Lygės Komisija už-!

jam ant šonų įsmahavojo Iri praneša, kad burmistro\ąera^pinikams ‘iš buto pabėgti užsto- .•mn'nąfrhHidą n n 'i H k imni • 
obalsį: “Paliuosuot Thael-' namie ir prašo nejaukei. .Be; jo,duris. (Prie durų ,jis susigrū. m™, tį^. k i , t ( .
manna.” Tarn visų Vokie- darbiai vėl visi grįžta prie m6 ,su .vienu-.plėšiku ir jį čia . ‘jvn^inhia iš Tnno-tiniir ma aPie. didehUs sukilimus 
tiios laivu jūrininkų ir dar- miesto valdybos. Susitaria, PHginklavo-išmušė iš rankų pi- v , • į krax^ balU P
bininku skleidžiama prieš- i kada ir kaip kitų syk; eit pas stoletą. , Pagaliau, po ilgy. . ? % a a„„,. P

London. — Atnlaukps Vo- vietą. Siunčia delegatus. Bet, to Česnulevičiai to nepabijojo ir ir kitais įnagiais
iKieuios.oreKiiųam laivių, deja, tarpduryje , vijoje ,i oųrr; $iVo ipasiryžimą .tęsė iki galo: | Tautū Lygės Komisija už- 1 u h. i i
^laL draud6; retigti1 parodas-de-1' Sukilimai Albanijoj.' ; Kur Ištrėmė Zinovjevę

ATHįENAl. — Praneša- 

prieš Albanijos karalių Zo-j. . T Tz _
, c .. Mfitus b’omba j ioų lo. |jev ir L Kamenev esą ts-

su.oti sausio 13 d. uz Saar ciu sukiigiiai sužeidę ir ka- tremti i Solovecko salas; bet 
’ ralių. Bet Albanijos vy- dabar tuose pačiuose laik- 

riausybė užginčija tuos pra- raščiuose skaitome, kad jie

tik buržujiniai Amerikos 1
ų laikraščiai rėkia, kad i
U stropiai baudžia tero-T . .
kurie buvo padarę su- ■ bininkų skleidžiama pnes-; “aaa Ka ,

£ -Pnoic+’in? 1 OUDT11S 1 cl,

Kapitalistų laikraščiai bu
vo paskelbę, kad G. Zinov-

fašistiniai lapeliai.į išžudyt Sovietų Sąjun- 
dus ir nušovė drg. Ki- 
Lietuvos liaudininkų, 

lų ir smetonininkų lai- 
i taip pat pilni šauks- 
eš tariamus “masinius 
iŠ Sovietuose.“ 
ns buržujiniams paukš-^ną į Tauragę. ;Apie pusę kilo-, 
suprantama, būtų kur metro nuo Skaudvilės pasibaidė 

iksmiau, jeigu teroristai arklys ir apvertė vežimą su be- 
Įdėję Staliną, Molotovą, komi ir su žmonėmis. Tą pat 
ovą ir kitus geriausius naktį apie 12:30 vai. žmonės 
I vadus. O dabar jie lie-'rado vežimo ir bekono Užgultus 
įtodiliaus ašaras, kad du žmones. Bernas šturmelai- 
idiškiems suokalbinin- tis Antanas, 34 mt. amžiaus, ne- 
jca tas pat, ką jie tai-1gyvas, sumušta galva, MĮacijaus- 
talizmo kūrimo galvoms.ko tik sužeista koja. »

Per Bekoną Neteko 
Gyvybės

SKAUDVILE, Tauragės aps. 
—Naktį Macijauskas, Rūteniu 
km., su savo bernu vežė beko-

jau jis, o ne gruįntynių plėšikai buvo ,prį- 
tarnaitė juos priimtų. TAigi; versti Česnulevičių .šeimai pasi- 
kaįp matyti, Panevėžio bedar- duoti ir abu plėšikus česnule- 
bių būklė sunki, nes gi be rei- vičiai sulaikė. < •
kalo tokių “Kalvarijų’’ jie ne-, 
vaikščiotų. ' Paaiškėjo, jog vienas plėšikų 

yra Perlo j aus :• < bažnytkaimio, 
Varėnos valsč. gyventojas Al
fonsas Vaisėta, 27 m. amž., o 
kitas to pat bažnytkaimio Pet
ras Bortkevičius, 48 mt. amž. 
Abu piktadariai pasodinti kalė-

Nazių Protestai prieš 
Lietuvą

Karaliaučiuje hitlerininkai 
surengė didelę protesto de- .. 
monstraciią prieš Smetonos Jiman> 
smurtą Klaipėdos krašte. Dr. f !  
Oberlaenderis kalbėdamas pa
reiškė, kad Lietuva neteisėtai Australijos valdžia<ketina
1923 metais pasigrobė Klaipė- įvesti verstiną i tarnybą ha
dą. Jis užtikrino, jog “klaipė<riuomeneje. > | iki šiol.

krašto pervedimą atgal į 
Vokietijos globą. Kaipo 
pirmiau buvusiems Saar 
gyventojams, jiems duoda
ma balsavimo teisė. O prie 
kelionės lėšų apmokėjimo, 
prisideda Hitlerio valdžia. » * . v

Sausio 13 d. bus visuoti- Įstatymas prieš Svehos 
ni balsavimai, per kuriuos SOUTHBRIDGE; Mass.—
Saar gyventojai pasisakys, Miestelio valdyba išleido 
ar jie nori, kad tas kraštas vietinį įstatymą, kad be jos 
būtų prijungtas Franciiai, .leidimo negali čia laikyti su-

i * YT 1 • 14 • • ’ I • • Y • r v 1 •v •»

n esi mus. Sako, kad tdi bū
sią Italijos ir Graikijos pa
skleisti gandai.

neturi jokios žinios, kur ta
po išsiųsti tiedu buvusieji 
suokalbininkai prieš Sovie
tu vyriausybę. Jiedu bau
džiami ištrėmimu už palai
kymą ryšių su nepasitaisan- 
čiais Sovietų politikos prie
šais. Tai to abazo likučiai

ar sugražintas Vokietijai^ (sirinkimų, žmcįnės iš kitų nužudė drg. Kirovą ir buvo 
ar pasįlikitų s Tąųtų Lvgos miestų. Įstatymas atkreip- padarę sumoksią išžudyt vi- 
komisijęs valdyboje, kaip tas ypač prieš streikierius iš sus žymesnius Sovietų va- 

----------------------------------dus,
«

i artimų miestelių
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I viršininkų brutališką elgesį SU i vihš rtM 
nėtais pėnkiais, draugais ir reikalauti jų1 
paliuošavimo. Protestus reikia siųsti 
Ellis Island viršininkams, adresuojant 
šitaip: Immigration Authorities, Ellis 
Island, N. Y.; taip pat Jungtinių Valsti
jų Darbo Sekretorei Miss Frances Per
kins, Washington, D. C.
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Bet iš Kur Išplaukia Tas Visas 
■ Prakeiksmas?

Kauno kunigų “R<ytas” (gruodžio 7, 
”4) sekamai apverkia dabartinę visuos

ii -i ‘Hj.n: , i'j
3 gyvename; nepaprastais laikais. • PąT 

s, patekęs j kovoj aiičių gaivalų sūkurį, 
.stojo pusiausvyros. Moderniškoji kultū

ra, ėjusi iš reformacijos per prancūzų re
voliuciją į mūsų laikus, parodė mums, prie 
kokių katastrofų jinai vedė vadinamąjį kul
tūringą pasaulį. Pasirodė, k&d pašlijęs į de- 
christianizaciją pasaulis net didinguose kul
tūros laimėjimuose slėpė savižudybės nuo
dus. Atsipalaidavimas nuo artižipųjų, ne
lygstamų principų padėjo įsivyrauti -že
miems žmonių instinktams, nešantiems 
mirtį net tai kultūrai, <kuria nelaimingas pa
saulis didžiavosi su tokiu pasitikėjimu. Ei
nančiam dechristianizacijos linkme pasau
liui gręsia visiško suirimo ir subarbarėjimo 
pavojus. Pasižiūrėkime tik į dorinį sumen
kėjimą, į įsivyravusius naujus papročius; 
pastebėkime tą gyvenimu smaginimosi gei
dulį, kuris apėmė mases; atidarykime akis į 
tą sulaukėjimą, kuris reiškiasi madoje, apsi- 
rėdyme ir pasilinksminime—ir mes aiškiai 
pamatysime baisią; dėftądenciją, kuri tegali * 
vesti toliau tik į puįvim'ą bei žlugimą. O ten, 
kur yra palinkimo $ suirimą, visados atsiran-’ 

''da destruktyvės jėgos. ' Barbarai eina į mus 
iš tikro, bet šį kartą jau ne iš šalies, kaip, 
kad yra buvę griūvant graikiškam romėniš
kam pasauliui, bet iš vidaus, iš dechristiani-. 
zūoto žmogaus instinktų.
,PnsčTinai daug teisybes,, »Visi pripažį- 
$, kad šiandien kapitafišfinėse šalyse 

moralis ir kultūrinis supuvimas labai di
delis. Bet. kas kaltas? “Rytas” bando 
įkalbėti, kad kaltas nutolimas nuo krikš
čionybės ir šaukia grįžti po katalikų baž- 
nycios globa. Bet faktas yra, kad vi- 
diiramžiudse, kuomet katalikų bažnyčia 
pilnai viešpatavo “ant dangaus ir ant že
mes,” morhlis visuomenes supuvimas bu
vo; dar didesnis. Antra, prie dabartinių 
prakeiksmų priauklėjimo pasaulyje žy
mia dalimi yra prisidėję kunigai ir baž
nyčia. Visi jie remia kapitalizmą, iš- 
nąudojimą; priespaudą.

Atg&ivihimas krikščionybės neišgelbės, 
kapitalizmas susipūdė ir nusineš su sa
vim visas religijas. Tas neišvengiama.

Kur mūsų tikrasai kelias? Tikrasai 
mūsų kelias yra proletarinė revoliucija 
ir’;komunizmas. Tik nušlavus kapitalis
tinę sistemą ir įsteigus proletarinę dik
tatūrą, žmonija pradės augti naujoj, 
ankštesnėj kultūroje ir dorovėje.

..............—"

'Persekiojimai Deportuojamą 
Ateivių

Šiuo tarpu ant Ellis Salos imi
gracijos departmente randasi penki ko
vingi darbininkai, kurie nuskirti depor
tavimui, būtent: i Christ - Popof f, Ray 
Cdrlson, Paul Kettunen, Oscar Mannisfo 
ir John Ujich. Tie draugai rašo laišką 
į darbininkus ir skundžiasi savo padėti
mi. Kalėjimo bei imigracijos virsmui-, 
kai provokuoja draugus, idant paskui 
galėtų juos bausti uždarymu į karcerį, 
arba mušimu. Inspektorius Dwyre vie
ną kartą surikęs į draugą Ujich: “Ne-./ 
manyk, kad mes tavęs bijome. Mes ga
lime tave nušauti ant vietos, ar tu su
pranti?”

Kol kas jų išdeportavimas sulaikytas 
iki sausio 15 dienos, nes Ateivių Gyni- ' 
mo Komitetas pareiškė, kad duos ape- 
liariją į augštesnį teismą prieš deporta
vimą. Pradėtas vajus už sukėlimą rei- 
Mlingos sumos pinigų. Komitetas sako, 
k4d apeliacijos lėšuos $500, kuriuos rei
kia sukelti iki sausio 15 d. Komitetas 
taip pat bando draugus išimti iš imigra
cijos kalėjimo po kaucija.

AtefVftj ’Gynimo Komitetas ragina pro- 
t&tltati prieš imigracijos department o

Washington) Kongresas ir Mūsų] 
Kova už Lietuvos Politinių Kalinių Į 

Paliuosavimą
Jau pradeda Washingtonan , rihktisJ 

darbininkų organizacijų delegacijos į 
k;ongre^ą , kovai už, bedarbįų ap'drfijidjU. 

t lįąųkiąmą l^bai skaitlipgos , at^tovyl^eq.j 
Nepaisant visokio, ąabotažo ,ip. ĄmerįkoSj 
Darbo Federacijos, Socialistų Partijos ir 
lovestoniečių oportunistų pusės,. šimtai 
organizacijų ir draugijų iškinkę' de)ėgą-»! 
įtus įr’’ sfunČia) į kongresą. Tartum susi
tarę,-. visi - darbiniųktj kUsės priešąi tšau-, ; 
kia prieš kongresą ir stecngiasi jot darbų 
sutrukdyti. Visi jie keikią , kongresą, 
kad jis būsiąs “grynas komunistų pada
ras.” Bet visiems aišku, kad šis kongre
sas apims šimtus tūkstančių organizuo
tų darbininkų, farmerių ir intelektualų. 
Komunistai energingai darbuojasi del 
kongreso pasisekimo, bet jis nebus tik 
komunistų kongresas.

Kongreso sąstate bus skaitlinga lietu
viškų darbininkiškų organizacijų delega
cija. Lietuvių Priešfašistinis Susivieni
jimas planuoja laike kongreso surengti 
didelę demonstraciją prie Lietuvos atsto
vybės Washingtone, kad pareikalavus 

- paliuosavimo Lietuvos reevoliucinių poli
tinių kalinių. Prie lietuvių kongreso de
legatų, be abejonės, prisidės šimtai kitų 
tautų delegatų. Tegul Smetonos budeliai 
išgirs Kaune, kad Amerikos lietuviai, vi
sa Amerikos darbininkija žino apie kan
kinimą Lietuvos politinių kalinių ir juo: 
mi piktinasi. .

Mes pilniausiai užgiriame Priešfašisti- 
nio Susivienijimo šitą žygį ir karštai ra
giname- vifeus lietuvius kongreso delega
tus dalyvauti protesto demonstracijoj 
prie Lietuvos atstovybės Washingtone.

Išnykusio Pasaulio Liekanų : 
Balsas

Chicagos kunigų “Draugas” (gruodžio 
29 d., 1934) patalpino “rusų rašytojų (ne 
komunistų) atsišaukimą”. Tie seno, iš
nykusio caristinio pasaulio likučiai prašo 
susimylėjimo. Klausia jie: ‘<Ar jūs at- 
jaučiate baisenybę tos padėties, kurion 
įstumta mūsų kalba, mūsų žodis, mūsų 
literatūra?” Taip,, carberniai, mes pui
kiai atjaučiame jūsų caristinės kalbos ir 
žodžio padėtį: viskas pasiųsta velniop, ir 
jūsų tasai desperatiškas- staugimas ne
beišgelbės.

“Asmeniškai mes žūstame”, dejuoja 
nabagai. Niekam jūsų negaila, važiuo
kite sau pas Nikolajų Kruvinąjį.

O kas blogiausia, girdi, kad “skubaus 
išsiliuosavimo šviesa dar nešviečia”. Va
dinasi, kontr-revoliucionieriai nebeturi 
vilties nuversti Sovietų Sąjungą, todėl 
jiems saulė jau užgeso ir, reikia pripa- 

. žinti, užgeso amžinai. Neišgelbės jų nei 
Chicagos kunigų “Draugas” su visomis 
maldomis!

Dabar mūsų Amerikos tvalrkos kalėjimas seka vi-1. 
Lietuvių Darbininkų Dijąu- duramžių- inkvizicijos kanki-; 
gija leidžia ne vien knygas, nimo būdus, tiktai su nau- 

į hėt ir kartą į tris mėnešįus jais, bjauriais savo bevilčio 
į įląbai !gei!ą -zurh^lą ^ŠVife^”. gyvehim’o išradimais.

Sovietų Baltarusijoje einan- 
į tis “Raudonasis Artojas,” 
■ 68’ numeryje, sekamai atsi- 
jliepe apie musų žurnalą: Sąjungą. Yra pa_
(I “Kaip ir visa 
(ląrblninkų spauda’ zurn;

ęyi^sai > i^leicpiamas ? labai mapi ^vietinių rašytojų su- 
gražiai,—gera popiera’, ryš- k-*——— 
kųs raštas./Viršelis šiam 

į 'numeriui; p^d^r|ytiąs, raudo
nas/ Ant pirmojo viršelio

“Pa7 
saulinis Proletariatas Mar- 
šuoja po Marksizmo-Leni
nizmo VėliaVa.”...

“Žurnalo ‘“Šviesa” 4 nu
meris prasideda eilėmis. 
Pirmosios iš jų St. Jasilionio 
“Toledo.” “Toledo—tai mie
stas Ohio valstijoj”—taip 
prasideda tos eilės. Jose mė
ginama aprašyti darbininkų 
sukilimas Toledo mieste. To
liau eina dvi dainos: “Kovos 
Daina” iš Galinos ir “Kal
vės Daina” pagal Ribackį. 
Lietuviškai tos dainos para
šytos nepailstamo Ameri
kos darbininkų spaudos 
darbuotojo Jono Kaškaičio. 
Jos sukomponuotos ir • labai 
lengvai dainuojamos. Žur
nale yra ir daugiau eilių: 
St. Jasilionio, “Matos Nar
sumo Eiga,”' “Ir1 Degė Krū
tinės,” Raudono ; Juoko, 
“Bundantis Galiūnas.”

“Po pirmųjų eilių telpa 
E. R. “Užrašai iš Karo Ka
lėjimo Lietuvoj.” Tame ap
rašyme -parodyta1* daug rim
tų vaizdų, /kurįę parodo, 
kaip pustančios buržuazinės

f f Žurnale yra keletas vaiz
dų iš Amerikos darbininkų 
gyvenimo, apie Chinus, apie

Šalti orai labai apsunkina 
skrajojimą orlaiviais. Or
laivių sparnai apsivelia ledu 
ir trukdo skridimą. Daroma 
bandymai su visokiais ap
saugos būdais. Galutino 
tikslo, pilno apsaugojimo, 
dar vis nepasiekiama. Ge
riausias, sakoma, apsaugoji
mas, kol kas, tai 1 apvilki
mas orlaivio tam tikrų spar
nų dalių tam tikru .gurnu.

Amerikos įtalpintas. Maksimo Gorkio | Kuomet tas gumas apsitrau- 
,į žurnalas; pranešimas, padarytas pir- jkia ledu, tai nuo šalčio jisai

. i puslapio paveįkslėlis:

Kam Pasitarnavo “Opozicija’?
Šioje vietoje nesenai rašėme, kad “Am

erikinės Komunistinės Opozicijos” orga
nas “Workers Age” labai bjauriai ap
šmeižė'ir, išniekino Washingtone Šaukia- ę 
mą darbininkų kongresą už bedarbių rei
kalus. Chicagos smalaviris Grigaitis pa
sičiumpa šitą šmeižtą ir šaukia:

“Tai taip kalba apie tą ‘kongresą’ pa- 
’ tys komunistai, kurių priešakyje stovi 
buvęs vyriausias Komunistų Partijos va
das Lovestonas. Lietuvių draugijos, ku
rios buvo kokiu nors būdu tprie to ‘kon
greso’ prisidėjusios, turėtų savo nutari
mus atšaukti, nes bus sarmata prieš vi
są Amerikos publiką, kad jos davėsi ko- 
muiiistams apdumti akis.” (“N.”, gruo
džio 29, 1934).

Draugijos, žinoma, Grigaičio ^stenėji
mo. neklausys. Bet žiūrėkite,' kam pasi
tarnauja “Opozicija.” ' Prieš šitą* darbi
ninkų kongresą siunta Roosevelto val
džią, Amerikos Darbo Federacijos reak-: 
ciniai vadai, visi grigaitiniai menševikai. 
Loves tonai jiems prostitutiškai patar
nauja.

I SYPSEN

važiavime.
“Žurnaįas didelio forma

to, turi 64 puslapius. Jame 
sutalpinta gana daug me
džiagos ir pajudinti įvairūs 
klausimai/

“K i ekvienas darbininkas 
žurnale “Šviesa” susiras sau 
naudingų straipsnių ir apy- 
sakaičių. “Šviesą” turi 
skaityti kiekvienas darbi
ninkas.

“Reikia palinkėti žurnalo 
leidėjams tokio pasisekimo, 
kad nuo naujų—1935 metų 
pradžios jie galėtų pradėti 
leisti žurnalą kas 'du mėne
sius.”

Draugai ir draugės! Sto
kite dabartinio vajaus metu 
į mūsų organizaciją. Narys 
moka 10 centų įstojimo ir 
$1.50 metinių duoklių. Pri
gulėdamas prie ALDLD ir 
pamokėjęs šias duokles — 
gauna visas ALDLD išleis
tas knygas ir “Šviesą” vel
tui. Jeigu nežinote pas jus 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugi
jos kuopos, tai ’ kreipkitės

išsipučia ir sutrūksta. Le
das taip pat suplyšta ,ir pas
kui tam tikru prietaisu bū
na nušluojamas nuo orlaivių 
sparnų. « - ■

Binghamton, N. Y

. GUDRUS VAIKAS
Petrukas (savo motinai 

“Mamyte, tu sakai, kad man 
sesutei gruodžio mėnesį si; 
k aks tygiai vieni metai am 
žiaus? ar taip?”

Motina: “Taip sūneli.” ■
Petrukas (kiek pagalvojęs) 

“Mamyte! Tu sakai, kad, 
sutę mums atnešė garnys?”

Motina: “Taip, taip, sūhfel 
Garnys atnešė.”

Petrukas (vėl ’pagalvojęs) 
“Bet, mamyte!'Kaipgi taip gi 
Įėjo būti? Juk gruodžifr-ftiėht 
sį pas mus garnių nesiranda.

■■oi v'

Aukos Tarp. Darbininkų 
Apsigynimui

Gruodžio 25 d. d. Viktorijos 
Zmitraitės artimi draugai su
rengė jai “surprise party,” 
paminėjimui josios gimimo 
dienos.

Baigiant valgyti skaniai pa
gamintą vakarienę, d. O. Gir- 
nienė trumpai išsireiškė apie 
Amerikos politinių kalinių įsun
kia padėtĮ ir paprašė susirin
kusius draugus paaukauti kiek 
kas išgali. Drg. V. Zmitraitė, 
pilnai pritardama tai minčiai, 
taipgi paprašė aukoti tam 
svarbiam tikslui. Draugės Ki
reilienė ir Strolienė parinko 
aukų.

Aukavo šekamai: Viktori
ja ir Bronė .'Zmitraitės po $1; 
E. Strolienė, J. Strolis, L. Tva-

RESTAURANE
Svečias (į aptamahtoją'> 

“Prašau, tamista, man puod 
ką kavos!”

Veiterka: “Kaip tamista k 
va mylite?”

Svečias: “Pusiau!” 
(Kiek vėliau, gavęs kavi 
čias nekantriai klausia 
kos) “Bet kodėl taip pada' 
man kavą: pusė jos bliūdu 
o vos tik pusė puodūky?”

Veiterka: “Juk tamista 
prašėte—^pusiau !” f

Parinko J. J. Butki

k..

tiešiai į centrą sekamu ant- rijOnas ir J. Maširiauskas po 
rašų: D. M. šėtoniškas, 46 ' ’ - ■ ~ >• — f - ”•
Ten Eyck St;

1 50 c.; John Bdb '37 c.; E. Vi- 
Brooklyn, tartiėnė, U. •' šimoliunienė, R.

Mokslas ir Išradimai
Progresuoja Atgal

B e 1 g i joje kapitalistinės
firmos jau pradeda panai-, ‘‘Theodor Litke” išplaukė 
kinti vartojimą rašomų ii/iš Vladivostoko ir į 83 die- 
skaitliuojamų mašinėlių, o [įas pasiekė Murmanską, 

įveda plieninių plunksnų sis
temą. Viena, girdi, kad'su
teikus daugiau darbų dar
bininkams, o antra, kad fir
moms nauja sistema pilnai 
apsimokahti. Jos moka 
daug mažesnes algas toms 
raštinių darbininkėms, ku
rios rašinėja plunksna, ne
gu toms, kurios turi turėt 
specialio prasilavinimo var
tojimui komplikuotų maši
nų.

Kapitalizmas pasidarė už-

i Per 1,500' mylių laivas turė
jo prasilaužti kietą ledą. To
je kelionėje “Litkė” paliuo-

Kachuk, S. Vaineikis, A.' 
da, O. Kireilienė, J 
A. Žemaitienė, O. Girnier 
Klimas, J. A. Kaminsku 
Kelly ir Al. Marčiuška po 
c.,- K. Vaicekauskienė 23 c 
Helen 15 c. Viso $8. Pini 
meldžiu perduoti TDA. l 

.Visiems aukautojams tJ. aciu.
Ten Buv

ingo jūrą ir ten tapo ledų 
sutrintas.

Bet paskui led laužys

DR. J. J. KASKIAUCIUS
371 Lake St„ Newark, N. 1.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKĖ, 
S VEIKA TA

—

, Išsemta po Gimdymo t žovių ir vaisių, vidutiniai 
Drauge gydytojau, malonė- riškų, žuvų, kiaušinių ir jžk 

LLj duoti patarimą mano Visai mažai krakmolu 
žmonai per dienraštį “Laisvę.” . skrobylų, miltinių valgių 

saldainių. Jūsų žmona “-p
.” Ot čia kaip 

1 jai ir reikia suliesėti, sum 
šešių metų, antras keturių mė-/’ «v°r»o. O tai ji padary 
nėšių. Ir dabar, po antrojo,sa* ma^ai vartodama du 
vaiko gimimui, pradėjo ji PYra£U» blynų, šaltanosių 
jaustis visokių ligų. jtienių, košės, pudingų,- b

Jai galvą užeina skaudėt, n®s košės, ryžių ir bent

i.kite duoti patarimą mano

Ji yra 33 metų amžiaus, vi- saldainių. Jūsų žmona JĮ
savo tris laivus, kurie buvo dutinio ūgio ir pusėtino svorio. /“10 svorio, 
pakliuvę tarpe ledų ir nebe- Turime dvejetą vaikų: vienas 
pajėgė pasiliuosuoti.

Bakterijos ir Molis
Visokių molinių puodų ir 

uzbonų darbininkai senai 
yra patyrę, kad iškastas ir 
ilgą laiką palaikytas ore 
molis daug geresnis, negu 
šviežias. Jis lengviau ap
dirbamas ir daug tvirčiau

skaudėt, nes košės, ryžių ir bent 
ypač po susinešimų. Prieš mė- išdailintų javų ir saldain
nesines per keletą dienų gal- Kiaušinio trynių, sūric

tvaru technikos plėtojimosi, ^kėsi. Bet tie darbininkai 
nežinojo; kodėl ir iš kur se
nas’! mojis įgauna tas tvir- 

. ; tumo ypatybes.
Mokslas pasišaukta tal

kon. Dudley P. Glick, iš

Sovietai Nugalėjo 
Šiaurės Sunkumus

I ; j f • . , • ---------------------' ------

Sovietų Sąjungos moksli- Colorado kolegijos, padarė 
ninkai. nugalėjo visus sun- platų tyrinėjimą. Jis sura- 
kumus ir pramynė Šiaurės do, kad kuomet molyje už- 
Kelią per “viršų” Europos Isiveisia ir priauga daug 
ir Azijos. To kelio ilgis šie- tam tikrų bakterijų, molis 
kia 6;000 mylių, eina juro- pasidaro geresnis. Jis paė- 
mis, prasideda nuo Archan- ,mė du žiupsniu molio. Vieną 
gelsko Europoje ir baigiasi I gerai išsterilizavo ir padėjo 
Vladivostoke, Azijoje. 1932'ore, o kitam nieko nedarė, 
metais Sovietų ledlaužys 
“Sibiriakov,” kapitono O. J. 
Schmidto konląndoje, į vie
ną sezoną nuplaukė iš Ar
changelsko į Vladivostoką. 
Pernai tą pątį- -norėjo pada
ryti 'ledlaužys “Čeliuskinas,” 
bet nepavyko, pasiekė Ber-

platų tyrinėjimą. Jis sura
do, ,kad kuomet molyje už-

Jis atrado, kad nesterilizuo
to molio kokybė pagerėjo į 
šešias dienas, o sterilizuo- 
tahi moliui, kuriame bakte
rijos labai, palengva galėjo 
veistis, ėmė net niėnesį lai
ko pasiekti tą patį kokybės 
laipsnį.

vos viršugalvį taip skauda, kad njų> pupų> kopūstų, mor 
negali nei rankos prie plaukų šiaip vaisių ir daržovių 
pridėti. Ir da blogiau: į nuga-!gul daug vartoja, kad gre. 
rą jai įsimetė skaudėjimas. sau atpildžius kalkių, geh 
Kaip tiktai padirbėja ką, nors jr mineralų kiekį. / 
ir nesunkiai, tai, nugaroj jai
lyg kad ylomis kas badytų. Del Tegul ji vartoja “Cą
menkiausio dalykėlio susijau
dina ir nervuojasi. Nuo ko tai 
jai galėtų būti ir kaip išgydy
ti? . ' .

Atsakymas

Nuo ko Jūsų žmona taip ne- 
sveikuoja? Ogi nuo i--------
mo. Jos organizmas da nespė
jo taip ūmai atsipildyti, atsi
gauti po nėštumo, po gimdymo 
ir dabar nuo auklėjimo, nuo 
žindymo.

Kiekvienai moteriai nuo 
gimdymų susieikvoja, suma
žėja didelė dalis mineralų, vi
taminų ir kitokių organizmo 
dėsnių. Ir, kolei tokie trūku
mai neatsipildo, moteris nesi
jaučia. sveika. Ji iščiulpta, iš
eikvota, nuvarginta.

įteikia jai pildyti bendrai 
higijena. Ypač maisto reikia 
žiūrėti. Daugiau jai reikia dar-

lactate tablets,” po vien:- 
dvi po valgio, per kelis 
sius. Geriau sutrinti į mi 
ir vandeniu nugerti, 
taipgi gauna “Ferri et s 
nii citratis, >4 1b.,” išti 
puskvortėj vandens ir ir 

išsisėmi- šaukštelį po valgio, su
irgi ištisais mėnesiais. * 
but oil-viosterol 250 D,” 
lašų po valgio, nuolat. * 
turae iodi” po lašą kas < 
trys dienos, visą gyvenin

Tegul dažniau pasilsi, 
pamiega. Bet jai reikia 
giau ir ore pabūti, pavai 
ti. Beje, kelis mėnesius 
jai gerai vartoti ir «kj 
liaukos, “Glandulae t) 
deae,” vidutinėmis do 
po vieną tabletėlę prieš 
Vaikų tegul daugiau nėtv 
ba visai, arba bent už 5 
tų.



Caro KalejhiHiose”
Vinco Kapsuko Atsimini- ■ areštuot karininkus ir apskri

čių Užrašai ties administraciją, viešai aik
štėje prisiekt revoliucijai ir vi
somis jėgomis kovot del jos 
laimėjimo. Su atskirais karei
viais buvo sustarta del ginklų 
iš pulko sandėlio paėmi
mo ...”

Bet dragūnai buvo priešin
gai nusistatę:

“Bemitinguojant mums at
lekia dragūnai. Apie priešini
mąsi negalėjo būt nė kalbos. 
Bandėme bėgt, bet dragūnai 
pavijo. Netoli tos vietos, kur 
mane sustabdė, randa ant že
mės paberta brauningo kulkų. 
Bekrėsdami mane, randa ant 
diržo brauningo makštis. Pa- 

lūsų organizacija turi virš matęs dragūnus lekiant, brau- 
» kuopų, kas metai surengia ningą aš numečiau į sodą, bet

mų Užrašai
erikos Lietuvių Darbinin- 
teratūros Draugijos dabar 

zajus už naujus narius ir 
is skaitytojus “šviesai.” 
organizacija 1935 metais, 

goję rugsėjo mėnesio, mi- 
wo 20 metą gyvavimo su- 
res. Ji išaugo ir sustip- 

■covose už darbininkų kla- 
reikalus Komunistų Parti- 
vadovybėj. Amerikos Lie- 
ų Darbininkų Literatūros 
i gi jos organizatoriais, auk- 
ais, budavotojais, buvo ne 
kitas, kaip veikliausi Ko- 
istų Partijos nariai.

prelekcijų,

Nuo Gėlimų ir 
Skausmu 

i

ANCHOR

l’ain Ex įh Ih i is x isuonu ( 
Į palenv\ina skausmus ]|

KILLS PA|N

Miestelyje Shelbyville, Tenn., prie teismabucio buvo pradėjus rinktis grupe baltv 
ganų, kurie norėjo pasigrobti negrų ir nulinčiuoti, Milicija pradėjo metyti gazine 

‘ chuliganus sulaikė. Baltaš “debesys” parodo spi og^tahčių1 bombą*

■tas prakalbų, 
kaitų ir kitokių parengimų. 
;kviena didesnė darbininkų 
/a randa paramą iš mūsų or- 
rizacijos.
et vyriausias darbas A.L. 

u.D. buvo— knygą leidimas. 
dabar mes jau turime išlei- 

38 skirtingas knygas ir bro- 
ras, kurias gavo mūsų orga- 
acijos nariai. 38 knygos!

jau didelis darbininkiškas 
gynėlis! Virš 13,000 pus- 
ų darbininkiško rašto! Tie- 
>uvo knygų, kurios neišlai- 
arbininkų revoliucinės lini- 
bet tai tik maža dalis mū- 

organizacijos leidinių.
arpe kitų knygų, mes turi- 
išleidę d. Vinco Kapsuko-

4ičiaus knygą: “CARO 
JIMUOSE — UŽRAŠAI 
ĮSIMINIMAI.” Ją išleido 
mūsų organizacija 1929 

j, tai buvo 27-tas leidinys. 
<as Kapsukas ją aukavo: 
lvos politiniams kaliniams, 
namiems "laisvosios” Lie- 

0 8 bud elią kalėjimuose, 
ai nešantiems raudonąją 
'arinės revoliucijos vėlia-

^nyga turi labai didelės 
nnes reikšmės. Savo įžan- 
» drg. Kapsukas rašo:
Rašydavau Suvalkų kalėjime 
mažiukų popieros sklypelių, 
aia net ant popierosinės po- 
>3, trumpučiu paišiuko ga- 

u, kurį į pirštus galima 
'o paimti tik popiera jį 
ū apvyniojus ir tuo būdu 
•inį “kotelį” padarius; 
ivau, kuomet prie mano 
ęeras kareivis stovėdavo 
alė sargyba buvo man 
yta). Parašęs vieną, kitą 
tuoj išsiųsdavau per iš- 
sargą “laisvėn.” ”

05 Metų Revoliucija
litydami draugo Kapsu- 
knygą, jūs prisiminsite 
metų darbininkų ir var- 

,jų valstiečių kovas prieš 
valdžią. Susipažinsite su 

būdais, kokius naudojo 
ijos revoliucionieriai gabe- 
ui literatūros į Rusiją, 
ugas Kapsukas nuvyko į 
ę, kur atspausdino kelis 
tkus tūkstančius lapelių ir 
tfešė į Suvalkiją. Tą atši
lt, jis rašo:
u einant per sieną aš ką 
įklimpau. Ant savęs bu- 
asiėmęs tam tikruose 
lose, panašiuose į kuni- 
otą, ne mažiau 30 sva- 
šaukimų, porą braunin- 
kulkų. Per petį po ilgu 
m persirišau šautuvą— 
u nuvežt parodyt, ko
mutavus partija perka, 
au storu vokiečiu, 'ūsai 
1 užriesti, dantyse ciga- 
t piršto žiedas*—tikras 
ų kupčius! Kalbu, žino- 
I vokiškai.
| paprastai nenešioda-

m poliuje Mitingas ir 
Areštas

IBL/c ■ • •

rinkų 125 Dono pulkas 
revoliucionieriais.

nviai pasiryžę buvo su 
rankose išeit gatvėn,

pie pabėgimą. Ir galų gale 
pabėgau.”

Tai tik keletas ištraukų iš 
draugo Kapsuko knygos sky
riaus: “Kaip aš Pakliuvau j 
Kalvarijos Kalėjimą.” Knygo-

1 .diržas buvo naujas, labai sun
kiai atsegamas,—ir revolverio 
makštų aš negalėjau nuimt.

Apspito mane dragūnai.
Durtuvus atstatė. i _ __ ____ _t. __

—Kur revolveris? —prismi-lje yra dar sekami labai uži- 
gę klausia:—Makštys yra, o 
revolverio nėr! Kur nume
tei?. . . Sakyk, ba mes tau 
tuoj!. . .

Ir jau šoka prie manęs vie
nas totorius su pliku kardu. 
Tuo tarpu aš imu karštai jiems 
kalbėt:

—Draugai, ką jūs darote? 
Juk jūsų tėvai ir broliai namie 
taip-pat kovoja su ponais už 
žemę ir laisvę!. .. ”

Bet vis tik areštavo:
“Pirmą kartą man teko tuo

met atsisėst į kalėjimą. Daug 
kartų buvau kandidatas į ka
lėjimą. Daug kartų buvau 
gaudomas, bet vis pasisekdavo 
pasprukti. Nejauku išpradžių 
buvo kalėjime. Bet greitai ap
sipratau.

Pasirodė, kad kalėjime taip 
pat galima dirbt. Dirbom mes 
ne tik tarp pačių kalinių, o ir, 
kiek galėdami, toliau tęsėme 
“laisvės” darbą. Uoliai susira
šinėjom su “dėdiene” i 
ne), davėm nurodymų, kas ir 
kaip reikia veikti. Juokauda-Įti ją neperskaitė. Tą turėtų 
mi mes sakydavom tuomet, 
kad Suvalkijos komitetas vei
kia labai saugioj vietoj—Kal
varijos “klesose.” Kalėjime 
sutaisėm beveik visą “Darbi
ninko” No. 6 ir t.t.
Geras buvo “klesose” darbas. 

Vistik nesinorėjo jose ilgai bū
ti. Tuoj, beveik iŠ pirmos die
nos, ir ten pradėjau galvot a-

ALDLD 15-to Apskričio Narį Žiniai
Brangūs Drauges, Draugai! Visos Kuopos Išrinkitė Va-1

manti skyriai: “Iš Kalėjimo 
Pabėgimas,” “Kauno. Kalėji
mas,” “Pabėgimas iš Suvalkų 
Kalėjimo,” “Vilniaus Guberni
jos Kalėjimas,” “Literatūros 
Darbas Vilniaus Kalėjime,” 
“Pakeliui į Suvalkų Kalėji
mą,” “Suvalkų Kalėjime,” “Di
dysis ‘nusikaltėlis,’ ” “Ponas 
Viršininkas,” “Varšavos Kalė
jime,” “Knygos ir Literatūros 
Darbas Varšavos Kalėjime,” 
“Vladimiro Katorgos Centra- 
le,” “Iš Vladimiro Katorgos 
Užrašų,” “Sibiro Kalėjimuo
se,” “Nauja Dvasia Darbinin
kų Judėjime ir iš Sibiro Pabė
gimas.” Knyga yra 320 pus
lapių, kitais audeklo viršeliais 
apdaryta, su drg. Kapsuko pa
veikslu. Jos kaina buvo $2, o 
dabar galima gauti už 75 cen
tus.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
nariai, kurie 1929 metais pri- 

(Grinie- klausė, prie organizacijos, turi 
‘ ’ tą knygą. Bet daugelis gal bū-

nors dabar padaryti. Kurie 
dabartinio vajaus metu stos į 
mūsų organizaciją ir pasimo
kęs pilnai duokles, tai mes ga
lėsime suteikti drg. Kapsuko 
knygą dovanai, padengsite tik 
25 centus persiuntimo lėšų.

D. M. Šolomskas.
46 Ten Eyck St. 
Brooklyn, N. Y.

Twist Drill Co. Darbininkai Yra Verčiami 
Dirbt Vienas Dvieju Darbą

Twist darbą. Jokiu būdu jiems nepa-
vyko, nors ir buvom verčiami 
po drausme pavarymo iš dar
bo. Visgi galų gale išsikovojom 
dadėti daugiau. Bet tik du da- 
dėjo. Ką dirbo 12—dabar yra 
priversti 7 darbininkai tąjį 
darbą padaryt. Tas pats seka 
ir kituose skyriuose. Darbinin
kai dantis sukandę dirba už 
kelis. To negana. Kuomet mus 
pašaukė darban, tai formanas 
pasakė visiem eiti į Employ
ment raštinę, iš čion pasiuntė 
pas daktarą, kur hius visus iš
rengė nuogai, kaip pašaulinio 
karo laike konskripcijoj prieš

Cleveland, Ohio. —
Drill Co. darbininkai buvo 
pradedą organizuotis pereitą 
pavasarį, kuomet visur darbi
ninkų ūpas buvo pakilęs už 
unijas. Kompanijos šuneliai, 
nutėmyje tuos darbininkus, 
kurie pirmieji susirašė, juos vi
sus, skaičiuje 25-30, išvarė iš 
darbo. ADF į tai nekreipė a- 
tydos, o darbininkai be patyri
mo negalėjo apginti pavarytų 
iš darbo. Tas nupuldė likusių
jų ūpą prie organizacijos, kuo
met iš lauko pusės nebuvo pa
galbos. Rugsėjo mėn. čion dar
bas visai sumažėjo. Daugelis 
visai tapo paleista iš darbo.
Tik po kelis nekuriuose sky- kariuomenės daktarą. Bet tuo- 
riuose buvo palikta del mažų
užsakymų išpildymo. Pora sa- dabar. Rodos nei už $25 tokios 
vaičių atgal nekuriuose sky- egzaminacijos nebūtume gavę 
riuose po kelis darbininkus 
pašaukė darban, bet kaipo vi
sai naujus darbininkus.
Pašaukti Turi Eiti per Daktarą 

ir Būna Visaip Iškaman- 
tinėjami

Paimsiu skyrių 101, kur yra 
parūpinama medžiaga del 
plieno grąžtų, čion keli me
tai atgal dirbo virš 20 darbi
ninkų. Rugsėjo mėn., šių metų, 
prieš paleidimą, dirbome 12, 
bet dabar norėjo priversti, kad 
5 darbininkai atliktume 12-kos

met taip gerai nežiūrėjo, kaip

geriausioj miesto klinikoj. Su 
daktaro rašteliu turėjome 
grįžti vėl į Employment rašti
nę, kur mus išklausinėjo: “ko
kio tikėjimo esame, kokioje 
parapijoje priklausome; kokiu 
būdu pirmą darbą gavome 
čion ir per ką, kaip jojo pa
vardė ; ką turime šiame ir ana
me sviete ir t.t. Tik po trijų 
valandų tyrinėjimo ir kaman
tinėjimo pasiekėme savo dar
bo vietą. Pasiekę, gavome 
įsakymą, kad 5 turime atlikti 
12-kos darbą.

Su 1 d. sausio prasidėjo mū
sų organizacijos vajus gavimui 
naujų narių, kuris tęsis per tris

jaus Darbui Speciales
Komisijas

Sausio mėn. susirinkime visos
mėnesius ir baigsis su 31 d. ko- kuopos privalo šį klausimą ge- 
vo. Apskr. Komitetas, savo,rai apsvarstyti ir paskirti spe- 
paskutiniam susirinkime svars- cial§ komisiją jieškojimui nau- 
tė vajaus klausimą, kaip jį pa- JO nariU ir padalinti kuopos 
darius sėkmingesnių, kaip dau- narius į grupes, o komisijos 
giaus narių įtraukus į šį taip 
svarbų draugijos būdavo jimo 
darbą. . Paskutinė konferencija 
padarė tarimą, kas liečia svar
bą verbavimo naujų narių į A 
LDLD ir paskyrė dovanas kuo
pai, kuri daugiausiai pasidar
buos gavime naujų narių nuo 1 
d. liepos iki 31 d. gruodžio, 
1934 m. Kuri kuopa gaus do
vaną, tai paaiškės sekančioj 
konferencijoj, kuri įvyks 27 d. 
sausio, 1935 m. Apskričio Ko
mitetas nutarė duoti dovanas 
kuopoms, kurios išpildys joms 
skirtą kvotą, po “DuFold” fon- 
taninę plunksną yertės $2.50, 
ir i (vienai) kuopai, gavusiai 
daugiausiai narių virš kvotos, 
“ekstra” dovaną sumoje $2.

o komisijos 
narį paskirti tokios grupės ka
pitonu. Kuopa iš savęs, kad 
paakstinti narių-grupių veiklu
mą gali paskirti dovanėlę gru
pei, daugiausiai pasidarbavu
siai ir gavusiai daugiausia nau
jų narių. Taip planingai vei
kiant vajaus pasekmėmis, tik-

j rai galėsime pasidžiaugti.
ĄLpLp 15-to (Apskričio Me
tinė Konferencija* Įvyks 27 
dJ Sausio, Cleveland, Ohio

Nedėlioję, 10 vai. ryto, Lietu
vių Darbininkų svetainėj, 920 
E. 79th St., įvyks metinė ALDL 
D 15-to Apskričio konferencija. 
Visos kuopos privalo prisiųsti 
pilną skaičių delegatų ir parū
pinti, kad delegatai turėtų pil
nus raportus iŠ viso kuopų vei
kimo 1934 metais. Taipgi su
manymų, kaip pagerinti mūsų 
organizacijos ir narių veikimą.

ALDLD 15-to Aps. Valdyba.
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i PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutylda
(Bailor Shop)

I Įtaisyta pagal naujausią madą; pa-. ? 
i tarnavimas |cuo mini i lgiausias; dar*“ N 
' bas atliekamas fiuly;' >■ okvienot* 

pageidąvimą.
PASIDABINKITE

Visi ir visos yra viepiami atsilan-p 
kyti į šią naują vietą, susi pažibti ir * 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.CHARLES’ UP TO BATE BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Saviniii) uh

100 UNION AVENUE, . 
Brooklyn, N. Y.

Pranešimas Žurnalo 
"Priekalo” Reikale

SKAITYKIT IR PLATIN 
KIT “LAISVĘ”

Vedybiniu

1892

ALDLD 15-to Apskričio Ko
miteto Skirta Kuopoms 

Kvota:
22-rai, 57-tai ir 190-tai (Cle

velando) kuopoms kvota skirta 
gauti po 10 naujų nariu. 59-tai 
(Akrone) ir 51-mai (Hunsbur- 
ge, farmerių) kuopoms po 6 
naujus narius. 90-tai kuopai 
(Youngstowne) —5 nauji na
riai.

Skiriant kuopoms kvotas bu
vo atsižvelgta į kolonijas—jų 
dydj-nlotį ir kuomi stovi, bei 
jų spėkas. Taipgi buvo labiau
siai kreipta atydos, kad visos 
kuopos ir jųjų nariai turėtų ly
gią progą laimėtį dovanas ir iš
vystyti lenktyniavimą. Padėki
me, Clevelando kuopos. Joms 
kiekvienai yra veik dviguba 
kvota palyginus su Akrono, 
Hunsburgo ir Youngstowno 
kuopom. Manome, kad pasta
rųjų kolonijų nariai imsis dar
bo ir lengvai, vajaus laike, iš
pildys 3 mėn. darbo kvotą.

Ne Tiesą Butkus Sakė, kad į 
30 Metų Dvigubai Darbas 

Pakilo
Tarpe kelių nemačiusių ir 

negirdėjusių Butkaus ir aš 
buvau, kuomet jis čion buvo 
21 gruod. su šmeižtų misijom 
prieš revoliucinį darbininkų 
judėjimą. Nuėjau persitikrin
ti argi tiesą sako • ir rašo ko J 
munistų laikraščiai apie tąjį 
asmenį. Na, ir išgirdau nau
jieną : “Ką 30 metų atgal du 
darbininkai padarydavo, tai, 
dabar vienam reikia atlikti,” 
pareiškia storai p. Butkus. Bet 
ve man pačiam,1 kuris dirbtu
vėje dirbu ir tik nuo rugsėjo 
mėn. esu priverstas daugiau 
padaryti, kap už du, o į pa
starųjų 10 metų turiu atlikti 
darbo už 4-5, o ne kaip But
kus tauškia. Butkus nežino 
darbininkų padėties ir nenori 
jos žinoti, jam rūpi prigauti 
darbininkus.

Darbininkas.

■ Nuo dabar “Priekalo” rei
kalais, tai yra pavienių nu
merių platinimu, prenumera
tų priėmimu, atsiteisimu ) už 
pavienes kopijas ir t.t., rū
pinsis drg. G. KURAITIS.

Pirmiau kiek galint gelbėr 
jo “Priekalo” platinime D. M. 
šolomskas, bet leidžiant AL-; 
DLD žurnalą “šviesą” ir tu-; 
rint daug kitų darbų, jis ne-; 
gali toliau “Pr.” reikale dirb-l 
ti. ;

Drg. Kuraitis yra vienas; 
“Laisvės” darbininkų ir jis; 
pasirįžęs daugiau padirbėti.; 
Mūsų organizacijų įstaigos] 
gelbės kiek tik galint drg.; 
Kuraičiui. Visais “Priekalo”; 
reikalais kreipkitės sekamu; 
antrašu:

GEO. KURAITIS
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

ALDLD Cent. Komitetas. Į

ŠVIEŽIAS
MEDUS

£ Daugelio prašymą gauti 
p tikro bičių medaus jau^į 

išpildėme. Turime 40
galionų tikro, šviežio, lie-<$» 

pų žiedų medaus.

X Už Galioną $2.75 ’y* - ................— «
f Naudokite medų vietoje w 
4* cukraus. Nelaukite pir-# 

kimui medaus pakol turė-« 
4* site šaltį. Naudokite me-« 
4* dų, kad neturėtumėt * 

šalčio! «
X Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:*]

f 427 LORIMER STREET if 
g BROOKLYN, N. Y.

SVIESKITE SAVO

VAIKUS’JAUNIMĄ!
UŽRAŠYKITE JIEMS i

DARBININKU LAIKRAŠČIUS
Geriausias Vaikų žurnalas 
Visoje Amerikoje! Pilnas
Paveikslų, Apysakų
Galvasukių

Antrašas:
Pioneer”—50 E. 13th

Jaunų Darbininkų Dvisavaitinis 
Laikraštis—Pilnas žinių iš Jaunfmb 
Kovų už Geresnį Gyvenimą— 
Prieš Karą ir Fašizmą
Prenumerata:
$1.00
Metams

Mėnesinis
24 Puslapių 

50c. Metams

St., New York

UŽRAŠYKITE
SAVO JAUNUOLIAMS

Antrašas:
YOUNG WORKER

Box 28, Sta. D.—.New York City

i . .f

ji harm ak

M. ■

Daiiiiniilai

Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mžnesio duodame 
puikią dovaną prie Aiekvieno pir-I 

kinio virš . , Ag

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn •
Bet., Graham & Manhattan Avės.

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

Juozas Levanda
(Levandanskaa) f
GRABORIUS ' O 

Patarnauju visiems be skirtumą 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite f 

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs prpraM 
joje ir Brookljno apielinkgj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarB 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šennc±: 
Parsamdo automobilius m r 
meninis, vestuvėms, krikšt — 
noms ir kitokiom.* parems 

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N» Y. © J

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslui famili.ni. \<
tuvių, kitokių grupių ir 1ir pavienių 

nų padai a:.

lūs ir ki;. javus 
sudaru u su

, ;i Hil i ikon IJ ku i ■
ii ū i k: 11 u i < ■ y; i ’ i f
iir Įi.'fduiiuu b.
jki<. dydžio, ko
8 k u> )>.■« i'i iii;i u i.'i
’ Mi.'i l :i 11 iv i u!

171 ai i avoji i j VU i-
nom 
Kaino, 
mos.

JONAS STORES |Į
512 Marion SU ka»p. Broadwrn 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5 m91

M
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PHILADELPHIJOS ŽINIOS
Svarbus Mitingas Drauąo S. 
Kirovo Nužudymo Klausime
Jau kartą buvo Šaukta pa

našios diskusijos tame reikale, 
bet pasirodė, kad daugelis 
drauj*n labai mažai svarbos 
deda tame reikale, labai ma
žai atsilankė į susirinkimą. *

Nors trumpai diskusuojant 
nužudymą drg. Kirovo ir So
vietų valdžios sušaudymą 103 
teroristų, diskusijose pasirodė, 
kad būtinai svarbu turėti to
kias diskusijas ir nuodugniai ir 
plačiai aiškinti. Draugai, da
lyvavusieji diskusijose, nusi
skundė, kad susiduria su seka
mais klausimais: “Kodęl So
vietų valdžia sušaudė 103 te
roristus?” “Argi ji negalėjo jų 
padėti į kalėjimą?” “Kamgi 
tiek daug reikėjo sušaudyti 

elei vieno ?” “Kodelgi Roose-
Itas tik vieną tenužudė, ku- 

bandė jį nušauti, o nušovė 
licagos Majorą?” “Kokis 

skirtumas tarpe Hitlerio ir So
vietų valdžios?” “Ar tas 
do, kad Sovietų valdžia 
silpnyn ?”

Tie ir dar daugelis 
klausimų yra statoma
draugam ir ne visi pajėgia 
duoti tinkamą atsakymą į virš 
suminėtus klausimus. Tie klau
simai yra labai svarbūs kiek
vienam klasiniai susipratusiam 
darbininkui ir darbininkei ir 
reikia turėti teisingą ir aiškų 
į jrios atsakymą. Tad šiame 
mitinge bus išaiškinta virš su
minėti klausimai. Bus aškina- 
ma lietuvių ir anglų kalba. Po 
paaiškinimų bus diskusijos.

Tad visi lietuviai darbiriin-. 
kai dalyvaukite kuo skaitlin
giausia ir raginkite kitus, kad 
dalyvautų. Ypatingai esate 
kviečiame riši opozicijos na-| 
riai dalyvauti šiose diskušijo-Į

nero- 
eina

kitų 
mūsų

Mitingas bris sausio 10 d., 
7:30 vai. vakare, 995 N. 5th 
St., Phila.? Pa. Dar kartą visi 
iri visos mobilizuokitės .. daly
vauti kuo skaitlingiausia šiose 

usijose.
K. P. 3-čio Distrikto 

Liet. Frakcijos Biuras*

Mirties Paminėjimo

F

Sausio 18 dieną bus vie
nas iš didžiausių masinių mi
tingų Lenino mirties paminėji
mo, kokis kada yra buvęs 
PhiladelphijoJ, Market Arena 
ir 45th gatvės.

Šioj svetainėj gali tilpti 
,000 darbininkų ir šiais me- 

ji bus pilnai užpildyta.
VLietuvių darbininkiškos or

ganizacijos deda visas pastan- 
I gas, kad kuodaugiausia išpla-

1

■

tinus tikietukų ir kad kuo dau-
giausia sumobilizavus lietuvių 
darbininkų į minėtą susirinki
mą. Kiekviena ALDLD, LDS,

I

Brockton ir Montello, 
Massachusetts

.h

U'

TDA kuopos ir Lyros Choras 
turi turėti sau už pareigą, kad 
kiekvienas narys parduos 5 ti- 
kietus, po penkius centus. Va
dinasi, atvės penkius žmones į 
Lenino mitingą. C) tai gali la
bai lengvai atlikti kiekvienas 
darbininkiškos organizacijos 
narys. Parduoti penkis tikie- 
tus, po 5 centus, labai lengva.

Kiekvienam mūsų organiza
cijų susirinkime turi 
dienotvarkio Lenino 
paminėjimo mitingas 
kuris narys išplatino
Jei .kuri- kuopa turėjo susirin
kimą ir. nesvarstė Lehirię.mir
ties mitingo, tai būtinai tūri 
sušaukti nepaprastą susirinki
mą ir svarstyti,' kaip ir kur 
parduoti daugiau tikietų, kur 
paskleisti lapelių ir tt. • Taift 
veikiant mes galim sumobili- 
ziidti rhažiaušia 500 darbinin
kų. - • • • ' - - ■ ’ *

Tad visi į darbą, kam svar
bu revoliucinis judėjimas.

Reporteris.

būti ant 
mirties 

ir kiek 
tikietų.

Lietuviy Radio Programa
a-

peršovė K. Koskys. šovikas 
Peršautasis rarfdas 

padėtas 
bet mano-

Springfield, III

Nesenai Reporteris rašė 
pie Kisieliaus ir Antanaičio 
radio programą. Tas aprašy
mas daugeliui patiko. Jie skai
tė “Laisvę” ir jriokėsi, ir ki
tiem davė skaityti. Ir kiekvie
nas radio klausytojas, kuris 
tik skaitė “Laisvę”, patvirtino, 
kad tai buvo teisingai rašyta.

Gruodžio 24 dieną Reporte
ris vėl turėjo progą klausytis 
abiejų radio programų. Ir rei
kia pasakyti, kad Kisieliaus 
programa taip jau prasta, 
kaip pats kūčių kisielius. Gra- 
jino seniausius rekordus^ dau
giausia iiudėvėtus. Perstaty- 
damas dalis programos sako: 
“Dabar sugrąjis ‘Išeinamą 
Maršą’, iš rekordo”. Tas paro
do, kad Kisielius labai prastai 
supranta lietuvių kalbą. Tokio 
dalyko, kaip išeinamas maršas 
nėra. O kuomet užgrajino re
kordą, tai pasirodė, kad išlei- 
tuvių maršą grajina.

Antanaičio programoj daly
vavo Mockunaitė ir Antanaitis. 
Ir reikia pasakyti, kad labai 
gražiai dainavo. Prie to, Anta
naitienė, tarpe kitų garsinimų, 
padarė pranešimą apie kon
ferenciją del Socialės Bedar
bių Apdraudos biliaus, kuri 
buvo gruodžio 30 d. Tai buvo
labai geras dalykas. O ponas I taip svarbią sveikatos prakal- 
Kisielius nei už pinigus nepri
ima jokių darbininkų garsini
mų. Antanaitienės radio pro
grama būna kas pirmadienis, 
kaip 5 :30 po pietų.

Reporteriui teko sužinoti, 
kad ir Lyros Choras bus ant 
programos Antanaitienės ra
dio stotyje. Tėmykite! Kada 
tas bus, bus paskelbta “Lais
vėj.”

pabėgo.
miesto ligonbutyje, 
ant “Danger, listo,” 
ma, kad pasveiks.

Montelliečiams juodu gerai'
yra žinomi. Keli metai atgal būtų gyvenęs ir ilgiau, kad ne 
Koskys turėjo garadžiaus biz- tokia nelaimė ištikus velionį, 
nį ir darė visokias žulikystes. Buvo slidu ir visur apledinta, 
Jis tuomet nujautė, kad Auk- o senelis ėjo pasivaikščioti, 
sutis turi pusėtinai pinigų, tad Beinant paslydo ir vargšas 
prisikalbino jį eiti į biznį, par- krito; koją išsinarino ir ne- 
davinėti Hupmobile automobi- galėjo atsikelti. Per tai ir per
bus. Vėliau Koskys Auksutį, šalo iki vienas pro šalį važiuo- 
“nušukavo” ant keturių tūk
stančių dolerių ir biznis šuban- 
krutirio. Dalykas atsidūrė teis
me. Koskys gavo kelis metus 
kalėjimo. Tą‘ atlikęs, išvažiavo 
tėti ktir apie Providehce, retai 
kada Montviloj rodės.

Aųkšritis visą Jatka gyveno 
Montviloj. Turi vasarnamį 
Oldham Poiht. Dabar nežinia, 
kaip ten Koskys pas jį pribuvo 
į tą vasarnamį ir prašė pasi
rašyti kęikiūs ten popierius del 
išgavimo pinigų. Tas atsisakė 
pasirašyti. Koskys jį peršovė ir 
pabėgo, manė, kad niekas ne
šiuos. Tas, atsigaivelėjęs, pa
sakė kas jį šovė, šoviko polici
ja stropiai jieško. /

“Laisvėj” buvo rašyta, kad 
del sunkios ligos įpuolęs į 
nervų ^uirimą, kad jau nega
lės daugiau dirbti, ant savo 
farmos, East 
Mass., pasikorė 
būti: B. 'Zuba. 
pavardės klaidą 
lionis likosi palaidotas miesto 
kapinėse 25 d. gruodžio. Ly
dėjo nemažos eilės automobi
lių. Paliko nuliūdime savo mo
terį, vaikus ir kitus gimines 
bei draugus. Graboriaus parei
gas ėjo Aukunevičius.

Bedarbė čion žydi to žodžio 
prasmėje. Miesto ir valdžios 
viešųjų darbų viršininkai daug 
atleido nuo darbo ir paskelbė 
per vietinius anglų kalba lai
kraščius, kad. į viešus darbus 
daugiau darbininkų nepriims. 
Tas parodo, kad bedarbiams 
šita žiemelė bus labai sunki.

. > Šalna.

Gruodžio 25 d., 1934 m., 
mirė senelis Kazimieras Erih- 
gis, 87 metų amžiaus. Gal dar

Bridgewater, 
B. Žuką, turi 
Todėl šiuomi 
atitaisau. Ve-

Wilkes Barre, Pa
ALDLD 12 Apskritys rengia 

prakalbas Dr. Kaškiaučiui 13 d. 
sausio, 325 E. Market St. Pra
džia 1:30 valandą po pietų. 
Kalbės temoje: “Kaip užlai
kyti savo Sveikatą. Kviečiu vi
sus atsilankyti ir išgirsti tą

Repottefis

d Unijos Lokalai 
prie Bedarbių Ap

draudos Kongreso, kuris jvyks 
Sausio 5-6-7, 1935, Washing

ton, D. C.
Gruodžio 28 d. Lasterių li

nijos Lokalas išrinko vieną de
legatą. Apmoka kelionės išlai
das $25 ir sugaištą laiką. Ki
tuose lokaluOse eina rinkimai 
delegatų į vietinę miesto be
darbės apdraudos konferenci
ją, o iš tos rinks delegatus, ku
rie važiuos į Bedarbių Apdrau
dos Kongresą. Washingtone.

Nuo Montellos lietuvių pirm
eiviškų organizacijų yra iš
rinktas ir apsiėmė J. Stočkus, 
kuris atstovaus lietuvius dafbi- 
riinkus.

“Daily 
po visas 
į miestus
bių Apdraudos balotus del nu- 
bals avimo HR 7598 Lilians.

Tokių balotų išsiuntė aįrie 2 
milįoriu. Brdcktone ir Montello 
tokių balotų buvo išplatiiita si- 
pie desėtkas tūkstančių. Dar
bininkai ndriai balsuoja ir grą
žina iŠ kur gavę, kadangi be
darbė padidėjo, darbininkų al
gos sumažėjo, o pragyvenimo 
kainos pakilo. Valdžios ar 
miestų labdkriybių pašalpos su
mažintos arba visai atimtos, 
tai darbininkai kito išėjiind ne
mato, kaip tik kovot už' Be
darbių Apdraudos įstatymą.

Gruodžio ŠI d., 1934, mirė 
Frank Buivydas, 57 metų am
žiaus. Buvo laisvų pažiūrų, 
bet apimtas sunkios vėžio ligos 
ir “dopu” gydomas, lengvai 
pasidavė po kuriigų ir davatkų 
religiniais burtais. Bus laidotas 
po kunigų kamanda. Skaitė
“Laisvę/’

bą. Jeigu esate sveikas, tai 
Dr. Kaškiaučius pasakys, kaip. 
užsilaikyti sveiku ir ant toliau. 
O jeigu sergate, tai bris duoda
mi patarimai, kaip išsigydyti. 
Taigi, draugai, patys galite su
prasti, kokia didelė bus nau
da ne tik del jūs pačių, o ir jū
sų namiškių. Nepraleiskite 
progos—ateikite patys ir atsi
veskite kitus, nes tokia proga 
retai kada pasitaiko.

Tą pačią dierią, tai yra 13 
d. sausio, po prakalbų, 12 ap
skritys rengia dar in vakarie
nę. Tai, gerbiamieji, kokis 
lihkšihtiiriaš! Ne tik kad girdė
sim Dr. Kriskiaučiaus prakal
bą, o dari sykiu valgysim ir va
karienę. Ogi vakarienė bus už 
tokią žemą kainą, tik 50 c. 
Draugai, niekur kitur to ne- 
gausit, tiktai darbininkų orga
nizacijos aprūpina savo drau
gus sveikatai reikalingais pa
tarimais, už ką nereikia nieko 
mokėti. O ir Dri. Kaškiaučius 
tarii pasišveritusiai dirba. Jisai 
ne tik nereikalauja užmokes
čio už savo kalbą ir patarimus, 
O dar ir .kelionės iškasoms1 pat
sai pasidengia? Jam nerūpi iš 
mūšį pasipelnyti, o tik aprū
pinti niUs su sveikatai gerais 
patarimais.

Kviečia visiis 12 Apšlč.
Orgdhižatdre.

Worker” išsiuntinėjo 
Suvienytas Valstijas, 
ir miestelius, Bedar-

Gruodžio' 2Ū naktį, 2 Vai., 
Oldham Point, Bryantville, 
Mass., vasarrtaftiyjė, likdš per
šautas Frank Auksutis, angliš
kai vadinąs Frank Golden. Jį

Doriglass, 25 metų negreB.
merginai, nušoko ritip ketvirto 
augšto, 39 W. 118tfi Št., New 
Yorke, ir užsimušė. Sako, kad 
ji mirtį pasidarė iš priežasties 
meilės reikalų,

'jantis patėmijo ir davė seneliui 
pagelbą.

Ligonbutyje senelį atlankė 
du katalikų kunigai ir norėjo 
prikalbinti prie išpažinties. 
Bet senelis atsakė, kad: “Ma
nęs ‘neturbącykit’. Aš sergu 
ir man jūsųi nereikia.” Sene
liui mirus ir palikus žmoną, la
bai tikinčią, žmona norėjo pa
laidoti sti .mišiomis ir bažny
čia, bet kungas pasakęs su 
bažnyčia negalįs laidoti per 
tai, kad neprisiėmė kunigų 
prieš mirtį. Tai tik galį kata
likiškai apsieiti: namie pašar
voti ir ant katalikiškų kapiliių 
laidoti su kunigu. Taip ir pa
darė. Duktė ir sūnus motinai 
nesipriešino. O vienas sūnus 
yra Suvienytų Valstijų armi
joj, tas nebuvo savo tėvelio 
šermenyse.

Senelis skaitė rusų dienraš
tį “Ruskij Golos” per daug 
metų, iki mirties. Lietuviškai 
skaitydavo visokias knygas, o 
už vis moksliškas. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Literatū
ros Draugijos yra visas kny
gas perskaitęs. Mes jam duoda- 
vom knygų skaityti kiek turė
davom. Senelis yra buvęs ka
riuomenėje dar caro laikais

daugumai reikia pirkti po ma
žai, kaip tai duonos bulkutę 
ar ką kitą, ne ant sykio. Tada 
jau tų centų išmokėsi galybes. 
Tas del biedhų, neuždirbant 
gerai, yra didelė sunkenybė.

Publika protestavo ir mar
ša vo prieš valstybės ir miesto 
poniją. Buržujai padarė, kaip 
norėjo su tais centais. Toki 
gubernatoriai ir kiti visokį vy
resnybės galvos algas ima ge
ras. Jiem ir tie ceritai nėra 
daug. Mat, Amerikoj “lygy
bė” : pirks milionierius ar uba
gas—lygi mokestis. Turi ar ne
turi — lygus, kada reikia mo
kėti.

Pereitą vasarą pradėjo kas
ti skersai gelžkelį einančios 
gatvės “subvę” po gelžkeliu, 
vargdieniais apgyventoje mies
to dalyje. Darbą varo želvio 
greitumu. Mat, tęsia darbą 
ilgiau, kad tik boseliams ir 
valdininkams daugiau pinigų 
prisiplėšus iš valdžios iždo. 
Mašinos ir boseliai su kokiais 
trim darbininkais tedirba, ge
riau pasakius, it kūdikiai po 
smiltis bovinasi. O jūs, apie- 
linkės piliečiai, per kiek blo
kų, kęskit uždaryti bei purvą 
su dulkėmis trypkite. Nema
tysite, kad taip tokis darbas 
tęstųsi turčiais apgyventoje 
vietoje. Būt jau senai padirb
tas. O čia gal dar ir ateinan
čius metus tęsis.

A. Čekanauskas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.

Darbininkiškų Organizacij’ų Balius
Subatoje, 5 d. sausio, 1935 m. yra 

bininkiškų organizacijų. Rengia Dar-Rusijoj ir buvęs net kokiu ten Į'cn.gia.™as pu]kas! balius keturių dar-
' M L T ‘ 1 • . binmkiskų organizacijų. Rengia Dar-

------------ —Mat, .Lietuvoj DU- bininkų Susivienijimo jaunuolių irfeldfebeliu. .
vo išėjęs “narodną učiliščią”
(liaudies mokyklą), biskį ture- Vensrii IWO vietinė kuopa, Vander- 
jęs mokslo. I er tai ll čia, gatves, Easton, Pa. Prasidės 7:30 
Amerikoje, buvo apsišvietęs ir vai. vakare. Bus gera muzika šo- 
nebijojo mirti be kunigų pa- kiams, skanių užkandžių i _

„ . . , . a . , 1 bus duodamos net 5 brangios ir pui-galbos bei patarnavimo. O kad dOVanos prie įžaųgos tikietp. 
gyvieji su rilirusiu 1 padarė, [ Smagus laikas visiem užtikrintas, 
kaip jie norėjo, tai čia gyvųjų 
ir kaltė už idėjos Sulaužymą.

Brangus seneli, ilsėkis am
žinai šaltoj žemelėj. Tik sau
lutė ir mėnulis tavo kapą ap
švies. O mus, gyvuosius, irgi 
tas pats laukia.

suaugusių kuopos, ALDLD 13 kp. ir

veer svetainėje, 9-ta ir Washington

me daug svarbų reikalų.
Sėkr. A. Valinčhuš.

(3-4)

WORCESTER, MASS.
Daily Workerio 11 metų gyvavimo 

sukaktuvių paminėjimo bankietas į- 
vyks nedėlioj, 6 d. sausio (Jan.), 
Darbininkų Centre, 126 Green St., 7 
vai. vakare. Apart užkandžių bus ir 
graži muzikališka programa. Kvie
čiam visus rėmėjus, simpatikus, ir 
draugus dalyvaut šiame parengime. 
Įžanga tik 25 centai.

Komisija.

GARDENER, MASS.

Lietuvių jaunuolių kliubas rengia 
smagų vakarėli, 5 d. Sausio (Jan.), 
Lietuvių kliubę, 205 Main St., 7 vai. 
vakare. Įžanga tik 25 centai suau
gusiems, ir 15 centų vaikams. Turė
sim gardžių valgių, gėrimų ir šokiai 
prie geros orkestros. Kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti.
" Jaunuolių Komisija.

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.

Kviečia Rengėjai.

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 

I tik 35 centai. Kviečiam visus, skait
lingai atsilankyti ir linksmai laiką 
praleisti.

Komisija.

9
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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 daug svar
bių reikalų apkalbet.

, J. Tautvaiša.

ir gėrimų ir
■ bus duodamos net 5 brangios ir pui- 
I kios dovanos prie įžaųgos tikietp.

tad nepraleiskite progos pasilinks
minti. Įžanga tiktai 25 ceritai ir prie 
to duodamas 1 užkandžių bei gėri
mų čekis o taipgi turėsite progą lai
mėti viršminėtas dovanas. j

Eastono ir apielinkčs darbininkus 
kviečia

GRAND RAPIDS, MICH.
Lietuvių Laisvų Kapinių Draugijos 

metinis susirinkimas įvyks 4 d. sau
sio (Jan.), 8 vai. vakare, LSD sve
tainėje. Visų narių pareiga dalyvauti, 
kad susipažinus su draugystės sto
viu ir duot naujų ir gerų sumanymų. 
Tad visi dalyvaukite.

Sekr. A. Daukša.

<i>
Rengėjai.

WORCESTER, MASS.
<♦)

<♦>

įvesta 
perki 
centą 

o nuo 
Dabar, 

1934, kada

lietuvių -1 
Valizy Krautuve 
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patiri 
prie išdirbimo lių prekių, 

čia yra puikus pasirinki! 
portfelių, valizų, skrynių, 
parų, moteriškų pocketbool 
ir kitokių šiem panašių daik 

Parduodame ir Lietsargiui 
(Umbrellas) . ,

529 GRAND STRĖI 
BROOKLYN, N. Y.

DIDELIS NUP1MIA1
Dviejų dolerių vertes kny

Patarimai Vyrams I

Dabar gausite už $1.25
Tai ta paskilbusi D-rO
knyga, kurią D-ras 

pakartotinai liepia 4___
Pirkite ją dabar, nes už menes 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25

adresuokit:
J. BARKUS

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

čiu

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1, dienoj
nuo 5 iki 7 vakarai 

Sekmadieniais tiuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y,

MONTREAL - CANADA 

J. M. ROSENFELI 
ADVOKATAS

Kalba Lietu vilkai | 

BEN GERSOVITZ 
NOTARAS

20 St. James St. Eait 
Tel. HArbour >424

Mūsų valstijoje yra 
mokėti toki taksai: ką 
virš 25c., tai imdavo 1 
taksų iki 75c. pirkinio, 
$1 pirkinio 2 centu, 
nuo gruodžo 1 d 
perki virš 10c. jau ima centą 
taksų. Didieji i 
gubernatorius norėjo padaryti, 
kad būtų imta 4 c. nuo dole
rio. Vėliau gal ir padarys. 
Girdi, reikią pinigų sušelpihnii 
bedarbių, jieskančių pašalpos. 
Rodosi nedaug 2 c. nuo dole
rio, tačiaus ir tų pas žmones 
nėra.

Bet argi žmonės visados 
perka dolerių . vertės. Mat,

Lietuvių Darbininkų Kliubo mėne
sinis susirinkimas įvyks 6 d. sausio 1 
(Jan.), 1935 m. Visi nariai malonė*-' 
kite būti, nes turim daug svarbių rei- I 
kalų apkalbet ir daug neužbaigtų 
dalykų nuo senų metų.

(3-4)

PHILADELPHIA, PA.

<♦>

<♦>

<♦>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavdjame namus is vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

politikieriai ir ALDLD 10 kp. susirinkimas jvyks 
d. sausio, 7:30 vai. vakare, 995 N.7

5th St. Visi nariai malonėkite daly- 
vaut, turim daug svarbių reikalų ap- 
kalbėt, taipgi kurie dar nepasimo- 
kėjote savo duoklių, ateikite užsi- 
mokėt, taipgi atsiveskite ir naujų na
rių prirašyti.

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

ft

S

(3-4)
PITTSTON, PA.

ALDLD 12-tos kuopos susirinki-1 
mas atsibus nedėlioj", Jam 6-tą, pas 1 
Rusecką, Wyominge, 6-tą vai. vaka
re. Draugai pribūkite visi nes turi-1

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, s geriausios 

rūšies ir pilnas .svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista-
toniė greit į jūsų hamus. Prašome 

‘ įsitėmyti adresą ir telefoną.
- Telefonuokite: Evergreen 7-1661

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
. (Lietuvių anglių kompanija)

485 Grand Street Brooklyn, IN. Y.
^Telefonas: EVergreen 7-1661 „

660 GRAND ST

-

JMhb
BROOKLYN,,N. Y.

Puikiai {rengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

<

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

UW WW WW irti W W VW MV MW MW MW MW V M V W MW MW MW MW MW MW MW MW MV MW

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pėririsylvania ir New 

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

manąs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Strėet, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystonė—Main 1417



Lietuvos Fašistų Kalėjimuose
■i—- —J. KASPERAITIS 

(Pabaiga)

irgančius draugus fašistai negydo, 
greičiau numirtų. Kauno kalėjime 
vininkų yra keletas dešimčių, o pri
nt! džiovininkais tik 10 draugų, kurie 
iii ligoninėj. Šiuos negalėjo fašistai 

ripažinti džiovininkais, nes jie ser- 
augščiausioj stadijoj, spjaudo plau- 

is.- Okiek serga reumatizmu, ma- 
craujyste, vidurių ligomis, ekzema, 
vritu ir kitomis ligomis? Niekas jų 
;ydo, iš laisvės vaistų už savus pini- 
s neįleidžia. Fašistai nori, kad kuo 
ugiau. politkalinių liktų invalidais, ne- 
ikamais aktyviai kovai išėjus jiems į 
isvę.
Žvalgyba, teismai, kalėjimai—štai tos 
aigos, kurios klesti Lietuvoje. Jų už- 

’.vinys—varyti į kapus revoliucinius 
.rbininkų ir valstiečių kovotojus.

Pataisos—Darbų Įstaigos SSRS
Kalėjimai SSRS panaikinti, o jų vietoj 
•a pataisos—darbų namai.
Sovietų pataisos namuose vadovauja- 
asi ne kerštu, ne fizinių kančių teiki- 
i, ne žmogaus sunaikinimu, kaip fašis- 
ės Lietuvos kalėjimuose. SSRS patai- 

namuoSe perauklėjami žmonės, sie- 
ma išauklėti iš prasikaltėlių aktyvius 

balistinės visuomenės statytojus. Sie- 
ima, kad prasikaltėliai pamiltų darbą, 
d darbą matytų garbe, o ne pažemini- 
, kaip kapitalistinėse šalyse.
ataisos—darbo įstaigos SSRS parem- 
darbo, o taipgi savikontrolės ir savi- 
iplinos principu. Prisiminkim Balti- 
—Baltųjų jūrų kanalo darbų pabaigą, 
gerą, udarną darbą buvo grąžintos 

;ės ir dovanota bausmė pirma laiko 
imtimis tūkstančių buvusiems kontr- 
oliucionieriams ir kitiems prasikaltė
lis. SSRS dešimtys tūkstančių prasi
eitų perauklėjama į udarninkus—en- 
istus socialistinės statybos.
etuvos kalėjimuose politkaliniai į 
uąjĮeleidžiami. Jei Šiaulių kalėjime 

leidžia su mažesnėm bausmėm sukti 
rdenį, tai ten ne darbas, o katorga, nes 
os sąlygos kalėjime tokios, kad ir be 
’bo vos kojas paveiki. Tą patį galima 
akyti apie leidimą į darbą su mažes
nis bausmėmis kituos kalėjimuos. Lie-

; kalėjimuos leidžia į darbą tam, kad 
langiau pribaigti, kad daugiau tyčio-

dovaujamąjį darbą visuomeninėse orga
nizacijose, kurios randasi pataisos na
muose.

Jei buržuaziniuos kalėjimuos (ir Lie
tuvoj) prieš kalėjimo administraciją 
reik nusiimti kepurę, stovėti ramiai ir 
t. p., tai SSRS pataisos namuose kepurių 
nereik nusiimti prieš vyresniuosius, nėra 
būtina atsikelti įėjus vyresniam į patal
pą, nereik ypatinga kalba kalbėti su vy
resniais ir tt. Čia paprasti žmoniški san- 
tikiai vyresniųjų su laisvės nustoju
siais.

Pataisos—darbo kodeksas RSFSR už 
1933 m. sako: “žemes ūkio kolonijose, fab- 
rikų-zavodų ir masinių darbų kameros 
nuo rytinio patikrinimo iki vakarinio pa
lieka atdaros. Laikas, laisvas nuo 
darbo, nuo politiniai-auklėjamojo darbo, 
sunaudojamas pagal kalinamųjų nuožiū
ra bendrabučio ir teritorijos ribose.”

Susirašinėjimai SSRS pataisos namuo
se susirašinėjimas neapribotas. Kiekvie
nas, sėdintis pataisos namuose gali rašy
ti ir gauti laiškų, kiek tik nori ir kiek 
tik jam rašo.

Lietuvos kalėjimuose rašyti galima tik 
kas antrą savaitę, ir tai tik kalėjimo ad
ministracijos nuožiūra.

Pasivaikščiojimai.
Laike pasivaikščiojimų SSRS pataisos 

namuose gali laisvai judėti, sėdėti, kal
bėtis, žaisti, užsiimti sportu ir tt. Jokių 
varžymų nėra. Lietuvos kalėjimuose 
reik vaikščioti po vieną, žingsnį—du vie
nas nuo kito, nesikalbėti, būtinai vaikš
čioti, rankas laikyti išsiėmus iš kišenių ir 
tt.

Bet kadangi SSRS auklėjamieji dirba, 
laisvai randasi patalpose, tai ir pasivaikš
čiojimą mažai brangina. Kas kita Lietu
vos kalėjimuose. Ten vos pusę-valandą 
paroj išeini į kiemą.

Disciplinariniai Išjieškojimai
SSRS pataisos namuose yra draugiški 

teismai, kuriuos išrenka patys kalinamie
ji ir apsvarsto padarytus prasižengimus. 
Šitie teismai turi didelės auklėjamosios 
reikšmės.

lėti nau jos' visuotnenės žmones., 'naujus P. S. Plačiau ’irzliau palyginti ėsRŠ vmrdu
" pataisos-darbų įstaigas su Lietuvos kalė- nu6J° P*8 ^fenąžmones.

Didelis skirtumas!
Maskva. 1934 m., Gruodžio 2 d.

jtlnginių respublikų visi baudžiamie- 
deksai draudžia laikomiems patai- 
amuose “taikyti fizinę bausmę, kal- 
ndalus, sodinti karceriu, laikyti vie- 
įmeroj, atimti pasimatymus su lan- 
ais” (pataisos—darbo kodeksas RS 
11934 m. 49 str. USSR pat.—darb. 
48 str., BSSR—46 str., AzSSR— 

49.).
>RS pataisos įstaigose nėra ypatingų, 
gų žeminančių, kaliniams drabužių, 
raudžia rūkyti, kalinamuosius ne nu
gaiš vadina, o pavardėmis.
Perdavimai iš laisvės sėdintiemsiems 
onijose leidžiama kas dieną ne tik 
istą, o ir drapanas, knygas, patalinę 
tt. O Lietuvos kalėjime visi nuosavi 
ktai atimti iš politkalinių, tat iš lais- 
gali perduoti tik maistą kartą į dvi 
iti (ir tai tik kalėjimo administraci- 
lūožiūra) ne kiek nori, o tiek, kiek 
tai nustato.
dmatymus SSRS gali gauti be jokių 
ngų leidimų, su kuo tik nori. O Lie- 
kalėjimuose gauti pasimatymą ga- 

tik ligi ketvirtojo laipsnio gimi
nu'ir tik tada gauni, kai moki “prašy-

ai 1933 m. įstatymą yra šios SSRS 
darbų įstaigos: 1. fabrikų-za- 

j|rkolonos,—darbininkams ir tarnau- 
ajįfts, 2. kolchozninkų ir valstiečių ko- 

irbti žemės ūkio darbus ir 3. 
Aių darbų kolonos, esančios įvairio- 
jgtose (dabar Mask vos-Volgos kasi- 
kahalas—viena tokių vietų), klasiniai 

am elementui.
Ofte visose kolonose režimas visur vie-

l^įthnam klasiniam elementui kolonos 
|b tik tuo, kad yra 1. skirtumas ter- 

pasimatymui ir perdavimui įvai- 
tų, 2. draudžia skirti juos į savi- 

l kamandą (SSRS kaliniai patys 
) ir 3. Draudžia rinkti juos į va-

s

Skundai
Skusti SSRS gali ne tik vietinę admi

nistraciją, o ir augštesniąsias. Skundo 
teisė neapribota nei forma, nei laiku, nei 
adresu.

Skundų teisė SSRS auklėjimo namuose 
tampa augštesne savikritikos forma: nes 
čia auklėjama ne užuitas, drausmės, laz
dos ir bado vergas, o sąmoningas socia
listinės -statybos dalyvis, mokantis nau
dotis visomis visuomenės kontrolės for
momis.

Kalinamieji SSRS Leidžia Savo 
Laikraštukus

Spauda laisvę nustojusiųjų-sieniniai ir 
kiti laikraščiai—duoda galimybę įsi
traukti į savikritiką, iškelti trūkumus, 
jų teisių siaurinimą, kelti nenormalumus 
auklėjimo namuose, darbe ir moksle.

Darbų Charakteris
1932 m. rugpjūčio 1 dieną RSFSR pa- 

taisos-darbo įstaigose sėdintieji dirbo šit 
kokį darbą.

Pramonės įmonėse ir sovchozuos
(Visų dirbančių kalinamųjų.) 

Masiniuose darbuose (daugumoj 
darbas ne kvalifikuotas) ....

• Aptarnavime auklėjimo namų (ra
štinėj, ‘sargyboj ir tt.) .

46%>

Dtiiicj, ocugyuvj ii Lt.y ......
Atviram laiške kalinamieji ir dirban

tieji Piatigorsko Plytų fabrike pataisos- 
darbo kolonoj rašė: “*..Savo doru atsi
davusiu darbu mes parodom visam pa
sauliui, kad einam koja kojon šu darbi
ninkų' klase SSRS, nežiūrint į tai, kad 
mes—laisvės nustojusieji...” (”K trudo- 
vomu 'obščežitiju” N. 26 už» 1932-IX-22

Baigę bausmę jie vėl įstoja į darbo 
šeimą ir niekas jų nebado pirštais ar ne
priima darban, kaip fašistinėj Lietuvoje.

Palyginkite šitą visą su fašistų Lietu
vos knlėjimais-kapais.gyviemsiėms, koks 
didelis skirtumas. Vienu—fašistų Lie
tuvoje—siekimas numarinti kalėjimuose. 
SSRS—pataisos—darbo įstaigose-^išauk-

Wilkes Barre, Pa.
Keletas Žodžių Apie Draugą 

Pijušą M^slavecką
Gruodžio 21 d. atsiskyrė iš 

gyvųjų eilių draugas Pijušas 
Maslaveckas. Jisai dirbo mai-. 
nose, labai šlapioje vietoje. 
Dirbdamas peršalo ir susirgo, 
gavo pneumonią. Kiek pasir
gęs namie, buvo nuvežtas ligo
ninėn, bet ir ten jau nebuvo 
pagelbos. Ir 21 d.-gruodžio; 
anksti ryte, užbaigė savo gy
venimo dienas; ’būdamas (dar 
jaunu vyru, kaip tik baigęs 46 
metus.

Draugas Maslaveckas buvo 
labai gero būdo žmogus. La
bai gerai sugyveno su savo šei
myna, taipogi ir su kitais. Kur 
tik jis pasirodydavo, visada 
buvo pats linksmas ir kitus 
linksmino. Jisai buvo Ikbai 
darbštus ir taupus žmogus. 
Savo sunkiai uždirbtų centų 
nenumesdavo už dyką. Turėjo 
įsigijęs savo namus.

Draugas Maslaveckas buvo 
Aido Choro nariu ilgą laiką. 
Taipogi priklausė ir kitose or
ganizacijose. Jisai daug pasi
darbavo APLA 51 kuopoj. Lai
ke jo sekretoriavimo kuopa 
buvo veik pirmoj vietoj.

Draugas Maslaveckas pali
ko didžiame nuliūdime žmoną, 
tris dukteris ir vieną sūnų. Sū
nus nors jaunas, bet jau pasie
kęs inžinieriaus laipsnį ir turi 
darbą.

Gruodžio 24 d. draugas Ma
slaveckas buvo išlydėtas į lais
vus kapus, į Wyoming. Paly
dėjo didelis skaičius žmonių, 
kaip giminių, taip ir kitų 
darbininkų. Prie kapo Aido 
Choro merginų kvartetas labai 
vykusiai sudainavo, kaipo bu
vusiam choro nariui.

Draugė Masląveckiene ir 
šeimyna ačiuoja kaip gimi
nėms, taip ir visiems kitiems, 
dalyvavusiems šermenyse ir 
laidotuvėse, taipogi d. O. !Zda- 
niutei ir kitoms kvarteto na
rėms už padainavimą ir vi
siems vienokiu ir kitokiu būdu 
išreiškusiems savo simpatiją 
tame liūdname įvykyje.

Laidotuvėse Dalyvavęs.

Montreal, Canada
Istorinis Mitingas

Gruodžio 28 d., Montreal’© 
Stadijumo patalpose, kalbėjo 
Kanados Komunistų Partijos 
sekretorius, drg. Tim Buck. 
Užeinant drg. T. Buckui ant 
estrados, publika pasitiko jį 
su kepurių, rankų mosikavimu 
ir su griausmingais aplodis
mentais, kurie tęsėsi keletą mi
nučių. Po to buvo sudainuotas 
Internacionalas anglų kalboje. 
Drg. T. Buck savo kalboje pa
reiškė :

“Kanados valdžia areštuo
dama, 1931 m., mane ir kitus 
Kanados Komunistų Partijos 
Politinio Biuro narius manė 
sunaikinti visą revoliucinį dar
bininkų judėjimą Kanadoj.” 
Toliau tęsė: “Pasirodo, kad ne
pajėgė. Tai tvirtina, kad ir šio 
vakaro mitingas. Pirmu ■ syk 
Montrealo darbininkų judėji
mo istorijoj yra susirinkę virš 
12,000 darbininkų. O kas lie
čia mane—aš būdamas kalėji
me išmokau kalbėti francūzų 
kalba?’ . s .

Paskiau drg. T. Buck, varde 
Kanados Kompartijos, sveiki
no francūzus darbininkus 
francūzų kalba, kalbėdamas 
apie 10 minučių. Atsikreipus 
pirmininkui salės apmokėjimui 
kuku, buvo surinkta '$352.73. 
Susirinkimas baigėsi su di
džiausiu entuziazmu darbinin
kuose, dainuojant Internacio
nalą, 11:30 v. vakaro.

M. Krizas.

jimaiš teks kitą, kartą.

PARAŠĖ A. BIMBA

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?

Kasdieniniais Drabužiais 
Negalima Eiti pas Vyskupą

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 kaltais? Kodėl kyla ilgos bė- 
darbės? Kam reikalingi baisūs karai? Kodėl kapitalizmas 

turi žlukti ? Kaip jvyks Komunizmas ?

kas po 50 c.; C. Paviliunas 35 
c.; A.Burt, J. Shamos, A. Ma- 
sonis po 25c.; P. Valis, J. Da<- 
linkauČia, M. Lupaikis po 10c.; 
J. Tanauskas 5c. Viso susidarė 
del Lietuvos politinių kalinių 
$5.70. Varde Lietuvos politi
nių kalinių tariu visiems auka
vusiems ačiū.

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

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

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

Štampų, nes kainuoja persiuntimas.

v
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Raymond, Wash.
Lietuvių Darbininkų Susivieni
jimo 36 Kuopa Remia Lietuvos 

Politinius: Kalinius
Gruodžio 9 d. kuopos susi

rinkime buvo skaitytas laiškas 
nuo Am. Liet. Organizacijų 
'PrjėšfaŠistinio Sūsivieųljinio. 
Laiškas Įbūvo priimtas vienbaf- 
sįai ir iš kuopos iždo paauko
ta $3. Viąi draugai irgi pa
aukavo po kelis centus, čionai 
aukavusių vardai:

; /A.' Skrebunas ir M. Mala-
i » i <

žmogų

rengęs kasdieniniais 1 
ir apsiavęs klumpėmis. Kasiai 
pamatęs jį įskundė, ir apy^r- 
dos teisėjas nubaudė 
dviem dienom arešto.

šis pranešimas išcenzūruotas 
po to, kai jis buvo sustatytas 
ir gatavai į formas įdėtas 
spausdinimui. Iš keturiolikos 
eilučių visa dvylika buvo kaltu
ku iškapota, sudarkyta. Tačiaus 
cenzoriaus įnagis netyčiomis. 
paliko tiek sužalotų žodžių dajių, 
jog galima sugraibyt to prane
šimo prasmę.

Mexicali, Žemutinėje Cali- 
ifotnijoje, žemės drebejimaš 

Lietuvos liaudininkų dienraš- sugadino gelžkelio bėgius 
tis “Liet. į žinios” įtalpino nuo- per 25 mylias.

DVI NAUJOS BROŠIŪROS
Tuojahs JasJsfeyldte

KRIKŠČIONYBE
KOMUNIZMAS?

32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

Du keliai, kuriuo iš jų 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:

“Kas tau duoda į vieną žandą, tam atsuk ir šititrą; 
kas nuo tavęs ima viršutinį drabužį, nekliudyk jam 

ir apatinį.”

“Laisvės” redaktorius A. Bimba parašė šią brošiūrą, 
kaipo atsakymą kunigui S. Kneižiui. Jis į dulkes sumu
ša kunigo saldliežuvystę. Brošiūroje nurodoma, kaip 
komunistų vedamu keliu pasiliuosuos darbininkų klasė 
iš kapitalistinės priespaudos. Autorius remiasi “Komu
nistų Manifestu”, kurį parašė Marksas ir Engelsas:

Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų 
metinių pelnų^ paduodama individualų vardai j kurių kiše- 
nius eina tie milžiniški pelpai tuom laiku, kada darbininkai 

. badauja.

JĄ PARAŠĖ J. DEGINĄS 
žydų’komunistinio dienraščio redaktorius ir> Lenino raštų vertėjas iš rusų 

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

Literatūros platintojams, kurie imą nuo 5 iki 25 eg- 
zemplorių, kaina 7 centai -už knygelę. įmautiems 
viršaus 25 egzemplorių, kaina 6 centai «už knygelę.

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisve? 1427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y

$

A*-1

m

B

&



Šeštas Puslapis LAISVfi Penktad, Sausio 4, 11

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
SUCCESS/^ DIVIDENDS

Tarptautin. Darb. Apsigynimo Susikūlė Du Laivai, Vienas 
Balsas j Brooklyniečius | iš jų Nuskendo

PRANEŠIMAI

•3 (J SAVINGS BANK
GRAND ST. AT GRAHAM AVE., B’KLYN 
INTEREST FOR QUARTER ENDING 
DEC. 31st AT £2 % PER ANNUM 

INTEREST FROM DAY OF DEPOSIT

! AVĖ., B’KLYN 
QUARTER ENDING 
% PER ANNUM 

DAY OF DEPOSIT ,

Draugai ir draugės! 
persekiojimo darbininkų 
tais, kaip visoms darbininkų 
organizacijoms, taip ir Tarp
tautiniam Darbininkų Apsigy
nimui yra sunku. TDA lietuvių 
17 kuopa turi neapsakomai 
didelius darbus prieš save. Vi
sur kyla darbininkų streikų 
bangos prieš nepakenčiamaš 
išnaudojimo sąlygas. Dar dau
giau pablogino sąlygas bedar
bių darbininkų, nes išnaudoto
jų valdžia visoje šalyje jau; at
ėmė keturiems milionams šal- 

. pą. Bedarbiams ir jų šeimy
noms gręsia bado mirtis. Roo- 
seveltas su savo valdžia 1935 
metais bandys suvaryti milio- 
nus bedarbių darbininkų į ba
davimo kempes.

Jau dabar aišku, ‘kad 1935 
metais bus dar daugiau darbi
ninkų kovų, kaip jų buvo per
eitais metais. Aišku, kad fašis
tai ir kiti darbininkų judėjimo 
priešai puls darbininkus. Padi
dės deportavimai ir kiti reak
cijos žygiai... Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas turės 
dar daugiau kovų, negu jis jų 
turi dabar. Tos kovos reikalau
ja pinigų. TDA organizacijos 
dalimi yra ir 17 kuopa, kuri 
apart šios šalies darbininkų 
reikalų yra priversta dar rū
pintis ir Lietuvos darbininkų 
reikalais. Mes ir dabar turime 
nutarę bendrai su kitomis dar
bininkų organizacijomšis šelp
ti tulus Lietuvoje politinius ka
linius. r

Visi darbininkai be skirtumo! 
ąavo politinio įsitikimo priva- 

> s 1b remti Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą. Stokite į šios 

r organizacijos eiles! Visus dar- 
oininkus lygiai spaudžia "be- 

' darbė. visiems kapojamos ai- 
gos, kurie dar dirbame. Tarp- 
tautinis Darbininkų Apsigyni
mas visus darbininkus lygiai 
gina.

TDA 17 kuopa rengia labai 
gerą vakarėlį. Jis įvyks sek
madienį, 6 d. sausio, 7 vai. va- 
kare, “Laisves” svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn. Bus ge
ra koncertinė- programa. Dai
nuos' Aido Choro Merginų En- Į 
semblis, P. Pakalniškis, Kli- 
miutė. Bus deklamatorių ir ki
tų dainininkų. Šokiams grieš 
gera orkestrą, 6 kas svarbiau- 

. felai, kad jūs savo atsilankymu 
S* pąremaite Tarptautinio Darbi- 
,^‘snlnkų Apsigynimo 17 kuopą, 

£'kturi tiek daug dabar turi rei- 
kalų. Ateikite visi ir visos.

S.O.S.

Šiais i Trečiadienį, 6:35 vai. vaka- 
me-|re, ant East upės, netoli Man

hattan tilto, susikūlė Colonial 
Line laivas “Lexington” su 
Arrų,w Line laivu “Jane Chris
tenson.” Po 10 minučių “Lex- 
ingtono” jau tik kaminai ky
šojo iš vahdens. Jis buvo senas 
40 mėtų laivas.' Susikūlus su
lūžo ir greitai nuskendo.' Ant 
laivo buvo 41 jūreivis ir jis ve
žė 120 • keliauninkų, f Greitai 
pribiivo ’Valtelės iri nedideli 
laiveliai, kurie gelbėjo ^žmo
nes. Bet kol kas nežinia ar visi 
yra išgelbėti. Laikraščiai rašo, 
kad kol kas 10 žmonių iš laivo 
įgulos dar neranda. Veikiau
siai jie bus nuskendę.

“Laisvės” Metinis Bazaras
“Laisvės” metinis bazaras 

bus tris dienas, penktadienį, 
šeštadienį ir sekmadienį, 22, 
23 ir 24 vasario. Kiekvieną 
meta revoliuciniai darbininkai 

•ir darbininkės paaukoja ge
rų daiktų ir parenki pas biz
nierius. Mes tikimės, kad jie 
tą pat padarys ir dabar. Kiek

-vienas turime pirkti įvairius 
daiktus, kiekvienas turime pa
žįstamų biznierių ir neužmirš
kime jiems priminti tą, kad 
jie privalo paaukoti “Laisvės” 
bazarui. Lietuviai progresyviai 
biznieriai ir patys prisimins sa
vo pareigas ir prisius bazarui 
įvairių dalykėlių.

“L*” Skaitytojas.

PįHfcfr; ;- - - - ;- - - - - - - - -
Platinkite Šiuos Tikietus

Komunistų Partijos II Dis- 
triktas rengia masinį paminėji
mą 11 metų sukaktuvių nuo 
Lenino mirties. Tam tikslui pa
imta Mad ison Square Garden 
Svetainė, kurioje telpa apie 
25,000' žmonių. Kiekvieną me
tą Lenino mirtuvių paminėji
me būna geriausi kalbėtojai, 
dainuoja visi darbininkų cho- 

. rai bendrai, tas bus ir šiemet. 
Darbininkų teatro grupė atliks 
įvairius trumpus vaidinimus. 
Drg. Browder kalbės apie te
roristus, kurie nužudė drg. 
Kirovą ir kuriuos Sovietų Są
junga Šaudo.

Sis parengimas bus vienas 
x iŠ svarbiausių. Tikietai jau ga

tavi ir darbininkų organizaci
jos gali juos gauti platinimui. 
Gaunami Komunistų Partijos 
Antro Distrikto raštinėje, 50 
E. 18th St., 5th Floor, Ne*w 
Yorke.

MIRTYS—LAIDOTU VĖS
Joną* Zaveckas, 40 metų, 

12 Eįvans St. Mirė sausio 2 d. 
Laidos sausio 5 d., Jono kapi-

Į^aldotuvių apeigom rūpinasi 
gtaborius J. Garšva.

Pirmadienį, 7 d. sausio, 
“Laisvės” name, įvyks veikalo 
“Tamylos” pamokos. Visi lo
šėjai būtinai dalyvaukite, nes 
“Tamylą” reiks vaidinti 3-čią 
dieną vasario Newarke,1 tad 
reikia prisirengti. Prie to, Juš
ka : duos trumpą peržvalgą 
praėjusio “Tamylos” vaidini
mo. Pamokos pr.asidęą 8 va
landą vakare. , }

■ < [ ■/. ' • i - l. "i z i ■ ,

; >Aido Choro yakįąrięne ,
< Sekmadienį, 10 d. kovo, Pi
liečių Kliudė,' 80 Ųpiop Avė., 
Aido Choras duos vakarienę.

, die-

Lietuviij -Darbininkų Susį- 
vienjjimo 5p kuopa, So. ^Bęook- 
lyn, 'rengia v“dbuollų bailų.” 
Jis įvyks sekmądienį, 6 d. sau
sio, Darbininkų Centre, 723-*- 
5th Avė., ■ Sb. Brooklyn. Dų-I 
ryš svetainės Atdaros huo’ 4 
valąridos, ' ėrkėstra '‘pradės 
griežti'5 Vai; vakdre. Visi- yra 
kviečiami atėilsiiikyti,’ nės; šiš 
patėngihiaš rBus Ihbhl5 geras, 
Bus visokių žaislų, pamarginir 
mų^ą.^angą ^papy. pąsit 
dėjimu tiktai 35 centai y patai.

Ateikite visi!
1-..f .h j Rengėjai. ‘

eilė kitu v

koncertinė
A. Cibuls-

kalbos St. Nicholas Palace, 69 
W. 66th St., New Yorke. Kal
bės drg. C. Hathaway, “D. W.” 
redaktorius ir visa 
kalbėtojų.
. , Bus labai gera 
programa. Dainuos
kis, vienas iš garsių Sovietų 
Sąjungos, dainininkų. Bus rau
donos šokikės įr kitų daininin
kų. Tikidtų kaina tiktai 40 
centų. Galite iškalno gauti 
“Daily Workerio” išleistuvėje.

Prašome kitų draugijų tą 
na nerengti nieko. Draugas E. Browder Kalbės 

Per Radio Sujungtuvus
Sausio 5 dieną, Washingto

ne, atsidaro visos šalies be
darbių kongresas. Drg. Earl 

6-tą dieną, jgrow(jer, Komunistų Partijos

Aido Choro Rudeninis 
Parengimas

Pirmą sekmadienį spalio 
mėnesio, tai yra, L v..
Labor Lyceum svetainėje, Ai- {genera]įs sekretorius, kalbės 

| do Choras vaidins jau operetę per National Broadcasting Co, 
I “Tamylą.” 
pasižymėti šitą dieną, kad ne-1 
supultų du dideli parengimai.!
Išanksto tariame ačiū.

Draugijų prašome |racji0 sujungtuvus. Kalbės 
5:30 valandą vakare. Taipgi 
yra užkviestas kalbėti Norman 
Thomas, nuo Socialistų Parti- 

Įjos ir E. Lundeen, Farmerių— 
j Darbo Partijos atstovas, kuris 
į Kongresą įnešė HR 7598 bi- 

. lių. Kalbės temoje: “Kokios

Menininkų Domei
Veikalui “Tamylai” yra 

rašytos tik eiles, bet muzika 
dar nėra gatava, lodei ope-Į Rūšies Bedarbes Apdrauda yra 
retės “Tamylos” dar nereika-Į 
laukite. Jai muziką gamina 
Šalinaitė.

pa-

J. N.

Reikalinga Amerikoje?” Kas 
turite radio priimtuvus, tai ne
praleiskite tos progos.

Trumpos Žinutės
Mark Reilly, 60 m. am

žiaus žmogus, 377 Ocean Ave., 
Jersey City, nukrito laiptais 
žemyn ir ant vietos užsimušė.

metų am- 
Parkway,

A. F. Dunne, 51 
žiaus, 46-84 Utopia 
Queens, nuvirto prie gazo pe-' 
čiaus, virsdamas atsuko gazą) 
ir užtroško.

Vėjas išvertė busų stotyje 
9x12 pėdų1 geležines duris ir 
jos virsdamos užmušė sargą. | 
Sartras Ch. Denton, jau buvo' 

482'
Sargas Ch. Denton, jau 
50 metų amžiaus, gyveno 
4th St., Brooklyne.

ber-
Ba-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI>

nQiiioiiioiiiaiiiaiiioiiiaiiiaitismsiiioiiisiiiaiiiaiiioiiigiiiaiiioiiiaiiiaiiionToiiiaii  i s f

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ’NUPlGINTĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skėlbimą eidami pirkt.

• ■ rt J 1. .’HU..’.:-. -jŠis didelis nupiginimas tik trumpam Jaikui,
J naudokitės proga. ■

HYMAN BERGER,..
SAVININKAS

KAINĄ

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

License L-1370 Tel. Stagg370 __________ Tel. Stagg 2-2996

egtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai
rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik ' 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt mūsų sandėlio. Vestuvėms ir
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į Iš Bedarbių Demonstracijos
Buvo surengta bedarbių dar

bininkų demonstracija prie 
Borough Hall, Brooklyne. Be
darbių darbininkų buvo neper- 
daugiausiai susirinkę, bet visgi 
buvo keli šimtai. Jie entuzias
tiškai pikietavo. Paškui išrin- 
,ko iš savo tarpo <5 delegatus 
ir pasiuntė pas bedarbių šelpi
mo viršininkus. Policija neno
rėjo delegaciją leisti, bet vis 

1 daugiau ir daugiau rinkosi 
' darbininkų ir pikietavo, tat 
turėjo darbininkams nusileisti. 
Kada delegatai išėjo iš virši
ninkų buveinės, tai policija ne

įleido jiems kalbėti nuo laiptų, 
sakė: eikite į parką. Parke 
buvo laikomas susirinkimas, 
priimta HR 7598 biliuje nu
statyti darbininkų reikalavi
mai ir pasiųsti prezidentui. 
Tie reikalavimai yra sekami: 
padidinti maisto ir drabužių 
šalpos kiekį ant 25%, užmokė
ti bedarbiams randas už gy
venančius, bilas už gazą, elek
trą, atvežti anglis į namus, 
nepaleisti bedarbius nuo šal
pos darbo, panaikinti diskri
minacijas negrų ir ateivių dar
bininkų, uždėti taksus ant tų, 
kurie į metus turi nemažiau 
$5,000 įplaukų, kad iš to fon
do šelpus bedarbius, sulaikyti 
$180,000,000 miesto pinigų, 
kuriuos kas metai išduoda 
bankų šelpimui ir visa eilė ki
tų reikalavimų, kaip tau pini
ginė šalpa neturi būti mažes
nė kaip $10 į savaitę šeimynos 
užlaikytojui ir po $3 kiekvie
nam šeimynos nariui.

Buvo padaryta ir visa eilė 
kitų nutarimų už kuriuos dar
bininkai pasižadėjo drąsiai ko
voti. Pikietavimas tęsėsi apie 
2 valandas.

Sausio 7 dieną, 12 valandą, 
darbininkai vėl susirinks prie 

’ City Hali ir dęmonstruos rei- 
1 kalaudami, kad Jungtinių Val

stijų. kongtėsąs1 priimtų HR 
7598 bilių, nes tą pat dieną be
darbių delegatai demonstruos 
Washingtone apie šalies kon
greso butą ir kituose miestuo
se. New Vorko ir Brooklypo 
darbininkai1 masiniai privalo 
dalyvauti šiose. demonstracijo
se.

56

Areštavo 54 Darbininkus
Jau nuo senai streikuoja 

H. Stearn Briar Pipe Co., 
Pearl St., Brooklyne, pypkių
gaminimo darbininkai. Jie bu
vo priversti skelbti streiką 
prieš nepakenčiamas sąlygas. 
Kompanija bando dirbti su pa
gelba streiklaužių. Darbiniu- j 
kai masiniai Įstaigą pikietuoja, 
bet karts nuo karto ant jų už
puola policija. Trečiadienį už- r 
puolė policija ir areštavo 54 
darbininkus, jų tarpe 12 mote-r 
rų. Policija elgėsi labai žiau
riai. Bet tas nesulaikys darbi
ninkų kovingumą.

Ateivių Darb. Reikalai
Reakcija nuolatos auga. 

Kiekvieną streiką, kiekvieną 
darbininkų kovą kapitalistinė 
spauda nori primesti ateiviams 
darbininkams. San Francisco 
generalį streiką buvo apšaukę 
“ateivių sukilimu,” nors jo 
priešakyje stovėjo čia gimę 
darbininkai. 15 darbininkų po 
to streiko išdeportavo, kuriuos 
streiko metu sugavo pikietų ei
lėse.

Ateivių Gynimo Komitetas 
šaukia New Yorko apielinkės 
darbininkų organizacijų kon
ferenciją. Ji atsibus sekmadie
nį, 13 d. sausio, 2 vai. po pie
tų, Irving Plaza, Irving PI. ir 
15th St., New Yorke. Visos 
darbininkų organizacijos, kaip 
tai ALDLD, LDS, TDA ir kitos 
kuopos privalo išrinkt delega
tus. Tą pat turi padaryti ir pa
šalpos draugijos ir kliubai. At
minkit, kad mūsų reikalais nie
kas kitas nesirūpins, kaip tik 
mes patys tą turime atlikti.

“Daily Workerio” 11 Metų 
Sukaktuvių Parengimas

Sausio 5 dieną sukanka 11 
metų nuo “Dąily Workerio” 
pradėjimo leisti dienraščiu. 
Pamjnčjimui rengiamos pra-

J. Pekarovich, 12 metų 
niukas, 25 W. 57th St., 
yonne, mirtinai sužeistas, kada 
jis ėjo skersai Central R.R.! 
gelžkelio bėgius. Berniukas) 
paimtas į ligoninę greitai mi
rė.

Tėvų Atydai! ' |
Tėvai, kurių vaikai lanko 

LDS 1-mos kuopos mokyklėlę, 
būtinai pribūkite “Laisvės”, 
svetainėn, subatoj, 5-tą d. sau
sio, kaip trečią valandą po 
pietų. Seniai mes turėjome su-' 
sirinkimą bendrai su tėvais, ; 
Reikės apkalbėti daug svar-į 
bių dalykų kas liečia pačią- 
mokyklėlę ir vaikus. Todėl ne- 
sivėluokite.

J. Pendolbury, jūreivis nuo 
karo laivo buvo įkritęs į Go- 
wanus kanalą. Jį išgelbėjo W* 
Saleskis, 94 —19th St., ir- K. 
Jankovskis.

“LaiSvėš”
BAZARAS

ŠIEMET BUS VĖLIAU
Būdavo laike kalėdų, gi 
šiemet prasidės George

Washington gimimo 
dienoj

PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENI

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisves” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
» ^8^

VISAIS VAKARAIS ;

BUS ŠOKIAI
' •

Įžapga 10 centų ypątai.
• ; i • i t . i r <

Bazarui bus 1 renkama do
vanos. Prašome visų dien
raščio rėmėjų,’ visų simpa- 
tikų revoliucinio judėji
mo ką tik išgalint paau
koti bazarui. f

Reikia Sovietų Išdirbinių
Dabar Amtorge galima 

gauti įvairių drabužinių, 
prie gaspadinystes ir mai
sto produktų. Todėl šį ba- 
zarą norime padaryti tur
tingą Sovietų f gaminiais. 
Sovietų produktus galima 
gauti ? tik Už į pįnigųs. Tat 
bazaro prirengimui labai 
reikalinga piniginės - au
kos.- ' "■ " ■ ' ; '" ’" ' :

S. Freeck, 24 metų, 448 W. 
48th St., New Yorke, buvo 
areštuotas slapto policininko ir 
kratant pas jį rastas revolve- t 
ris. Jį paleido tik po $500 kau-. 
ei j a. |

W. Martin, 24 metų ir R. 
; Day, 35 metų, nubausti po $10 
pabaudos, -nes jie prieš 
das vienoje valgykloje 
betvarkę. /

kalė- 
kėlė

metų, 
kalė-

Maurice A. Gray, 40 
70 Locust St., gėrė per 
das ir naujus metus. Jis mirė 
nuo svaigalų, kaip pripažino 
Bellevue lingoninės atvykęs 
daktaras. Tūli žmonės netenka 
ant savęs kontrolės ir geria 
iki gauna mirtį.

SUSIRINKIMAI
C. BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks pirmadienio vakare, 7:30 
v. v., 7 d. sausio (Jan.), draugo K. 
Bender namuose, 98 Talman St. Visi 
nariai ir draugai malonėkite daly- 
vaut, nes bus išduotas visų 
pertas. Galėsite atsiimt 
taipgi reikės apkalbėt 
“Laisvės” Bazarą.

metų ra- 
“Šviesą,” 
ateinanti

(3-4)

BROOKLYN, N. Y.
APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 

pirmadienį, 7 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Laisvės raštinėj^. Vįsį nariai ir 
draugai maldnėkite ateit 'ir narių at- 
sivest prirašyti.

A. Bakaitis.
; i (3-4)

PARDAVIMAI
. Parsiduoda 'Lunchroom, labai ge

roje biznio vietoje, yra ir alaus lais- 
niai, galima daryti geras pragyveni
mas, vieta apgyventa įvairiom tau
tom. Pardavimo priežastis savininko 
mirtis. Kaina bus prieinama, nes tu
rime būtinai parduoti. Tad kreipki
tės tuojau šiom antrašu: Mrs. Emma 
Neal, 67 Furman St., Brooklyn, N. Y.■J . (3-8)

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) 
yrą 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 bopką, o jei ne, sių

skite 5Qc. šiho antrašu: 4
THE BRET-O-COL LAB.
n 5OO Grand Street

Brooklyn, N. Y.
Persiuntimas apmokėtas 

Ir jūs ąplaikysite siuntini.

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

liūnams barus, štorams “showfcasius” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

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

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

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

Tel. STagg 2-2306

|> fl ill I ‘ Atviri tojų skauduliai, Gan, r’-.,
.Rilgjll I |ll||^ ? čiuotos Kraujagyslės, Kojų 

matizmas. Kelių Sustingimus,
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA |
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Beny St., Brooklyn, N. Y<

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Telephone, EVergreen 8-9770/

J. GARŠVA'
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja* hUibirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir .karietas. vėselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainų 

Parsamdau automobilius ve-
* stuvėm, parėm. krikštynom ir 

kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

• ; (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyrų ir Mot 
Chroniškos Ligos Gydo

i Gydoma 
Išbėrimai, J

, Nesveik 
(Nervų 

Chroniški 
dūliai, Skirt 
!žamų ir Nėši 
tamės Ligos, . 
beinąs, Nusih 
mas, Nervų Įd 
girnai ir Chronj 

___ ______ k i Nesveikav 
mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojam- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moteruk 
gos; o jeigu turite kokį negeram 
kurio nesuprantate, su pasitikėji 
ateikite pas Dr. Zins.

Prieinamos Kainos
Sąlygos pagal jūsų išgalę &

Pasitarimas ir Ištyrimas Velt*

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

įsisteigęs 26 metai , 
Tarp 4th Avė. ir Irving )P1.

• ■ New York
Valandos—9 A. M. iki 8 Pi' M.
O sekmadieniais 9 ild 4 P, M«

r-4i




