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adžioj dabartinio krizio 
^kos kapitalistinė spauda 

ašelbė, kad darbininkų dar- 
^stožius baigiasi su 40 me-

' • Reiškia, virš 40 metų 
.įaus darbininkai nebus 
.mąmi į darbus.
abar j Jungtinių Valstijų 
irbių armija susideda iš 

15—17 milionų ir jų tar- 
yra labai didelis nuošim- 
lar neturinčių 40 metų am

us. Tokių jaunų darbininkų- 
Jarbių skaičius kasdieną di- 
ja ne vien del įvestos ma
terijos ir darbo skubumo 
odukcijos perviršiaus, o ir | 

priaugančio jaunimo.

Cadangi kapitalizmo ekono- 
is krizis ne mažėja, o di- 

ja, tai ir didėjančios bedar- 
į armijos darbo amžius ma
lamas. Pavyzdžiui, viena 
ieagos didžiųjų skerdyklų 
npanija Armour, kurioj dir- 
kelios dešimtys tūkstančių 
»ininkų ir darbininkių, išli- 
j ant laikrodžių praneši- 
jog darbininkai vyrai, su- 

.kę 35 metų amžiaus, o mo-
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Hauptmanną Pinigais 
RemiąsGeltonlapių

Iš $50,000, Gautu už Lindbergho Vaiką, B. R. Hauptmannas 
Šelpė Hitlerininkų Judėjimą Jungtinėse Valstijose

FLEMINGTON, N. J. — ra įrodyta, kad lavonas kū- 
Pulkininkas lakūnas Char- (dikio, surastas miške už ke-
les A. Lindbergh teisme 
prieš Bruno R. Hauptman
na pasakė, jog jis esąs tik
ras, kad tai Hauptmannas 
pagrobė jo 20 mėnesių am
žiais sūnų 1932 m. kovo 1 
d. ir paskui nužudė.

Kada 1932 m. balandžio 
2 d. Dr. J. F. Condon (Jaf- 
sie), tarpininkas tarp Lind-

lių mylių nuo Lindberghų 
buveinės Hopewell, N. J., 
esąs Lindberghų vaiko lavo
nas. Reilly įtarė, jog gali
mas daiktas, kad ten buvo 
nužudytas kūdikis Bettes 
Gow, Lindberghų vaiko au
klės (norsės). Reilly patė- 
mijo. kad auklei Bettei pats 
Lindbergh galėjo įtaisyti tą

41 metu__ npfpnka dar bergho ir tariamų žmogva- kūdikį, kurio paskui reikėjo
dar- nunešė $50,000 prie ka- nusikratyti. Lindbergh, gir- 

nkės turi tuojaus eiti į ofi- pinių kampo Bronxe, N Y., di, nėra toks šventas, kaip 
j kaipo pinigus Hauptmannui svietui rodosi. Reilly savo 

žmogvagiams už | klausimais taipgi stengėsi 
sugrąžinimą, pats, privesti prie to. kad Lind-

tokie darbininkai ir

Reillv savotsiskaityti.
ų Armour skerdyklų kom-1 perduot 
jos nusistatymą linkui vaiko 
>ininkų, be abejo, paseks Lindbergh buvo užsislėpęs, berghų vaikas buvo nenor- 
ik kitos skerdyklų kompa-■ netoli tos vietos. Ir dabar;malus, kurčias-nebylvs. To- 
3, bet ir abelnai samdyto-į teisme Lindbergh sakė, kad j del jis galėio būt patiem tė-; 
visoj šalyj. : girdėjęs ateiviška Haunt- vam nepageidaujamas ir gali girdėjęs ateiviška Haunt- vam nepageidaujamas ir gal 

;manno balsą šaukiant dak- reikėjo jį kur nudėti?
Hey, Dok- Valstijos prokuroras Wi- 

lentz. kiek galėdamas, stab- 
Įtikint, kad jis turėjo ry-'dė Hauptmanno advokatą, 

šius su žmogvagiais, Haupt- kad panašiais klausimais ir 
‘ ; “neplėštų garbės

rietu Sąjungoj išrasta! tara Condoną: “ 
ojanti spaustuvė. Spaus- ^tor!” 
’taisyta orlaivyje, kur ji Į 
liną ne tik lapelius, bet

.ikraščius. Tokia spaus- - -..
turi neapsakomai didelės mannas padavė Condonui įtarimais

ės apsigynimui nuo impe- Lindbergho vaiko marški- didvyriui” Lindberghui.
stų puolimo, del revoliuci- nukus. Jie buvo ir teisme 
agitacijos ir propagandos' 
talistinėse armijose ir tar- 
larbininkų abelnai už nu-

N e p r a 1 aimėsite,

PasaulįI

Tik
Retežius, o Išlaimėsite
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Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

FLEMINGTON, 1 N. J.—Amerikos imperialistų 
pagarbintas lakūnas Lindbergh su savo pačia, mi- 
lionieriaus Morrow dukteria, dalyvauja kaipo 
“liudininkai” teisme prieš vokietį fašistą Haupt- 
manną, kurię kaltinamas kaipo žmogvągis ir ,nų- 

) žudytojas Lindberghą. Vaiko.

Darbinink. Kongresas 
Už Pataisytą Socialės 
Apdraudos Bilių 2827
Vietoj Pirinesnio Darbininką Bedarbiu, Soči alės Apdraudos 

Su manyiiiO' Įnešta Šalies Kongresui Pagerintas Bilius
WASHINGTON. — Ame- jčiais paveldimi turtai, dova- 
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siekiančios 
$5,000 per metus bei dau
giau.

Apdrauda skiriama tik 
negalintiems bei negaunan
tiems dirbti pramonės įr 
f armų darbininkams 

j taipgi namų ir raštinių tar-

rikos darbininkų kongresas nos ir asmenų ir korporąci- 
priėmė pataisytą Darbinin-'jų įplaukos, i___ _
kų Bedarbių ir Socialės Ap
draudos bilių. Panašus bi- 

|lius pereitoje šalies kongre
so sesijoje buvo kongresma- 
[Uo Lundeeno įneštas, kaipo 
1 H. R. 7598 sumanymas. Da- 
• bar padaryta tam biliui pa- j
I gerinimų ir vėl kongresma- nautoiams ir profesiona- 
nas Ernest Lundeen įnešė šį 
bilių su pataisymais dabar
tinei Jungtinių Valstijų 
.kongreso sesijai kaipo su
manymą H R. 2827.

Tiesa, kongresma nas 
j Lundeen padarė porą nepa
geidaujamų pakeitimų. 
Punkte, kur kalbama, kadi , 
apdraudos pensijų reikale 
neturi būt daroma skirtu
mų prieš darbininkus del jų 
dalyvavimo pereituose arba 
dabartiniuose styp^uose, 
Lundeen išbraukė žodi “da
bartiniuose.” ' 
anie lygų šelpimą visų be-

- darbių, neskiriant jų sulig aj 
tautos, lyties, pažiūrų bei

bet

lams darbininkams.
Delegatai iš Toli :

Į darbininkų kongresą ko
vai už bedarbių ir socialu

j darbininkų apdraudą priva- 
| žiavo delegatų net iš Texas, 
j Wyomingo, iColorądo ir Ca- 

į lifornijos, ; nekalbant jaū 
ie tūkstančius: iš rytinių 
vidurvakarini’ų ! valštijiį.ir vidurvakarinių

Iš Chicagos distrikto atva- *•_ - nn J-.1 „žiavo 90 delegatų; atvyko 
busu 40 delegatų įš Iowa ( . 
valstijos; 15 męterų iš įlin- .

Kur kalbama nesotos 80 OT -
i™ vi™ be- ir Į6 moterų is. Cleveland?

apskričio. t

111

; AMERIKOS' JAUNUOUU KONGRESAS SM““:k=.nb£ 
_ c ’ Lundeen išbraukė žodi “pi- 

(Specialis Pranešimas iš 
Washingtono);______ ! damas bedarbių apdraudos

WASHINGTON. - ,TnnJbiliui 7598, ir ragino jaunuo- 
liūs bendrai veikti. \

Yra socialistų jaunuolių 
, Daugiausia dele- 

apie gątų iš New Yorko valsti- 
Lindbergh dabar tvirtina, mirties bausmė; bet Reillv- 300. Yra keletas suaugu- jos—du busai. 

i‘ui navy ko juos išteistinti. šių svečių, atvykusių į be-

rodomi.
Kaip jau ne sykį minėta, 

pas Hauptmanna p-araže ra-
mį kapitalizmo jungo. Dasjgpįa keliolika tūks
>s spaustuvės tarnaus re- 
7iniam proletariatui, kai-i tančių dolerių tos rūšies pi-

Fašistiniai Gaivalai Finan
suoja Hauptmanno 

Apgynimą
Advokatas Reilly yra la

bai išsimiklinęs kaipo kri
minalistų apgynėjas teis-

WASHINGTON. — Jau
nuolių kongresas atsidarė dC41A 1 Į/L Vi V VC4X AC* V v« I • 11** 1 ♦ V 1 ““

nkšmingas įrankis ardy-'P1^;1' ^1'11^ buyo išmokė-1 j. advokatavo ke- ypa g(Prie!'ntoį ’ UZ V ° SUgrQZ1‘ Mems imŽudilkSs JeS- į"sio V, vaL ?° pietų’ 'delegatų.
;S^V1 e steriams, kuriems grėsė Delegatų dalyvauja apie gątų iš

uperialistų 
.ų Sąjungą, 
darbininkų 

utinės vergijos.

fronto ] 
ir paliuosavi- 
klasės iš ka-

kad jo sūnaus pagrobimas ir ,
‘nužudymas buvo vieno žmo- Tokiam'' advokatui, žinoma, darbių kongresą, 

v rWorkeryj’’spalio 12 paus darbas. Bet pirmiau'rPikia dideliu ninieu. :
. S 4. m. špaltoj “Laiškai 
nišų skaitytojų“, darbi- 
.s ar farmerys nusiskun-

Kad komunistinėj spaudoj 
tankiai kalbose vartojama

* žodžių, kurių nesupran- 
ajai daugelis. Sako, kad 
nes klausia vieni kitų, kas 
’ra “fašizmas“, net žodžio 
pitalizmas“ labai daugelis

MUSSOLINIO BUČKIAI 
FRANCUOS PASLUI ; 
ROMA. — Italijos diktatstų Partijos vadas, pritar- lietystės.” To nepaisant, 

dabartinis bilius re- torius Mussolini į abudu 
resnis už pirmesnįjį H. R. žandus pabučiavo atvyku- 
7598. Įsiam Francijos užsienio rei-

Oficialiai šalies kongresui kalų ministeriui, Pierre La-r 
bilius įneštas kaino “Darbi- val’iui. Italų fašistai suruo* 
nipku Bedarbių, Senatvės iri še jam dideles sveikinimo 
Sočia1?0 Andraudos Aktas.” ----- m
Jis reikalauja apdraudos 
pensijų visiems bedarbiams 
darbininkams ir farme- 
riams virš 18 metų amžiaus. 
Jiem turi būt mokama vi
dutinė vietinė uniiis*” dar- įėjo Hitlerio nusėn, tai Fran- 
bininkų alga, gaunama to
kiuose pat užsiėmimuose, 
bet jokiame atvejyje ne ma
žiau kaip po $10 per savai
te kiekvienam bedarbiui ir 
dar po $3 kiekvienam jo už
laikomam šeimynos nariui. 

! Bet gyvenimui brangstant 
turi būt ir pašalpa didina- Sulig pranešimų, Francija, 

norėdama sutarties su Ita-
Bedarbių apdraudos fon- |lija, žada nesikišti į Italų 

dus turi kontroliuoti ir skir- imperialistų daromw grobi- 
Bedarbių apdraudos fpn- mo žygius prieš Abyššiniją. 

dus turi kontroliuoti ir skir-1 --------------—;■ *3?
styti patvs darbininkai ir STOVYKLOS 'VOKIEČIŲ \ 
farmeriai per savo išrinktus 
komitetus. BERLYNAS.

Turi būt įvesta ir socialė kultūros ministerija išleido 
apdrauda negalintiems dirb-. įsakymą, kad mokslus išėju- -

Raportams einant apie
lM, - Išrinkta veikimą, jaunuoliai delega-
Ir įvairios komisijos, jų tarpe faj jg įvairių valstijų ga-Bet pirmiau 'reikia didelių pinigu. L . __  ...

jis buvo jsitikinęs. kad tatai “Daily Worker” iš patikimų komisija, kuri įteiks rezoliu- biai raportavo, 
padarė kriminalistų šaika. šaltinių sužinoio. kad Wm. - 
Lindbergh juk kreipėsi ir i. R. Hearst, f asistuojančių 
Bitz-Spitale piktadarių šai-; laikraščių leidėjas, pinigiš- 
ką, kad jie, žinodami įvai- ,kai prisideda prie Haupt- 
rius.g.engsterius, padėtų su- manno apgvnimo. Iš karto 

Hearsto laikraščiai specia- 
advokatas .p-yose straipsniuose nurodi- 

- — nėjo i Hauptmanno kaičią,
rininkų ir farmerių nepa- lyno, meta nuožiūrą ant dabar, pav.. tok^SU ra- 
i sau išsiaiškinti. Labai tei-tarpininko daktaro Condo- ,gvtoias. kai n Walter Win- 
ai pastebi, kad pradinėse'no, kad jis pats galėjęs da- pKpii jau labai abeioia anie 

nykiose, ypač jų pradmiuo- jyvauti piktadarvstėje. Con- Hauntmanno knlčia Rptskyriuose, tokie žodžiai, don buv atsišaukęs nėr Ųaun n^a.nno kaičia, 
d kanitalizmas ” neaiškina- , ?v.V° atSISaUKęs pel biznio ;ir Hearsto laik-
ir nevartojama. j laikrascius pasisiūlydamas-Įraggiai pašvenčia, po, kelioli-
'an teko įsikalbėti su žmo- ’ tarpmmkauti delei Lindber- ^a pUSJąDįu kasdien, marina
is, kurie per eilę metų g^o vaiko suradimo^ Adv. peneį apjį Hauptmanno tei- 
X) mūsų laikraščius ‘‘Lais- Reilly sako, kad Condon 'sma. 1

tų laikraš- perilgai veikė slapta ir vie- ! _ _ __  ' 1 < "

rasti jo sūnų.
Hauptmanno ;

Edward J. Reilly, iš Brook- 'nė-j0 j Hauptmanno kaičią

cijas Jungtinių Valstijų . §įs jaunuolių kongresas
kongresui. 'atstovauja apie 2,000,000

Prakalbas sakė keli iau- jaunuolių. Gauta keli pa- 
nuoliai kalbėtojai. Kalbėjo sveikinimai.
ir Norman Thomas, Sociali- V. Zablackas.

Buvo Pasimoję Pagrobi i Tardo Mokytoją už tai, kad 
Darbininką Vadus > Pamažino Vėliavą į

ir “Vilnį , ir
paėmę kai kuriuos žodžius nas.
ė ‘paaiškinti jų reikšmę. I Hauptmanno

Pamažino Vėliavą
RACINE, Wis.—Ateinan- ALBANY, N. Y. — Vai-

tį pirmadienį bus teismas ' stijos mokyklų valdyba tar- 
prieš vietinį komunistų va- do: jauną Pompey Hollow 
dą Sam Hermaną. Jis kalti- pradinės mokyklds mokyto- 

;• namas,-kad “apšmeižęs” po- ją, Estherė de Lee už tai, 
licijos galvą, Lutterį. Her- kąd vietoj; perdidelės ame- 
man, mat, > viešai - i pasakė, rįkoniškos vėliavos jinai ant 
kad fašistiniai • sargybiniai, mokyklos iškabino paranke-

Yra faktų, kad Hauptma- su 1 policijos talka bąndė (Snę, mažesnę vėliavą. Vie- 
advokatas nn&s buvo vienas iš vokiečių “kidnapint” ; Tarptautinio nas ' iš Pompey mokyklos 

______ jog Lind-j f vadų ir kad žymia Darbininkų Apsigynimo ad- riobėių del to < primeta 
oirinką, būtinai turime su- berghienės motinos tarnaitė dąlMų $50,000. gautų už vokatą G. Gulbankianą ir kytojai “komunistinius 
tinti savo kalbą, išaiškinti į Violet Sharpe nusižudė ry- 

išvje su vaiko pavogimu. 
Sharpe iš pradžios melavo, 
kur ji buvo tą naktį, kada 
vaikas buvo pavogtas; to
liau jinai prisipažino, kad 
melavo ir po to pasidarė sau 
galą, idant išvengt tolimes
nių kvotimų.

Buvęs Nužudytas Lind
berghų “Norsės” 

Mergvaikis

S paaiškinti jų reikšmę.
d, einant prie paprastų taipgi primena.

jininkams ir farmeriams 
mę, komunistinių idėjų 

kaip geriausia jie galėtų 
ui prasti.,.

fHrija praneša, kad ji 
leda įveikt Paraguayans 
:ją ties Villa Montes.

destinoje šių metų sau- 
, d; buvo 300,300 žydų; 
irabų gyventojų tame 
te yra apie 900,000.

ma.

Lindbergho vaiką, jis paau- .patį Hermaną.
kojo . hitlerininku veiklai man iššoko iš tų piktadarių 
Jungtinėse Valstijose. To-, automobilio ir pabėgo.

Drg. Her- linkimus.”

del jį dabar gausiai pinigiš- 
kai remia hitleriški gaivalai

(Pabaiga 5 pusi.)

kon-Washington.—Šalies 
gresui įnešta sumanvmas 
uždraust fabrikuose ir kito
se įmonėse dirbti ilriau kaip 

130 valandų per savaitę. Jne-

Te

parodas. Tarp Mussolinio 
ir Lavalio būsianti daroma 
politinė sutartis. Jiedu sa
vo pusėn stengiasi patrauk
ti ir čechoslovakija. Ka
dangi Lenkijos valdžia nu-

ei j a nori užbaigt kivirčius 
su Italija ir sustiprint sa
vo poziciją prieš Vokietiją. 
Kaip Italijos, taip Franci jos 
politikieriai pabrėžia, kad 
Austrija turi liktis nepri
klausoma ; uždraudžia Aust
rijos prijungimą Vokietijai.

PROFESORIAM
> Hitlerio

mo-
Pa" ti del ligos, senatvės, moti-įsieji vyrai, norėdami užim 

nvstės, susižeidimų darbe ir' profesorių vietas universit 
. kitokių kliūčių, nėleidžian-1 tuose, turi dar eiti į stovyl 
i čių dirbti. Jiems apdrauda . las ir paskirtą laiką ten la- 
į turi būt tokia pat, kaip ir j vintis kariško amato ir tam 
bedarbiams apskritai ir tuo C' ................ ....

------- ,-----
GRIEŽTAI NUKIRSTA
VETERANŲ PAŠALPA
WASHINGTON. -— Per- pačiu būdu tvarkoma.

Moterims turi būt moka
ma pašalpa per 8 savaites

Valdžios Tarnautojam
bėra Numušta 5%

WASHINGTON. — Pre-1 . . . A
zid. Rooseveltas- dar pusei ei^ais me^ais Amenkos val- 
metų pratęsia 5 nuošimčių džia išmokėjo $545,838.321 pirm gimdymo ir per tiek 
algų numušimusi valdžios pensijų bei užlaikymo lėšų pat savaičių po gimdymo. WashingtoiL — Senator

tikrų sportų ir išmokti fa
šizmo ideologijos. Tik po 
to jie bus laikomi tinkamais 
profesoriaut.

tarnautojams. 1933 m. jų kariniams veteranams; bet; Tokiam įstatymui vvkdyti,komisija reikalauja iš ko: 
algos buvo nukirstos 15 tai yra $287,660,678 mažiau, turi būt imama pinigai iš greso $100.000 daugiau piji
nuošimčių ; bet 10 nuošim- negu 1933 metais. Tokia Jungtinių Vaistini iždo. Rei- gų, kad galėtų tęsti 

i apdėta specialiais! mokes- biznio.
Be to, Hauptmanno advo-.Šimui yra didelio pasiprieši- čių tapo jau atgal augštyn tai “nauja dalyba” nukentė- kiant daugiau lėšų, turi būt jimus rinklu ir 

katas Reilly tvirtina, jog nė- nimo. - atkelta. jusiem ex-kareiviam. 'apdėta specialiais mokės- hizninatkelta. jusiem ex-kareiviam.
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. Sovietų Sąjungoje klaninio priešo liku
čiai labai nenoromis traukiasi iš kelio 
darbininkams ir darbo valstiečiams. Tū
li buožės virto t teroristais ir i žmogžu
džiais. Tūli jų bando išgelbėti savd klasę 
teroro pagelba. Maskvos “Pravdai” pra
nešta, kad gruodžio 12 d. Samaroje prasi
dėjo byla prieš buožes teroristus, kurie 
nužudė du jaunus pionierius (vaikus). 
Mat, tie vaikai, gražiai išauklėti ir išmo
kyti, kėlė aikštėn buvusių buožių žulikiš- 
kus darbus.* Kad atsikratyti nuo jų, tai 
teroristai juos nužudė.

žmogžudžiai, aiškus dalykas, bus tin
kamai nubausti. Paregėsite, jeigu Chi- 
cagos “Naujienų” Grigaitis arba “Drau
go” Šimutis, išgirdę apie nubaudimų 
žmogžudžių, gvoltu nesušuks prieš Sovie
tų valdžią, kam ji nubaudė jų gerus kla
sinius draugus!

Sėnojo pasaulio likučiai desperatiškai 
stengiasi pastoti kelių socializmui. Grie
biasi net tokių priemonių, kaip žudymas 
mažų vaikų. Bet su jais (teroristais) 
buą apsidirbta.

Šitaš dęsperatiškas senojo pasaulio 
priemonės karštai sveikina ponas Grigai
tis ir tame mato pradžia pabaigos Sovie
tų valdžiai. Ištikrųjų taip skelbia “Nau
jienos”, Sausio 3 d. skaitome: “Dabar
tiniai Rusijos įvykiai aiškiai ro(do, k’ad 
Stalino režimui-diktaturai dienos suskai
tytos. Ne be reikalo yra sakoma, skęs
tantis ir už šiaudo griebiasi, kad išsigel-

Palauksime ir pamatysime. Tai eilinė 
Grigaičio gazietos pranašystė. Mato
mai, menševikai dar nenustojo vilties ir 
tebelaukia Sovietų valdžiai galo.

tūli lietutį jeąūitą 
nii|iųs, kiiisj labai, 
pijbje. Jis buvęs dar jdunasį tik 36 metų 
.ųmžiaųs, gih|ęs 1596’ mętųis ir miręs 1632 i 
.metais. O Kad jis buvo “šventas”, tai abę- | 
j^ųės negali būti. Visų pirrha, jisai bū- § 
yo dvatidinkas,! sapĮd^ind<ų :‘kailio: lųj^-! ? 
kas, Ąntra, tėolbįįjds mokslūs ^jęs1 Ro
moje. O trečia, jis, Rudaminas, kaip ir 
visi kiti silpnapročiai, vienų diena turė
jo “įdomų sapnų”, “Garsas” rašo:

Jis mato (sapne), kaip ant jėzuitų pečįų 
guli, visas žemės kamuolys. / Kitose vietose 
JengVa, bet vienoj vietoj, kur Kinija, baisiai 
žemė spaudžia jėzuitų pečius, o prakaitas 
taip ir pilasi nuo jų kaktų. Angelas paro-t 
dė, kad Andrius eitų į pagalbą. Tuojau jis 
pabudo ir viską papasakojo vyresniesiems. 
Šie įžiūrėjo tame Dievo valią ir Andrių tuo
jau išsiuntė į Kiniją.

Ir ^šitaip jaunas dvarininkas virto šven
tuoju. Klausimas tik lieka, kaip įtikinti 
popiežių Pįjų XI, kad Lietuva be savo ’ 
locno šventojo negali apsieiti, ir kad jė
zuitas Rudaminas ištikrųjų buvo šven
tas. Tada popiežius jį oficialiai paskelbs 
Lietuvos šventūbju! žinoma, jo užlaiky
mas nemažai lėšuos, nes kunigai daug 
daūgiau aukų reikalaus iš parapijonų, 
nes tada mes turėsime agentų pačiame 
danguje, tuo būdu kunigų biznis turės 
padidėti, pagerėti.

“Garsas” sako, kad “prieš didįjį karų 
Amerikos lietuviai ilgiausiu raštu krei
pėsi į šv. tėvų, kad tasai, patikrinęs mal
dų išklausymų, Andrių Rudaminą galuti
nai paskelbtų palaimintuoju, o po to 
šventuoju.” Bet, skundžiasi “Garsas”, 
“ištiko karas ir dalykas nusistūmė tolyn 
ir kurį laikų net buvo užmirštas.” Mat, 
tuolaikinis popiežius buvo labai užimtas 
mobilizavimu bažnyčios padėti valdan
čioms klasėms skersti darbininkus karo 
lauke, taip pat Amerikos lietuviai kuni
gai sušilę darbavosi už pasaulinę skerdy- 
nę, tuo būdu visi nusispjovė ant mirusio 
trys šimtai metų atgal jėzuito Rudamino 
ir užmiršo jį šventuoju paskelbti. Kam 
čia reikia dar šventojo, kuomet ir taip 
sekasi grūsti darbininkus į karo mirties 
nasrus!

Bet dabar, “lietuviai katalikai,” šau
kia “Garsas”, “jei norime turėti savo 
šventąjį, tai griebkimės už maldos.” Tai 
ne juokas! Tačiaus ir čia matosi nikelis 
po'padu. “Garsas” ragina tuojaus nusi
pirkti “paveikslėlių su ,maldele”, arba 
“Andriaus Rudamino gyvenimo aprašy
mo knygelę”. Stebuklų irgi reikia lauk
ti. Todėl “Garso” redaktorius prašo:

diecįui lęi4 j 
rdieūa a'iš-* ‘ 
a su pačios

valdžios rateliais.
Po drg. Kirovo nužudymo Vpnsiatsky 

“Ęašisto” editoriale šitaip šaukę:
“Visos Riisijos paliuosavimui kelias 

yra toks: (1) Generalis naikinimas; (2) 
Plačiausias terorizmas; (3) Platus liau
dies sukilimas'; (4) Rusiška propagan 
ir fašistinė organizacija.

“Visi šie keturi keliai prives mus prie 
laimėjimo. ( (,

i “šiuos keturis kelius nurodo rusiškas

ŪMiS HpaU Užeiti
tais keliais, hės kirų kėlių neya* ! Iprau- 
gai, tęskite savo pasiryžimų šiuo keliu. 
Nesigailėkite pastangų. Nugalėkite vis
ką, kas j stovi skersai šį Relių. Jokia kai
na nėra per augšta del nuvertimo komu
nizmo. t Bet atminkite vienų dalyką—visa 
ta kova turi eiti po vardu fašizmo ir po 
vienu visarusišku obalsiu. Kitaip bus 
chaosas.”

Matote, fašistai teroristai pasiryžę to
liau siųsti savo agentus Sovietų Sųjun- 
gon žudyti komunistų vadus. Bet kuo
met jųps vėl sučiups Sovietų valdžia ir 
pastatys prie sienos, tai mūsų buržuazi
nės spaudos plunksnabraižos kalnus pur
vų vers ant Sovietų valdžios galvos ir 
krokodiliaus ašaras lies už tuos balta
gvardiečius.

LAIŠKAS DRAUGAMS
I ' ! t l i Y 1 > ». '

Iš Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjimo
Dabar Kauno kalėjime j rytinio patikrinimo iki va- 

yra virš 1000 kalinių, tame j karinio—, ant narų atsisėsti 
skaičiuje 120 rev. politkali
nių, kurie, bendrai paėmus, 
fašistinio teismo nubausti 
apie 500 metų sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Atkalėta apie 
200 mt.; į tų skaičių neįeina 
3 bausti visam amžiui, ku
rie kali nuo fašistinio per-

bei atsigulti griežtai drau
džiama. Pavyzdž., 9 rug
pjūčio keli drg. nuovargio 
apimti, kojas nuleidę, pašli
ję ant apatinių narų bei 
grindų, snaudė. Sargas Tiš
kevičius pamatęs pagrasino: 
“Už snaudima ant grindų

400 gr. juodos ir 200 gr. bal 
tos, o kitkas, kaip ir svei
kiems. Ligoniams skiria 
sviesta ir kiaušinius suv 
go Valdemaro, Sruogų; Su 
kaičių ir k t. tipo kali 
patekę už įvairius bizniu 
kalėj iman.

Viršininkas Š a 1 k au 
kad galėtų geriau kalinį 
maistų sukti, tai nuo saupp 
mėn. 9 d. uždraudė irntLkl 
linį į virtuvę bei iš sande! j 
priimant maistų dežuriUoh

Šiemet su mažesnėmis 
bausmėmis 14 rev. politkafo 
nių veža į Palemono dtirW 
nų durpių kasti, jie 6 vai 
ryto* išvežami, 21 Vai. ir vė 
liau parvežami. Durpių ką 
simo vedėju paskirtus bųv. 
karininkas, paskiau pbįfci- 
ninkas, o dabar ' kalėjimo 
valdininkas girtuoklis Vis- 
čius, kuris jaučiasi didžiau
siu viešpačiu ir su kaliniais 
ką užsinori, ta daro, pavyks* 
džiui, karščiausia dienų ką 

. liniams nedavė gėrimui vąn 
10-15 minučių daryti gim- !jens> u£ tai, kad nuo darbo 
nastikų. Vaikščiojant drau-1grįždami 
džiama kalbėtis ir rūkyt. ' 

Kaliniui dienos maisto da- Į
vimas: ruginės duonos 'panašių lazdų. Vietoj dvy 
600 gramU, mėsos—100 gr.,; jį^tų vai. pietus prade/ 
riebalų—30 gr., kruopų bei i juotį jų Val. Kaliniai' išvii 
nnltų—100 gr., bulvių—600 , žiUOja darban mažai valgė! 
gr., darzovm t y. ju0(£
bei barscių-200 gr, cuk- duonos ir literis nebalintps 
įaus 15. gi., diuskos 25 ^avos pridedamąjį maist 
gr., svogūnų—4 gr., pipirų j ik ’ į t • vaįare ffriž 
-0,2 gramo. Bet kol šis'lalke pietų 11 Va a e gnZ 
davinys pereina per visų 
eilę dvikojų “žiurkių,” vieno 
litro formoje, ligi kalinio 
bliūdelio, tai labai gerai, jei 
galima rasti supuvusiuose 
kopūstuose bei barščiuose 
kokį nors žarnigalį ar keletą 
gabalėlių bulvių, o vakarie
nė dažniausia iš suplėkusių 
kruopų bei miltų.
' Einantiems į darbus pri-

mero j. Vaikščiojame, ka
reiviškai mosuojant ranko
mis, vienas paskui kitų per 
du žingsnius ratu, be to, po 
sargo komandos verčia

Kaip Smaugiami Lietuvos Žemės 
Ūkio Darbininkai

Baisus išnaudojimas yra užverstas ant 
’ Lietuvos žemės ūkio darbininkų pečių — 
ant bernų, mergų ir piemenų. Kasmet 
vis mažiau ir mažiau jiems mokama, štai 
faktai. “Mūsų Laikraštis”, kunigų lei
džiamas, paduoda sekamų algų lentelę:

“Jeigu kokie stebėtini atsitiktų maldų iš
klausymai, malonėkite irgi tais pačiais ad
resais rašyti. Jau vienas kitas maldų iš
klausymas įvyko ir gautas pranešimas, lau
kiama daugiau.”

į

užmiršo paimti 
j vandenio indui atnešti laz- 
>dų, nors begalės pas šulinį

V • 1 1 T T * 1 • ‘ 1

1934 ’33 ’32 ‘31 ‘30
Bernui 250 280 375 430 420
Pusberniui 170 190 255 280 280
Merginai 200 220 295 240 310
Pusmergei 135 150 205 230 220
Piemeniui 95 110 160 160 170

Tai šitokius prajovus dar. šiame šimt
metyje išdarinėja lietuviški kunigėliai ir 
jų laikraščiai. Su visokiais bizniais sten
giasi išnaudoti savo parapijonus, kurie 
dar vis duodasi išnaudoti.

Kamaros dydis: 5,5 metro ilgio, 5,5 m. ptc^įę-ir 4 m. 
augščio. Pusę kameros užima dviejų augštų narai, o kitoj— 
turi sutilpti 20 žmonių, 2 metrų ilgio ir pusę metro pločio 

stalas, du suolai, 4 pakeliamos geležinės lovos, 
vadeniui bačkutė..

versmo ir daugelis kitų rev. Į bei krašto narų prašysiu po- 
politkalinių kali jau 6, 5, no viršininko, kad visu 
7-tus metus. Praeitų rude-1 smarkumu nubaustų.” Ku

rie dabar ir laukia baus
mės.

Kameros oras labai tvan
kus ir blogas, daugelis iš po 
nakties atsikelia apsvaigę, 
ypač nuo viršutinių narų, 
nes vienas 1,4 metro ilgio ir 
0,75 m. pločio langas nepa
jėgia pakeisti oro ir dulkes

suvalgo, ligi 14 vai. nepaji 
gia dirbti, alpsta, o atėji 
Visčius šlykščiausiais 1 ž| 
džiais koliojasi, tyčiojasi ii 
grųsina jei pusę akordo ne 
padirbsią,—visai pietų }n4 
duosiąs ir nubausiųs. karet 
riu, kad atsisaką dirbti ir w 

k I Iš pradžios užduotą/ 
' akordų 24 krugus padaryti 

joniaiiLięiiiD uaiMuo jl i- vo anksčiau, jei nebūdr j 
deda dar 400 gr. juodos duo- hors kliūčių. Bet

kauskūs padidino ligi X 
daugiau 0 Visčius viršinink! 

meilindamosis dar nuo š? 
r vietoj 600 v?s 6 krugus pridėjo, po t,

(Tasa 4-tam Pusi.)

nos ir 30 gr. lašinių.
Ligoniai gauna ' 

50 gr. mėsos, į litro pieno, 
5 gr. cukraus ir 
gr. juodos duonos, gauna

Vadinasi, jeigu 1930 metais bernui mo
kėdavo apie 420 litų į metus, tai 1934 me
tais bemokėjo Ž£0 litų, arba apie 25 dole
rius] Bet ar manote, kad kunigų “Mūsų 
Laikraščiui” gaila tų darbininkų? Visai 
ne*. Jis dejuoja, kad “artinasi kalėdos— 
ūkininkų bėdos.” Kunigai norėtų, kad 
visai veltui ^bernai ir mergos buožėms 
vergautų.

O kokios perspektyvos 1935 metanis? 
“Mūsų Laikraštis” atsako: “Bendrai im
ant ateinantiems metams (1935 m.) algos, 
samdininkams turės sumažėti, nes suma
žėjo ir Ūkininkų pajamos.” Tai štai ko 
laukia Lietuvos žemes ūkio darbininkai 
įžengdami į devintus metus kruvinojo 
Sijietonos viešpatavimo.

;■ Nori Pagimdyti Lietuvišką' V » ‘ •y - Šventąjį
perdaug ilgai mūsų tauta kentėjo be 

Mtio šventojo. Kantrybė mūsų išsisėmė 
it£taes tupime jį gauti, nors čia ir kažin

^Panašiai kalba Rymo Katalikų Susivie- 
nijfano organas “Garsas” (sausio 3 d.). 
Jtedaktorius sako, kad kunigai surado

Teroristo Nikolajevo Išpažintį 
Patvirtino Faktai

Šioje vietoje rašėme, kad draugo Kiro- 
vo užmušėjas teroristas Nikolajevas pri
sipažino, kad jam vienos kapitalistinės 
šalies konsulas davė 5,000 rublių. Dabar 
Sovietų valdžia praneša, kad tų konsulų 
ta šalis atsiėmė. Spėjama, jog tai buvo 
Latvijos konsulas, per kurį, be abejonės, 
palaikė ryšius su rusais baltagvardiečiais 
ir zinovjeviečiais teroristais didžiosios 
kapitalistinės valstybės. Delei išvengi
mo karinės provokacijos, Sovietų valdžia 
neskelbia tų ryšių.
x Kokius nors ryšius turėjo ir turi Ame
rikos buržuazija. “Daily Worker” iškėlė 
aikštėn faktus, kurie parodo, kad Ame
rikoje leidžiamų rusų baltagvardiečių lai
kraštį “Fašistų” redaguoja tūlas Von- 
siatsky, Amerikos pilietis ir rezervistas 
Jungtinių Valstijų Armijos, Chemiško 
Karo Divizijos oficierius. Tai šitas laik
raštis atvirai pasakė, kad baltagvardie
čiai siunčiami Sovietų Sajungon žudyti 
komunistų vadus ir naikinti dirbtuves, 
geležinkelius ir viską, kas papuola, šis 
niekšas Vonsiatsky kadaise save skelbė 
“kunigaikščiu” ir yra vedęs didelio tur
čiaus Norman B. Ream dukterį. -Jis sa
vo namuose turįs prisikrovęš revolverių, 
šautuvų, kulkasvaidžių ir rankinių gra-

nį, daugelį seniau baustų po
litkalinių perkėlė į kitus ka
lėjimus. Kauno kalėjime 
buvo likę apie 60, o dabar 
yra 120, kurie šiemet fašis
tinio teismo nuteisti.

Rev. politkaliniai kalėji
me laikomi vieni nuo kitų 
izoliuotai. Būtent: I sky
riuje rev. politkalinės mote- .ištraukti. Kiek tik galėda- 
rys, IX sk.—tardomieji, V ir |mi stengiamės palaikyti ka- 
IV—nuteistieji. Kam eros meroj švarų, 
perpildytos, ypač rev. polit- vakaras šlapiu skuduru nuo 
kalinių, ties kuriomis pla- grindų ir iš visur suimam 
čiau ir apsistosim, paduoda- dulkes, bet nuo jų visai ap- 
mi vienos kameros vaizdų įsisaugot negalima ir nesau- 
(nes draugai galės gauti j lėtų dienų matyt, kaip ka- 
vaizdų ir apie kitas rev. po- meroj dulkės skraido. Dul-

Kas rytas ir

Pasivaikščiojimas.
litkalinių gyvenamas kame- kėnis sumažėjus, valdinin-
ras). |kas su gauja sargu kratos

Štai nakties vaizdas ka- 'laike vėl sukelia jų debesius, 
meroj: prikimštos kameros, nors ir be jų malonės iš guo-
nėr vietos nei kur sugulti.

Išeinamasis indas (puraš- 
kė), 1,3 metro ilgio, į pločio 
ir augščio dėžė, lentyna ir 
dvi drabužių kabyklos. Tar
domieji rev. politkaliniai to
kioje pat kameros talpoje 
sukimšti 26 žmonės. Nuo

lių ir kitur susirenka. Val
dininkas Kundrotavičius po 
kratos prisako: “Žiūrėkit 
švaros, o kitaip smarkiai 
nukentėsi t. °

Pasivaikščiot leidžia tik 
pusę valandos į parų, o liku
sį laikų praleidžiame ka-

DR. J. J. KAŠK1AUČIUS
371 Lake St,, Newark, N. J

Telephone: Humboldt 2-7964
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VIDURIAI PRAROGĘ
Drauge gydytojau, malonė

site ir man duoti kokį patari
mą, kas reikėtų daryti. Aš esu 
moteris 401 metų amžiaus. Tu
riu penketą vaikų. Sveriu 150 
sv., aukščio 5 pėdų ir 4 colių. 
Po mėnesinės man pradėjo 
skaudžiai niežėti, po kiekvieno 
nusišlapinimo. Mano viduriai 
neina regulingai per ilgą lai
ką, riebalų mažai galiu var
toti. Pilvuką degina, reikia 
karčiai rūgauti. Atsakykite 
per “Laisvę”, iškalno tariu 
ačiū.-

D A R BININK U 
SVEIKATA

ATSAKYMAS
Maistas Jums, Drauge, dau

giausiai gero padalys. Nesuga
dintas, gaiįitinis, neišdailintas 
perdaug maistas. Prisipratin
kite šitaipj daryti. Kas rytas 
pat pirma iišgerkite kelis stik
lus limonado. I kvorta vandens I T
išspauskite citriną, užsaldykite 
medum arba ruduoju cukrum, 
arba ir siropu be sieros dujų 
(“unsulphured molasses”).

Pusryčiams
Du apelsinu arba 

apelsinų bei pomidorų
Pora stiklų pieno, 
švieži vaisai.
Nereikia nei duonos 

ragų, blynų ar košės.
Pietums

Trečdalis salotos galvos.
Pora šaukštų grietinės.

stiklas 
sunkos.

nei py-

Švieži vaisiai ir daržovės/ 
kelių rūšių.

Truputis sviesto.
Pora stiklų pieno.

Vakarienei.
Gabalėlis šviežios mėsos ai 

ba žuvies arba sūrio.
Trečiadalis salotos galvosi 
Pora šaukštų grietinės.
Švieži vaisiai ir daržovės, 

bet galima ir konservuot 
džiovintų ar virtų.

Truputis sviesto.- 
Pora stiklų pieno. 
Sauja riešutų.
Galima ir riekutė-kita n 

pesnės duonos.
Kramtykite visa ką gejrf 

Rupių, nesukramtytų plus 
šiaudų bei grūdų, lupynų per 
kite. Nevartokite perdaug ka 
štų, šaltų, rūkščių, saldžių, d 
ginančių piktų ir riebių daikt 
Nevartokite alkoholinių gėr, 
lų ir tabako. Gerkite daug \ 
monado arba vandens.

Po kiekvieno valgio imkį; 
kreidos miltelių, po trečdj 
šaukštelio.

Nuo to niežėjimo, maru, 
nieko nereikės, jei tik vąrit 
site žmonišką maistą. Galėt 
te parsinešti " .

“Phenolis 1 drachm,
Zinci oxidi 1 oz., : U 
Aquae calcis 6 ozs.” ' i 
Suplakite gerai ir vilgykį’ 

kur niežti, porą kartų dieri 
je, arba kartais ir dažniau!
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ri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
jstos į Meno Sąjungą šį mė

lt Minėtų kuopų draugai turi 
inai diskusuoti šj klausimą, 

ikviena kuopa moka po $5.00 
j metus.

o Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Vajus už įtraukimą ALD 
LD ir LDS kuopų į Mene 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekvieno 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga Šį vajų gerai

Literatūros ir Meno Fronte
Vahagaičio “Margutis” vis eina, šis laik- 

aštukas bando laikytis buržuazinės “meni- 
iės” taisyklės: “Menas menui.” Jame dau- 

usia talpinama dainos ir eilės iš gyvenimo.
doma neliesti politikos. Vienok ir Va- 
aitis neišlaiko tą liniją. Kartais bando- 
šiepti net Lietuvos dabartiniai valdonai, 
kad ir sekamose eilėse:

.’V * 4 I

“Ar žinai tu, broli, tą šalį,
Kur žmonės tamsybės apsiausti, 
Kur vargai, nelaimės daug gali— 
Kur laukai piktžolėms apželti?”
•4 »

Poliaus autorius sako, kad toj žemėj “te
les meilė nežydi” ir jos “žiedas pamintas 
kojų.” Gi trečiame posmelyje dar aiškiau 
.orius išreiškia, jog ta “tėvynė” yra ten,

“Kur žmonės varguose tik žūsta,
Blogųjų ydų nestokuoja,
Kur priešų savo nepažįsta,
Tikrai jie miega ir sapnuoja?!

“Ta šalis—tai mano tėvynė, 
Brangioji—motina, Lietuva! 
Tik man jos meilė vienatinė, 
Karštai mano širdyje dega.”

?t šių eilučių autorius klaidina pats save, 
aus jisai jau sako, kad ta Lietuva, ku- 
j tik “skurdas,” “nelaimės”, “vargai,” 
>s” viešpatauja,— yra “brangioji mano 
na ir šalis garbinga kitados.” Ir ši ša
ulių autorių “išaugino sveikatoje kūno ir 
sios.” Todėl tas autorius “bjauriu išga- 
neliks.”
adinasi, eilių rašytojas apdainuoja da
inės Lietuvos tamsybę, skurdą, vargus, 
spaudą, bet palieka tuos vargus ir toliau 
atauti. Jis nemato ir nebando surasti 
kaip išeiti Lietuvai iš tų vargų ir pries- 
4 Antra, jei Lietuva pilna piktžolių, 
monės tamsybės apsiausti” ir “žmonės 

ddse tik žūsta,” tai kaip tokia Lietuva 
išauklėti veikėjus “sveikatoje kūno ir 

•uos.” Juk matosi, kad ir šis autorius ne- 
koje dvasioje išauklėtas. Jei jisai būtų 
tcai dvasiniai išauklėtas, tai negarbintų 
iltinės Lietuvos su priespauda, vargais, 
du ir piktžolėmis, o dainuotų už naują, 
.listinę Lietuvą.

1

“LIAUDIES DAINA”
• paties laikraščio lapuose skaitome kitą, 
aliai vadinamą, “liaudies dainą”, ku- 
apdainuojama buožės ir bernai, mergi- 

-samdininkai. šioje dainelėje apie 
idininkes merginas posmuoja sekamai:

“Tu prisamdysi, 
Mano močiute, 
Kasdien samdininkėlę.

Tu primokėsi,
Mano močiute,
Muštaisiais dorelėliais.”

et

■ “Per dieną audė, 
Masto n’išaudė, 
Laužė nendrių skietelį.”

’aip pat dainuojama ir apie samdytą dar- 
nką. Būk jis

“Per dieną arė, 
Vagos n’išvarė, 
Laužė uosio žagrelę.”

• dar “alsino palšus jautelius.” Tai tipiš- 
>uožių daina. Juk Lietuvos taip vadina- 
‘gaspadoriai,” buožės, kuriem dirba ber- 
ir mergos, kaip tik taip ir kalba, kad jiem 
dininkai nedirba gana, nedirba gerai, 
na jų “padarus” ir alsina gyvulius.
idinasi, tokia daina nėra Lietuvos liau
dama. Lietuvos buožės, tie, kurie sam- 

nergas ir bernus,—nėra visa liaudis. Di- 
ji liaudis, tai diduma Lietuvos gyventojų 
etuvos darbininkija. Tokia daina yra 
f buožių daina, daina tam tikros klasės. 
<a daina nėra “nekalta,” “bepartyvė,” 
klasinė.

♦ ♦ ♦

■jpartyviškumą šiek tiek nulaiko Vanagai- 
ik tose dainelėse, kur dainuojama apie 
•vytę,” “Kalakutą,” “ženočio Vargai,” 
Ujos Daina,” “Du Gaideliu.” Tačiaus

tos dainelės ir labai silpnos, beprasmės. Visa 
jų pažiba, tai šiokia tokia komiką.

Menas nėra koks nors bepartyviškumo 
prūdas. Tad ir norėdamas paslėpti savas 
pažiūras, menininkas turi jas (kad ir nesą
moningai, kartais) parodyti. 

* * *
Geriausi Veikalai 1934 Metais

“The Literary Digest” paskelbė 10 “ge
riausių” veikalų, kurie buvo vaidinami per
eitais metais (1934) New Yorke ant Broad- 
vės. “Digest” pasirinkimu, geriausiais vei
kalais esą šie:

Wednesday’s Child, 
No More Ladies, 
They Shall Not Die, 
Dodsworth, 
The Shining Hour, 
The Farmer Takes a Wife, 
The Children’s Hour, 
Valley Forge, 
Within the Gates, 
Merrily We Roll Along.

i

Iš visų veikalų geriausias yra “They Shall 
Not Die.” šis veikalas yra parašytas jauno 
dramaturgo, John Waxley, kuris artinasi 
prie komunistinio judėjimo. Naujiena, kad 
“Literary Digest” padėjo ir minimą veikalą 
į gerųjų sąrašą. Be to, minimo veikalo teis
mo scenos paveikslą įdėjo pirmoj vietoj.

Vadinasi, kartais ir pati buržuazija turi 
pripažinti šiek tiek tiesos. Vienok visai ne
mini veikalų, kuriuos vaidino ir vaidina The
atre Union organizacija. O šios organizaci
jos veikalai yra daug geresni ir įdomesni, 
negu bile vienas iš tų, kurie padėta į sąrašą.

Theatre Union vaidino “Peace On Earth,” 
“Stevedore,” o dabar vaidina “Sailors of 
Cattaro.”

Kurie dar nematė veikalą “Sailors Of Cat
taro,” patartina pamatyti. Tada kiekvienas 
galės persitikrinti, kad Theatre Union vaidi
nimai geresni, gyvesni ir reikšmingesni.

V. B.

Kur Menas Smunka?
Jei kas klausia, kuriose šalyse menas smun

ka, o nekyla, tai pirmiausia gauna atsakymą, 
kad taip yra fašistinėse šalyse—Vokietijoj, 
Lenkijoj ir kitur.

Jei pažiūrėsime į Rusijos revoliucijos isto
riją, tai matysime, kad po pat bolševistinės 
revoliucijos pergalės Sovietų Sąjungoje menas 
pradėjo dideliais šuoliais kilti. Bet visai kita 
istorija, kuomet mes kreipiamės į Vokietiją, 
kurią valdo geležinė Hitlerio ranka.

Kaip rašo New Yorko Tribune John Elliott, 
tai ne tik sąmoningi menininkai priešinasi 
Hitlerio paskirtiems kultūros ir meno direkto
riams, bet pradeda kilti ir patys fašistai. Da
bartiniu laiku pakėlė protestą prieš Vokietijos 
fašizmą žymus menininkas Dr. W. Furtwaeng- 
ler.

Vokietijos meno ir kultūros veikimą Hilte- 
ris kontroliuoja per tam tikrą fašistų orga
nizaciją, kuri vadinasį Nacionale Socialistų 
Kultūrine Draugija, ši organizacija yra po 
kontrole Hitlerio paskirto ministerio J. P. Go
ebbels.

Apie Vokietijos menininkus Elliott sekamai 
rašo:

“Jau naziai atėmė iš Vokietijos publikos to
kius žymius muzikus (konduktorius), kaip Bru
no Walter, Otto Klemperer ir F. Busch. Jie 
bandė ‘išvalyti’ Berlyno Filharmonijos Or
kestrą, išmesdami žydus artistus. O paskiaus 
žymiausias Vokietijos direktorius, matyda- 
damas aplinkybes, pats rezignavo. Kiti direk
toriai, kaip kad Erich Kleiber ir Hans Knapp- 
ersbusch, sakoma, pasekė pirmesnį. Arthur 
Schnabel, žymiausias direktorius ir interpre
tuotojas Beethoveno muzikos, tik todėl, kad 
jisai nėra 100 nuošimčių arijonų kilmės, išva
rytas iš Vokietijos.”

Tai tokios naujienos apie muzikus, žinoma, 
jei geriausi ir talentingi muzikai išvaryti iš 
šalies, tai muzika turi daug nukentėti.

Bet tokia padėtis ir kitose meno srityse.^Pa
vyzdžiui, judžiai nuo fašizmo Vokietijoj irgi la
bai daug nukentėjo. “Goebbels”, sako tas pats 
korespondentas, “išvijo geriausius ir gabiau
sius Vokietijos filmų direktorius, ne jie nebu
vo arijonai.”

Vokietijos teroras siekia taip toli, kad nieko 
geresnio tos šalies menininkai negali sukurti. 
Filmų gaminimas Vokietijoj sumažėjo. Dau
giau Vokietijos fašizmas filmų j ieško užsie
niuose, kitose fašistinėse šalyse. 1

Vokietija, kuri menu buvo pakilusi. Ji sto

vėjo pirmoje vietoje pasaulyje, o dabai* nu
mušta į nežymią vietą. '

Vadinasi, Vokietijos įvykiai tik per trumpą 
laiką jau įrodė, kad fašizmas smaugia, ne tik 
darbininkų klasę, slopina komunistų judėjimą, 
bet jisai smaugia (ir abelną kultūrinį veikimą. 
Jei menininkai nėra 100 nuošimčių fašistiniai, 
tai juos deportuoja. Hitlerio obalsis, adresuo
jamas menininkams, yra sekamas: “Jūs eina
te su mumis, arba eikite iŠ mano šalies.”

Aišku, kad tokia padėtis turi iššaukti sukili
mą, pasipriešinimą,' kuris,’ laikui bėgant, nu
vers tironišką hitlerizmą.
■ Menininkas,
f

■........ --Z-------------------------------------------------1----------

Ne Prūseikiniam Suprasti 
Kritikos Logiką

Kiek laiko atgal šiame skyriuje buvo pakri
tikuota vienas V. Paukščio vertimas, “Vestu
vės”. Autorius to veikalėlio yra rusų rašyto
jas M. žoščenko.

Dabar vieną geresniųjų raštų patalpino to 
paties rašytojo ir “Laisvė”. Delei to “Naujo
ji Gadynė” labai rūsčiai kalba ir niekina mus, 
kad mes tą vertimą pavadinome “atsilikimu.” 
Girdi, “‘Laisvė’ tą komediją pasmerkė kaipo 
prieškomunistinę”. . . Apie Žoščenko mes pa
sakėme, kad jisai nėra tarpe pirmaeilių rašy
tojų.

Todėl “Naujoji Gadynė” dabar “alasavoja”, 
kad, girdi, “žiūriu, pati ‘Laisvė’ jau talpina 
Žoščenko raštus.” Na, ir kame čia nusikalti
mas?

Pirmas Prūseikos argumentas yra, kad tas 
Paukščio vertimas buvo paimtas iš sovietinės 

I išleistuvės žurnalo “Krasnaja Nov”. Tai, 
, Prūseikos manymu, nėra kritikuojamas. Ant- 
! ras jų argumentas, tai kad pati “Laisvė” tal

pina to paties autoriaus raštus.
Bet tokie argumentai neturi vertės nei iš

valgyto kiaušinio. Pagaliaus, tokia argumen
tacija dar kartą patvirtina, kad tie žmones ne
gali suprasti literatūros marksistinės kritikos 
ir Sovietų Revoliucijos.

. “Laisvę” jie galėtų tokiais argumentais kal
tinti, jei “L.” būtų išspausdinus tą patį raš
tą, kurį spausdino “N. G.”. Tačiaus taip ne
buvo. “Laisvėje” tilpęs apsakymėlis visai 
skirtingas nuo to rašinio, kurį talpino “N. 
G.” Mes galime patarti šį raštą perskaityti 
Prūseikai, Butkui ir Paukščiui. Jes, jūs, vy
rai, galėsite daug ką išmokti iš to dialektiki- 
niai parašyto rašinėlio.

Kita vertus, ar galima kritikuoti tai, kas iš
eina iš Sovietų Sąjungos? žinoma, kad gali
ma. Ne tik galima, bet Sovietuose kritika 
daugiau išsivysčius, negu kitoj kurioj šalyj. 
Sovietuose ir savi darbai daugiau kritikuoja
ma, negu kitur.

Prūseika nežino ir to, kad Sovietų revoliuci
ja rado ir su savim paėmė daugybę buržuazi
nių rašytojų ir įvairiu menininkų. Ir ne vie
na diena jie virsta tikrais proletariniais me
nininkais ir rašytojais. Daugelis Sovietų Są
jungoje 5-10 metų atgal dar rašė buržuazi
niai, o šiandien jau rašo socialistiniai. Vadi
nasi, to paties rašytojo vienas raštas gali būt 
geresnis, o kitas blogesnis. Taip pat yra ir 
su Žoščenko.

Taip pat Prūseika turėtų žinoti, kad talpini
mas vieno bei kito autoriaus rašto, tai dar ne
atima teisę jį kritikuoti. Pavyzdžiui, Sovietų 
Sąjungoje vaidinama veikalai Dos Pasos, O’
Neill, Andersono ir kitų. Tačiaus tie patys 
autoriai gerai ir nuodugniai kritikuojami. Taip 
pat tokių rašytojų kūriniai leidžiama ir vai
dinama ne visi—yra pasirinkimas.

Tokį metodą galima panaudoti ir Žoščenko 
raštais. Tokia yra marksistinė logika. Kar
tais menininkas labai greitai pereina į darbi
ninkų klasės pusę, tačiaus jo kūriniai dar ne
sukuriama proletariniais. Taip pat yra daug 
autorių, ypatingai dabartiniu laiku, kurie at
eina labai lėtu evoliucijos keliu į revoliucijo’s 
pusę.

Prūseika turėtų suprasti, kad Sovietų Są
jungoje dar eina klasių kova. Tad ta kova 
atspindi literatūroj ir mene. Be to, Sovietų 
Sąjunga yra valstybė, plati šalis, o ne viena
tinė kultūrinė organizacija bei partija. Todėl 
ir Sovietų Sąjungoj išleisti kūriniai galima 
kritikuoti.

Jei mes kalbame apie proletarinį meną Ame- 
• rikoj, tai jį galima lyginti su proletariniu me

nu Sovietų Sąjungoje, žinoma, ne tokiame 
maštabe.

Prūseika materialistinę dialektiką nesupra
to ir nesupras. Tai rodo jo visi darbai. To
dėl tie žmonės negali suprasti nei proletari
nio meno ir jo kritikos.

Marksistas.

Mėlynasis Aras
Bedarbis gatvėmis plumpsėjo;
Jam kojas skaudėti pradėjo, 
Ir pilvas jį rietė prie žemės, 
Mat, tuščios jo buvo kišenės.

Jam akys žaliavo ir temo;
Jo kūną vien sutros kuteno;
Jis skarmalus šiurkščius dėvėjo, 
Kurie šiaušės paliesti vėjo.

Pasuko jis į niiesto sodą;
Prasnausti naktelę ten juodą;
Po medžiais lapuotais pasėdėt, j 
Athaujint spėkas ir . pasilsėt.
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. Atplasnojo tamsioji naktis;
Užmerkė bedarbiui akis, 
Bei alkano pilvas nerimsta 
Ir vėl beviltės mintys gimsta.

“O kur, o, kurgi dingot, laikai?! 
“Grįžtant iš darbo, laukė vaikai 
“Ir linksmutė žmona prie pečio 
“Ruošė valgius, tarsi del svečio.

“Elektra apšviestas kambarys;
“Draugų sugužėdavo būrys; 
“Kaip sniegas, tirpo vakarai.. .
“Bet.. . tatai vyko labai senai.”

Jis svajojo nakties tamsumoj,
Ir skendo praeities gilumoj,
Ir taip jis besnausdams po medžiu • 
Giminiavos su miegu saldžiu.

Ir štai, sapne, lyg didjūryje, 
Skęsta širdies skausmų vilnyje.. .
Jis mato žmoną su vaikais:
Jie apdriskę, suveltais plaukais.

Tarši šmėkla slenka prieš akis 
Skausmais perpildyta ta naktis, 
Kurioj vaikai mirė iš bado 
Ir žmoną pamišusią rado.

Sode ošė medžiai lapuoti;
Ten juokavo žmonės frakuoti;
Jie gėrė ir alų ir vyną, 
Ir spaciravo po gėlyną.

Jų tarnai sukinėjos vikriai;
Ir kapojo stirnieną storai.. .
Ponai vėl susėdo prie stalo, 
Jie valgė ir gėrė be galo.

Kodėl Mūsą Lošiamuo
se Veikaluose Esti

Klaidą? J į

Reikia teisybę pasakyti, kad 
mūsų lošiamuose darbininkiš
kuose vaidinimuose visuomet 
esti mažų trūkumų bei klaidų. 
Gi tos mažos klaidos yra bkteik 
neišvengiamoj. Neišvengiamos 
todėl, kad ne pas visus akto
rius yra tikras pasiryžimas loš-1
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labai 
estra-

t
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Bedarbis į puotą žiūrėjo;
Net seilė barzda nuvarvėjo:
Jis manė, atjaus jį ir paguos;
Ir nors kąsnelį mėsos jam duos.

žmogelis skaudžiai apsigavo;
Jis nei trupinėlio negavo... <
Jie viską suvalgė, išgėrė,
Ir kaulais savo šunis pašėrė.

Nei sekundos nelaukė ilgiau; 
Prislinko prie šunų arčiau;
Jis kaulą pačiupo vikriai, 
Ir jau rengėsi graužti skaniai.

Bet štai, nematytas reginys: 
Atplasnojo mėlynas erelys. 
Jis į kaulą žiūrėjo smalsiai; 
Nusilenkęs, kalbėjo balsiai.

“Aš esu ‘Nauja Dalyba;’ 
“Sutvarkysiu tuoj gamybą;
“Duosiu darbo, kiek norėsi;
“Šokt fakstrotus vėl galėsi.” .

“Malonios pažinties, ‘Dalyba/ 
“Ar būsi nuoširdi sargyba?”
Klausė aro bedarbis meiliai, 
Glostydamas jo plunksnas švelniai.

žmogus užsisvajojo giliai;
Manė, nereiks daugiau graužt kaulai. 
Bet aras virto plėšriu vagiu: 
Pavogė kaulą iš po akių.

Aras pakilo virš debesų . 
Ir skaniai nusijuokė iš tų, 
Kurie dar vis tiki pažadams 
Ir leidžias suvilti skriaudėjams.

Rytmetyj saulė pakilo augštyn;
Mėlynsiūlisępriėjo artyn: 
Ir spyrė bedarbį su koja, 
Už tai, kad sode naktavoja.

Bedarbis gatvėmis plumpsėjo, 
Bet “arą” pažinti pradėjo: 
Jis neglosto jo plunksnų švelnių, 
Išeičiai jieško kovos kelių.

Pjautuvas.

nūs yra tikras pasiryžimas loš-^ 
ti, kad he Viši aktoriai visada 
lankosi į praktikas, kad trūksta 
praktikų su scenerijomis ir kad 
trūksta aktoriams reikaling 
drapanų. Bet didžiausia $ 
priežastis, delei kurios įvykst 
trūkumai bei klaidos, yra ta, 
kad lošėjai, išsimokinę veika
lą, gauna tik sykį arba du sy
kius jį lošti. Reiškia, jiems 
nėra progos ištaisyti visas klai
das. Jeigu jie loštų tą patį 
veikalą tankiai, kaip ang
lai kad lošia, tai tada jie galė
tų lengvai visas klaidas ir klai
deles ištaisyti. Dabar gi nega
lima nei manyt, kad didelį vei
kalą pirmu sykiu lošdami su
loštų. be mažų klaidelių. Rei
kia žinot, kad kalbėt, judėt ir 
aktoriškai nuduot per dvi valan
das ir pusę būnant ant estrados, 
tai ne baikos. Reikia 
daug praktikų turėt ant 
dos ir su scenerijomis. Mūsų 
gi aktoriai to negauna.

Režisieriai, paėmę veikalą 
mokint, stengiasi įdėt į veikalą 
kuodaugiausia dailės ir kad ne
padaryti labai didelių klaidų. 
Gi su aktoriais režisieriam blo- , r 
ga todėl, kad jie aktorius pra
šyte priprašo lošt, užimt roles.4 
Taikiai pasitaiko, kad aktorius, f 

: užėmęs rolę, nenoriai ją moki-^' 
: nas, nes nemyli rolės. Režisie
rius gi negali duot visiems ge- 

. ras roles todėl, kad jų daug vei
kale nėra. Ir kuomet aktoriai, 
užėmę mažas roles, nesilanko' 
ant^praktiku, tai sunku esti mo
kintis veikalus.

Dabar pažiūrėkime, kaip ko
respondentai aprašo mūsų vai- • 
dinimus. Korespondentai gi ne
žiūri, keno kaltė, jie tik tyko, 
kad pagauti kokią nors klaide
lę ir aprašytį j 4- Kartais būna 
labai aišku, kad scenerijų arba 
veikalo kaltė, o korespondentas 
kaltina režisierių arba aktorius 
ir gana. Taipgi tankiai aprašo 
mūsų lošimus korespondentai, 
kurie visai nedalyvavę lošimuo
se, neturinti praktikos. Reiškia, 
patys negali lošt, o mokint gali. 
Gi būtų labai gerai, kad vaidi
nimus aprašytų tik tie, kurie 
mūsų scenoje dalyvauja per il
gus metus. Jie, be abejonės, 
parašytų teisingiau, nes žinotų, 
delko tos klaidos įvyko ir kat
ras aktorius geriau atliko rolę. 
Taipgi jie spręstų kiekvieną ak
torių pagal jo rolės gerumą. ’*

Mokinti gi aktorius per spau^- 
dą, taipgi nėra gerai. Daug 
pradžiamokslių aktorių kores
pondentai išveja iš teatrališko 
veikimo. Daug daugiau naudos 
neštų mūsų menui, kad ateitų 
tie korespondentai ant mūsų da
romų praktikų ir duotų pastar 
bas, negu kad per laikraštį mo-.. 
kintų.

J. Juška

dienomis 
vakarais 
iki 1
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LAIŠKAS DRAUGAMS listų kalinių mokančių aug 
lininkų darbą nėr, tai admi
nistracija yra priversta im
ti rev. politkalinius.) Be to, 
dar nubaudė po 2 mėn. be 
pasimatymo ir maisto gauti 
iš “laisvės”.

Kamerose su sveikesniais 
laikomi ir sergantieji džio
va, ekzema, trachoma ir kie
tomis ligomis. Ligoninėn 
paima tik tada, kaip negali 
visai paeiti. Pavyzdž., pas 
gydytoją nuvedus sergantį 
politkalinį K. čičinką, pa-

i jį, baltagvardietis

(Tąsa iš 2 pusi.)

pridėčkų ir geru noru nepa
jėgia akordo padaryti, o 
ypač tada, kai randasi daug 
kerų ir dažnai mašina užsi
kemša. Nekurie kriminal. 
kaliniai skundėsi Visčiui, 
kad tokio didelio akordo ne
galioja padaryti. Šalkaus
kui į durpyną atvažiavus 
Visčius pranešė, kad nepa
daro akordo, s k u n d ž iasi, 
kad perdidelis, tai Šalkaus
kas dar labiau savo fiziono-

* miją p a g r a ž i męs suriko: 
“Ponas Visčiau, kol pusę 
akordo nepadirbs—pietų ne
duok, jei kitą pusę7" nepa
dirbs, telefonu pranešk 
man — tai vakarienės ne
gaus, o kurie skundėsi sura
šyk pavardęs ir tt.”

Į mažais geležim užner- 
pliotais langeliais, be venti
liacijos 10 vietų autobusą, 
vakare sugrudo 26 žmones, 
kol 15 .kilm. parvažiavo, 
silpnesnieji apalpo, o visi 
kiti buvo šlapi ir iš autobu
so išėjo griūdami. Kalėjimo 
kieme pamatę Šalkauską pa
siskundė, kuris, kaip sūdė-'ir aš su tavim busiu.” Ku- felčeris Paulauskas sušuko:

. vėtą naginė susiraukė, ir'ris po to dar labiau kame- “Ponas daktare, aš jį gerai 
roj pradėjo išsivaikščioti. Į Pažįstų, senas simulantas?

simojo suduoti rev. politka
liniui Košt. Kazlauskui, pa
starasis nutvėrė Hibnerį už 
rankų ir neleido muštis. Vi
są laiką per langelį duryse 
žiūrėjo kameron sargas Du- 
linskas ką beprotis daro, 
bet duris atidaręs rėkdamas 
puolė Kazlauską, kam laiko 
Hibnerį ir parašė viršinin
kui raportą, būk tai Kaz- 

jlauskas jį mušęs, o beprotį 
padrąsino: “Nebijok, niekoJmatęs

Pasivaikščiojimo laike, juodieji “kurmiai” įsikraustę rausiasi 
(ir kameros orą “tyrina.”

spjaudamas sušuko: “Visus
trukšmaclariiiS- į kaiceip ; visus mūsų reikalavimus 
Saigas Antanėlis tuoj stve- iac|ministracija tik pasityčio- 
re paišiuką,, popiei į n pt a- ^avo jįs ne beprotis, bet 
dėjo surasineti. pavardes. 'simulantas, o simulantui nei 
Sąraše atsiduie ir tų pavai- vajsįų neį Rįtur vietos netu- 

.rinti ir tt.
Apie 10 d. birželio, ruošos 

laike Hibneris koridoriuj už
puolė sargą Tiškevičių, ku
ris ir pasistengė, kad Hib
nerį perkeltų į nuošalesnę 

. Beprotį perkėlė į 
! karcerio vienutę. Po to 

Rev. politkaliniams prieš daugelį sykių teko matyti 
terorą sunku pasipriešinti, i sumuštą Hibnerį sargų tem- 

—..nes sykiu dirba su deklasuo- piama Į # išeinamąją vietą 
tu elementu—kriminalistais mazgoti ir girdėti šaukiant 
kaliniais, kuriais, apart vie-1 pagalbos. Ne po ilgo išgir- 
no kito doresnio, nieko ne- j 
galima pasitikėti, nes meili
nasi administracijai, tikėda
miesi gauti gerą rezoliuciją 
malonės prašymui ir dova
nojimui trečdalio bausmės, 
kas daug priklauso nuo ka- 

. Įėjimo administracijos pa
liudijimo apie kalinio elgesį 
kalėjime.

Durpyne kaliniai per mė
nesį uždirba nuo 6 iki 11 li
tų, iš jų liečiami 30 nuoš. 
t. y. iŠ jų kalėjime gali nau- j 
dėtis 1,80 ir 3,30 lt., o liku- 

- sius atiduos iš kalėjimo iš
einant.

Administracija terorizuo
ja visus doresnius kalinius, 

, o labiausia stengiasi įvai
riais būdais terorizuoti rev. 
politkalinius, kaip prie dar
bų, taip ir kamerose. Pa
vyzdž, į rev. politkalinių ka
meras sodina žvalgybinin
kus, provokatorius, kurie 
prie rev. politkalinių atsi
duria tokiose sąlygose, kad 
kuo greičiausia iš kameros 
nešdinas, Pagaliau į vieną 
rev. politk. kamerą patalpi
na beprotį kalinį Hibnerį, 
kuris apie mėnesį laiko 
esančius kameroj teroriza
vo: guolyje atlikinėjo savo 
reikalus, išmatomis tepdavo 
sienas ir kitų guolius, dras
kydavo savo ir kitų drabu
žius, naktį nuo kitų grobda
vo antklodes. Jei kas ban
dydavo sudrausti, tai jis su 

kitu 
šaukdamas duodavo. Nors

. SArgąs aiškiai viską maty
davo, bet atidarę's duris ne 
beprotį subardavo, o rev. 
politkaliniams karceriu grą
žindavo. Pavyzdž., gegužės 

d. Hibneris sudavė rev.
politk. Pr. Kaminskui ir už-

dės, ant kurių Antanėlis tu
rėjo “gerą” akį. Pavyzdž., 
rev. politkalinis Rabinavi- 
čius tame autobuse nevažia-

J vo, bet jo ir kt. pavardės 
Antanėlio sąraše patilpo. 
Visas bausmes turės atlikti 
pasibaigus durpyne dar-i vietą, 
bams. 1

dome, kad vienas kalinys t. 
v. Rimkus užmuštas, o Hib- 
neris išvežtas į psichiatrų 
ligoninę.

Liepos 30 d. “Liet. Aide,” 
straipsnyj “Liguisti vokie
čių spaudos kliedėjimai apie 
Lietuvą,” tarp kitko skai
tome: “Kalinys Rimkus tik
rai mirė, tačiau ne kieno 
nors kankinamas, o del ne
laimingo atsitikimo, kuris 
įvyko pačiu kalinių tarpe ir 
tt.”

Gal “Liet. Aidas” paaiš
kins ir del rev. politkalinių: 
Klaud. Krestinaitės mirties, 
Valinskaitės netekimo pro
to, A. Noreikos apkurtimo 
ir k t. Aišku, kad Lietuvos 
kalėjimuose, žvalgyboje ka
liniai yra mušami, kankina
mi, kaip ir visuose buržuazi
jos ir fašistų kalėjimuose.

Fašistai visokiais būdais 
kalinius kankina ir terori
zuoja, ypač rev. politkali
nius, pavyzdžiui už šventi
mą Pirmą Gegužės prie 
mūs visų negalėjo prikibti 
ir savo budelišką pyktį išlie-

Bet patikrinus karštį nuti
lo, nes rado virš 40° 
patalpino ligoninėn.

Ligonių gydymas blogiau
sias, nors fašistai, del ma
sių akių, samdo kalėjimui 
specialistus gydytojus, bū
tent, Zachariną, Raulinavi- 
čių, Rėklaitį ir kt., kurie 
patys išsiplepa, kad į kalėji
mą ateina ne kalinių gydy
ti, o tik jų gyvybės palaiky
ti. Pavyz., gydytojas Ra
čiūnas po pirmo išklausinė
ja: “Ko kaltinamas? Kiek 
nuteistas? Kiek atkalėjai? 
Ko nori?” Jei pasiskundžia, 
kad skauda krūtinė, šonas 
ar kas kt., jei Račiūnas bus 
gerame ūpe, tai apžiūrėjęs 
prirašys kokių nors miltelių, 
o jei ne, tai pareiškia: “nu
ėjęs į karcerį pasigydysi” ir 
parašo viršininkui raportą, 
kad nubaustų. Geriausi ka
lėjimo vaistai—i odas, nat
rium salicilikum milteliai 
su gausiomis kreidos prie
maišomis.

Dabar kalėjimo ligoninėj 
guli apie 60 kalinių, tame 
skaičiuje ir 6 rev. politka
liniai—džiovininkai. O kiek 
yra sergančių džiova ir ki
tomis ligomis sveikųjų tar
pe, begalės, nes ilgesnį laiką 
pagyvenus blogame ore ir 
prie vienodo blogo maisto: 
nusilpsta širdis, plaučiai, 
akys, skilvys ir daugelis 
serga mažakraujyste, cin- 
ga, reumatu ir kt.

Tas pats yra ir

tada

paras kare erio prideda. 
Laikraščius išsirašyti lei
džia tik vietos buržuazinius' 
ir iš jų administracija 
svarbesnes žinias iškerpa, 
neleidžia nieko iš jų pasižy
mėti ir neilgiau vienos pa
ros kameroj laikyti.

Augant darbininkų judė
jimui “laisvėj”, fašistai rev. 
darbininkus puola ir terori
zuoja. Pavyz., nepilnais da
viniais, visoj Lietuvoj per 
sausio ir vasario mėn., įvy
ko 169 areštai, 51 adminis- 
tratyviai nubausta nuo vie
no ligi šešių mėnesių kalėji
mo. 14 ištremta. Per tuos 
du mėnesius 25 darbo žmo
nės buvo fašistinio teismo 
nubausti kartu 189-iems me
tams s. d. kalėjimo. Vien 
Kaune per tą laiką įvyko 
150 kratų.

Taip pat fašistai puola ir 
terorizuoja mus kalėjime, 
ypač tuos rev. politkalinius, 
kurie pirmą sykį pateko ka- 
lėjiman? Fašistai iš pra
džių stengiasi geruoju juos 
palenkti savo pusėn bei 
roru įgązdinti. Dažnai 
dina į žvalgybininkų 
provokatorių kameras, 
vyzdžiui, rev. politkalinys 
Sabalevičius laikomas žval
gybininkų ir kitokių tipų 
kameroj, nors jau nuteistas 
9 mt. s. d. kalėjimo. Žvalgy
bininkai, prie jų patekusįjį, 
administracijos pagalba, vi
saip prikalbinėja mesti re
voliucinį darbą, o nepaklau
siusį terorizuojd, pavyz. ka
lėjime žvalgybininkų buvo 
sumušti rev. politkaliniai, 
Pov. Jankauskas, Elkonas ir 
kiti.

Fašistai stengiasi kan
kinimais ir teroru padaryti 
mus invalidais, išardyti rev. 
politkalinių kolektyvą— vie
nybę ir kad su maldavimais 
pultumėm jiems po kojų, 
kaip kad puolė socialdemo
kratai ir eserai. Jokie fa- 
fašistų kankinimai mus ko
lektyvo—vienybės neišardys j kentėjo.

te- 
so- 
bei 
pa-

ir kovoje nepalauš. Bet dar 
labiau užsigrūdinę — stiprė- 
sime.

..Kauno s. d. kalėjimo 
Rev. Politiniai Kaliniai.

Carnegie, Pa.
Bedarbiai ir Verstini Darbai

Kaip visur, taip ir pas mus 
jau yra įvesta verstini darbai 
visiems pašalpą imantiems be
darbiams. Bedarbiams moka 
po 50 centų į valandą, bet 
gauna ne visas dienas dirbti. 
Pavyzdžiui: jeigu pavienis 
gaudavo po $2 į savaitę, apart 
to gaudavo anglis, drapanas, 
čeverykus ir šiek tiek ant lo- 

’ vos skarmalų. Tai dabar gauna 
tik $4 į savaitę ir daugiau 
------ Mat, čia dirba po 36

atomis ar kuo

davo padaryti, kai švęsda- 
vom demonstratyviai, tai 
administracijos dalies vedė
jas sadistas Korsikevičius 
prisikabino prie 4 drg. už 
atsisakymą Pirmą Gegužės 
eiti dirbti. Du drg. Rafą ir 
Druskiną tuoj išgabeno 7 
paroms karcerio, o kitus du, 
Rajeską ir Ėn. Sęgolovičių 
prievarta ištempė dirbtu
vėm ir ligi vakaro joje pra
laikė, nors jie tenai nedirbo. 
(Kad darbas visai nenusto
tų, tai karcerin dabar du 
uždarė, o kitus du tiems su
grįžus. Kalėjime krimina-

jinės algos, one būti vergais 
ir tik dirbti už prastą paval
gymą.

čia kiek pirmiaus veikė Be
darbių Taryba, bet tūlas ap
gavikas, H. N., ją pusėtinai 
apgriovė, pradėjo nesiskaityti 
su eiliniais nariais. Ėmė elg
tis kaip tikras diktatorius, o ne 
bedarbių, organizatorius. Tuo
met jis suorganizavo kitą vie
nutę, kurią jis užvadino 
“Block No. Two” ir perėmė 
visus pinigus, kurių buvo viso 
$15. Tai gi kol pinigų buvo, 
tai ir ta jų taryba gyvavo, bet 
kaip greitai pabaigė pinigus, 
tai taip greitai ir iškriko, kaip 
Grigo bitės.

Vienok tuo pačiu sykiu su
siorganizavo Glendale, Pa., Be
darbių Taryba, kur buvo tuoj 
imtasi už darbo, pradėta 
traukti narius į šitą tarybą ir 
jau šita taryba gyvuoja gerai. 
Dabar išrinko delegatą į Dar
bininkų Kongresą, Washing
ton, D. C., ir sukėlė užtektinai 
pinigų del delegato siuntimo. 
Kiekvieną sykį eina į pašalpos 
biurus ir kovoja už pašalpą ir 
rendas. Ir taip pat reikalau
ja, kad welfare apmokėtų ga- 
so bilas. Ir apmoka tiems, ku
rie organizuotai reikalauja, o 
su pavieniais veik nenori skai
tytis. Todėl visų bedarbių yra 
pareiga stoti į Bedarbių Tary
bas. O kurie dirba—turi or
ganizuotis ir reikalauti uniji
nės algos.

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, v< 
tuvių, kitokių grupių ir paVi«n 

Iš senų padara 
naujus pavei 
lūs ir kraja 
sudarau 
amerikoniška 
Reikalui esą 
ir padidinu t< 
kio dydžio, ik< 
kio pageidauji 
ma. Taipgi • »<. 
maliavoju įvai
riom spąlvOm. 
Kainos prieina
mos. PV

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

J. G.

Wilkes Barre, Pa
apielinkes mainierių 
eina pirmyn, tik gai-

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

šios 
streikas 
la, kad nėra vienybės tarpe 
mainierių. Senos unijos dar
bininkai, kiek jų randasi, ne
nori iš vien laikytis. Jie yra 
varomi į darbą senos unijos 
viršininkų. Ir kaip kiekvie
nam streike, taip ir šiam yra 
tas pats: jau ir pas mus da
bar darbininkų kraujas liejasi.

Pirmesnėmis dienomis strei
ko buvo Susirėmimai tik su se
na unija. Bet dabar jau rei
kia imtis ir su valstijos milici
ja (state troopers). Gruod- 

I žio 31 d. gana žiauriai puolė 
j Plymouthe, kur ir lietuvių nu- 

Senos unijos virši
ninkai viską daro, kad sulau
žyti š^streiką. Kaip viskas bus 
toliau ir kaip darbininkai lai
kysis, kad apsiginti nuo tokio 
didelio algų kapojimo, bus 
daugiau mūsų spaudoje.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

ELIZABETH, N. J.
LDS 33 kuopos susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 9 sausio (Jan.) L.D.P. 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakare.

Draugai ir drauges, būtinai turime 
visi dalyvaut šiame susirinkime, nes 
nuo* pirmiau turėjome atidėję keletą 
svarbių reikalų, kuriuos reikės da
bar apkalbėti ir užbaigti. Taipgi 
buvo atidėtas valdybos rinkimas, ir 
reikės rinkti duoklės už 1935 metus.

Sekr. V. K. Sherelis.
(5-6)
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t LIEPŲ ŽIEDŲ 
į ŠVIEŽIAS 
į MEDUS.

Daugelio prašymą gauti Jį 
X tikro bičių medaus jau^ 

išpildėme. Turime 40 
^galionų tikro, šviežio, lie-W 

pų žiedų medaus. * y* _________ »
į Už Kvortą 75 centą
f Už Galioną $2.75
f Naudokite medų vietoje 

cukraus. Nelaukite pir-
4* kimui medaus pakol turė
ki* site šaltį. Naudokite me- 

dų, kad neturėtumėt
Y šalčio!
X Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:

’t 427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEISIU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAINĄ 
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

409 Lorimer St.,
Pusė Bloko nuo “]

Brooklyn, N. Y.
Laisvės” Svetainės

License L-1370 j
Tel. Stagg 2-2996
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kituose nieko. .... ___  ...
Lietuvos kalėjimuose. Patyg valandas į savaitę, tai "uždir- 

ba $18. Tad jis turi būti na
mie iki jo tas uždarbis pasibai
gė, tuomet ir vėl gauna dirbti. 
Kaip sakiau, jis uždirba $18, 
tai jų visų sykiu negauna, bet 
tik po $4 į savaitę ir tą pačią 
dieną, kada gaudavo pašalpos 
čekius. O su šeimynomis irgi 
gauna tik du sykiu tiek', kiek 
ant pašalpos būdamas. Vadi
nasi, yra įvesta tikra vergija. 
Nors dabar gauna du sykiu 
tiek, kiek ant pašalpos būda
mas, bet turi viską iš tą pini
gų pirktis, kur nei biskio nėra 
daugiau, dar veik mažiau, o 
turi dirbti prasčiausius ir bjau
riausius darbus. Tai ką reiš
kia pbno Roosevelto NRA nau
joji dalyba.

Tie dabartiniai darbininkai, 
buvę bedarbiai, jau pradeda 
gruzdėti, neužganėdinti tokia 
nauja dalyba. Viena išeitis 
darbininkams^ tai organizuotis 
ir streikuoti, ir reikalauti uni-

“Kalinių Globos Draugijos” Į 
buržujai prie šampano susi
rinkę išsiplepa: štai “Liet. 
Žiniose” vasario mėn. 17 d. 
numeryje tarp kitko skaito
me “Šiaulių s. d. kalėjime 
apie 30 nuoš. visų kalinių 
serga jau atviros formos 
džiova. Džiovininkai kali
niai gyvena kartu bendro
se kamerose su dar nesusir- 
gusiais džiova. Kalėjimas 
prikimštas, kameros drėg
nos ir perpildytos kaliniais 
ir tt.”

Laiką išnaudojame lavi
nimuisi, nors administracija 
įvairiais būdais trukdo, ne
leidžia geresnių mokslo va
dovėlių. Registruoja rašo
mąją medžiagą, kad be jų 
žinios negalėtų parašyti 
apie kalėjimą ir kt. Jei kra
tos laike randa ką nors ne-

SCRANTON, PA.
ALDLD ir LDS kuopos bendrai 

rengia “Tea Party”, arbatos vakarėlį, 
trečiadienį, 9 d. sausio, Workers Cen
ter, 416 Lackawanna Ave. Kviečiam 
visus apielinkes draugus ir drauges 
atsilankyti ir praleisti linksmai va
karą.

Komisija.
(5-6)

BINGHAMTON, N. Y.
A.L.D.L.D. 20 kp. susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį, 10 d. sausio, 
A.P.L.A. kliube, 315 Clinton St. 7:30 
vai. vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių 
reikalų apkalbėti, taipgi reikės iš
rinkti delegatas į A.L.D.L.D. 12 aps
kričio metinę konferenciją, reikės pri
sirengti prie kuopos vajaus del ga
vimo naujų narių. Tad visi ateikite 
ir naujų narių atsiveskite.

O. Girnienė.

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 kp. metinis susirinki

mas įvyks 8 d. sausio, 7:30 vai. va
kare, 15810 Holmes St. Visi nariai 
malonėkite dalyvauti, nes turim daug 
svarbių reikalų apkalbėti. Nepamirš
kite atsivesti ir naujų narių. Taipgi 
nepamirškite užsimokėti dukles ir at
siimt literatūrą.

Valdyba.

SVIESKITE SAVO

VAIKUS1“ JAUNIMĄ!
UŽRAŠYKITE JIEMS

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

Mėnesinis 
• 24 Pu81apil* 

^^Prenumerata—50c. Metams 
Antrašas:

C^^^New Pioneer”—50 E. 13th St., New York

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



: Mainieriy Streiko Nanticoke Apielinkėj
ITICOKE, Pa.—Jau pir- stubų, nes ten daugiau kom- 
juvo rašyta, kad Nan- paniškos stubos. Manė, kad 

apielinkėj mainieriai mainierius nugązdins.
į streiką prieš diskrimina- Ant rytojaus tas pats gelton- 
dėjimą lentų ant karų, lapis praneša, kad seredoj 

daugiau anglių prikrautų, ■ mainieriai sugrįžtų į darbus ir 
nukirtimą mokesčių. tada jų reikalavimus svarsty-
Dabar noriu pasakyti apie šią. Mainieriai, neapsigaukit 

į /pikietą: jeigu mainieriai su tokiais pažadais, nes jau ne 
tip kovotų visą streiko laiką, vieną sykį tuo būdu sulaužė 
aip jie kovojo I 
lėtnyčioje, gruodžio 27 ir 28,! 
ai tikrai būtų verti kovotojų laiku yra geras 
’ardo ir būtų galima laimėti energijos kovot už duonos kąs- 
"reiką. Nors mainieriai ne- nį. 
iii tikėtis iš Maloney nieko - 
?ro, bet jie ir patį Maloney: 
.ikj/tų prie sienos ir privers-:

jį skaitytis su eiliniais na-! 
lis.

ketverge ir streiką!
Pas mainierius dabartiniu 

ūpas. Pilni

Ir taip turėtų laikytis.

' ■ .................... .... ■ 'H ............... —

Norint būt laimėtojais, turit 
lankyt kiekvieną unijos susi
rinkimą ir griežtai reikalauti 
iš jūsų viršininkų skaitytis su 
eiliniais nariais. Šitos nau
jos unijos viršininkai taip pat 
neturi tikro revoliucinio su
pratimo ir nusistatymo. Jie 
lengvatikiai. Jie dar tikisi, 
kad Maloney jiems kalba iš 
tikros širdies del jų gero. Bet 
jisai juos taip mulkina. Todėl 
eiliniai nariai, geriau susipra
tę, turite eiti į susirinkimus ir 
neprileisti jumis suvedžioti ir 
parduot, kaip pirmiaus buvo 
su jumis daroma.

Kor.

Iš SLA 3-čio Apskričio Suvažiavimo
PITTSBURGH, Pa.—Gruo

džio 30, 1934, buvo SLA 3-čio 
i Apskričio suvažiavimas, kur, 
apart apskričio valdybos ra
portų ir išrinkimo naujos val
dybos, buvo 
nai apie viso 
kalus. J. K. 
tavo, ką jis 
SLA Centre, štai jo kalba:

Apie trys šimtai tūkstančių 
dol. bonais (kur yra pirkti už 
susivienijimo pinigus) nei maž 
nėra verti daugiau, kaip ta 
popiera, ant kurios jie para
šyti. Ir už tai jau yra daro
ma, kad nariams pakelti po 10 
c. ant dolerio, arba ant šimto 
apdraudos po dešimts dolerių. 
Visi Pildomosios Tarybos na
riai jau yra pasirašę, kad po 
10 c. būtų pakelta ant dolero, 
arba ant $150—$15, ant
$300—$30, ant $600—$60, ir 
ant $1,000—$100. Tai reiškia, 
tiek jau yra užsimojus SLA 
Pild. Taryba pasilaikyti iš vi
sų SLA narių posmertinės (ap
draudos). Kuomet narys mirs, 
tai jau jis pilnos savo posmer
tinės negaus, jau jam bus ati
traukta po minėtą skaičių, 
kaip viršuje yra nurodyta. Tik 
aš vienas pasipriešinau ir su
laikiau, nepadėjau savo para- ’ kad SLA neturi1 šimto nuošim- 
šo po minėta rezoliucija. Bet 
vstiek reikės sumokėti po mi
nėtą sumą. Jeigu nebus ati- 

jtraukta iš apdraudos, tai turės 
■ nariai “ekstra” sumokėti, kad 
iatpildžius tuos nuostolius, ką
pasidarė nukritimu bonų. Ir! SLA pastatyti gerai finansiš- 
kad tiktai būtų gana. į kai, nes kitaip nebus galima

Tai taip Mažiukna raportą-j leidimą.
vo apie Susivienijimo LA. bo- 
nu nukritimą.
SLA Pildomoji 
gudri. Jeigu ji tuoj užkraus 
nariams po dešimtį dolerių ant 
šimto apdraudos, tai nariai 
prieš tai tuoj sukils ir daug 
pames susivienijimą. O apie 
naujų narių gavimą negali bū
ti nei kalbos. Tad suskyma- 
vo, kad reikia atitraukti iš 
posmertinės po $10 ant $100. 
Bet dar, tariant Mažiukuos 
žodžiais, kažin ar to užteks? 
Dar gal reikės kita tiek na
riams sudėti, kad atpildyti tą 
pražudytą SLA turtą, ką po- 

anamie mainieriams davė j nai padare beviešpataudami su 
išsinešti iš kompanijos; teroro pagelba prieš eilinius

.ada streiką iššaukė nau- 
unijos nariai, tai senos uni-i 
nariai, ypač viršininkai, 

nai priešinosi, bet nieko 
(kirto, nes eiliniai nariai su- 
ganizavo gerą būrį, apie 

ir visi stojo į mūšį. Stojo 
cket line” ne tik vyrai, bet 
oterys, ir vaikai. Susikir- 
su skebais, vienai mote-, 

i nudraskė visas drapanas, 
’iem skebam galvos suža
is ir dantys išmušti.

Vietiniai senos unijos mai- 
aieriaii norėjo eiti į darbą, kaip 
nauj/a unija iššaukė streiką, 
bet šiitą sykį nedrįso eit. Kat
rie Bandė eit—buvo sulaikyti. 
Ir atvažiuojanti automobiliais 

eriai gavo apmušti. Pikie- 
o linija sustoja ant kelio ir 
aekyieną sustabdo, klausia, 

[važiuoja. Jeigu nesako, o 
ebėta,. kad su darbiniais 
južiais apsirengę, tai ir ne
didžia.

kur 
pas] 
dra 
pra’

Ketverge sudaužyti 4 auto
mobiliai ant tiek, kad nebus 
galinljia sutaisyti, 
žė i 
licijaĮ irgi stovėjo su pikieti- 
ninkaįs. .Būk tvarką daro, bet 
r policija patarė
<ręiči&u neštis namo, 
unlj'ųs ’mšinieriai buvo 
ganiįsavę mušti naujos 
.nairiierius, bet kap jie

Viso sudau- 
automobilių. Vietinė po-

skebams 
Senos 

susior- 
unijos 
pama

tė,'kad naujos unijos daugiau, 
,ai nedrįso priešintis. 1

Keista! Vieni mušasi, kad; 
jaugiau užsidirbti, o kiti, kad i 
mažiau mokėtų. Senos unijos 
viršininkai siuntė telegramą 
gub. Pinchot, kad atsiųstų 
“state troopers”, bet jis ne
siuntė. Žinoma, ne iš meilės 
kovingiems mainieriams jis 
taip pasielgė, bet todėl, kad 
kaip ponas Pinchot kandida
tavo į senatorius, tai šios kom
panijos jam buvo priešingos 
ir jis nebuvo išrinktas. Tokiu 
būdu jis trooperių nesiuntė, 
nes jis dar bosas lig 15 d. sau
sio.

GriJ'jdžio 31 d. vietinė spau
da dj elėm raidėm pagarsino, 
kad 
dale ’kasyklos uždarytos ne
ribotam laikui, nes prie tų ka- 

r daugiausia “trouble”.

Jiss, Wanamie ir Avon-

Aukosite “Laisvės” Bazarui?

kalbama ir abel- 
susivienijimo rei- 
Mažiukna rapor- 
matė ir girdėjo

narius, per eiles metų nepri- 
sileisdami darbininkų narių, 
kad nepamatytų, kaip jie ve
da organizaciją. Tai labai gera 
pamoka tiems nariams, ką po
nams į skvernus įsikibę paskui 
sekė. Bet del šitų nesusipra
tusių narių ir sąmoningi nariai 
turi nukentėti.

SLA neturi laisnių New Yor
ko valstijoj. Priežastis yra ta
me, kad SLA neturi šimto nuo
šimčių apdraudos fonde. New 
Yorko valstijos apdraudos de- 
partmentas surado, kad ŠLA 
turtas nupuolęs kur kas že
miau šimto nuošimčių ir tokiu 
būdu atėmė laisnius ir uždrau
dė daryti biznį jau per visus 
1934 
joj. 
vo. 
apie

metus New Yorko valsti- 
Taip Mažiukna raporta- 
Kuomet buvo užklaustas 
tai, Mažiukna sako:

t Galime Gauti Įvairiu Sovietų Produktų, Bet Juos 
Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Auky.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
( ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisvės” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
Įžanga 10 centų ypatai.

tzarui bus renkama dovanos. Prašome visų dienraščio 
mčjų, visų ' simpatikų revoliucinio judėjimo, ką tik 
jL išgalint paaukoti bazarui.

jus bus tarpe 38% ir 40 % J bandys nukreipti minių aty- 
Tas viskas daroma, su unijos nuo to, kas daroma kon

grese. Savo nuodingos pro
pagandos dujomis, ryšyje su 
Hauptmanno byla, kapitalis
tų laikraščiai suteiks prie- 

....................................... J danga, po kuria Roosevelto 
Kas bijosis išeiti priešjkongresas galetųtyliaiišlei- 

šiuos reikalavimus, tai visus to-' sti žalingus darbo minioms 
kius bailius kišti į užpečkį, o įstatymus, be masinių pro
ne į lokalo valdybą.

Siuvėjas.

bininkų, reikalus, tai visi Ro- , 
chęsterio siuvėjai atsimenate 
kaip Rimkus šaukdavo lokalo 
.susirinkimuose: “Ta unija, tai 
žydelių unija.” Į kiekvieną 
unijos parėmimą darbininkų 
judėjimo. Rimkus . rėkdavo: 
“Atmesti, tai ne mūsų daly
kas.” Kriziui 'palietus kriaučių 
industriją ir Rochesterį kliudė, 
taip kad iš daugiau kaip tuzi
no fabrikų paliko praktiškai 
tik 3 stambesni fabrikai po 

I unijos kontrole.
Neliko nepaliesta ir Amal

gameitų unija, Bedarbei di
dėjant, unijos viršininkai pa
keitė unijos-veikmę nusileidi
mais bosams su “pigesnio” 
darbo darymu ir, su tuom, al-1 
gų nusimušimu. Ir 1932-33 m. 
siuvėjų algos daėjo iki $7 ir 
$7.50 savaitei. Taip valdžios 
skaitlinės rodė. Ši skalė pa
imta ant pusės laiko darbo va
landų, kurių būs tarpe 20-22.

Iš nepakenčiamų sąlygų iš
siveržė iš darbininkų reikala-

Buvo priimta rezoliucija už vimas numažinimo duoklių ’ leidžia prie jo po kelis as- 
bedarbių ir socialę apdraudą. nuo $1.75 į mėnesį iki $1. Uni-imenis pasikalbėti ir patys, 

rTi,zx,-^ o-rrVin o 1 r. V c ! TAS VI l’Ml TI 1’11 k SI 1‘ l’ŠPl’n ni’ipš Hll- m n UnnnlvMOnvlzs «->vxn'Tr,

O kur Rimkai—Sve- < nėjų pašmeruoti, draugiškai 
;jo šiuo klausimu ? j eigįasį su Ralinju. Haupt-

i mannas nesuvargintas, ir 
'geriau atrodo, negu laike 
savo arešto; ir apsirengęs 
brangesniais drabužiais ne- 

unijos neapykanta. Duoklės Lindbergh, kuris vi*
pasilieka tos pačios, dirbi ar suomet dėvi brangius dra- 
nedirbi. Užgyrimas sutarties,! bužius, nežiūrint, kad nu- 
tarpe unijos ir darbdavių i duoda, būk nepaiso, kaip jis 
1933 metais, kur leido bosams Į apsirengia.

Ipi- Nu°dinga Kapitalistų Pro-

u m, 
du

gaištas dienas po $6 vieton 
dabar imamų $8; kad “Tėvy
nės” redaktorius nūsimažintų 
algą tik iki $’35 į savaitę; ir 
kitiems centro ir spaustuvės 
darbininkams algas žymiai su
mažinti ;, kad neversti narius 
keltis iš didesnių skyrių į ma
žesnius, kad bedarbiams teikt 
paskolą ir ant toliau; kad pa
reikalauti iš moksleivių, kurie 
jau yra mokslus baigę, kad 
sugrąžintų visi paskolas, ku
rių susidaro apie $7,000 ir tuos 
visus pinigus paskirti į bedar
bių fondą; kad aiit toliau bū
tų moksleiviams duodama kuo 
mažiau paskolos, o didesnę da
lį skirti į bedarbių fondą; ir 
taip pat jaunuolių apšvietos 
fondo gerą dalį skirti į bedar
bių fondą. Kita, kad SLA 
sekretorius ir visa Pildomoji. 
Taryba paskelbtų organe “Tė
vynėj” visų bonų vardus, kur 
jie yra pirkti ir kiek jų vertė 
buvo, kaip pirko, ir kiek daT 
bar.

pagelba, po priedanga “pi
gesnio” darbo.

Pragyvenimo reikmenys pa
brango, o uždarbius muša. I 
Taigi mes visi turime reikalau- Į 
ti algų pakėlimo, vietoj numu-1 
Šimo.

testų bei sujudimų.

HAUPTMANNĄ PINK; 
GAIŠ REMIĄS GELTON- | 

LAPIŲ LEIDĖJAS 
HEARST

(Tąsa iš 1-mo pusi.)

Teisme Hauptmannas ga-1 
na smagus; tikisi, kad bus 
paliuosuotas. Jis sėdi su 
laisvomis, nesu rakintomis 
rankomis; sargybiniai p ri

NAMAI

Laikrodžių
Vedybinių

1st. 1892

Tuom sykiu buvo atsilankęs 
nuo fraternalių organizacijų 
atstovas, d. Carl Ilackert, ku
ris kalbėjo apie 15 miliutų, 
pažymėdamas, kad reikia ne 
tiktai priimti rezoliuciją, bet 
reikia sykiu ir atstovą išrink
ti. Taip pat jis* nurodė, ką 
reiškia bedarbių ir socialė ap- 
drauda. Delegato nerinko, nes 
didžiuma dar taip mano, kad 
delegato suntimas visiškai ne
reikalingas, todėl ir nesiuntė, 
nors tas yra labai svarbus rei
kalas visos darbininkų klasės.

šitas SLA 3-čio apskričio su-

jos viršininkai išėjo prieš nu-;matyt, Hauptmaųno apgy- 
mušimą. C 1 ‘
tikai stovėjo ___ _________
Nagi aiškino, kad liet, loka
lus mažiausias, o kiti lokjalai 
vistiek nubalsuosią, tai mūs 
lokalui neužsimoką nei prie
šintis, nes galima užsitraukti 
unijos neapykantą. 1______

Laikrodėliai

Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame’ 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virS $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street J

Brooklyn fl
Bet., Graham & Manhattan Avės. |

Nors ponas Vinikas ir rapor-fvažiavimas buvo labai gyvas ir 
tuoja nariams, kad SLA. tur
tas yra 107 nuošimčiai, ir kny
gose yra įrašyta, kad SLA tur
tas yra virš $1,500,000.00 bet 
New Yorko valstijos apdrau
dos department© negali taip 
apgauti, kaip jis apgauna 
SLA narius. Ir apdraudos de- 
partmentas, pažiūrėjęs, kokius 
SLA bonus turi, tuoj pareiškė,

rimtai buvo viskas diskusuo- 
jama. Delegatų buvo 38; su 
svečiais suvirš 40 dalyvių.

Keikia pasakyti, kad ponas 
Mažiukna pasirodė atviras ir 
pasakė, ką matė ir girdėjo 
SLA Centre, viską pareiškė 
nuo SLA narių neslėpdamas. 
Toks Pildomosos Tarybos na
rio pasielgimas yra pagirti
nas.

čių savo turto apdraudos fon
duose ir tuoj sulaikė del SLA 
leidimą-laisnį šioje valstijoje.

Dabar Bagočius dirba, kad 
atgauti laisnius. Bet kaip tu 
juos atgausi? Juk reikia pirma

Delegatas J. G.

Rochester, N. Y

Bet ką Bagočius paiso, juk 
Mat bagočinė jis vis viena gaus gerai apmo- 

Taryba yra ' keti; todėl jis ir dirbs del SLA 
nors jo darbas ir jokios nau
dos neneša susivienijimui, tik 
nuostolius.

Mažiukna sako: Mes pirma 
manėm, kad ponai advokatai 
ir daktarai yra labai gudrūs ir 
žino, kaip reikia SLA turtą 
valdyti. Bet dabar pasirodė, 
kad tie ponai nei kiek nesu
pranta daugiau už darbinin
kus, nes kaip reikia pirkti koki 
bonai, tai tie ponai turi sam
dyti kitą žmogų, kuris turi 
jiems nurodyti, kokius bonus 
reikia pirkti.

Mes pirma sakėm, kad tie 
ponai daugely vietų 
lesni už paprastus 
kus. Tik vieno jų 
darbininkai negali

-kaip tai: pasiimti sau dideles 
algas, keliones ir sugaištis, na, 

Į ir ant kitokių biznių jie yra 
[specialistai. O šiaip jau orga
nizacijose jie yra tikri jurgiaų 

Kuomet Mažiukna pabaigė 
j kalbėti, tai delegatas, K. Šin
kūnas, pareiškė, kad per Chi- 
cagos seimą vienas 40 kuopos 

[delegatas praleido atvirutę su 
labai bjauriai numaliavotu bol
ševiku. Toj atvirutėj džiau
gėsi, kad jau apsidirbo su bol
ševikais. Šinkūnas sako: Apsi
dirbo su bolševikais, bet sykiu 
apsidirbo ir su .puse miliono 
dolerių, kurį ponai praganė.

Buvo priimta pora rezoliuci
jų : vieųoj rezoliucijoj buvo 
pažymėta, kad nekelti ekstra 
mokestį po 5c. į pašalpos lė
šų fondą, kad vieton to SLA 
Pildomoji Taryba pati sau nu
simuštų algas; sekr. nusima- 
žintų iki $35 į savaitę, už su-

Lietuvių Amalgameitų 203 
Lokalo Įvykiai

Pradedant su rinkimais 
1933 metų lokalo valdybos ir 
Jungtinės Tarybos atstovų, ka
talikai darbininkai sudaro di
džiumą rinkimuose ir išrenka 
savo atstovus, čia geras daly-

išimti 15% iš uždarbio, kąipo 
“paskolą”. Tie “geri” par 
jonai, Svetikas su Rimk 
kalba už tokią sutartį. Ti 
kad šiandien visi siuvėjai jau 
mato, kad tos paskolos ir 
matys daugiau.

Sumažėjus uždarbiams ant 
tiek, kur nepakanka nei pusei 
pragyvenimo, darbininkai pa
siliko su mokestimis unijai ne 
mėnesiais, bet metais, 
unijos viršininkams irgi plasi- 
rodė—bedarbė gali paliesti ir 
jų pėdės, tai pakelia klausi
mą “check Off” sistemos (išė
mimas duoklių iš uždarbio per 
kompaniją). Ar žinote, ką 
Rimkus yra pasakęs 203 lųka- 
lo susirinkime, liepos 1934 m., 
ant to klapsimo: “čia, tai yra 
geras sumanymas, dabar visi 
turės užsimokėti, kas tik nori 
dirbti. O “diūsus” reikia mo
kėti vistiek.” Svetikas argu- 
m e n t a v o “diplomatiškai”. 
“Turime taikytis prie didžiu
mos: vieni lokalai užgyrė, kiti 
užgirs. O mūsų lokalas nepa
darys nusvėrimo, tai gal nebū-

ne-

paganda iš Teismo Rūmo
Į teismą* yra suspitę 500 

kapitalistinių laikraščių re
porterių. Savo pleperiškais 
rašymais jie lengvai nustel
bė net prezidento Roosevel- 
to radio prakalbą, pasakytą 
pereitą penktadienį.

Kapitalistų spauda savo 
begalinėmis pasako m i s 
apie tą teismą stengia
si užglūšinti viską, kas lie
čia darbininkų ir farmerių 
reikalus. O kadangi Jung
tinių Valstijų kongresui yra 
įteikta sumanymai 
Komunistų Partiją, 
darbo unijas, prieš streikus 
ir kiti reakciniai įnešimai, 
tai kapitalistų laikraštija 
tokiomis mali-malienėmis

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

kas, kad katalikai darbininkai tų gerai balsuoti prieš.” Check 
lanko susirinkimus. Tačiaus off sistema priimta.

prieš 
prieš

MONTREAL - CANADA ’

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
Notaras

- . ... <1

20 St. James St. East
Tel. HArboar 3424 '

yra žiop-; 
darbinin-1 
“mokslo” 

sukirsti,

lanko susirinkimus. Tačiaus 
katalikai darbininkai lanko 
didžiumoj tik , kada būna 
rinkimai.

Rašėją šios korespondenci
jos yra pasiekusi žinia, kad 
kun. Bakšys užsako eiti vi
siems katalikams darbinin
kams ir balsuoti už savo gerus 
parapijonus. čia būtų neblo
ga, jeigu klebonas ragintų eiti 
į visus susirinkimus. Bet kuo
met tik į rinkimų ir balsuoti į 
už “gerus”, parapijonus, tai1 
jau čia reikia pakalbėti atski-, 
rai apie jų gerumus, ir kas jie 
per vieni. .

Pirmieji du: Svetikas, loka
lo pirmininkas, ir Rimkus, bu-Į 
vęs delegatas į Amalgametų | 
konferenciją, 1934, gegužės 
m.

Svetikas, atvažiavęs iš Broo- 
klyno, nešdavosi progresyviu 
ir dainuodavo “Uchnem”. Pasi
traukęs nuo progresyvių, prisi
taikė prie katalikų ir dabar 
esąs pirmininku “Vlniaus At
vadavimo”, ir esąs “geras” pa- 
rapi jonas. Rimkus, buvęs na
rys LSS. 7 kp., bet po Taime
rio “raidų” taip išsigando, kad 
irgi nubėgo prie parapijos pa
sislėpti. Jau gavo net ir pa
rapijos knygas peržiūrėti už 
1933. Taipgi yra aukavęs virš 
pusantro šimto naujai lietuviš
kai bažnyčiai.

Imant Amalgameitų uniją 
prieš šį krizį-bedarbę, kuomet 
unija atstovavo šiek tiek dar-

Tie visi klausimai tiesiogi
niai paliečia mus visus darbi-

gerieji” pa- 
viršįnin- 

rieš 
kun.

ninkus. Bet tie 
rapijonai, užtardami 
kų sumanymus, išeina p 
darbininkų reikalus. Ir 
Bakšys pataria balsuoti už ge
rus parapi jonus.

Kodel Rimkus Su Sveti 
Taip Daro?

Amalgameitų unijos v 
pasiryžusiai darbuojasi, 

: palaikyti kompanijas biznyje, 
i skolindami pinigus ir nun^ušdi- 
'nedarni darbininkams uždar
bius. Ir bile pasipriešinus jų 
' planams darbininkai baudžia- 
'mi išmetimu iš darbo. Svętikas 
su Rimkum, bijodami to, įie tik 
nekovoja, bet dar pataikauja- 
tupčioja prieš tuos “žydeįius”, 
kad užtikrinti sau darbus. Tai 
ar verta klausyti klebono, rem
ti tokius bailius, kaip Svetikas 
su Rimkum.

ku

adai 
kad

Žodis į Katalikus Darbininkus
Prasidėjus - naujam sezonui, 

prasidėjo ir naujas uždarbio 
kapojimas po visas dirbtuves.

Jau yra žinios iš Fashion 
Park, kad kirpėjams numušė 
15%; prosytojams nuo 55c. už 
švarką iki 20c.; antraraijikiam 
beisteriams nuo 47c. už 
ką iki 27-28c.; rankovių 
jams nuo 15c. u_ __
įdūrimą iki 8c. A beina i

švar- 
dūrė- 

už raijkovės 
sudė-

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitemyti adresą ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Teleronai: Bell—Oregon 5136 
Keystone-—Main 1417



LAISVfi
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organizuotai reikalauti,

7,400,000 Vaiky Ameri

Komitetas.

SKAITYKIT IR PLATIN

PAIN-EXPELLER

KILLS PAIN

f

KIT “LAISVĘ”

kitko, 
Choro

Bus 
šį parengimą,
mus “Laisvėj*

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Sveikatos Kultūros Draugija ren
gia prakalbas sveikatos klausimu 8 
d. sausio (January), Osvaldo Kibu- 
rio svetainėje, 948-950 Jamaica Ave., 
8 vai. vakare.

Anglų kalba kalbės Dr. Mozart, 
temoje: “vaikų auklėjimas ir mais
tas.” Lietuvių kalba kalbės P. Balt- 
rėnas, temoj: “vidurių užkietėjimas.” 
Kviečiam visus atsilankyti ir išgirsti 
šiuos svarbius klausimus.. ..

Rengimo Komisija.
(5-6)

C. BROOKLYN, N. Y. 
BROOKLYN, N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas Įvyks 
pirmadienj, 7 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Laisvės raštinėje. Visi nariai ir 

i draugai malonėkite ateit ir narių at- 
1 sivest prirašyti. , , ■

A. Baltaitis. .
ALDLD 24 kp. riiėnesihis susiriri-

šeštas Puslapis Pirmadfenis, Sausio 7,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
----- _________ ______________ _______ ;_______ . •______________ 4 j ‘ \ '
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Prieš "Sales Tax’ Sistemą, už Padidinimą 
Pašalpos Bedarbiams Šiandien Demons

tracija prie City Hall New Yorke
Šiandien, pirmadieni, laike 

pietų, visi, kurie nedirbate, ei
kite į demonstracją prie City 
Hall New Yorke. Bedarbių 
Tarybos rengia šią demonstra
ciją. Bus reikalaujama, kad 
miesto valdžia pakeltų, visiems 
bedarbiams pašalpą ant 25 
nuo& ir kad tuojaus panaikin
tų tą bjaurią “sales tax” siste
mą kuri apiplėšia darbo žmo
nes. p *! . •' ’ • .

Niekas kitas neiškovos šių 
ikalavimų mums, kaip tik 

mes patys, darbo žmonės. Val
džia gali ištesėti pakelti be
darbiams pašalpą. Valdžia ga

Ar Jau Visi Prisirengę 
Prie Garsiąją Debatų?

Tai bus pirmas toks įvykis 
Brooklyne tarpe lietuvių. Sau
sio 10 d., vakare, Piliečių Kliu- 
bo svetainėje, smarkiai susi
kirs dų čia gimę lietuviai jau
nuoliai, būtent Johnnie Orman, 
komunistas, LDS. lietuvių jau
nuolių nacionalis sekretorius ir 
Keistutis Michelsonas, narys 
socialistų kuopos. Debatų te
ma bus: “Ar Bolševikai Išpil
dė Prižadus, Padarytus Prieš 
Įsigalėjimą Rusijoj?” Tai be 
galo svarbi tema. Debatorių 
pareiga bus išaiškinti, kuris 
kelias buvo ir yra geresnis 
darbininkų, klasei: komunistų

/ar socialistų. Jie, žinoma, tu
rės pasverti, ką davė komu
nistų , vadovaujama i

li apkrauti taksais turčius, ka
pitalistus, išnaudotojus, vietoj 
uždėjmo naujos naštos ant 
plačiausios visuomenės formo
je “sales tax”. Kadaise, kuo
met nebuvo miesto majoru, 
pats LaGuardia prakeikė “sa
les tax” ir sakė; jog tai bjau
rus apiplėšimas darbo žmo
nių. Bet šiandien jis pats tą 
naštą uždėjo ant1 mūsų. ’Mes 
turime ją nuversti, ši demon
stracija bus smūgis LaGuardi- 
jos valdžios šiam užsimojimui.

Dalyvaukite visi ir visos, se
ni ir jauni. Būkite prie City 
Hali, stokite į eiles demon
strantų !

Maisto ir kavos būsią duoda-1 ji sutinka už $5 arba už dau- 
ma kasdieną nuo 12 valandos ------- ’—-
iki 2 vai. ir nuo 5 v. iki 7 vai. 
Nebūkite alkani. Eikite į tas 
vietas ir reikalaukite, kad 
duotų pavalgyti. Paprastai, to
kiose vietose duoda tik senų 
“sandvičių” ir juodos kavos, 
bei šiaip netikusio maisto. Rei
kia 
kad duotų sveiko, gero mais
to.

giau per mėnesį išvesti turčių 
šuniukus “del pasivaikščioji
mo”—del nusišlapinimo ir ki
tų reikalų, bent sykį į parą!

PARDAVIMAI
' ■*v f ; • ■ ’ ' ‘ •

Parsiduoda Lunchroom, labai ge
roje biznio vietoje, yra ir alaus lais- 
niai, galima daryti geras pragyveni
mas, vieta apgyventa įvairiom tau
tom. Pardavimo priežastis savinir' 
mirtis. Kaina bus prieinama, nes 
rime būtinai parduoti. Tad kreip 
tės tuojau šiom antrašu: Mrs. Empia 
Neal, 67 Furman St., Brooklyn, N.

(3-8}

ko 
;u- 
ki-

i.

LORIMER RESTAURAN1
LIETUVIŲ VALGYKLA ' J

Visokią Rusią Šviežus Valgiai, Gaminami f LietuvfŠki
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit.
PABANDYKITE! J f • / *

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

koje Faktinai Badauja
' ■ "* . : > . I ii' 1 iiiPennsylvanijos Kotelyje lai-

Jūsų Gyvybė Gali Bile 
Dieną Supleškėti Gaisre

Pereitą trečiadienį Brookly
ne, nakties laiku, užsidegė vie
nas gyvenamas namas. Bege- 
sinant jį žuvo du ugniagesiai 
ir 40 tapo sužeista. Jeigu tik 
kelias minutes ilgiau nebūtų 
pribuvę ugniagesiai, tai visos 
tame name gyvenančios šeimy
nos būtu supleškėję. Pasirodo, 
kad Didžiajam New Yorke yra 
apie 67,000 namų, kurie yra 
niekas daugiau, kaip gaisro 
slastai. Pripažįsta tą ir val
džia. Tie namai vadinasi “te
nement houses”, tai seni lau
žai, mediniais laiptais, neturi 
jokios apsaugos nuo gaisro!

Distrikto prokuroras, kuris 
tyrinėjo virš minėtą gaisrą, 

kad val-

koma konferencija vaikų rei- graži 
kalų klausime. Nors tai ponų 
konferencija, bet ji atidengė 
keletą svarbių faktų apie bai
sią padėtį Amerikos darbinin
kų klasės vaikų. Raportai pa
rodo, kad du penktadaliai visų 
žmonių, valdžios šelpiamų, yra 
maži vaikai, tai yra viso 7,- 
400,000 vaikų. Jie gyvena iš 
pašalpos, o ta pašalpa suteikia 
tiktai pusbadį gyvenimą. Tie 
pusaštunto miliono darbinin
kų vaikų faktinai badauja. Jų 
sveikata baigiama sunaikinti.

Komunistą Rengiamas 
Puikus .Vakarėlis

Visi laukit^1 sausio 13 die- 
nos, ateinančio sekmadienio, 
nes galėsite smagiai, linksmai 
laiką pralėisj. Tą dieną Brook
lyno liėtuvią komunistą frakci- 

i ja ibėAgia ŠaAriij Vakarėlį “Lai- 
I svės” svetainėje, kampas Ten 
Eyck St. ir, Lorimer St. Kiek 
jau žinoma,1 vakarėlyje bus 

programa, nes, apart 
dainuos garsusis Aido 
merginų “ensemble”, 
plačiau parašyta apie 

Sekite praneši-

<!>
tbat License 
issued to the

LIQUOR
Retails

No. 
un- 
ail, 
St“., 

be

BEER WINE 
Wholesale

NOTICE is hereby Riven
R. W. 1083 has been ,

dersigned tn sei) beer and wine at reii 
under Section 132 A of the Alcoholic Beve
rage Control Law at 1833-35 Douglass I 
Borough of Brooklyn, County of Kings, tc 
consumed on the premises.

ROUMANIAN PEASANT. Inc. 
1833-35 . Douglass St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1
RL-8271 has been issued to the undersigi 

to sell beer, wine and liquor at. retail, 
der Section 132-A of the Alcoholic Bever 
Control I,nw at 716 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises, 

KUNI TOMITSCH
716 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
RT.-8238 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor at re.ail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Beve
rage Control 
rough of 
consumed

5001—-8th

Y.

No. 
ned 
lin
age 

Knickerbocker1 A|ve., 
to

No.

Law at 5001—8th Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the promises.

EMIL MARCHESE 
(EMIL TAVERN REST.) 

Ave., Brooklyn,

is hereby given that License

N.

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vicįaus ir iš lauko ’

A. BALČIŪNAS / ,y. "
321 Chauncey Street, 11 ; Brooklyn, N.- Y. ;

i H R P.< BIELIAUSKAS
8831 76th Street, Woodhaveri,iN- Y

Tel.: Foxcroft 9-6901 . m# >

Bo- I 
be Į

Y.
No. į 

the ; 
209 

CoJinty 1 
ises. |

NOTICE
B-7787 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 76 of ’ 
Alcoholic Beverage Control Taw at 
Franklin St., Borough of Brooklyn, C. . 
of Kings, to be consumed on the premi

MICHAEL ROMAN
209 Franklin St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

nistų vadovaujama SdVibtų spaudai pripažino, 
valdžia, ir ką davė social d emo- rižia neturi j okios įstaigos, ku- 
kratų susibroliavimas su kai- rūpintųsi ištyrimu tų. ‘ t_.._

Sovietu Atstovas Kalbėjo per 
Radio apie Antrą Penkmetinį 

Planą
Ketvirtadienį per radio kal

bėjo Sovietų Sąjungos atstovas 
draugas Valery V. Obolensky. 
Jis nurodinėjo, kaip antrasai 
penkių metų planas, kurio treti 
metai jau prasidėjo, veda So
vietų žemę prie pasisekimo. Jis 
išsireiškė, kad antras penkme
tis bus pilnai išpildytas. Sa
kė, kad šio penkmečio tikslas 
padidinti pramonę 114 nuoš., o 
vartojamų produktų gamybą 
pakelti 134 nūbš. Drg. Obolens- 
ky toliau pareiškė, kad Sovietij 'kimas Pirmadienio vakare, 7:30 

.. , i v. .. . v . • v. v., 7 d. sausio (Jan.), draugo K.

NOTICE is hereby Riven that License No. !
RW-I078 has been issued to the under

signed to sell beer and wine at retail, u ider 
Section 132 A of the Alcoholic Beve-age 
Control I,aw at 382 Sumner Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be Con
sumed on the premises.
GIOVANNI AMATO and DOMINICK BELLO

(OLD ARMORY BAR and GRILL) ! 
382 Sumner Ave., Brooklyn, N Y. ■

NOTICE is hereby given that License
B-7758 has been issued to the undersigned 

to sell beer at retail under Section 7^ of 
the Alcoholic Beverage Control Law at __
Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, Co inty 
of Kings, to be consumed on the premises.

Laisnuotas Graborius

No.

280

S

s

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

AMPP.ras P At> ANDREW 
(RIDGEWOOD COFFEE SHOPPE) 

Wyckoff Ave., Brooklyn, N.

given that Tacense

zerio valdžia Vokietijoje, kur j 
nuvedė rusus menševikus jų 
piriešsovietinė taktika ir tt.

Į šiuos svarbius debatus 
kviečiami jauni ir seni. Deba
tai eis. lietuvių kalboje. Susi 
rinkime bus du pirmininkai. 
Abudu debatoriai turės lygias 
teises apginti savo poziciją.

Reikia atminti, kad tūlas 
/Aikas atgal socialistų kuopos 
nurengtose prakalbose jauna
sis Michelsonas labai išniekino 
Sovietų Sąjungą ir jos tvarką, 
šiokiu ir tokiu paskelbė Leni
ną, Staliną ir visus kitus bu
vusius ir esančius komunizmo 
vadus. Delei to iškilo ir šie 
debatai.

Nesivėluokite ateiti į deba
tus, nes svetainė neperdidžiau- 
sia, tai galite negauti vietos, 
vėlai atėję. Debatai prasidės 
7.'30 vai.

. “tene
ment houses.” Ir todėl laikas 

I nuo laiko tokiuose namuose 
j nuo gaisro žūsta ištisos šeimy
nos.

Minimas gaisras įvyko po 
numeriu 305 Chester St., Bro
wnsville sekcijoje. Tame name 
gyveno net 8 negrų šeimynos.

Bet visų, kurie gyvena pa
našiuose namuose, gyvybė yra 
pavojuje. Rytoj ar poryt gali 
užtekėjus saulė rasti tiktai pe
lenus. Bet ką daro LaGuar- 
dijos valdžia? Jinai užimta 
bankierių reikalais. Jinai rū
pinasi, kaip kasmet išplėšti iš 
žmonių apie $180,000,000 su
mokėjimui Wall Stryto ban- 
kieriams nuošimčių. Jai nerū
pi gyvybė kelių šimtų tūkstan
čių New Yorko ir Brooklyno 
gyventojų! D.

liaudis trokšta taikos ir už ją 
veda kovą.

280

NOTTCE is hereby
B-7,765 has been issued to the undersigned 

to sell at retail, under Section 76 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1292 Sutter Ave., Borough of E  
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MILTON WHITMAN
1292 Sutter Ave., Brooklyn, N
NOTICE is herebv given that License 

RT -8190 has been issued to the ur 
signed to sell beer, wine and liquor at re tail 
under Section 132 A of the Alcoholic Ii 
rage Control T aw at 856 Wilson Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

IDA BRODSKY 
WILSON BAR & REST.

356 Wilson Ave.; (Brooklyn, N

Bender namuose, 98 Talman St. Visi] NOTICE ie hereby given that License 
nariai ir draugai malonėkite daly- | BiBnC(1 to 8el) bėer;-Vnd ifriuor «t 7 
vaut, nes bus išduotas visų metų ra- ' ’ " ” * *.....................
pertas. Galėsite atsiimt “Šviesą,”’
taipgi reikės . apkalbėk ateinantį
“Laisvės” Bazarą,

retail, under
Beverage <

Ave., Borough

of 
at 

Brooklyn, 
i the

No.
<ler-

Bolševikas.
Tebeeina Streikas Klein ir 

Ohrbach Storuose

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

£
•M

“Diktatūra ir Demokratija 
Sovietp Sąjungoje”

Šiuo klausimu kalbės Anna 
Louise Strong, kuri gyveno So
vietų Sąjungoje vienuolika me- 
metų ir buvo viena iš redak- 

. torių “The Moscow Daily 
News.” Prakalbas rengia So
vietų Sąjungos Draugai sausio 
11 d., 8 vai. vakare, Irving 
i*laza ssvetainėj, kampas 15th 
St. ir Irving Plaza. Įžanga 35 
centai.

Ramina Misijonierius, kad 
Nebijotą Komunizmo

Misijonierių-kunigų susirinki
me chin ietis- Dr. Wei sakė pra
kalbą ir drąsino juos, kad jie 
greitu laiku vėl galėsią laisvai 
darbuotis Chinijoje ir skleisti 
“krikščionybę”. Chiang Kai- 
shekas jau baigiąs išnaikinti ko
munistus! Misionieriams tas la
bai patiko, nes, mat, visi para
zitai labai bijo komunizmo.

Persergstime visus didžiojo 
New Yorko lietuvius, kad dar 
vis tebestreikuoja pardavėjos 
ir pardavėjai didelių Klein ir 
Ohrbach storų, kurie randasi 
ant 14th St. ir Union Square. 
Storai pikietuojami kasdien. 
Darbininkai prašo visų žmonių 
neremti tų storų, kol eina 
streikas. Prašo padėti jiems 
kovą laimėti. Iki šiol policija 
jau yra suareštavus apie pus
antro šimto darbininkų už( pi- 
kietavimą. Daugelis nubaus
ta kalėjimu bei finansiniai. 
Mūsų pareiga ištiesti rankas 
kovojantiems tų storų darbi
ninkams.

Lenino Mirties Sukakties 
Paminėjimas Sausio 21 d.
Šiemet Lenino mirties su

kakties paminėjimui nusamdy
ta milžiniška Madison Square 
Garden svetainė, kuri randasi 
ant kampo 50th St. ir 8th 
Avė. Paminėjimas įvyks sau
sio 21 d., pirmadienį, vakare.

Bus labai puiki programa. 
Bus tik du kalbėtojai—drau
gas Earl Browder, Komunistų 
Partijos nacionalis sekretorius 
ir drg. James W. Ford, žymus 
komunistų darbuotojas. Drg. 
Browderis buvo nuvykęs į So
vietų Sąjungą ir tik nesenai 
sugrįžo. Jis plačiai aiškins 
klausimus, surištus su nužudy
mu drg. Kirovo ir kodėl So
vietų valdžia griebėsi tokių 
aštrių priemonių nusukimui 
sprando suokalbininkams.

Didžioji vakaro dalis bus 
praleista dainoms ir perstaty-| 
mui veikalo, ką atliks Workers | 
Laboratory Theatre. Reyoliu-. 
cineš dainas dainuos garsusis; 
žydų choras, kuris turi 4Q0 
dainininkų; .< j ■ - j H ;

Programa prasidės lygiai 8 
vai. ir pasibaigs-. U0':30į<

Visi Didžiojo New Yorko 
lietuviai privalo rengtis daly
vauti paminėjime Lenino mir-i 
ties sukakties.

Korporacija Aptarnavimui 
Turčiij Šuny

Park Avenue turčiai vyrai 
jaučiasi labai prastai. Kartais

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti 

naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

pajengvina skausmus

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jus aplaikypite . siuntinį. .

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą;

i i

. J pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. * 

PASIDABINKITE
RanJvlrifa Canll Moiefn JŲ pačios užsimano kada nors Visi ir visos yra kviečiami atsilan- Ddliuynllę UdUll IvldlblU nakti ha anksti rvtn lkyti * §ią nauJą vietą susipažinti ir _. .. .. .. , veiai ^ naKu aroa anKStl ryto, j pasidabinti savo plaukus ar veidą.

Brooklyno policijos depart- fca(j jįe vestų laukan šuniukus 
mentas sako, kad tapo atida- <įel “pasivaikščiojimo.” Tas, ži- 
rytos penkios policijos stotys, noma, vyrams nepatinka. Tuo 
iš kurių bus duodama alka- būdu atsirado žmonės, kurie 
niems maisto veltui. Tos stotys sutvėrė ir inkorporavo “Daily 
yra sekamose vietose: Boro Dog Walking Servicę” korpo- 
Park, Liberty Avenue, Gates'raciją. Nauja < ’ “

Avė
Nauja organizacija

Butler St. ir Stagg St. Ipasigarsino laikraščiuose,, kad

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS,' Savininkas 
100 UNION į AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

be

No.

<♦>

<♦>

Y.

Telephone, EVergreėn 8-9770

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

eve- 
Bo-

. Y.

No.
RT -8208 has been issued to the under- 

" ’ . ’‘tail,
under Section 182 A of the Alcoholic Beve
rage Control I,aw at 1318—1322 Neck Road, 
Borough of Brooklyn, County' of Kings, to 
consumed on the premises.

GEORGE J. SYERS 
(GEORGE’S BAR and GRTLL) 

1318-1322 Neck Road, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
A-10945 has been issued to the under

signed to sell beer at retail, under Section 
~________ r...:..! i
Borough of Brooklyn, 
be consumed off] ....

GRAND
Brooklyn, N. Y.

No. 
inder- 
etail, 
3eve- 

, Bo- 
be

I/O III | | O fl O Atviri kojų skauduliai, IlIllJU LI U U O duotos Kraujagyslės, JKoJ x.fciiWWV matizjnąs, Kelių 
kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir > 

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

i rf. - i % ■-» 1» .a t*»•»

28 W. 89th St., Arti Central Park WesG New York Otf

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

BtO8

Law

the

75 of the Alcoholic Beverage Control 
at 5511—Avenue N, 
County of Kings, to 
premises.

SAMUEL
5511—Avenue N,

NOTTCE is herebv given that License
RT-8231 has been issued to the u 

signed to sell beer, wine and liquor at i 
under Section 132 A of the Alcoholic 
rage Control T aw at 727 Franklin Ave. 
rough of Brooklyn, County of Kings, jo 
consumed on the premises.

JOHN McGTNT.EY and CHARLES 
McCafferty

727 Franklin Ave., Brooklyn, N.

NOTTCE is herebv given that License
RT-8192 has been issued to the t 

signed to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic 
rage Control I nw at 1912 Fulton St.T 
rough of Brooklyn, County of Kings, Įto 
consumed on the nromises.

ANTOINETTE SACCENDE 
(TEO’S TAVERN) 

St., Brooklyn,1942 Fulton

No. 
nder-

Beve-
Bo-

be

N.

L ________

1 >________ ___

* - ■ ** ■ “ * 19BI

<j
> T <j
> i <!
> i

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

i NOTICE is hereby given that License No. 
| RL-8204 has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at j-etail, 
under Section 132 A of the Alkoholie 
•rage Control Law at 8126—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

DAVID O’DONNEi L p~d MICHAE
i McMANAMON
! (BROWN DERBY BAR and GRILL 

8126—5th Ave., Brooklyn, N.

•NOTICE is hereby given that License r:o. ; 
Į RT-8164 ■ hek been issued to the jnder- l! 
I signed to sell beer, wine and liquor at retail, 1 
under Section- 132 A of the Alcoholic Beve- •

| rage Control Law • at 2912 Ocean Parkway, ; 
Borough of Brooklyn, County of Kings,, to be 
consumed on the premises. 1 • !

CARMINE MERI INO and ABRAHAM
GREEN ' .

2912 Ocean Parkway, Brooklyn, |N. Y.
NOTICE is hereby given that Licence No.

I RW-107L has been issued to the under
signed to sell beer, wine and liquor at retail, 
,ler Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 342 Park Ave., BdYough of 
Brooklyn, County of Kings, to bt consumed 
on the premises.

LOUIS BARONE
(PARK AVE. REST.)

342 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that ticenke No.
RT-8205 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132 A of the Alcoholic Beve
rage Control I,aw at 161—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
MICHAEL J. MITCHELL and PATRICK J.

MURPHY
(LINCOLN TAVERN)

161—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTH E is hereby gi”en that License No.
A-10940 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor at retail. 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4714—13th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON ROSENBAUM
4714—18th Ave., Brooklyn,! N. Y.

NOTICE in hereby given that License No.
RL-8272 has been issued to the! under

signed to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 182 A of the Alcoholic Beve
rage Control Taw at 1111 Manhattan Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JĘENE TAX .
i 1111 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
Beve-

..'i 
con-

L 

.)

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidotu 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marėy Avenue) t 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių-Vyry ir 
Chroniškos Ligos Cydonty

, Gydoma 
Išbėrimai, Kršft- 
<n Nesveikųjų 
Nervų Li 
Chroniški. Sk 
dūliai, ^kih,^| 
žarnų ir Mėšflą- 
žamės Ligosi 
b el n as *Nus 
mas, Nervų Į 
girnai ir ChrorJiŠ- 

____ __ k i Nesveiki irt* 
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuoja! nu« 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerurmą, 
kurio nesuprantate,^>u pasitikėji mu 
ateikite pas Dr. Zins. - ’ - / -
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, 8 e- 

rūmų ir čiepy Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos .*?

Sąlygos pagal jūsų išgalę > 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veliju*

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. I.

Įsisteigus 25 metai
Tarp 4th Ave. Jr I/ving PI 

New York ■ ', 
Valandos—9 A^ M. 
O sekmadieniais Hd 4 P. M.

■■■■i ’




