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DARBININKŲ KONGRESAS UŽ BADUOLIU MARSAVIMĄ
Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII.

KRISLAI
Aklesnis už Aklą. 
‘‘Kareivių Tiesa”. 
Raudonuoja Kaimiečiai. 
Darbininkų Kalendorius.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Grigaitis 1934 m. paskutinę 
dieną “Naujienose” vėl paskel
bs, kad “svyruoja pamatai ir 
sovietų Rusijos.” Bet juk jau 
17 metų atgal jis “sugriovė” 
Sovietų valdžią, teduodamas jai 
gyvuoti tik trejetą savaičių.

Tikrumoj Sovietų Sąjunga 
niekuomet dar nebuvo tokia ga
linga kaip dabar. Tą mato ir 
buržuazijos politikai. Bet akles-
nis už aklą yra tas, kuris neno
ri matyti, kaip kad Pijus Gri
gaitis.

Nežiūrint aštriausių pavojų, 
Lietuvos kariuomenėje sklei
džiasi “Kareivių Tiesa”, kurią 
leidžia slapta Liet. Komunistų { 
Partija.

Roosevelto Valdžia ^aujar Kį“p?ni: f/anc,ia’ ^a pne! N otri so ir Haywoodo njos Garlaivio Nelaime Vokietijos GihMayinųsi/; T * T ..
Ward kompanijos laivas ^9^^; — Pasirašyta po- Apeliacija J; valstijų

«»

Nepatenkina Darb.
Kongreso Delegacijų

I “Havana” užvažiavo ant litine sutartis tarp Fran- j

Kom. dienraštis “Vilnis” iš
leido Darbininkų Kalendorių 
1935 metams. Leidinys turi- j 
ningas ir gražus. Įtalpina eilę 
svarbių raštų iš politikos, eko- į 
nomikos ir klasių kovos sričių. ! 
Yra Dr. Kaškiaučiaus raštų, at- j 
sakančių į įvairius sveikatos, 
klausimus. Netrūksta poezijos 
ir šiaip lengvesnių pasiskaity
mų. Palikta vietos datuotiems 
užrašams.

Kiekvienas darbininkas turė
tų šį kalendorių įsigyti. Kaina 
25 centai.

I • a A ■ ■ n •! 1 • • dugne ir iš šonų. 125 darbi-Lietuvos Atstovui įteikta Keikalavunaa ninkai ir tarnautojai ir 51 
pasažyrius liko išgelbėti. Vi
so žuvęs tik vienas asmuo.

Pereitą vasarą sudegė tos 
WASHINGTON. — Sau- triktų delegacijos aplankė pačios linijos laivas “Morro 

šio 7-ta d. buvo paaukota savo valstijų ir distriktų se- Castle” Amerikos pakrašty- 
daugiausiai išrinkimui irjnatorius ir kongresmanus. je. Tuo kartu žuyo 134 žmo- 
pasiuntimui delegacijų į.Didžiumoj vietų delegacijos nes per apsileidimą kompa- 
įvairias valdiškas vietas ir 
pas patį krašto prezidentą, 
Mr. Rooseveltą.

Milžinišku e n t u z i azmu
Fašistiniai Lietuvos teismai buvo išlydėtos mišrios dele- 

vis smarkiau darbuojasi prieš gacijos įvairiuosna valdiš- 
raudonąjį pavojų. O “raudo- kuosna departmentuosna. 
nuoja” ne tik miestų darbinin-! Pas prezidentą delegacija 
kai, bet ir kaimiečiai, štai tik buvo sudaryta tokia, kuri « « • t w • z 1 • ti T * 1

Delei Darbininką Politinią Kalimą

I i . _ i i- ' G ciįds užsienio reikalų minis-1 'povandenines uolos ties Ba- ir Italijos aiktatoriaus1 
;hamas salom.s; praardyta Musgolinio. J Sutartig ne, 
jam kelios dideles skyles skelbiama viešai bet duoda I 
dugne ir is šonu. 125 darbi- . .. ™___ . I

buvo nuduotu mandagumu nijos, jos kapitonų ir inži- 
priimtos ir joms gražiai, de- nierių.
magogiškai aiškinta, išsisu- 
kinėjant ir besinarstant žo
džių frazėse.

Didele delegacija, suside- i 
danti iš Darbo Federaciios 
narių, aplankė Amerikos 

i Darbo Federaciios raštinę 
i ir norėjo pasikalbėti su Mr.

į ma žinot, jog kaip Franci- 
, ja, taip Italija priešinsis Vo
kietijos ginklavimuisi. Kitas 
sutarties punktas, tai kad 
Franci j a ir Italija nekliu
dys viena kitai, kas liečia 
jųdviejų kolonijas Afrikoje. 
Mussoliniui buvo ypač svar
bu, kad Francija nieko ne
darytų prieš Italijos grobi
mą Abyssinijos žemių. Iriausio teismo paskutinio 

[nuosprendžio, jiedu turėjo 
KARO TIKSLAMS ROOSEVELTAS REIKALAUJA | - • v. ’ j • O J

Augščiausiam Teisme
WASHINGTON. — Tarp- witz buvo padaręs sumoksią 

tautinis Darbininkų Apsigy-1 su keliais negrų kunigais, 
nimas su savo advokatais O. buržujais ir Alabamos teis- 
K. Fraenkeliu ir W. H. Pol- mais. Bet sumoksiąs jam 
laku sausio 7 d. išreikalavo,1 neišdegė. Scottsboriečiai ir 
kad šalies Augščiausias Tei-. jų motinos, matydami kame 
smas pernagrinėtų bylą dalykas, pasmerkė Leibowi- 
dviejų Scottsboro negrų tzą ir išreiškė panaujintą 
jaunuolių, Clarence Norriso (pasitikėjimą vien Tarptauti- 
ir Haywood Pattersono. Su- niu Darbininkų Apsigyni- 

■ lig Alabamos valstijos vy- 'mu, kuris iki šiol juos apgy- 
'v’inncin ■fcnavviA nnaVii+iniq ' nUO mil'tlCS

Nors dabar Tarptautinis

■

4.1

j

/nnn?-i i arrivr a yyv «j m dėje metų vasario 8 d. Apsigynimas iš dalies lai-

$235,370,174 DAUGIAUJEKAIP 1934 M.
  .u.. . WASHINGTON. — Pre- 

keletas pavyzdžių (sulig “ Liet. atst?vaut yis^ šalį. ’ ęele-! i,-^orėįo paTkalbSti s^Mn zidentas Rooseveltas savo 
« « a • • • a v Ai Racijos galvmyj buvo Elmer rįrppn bot ini buvo reikš- i pareiškime šalies kongresuiIš Butrimonių miestelio, Aly- n " & vnrio.rpąn Grl een net jai DUVO pareiKS i . &

n, aaip. kongreso kad. girdi, jo nebėra na-! sausio 7 d. reikalavo, kad 
!mie. Todėl vietoi jo, kai-1 būtų paskirta $802,107,158 

_____  _ ______ Typographical Union ;b§-0 Mr Robbins, kuris, pa-! armijai ir karo laivynui dvy- 
rado komunistų literatūros,— (zecenų-spaustuvių įarbi- į na§įab kaip Roosevelto vai- likai mėnesių nuo šių metų 
po 
te

IŠ Balbieriškiu pas St. Nau- 
jalį buvo laike kratos “jo kluo
ne, o taip pat avižose ir dobi-

taus apskr., nuteisė Oną Ko- 
minskienę ir Domicėlę Ko- 
minskaitę už tai, kad pas jas

Brown, darb.
pirmsėdis, kuris čia atstova
vo

mie. Todėl vietoj jo. kai- į būtų paskirta $802,107,158

o įmetus sunkiųjų darbų ka-1 nmkų ūmią) lokalų 6, is j^ios žniončs, pareiškė, kad birželio iki 1936 m. birže- 
!^mo’ . New Yorko- negalįs nfeko pažadėti. De- liet; Taigi Rooseveltas žada

Prezidentas Rooseveltas, legacija reikalavo/-kad Am-; bent $235,370,174 daugiau 
deja, negalėjęs delegacijos erikos Darbo Federaciios išleisti kariniams reikalamsS.’KTSiSt.™., D.rhl---------------------

literatūros.” Užtai Naujai į i Tarnaus jis .Įsakęs, savo sek- .ninku .Bilnį (H.J R. 2827), pi; -± Hilkhnm 
nuteisė 6 metams sunkiųjų retorini, Mr. MacIntyre, pa- Ibet jis'nepazadeio nieko, ka- * allUV&UVUlv lllildUUl v 
darbų kalėjimo. sitarti su delegacija. Sek-idangi, sakė Robbins. jis ne-1

Rugsėjo mėn. Kaune buvo retorius, įsileidęs šešis dele- j galįs, o Grėeno nebėra na- j 
areštuotas su komunistinės Ii-1gacijos narius į savo kabinę- |mie .todėl jis perduosias jam ; 
teratūros čemodanu B. Žaidė-aiškino, kad prezidentas visus dalykus, kuomet jis 
lis. Apeliaciniai rūmai jį uz Rooseveltas darąs viską, sugrįš, 
tai nuteisė 8 metų sunkiųjų idant pad§1‘us bedarbiams, I 
darbų kalėjimo. Tokiu pat bū- duodamas jiems viešu dar-1 I I no rninorn amatiin. v *'

literatūros.” Už tai

sitarti su delegacija. Sek-įdangi, sakė Robbins, jis ne-

Po tu visu vizitu, visos 
du Ukmergės mieste areštuo- ?uouamas Jlen‘s. v!e^ X!delegacijos sugrįžo i tą pa
tas A. Budrevičius nuteistas 6'bh- Jį0’ gudi, jei. norite gįa -Washington Auditorium 
metų sunkiųjų darbų kalėji- matyt! pilną prezidento nu- ir ten išdavė savo raportusmetų sunkiųjų darbų kalėji- matyti pilną piezidento nu- 

sistatymą, tai paskaitykite visam kongresui< 
Šiauliuose turguje policija1 jojo prakalbą, pasakytą J.

V. kongrese, pereitą penk
tadienį.

Į kiekvieną kategorišką
delegacijos klausimą, pasta-

mo

padarė kratą pas Rapolą Rim- 
džių “ir jo vežime rado pas
lėpta daugybę komunistinės li
teratūros... ” Rimdžius 
tas 8 met. sunk, darbų 
mo.

Ugdykime Amerikos
viuose kovą už darbininkų po-1 
litinių kalinių paliuosavimą iš .vienu klausimu jis davė at- 
Smetonps urvų.

nuteis- 
kalėji-

lietu-

negu dabartiniais finansų 
metais, kurie baigiasi, birže
lio mėnesį.

Roosevelt apskaitliuoja, kad 
valdžia turės $8,520,413.609 
išlaidų per naujus finansinius 
metus. Sako, kad 4 bilionai 
dolerių būsią išleisti vien pa- 
šalpiniams bedarbių darbams. 
Bet Rooseveltas nei cento ne
skiria bedarbių ir darbininkų 
socialei ąpdra.udai.

Bedarbių Kovotojai
HILLSBORO, Ill.—Ketu- 

riolika darbininkų laimėjo 
bylą ir tapo paliuosuoti. Jie 
buvo pernai metų pradžioj 
areštuoti už demonstracijas 
delei bedarbių šelpimo. Juos 
kaltino kaipo “šalies išdavi
kus ir kriminalius sindika- 
listus.” Tuo tarpu ne tik Il
linois, bet visos šalies pa
žangūs darbininkai siuntė 

, teismui protestus ir reikalą-

Hauptmann Prisipažino 
Pavogęs Lindberghutį?

FLEMINGTON, N. J.— 
Dr. J. F Condon (Jafsie) 
liudija, kad tas “Džianas”, 
kuriam jis išmokėjo $50,000 
lakūno Lindbergho pinigų 
ant kapinių Bronxe, N Y., 
už Linbergho vaiko sugrąži
nimą, tai yra Br. R. Haupt
mann. Tuo laiku, šoko Dr. 
Condon, “Džianas” (Haupt
mann) prisipažino, kad jis

jų 
nriėmus apeliaciją, jiedu 
liks gyvi bent iki šis teis
mas £ 
bvlą ir padarys savo spren
dimą.

Tai j’au bus antra del to rvį spaudimo į Augščiausią 
apeliacija^ A u.g š č i a usiam .Teismą, idant Drivers* ii D&- 

liuosuot Norrisą ir Patter- 
soną; O nuo iudvieiu fyv* 
los laimėiimo labai priklau
sys ir kitu septynių?scottfr- 
boriečių likimas. b

Be to. dabartinei apalįa- 
ciios hvlai tuoj aus reikia 
$6.000 lėšų. Draugai ir or
ganizacijos, aukokite ir sių
skite šiuo adresu: Internar 
tional Labor Defense. 80 
East llth SU New York 
Cify, Room 610.

čiam apeliaciją Aukščiausia
me Teisme, bet dar nėra

persvarstys jųdviejų Pašalintas pavojus jų gy-
vybei. Reikia didžių ir pa
kartotinu demonstracijų vi
suose miestuose, kad pada

Didelis darbininkuos ne- 
i pasitenkinimas viešpatavo, 
įklausant šitų raportu — ne
pasitenkinimas valdžia, ne-1 
pasitenkinimas tuo, kad Ro- ,sjus> Tatai ir paveikė į tei- barį ir pavogė vaiką, 

sis bandė kaip nors numui- v-'X"csmą. Del visa ko, beje, jie
linti ir išsisukinėti. Kiek- 'bec “a «Pmvn|buv0 PriPažinti kaltais ir
.vienu klausimu jis davė ai- ?s.Y*??, z JT1 ■ .J nuteisti 9 mėnesius kalėti;
sakymus, kurie turi kelerio- da\blmnkų gy en 0 yg"; bet teismas tuojaussuspen-

Teismui Washingtone. Pir
mu atveju Tarptautinis 

Į, Darbininkų A p s i g ynimas 
apeliavo į jį del H. Patterso- 
no; to sėkmėje Augščiau- 
sias Teismas sustabdė jo 
numarinimą ir 1932 metų 
lapkričio 7 d. sugrąžino Pat- 
tersono bylą išnaujo perna- 
grinėt Alabamos valstijos 
teismams. Šalies Augščiau- 
sias Teismas rėmėsi tuom, 
jog Scottsboro negram jau
nuoliai nebuvo duota pro
gos tinkamai per advokatus 
apsiginti Alabamoj.

Kaip pirmojoj, taip da
bartinėj antrojoj apeliaci
jos byloje Tarptautinis Dar
bininkų Apsigynimas savo 

i reikalavimą paliuosuot ne-

’4

i a ■ pats kopėčiomis įlipo per kaiįus negrus darbininkus,
i vimus paleisti kaltinamuo- langą į Lindberghučio kam- daugiausia rėmė tuomi kad 

l?t1P.MaeIntJre,PasUr..=—...................-

pos prasmės.
Apie socialę apdraudą,OppIGSIĄS ALUS

Jungtinių Valstijų Bravo- apie kurią tiek daug kartų 
rininkų Susivienijimas per pats Rooseveltas yra kalbė- 
savo prezidentą pulkininką j ęs, dabar dar niekas neži- 
Jacob Ruppertą pranašauja, 1"''" 1 +
kad Šiemet alus bus nupi- ( 
gintas iki penktuko už stik-1

malą.
Už Maršavimą

I. Amteris, Bedarbių Ta
rybų sekretorius, kalbėda
mas baigiantis sesijai, pa
reiškė/ kad kitokio ' bedar-.

davo bausmę ir paleido juos 
laisvėn.

lų, kaip pagelbėti Lietuvos 
darbininkų politiniams kali
niams, . kuriui ;padėtiS'« yra fuotas į savo gimtinę šalį

Alabamoje prisaikintųjų tei-
Lindbergho vaiko auklė j smai (džiūrės) buvo parink- 

Betty Gow teisme liudijo, 
kad ji pirm pat jo pavogimo 
pasakė Henry Johnsonui, 
Lindberghienės tėvų Mor- 
row’u tarnui, jog vaikas tą 
naktį bus namie. Paskui, iš
kilus vaikvagystės skanda-

ta tik iš baltųjų, dargi to
kių, kurie buvo išanksto pa
siryžę baust scottsboriečius 
mos prisaikintųjų teismą 
mirčia. Nei į vieną Alaba- 
per ištisus keturis metus

Saar Krašto Mokytojai 
prieš Hitlerininkus

Saar krašte, kaip žinoma, 
socialistai ir komunistai dir
ba vienu frontu, idant Saar 
pasiliktų Tautų Lygos ko
misijos valdvboie, kaip iki 
šiol. Jie kovoja prieš to 
krašto sugrąžinimą hitleri- 
zuotai Vokietijai. Bedarbių 
Saar Mokytojų Sąjungą da
bar priėmė rezoliuciją, kur 
sveikina bendra komunistų 
ir socialistu frontą. Ji iik’-

nuo tų negrų areštavimo si, kad sausio 13 d. visuoti

PANAIKINA NRA KONTRO
LĘ; ANT ŽIBALO

nas, kaip bus; t. y., ką val
džia darysianti. ; -1 • Ibiams išėjimo nebus, i kaip/baisi/ kurie laukiasi mūsų: Norvegiją, iš kur “neteisė-

. Pono Roosevelto sekreto-, tiktai ruoštis prie milžiniš-; pa^elbos. . ' tai” T
nui buvo pareikšta, kad ko visos šalies ' ,v
.. . _ maršavimo ' į Washing toną; ko speciališkądelegaci ją ei- •, Haupfmanodarbininkai nebadąus. kad

Washington. — Jungtinių • bams ir jie bus varomi gy- 
mktijų Augščiausias Teismas

lui, Johnson buvo i įšdepor- nebuvo priimta nei vienas nuošė balsavimuose dauni
ma Saar piliečių Atmes-Hit-negras džiūrimanas.

Keturi metai atgal devy- leri ir Franciios imperialis-
.......___ _____ . 1 tai” buvo‘įvažiavęs į Jųng- ni negrai Scottsboro jau--tus. o nuspręs ^tis
bedarbių! Lietuviai delegatai išrin- 'tines. Valstijas.

. - 1 ■ • 1 • VI f 1 1 •• • 1

nuoliai buvo suimti neva del i tiek laisvesnėje Tautų Ly- 
advokatas to, kad jie “bandę išžagin-'gos globoje.

i jie kovos, kad šis Darbinin- ■ <^s, parei§kįmas buvo'sutik- ti: pas Lietuvos Legaciją Reilly tvirtina, kad $50,000 ti” dvi baltas mergšes, va-
• 1 i 1 1 tas dideliais aplodismentais (atstovybę): Washirigtone ir nuo Dr. Condon priėmė ne

grindus tolimesniems dar- • ‘ .................... “ * - —

veniman, iki darbininkams,turgtu būti įkūnytas, kol'

ir pritarimu. ' (patiekti tam tikrus reikalą- Hauptmannas, bet Haupt-
Kada tokis maršavimas, vimus. manno draugas Isidor

žiavusias tavoriniu trauki
niu. Viena iš tų mergšių, 
Ruby Bates, paskui atšau

SSRS Traukimų Nelaimė
. LENINGRAD. — Vienas

jon,rendė kad NRA patvar- ^eni^n’ lkl darbininkams turėtų būti įkūnytas, kol1 Pirmadienį ši delegacija Fisch. Sako. Fisch sirgo kė pirmesnes savo pasakas gelžkelio ekspresas trenkė
kadai, kuriais yra apribojama i^US lskovota socia1^ apdrau- kas nežinia, bet kad jis turi apsilankė pas Lepaciją (at- džiova ir pasirengė važiuoti ir liudijo, kad tie negrai ne- kitam ekspresui iš užpaka-
paslo (aliejaus) gaminimo į %., 1 .. _. . v didelio pritarimo bedarbiuo- stovybę) ir įteikė ponui p Vokietiją; bet pirm va- darė jokio lytiško žingsnio, lio, 130 mylių i pietus nuo
nuojs Įvairiose valstijose, yra ! 1 * v 4* • 1 ze" se, ir kad turėjo knršto pri- Bagdonui tuos < reikalavir žinodamas jis perdavė Hau- kas liečia jąsias. Antroji, Leningrado. Trys vagonai
M. kėti, priešingi šalies kons-;mesnBJ ir augstesnijĮ kong- jautimo kongreso nariuos— mus. ptmannui pinigus, gautus už kukluksų papirkta Victoria sudegė: keli kiti suardvti.
nei įai ir todėl yra panaiki- -res0 rūmus, pas sekretorius faktas.

i Perkins..Ickes, Wallace (pas uus piaumi u omuinxneiue- Jxeiuy itJisiue ruue luiugra-Įuevyms, iiumnius negrus. sužeista, uar trUKSta ZIIUIL
į pastarąjį buvo reikalauta l ei a uv°s /s ovui baį aprašyta sekančiuose fijas. kur Fisch nusitraukęs; Pirmiau vienu atveju bu- Sovietu vyriausybe tvrinėia 

ja«hin«ton, — Pagal pre-;farmų darbimnknms būvį a avimai “Laisvės” numeriuose; jie paveikslus su moteriške, pa- vęs scottsboriečių advokatas nelaimės priežastį. Cariškai
Roosevelto apskaitlia-:gerinti), pas. Hopkins,, vie- Lietuviai Kongreso na- visi labai svarbūs, todėl pra- našia į Betty Gow. Jis įta- Sam Leibowitz pernai virto ir kiti kontr-revoliucionie- 

Ln1Stl\lžAd?^ŠWM.V • direktorių, ir vi-, rja|, fcaįp jau buvo rašyta, šome gerbiamų skaitvtojų ria, kad vaiko pavogime ga- išdaviku ir bandė ištraukt riai, kaip žinoma, sužiniai 
r r' nedatek- Są eilę kitų valdininkų. Be turėjo savo atskirą posėdį tatai tėmyti. — “L.” Red.) dėjo dalyvauti ir Betty Gow jų bylą iš Tarptautinio Dar- ardo traukinius, kur tik iš-

tnaujais finansų metais. |to, daugelio valstijų -ir dis-, jr ten svarstė, be kitų reika-l - ‘ ■ R. M. su Fischu. '.bininkų Apsigynimo. Leibo- drįsta. ’

I (Apie visus šiuos dalykus Lindbergho vaiką. Adv. Price ir toliau melavo prieš Kiek žmonių užmušta bei 
bus plačiai, ir smulkmėms- Reilly teisme rodė fotogra-, devynis, minimus negrus. sužeista, dar trūksta žinių.

a*, xf‘

AAw

R. M. su Fischu.
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Entered aš second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y., under the Act 

of March 3, 1879 ‘ ;

I' ,tl prie organinio unijų suvienijimo. Pir- 
' mas' žygis prie tokios vienybes bus ben

dras froųta^ prieš fašistinę f diktatūr ą.
unijų atstovai pąsįžadėjo t sutartį 

pilnai pravesti gyvenimam
Ar panaši bendro fronto sutartis tapo 

padaryta tarpe Graikijos Socialistų Par
tijos ir Komunistų Partijos, pranešimas 
nepasako. Atrodo, kad politinis bendras 
frontas taip pat neišvengiamas. Visur 
komunistai stovi priešakyje to naujo, is
torinio ; judėjimo už apvienijimą darbi
ninkų spėkų* kovai prieš imperialistinį 
kapitalizmą, kuris grūda pasaulį į fašiz
mo ir naujo karo nasrus.

Svaresni 1934 Metu 
įvykiai

SLA Nariai Pradeda Dairytis
Gruodžio 30 dį Pittsburghe įvyko Susi

vienijimo., Lietuviu Amerikoje (SLA) 
3-čio apskričio* suvažiavimas? • Iš drg. J. 
G. aprašymo, tilpusi© “Laisvėje”'pereitą 
pirmadienį, galima suprasti, kąd šuva-’ 
žiavimas išėjo Pild Tarybos ‘Viršylų ne
naudai. Suvažiavimas nutarė reikalauti 
sumažinimo algų Vitaičiui, Vinikui ir ki
tiems, kurie gauna perdaug, palyginus 
su dirbtuvių darbininkais. Griežtai pa
smerktas Pild. Tarybos sauvalingas. pa
kėlimas duoklių į pašalpos lėšų fondą. 
Delegatai užgyrė kovą už bedarbių ap- 
draudą.

“Naujienose” (sausio 4 d.) socialistas 
Stasys Bakanas labai piktai rašo apie šį 
3-čio apskričio suvažiavimą. Jam visai 
nepatiko suvažiavimo darbai. Dalykas, 
mat, tame, kad SLA Pild. Tarybai vado
vauja menševikai, tai BakanaS ir kiti 
menševikai nenori, kad eiliniai nariai 
protautų ir kovotų už savo teisę, pyksta, 
kam jie ima ponus už skiauturės. Sta
siui, labai nepatiko draugai J. Miliauskas 
ir Jw Gataveckas, kurie, matomai, vado
vavo narių sukilimui prieš Centro virši
ninkų sauvalių, prieš pastatymą organi
zacijos finansų kritiškon pa'dėtin ir prieš 
praganymą čarterio New Yorko valstijo
je. ,Ęet, žinoma, SLA nariai, kurių rei
kalus gerai gynė minėti du draugai 3-čio 
apskričio .suvažiavime, juos gali tik pa-. i

Prieš 'SLA narius stovi "labai svarbi 
. problėma. Dienraštis “Laisvė” ir visa 
koiftunistinė spauda senai nurodė; kad 
ponai prives organizaciją prie panašaus, 
krizid.'" Ji šaukė juos budėti, būti sargy
boje, tokius Vinikus, Gegužius, Gugius, 
Bakučius, VitaiČius pamainyti ištikimais 
ir kovingais eiliniais darbininkas. Da
barmatote, kap komunistų “pranašystė” 
išsipildė. Juo ilgiau tie ponai bus prie 
organizacijos vairo, tuo daugiau jie pa
kenks jūsų reikalams.

“Darbininkų Kalendorius 1935 
Metams”

Jau gavome dienraščio “Vilnies” “Ka- 
lendbriiį”. Truputį pavėluotai išleistas. 
Bet darbininkiškos literatūros platinto
jai‘tūrėtų smarkiai imtis už darbo. Ka
lendorius turtingas svarbiais daviniais. 
Rąšite taip pat naudingų pasiskaitymų 
ir gražios poezijos. Draugė Karosienė 
rašo apie San Francisco generalį streiką, 
geras straipsnis “Nauji Kapitalistų Pel-

- nai rNeša Didesnį Darbininkams Skur
dą »ir Badą”, drg. V. Andrulis duoda 
straipsnį apie-Komunistų Partijos šešio
likos metų gyvavimo sukaktį, drg, Abe- 
,kas’sūriiikęs geros medžiagos straipsny-<-

’ je “Karas ir Amunicijos Karaliai”, d. 
MetėHonis paduoda gerų faktų apie bib- ’

/ lijūs, d. F. S. patiekęs pluoštą žinių apie 
Sovietų Sąjungą,’ Baskui1 seka eilė gra-‘ 
zig verstų apysakų. Draugai Jonas* Kaš- 
kaitis ir St. Jasįlionis papuošė “Kalendo-

savo darbininkiškomis eilėmis.
Šiemet “Kalendorių” prirengė d. J. Jo

nikas. “Kalendorius” yra nemaža kny
ga,' o parsiduoda tik už 25 centus. Gali
ma gauti “Laisvės” administracijoje.

Kurie Didesni Ignorantai?
“Naujienos” (sausio 5, d.) bando su

kritikuoti mus už, pasmerkimą Panke- 
no, kdrį “gerasis” New Yorko miesto 
majoras .LaGuardija* apdovanojo dešim
čiai mętų džiabu su dvylikos tūkstančių 
metine alga. Atminkite, kad Pankeno 
teisėju neišrinko piliečiai. LaGuardija jį 
ton vienton paskyrė už “gerą pasitarna- 
vimą.” Už pasitarnavimą kam? Darbi
ninkams? O, ne!

Grigaitis bando mums įkalbėti, kad ta 
teisėjo vieta yra taip nekalta politiniai, 

*kaip jis pats, Grigaitis. Pankeno parei
gos būsią tik šeimyniškas peštynes sutai
kyti! Girdi, Pankenas “gali savo parei
gas eiti taip, kaip jo sąžinė diktuoja.” 
Žinoma, bet ta sąžinė taip diktuoja, kaip 
LaGuardijos valdžia nori. Už tai La
Guardija jį ten ir paskyrė.

Mūsų buvo nurodyta, kad ta Socialis
tų'Partijos kuopa, kurioj Pankenas pri
klauso, griežtai pasmerkė jį už priėmimą 
to riebaus džiabo nuo republikonų (ku
rie vadinasi “fusionistais”) partijos. Gri
gaitis atšauna: “Tai tas tik parodo, kad 
yra ignorantų ir tarpe socialistų.”

Kurie dabar didesni ignorantai: Gri
gaitis, kuris sėdi Chicagoje už tūkstan
čio mylių nuo Brooklyno, ar Brooklyno 
socialistai, kurie žino šio miesto teismų 
sistemą^ kurie per kokias dvidešimts me
tų- veikė bendrai; su Pankenu ir puikiai 
mato;LaGUardijoš darbus ir!tikslus? Vie
tiniai socialistai mato, šiame Pankeno žy- 
gyjej parsidavėlį rbpltblikohiį įą.rtijos val
džiai, o Grigaitis jam užmauna ant gal
vos didvyrio ir nekalto avinėlio karūną!

■ 1 i 1 " ..... .—

O Dabar Vajus už Naujus 
Skaitytojus

Mažai kas tikėjosi, kad šiuose neap
sakomai’ sunkiuose laikuose Komunistų 
Partijos centralinis organas “Daily Wor
ker” praves sėkmingai vajų už sukėli
mą $60,000. Bet vajus tapo pravestas, 
tikslas pilnai atsiektas. Dar kartą tapo 
įrodyta didelės darbininkų sekcijos prisi
rišimas prie amerikinio komunistų dien
raščio.
bininkai 
liais.

Dabar 
mėnesių
kasdieninių skaitytojų ir už 15,000 naujų 
skaitytojų šeštadienio laidai. Irgi atro
do labai dideliu užsimojimu. Bet ir šis 
tikslas'bus atsiektas, jeigu tūkstančiai 
komunistų ir simpatikų pasispaus prie 
darbo, nuoširdžiai pasidarbuos del savo 
dienraščio. “Nėra tokių tvirtovių, ku
rias bolševikai negalėtų paimti”, sako 
Stalinas.

Tuos 60,000 dolerių sudėjo dar- 
doleriais, dešimtukais ir nike-

“Daily Worker” paskelbė trijų 
vajų už gavimą 10,000 naujų

d.

Bendras Frontas Graikijoje
Labai smagi žinia pasiekė mus iš Grai- 

s kijos. Laikraščiai praneša, kad ten tapo 
padarytas labai rimtas žingsnis linkui 
apvienijimo darbo unijų judėjimo. Sa
koma, kad šiomis dienomis buvo laiko- 

kongresas, kuriame dalyvavo keturi •, 
’įimtai delegatų. Tarpe reformistinių, 

\ vfevoliucinių ir nepriklausomų darbo uni- 
j Jų tapo pasirašyta sutartis, kuri turi ves-

Karštai Spaudžiam Dešinę 
Kanados Draugams

“1935 metus sutinkame Su savaitiniu”, 
‘ rašo Kanados “Darbininkų žodžio” re
dakcija. Pirmas savaitinio numeris iš
ėjo sausio 4 d. Redakcija sveikina skai
tytojus, rėmėjus ir udarninkus^ kurie 

, prisidėjo darbu prie atsiekimo to dide
lio tikslo. Nuo dabar ^“Darbininkų Žo
dis” lankys Kanados darbininkų stubas 
kas savaitė ir mobilizuos juos kovai prieš 
kapitalizmą.

Mes karštai sveikiname Kanados ko
vingus draugus ir velinaine jiems geriau
sio pasisekimo platinime ir vedime “Dar
bininkų žodžio”. Nuo savęs raginame 
“Laisvės” skaitytojus pasidarbuoti delei 
Kanados draugų savaitraščio čionai, 
Jungtinėse Valstijose.

“Parbininkų žodžio” adresas: 184 
Spadiria Ave., Box 31, Toronto, Ont., 
Canada.

j.-
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Amerikos Darbininkų 
Kovos

Kovo 27 d. Washington© 
valdžia pripažino, kad yra 
11,374,000 bedarbių. Tikru
moje tuom laiku buvo apie 
16,000,000 bedarbių. ■ - • • . . . . . .

Gegužės 23 d* Minneapo
lis, Minn., trokų darbinin
kai paskelbė streiką. Prieš 
juos pašaukta Nacionalė 
Gvardija.' Šaudė darbinin
kus ii?; draskė jų niamus. *

Gegužės '24 1 d. Toledo, 
Ohib; Alito-Lite Co. darbi
ninkai mušėsi su Nacionalė 
Gvardiją,1 kuri pribuvo jų 
streiką sulaužyti. Du dar
bininkai nušauti ir daug su
žeistų.

Gegužės 28 d. San Fran
cisco laivakroviai paskelbė 
streiką, kuris tęsėsi iki 25 
d. liepos ir buvo išsivystęs į 
generalį streiką. Šis strei
kas buvo vienas iš kovin- į 
giausių. Nacionalė Gvardi
ja nušovė du darbininku ir 
daug sužeidė.

Birželio 4 d. NRA užda
rė 25 nuoš. audinyčių ir ver- 
pyklų ir tūkstančius darbi
ninkų ir darbininkių išmetė 
laukan.

Liepos 20 d. Nacionalė 
Gvardija užpuolė streikuo
jančius darbininkus Port
land, Oregon. I

Liepos 24 d. I Chicagoje 
mėsinyčių (“Stockyards”) 
darbininkai paskelbė strei- •

Liepos 28' d.. Nacionalė 
Gvardija užpuolė darbinin
kus Kohler mieste, Wiscon- 
sino valstijoje.

Rugpjūčio 16 d. New Yor
ke prasidėjo ir tęsėsi iki 3 
d. rugsėjo United Textile 
Workers unijos konvencija, 
kuri atstovavo 300,000 dar
bininkų ir nutarė, kad turi 
būti paskelbtas generalis 
streikas.

Rugsėjo 3 d. prasidėjo 
696,000 tekstilės darbininkų 
generalis streikas, kuris tę
sėsi iki 22 dienai, kada Gor- 
manai pardavė kovojančius 
darbininkus. Prieš streikie- 
rius buvo naudojama Naci
onalė Gvardija. 15 darbi
ninkų nušauta ir daug su
žeista.

1934 metais baltųjų gau
jos nulinčiavo 15 negrų. 74 
asmenys buvo išgelbėti nuo

Hindenburgas, P., Vokie
tijos prezidentas ir monar- 
chistiniai nusistatęs imperi
alistas, 86 metų amžiaus, 
mirė'2 d. rugpjūčio. Jam 
mirufe Hitleris pasiskelbė 
Vokietijos prezidentu.

Drg. Kirov, S., 42 metų 
amžiaus, sekretorius Sovie
tų Sąjungos Komunistų 
Partijos Centro Komiteto ir 
atsakomingas veikėjas, 1 d. 
gruodžio žuvo nuo kontr-re- 
voliucioriieriaus kulkos. Jį 
nužudė Nikolajev, kuris tu
rėjo ryšius su užsienio im
perialistais ir manė iššaukti 
prieš Sovietų Sąjungą karą.

Kluck, A., 88 metų am-1 
žiaus, 
pereito karo metu vedęs ar- į 
mijas ant Paryžiaus, mirė 
19 d. spalių.

Poincare, R., karo metu 
buvęs Francijos preziden
tas, keturis kartus buvęs 
ministerių pirmininku, dide
lis priešas -Sovietų ir karo 
organizatorius, 74 metų am
žiaus, mirė 15 d. spalių.

Schleichter, K., Vokietijos 
imperialistinis generolas, 52 
metų, Hitlerio sušaudytas 
birž. 30 laike_ susekto suo
kalbio prieš Hitlerio viešpa
tavimą.

Togo, H., 82 metų am
žiaus, Japonijos imperialis
tinis karo laivyno koman- 
dierius, mirė 27 d. gegužės. 
Jis . pagarsėjo savo slaptu 
užpuolimu ant Rusijos lai
vyno 1904 metais,

Įvairūs Kiti Įvykiai
Sausio 8 d.; Francijoje^ 

nusižudė pinigų šmugąlnin- 
kas Stavicky. > Paaiškėjo, 
kad jis turėjo ryšius su di
deliais valdininkais. Vasario 
6 d. Paryžiuje ir visoje 
Franci j oje darbininkų ma
sės išstojo prieš valdžią. Pa
ryžiuje žuvo 17 žmonių ir 
virš 500 sužeista.

Vasario mėnesį Dollfusas 
kraujuose paskandino Aust
rijos darbininkų sukilimą. 
Šimtus išžudė, tūkstančius 
sužeidė ir prigrūdo kalėji
mus.

Sausio 22 d. Jungtinių 
Valstijų kongresas paskyrė 
$286,000,000 karo laivynui 
ir $500,000,000 maujų laivų 
būdavo j imui.

Sausio 31 dieną Sovietų 
' - 1—------ ] d.

Vorošilovas paskelbė, kad 
Japonija perkasi karo gin
klus Italijoje, Anglijoje, 
Amerikoje’ ir kitur ir ren
giasi karam

Kovo 1 d. Henry Pu-yi 
paskelbtas M a n d ž u r i jos 
(Manchukuo) karalium. Ti
krumoje jis yra tik Japoni
jos imperialistų tarnas.

Kovo 7 dieną Francija 
pradėjo budavoti naują šar-

ji sunaikina, f jyras suver
čia, -30,00bj000 kavos maiše
lių, ' kad ant likusios galė
tų palaikyti augštas kainas.

Rugsėjo 18 dieną Sovietų 
Sąjunga įstojo į Tautų Ly
gą, kur apie ją grupuojasi 
visos valstybės, kurios da
bar nori išvengti karo.

Rugsėjo 24 dieną atsinau-

Tęisėjag: “Ką, irejaugi;j.ūs 
visa, dvylika iš proto išėjo
te?!” !

Gal Bėgikui Priklausė <
Viename parengime i šie

laimėjo Paulius Skubiau 
Po kelių dienų Skubis silsi- ■ 
tiko Andrrių Ilgį, kuris su. <jino tarpe Sovietų Sąjungos |juo lenktyniavo iaikro.dgUoV 

ir Japonuos deiybos del ir giriasi jam: ■ '
pardavimo Rytinio Chinų
Gelžkelio. “Žinai, tas laikrodėlis, ku-;

Gruodžio 5 dieną Sovietų rį laimėjau,' labai puikiai’ei-. į 
Sąjungos valdžia padarė na—valandą nueiti jam t 
specialius patvarkymus ko- trunka tik keturiasdešimt '' 
vai prieš fašistinius-imperi- penkios minutes.” 
alistinius ir rengatiškus te-1 ilgis: “Matyt, tai greito: 
roristus, nuo kurių, raukos ėjimo čampionas.” . 
žuvo drg. KibovaS; ir kurie 
rengėsi išžudyti. visus Sovie- Ant Galvos Atsistojus ^TasO 

sJaiimcrnc! iroiLhiiic >♦ *tų Sąjungos veikėjus.
Gruodžio 29 dieną Japo

nijos imperialistai oficialiai 
pranešė Jungtinėms Valsti- 

Vokietijos generolas,!j°ms> kad jie daugiau nesi- 
rokuos su Washington© ka
ro laivynų reikalo sutarti
mi. Tas reiškia, kad nuo 
dabar dar didesnis karo lai
vų būdavojimo lenktyniavi
mas prasidės.

D. M. š.

ClOlllvll \ O MCI V U ICC.vi | # •

nulinčiavimo, tame skaičių- apsigymmo komisaias 
j e 57 negTai vyrai, 3 mote
rys ir 14 baltų.

Mirtys
Albert I, Belgijos kara

lius, 58 metų amžiaus, 17 d. 
vasario užsimušė belaipio- 
damas po kalnus.

Aleksandras I, Jugoslavi
jos karalius, 45 metų, 9 d. 
spalių ^nušautas Marseilles 
mieste,;. Frarieijoje;d J

Brešjkovskąja,! K., caro i vuotį 26,000 tonų įtalpos, 
laikais pagarsėjusi * . eserų j Balandžio 4 d. pasirašyta 
veikime, visądaiką stovėjusi (nepuolimo sutartis tarpe So- 

! prieš Soviėtįf valdžią ir su vietų Sąjungos ir, iš kitos 
kontr-reVoliucija,N 90 metų | pusės, Estonijos, Latvijos ir 
amžiaus, mirė 12 d. rugsė- Lietuvos.
jo Gegužės 5 d. atnaujinta 

Dollfussas E., budeliškas ’nepūolimo sutartis tarpe 
Sovietų Sąjungos ir Lenki
jos. Bet Lenkijos imperia
listai tuom pat kartu veda 
slaptas derybas su Vokieti
jos fašistais.

Liepos 9 d. Vokietijos fa
šistai sumažino savo smo- 
gininkų kiekį nuo 3,000,000 
iki 850,000.

Rugpjūčio 17 dieną Bra
zilijos valdžia prąnešė Jung
tiniu Valstijų valdžiai, kad

Austrijos’ diktatorius^ kuris 
bičiuliavosi su Mussoliniu, 
kraujuose paskandino Aust
rijos 1 darbininkų sukilimą, 
prieštaravo Vokietijos Hit
lerio politikai, 42 metų am
žiaus, 25 d. liepos žuvo nuo 
fašistų rankos.

Fritž, H;, Vokietijos che
mikas, 1918 metais gavęs 
Nobelio dovaną, mirė 1 d. 
vasario.

ŠYPSENOS
Labai Galimas Daiktas
Po ilgo tarimosi, prisai-

jog randa teisiamąjį žmog
žudį nekaltu. Tokis jų nuo
sprendis net kapitalistišką 
teifeėją nustebino ir todėl 
pastarasis užklausė:

“Kuo remdamiesi jūs ga
lėjote pripažint šį užmušė
ją nekaltu?”

Prisaikintųjų teisėjų pir
mininkas: “Mes remiamiesi 
beprotyste.”

Galima
Seržantas (mokina (Nau

jokus kareivius): “Domėki 
Stovėkite štyviai! Kojas' ntt-r... 
leiskit tiesiai žemyn!” -

Stebėtinas Išradimas i: > .’A
Du studentėliai, parvažia- - 

vę namo vakacijoms, pasa
koja kaimiečiams apie vi- > 
sokius išradimus bei išra- . ' 
dėjus, apie telegrafą, telefp- ■ 
ną, elektrą, radio ir kitus 
panašius daiktus. Jų įdo- • 
mios kalbos klausėsi ir kai
mo piemenukas. Gavęs pro- 
gą, piemenukas įterpė savo 
klausimą studentams: “O... 
gal jūs žinote vardą to žmo
gaus, kuris išrado prietaisą 
žiūrėjimui kiaurai pro me
dinę arba mūrinę sieną?** '

“Ne, nežinome,” atsakę v- 
nustebę studentai. “O kaip 
jis tą savo išradimą vadi- . 
na?” - >

Piemenukas: “Jis tą savo 
išradimą vadina langu.”

Surinko Juodvarnią.

t'
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA &

Galvą Skauda Perijodingai — 
Migrena.

Duokite ir man patarimą 
per “Laisvę.” 7” 
skauda jau 10 metų 
dažniau užeidinėja. Aš esu 
moteris 45 metų, 5 pėdų ir 6 
colių, svėrių 180 sv. Pirmiau 
skaudėdavo per 2—3 mėnesius 
kartą, bet dabar dažniau pa
sikartoja. Aš turėjau opera
ciją, kur išėmė akmenis ir sy
kiu pakasavojo mano mėnesi
nes ligas. Ir aš po to per 
kiek laiko jaučiaus geriau, ale 
dabar ir vėl taip mane vargi
na, kad prie smerties varo. Ir 

tokiomis kartybėmis, 
Ir ant kai- 
gulėti iš

1/

mų. Bet daugiau daržovių, 
vaisių, greta paprastų maistin
gųjų valgių, kaip pieniški, 
kiaušiniai, mėsiški, žuvys. Kali.

. .1 kių daug turi kiaušinio tryniai,Ir v1sh.;LoC

vemiu 
kad širdį drasko, 
rio šono negaliu 
jaunystės. Dantis turiu gerus
ir valgau gerai bile ką. Ir, 
kaip; galvą pradeda skaudėti, 
tai ir. paširdžiais skauda, lyg 
kad inkstai skaudėtų.

Atsakymas.

■ Iš viso matyt, kad Jums yra 
vadinama migrena, ypa-taip 

tingas, perijodingai pasikarto
jus galvos skaudėjimas.

pienas, sūris, varškė, kopūstai, 
žirniai, pupos, morkvos, gruČ- 
kai (sietiniai, griežčiai), lyšiai, 
ropės, ridikai, špinatas, apelsi
nai citrinos. Tokių Valgių 
Jums reikėtų daugiau vartoti.

Be to, vartokite kalkių ir 
vaisto pavidale: “Calcium lac
tate, 10 grains, 100 tablets;” 
Imkite po vieną arba ir pp dvi 
po valgio stiklą vandens nu- 
gerdama. Geriau tabletės pir
ma sutrinti į miltukus. Imkite 
jų kelis mėnesius. Paskui po
rą savaičių apleiskite, o tada 
ir vėl pradėkite. ■ >,s .iM’

• ■ ■ - J,
Kalkėms geriau pasilaikyti,. 

Jūsų organizme daug padės ir 
vitaminas D, saules šviesos vi\ 
taminas. Jo beveik nėra šiaip, 
maiste, tik truputis kiaušk 
tryniuose ir daug žuvų aliėji 
treskos kepenų aliejuj. Tod$Į 
būtinai imkite “Cod liver oil” 
po šaukštą, po kitą po valgio,

Paei- visą žiemą. Paskui būkite ant' 
na jis neretai nuo tėvų, pavel- saulės dažniau. Nebijokite: 
dėjimo keliu. Dažniausia žmo-j nenutuksite, jei mažai duot Y 
gui esti kokių esmingų mity- ir kitokių miltinių valgių 
binių trūkumų. Permažaį es-1 riebalų ir saldimų vartosi
ti jo organizme kalkių, o gal • žuvų aliejaus galite drą: 
da ir kitokių mineralų bei vi-įimti.
taminų.

Jūs truputį daugokai sveria- 
te, sulyg savo ūgiu. Jei sąmo
ningai suliesėtume!, galėtų ir 
tai Jums išeiti naudom

Mažiau vartokite riebalų, 
taukų ir riebiai gaminamų 
valgių; Taip gi mažiau krak
molų, miltihių valgių ir saldi-

Imkite iodo po lašą kft: 
kas 3 dienos visą gyven; 
“Thyroid tablets, gr. 1/2, P- 
1Q0 tablets” imkite po Vi* 
prieš valgį, ilgą laiką, 
siais.

Dažniau būkite ore, pi 
vaikščiokite, giliai pakvep 
kite.
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išėjo

‘Working Woman’ VajusIr Mažieji Sovietų Piliečiai Domisi Rinkimais

Dabar

$20 į mėnesi ir gana 
Tai tiek apie mergai-

iššauktieji 
nesukirtų 

ri norėsis

Komitetas 
r “Work-

ir trečia 
ir 23 d.

ir kada 
šalin.
kiti at-

Ką Daryčiau, Jei Mane Vyras Neleistą j 
Darbininkiškus Susirinkimus?

Moterys Kauno 
Kalėjime

“Working Woman,
13th St., New York, N. Y. Pre
numeratas siųskite pažymėda- 
mos, kad nuo lietuvių (Lithu
anian). Pažymėjimas tam, 
kad mes galėtume žinoti, kiek 
kuri apielinkė pasidarbavo.

Ji padavė jam ilgą konventą su raudono
mis eilutėmis ant jo. Sargas paėmė, bet ne
žiūrėjo j j j. Kiti vyrai priėjo artyn, paėmė 
laiškajr vartė jį. Jie išėmė laišką ir nudavė, 
kaTl skaito, bet buvo matoma, kad negali skai-

Pereituose lokalinių Sovietų rinkimuose virš 90 milionų 
darbininkų dalyvavo balsavimuose, čia matome Knunia 
Khaimovich, Pionierių grupės Odessos mokykloj viršinin
ką, aiškinant savo draugams, kaip pravesti rinkimai. Net 
ir vaikučiai domisi rinkimais.

Vaikas kalbėjo rimtai, žiūrėdamas viršun 
į merginą. Jų akys susitiko, šviesios ir pilnos 
entuziazmo, kaip jaunatvė, žengiant pirmyn 
susitikti naują dieną.

“O tu ar nebijai?” užklausė vaikas mer
ginos. -

“Kaip kada—kada sutinku oficierius, ar 
Baltus kareivius, tuos, kurie buvo generolų 
tarnais per daugelį metų. Jie yra kaip gyvu- 
1. o i

meratų (bet nemažiau 200) 
jūs galite laimėti vieną iš dvie
jų sekamų dovanų: Pilną Setą 
Lenino Raštų, arba setą alumi
num puodų valgių virimui, ga
rantuotų ilgam naudojimui.

: | Norintieji gali savo kreditą 
už gautas, prenumeratas. per
leisti kitam. “WW” taipgi pra
šo ir atnaujinti prenumeratų, 
tačiau tik už naujas duoda .dp7 
vanas.

Visais reikalais rašykite
East

juodi ilgi plaukai išsitiesę, kaip juodi 
sparnai.

Vyrai nuėjo ant tilto ir žiūrėjo į ją, 
kūnas daugiau nebepasirodė, jie nuėjo

Sargai užėmė savo vietas ant tilto, 
sitūpė ant kulnų ir lošė iš pinigų.

(Bus daugiau)

Ar girdėjote, draugės, kad 
“Working Woman,” tasai pui
kus ir patraukiantis moterų 
laikraštukas, pradėjo savo va
jų už naujus skaitytojus. Va
jus prasidėjo 1 d. sausio ir 
baigsis 1 d. balandžio, tai yra 
tęsis tiek pat ir tuo pat laiku, 
kaip ALDLD vajus už naujus 

skaitytojusnarius ir naujus 
“Šviesai.”

riom tik kalbi, visos skundžia
si, kad sunkiai dirba už tuos 
kelis dolerius.

Kaip kurios dirba už par
davėjas drabužių arba ir vi
sokių daiktų krautuvėse. Jos 
turi pardavinėti prekes “kos- 
tumeriams,” o kada “kostume- 
riu” nėra, tai turi apvalyti vi
sus daiktus toj krautuvėj. Ka
da nueini į krautuvę, tai, žiū-

“Bet mes kovosime toliau!”
“Taip—mes kovosime toliau !”
Staiga vaikas sustojo ant tako ir tarė: “Aš 

neisiu į šiaurę aplinkui šios skalos. Sudiev 
drauge Vyresnioji Sesuo.”

“Sudiev Di-di,” ji atsakė ir sustojo žiūrė
dama, kaip vaikutis pranyko tankiuose krū
muose, kurie uždengė mažytį takelį prie pat 
skalos. Ir vėl ji leidosi per susmaugą.

Iš apačios susmaugos ji galėjo matyt tolu
moje žemus kaimo Lung fung stogus ir medi
nį tiltą ant upės. Ji žinojo, kad kaimas yra 
apleistas ir visi kaimiečiai gyveno ar kalnuose 
arba Tungku. Tiktai Baltieji kareiviai buvo 
pakalnėje ir saugojo tiltą.

Grupė, susidedanti iš apie tuzino kareivių, 
saugojo ją, kada ji priėjo artyn. Rūpestingai 
ji artinosi. Dar du sargai su šautuvais, kiti 
beginkliai tupėjo ant kulnų ir lošė iš pinigų. 
Jie pakilo, kada ji prisiartino. Jos širdis su
stojo mušus, kada ji pamatė, kad tai buvo se
nesni vyrai su bejausmiais chalujų veidais. 
Vienas sargas turėjo tris aukso žiedus ant 
vienos rankos.

“Kas tu esi? Iš kur tu eini?” užklausė sto
rai vienas iš sargų.

“Mano vardas yra Lai-in. Aš bėgu iš Tung
ku ir einu pas savo vyrą į Kianą. ( Mano vy
ras bijo raudonų banditų, čia yra laiškas nuo

ALDLD Centro 
senai nutarė vesti 
ing Woman” vajų kartu su sa
vo .organizacijos vajum. Da
bar belieka kuopoms ir atski
riems apskričiams • pasiskirti 
kvotas, kaip gavimui moterų 
narių į ALDLD, taip ir skai
tytojų “Working Woman.” 
Negana pasiskyrimo kvotų. 
Reikia iššaukti vieniem kitus į

draugiškas lenktynes ir gerai 
ap disk ūsuoti, kad 
'arba’ iššaukusieji 
lenktynėse. Kam ;
atsilikti? Draugės, moterų susi
rinkimai kuopose ir apskri- 
čiuose dabar labai reikalingi. 
Pamatysite, kurie apskričiai 
turės moterų komitetų susirin
kimus ir gerą moterų mobili
zaciją, jie išeis ir laimėtojais.

“Working Woman” metinė 
prenumerata yra 50 centų, pu
sei metų 30 centų. Kanadoj ir 
užrubežiuos 75 c. Vajininkams 
yra duodamos dovanos. Užra
šius 10 naujų prenumeratų, 
savąją galite atsinaujinti arba 
užsirašyti veltui.

Už daugiausia naujų prenu
meratų (bet nemažiau

mų režimu ir savo kraštan par
vežtą “kultūriškumą 
praveda gyvenimam

švenčiant Tarptaut. Raudo
nąją Dieną, 1-mą rugpjūčio, 
1929 m., ypatingų susidūrimų 
su administracija nebuvo. Tą 
dieną tik neišleido iš kameros 
nei vaikščioti, nei vandens at
sinešti ir buvo sustiprinta ap
sauga koridoriuje. Sargai-vy- 
rai slankiojo po koridorių. Be 
pertrūkio žiūrėjo per “valčio- 
ką” kameron. Užsibrieštą 
šventės programą nesutrukdė. 
Viena kita draugių padarė 
pranešimą ar papasakojo atsi
minimų. Bet ištisą dieną bu
vom prisirengusios, kad štai į- 
siverš puikias raktininkų, ims 
piešti nuo vienų plakatus, nuo 
kitų krūtinių raudonus ženkle
lius... Kameroj riksmas, klik- 
smas pusiau sąmonės nustoju
sių draugių...

Tokiame įtempime pralei
dom dieną. Nekartą išspruk
davo iš lūpų : “Nejau admini
stracija suminkštėjo.. . ”

Ir štai 11d. rugpjūčio kalė
jimo administracija pradėję 
savo fašistinę juodą leteną mi
klinti: Draugei M. Chodosai- 
tei atnešė pareiškimą, kad ji 
yra nubausta 3 parom karce
rio už draugių agitavimą, kad

“Tai nėra mano laiškas!” ji suriko. “Ati
duokite man mano laišką!”

Vienas vyras greit pagriebė ją už rankos. Ji 
pasiliuosavo.

“Kodėl tu nešioji savo diržą taip staman- 
čiai ?” jis užklausė, apkabino ją savo ran
komis ir staiga pabučiavo jos lūpas. Vyrai 
pasileido juokais ir Lai-in smarkiai sudavė vy
rui veidan.

“Tu nori, kad mes tikėtume, kad tu nesi bu
vus ten pirma?” vyrai piktai rėkė.

“Eik su manim,” tarė sargas, šypsantis į 
jos veidą, “aš perskaitysiu laišką pavilione.” 
Jis suėmė ją už rankos ir vilko ją su savim 
į mažą poilsio pavilioną toliau nuo tako. Kiti 
vyrai sekė juos, juokaudami iš jos priešini
mosi. Vienas uždėjo savo ranką apie ją, pu
siau nešant, pusiau velkant ją.

Viduje paviliono jie pradėjo argumentuoti, 
katras turi gauti ją pirma. Baisiame išgąs
tyje ji pamatė, kad jie mėtė pinigais, kad nu
sitarus. Jos gerklė, rodos, visai užsidarė ir 
burna išdžiūvo, kaip pergamentas.

Ji pradėjo mušti vyrą, kuris prisiartino, 
prie jos. Kiti juokėsi, kaip jis nudraskė nuo 
jos drabužius, paliekant ją nuogą. Ji kovo
jo, bet jis pagavo jos ranką ir užlaužė ją už
pakalin. Baisus, aštrus skausmas šovė per 
jos ranką ir per visą kūną ir tamsa užliejo 
jos akis. Ji jautė, kad kas tai drasko jos 
plaukus ir instinktyviai ji dasilytėjo tą bran
gią bambukinę špilką. Tada visaška tamsa 
apėmė ją.

Vyrai išžagino ją vienas po kitam. Tada ji 
gulėjo ištiesta ant nešvarių paviliono grindų, 
jo§ suvelti plaukai sumaišyti su purvu. Vie
na ranka atmesta, kreiva, nuplėšta. Ant jos 
lūpų matėsi kruvinos seilės.

Vienas iš kareivių vis dar žiūrėjo į jos nuo
gą kūną ir, kaip kreida, nubalusį veidą. Jo 
akys sustojo ant' apvalio kalniuko jos pilve, 
ant to, kas, rodos, ten pasijudino, lyg aštriai 
protestuojant, paskui nusiraminant taip, kaip 
ir visas kūnas.

Sargas pasilenkė ir spyrė merginai, kad 
sužinojus ar jau nebegyva. Tada ir kitas spy
rė jai, lyg žaisdamas, į šonkaulius. Bet ji 
gulėjo išsitempus, šalta ir rami, sukrekėjusiom 
putom ant lūpų.

“Negalime kūną čionais palikti,” vienas 
vyrų prasitarė.

Jie pakėlė jos sudraskytus drabužius, suri
šo juos apie ją ir, žaisdami, įsmeigė bambu
kinę špilką per mazgą. Tada vienas jų nu
nešė ją ant upės kranto, pasupo ir metė upėn. 
Kūnas ištaškė vandenį, sugurguliavo ir prany
ko. Ji pakilo du kart ant vandens paviršiaus, 

nakties

Mat, čia biskį daugiau moka, 
negu stubose. Pagal NRA tu
rėtų mokėti po $12 į savaitę, 
bet tiek nemoka. Mat, jų čia 
yra daug baigusių augštesnės 

, o darbų neturi kur 
kontestui gauti, tai ir dirba, kur tik pa- 
Woman”|pUO]a q jeigu jos nedirbs, 

tai jų vietos laukia kitos. z” 
Dar pirma čia geriau dirbo 

dresių siuvykla. Bet ir ta su
stojo. Sako: “Pasibaigė se
zonas, laukit ligi pavasarines 
pradės siūti.” Na ir lauk tu 
žmogus pakol vėl gausi darbą.

Kitos mergaitės yra išvažią- 
vę “laimes” jieškoti į Wall 
Stryto metropolį New Yorką. 
Kaip girdėti ir ten jos nelabai 
ką pelno. Bet gali nors pasi-‘ 
rinkti daugiau tų darbų, negu1 
čia. Vienok girdėti, kad ir 
virš minėtame mieste didžuma 
dirba už 
sunkiai.

tvarką, kad vyras negalėtų i 
sakyt, kad tas ar kitas ne vie
toj, o moteris eina į susirinki
mus. žinoma, aš atsakomin- 
ga už namus, jei aš namie, bet 
jei dirbu dirbtuvėj ar kur ki-l 
tur, tai ir vyras privalo namie 
pagelbėt.

Nurodyčiau vyrui svarbą 
prigulėjimo prie darbininkiškų 
organizacijų ir lankymo susi
rinkimų. Gaučiau darbinin
kiškų laikraščių ir brošiurų- 
knygų; pati skaityčiau ir vyrą 
prašyčiau skaityti ir persitik
rinti. Vesčiau vyrą su savim 
į darbininkiškus masinius mi
tingus, kur būna gerų kalbėto
jų; į parengimus, koncertus; į 
paminėjimus ir sukaktuves Ko
munistų Partijos, Rusijos dar
bininkų revoliucijos ir tt.

Jei aš negalėčiau vyrą per-, 
tikrinti, tai prašyčiau gerų; 
draugų komunistų, kad jį per-! 
kalbėtų. O jei ir tas negelbėtų, 
tai pasakyčiau savo vyreliui,, 
kad aš esu pilnų metų, supran-l

kolektyvo kankinime Kauno 
kalėjime buvo šie: 1) Baltru- 
šis, 2) ĖaceviČius, 3) Danaus
kas, 4) Jasionis, 5) žemaitis, 
6) Šimonis, (du pastarieji d, 
Chodosaitę žvėriškai mušė ir 
ištempė karcerin), 7) Gulde
nas, 8) Cieklis, 9) Grūšauskas 
vir. prižiūrėtojas, 10) Gumon- 
da vir. priž.

Už provokatorės neįsileidi- 
ma kameron 30 metais visas 
kolektyvas buvo nubaustas 4 
mėn. karcerio padėtimi. į

Pabaigoj 31 m. buvo .pri
skirta vald. Rapianaus,kai
tė (kaliniai ją praminė “kar
ve”). Ji, kaipo nauja, sten
gėsi parodyti savo aktingumą 
ir tuo užsipelnyti pagyrimą 
nuo augštesnės admistracijoS. 
Pradėjo kalines terorizuoti. Už 
mažiausią prasižengimą ar už 
jos pačios grynai suprovokuo-| 
tą prasikaltimą kišdavo kar
cerin nuo 2 iki 7 parų.

Kieme skutant bulves dd.j 
Garbaitė, Paraščiukaitė ir ki-Į 
tos gavo karcerio už tai, kad 
būk jos iš kur tai gavusios ne
legalų laiškutį. Po šio įvykio, 
Ramanauskaitės provokacijos, 
nei vienai pėdai politkalinių i 
neleido be prižiūrėtojos, ji pa-j 
ti per “valčioką” sekdavo, kas 
dedasi kameroj.

Vieną dieną ji pastebėjo, 
kad aš pasilipėjus ant suolo 
ėmiau nuo lentynėlės knygą, 
kuri buvo netoli lango. Supro
vokavo, būk aš ženklais kalbė
jaus su laisve ir davė 2 paras 
karcerio. Mat, “Karvė 
manim susidūrė tik peržengus 
man kalėjimo slenkstį. Mane 
norėjo palenkti į “doro” kelio 
pusę, įkalbinėdama, kad žy
dai, girdi, kovoja už bolševiz
mą, nes jų tikybiniai įstatai 
draudžia lašinius valgyti, o 
bolševikai nęvaržo. Lietuviams! 
turint “laisvą nepriklausomą 
tėvynę” nėra už ką savo jau
nystę žudyti kalėjimuos.

Tai naujas Lietuvos žvalgy
bos būdas ištraukti daugiau 
žodžių, kurių nepajėgė išlupti 
pati žvalgyba.

Sušvilpus švilpukui, rytinio, 
ar vakarinio patikrinimo me
tu, reikia vienu akimirksniu 
stoti į dvi eiles, kaip kareiviai. 
1932 m. vasarą, vakarinio pa
tikrinimo metu, nesuskubom 
taip smarkiai išsirikiuoti. Val
dininkas pažiūrėjęs per “val
čioką” tą netikslumą pastebė
jo. Staiga atrakino duris, įbė- 
go išvertęs akis, o kartu su 
juo, kaip iš kokio boso, suuo- 
dėm degtinės kvapa. “Kodėl 
nesustojai? !” Mes visos tylė
jom. “Ko tylit, velniai...”

Po dviejų dienų atėjo vyres
nysis prižiūrėtojas Korsakevi- 
č.ius ir paskelbė: “Jūs esat 
nubaustos dviem savaitėm be 
maisto, pasimatymo, laiškų iš 
laisvės, ųž tylėjimą.” .

Fašistams niekaip nebeįtik- 
si nei tylint, nei rėkiant. Jie 
su tavim daro kas patinka—a- 
ria ir akėja—kaip patarlė sa

kų reikalus ir būvio pagerini
mą.

Galop pasirinkčiau laiką, 
kada aš turiu eit į susirinkimą 
ir eičiau ar vyrui tas patinka, ! 
ar nepatinka. Jokiu būdu ne
leistina pasilikt namie.

Marijona.

yra ten Raudonų banditų kalnuose?” 
užklausė.
nežinau. Gali būti kiek. Todėl mano 

vyras ir nori, kad aš eičiau į Kianą.”
Vienas kareivis nudavė skaitąs laišką. Jų 

veidai išsiplėtė plačiai nuo juoko. Jis skai
tė bjaurias frazes apie paslaptis lytiško gyve
nimo. Skaitymas dar pasidarė nešvaresnis ir 
mėrgina uždengė savo degantį veidą rankomis.

dyti. Draugę M. šapiraitę at- 
vęžė iš Bajorų kalėjimo. Ne
pilnametė gavo 12 m. sunkių
jų darbų kalėjimo. Sėdi jau 
5 metai. Ji laike 4 mėnesių 
išbuVo apie 80 parų karceryj. 
Serga skilvio ' liga. Darė tris' 
operacijas, bet gerėjimo nei 
žymės. | Bet ar daktarui Za- 
charinui svarbu kalinį išgydy
ti?, Jo tiksiąs gauti daugiau 
praktikos chirurgijos srityje. 
Sergančių yra įvairiausiomis li
gomis, bet jas palaiko nekurį 
laiką Kaune ir1 vėl be jokių 
pagefėjimo žymių išveža at
gal proviricijon. <

Be to, giliau ' įleidus ekoho- 
niiniam kriziui šaknis, fašistai 
puktuto,. kąįp suvesti galą su 
galu. . Išmetė šūkį “taupyti.” 
Kalėjimo administracija suma
žino ligonių skaičių. ‘Tas juk 
l^ngya padaryti: . paimti ir iš
braukti silpnos ligonės mąistą., 
Gauną yį litro pieno,. 20 gra
mų cukraus, 15 gr. sviesto, 400 
gr. juodos duonos ir pietums 
be riebalų barščių ar kopūstų 
sriubos. Tokiu maistu maitina
si visi ligoniai, neatsižvelgiant, 
kokia liga jie serga. Sąryšyj 
su taupymo šukių, atėmė ir tą, 
palikdami jį tik visiškai aštrioj 
formoj sergantiems.

Fašistai taip taupydami ne
pasitenkina kalėjimais liku
siais nuo caro laikų. “Nepri
klausoma tėvynė” pastatė jau 
naujus kalėjimus: Marijam
polėj, Utenoj, Raseiniuose ir 
planuoja statyti Kaune dar 
vieną, kuris turi būti įrengtas 
sulig naujausia technika. Jis 
turės kainuoti virš 5-6 milionų 
litų. Jie nesigaili ir nesigailės 
milioninių sumų, kad surakin
ti dar bent minutei darbininr 
kų rankas, kurios plėšte ple
čiasi, trupindamos kapitalo re
težius ir jo įstatymus.

M- Kaukaitė.

nevažiuotų į provincijos kalėji
mus. Nutarėm į karcerį jos 
neleisti, nes ji per paskutines 
dienas sirguliavo, bet felšeris 
to nepripažino. Rytojaus die
ną sargas atėjo vesti ją karce
rin. Neleidom. Vėliau atėjo 
20 prižiūrėtojų ir pradėjo vi- 

puikiai ‘ sas moteris iš kameros korido- 
riun mesti, kaip kokius javų 
pėdus. Sukniubusią žemėn pa
keldavo ir paleisdavo į sargų 
virtinę, kurie kumštimis, rak
tais mušdami paleisdavo, kada 
jau visiškai nustojusi sąmonęs, 
bejėgė, nugriūdavo. Nuo di
džiausių smūgių, nuo nežmo
niško draugių riksmo, draugė 
Volianskaitė Rach. 
proto.

Po šios sekė antra 
ekzekucija rugpj. 21 
Atėjo 30 prižiūrėtojų, kad nu
vesti d. Chodosaitę į karcerį, 
nes praeitą kartą buvo per
daug sumušta, ir jau ne trim, 
bet 7 parom. O d. Krastinai- 
tę Klaudiną irgi 7 parom už 
per lėtą ėjimą gatve teismo 
dienoj. K. Krastinaitė nuo ne
pertraukiamų mūšių ir žiau
riausių bausmių, sunkiai susir
gus rugpjūčio 31 d. mirė.

Paskutiniais kelias metais 
bemaž nebuvo mėnesio, kad 
visas kolektyvas būtų nenu
baustas. Bausmės: Be pasi
matymo su giminėmis, be mai
sto iš laisvės, be knygų, laiškų, 
čiužinių ir tam panašiai buvo 
ištisais mėnesiais, 2-4-6 mėn.

Budeliai, kurie pasižymėjo 
savo žiaurumu 29 m. moterų

Gal manot, kad administra
cija laiko kalinius be darbo? 
1932 m. birželio mėn'. atėjo 
korpuso vedėjas Korsakevičius, 
surašė daugumą draugių prie 
lauko darbų. Kitos dienos ry
tą 6 :30 beveik visas išvarė. Pa
liko tik tas ligones, kurias jau 
net kalėjimo gydytojai pripa
žino, jog negali dirbti. Drau
gės, kurios keli metai kali, ne
išturėjo karštos saulės spindu
lių—apalpo, iš nosies kraujas 
prasimušė. Joms medicinos jpa- 
gelba nebuvo suteikta. (Per iš
tisą dieną kankinosi laukuose.

Darbas buvo įvestas akordi- 
nis. Dirbom nuo 7 vai. ryto 
iki 8 vai. vakaro. Pietums 
duodavo vhldndą laiko, Ibet 
dažnai sargai norėdami pasidi
džiuoti, kad prie jų buvo daug 
išdirbta, sutrumpindavo tąiva-i 
landą. Jei užduotos normos 
neišdirbdavo, tai mokėdavo tik 
po 5 centus dienai.' Išyavėti 
runkelių vagą trijų ketvirčių 

| kilometro ilgio ir dar labai ap
žėlusią, buvo labai sunku.

Pasimatymo dienomis taipgi 
varydavo dirbti. Pasimatyda- 
mai prapuldavo, nes lankyto
jai negalėdavo eiti kelis kilo
metrus į laukus. Atneštą mai
stą nepriimdavo, kadangi tu 
pats nepasirašai.

Gaunasi panašiai, kaip ir 
nubaustas: negauni pasima
tymų, maisto iš laisvės .ir t. 
pan. Dirbti prisiėjo kaip ar
kliams. Mėnesio gale drau
gės, kurios stipresnės, jau taip 
nusilpo, kad pats gydytojas 
Zacharinas jas paliuosavo nuo 
darbo.

Paskutiniu metu, 1932-34 m., 
Kauno kalėjimo moterų sky- 

s i rius virto ligonine, čia nau- 
Ijai nuteistų sveikesnių nelaiko. 
'Provincijoj gydytojų nėra. Iš- 
I kankintas, kurias beveik išgy
dyti nebegalima, kur pačios 
nebepaeina, atveža Kaunan gy-

parašysiu apie vedu
sias moteris, kurios skurdžiai 
gyvena, tai yra namų ruoša 
užsiima ir iš to savo “nelai
mingo” vyrelio uždarbio gyve
na. Jis užlaiko savo pačia ir 
vaikus. Tai dar gerai, kad tas. 
šeimynos “galva” turi darbą. 
O jei ne, tai ta moteris nema
to geros dienos, ypač kurios

(Tąsa 4-tam pus.) \ J

Ką manot, drg. ? Suskub-ida nueini į krautuvę, tai, žiū- 
kite su atsakymais, nes kon-Įrgk, tos mergaitės vis dirba’, 
testo laikas baigiasi su 25 die-'skubina, visos paišinos nuo 
na šio mėnesio. “Working (dulkių. Jos sako: “Čia mūsų 
Woman” už 16 geriausių atsa- j darbas niekados nepabaigtas.” 
kymų duos dovanas. ALDLD 
Centras dar nuo save pridėjo 
3 dovanas, būtent: “Laisvės” 
arba “Vilnies” metinę prenu
meratą, $3 pinigais ir “švie
sos” arba *WW’ metinę prenu- ’ mokyklas, 
meratą. Rašinius 
siųskite “Working 
arba ‘Vilnies’ ir ‘Laisvės’ mote 
rų skyriams.

Iš Moterų Ir Mergaičių Sun
kaus Gyvenimo

Man teko išsikalbėti su kaip 
kuriomis moterimis: jos bė
da vo j a, ką reiks daryti su jau
nimu, kur juos reiks padėti, 
kad nėra darbų. Čia jaunuo
liai, pabaigę augštas mokyklas, 
neturi kur dėtis. Kaip kurios 
mergaitės gavo darbą stubose 
pas mažus biznierėlius, kurie 
ir patys skursta ir toms mer
gaitėmis mažai moka, vos po' 
$20 j. mėnesį. O darbWgajta- 
sunkus: reikia skalbti ir pro?

Nuo Red.—Draugė Kau
kaitė Marija, šio straipsnio 
rašėja, buvo areštuota Kau
ne, pravirtus 1932 m. slap
tai “Spartako” spaustuvei. 
Kariuomenės teismas ją nu
baudė 12 m. sunkiųjų dar
bų kalėjimo. Iki pakeitimo 
prasėdėjo arti 2 metų Kau
no ir Zarasų kalėjimuos.

Fašistinėj Lietuvoj darbinin
kas neturi jokių teisių išstoti 
prieš engėjus. Jei darbinin
kas reikalauja pakelti savo 
menką darbo užmokestį, tai 
atima ir tą patį—grūda • jį į 
kalėjimo urvą.

Kauno kalėjimo moterų sky
rius visuomet perpildytas ka
linėmis. Kameroj, kur galima 
sėdėti tik 10-12 žmonių, suki
ša iki 20 žm.

1929 metais, kad suskaldyti 
revoliucinį kolektyvą, sumanė 
dalį draugių išvežti provinci
jom Moterys nesutiko. Ryte, 
kada atėjo prižiūrėtojai, visos 
paskirtosios važiuoti nesikėlė 
nuo narų. Kameros atstovė 
M. Chodosaitė paskelbė, kad 
nei viena nevažiuos į provinci
jos kalėjimus.

Naujas kalėjimo visšininkas 
Šalkauskas • buvo Francijoj, 
kur gerai susipažino su moder
nišku Vakarų Europos kalėji-

■ ■ ' *'■* VyS ! r.' v'* ' “'y
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Darbininkių ir Šeimininkių Skyriaus Dale
mmi mm i m i i i

12 dol. į savaitę. Dabar gal 
jau gauna kokį $18. Bet ir tai 
mažai už josios darbą. .Bet ji 
sako: 
šeimyną užlaikyti, 
vyras 
turėjo 
dirbti 
keti.

Ką darysi. Aš? turiu 
“Mat, jos 

labai ilgai sirgo, tai ji 
būti šeimynos galva ir 
už tiek, kiek gavo mo-

Šio skyriaus redakcija gavo 
tūlos Rožytės laišką, kuriame 
ji reiškia nepasitenkinimą Kai
mietės raštu “Pavojinga Liga,” 
tilpusiu pereitą savaitę šiame 
skyriuje. Ji įgavus įspūdį, kad 
Kaimietė užgyrus “pleperkas.”

Mūs manymu, Rožytė per- 
greit padarė išvadą. Kaip ži
nia, vienam trumpam rašte 
niekas negali apie viską para
šyti. Jei Kaim. būt rašius apie 
“pleperkas/ gal jos mintis nuo 
Rožytės mažai kuo skirtųsi. 
Bet ji rašė kitu klausimu. Ro
žytė pleperiavimą palietė, mūs1organizacijų, kad greičiau galė- 
manymu, gana vykusiai, tik 
nepasirašė, kas ji per viena, 
tad visu raštu negalime nau
dotis.

Štai ką Rožytė sako apie 
“pleperkas”: “Tos ypatos 
daug plepa apie jom (jiem) 
nepatinkamus asmenis, kiša 
nosis visur; rūpinas, su kuo tu 
gyveni, ką valgai, koks tavo 
drabužis, kiek rendos moki ir 
tt. Aš patarčiau ‘Kaimietei’ 
padaryti kitą receptą tom ne
nuoramom, kad jos būtų atsar
gesnės ir mandagesnės ne tik 
su savo nariais, bet ir su paša
line publika... ”

Taip, Rožyte, mūs manymu, 
pleperiavimas yra lygiai pavo
jinga liga, kaip ir- “priešoma- 
nija.” Ir viena ir kita liga ser
ga tie, kurie mažiau įsigilinę 
į klasių kovą, į rimtą organi
zacijos darbą. Jie yra tam 
tikros rūšies ligoniai. O ką gi 
su ligoniais daro—gydo. Ir į 
juos reiktų atsinešti, kaip į li
gonius, šaltai. Prie progos 
simpatingai patarti. Tūliems 
iš jų draugiškas patarimas pa
dės pasveikti. Kiti, žinoma, 
liksis brolittkais-sesytėmis ne- 
daaugliais. Tačiaus jokiam at
sitikime neapsimoka sielotis, 
pjrkti. Kas gi būtų, jei pradė
tame pykti ant kiekvieno li- 
gūnttf^ kuris ligos suimtas, ■‘kar
ščiuodamas nesąmonių priple
pėjo. Sveiki privalo ligonius 
suprasti ir jiems pagelbėti 
arba bent jų vengti apsisaugo
jimo delei, o ne paskui juos 
k&rščiuotis.

'Manome, kad Kaimietė ir 
Rožytė šiuos du klausimu, ga
na gerai pakedeno ir to galėtų 
šiuo tarpu pakakti.

M. S. Red.

Visa bėda čia, kad moterys 
ir merginos neorganizuotos ir, 
galima sakyti, neskaito - darbi
ninkiškų laikraščių. Per tai 
dar turėsim ilgai taip vergauti 
ir skursti. Laikas būtų pra
dėti rūpintis skaitymu darbi
ninkiškų laikraščių ir knygų ir 
priklausyti prie darbininkiškų

tume pagerinti šavo būvį.
Forestcitietė

ALDLD 2-ro Apskričio 
Draugėms

Forest City, Pa
tas 
čia

t -SiiIi

(Tąsa iš 3-čio pusi.) 
turi dideles šeimynas, o 
“galva” gerai pageria. O 
didžiuma tų mūsų “galvų” taip
daro. Tai tokių moterų gyve
nimas apgailėtinas. Jos rūpes
čių suėstos, suvargę ir neša 
sunkiausią gyvenimo naštą. Y- 
patingai, kurių vyrai girtuok
liai ir žiaurūs. O prie tam be
darbė čia viešpatauja, žinoma, 
čia yra ir moterų baisių girtuo
klių, bet jų vis mažuma.

Kaip kurios moterys čia daro 
sau pragyvenimą iš karpetų au
dimo, o kitos eina popieriuoti 
kambarius. Už labai pigiai dir
ba. Kur vyrai popierjuotojai 
gauna mokėti $5 už tokį darbą, 
tai moterys dirba už $2. Sako: 
“Ką darysi, kad turi dirbti. 
Vis geriau uždirbti ka nors, ne
gu kad nieko negautum.” O 
kurios audžia tuos karpetus, tai 

, irgi turi šalti. Stakles daugiau
sia įsitaiso kur kokioj pašiūrėj 
(shanty), tai ir šala, vargšės, 
kad tik kokį centą užsidirbus 
del savęs ir šeimynos. Tai tik 
mažuma tokių moterų, kurios 
bando užsidirbti centą kitą del 
reikmenų.

Taipgi dar keletą yra gavę 
darbą, kur kailinius taiso, siu- 

' , žinau vieną mote
rį, kuri dirba tokį darbą ir ma
čiau pati, kaip ji gražiai apsiu
vą pamušalus, o už labai mažą 
mokestį dirba. Iš sykio, kaip 
pradėjo dirbti, tegaudavo vos

S!
B'V va naujus.

KLABSMJUW™
Gerbiama “Laisvės” redak

cija
Prisiunčiu jums “Town

send Old Age Revolving 
Pension Plan”- ir prašau pa
aiškinti, ar ištikrųjų būtų 
mokąma $200 žmonėms, su
laukusiems 60 metų any
žiaus į mėnesį, ar tai tik 
nauja buržujų apgavystė?

Atsakymas:—
Taip, drauge, šitas planas 

yra nauja apgavystė nura
minimui senatvėje atsidūru-

• ‘ 1^.’ . -I s

5 Harrison Ave.,- Boston, Mass 
Taip gi prašomi liuosnoriai pa
gelbėti ofiso prirengimo dar-

kovos už bedarbės ir socialę 
apdraudąpkuri tikrai aprū
pintų pragyvenimu visus, 
kufie sulaukė senatvės. 
Townsendui nesunku sapa- 
lioti už savo planą, bet jis 
nė piršto nepajudins, kad už 
jį vedus kovą.

“Laisvės” Redakcijai:
Okeanų, jūrių ir upelių, 

netoliese nuo šių:didžiųjų 
vandenynų, vanduo kran
tuose kelias pėdas pakyla ir 
ant tiek vėl nupuola. Kili-

šių žmonių,' Townsend neva masi traukiasi išlėto veik per 
stoją už tokį įstaiymą, kad 12 valandų, pęr kitą tiek pat 
vi$i žmones, kurie sulaukę laiko vėl puola. Ir tas vi-
60 metų amžiąuį įbiitų at
leisti iš darbų ir kaęl. jiems 
būtų- mokama po $200" į mė
nesį, bet jie turi pasirašyti, 
kad jie visus tuos pinigus 
išleis bėgyje 30 dienų ant 
naudojamųjų daiktų Jungti
nių Valstijų teritorijoje. Šis 
planas, kaip ir visi kiti Roo- 
sevelto agentų planai, tai
komas tam, kad nukreipus 
darbininkų judėjimą nuo

.. Ir tąą vi
sados kartojasi. Kame, prie-, 
žastis, ar mėnulis savo trau
kimo pajėga tai daro, ar 
koks kitas naturalis vande
nynų siūbavimas?

Atsakymas:—
Mokslas aiškina, kad me

nulio pajėgos traukimas pa
gimdo tokį vandens pakili
mą ir nupuolimą.

Rakandų Unijos Maršrutas Vidurvakariuose
Rakandų Darbininkų Indus

trinės Unijos Generalė Pildan
čioji Taryba, pereitame susi
rinkime, nutarė turėti platų

TDA. Distriktas.

Armija Kaip Vyriausia 
Vokietijos Pajėga

BERLYNAS. — Vis dar 
slepiama, ką Hitleris su ki
tais nazių vadais veikė savo 
konferencijoje pereitą sa
vaitę. Bet jau paaiškėjo, 
jog Vokiečių armios vadai 
atvykę į konferenciją pro
testavo, kad Hitleris gink
luoja savo smogininkus ir 
juodosios policijos būrius, o 
nenori skaitytis su reguliare 
armija. Hitleris padarė to
kį nusileidimą, jog pripaži
no, kad kritiškuose, sun
kiuose momentuose armija 
sudarys augščiausią galią 
šalyje.

DIDELIS NUPIGINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygq 

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; ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavuą 
sudarau aū 
amerikoniškai#. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju. įvai
riom spalvom*' 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ | 
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmorc 5-6191

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

MONTELLO, MASS.
TDA kuopos svarbus susirinkimas 

įvyks 13 d. sausio, 7:30 vai. vakare. 
Turim daug svarbių reikalų apkal- 
bčt, taipgi yra svarbus laiškas iš 
centro, ir reikės valdyba del 1935 me
tų

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

o kuris turi 12 metų patirimo • 
' prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimas ' 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 1 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

t LIEPŲ ŽIEDŲ

išrinkti.
Org., K. Ustupas.

(7-8)-

; MEDUS į
J Daugelio prašymą gautrj £ 

tikro bičių medaus jau,
4* išpildėme. Turime 40 
^galionų tikro, šviežio, lie-* »' 

pų žiedų medaus. *9
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

t’Už Kvorlą 75 centai" • 
t Už Galioną $2.75 *>puolimą, taipgi siūlo AF of L 

ir Neprigulmingoms Unijoms 
susitarti del bendrų distriktų ir 
nacionalių konferencijų, kurio
se būtų dar labiau suartinta 
rakandų darbininkų darbo 
unijų vienybė prieš visas bosų 
užmačias.
Joe Kiss Maršrutas Bus Seka

muose Miestuose: • >

' WORCESTER, MASS.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

kepurių šokius sausio (Jan.) 12, 
1935, 7 vai. vakaro, 29 Endicott St. 
Visus kovotojus prieš fašizmą ir 
šiaip draugus ir drauges kviečia,

Komitetas.
(7-9)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

susirinkimas įvyks sekmadienį, 13 d. 
sausio, 2 vai. po pietų, 995 N. 5th 
St. Bus labai svarbus susirinkimas, 
nes bus išduota raportai “Laisvės” 
naudai rengto koncerto ir vakarienės, 
revizijos komisija iš pereito “L.” 
naudai pikniko ir sugrįžusių iš Wash
ington©, D. C. Taipgi bus daromi 
planai ir sekančiam “L.” naudai pik
niko. Ten pat viena valanda anks
čiau bus visų komisijų susirinkimas. 
Šiame susirinkime dalyvaus ir drg. 
Buknys, iš “Laisvės”.

A. Ramanauskas.
' ' 1 (7-8)

4* Naudokite medų vietoje « » 
^cukraus. Nelaukite pir*n» 
ūkimui medaus pakol turė-*» 
4” site šaltį. Naudokite me-* » .

dų, kad neturėtumėt «» 
2* šalčio! ’ «
^.Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:* *

Šiandien atėjo “Vilnies” No. 
3-čias, kuriame randame ALD 
LD 1-mo Apskričio (chicagie- 
čių) iššaukimą 2-ro Apskričio 
(brooklyniečių) į bolševistines 
lenktynes ALDLD vajaus me
tu, nuo sausio 1 d. iki balan
džio 1 d., 1935 m., užsidedant 
kvotą 100 naujų narių.

Mes, kaipo to apskričio na
rės, jaučiame pareigą prie iš
pildymo bendros kvotos. Bet 
aš girdėjau, kad chicagiečių
moterų komitetai tariasi. Ir j organizacinį maršrutą vidurva- 
kaip aš tikra, kad rytoj saulė: karinėse valstijose, padengiant 

unijos lokalus ir neorganizuo
tus tos industrijos centrus. Pa
matinis šito maršrūto tikslas 
yra tuojaus įsteigti bendrą 
veikimą su darbininkais, orga
nizuotais Amerikos Darbo Fe- 
deracijon, Neprigulmingose 
unijose ir neorganizuotais ra
kandų industrijos darbinin
kais.

Maršrutą padengs d. Joe 
Kiss, nacionalis unijos sekreto
rius. Jisai maršrute bandys 
paliesti penkis degančius die
nos klausimus, kuriais darbo 
unijų vienybė gali ir turi būti 
įsteigta. Tie penki punktai 

..apima sekamus klausimus:
1. Prieš Nacionalio Rakan

dų Išdirbėjų Susivienijimo 
“paprastą bendrą frontą”, ku
ris reikalauja naujo algų ka
pojimo, su ilgesnėmis valan
domis ir panaikinimu visų ra- n0. 
kandų darbininkų organizaci
jų, kaip buvo minėta jų slap- 
čiam savo nariam siuntinėta
me laiške, lapkričio 19 d., 
1934.

2. Prieš valdžios atsinešimą 
į pagaminimą dviejų milionų 
matrasų, samdant verstiną 
darbą, tai yra šalpos darbinin
kus, visai prašalinant patyru
sius matrasų dirbėjus ir uniji
nes mokestis. Valdžios mo
kama mokestis yra 30 c. į va
landą mažiausia ir didžiau
sia. O da planuoja atidaryti 
rakandų išdirbimo dirbtuves 
po visg šalį.

3. Užgyrimas ir rėmimas H. 
R. 7598, Darbininkų Bedar
bių ir Socialės Apdraudos Bi- 
liaus.

4. Už tuojautinį bendrą vei
kimą rėmimui AF of L Lokalų 
44-45-70-71, rakandų apmušė
jų, streiko New Yorke, kurį 
jie veda prieš W & J Sloane, 
rakandų fabrikantą New Yor
ke ir nacionale papėde, prieš 
kurį lokalai streikuoja jau 17 
mėnesių be nacionalės mobili
zacijos ir pagelbos iš Uphols
terers International Unijos.

5. Prieš vergiškus NRA Ko
deksus su 30 c. ir 34 c. mo
kesčiais, kurie jau tapo di
džiausiais mokesčiais industri
joj ; už teisę organizuotis, 
streikuoti, pikietuoti: prieš 
draudimus ir verstinas arbitra- 
cijas.

Nacionalė Rakandų Darbi
ninkų Industrinė Unija (NFW 
IU) savo atsišaukime bendram 
veikimui pavasario sezone, 
prieš augantį iš bosų puses

užtekės, taip tikra, kad jos 
mums atpleškins iššaukimą į 
lenktynes gauti tam tikrą skai
čių moterų narių į ALDLD ir 
skaitytojų angliškam moterų 
mėnesiniam žurnalui “Work
ing Woman.” Draugės, susi
šaukime apskrityje ir kuopose 
moterų susirinkimus ir būkime 
prisirengusios ne tik priimti 
iššaukimą ir išpildyti pasižadė
ta kvota, bet nors kartą ir su- 
kirsti jas.

Išsigandus Brooklynietė.

Pittsburgh, Pa. 7 ir 8 d. sau
sio, 1935.

C 1 e veland, Ohio—9-10-11- 
12-13.

T
427 LORIMER STREET *»

BROOKLYN, N. Y. * *

Wilkes Barre, Pa
Pranešimas Aido Choro Na
riams, Visiems Rėmėjams ir 

Simpatikams
Ateinantį penktadienį, sau

sio (Jan.) 11 d., 1935 m., 7 :30 
vai. vakare, įvyks Aido Choro 
metinis susirinkimas.

Draugės ir draugai, jeigu 
yra svarbu .choro palaikymas, 
tai visi susirinkite į minėtą su
sirinkimą, nes bus rinkimas 
naujos valdybos visiems me
tams, taipgi bus daug svarbių 
tarimų kas link Aido 
gerovės ateinantį metą.

Buvo tarimas, kad 
Choras perstatytų kokį
lą pavasarį. Komisija praneš, 
kas yra veikiama tame klausi
me. Taipgi komisija išduos 
raportą iš buvusio Aido Cho
ro koncerto, nes raportas jau 
gatavas.

Draugai, stengkitės visi at
silankyti ir kiek kas galit at- 
siveskit naujų narių, kad vėl 
sudarytume gerą, didelį chorą 
ateinantiems metams, kaip pir
miau buvo, ■ < ; , . .

Aido Chord Mokytoja,
O. Zdaniutė-

Chicago, Ill.—14-15-16-17- 
18-19-20-21-22-23-24.

Rockford, Ill.—25-26-27.
Evansville, Ind.—29-30 sau

sio ir 1-2 vasario. , ,
Cincinnati, Ohio.—5-6-7-8.
Indianapolis, Ind.—9-10.

• Chicago, Ill.—12-13-14-15.
Grand Rapids, Mich.—17-18 

-19-20r21.
Detroit, Mich.—22-23.
Cleveland, Ohio—25.
Pittsburgh,
New! York,
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Choro

Aido 
veika-

Čechoslavija Neduoda 
Darby Atbėgėliams 
PRAGA. — Čechoslovaki- 

jos valdžia uždraudė duoti 
darbo svetimšaliams, dau
giausia atbėgusiems nuo fa
šistų persekiojimo iš Vokie
tijos ir Austrijos. Sako, kad 
labai trūksta darbų ir savo 
šelies piliečiams. Tačiaus 
Sovietų Sąjunga, kaip žino
ma, priėmė virš 600 Austri
jos socialistų darbininkų, 
kurie buvo pasprukę nuo 
fašistinio teroro į Checho
slovakia ą

Pa.—27

Visose virš 
jose randasi 
darbininkų rakandų industri
joj, todėl labai svarbu, kad 
draugai, minėtų vietų veikė
jai, būtų prisirengę gerai pa
sidarbuoti laike d. Joe Kiss 
maršruto. Tas bus naudon ne 
vien rakandų dirbėjam, bet ir 
visam judėjimui.

Ind. Unijos' Pild. Taryba.

minėtose koloni- 
daug ir lietuvių

Naujos Anglijos Draugų 
Žiniai

Naujos Anglijos Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 
Distriktas praneša, kad Dis- 
trikto visa įstaiga perkeliama į 
didesnę ir geresnę raštinę, 5 
Harrison Ave., Boston, Mass. 
Tarpt. Darb. Apsigynimas už-

DETROIT, MICH-
Suvienyto fronto komitetas rengia 

svarbias prakalbas prieis karą ir fa
šizmą, penktadienio vakare, 11 d. 
sausio, 8 vai., virš Rusų Restauran- 
to, 9219 Russell St. Visi darbininkai' 
dalyvaukite, drg. Baronas turi daug 
svarbių dalykų mums pasakyti, po 
prakalbų bus diskusijos.

Komitetas.
(7-8)

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų balių, 

kuris įvyks šeštadienį, 12 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Catholic Lits. Hali, 
126 N. 10th St. Turėsim skanių val
gių ir gėrimų, bus šokiai prie geros 
orkestros. Kviečiam visus skaitlin
gai atsilankyti ir linksmai laiką 
praleist.

Rengėjai.
(7-8)

CLEVELAND, OHIO
TDA ekstra susirinkimas įvyks L3 

d; sausio (Jan.), Lietuvių Darbininkų 
Svetainėje, 920 E. 79th St., 2 vai. 
po pietų. Visi nariai malonėkite da- 
lyvaut, nes turim daug svarbių rei
kalų apkalbėt. Taipgi bus ir distrik- 

I to org-anizatorius, kuris išduos platų 
' raportą apie šios organizacijos veiki
mą.

Sekr., A. Dočkiys.
(6-7)

BAYONNE, N. J.
ALDLD 2 Apskričio kuopų atydai. 

Metinė konferencija įvyks 13 d. sau
sio (Jan.), 1935, “Laisves” svetainėje, 
4il£> Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

ims ketvirtą ir penktą augštą Taipgi peržiūrėkite knygas ir patik
tame name. Telefono numeris tinkite ar visi nariai yra užsimokėję

i l , ; 1 1 1 -• 1—:x: l.ti.. ------- = i  

pasilieka tas pats: Devonshire j 
9119. ■

Persikelti reikėjo del pa
daugėjusių reikalų ir padidė
jusio veikimo sąryšyje su kova 
už laisvę Scottsboro berniukų, 
Angelo Herndon ir už kitus 
klasių kovos kalinius, 
raštinėj bus vietos 
mui viso darbo ir tuo 
kiu rasis vietos įvairių 
tų bei grupių susirinkimams.

Distriktas išsiuntinėjo atsi
šaukimus organizacijoms, pra
šydamas sukelti aukų ištaisy
mui naujo centro ir, pradžioj, 
rendoms.

Vsi darbininkai kviečiami 
atlankyti naują TDA raštinę,

Naujoj 
atliki- 

pat sy- 
komite-

ir, kad į apskritį būtų užmokėtos na
rinės duoklės, nepamirškite ir dele
gatus į konferenciją išrinkti.

Fin. Rast., J. Skiparis.
" (6-7)

LINDEN, N. J.
ALDLD 165-tos kuopos su

sirinkimas įvyks 9 d. sausio 
(Jan.), Welcome Hall, Winans 
Ave. ir 16th St., 8 vai. vakare.

Visi nariai įsitėmykite, nes 
tai yra nauja vieta, kur mes 
su pradžia šių metų pradėsime 
laikyti susirinkimus. Ir būtinai 
dalyvaukite, nes turime daug 
svarbių dalykų aptarti, taipgi 
turime išrinkti delegatus į 2-ro 
Apskričio konferenciją.

Sekr., O. Vertelienė.
(6-7)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo i(, 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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.
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SVIESKITE SAVO

VAIKUS HAUNIM A’
UŽRAŠYKITE JIEMS

DARBININKŲ LAIKRAŠČIUS
Geriausias Vaikų žurnalas
Visoje Amerikoje! Pilnas

Paveikslų, Apysakų
Galvasukių

Mėnesinis 
V• 24 Puslapi* 

■XA V N’^^’’Prenumerata—50c. Metams 
Antrašas:

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 UŽRAŠYKIT0

"SAVO JAUNUOLIAMS
Antrašas:

YOUNG WORKER
Box 28, Sta. D.—New York City

-
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Mano Atsiminimai iš 
Kūdikystes Dienų

—-—■ =EUGENIJUS GORDON====
Tolydžio motina dirbo savo kasdieninį 

darbą sukąstomis lūpomis ir keistomis 
akimis. Jinai drebėdavo, pamačiusi tė
vą išeinant iš namų arba pasitraukiantį 
iš po josios akių. Atėjo davinių apie už
puolimą ant negrų, dirbančių tramvajuo
se, ir jų sumušimą iki mirties. Mūsų 
prieteliai buvo žudomi, kelyje einant į 
darbą arba iš darbo. Bet tėvas išėjo. 
Aš turėjau pilniausį įsitikinimą jo drąsa. 
Aš garbinau jį, augštą, liekną, alyvaspal- 
vį, garbiniuotais plaukais, pasirįžusio 
veido vyrą, kuris buvo mano tėvas... 
Jis sakė, kad bile minutą jis gali pajusti 
peilio ašmenis, pjaunančius jo pečius, 
kuomet jis eis per govėdą.

Vieną rytą mes sužinojome, kad Ro
bert Charles tapo atrastas tūlam name, 
netolimai mūsų. Tuč-tuo jaus visas kvar
talas buvo užimtas milicijos, policmanų, 
ir tūkstančių jieškotojų prašmatnybių. 
Prasidėjo kova. Tūli sako, kad Charles 
nužudė daugiau, negu 20 savo puolikų, 
vieną paskui kitą. Prasidėjo negrų na
mų deginimas, tarsi pasilinksminimui. 
Govėda liejo kulipkas į tą vietą, kur 
Charles slapstėsi.

Labai gerai atsimenu vieną iš to ne
lemto ir žiauraus įvykio dalyką. Tai bu
vo pasididžiuojąs pareiškimas man gerai 
pažįstamo balto vaikino. Jis kalbėjo į 
grupę tokių, kaip ir jis pats, kurie, pa
sak mano motinos pasakojimų, dalyvavo 
govedos baisiuos darbuos.

—Mes nenorim sužeisti šitų žilagalvių 
velnių,—sakė jis.—Mums labai svarbu 
atsiteisti su tais smarkiaisiais nigeriais, 
kurie pasirįžę sakyti baltveidžiui: eikt į 
peklą.

Pagalinus Robert Charles tapo užmuš
tas. Tūli kalba, kad jis išėjo iš savo 
slapstymosi vietovės, laikydamas rankas 
iškėlęs viršuj galvos, ir buvo ant syk nu
šautas. Kiti tvirtina, kad jis buvo su
šaudytas per sienas, už kurių jis slapstė
si. Viši, tačiaus, sutinka, kad kuomet 
kiekvienas govėdos narys suvarė po šū
vį į jo kūną, tai graboriui jau nebereikė
jo nieko su juo veikti.

Kai kurie dalykai iš to įvykio ilgainiui 
apsitemdė, bet gilesni įspūdžiai pasiliko. 
Po tų nelemtų dienų, kuriomis priešta
ravimai tarpe baltveidžių ir juodveidžių 
buvo visur pašvinkę, aš juo labiau mąs
čiau ir vis persitikrinau, kad baltam 
žmogui negalima tikėti. Netgi tie, ką 
nusiduoda esą tavo prieteliais, nulinčiuos 
tave, jei tiktai atsiras šiokia tokia pro
ga... t

Robert Charles vardas buvo slapta gar
binamas be jokių privilegijų gyvenan
čiam juodam darbininke; daugiau, ne
gu tai: netgi tūli baltieji gyrė jį. Tas

viskas mane sumaišė...
n.

Kuomet aš buvau dvylikos metų am- 
. žiaus, mūsų šeimyna padidėjo dviem as
menimis, ir mes išsikraustėm iš New Or
leans į Hawkinsville, Georgia valstiją. 
Mano tėvukas, Charles Gordon, pasiturįs 
farųierys, būtų buvęs skaitomas Haw- 
kinsvillės laikraštyj “Dispatch” “džentel- 
manu farmeriu,” jei jis būtų buvęs bal
tos spalvos. Jis buvo buvęs vergu ir pri
sigyveno daugiau tūkstančio akrų že
mės Pulaskio apskrityj. Kai kurie jo 
žemėj gyveną nuomuotojai gyveno su 
juo iš pat vaikystės dienų. Jis buvo jų 
“viršininkas,” ir turėjo tarpe jų įtaką ir 
galią. Jo neapkentė “nabagai baltieji”, 
kurie buvo persiėmę neapykanta linkui 
negrų nuo pat vergijos laikų. Tarpe ki
tų, tėvuko “prietelių”, buvo J. Pope 
Brown, pavyzdžiui, kartą kandidatavęs į 
Georgia gubernatorius ir vienas iš mano 
tėvuko geriausių “prietelių,”—jis buvo 
“gerbiamas”, bet ne priskaitytas prie 
priimtinų žmonių.

Padaryti tai, ką padarė mano tėvukas, 
[ būdamas juodas ir negro psichologijos, 

kuri visuomet jį statė žemiau baltų, rei
kėjo turėti nepaprastą sugabumą ir mo- 
ralį pasirįžimą. Betgi mane labai stebi
no tas faktas, kad nepaisant to, jo pažiū
ra į gyvenimą buvo tokia pat, kaip ir mū
sų visų (išskiriant mano tėvą, kuris bu
vo gyvenę Europoje ir biskelį žinojo ši
tą apie laisvę), nieko neturinčių, farmų 
darbininkų, būtent: saugokis balto žmo
gaus, nebent kuomet yra būtinas reika
las; visuomet imk baltą žmogų skeptiš
kai; skaitykie jojo lojališkumą tiktai kai
po kirmėlaitę, kad pasigavus tave ant 
meškerės!

Iš karto aš negalėjau suprasti šitos fi- 
lozofijos. Žinojau, kad jis nėra bailys, 
nes bailiai tokiose aplinkybėse negalėtų 
atsistoti į tą vietą, kur jis stovėjo. Jojo 
plonos lūpos; maža-graži burna, perve- 
riančios akys, išdidus būdas nešiojimo 
jojo beveik keturkampės galvos—šitie 
ženklai, aš žinojau, buvo fizinės išraiškos 
jojo protinio nusistatymo. Tiktai daug 
vėliau pilnai sužinojau jojo tragedijos 
didumą. Sugabus negras Georgia valsti
joj buvo (ir tebėra), kaip kokis karalius, 
pabėgęs iš savo šalies į kitą. Tie, kurių 
rankose yra jo gyvybė, užlaiko jį gražiai, 
bet jis neturi klysti, neturi nei minutei 
pamiršti, kas ir kur jis esąs. O jei jis 
tą “pamirštų,” tai momentaliai jis pra
rastų viską, kas jam ir kitiems ėmė visą 
gyvenimą sukaupti. Mano tėvukas bu
vo sugabus žmogus Georgia valstijoj.

(Daugiau bus)

Slaptos Fašistą Grupės Formuojasi San
Francisco Motery Kliubuose

organi- 
laukia,

SAN FRANCISCO, Cal.— .rengtų terorizavimui 
Vienas iš šitų yra “Western jzuotų 
Women’s Club,” prie 609 Sut- j kada 
ter gatvės. Tai yra viena iš 
daugelio nedoriausių’ darbinin
kų klasės priešų organizacijų. 
San Francisco šita liga slepiasi 
iPO liberalizmo kauke didžiau
sioj slaptybėj, ir yra išimtinai Tių). 
taikoma augštesnio luomo kia labai aktyviai, daugiausia 
žmonėm. Perstato save, kaip tarp baltakalnierių 
mokslo institutas del susisieki-1 ' ... - imo su mirusiais. .
sės didelės iškabos su užrašu::
“American Society For Psychi- kuriuos, jų nuomone, galima

dai’ prieš karą ji susitvėrus ir 
ką gero padarius. Kalba apie 
multimilionierių mažą grupę, 
kurie kontroliuoja viso pasau
lio neišsemiamus žemės tur
tus. Taipgi aiškina apie me
chanišką žemės rojų, panašų į 
technokratiją; kad kapitalistaidarbininkų ir

“viršūnės” paduos sig-(yra priežastis karo, biednystės 
ir depresijos; kad jie stovi vi
suomenei ant kelio į rojų. 
Daug kas iš klausytojų iš sykio 
pamano, kad jie randasi tar
pe komunistų.

nalą.
čia 

čios 
(veidmainių), 
pasekėjų-ignorantų (neišmanė-

Jų agentai grupėse vei

randasi daug valdan- 
buržuazijos hypokritų 

ir buržuazijos

darbinin- 
--------------- ’ kų, dirbančių ir bedarbių. 
Iš lauko pu-j Taipgi jų agentai su atsargu- 

*'x imu nužiūri vyrus ir moteris,

cal Research.” Patyrinėjus gi
liau, už durų, ši įstaiga vadina
si “American Society For Re
search,” dar toliau jau vadi-' 
nasi “Commandery Legion of’prižadu palaikyti visas fašiz-
Vigilantes.”

Laukia Signalo

panaudoti savam tikslui.
Turi Imti Prisiegą

Auka yra prisiegdinama su

mo veikimo slaptybes. Kas 
vakaras susirenka visi parinkti 

... į salę, kur kalbėtojas slaptai
Šita taip vadinama pogrin- • kalba per garsiakalbį (taip 

dinė ( ji yra atvira ir Valdan-Į daro pradžioje) apie karo 
čiosios klasės finansuojama) j baisenybes ir biednystę. Aiški- 
fašistų organizacija giriasi/ na, būk ši grupė esanti pa- 
kad yra išsiplatinus po visas'rinkta ir tikrai inteligentiška, 
Jungtines Valstijas ir turinti nugarkaulis civilizacijos. Aiš- 
daugiau miliono narių, 

i- •

Šmeižia Sovietų Sąjungą

Nuo čia pradeda kalbėti 
apie pasaulio įvykius ir pasu
ka link tikro “biznio.” Visus 
perspėja apie brutališką dik
tatūrą kapitalizmo, kuris, esą, 
viešpataująs Italijoj, Vokieti
joj ir Rusijoj. Daug kam iš 
tų pačių klausytojų yra žino
ma, kad fašistų diktatūra yra 
Italijoj ir Vokietijoj, o prole
tarų—Sovietų Sąjungoj. Ma
žai kalba apie fašistines val
džias. Daugiausia meta šmeiž
tų ir melų prieš Sovietų Są
jungą, aršiau, negu Hearsto 
geltonlapiai.

Priežastis Depresijos

Visą dabartinį krizį-depresi-
pri- kiną apie savąją draugiją, kad ją primeta komunistams. Būk

tai pikti milionieria^per kons
piraciją (suokalbį), karo tiks
lais, sutverę komunizmą, kad 
pagimdyti sunkius laikus, su-
kelti
vesti juos prie komunizmo per 
apmokamus agitatorius; Anot 
jų, “Research Society” Taiku 
atidengus konspiraciją, kad 
sumobilizuoti jėgą ir laiku iš
naikinti ’ komunizmą. Pradėji
mas tuoj aus karo prieš komu
nistus, tai esąs vienintelis 
lias sugrąžinimui gerovės 
automatišką rojų).

Roosevelto Siūloma 
Alkinimo Programa

gai! Revoliuciniai darbininkai 
neužmiršta svarbių $avo klases 
įvykiu. Mes, lietuviai darbi
ninkai, irgi esame dalis tos re
voliucinės klases, tad sykiu su

pagerint. Jums tik buvo min< 
tyj, kad gerai paūžti, sau pa 
si pelnyti.

ke
ti

Keturių Rūšių Žmones

Fašistai dalina žmones į ke
turias rūšis: Pirma esanti in
teligentija, civilizuoti žmonės, 
kaip jie patys; antra rūšis, tai 
kapitalistai; trečia rūšiš-Mg- 
norantų masės (darbininkai), 
kurie lengvai esą pakreipiami 
kapitalistų, kam jie ir pasitikį 
atsiekimui savo tikslo; ketvirta 
rūšis, tai agitatoriai. Agitato
riai esą “žmonės, kurie neap
kenčia nė vieno, visų ir patys 
savęs.” Jie esą tais, kurie va
dovauja streikus ir kovoja už 
šalpą, jie—kas organizuoja 
darbininkus ir jie, kas turi būt 
sunaikinta, kad pabaigti krizį.

Revoliucija 1937 Metais

Misteriškas balsas per gar
siakalbį paskelbė, būk agita
toriai turį paskyrę dieną del 
revoliucijos, kuri būsianti įvyk
dyta 1937 metais, šiuo tarpu 
“Society” turinti sužinoti apie 
jų visus planus ir greitai pra
dėti veikti. Jau milionai esą 
sumobilizuota ir specifiški pla
nai išdirbta iššlavimui komu- 
nimo laike trijų mėnesių. 
Smulkmenos planų būsiančios 
išaiškintos toliau. Dabar esan
ti kiekvieno pareiga prigulėti 
prie šios organizacijos ir pri
sirengti; Kiekvienas turįs su
prasti svarbą greitos pradžios 
ir užlaikyti planus slaptybėj. 
Duoklės 5 centai per dieną. 
Ir kiekvieno prigulinčio esanti 
pareiga atsargiai tyrinėti ir 
prirašyti po dešimtį naujų 
abonentų (užsirašančių-narių).

Pavojingas Idiotizmas

Gal nekurie iš darbininkų 
spaudos skaitytojų pamanys, 
jog čia perdaug aiški bepro
tystė, kad tuo rimtai susirū
pinti. Bet neleiskime savęs 
apjakinti šito idiotizmo baise
nybėms. Nazių judėjimas Vo
kietijoj buvo sutvertas kaip tik 
tokios beprotystės pamatais. 
Tai yra išraiška supuvimo is
terijos, kurios tikslas yra pa
dėti buržuazijai išsigelbėti iš 
krizio darbininkų lėšomis. Tai 
yra debesys žvėriškumo ir be
protystės, kuris surankios te
roro lietų nuslopinimui darbi
ninkų klasės. Tai yra gyvas, 
augantis pavojus iš kapitalistų 
pusės, jų paskutinio laipsnio 
apsigynimas prieš organizuotų 
darbininkų protestus.

Čia pilnai įrodyta, kad Wall 
Strytas ir vietos pramonininkai 
šitą beprotystės judėjimą re
mia. Ir kitaip negali būti. 
Kliubas randasi išskiriamai ge
roje vietoje. Tas įrodo kliu- 
bo ženklingumą. Kaip ten ne
būtų, energiškai platina ma 
bjauriausia priešdarbininkiška

WASHINGTON. — Pre
zidentas Roosšvėltas atėjęs 
į bendrą posėdį kčngresma- 
nų ir senatorių, sausid 4 d. 
perskaitė savo planus, kas 
liečia pašalpinius darbus be- 
bedarbiams. Jis žadėjo 
3,500,000 “tinkamų” bedar
bių paimti į viešus darbus-— 
miestų lūšnynams valyti, 
farmoms namus statyti, ke
lius taisyti, dirbamąją žemę 
gerinti, tunelius kasti per
važiavimui skersai po gelž- 
keliais. RooSeveltas ’taipgi 
ketino platinti CCC stovyk
lų darbus, kur sykiu jauni 
darbininkai yra pratinami į 
kareivišką muštrą. Jis už- 
tikrino, kad visi tie darbai 
nekenksią privatiškiems fa
brikantams ir pelnininkams. 
Tais valdiškais darbais, sa
ko, dar būsią geriau išju
dinta privatiški darbai.

Rooseveltas pripažino, 
kad dabar iš valdiškos- pa
šalpos dar gyvena 5,000,- 
000 šeimynų, taigi apie 20,- 
000,000 žmonių. Bet pagal jo 
apskaitliavimą 1,500,000 šei
mynų “galvos” jau netiks 
nei pašalpiniams darbams. 
Tuo būdu apie 6 milionai 
žmonių (įskaitant šeimynų 
narius) bus palikti be jokios 
valdiškos pašalpos.

Rooseveltas sako, kad jais 
turės rūpintis pačios valsti
jų ir miestų valdžios.

Rooseveltas užreiškė, kad 
pašalpiniuose darbuose bus 
mokama tik “pragyvenimo” 
alga, arba žymiai mažiau, 
negu privatiniuose tos rū
šies darbuose. Jis prisipaži
no, kad nenori pakenkti fa
brikantų ir kitų samdytojų 
pelnams.

Kalbėjo Rooseveltas ir 
apie kokius tai “užtikrini
mus” nusenusiems ir ki
tiems negalintiems dirbti, 
bet tai esą tolimesnės atei
ties klausimas. O kaš “par
ti jiniais sumetimais” prie
šinsis Roosevelto planams, 
jis tiems pagrūmojo: “Sau
gokitės!” Tatai yra tiesiogi
nis grąsinimas Komunistų 
Partijai, Bedarbių Tary
boms ir kitoms kovingoms 
darbininkų organizacijoms.

savo svar
biuose paminėjimuose, taipgi 
darbuokimės, kad ir kiti dar
bininkai dalyvautų. Būkime 
visi šiame Lenino mirties pa
minėjime.

Aldona Vaitkevičiūte.

Lawrence, Mass
***!.••* . . ” ' Z *

ALDLD 37 kuopos susirin
kimas įvyks sausio 13 d., 6 v. 
vakaro. Visi nariai ir narės 
malonėkite ateiti laiku, nes tu
rim daug svarbių reikalų. 
Taipgi, katrie dar neatsiėmė! 
“šviesą” ir knygas, tai sakan
čiam susirinkime paimsit.

Pranešu visoms kolonijoms, 
kaip tai Lowell, Nashua, Ha
verhill, Mass., draugams, kad 
bus labai puiki vakarienė, ku
rią rengia ALDLD 37 kuopa 
ir Liaudies Choras 13 d. sau
sio. Kviečiam visus atsilanky
ti ir paremti šitas organizaci
jas.

Kas link d. Juodelio, 
grobikai' dar mario,' kad 
Juodelis jiem pritars ir klau
sys jų. Suvis ne. Draugas 
Juodelis gerai permato dalyką 
ir pilnai stovi už darbininkų 
klasę ir už bendrovės palaiky
mą, kad gerai gyvuotų, o ne 
taip, kaip sklokos inžinieriai, * 
kad diriguoja. Taigi, draugai, 
Maple Park bendrovės šėri- 
ninkai kviečia jumis visus sto
ti darban ir iš tikros Širdies 
dirbti del darbininkų ir del 
Bendrovės gero, ir tokių .gra- 
borių, kaip S. Večkys arba Bu
lauka, neklausyti, nes jiems 
nerūpi darbininkų klasės rei* 
kalai, jiem tik mintyje, kad tik 
sugriauti šitą bendrovę, kurioj 
mes per ilgus metus dirbom.

Tas pats Stakionis pirmiau 
rėkė: “Draugai, dirbkim,” o 
kas dabar su juo pasidarė? 
Kada su savo piliečiu Prūseika 
nuėjo, tuojau pradėjo tarp riaį. 
rių sabotažą varyti, kad b e n- \ 
drove turi būti sugriauta, iŠ- 
taškytav štai kas jiems rūpi./ 
Dabar pamatė, kad tvarka ei
na gera ir centas jau atlieka, 
tai ir “Naujos Gadynės” gas- 
padorius nori paimti ir atva
žiuoti išsitempus pagulėti ant 
žalios pievos ir savo sklokiz- 
mą-kontr-revoliuciją skiepinti.

L. K. Biuras*

šie 
d.

sekamai: Gerbiamas

Brooklyno sklokos grabo- 
rius S. Večkys (Kuodis), Prū- 
seikos manadžeris, prisiuntė 
saviems draugučiams instruk
cijas, kaip užgrobti Maple 
Park Bendrovę, žiūrėkit ar 
skaitykit. Laiškas užantra- 
šuotas J. Peculkai. Viduje lai
ško rašo
Drauge: Praneškit, kada bus 
Maple Park susirinkimas. Mes 
turim būtinai užgrobti. Pir
miausia jūs gaukit Sabaliaus
ką, iš Worcester, ir Vaitekūną, 
o mes su d. Bulauka atvažiuo
sim, Taipogi dar prikalbinkit 
Juodelį, nes mums labai reika
lingas.

Matot, tam Prūseikos pakly
dėliui' dar nenusibodo kontr- 
revoliuciją varyti, net nori čia 
atvažiuoti ir, du žmogeliai, 
užgrobti Maple Park Bendro
vę, kad galėtų skriausti čionai 
darbininkus, kad dar paskuti
nius centus traukti iš tų darbi
ninkų, katrie dar nepermato, 
kur teisybė.

Štai jums, grobikai, LK Biu
ro pareiškimas: Jūs galit būti 
ramūs ir nesvajoti apie Maple: 
Parką, nes jums nerūpėjo jį I

150,000 Demonstravo prieš 
Hitlerininkus

Saar krašte pereitą sek
madienį 150,000 darbininkų 
iš įvairių partijų išstojo— 
demonstravo prieš Saaro su
grąžinimą hitlerizuotaį Vo
kietijai.

SKAITYK LAISVE
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Telephone: Evergreen 7-0072..DR. I COHN-
Specialistas ant Operaciją V 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

11 iki 1 dienomis 
5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

New Haven, Conn
Pamėtykite Puikų Sovietų Judį

Šią savaitę, penktadienį, 
šeštadienį. ir sekmadienį, sau
sio (Jan.) 11-12-13, vakarais, 
nuo 7 ir 9 valandos, taipgi šeš
tadienį ir sekmadienį nuo 2 :30 
po pietų bus rodomas naujas 
Sovietų judisSovietų judis “Trys Dainos; 
Apie Leniną” (Three Songs of] 
Lenin), Little Theatre, Lincoln, 
St., tarp Whitney Avenue ir 
Orange St., tuoj prie Trum-

Ir~

propaganda ir rengiasi sukelti 
spėką prieš darbininkų orga
nizacijas. Taipgi naudoja 
praktiškus žingsnius organiza
vime didžiausių ignorantų ir 
brutališkų elementų į valdin
gosios buržuazijos fašistų ar-
miją. Reikia nepamiršti, kad 
čia tik pirmi žingsniai. Su lai
ku vėl parašysiu apie tas žiur
kes.

Pacific.

MONTREAL - CANADA 

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GĘRSOVITZ
' NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbosr 1424 >

bull St., New Havene. Įžanga 
yra 35 centai. Nesivėluokite, 
nes teatre vaidinti pradeda ly
giai paskirtu laiku.

Lenino Mirties Paminėjimas
Lenino mirties minėjimo ma-

sinis mitingas įvyks šeštadienį, 
19 d. sausio, 8 vai. vakaro, 
Music (Moose) Hall, 117 
Court St. Max Bedacht bus vy
riausias kalbėtojas. Dainuos 
darbininkų chorai ir Unity 
Players suvaidins veikalą. 
Įžanga 15 centų.

Norisi priminti mūsų drau
gams lietuviams, kad pas mus 
yra didelis apsileidimas-pras- 
tas atsinešimas į svarbius tarp- j 
tautinius mitingus. Tik keli 
ateina' į tokius' svarbius pami
nė j imus-sukaktu ves.' O' didžiu
mos, net mūs organizacijų na-. 
rių, nematyt. Draugės ir drau- ■

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klases anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
isitėmyti 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 Streęt Brooklyn, N. Y.
, Telefonas: EVergreen 7-1661

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose 1 
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje; prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu: 

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Šeštas Puslapis

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
ALDLD Antro Apskričio Bus .Labai Svarbios Prakalbos 

Apie Bedarbę ir “Skloką”
Ketvirtadienį, 17 d. sausio, 

7:30 vai. vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Avd., Brooklyn; N. Y., 
atsibus labai svarbios prakal
bos. Drg. R. Mizara kalbės 
apie šalies sąlygas ir tai, koki 
yra uždaviniai “opožicijds,” 
tų darbininkų, kurie seka 
Butkų—PrūSeiką ir kurie' no
rėtų būti naudingais darbinin
kų judėjime. 1 Brooklyniečiai 
daugelis turėjo' 'progą1 nesenai 
girdėti ’ Pfrflšeiką^ ir Butkui kal
bant ir galėjo įsitikinti, kur tie 
žmonės eina ir kur jie tempia 
sayo pasekėjus., Čia .bus.išaiš
kinta. ir tas, kokios vienybės 
pageidauja Komunistų Partija, 
kuri buvo apibūdinta vėliau
siame K. P. Lietuvių Frakcijų 
Centro Biuro atsišaukime.

Antras kalbės drg. D. M. 
Šolomskas apie visos šalies be
darbės ir socialės apdraudos 
reikalais atsibuvusio kongreso

Metine Konferencija
Sekmadienį, 13 d. sausio, 10 

vai. ryto, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
atsidarys metinė Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos Antro Apskričio 
konferencija. Visos kuopos, 
kurios dar neišrinko delegatus, 
tai privalo tą greitai padaryti, 
o kurių jau išrinkti delegatai, 
tai visi laiku pribūti.

Liet Darb. Susivienijimo 1 
Kuopos Nauja Valdyba

Praeitą ketvirtadienį įvyko 
LDS l*mos kūopos pirmas šiais 
metais susirinkimas. Jame se
na valdyba išdavė metinius 

. * raportus. Finansų sekretorius 
raportavo, kad nariai moka sa
vo duokles gana reguliariai; 
visai mažas skaičius yra, kurių, 
mokestys užsivilkę virš trijų 
mėnesių. Praeitą metą mirė 2

sirinkimas. Jis įvyks ket vi r-j 
tadienį, 10 d. sausio, 7 :30 vai. 
vakare, “Laisvės” į svetainėje. 
Visi nariai ir narės privalo at
eiti, nes šiame susirinkime drg. 
A. Mureika, kuopos delegatas 
į visos šalies bedarbių kongre
są, išduos raportą.'Čionai bus 
renkama delegatai į ALDLD 
Antro Apskričio metinę kon
ferenciją, kuri įvyks sekmadie
nį, 13 d. sausio, “Laisvės” sve
tainėje. i >. i

Taipgi ‘yra raginami nariai 
mokėti duokles už 1935 metus, 
kad įCentro; Komitetas galėtų 
be; sutrukdymo leisti knygas ir 
“Šviesą”. Dar daugelis na
rių negavo visus “šviesos” nu
merius už 1934 metus, jų pa
reiga ateiti ir atsiimti. Dar 
daugiau narių negavo taip la
bai naudingą drg. Kapsuko 
knygą apie Lietuvos Sovietus. 
Visi nariai ir narės ateikite 
atsiimkite savo knygas.

Valdyba.

visokius melus ir prasimani- 
mus.

Po visą New Yorką ir 
Brooklyną smarkiai darbinin
kai rengiasi prie Lenino mir
ties minėjimo, 21 d. sausio, 
Madison Gardene. Daugelyje 
vietų jie nutarė masiniai visi 
dalyvauti šiame parengime.

N.’ U. Higty School, $tuden- 
tai organizupti į Nacionalę 
Studentų Lygą laikė susirinki
mą ir; nutarę, nrofestupti> prieš 
sutrumpintą maistui laiką ir 
kitus mokytojų užsipuolimus.

BROOKLYN LABOR LYCEUM

ir

SUSIRINKIMAI i
BROOKLYN, N. Y.

Ateinantį sekmadienį, 13 d. sausio 
įvyks Antro Apskričio konferencija, 
“Laisvės” svetainėje, 10 vai. ryto. 
Visi delegatai pribūkite laiku, nes 
turim daug svarbių reikalų aptarti, 
atsivežkite ir kuopų raportus, taipgi 
nepamirškite atsivežt ir duokles pa- 
simokėt į apskritį.

ALDLD 2 Apskrj Komitetas. į
(6-7) j

PARDAVIMAI
Parsiduoda Lunchroom, labai ge

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

(3-8)
BARBER SHOP ant pardavimo. Trys 

Koches , .(kėdės), gražus storas, 
kambarys del gyvenimo. Apgyventa 
vidurinės klasės, daugiausia vokiečių, 
bet pusėtinai—lietuvių. Randa $25, 
su štymu. Geras biznis. Elderts Lane, 
Jamaica stoties. Barber Shop, 7424 
—88th Road, Woodhaven, L. I.

(7-9)
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LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA r Mg

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

kuopos nariai: Vincas Liepo-1 nuveiktus darbus ir stovinčius 
uis ir Vincas Žitkus.

Nesenai įvykęs kuopos pa-į 
rengimas (perstatymas “Uošvė 
Į-Namus, Tylos Nebebus”) da
vė virš 50 dol. pelno. Kuopa 
nemažai pinigų išaukojo darbi
ninkiškiem reikalam.
' Išrinkta delegatai—J. Wa- 

ręson ir S. Griškus—į Ateivių 
Gynimo konferenciją,

j prieš mus uždavinius, šis kon- 
| gresas buvo vienas iš didžiau
sių ir svarbiausių Jungtinėse 
Valstijose, šolomskas dalyva
vo tame kongrese kartu su vi
sais delegatais ir jis duos pla
tų raportą. z

Taigi šios prakalbos bus la
bai svarbios ir kiekvieno dar- 

kuri bininko, darbininkės ir darb. 
įvyks 13 d. sausio, New Yorke, judėjimo simpatiko pareiga 
V. Pranaitienė išdavė raportą' 
iŠ delegacijos, vykusios pas 
Lietuvos konsulą patiekimui 
protesto rezoliucijos pries kan
kinimą Lietuvoj politinių kali-

*7 niųu'
^iem metam išrinkta sekanti 
valdyba: pirmininku J. žigai- 
tis, prot. sekretorium—J. Vi
sockis, fįn. sekretorium — J.

~~ (JTntJis, iždininke—O. Dėįjšiė- 
n§, pirm, pagelbininke—V.
Pranaitienė. Finansų sekreto
riaus antrašas yra sekantis: 
J. Grubis, 64 Ten Eyck St., ant 
antrų lubų. Yra narių, kurie 
del darbo sąlygų negali būti 
susirinkime, tai gali bile vaka
rą nueit pas d. Grubį ir užsi- 
mokėt duokles.

Linkėtina naujai valdybai 
energingai darbuotis, kad kuo
pa kiltų, kaip narių skaičium, 
taip ir finansiniai.

Kp. Koresp.

Labai Geras Vakarėlis
Sekmadienį, 13 d. sausio, 7 

vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y., atsibus labai geras 
vakarėlis. Jį rengia Komunis-į

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

Nuo Reumatiškų
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

ateiti į jas.

šiame vakarėlyje bus skanaus 
maisto, tinkamo gėrimo. Bus 
ir koncertinė programa, ku
rios išpildyme dalyvaus ir Ai
do Choro Merginų. Ensemblis, 
kuris visada labai gražiai pa
dainuoja. šokėjams, lietuviš
kus ir amerikoniškus šokius, 
grieš Anthony Balčiūnas or
kestrą. Įžanga. į vakarėlį bus 
tiktai 25 centai ypatai, tai la
bai pigiai.

Dar daugiau, tą dieną atsi
bus Brooklyne ALDLD 2 Aps-

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.

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N

New Yorko Darbininkų De
monstracija už Bedarbių 

Apdraudę
NEW YORK, N. Y. — Per-

eitą pirmadieni, keli tūkstan-jeUnė’k^fZ^cya“ W

NAMAI

Parvyko liet. Delegatai iš 
Bedarbių Kongreso

Sausio 5-7 dienomis, Wash
ingtone, atsibuvo visos šalies 
bedarbių reikalu kongresas, 
kuriame dalyvavo iš 40 valsti
jų apie 3,000 delegatų nuo 
įvairių organizacijų, šis kon
gresas buvo istoriniai labai 
svarbus. Apie jo eiseną ir 
svarbą rasite “Laisvėje” kitoj 
vietoj. Kongrese dalyvavo iš 
visų Jungtinių Valstijų apie 
50-60 lietuvių delegatų. Buvo 
it brooklyniečiai.

Jau parvyko iš bedarbių ir 
sociajęs apdraudos kongreso 
lietuviai delegatai R. Mizara, 
A. MMreika, V. ZablackUtis, J. 
Adomonis iŠ Great Necko ir 
D. M. šolomskas.

Šie delegatai parvežė smulk- 
meningas žinias apie tai, kaip 
kongresas ėjo, kokius jis tari
mus padarė, kaip dabar darbi
ninkų klasė, profesionalai ir 
visi pažangūs žmonės kovos 
už socialę apdraudą ir bedar
bių Šalpą.

čiai bedarbių demonstravo prie 
City Hali, reikalaudami bedar
biams apdraudos. Išrinkta bu
vo delegacija, kuri matė majo
rą LaGuardią ir įteikė jam be
darbių reikalavimus. LaGuar
dia pasakė delegacijai, kad 
bedarbiai yra miesto Aprūpin
ti, ir, kad jeigu jie tokias de
monstracijas darytų * 1 Sovietų 
Rusijoj, tai būtų tuojaus su
šaudyti arba kalėjiman įmesti. 
Jisai sako, kad čionai yra duo
ta perdidelė valia žmonėms. 
Atrodo, kad LaGuardia yra la
bai geras fašizmo rėmėjas.

Kai delegatai išėjo iš City 
Hali, tai pradėjo vesti prakal
bas, išaiškindami masėms, ką 
majoras LaGuardia pasakė. 
Prakalbom pasibaigus, bedar- t 
biai stojo į eiles ir pradėjo 
maršuoti į Union Square.

Priešakyje šitos parados 
trys jaunuoliai griežė maršą 
ant dviejų būbnų ir korneto. 
Bedarbiai maršuodami šaukė: 
Mes reikalaujam bedarbiams 
apdraudos!

Tiek daug buvo maršuotojų, 
kad jų eilė tęsėsi per kelius 
blokus. Pasiekę Union Sq„ be
darbiai pabaigė demonstraciją 
dainuodami Internacionalą.

“L.” Rep.

vakarėlyje dalyvaus- ir svečių 
ir tokiu būdu bus gera proga 
susieiti su apielinkės draugais 
ir draugėmis. Visi ir visos at
eikite. -

Žinios Iš Darbininkų 
Kovy

Lehman Corp., kurios nariu 
yra ir Lehman, New Yorko 
valstijos gubernatorius, pas
kelbė, kad jų pelnai pereitais 
metais siekė $60,237,000. Tai 
matai, kiek jie prisilupo iš dar
bininkų sunkaus darbo ir pra
kaito.

Daugiau darbininkų strei- 
kierių areštavo prie Klein ir 
Ohrbachs krautuvių, Union 
Sq., New Yorke, už pikietavi- 
mą. Kapitalistinis teisėjas pa
reikalavo už kiekvieną iki 
$500 užstato.

Brownsville miesto dalyje, 
Komunistų Partija rengia pra
kalbas paminėjimui drg. Ki- 
rovo mirties. Prakalbos įvyks 
ketvirtadienį, 10 d. sausio, 8 
v. v., 505 Sutter Ave. Bus geri 
kalbėtojai. - ,

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

1st. 1892

' Daimontai
^■1 Laikrodėliai
HH Brangakmenai

Mes perkame seną auksą

HARMAN

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Visi “Laisvės” Skaitytojai 
tarSt* pamatyt vvarbiatia| ii visų re- 
voiiuclnit] veikalo, kariame paskelbia
ma ries darMniniq ir Jfirininkq teisi*.

“Sailors of Catarro”
(Cattaro Jūrininkai)

Civic Repertory Theatre
Htb St.- Ir 6th Ave.

Vakarais 8:4&—Dienoms Antr. ir 
Subatom 2)45

TIKIETV KAINOS 30c.

r r i . ' ’ i .
Nepamirškite Ryt Vakaro.

“Ar Bolšdvikai išpildo savo 
prižadus, padarytus prieš įsi
galėjimą?” “Taip, išpildo,” 
tvirtins LDS jaunuolių sekre
torius ir komunistas d. Johnnie 
Orman. Bet socialistas jau
nuolis V. Michelsonas bandys 
sukritikuoti bolševikus. Tai 
bus debatai, rengiami LDS jau
nuolių kuopos ir socialistų 19 
kuopos. Įvyks ryt vakare, 
sausio 10 d., Lietuvių Piliečių 
Kliubo svetainėj. Visi ir visos 
kviečiami dalyvauti.

ALDLD 1. Kuopos Labai 
Svarbus Mitingas

Amerikos Lietuviu Darbinin
kų Literatūros Draugijos 1 
kuopos bus labai svarbus su-

•Scottsboro jaunuolių ir kitų 
politinių, kalinių reikalu renT 
giamos masinės prakalbos. Jis 
įvyks penktadienį, 11 d. sausio, 
8 vai. vakare, Zion Church, 
250 Ralph Ave., Brooklyne. 
Visi darbininkai kviečiami da
lyvauti.

Drg. Jack Stachel, veikian
tis Darbo Unijų Vienybės Ly
gos sekretorius, kalbės ketvir
tadienį, 10 d. sausio, 8 vai. va
kare, Irving Plaza, Irving Pl. 
ir 15th’St., New Yorke. Kal
bės temoje: “Darbininkų Par-i 
tija Amerikoje.”

Kailių, Suknių Ir Dažymo In
dustrinės unijos Q50 darb. 
laikė susirinkimą ir priėmė- re
voliuciją pasmerkiant ’> socialis- ■ 
<tų žydį-dienraštį “Forwardą;>’I 
kuris skelbė apie unijos narius Jį l, i » • 1 t } Į > ’; I < ' ? » • j ■ < i « ! .f '

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutylda
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą;
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP '

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

pa-

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

Ką Aukosite “Laisvės” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietų Produktų, Bet Juos, 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

; BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PENKTADIENĮ '

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENI ,

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisvės” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS 

BUS ŠOKIAI 
Įžanga 10 centų ypatai.

Bazarui bus renkama dovanos. Prašome visų dienraščio 
rėmėjų, visų simpatikų revoliucinio judėjimo, ką tik 

išgalint paaukoti bazarui.
JAU GAUNAMA BAZARUI DOVANŲ

Drg. Margaret Buivydžiutė dovanojo mandeliną, vertės 
$20. Drg. žigaitis dovanojo dvi muftas (muffs), vertės 
$3. O drg. P. Berniunas pasižadėjo nupirkti kokių nors 

vnaujų ir įdomių Spvietų gaminių. Linksma, kad drau- 
‘ gai išanksto pradeda apdovanoti bazarą.

AugŠčiati pHsirodžiusieji su aukomis visi yra brooklynie
čiai. Ladkiame žinių iš toliau,

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu
matizmas, . Kelių Sustingimas, 

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos' 
< ' yra gydomus bė operacijų. Ištyrimai Veltui.

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

28 W. 89th StM Arti Central Park West, New York City •'* * 

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

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

1 Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertąker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyrų ir 
Chroniškos ligos

Gydoma 
Išbėrimai, 
io 
Nervų 
Chroniški 
du Ii a i, 
Žarnų ir 
žarnšs 
be 1 n 
mas, 
girnai ir 

___  ___ ki 
mai, Gerklės. Plaučių, 
jų Dūdų ir kitos Vyrų 
gos; o jeigu turite kokį 
kurio nesuprantate, su 
ateikite pas Dr. Zina.
X-Spinduliai, 

rūmų ir Čiepų 
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų 
Pasitarimas ir Ištyrimas

DR. L. ZI
110 East 16 Si N.

Ligos,J 
b Nusii

ChroniŠ-

Kvėpuo,

negerumą, 
isitikSjimu

Veltui

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir 

New York j 
Valandos—9 A. M. iki 
O sekmadieniais 9 iki




