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Socialistų “Naujienos” svei
kina Rooseveltą, ir dar už ką! 
Nagi, už tai, kad Rooseveltas 
žada visai atimti tiesioginę val
džios pašalpą iš bedarbių, o va
ryti juos į viešuosius darbus 
vergauti tik “už pragyvenimo 
algas,” tariant paties Roosevel
to žodžiais. Bet Rooseveltas tą 
“laimę” žada dar ne visiems 
bedarbiams, o tik “tinkamiems 
dirbti.” Šešis milionus “netin
kamų darbui” jis palieka be jo
kios valdiškos paramos, paves
dama^ jais rūpintis valstijoms 
ir miestams. O 
turime pinigų!”

: “Naujienos”, 
kad Rooseveltas 
gal “pamatinę mintį iš socialis-113 d. 
t^Į programo.” Tai bent jums 
programas!

■N

šie rėkia, “ne-

tačiaus, rašo, 
taip daro pa-

Hitleris vėl Rengiasi 
Užpulti Austriją

VIENA. — Italija sutrati-; 
kė daug savo kariuomenės 
arti Austrijos sienos. Mus
solini bijo, kad Hitlerio ar
mija gali užpulti ne tik Saar 1 
kraštą, bet ir Austriją ryšy-! 
je su visuotinais Saar gy
ventojų balsavimais sausio

Austrijoj vėl areštuota 
šimtai žinomų hitlerininkų. 
Austrija desėtkais trokų 
siunčia prirengtus savo ka
reivius į Vokietijos pasienį. | 

Farmerių Suvažiavimo į
Reikalavimai Valdžiai 

WASHINGTON. — Far-; 
merių suvažiavime dalyvavo | 
delegatai nuo 38 įvairių var-1 
gingų farmerių ir laukų 
d a r b ininkų organizacijų. į 
Nutarė kovoti del sekančių 
reikalų:

Panaikinti Žemdirbystės 
Sutvarkymo Aktą su jo va
romu naikinimu derliaus ir 
gyvulių, iš ko pasinaudoja 
tik buožės ir spekuliantai.

Sustabdyt mėtymus far
merių ir pusininkų iš jų dir
bamų ūkių, kuomet jie ne-1 
pajėgia užsimokėti skolas 
bei mokesčius valdžiai.

Duoti tinkamą valdišką 
paramą vargingiems ūkinin
kams ir pašalpą bedarbiams 
laukų darbininkams.

Išleisti bedarbių ir socia
lės darbininkų apdraudos 
įstatymą visai šaliai sulig 
H. R. 2827 biliaus.

Nekliudyti farmeriams 
L Bet fašis- (bei laukų darbininkams or-
tuojantis radio kunigas Cough- |ganizuotis ir streikuoti de- 
lin visai šaliai pareiškė, kad 
Norman Thomas yra “krikščio
nis ir džentelmanas” ir kad 
įvykdymas tokio socializmo, 
kokio nori Thomas, tai būtų ge
ras daiktas. Geras kam?—Ne 
darbininkams, bet buržuazijai 
ir kunigams.

Jungtinių Valstijų kongres- 
manas Lundeen skaitlinėmis įro
dė; kad du trečdaliai valdžios 
pinigų, skiriamų viešiems dar
bams bei bedarbiams šelpti, už
strigo politikierių kišeniuose 
arba buvo panaudoti statymui 
karo laivų, lėktuvų ir kitų žu
dymo įrankių.

Tie patyrimai dar kartą įro
do, kad darbininkai turi kovoti 
ne tik už bedarbių apdraudą lė
šomis kapitalistų ir valdžios; jie 
sykiu turi kovoti, kad pašalpos 
pinigus kontroliuotų ir skirsty
tų komitetai, išrinkti iš pačių 
darbininkų ir farmerių organi
zacijų.

Ji 
;S

Anglija irgi atsiuntė būrį savo kareivių prižiūrėti balsavimus Saar kraš
te sekmadienį. Hitlerininkai demonstruoja už to krašto prijungimą Vo
kietijai. Per balsavimus bus sprendžiama, ar Saar turi pasilikti Tautų 

Lygos globoje, ar grįžti Vokietijai ar tekti Francijai.

* W*’;

•Roosevelt dar per 3
Metus Nežada ; Jokios 1
Bedąrb. Apdraudos

vartojimo daiktus, /pktbl- į j
51

WASHINGTON. — Roo- * 
sevelto paskirta komisija ninkams,; gaum 
išdavė janų raportą iš savo $50 bei daugiau 

i “tyrinėjimų*, kas liečia be- ! savaitę, nebus jokios ap- 
! darbių iv nusenusių bei lino- draudos bedarbėje, 
.tų darbininkų apdraudą.
Pasirodo, kad Rooonveltas Niekam iš dabartinių 16Niekam iš dabartinių 16 

'milionų bedarbių visai ne-
priims tokius komisijos Pa- pus apdraudos pensijų, ku- 

Mos skiriamos tik naujierps, 
būsimiems bedarbiams. ■ ’

! ' : Ir M h
Kol atskiros valstijos pri- 
itų socialės apdraudos įs- 
tymus ir samdytojai sii-

Skaitytojams jau 
New Yorko major 
vis” republikonas 
paskyrė socialistą 
ną teisėju. Kod 
kenas yra užsitąfnavęs buržua

 

zijai; kaipo kovojančių darbi-į 
ninku priešas. Jis yra sėbras 
Solomonų ir kitų socialistų ad
vokatų, kurie išgauna fabrikan
tams teismų “indžionkšinus” 
prieš streikierius.

inoma, kad 
, “beparty- 
LaGuardia 

acob Panke- 
gi ne? Pan-

Garsiausias Socialistų Partijos 
vadas Amerikoje dabar yra 
Norman Thomas, kuris vadina
si dargi “kairiuoju.”_______

Neįvesti bedarbių ir so- 
cialės apdraudos pagal ben- į 
dra visai šaliai įstatymą, bet | 
atskiroms valstijoms palikti įimtų 
Apdraudos įvedimą; imti Įstatymus 

j iki 5 nuošimčių savaitinių parytų vadinamus • ų-1 
mokesčių nuo darbininkų ai- vo” fondus, reikalingus bė
gų į apdraudos fondą; su darbiam pensijas mokėti, tąi 
tiek pat turėtų prisidėti ir 
samdytojai.

Šalies valdžia tik prižiū- 
Irės vykdymą socialės ap- 
: draudos vietinių įstatymų 
i įvairiose valstijose. O jeigu 
I priežiūrai truks pinigų, tai 
• dar taksais apkraus gazoli- 
Iną, tabaką ir kitus bendro

“rė:

■i

praeitų dar kokie trys nj& 
tai.

t-x i • • i • , • ■ . • 4 J I .Darbininkai turi į stotį 
prieš tą Roosevelto monąį !o 
masiniai kovoti už tikrą be
darbių ir socialę darbininkų 
apdraudą sulig biliaus H. R.
2827—vien tik lėšomis kapi
talistų ir jų valdžios. Į

Hauptmann Advokatas Įtaria Dr. Condoną ŽINIOS B LIETUVOS; AR VALDŽIA TURES ATMOKEI AUKSU UŽ
Kaip Dndtagho Vaiko Vagią Vadą
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KARO (LIBERTY) PASKOLŲ BONUS?...
WASHINGTON. — Jung- Augščiausio Teismo: ! 

tinių Valstijų valdžią žadė
jo atmokėt auksu perkan
tiems karo (liberty) bonus. 
Bet Rooseveltas pervarė ša
lies kongrese nutarimą, ku- 
riuom uždrausta auksiniai 
atmokėjimai. Miestai ir 
valstijos taipgi yra išleidę 
daugybę “aukso” bonų. Pa
gal Roosevelto kongreso nu
tarimą, pirkusieji šiuos bo
nus negali gaut už juos auk
so. Įvairios kompanijos yra 

I išpardavusios biliomi dole- 
'"u “vertės” šėrų ir bonų, 
ketindamos atmokėt auksu. 
O kur dar pačios valdžios 
išleisti raudoni nonieriniai 

o aš ^vytis iPau^a tik trečią dieną atgavo pinigai, ant kurių išspaus- 
Daugelis teis- samone- 150 kuriuos Pauža dintas žadėjimas išmokėt 

k ' buvo gavęs už bekonus, kišenėje tiek nat doleriu auksu, sulig 
"nerado. Be pėdsakui dingo ir I pareikalavimo? 

amerikonas.

Plėšikas Papirosu Apsvaigo 
no Ūkininką ir Apiplėšė 
Aną dieną iš Pilviškių, par

adavęs bekonus, grįžo ūkininkas
FLEMINGTON, N. J. — nigų už pavogtą vaiką. 

Dr. Condon (‘Jafsie’) teis- Dr. Condon liudydamas | 
me liudijo, kad jis 
išmokėjo B. R. Hauptman- nei girdėjęs apie r~ 
nur, o ne kam kitam, idant Jonhsoną, Lindbergho vaiko 
žmogvagiai sugrąžintų la- slaugės Betty Gow mylėti- 
kūno Lindbergho vaiką. Bet nį iki po .vaiko pavogimui. masjs pradėjęs kalbėti’,"kad”jis 
liudydąmas jis dažnai pats 
sau prieštaravo.

Kada Hauptmannas buvo 
suimtas New Yorke, ir po
licija pakartotinai šaukė 

"CHATTANOOGA, Tenn" |D?’- Condoną ateiti i Green- 
—Prieš streikuojančius ke- |w’eP stoti ir pasakyti, ar

j lA'icr ivi . imu y vienučio i ’ v ,v . .
$50,000 sake, kad lis niekad nebuvo , p,au.z«’. 1S R^omsk.u km.

“R jniPakdyj jis pavijo nepažįstamą 
_ :1 | ponaitį. Ponaitis paprašęs Pau-

_ . žą, kad jį pavėžintų. Pauža su- 
Bevažiuojant nepažįsta-

lei geresnių sąlygų.

Suvarė 29 Streikierius 
į Koncentracijos Žardį

Bet advokatas Reilly pri- Amerikoje su Pauža buvę geri 
spyrė Condoną prisipažint, : pažįstami ir net draugai, nors 
jog tą naktį, kai vaikas bu- Pauža ir neatsiminė apie tai. 
VO išvogtas, Condon žinojo, Senai draugystei atnaujinti 
kad Johnsonas telefonavo nepažįstamasis pasiūlė Paužai 
Betty Gow. papirosų parūkyti. Rūkė abu.

Kai Paužą antrą papirosą bai- 
Dr. Condon pasakojo, kad gęs rūkyti, tai ir neatsimenąs

zidentas nei kongresas 
ri teisės panaikint tokifĖs 
atmokėjimus auksu.

Sulig šalies konstitucijos, ’ 
Augščiausias Teismas gali y 
atmest kongreso nutarimus, 
kuriuos jis atranda “nekon- 
stituciniais”. Dar tikrai ne~ 
žinoma, kokį sprendimą 
Aup-ščiausias Teismas dabar 
padarys, kas liečia atmokė
jimus auksu. '•

Ex-Kareiviams Nebūsią ii 
Dar Išmokėta Bonai 
WASHINGTON. — Pra- 

nešama, kad 35 senatoriai’ 
balsuos prieš tuojautipį ‘iš
mokėjimą visų bonų vetera
nams, tarnavusiems AmerlU/ 
kos armijoj laike ^pasaulinio / 
karo. Jeigu abiejų kongre
so rūmų didžiuma nubalsuos 
pilnai ir tuojaus atmokėti 
eks-kareiviams bonus, prezi
dentas Rooseveltas i“vet

_______ d_______Hauptmannas yra tas as- sykį atėjus pasikalbėt su kas toliau su juo buvo. Paužą^Į 
pastatyta& 350___milicininkų. muo> kuriam jis išmokėjo Hauntmannu del vaiko iš- rado vežime bemiegantį jo ka'i-
29 suimti streikieriai nuva- pinigus, Condonas griežtai pirkimo, “Hauptmannas, pa- mynas, kitas ūkininkas,
ryti į Atlanta koncentraci- atsisakė, pareikšdamas, kad matęs policmaną, nusigando Juo pačiu keliu važiavo
jos-stovyklą ir laikomi taip, Hauptmannas veikiausia ' ’ ” ’ " " - -

tūrių mezgyklų darbininkus

Francija Stato 35,000
Tonų Karo Laivą

PARYŽIUS. — Francijos 
ministerių kabinetas nus
prendė šiemet statyti milži
nišką, 35,000 tonų karo lai
vą, idant “neatsilikt nuo 
Italijos.”

Nors šiomis ‘ dienomis gausias Vokietis 
Francija padarė politinę su- nusprendė, kad Hitlerio val- 
tartį su Italija, bet ginklą- džia turi teisę romyti ne tik 
vimasis vienos prieš kitą ei- “nepilnapročius” bei krimi- 
na savo keliu. I nalistus savo piliečius, o ir

---- -------- . s ateivius. Bet teismams bū- 
Kompanijų Dova-lsi%.palikta spręsti; ?r.“ myti tuos, kurie nuteisti de- 

i iš Vokietijos.
Klastingas Gaisras?

29 suimti streikieriai nuva- pinigus, Condonas griežtai pirkimo, “Hauptmannas, pa- mynas, kitas ūkininkas, kuris 
namo.

ir leidosi bearti, o 
ir pasivijau.” i 
me iš to nusijuokė. Nes Dr. 
Condon yra sukliuręs 74 me
tų senis, nors ir kūno lavi
nimo mokytojas katalikiš
kame Fordham Universite
te. o Hauntmannas—r jaunas, 
miklus, atletiškas vyras.

Reilly tvirtina, kad $50.- 
000 už vaiką buvo išmokėta 
nę Hautmannui, ibet Isido- 
riui Fischui, kuris/išvažiuo
damas Vokietijon paliko pi
nigus savo draugui Haunt- 
mannui.'O paskui pats mirė 
Vokietijoj. . ;

Vėl pranešama, kad iš

nieko bendro neturi su tuo 
i skandalu.

Dabar gi teisme Dr. Cnn- 
Idon tris kartus pabrėžda
mas tvirtino, kad Haupt
mannas yra vaikvap’is.

i advokatas 
'! Reilly įtarė, kad . Condon 

pats gali būti galva tos špi
lkos. kuri pavogė ir nužudė 

,; Lindberp’ho vaika. Reilly 
nurodė, kad pirm $50,000 iš- 

> mokėjimo Čondopap buvo 
| paėmęs iš viešojo N. Y. kny- 

” gyno skaityti knygą apie 
įvairius slaptumo ženklus. 
Condonas mėgino užsigint,

lyg būtų karo belaisviai.

Hitlerininkai Romys
ir Ateivius iš Svetur!

I BERLYNAS. — Augs-v“ < Teismas I Haupt“°

Ginklu Kompanijų Dova-sią palikta spręsti;“ P myti tuos, kune not
:.nos Fašistinei Lygai por««™ui

WASHINGTON. — Vadi
nama “Amerikos Laisvės 
Lyga” per pirmus keturis

Alytuje yra teisiama Ba- Bet Reilly įrodė, kad Con-1 , . ..
kšickis ir Chazanovičius,donas ne tik tą knygą skai-i ypkietijosa t va zi įjosianti 

mėnesius nuo įsikūrimo ga- medžių pirkliai. Jiedu buvo( te. bet buvo palikes ir kor- 
Vo $104,830 dovanų iš di- pirkę iš valdžios miško už , telę su savo parašu del tos 

19,700 litų. Daugumą tu knygos. Reilly taipgi pri- 
medžių pardavė. Likusieji vertė New Jersey prokuro- 
buvo sukrauti ir ant kelias-'ra Wilentzą, Hautmanno 
dešimt tūkstančių litų ap- kaltintoja, prisipažinti, kad ' 
drausti. Paskui įvvko gaiš- Wilentz ištraukė tą Condo- 
ras, kurį būsią padarę patys (no kortelę iš New Yorko 
pirkliai, norėdami gaut ap- viešojo knygyno rekordu.
draudos pinigus. Valstybi-

džiausiu amunicijos ir gink
lų fabrikantų du Pont ir ki
tų kapitalistų. Ta “Laisvės 
Lyga” yra fašistinė organi
zacija. Svarbią joj rolę vai
dina demokratas Al. Smith 
ir du Pontai, kurie laike gin
klų biznio tyrinėjimo Wa
shingtone stačiai reikalavo 
karališkos bei fašistinės val
džios, norint “užtikrint 
Amerikai saugumą.” i

Jungtinių Valstijų Augš- 
ičiausio Teismo vyriausias 
'teisėjas Hughes, todėl, sau
sio ' 10 d; ir pastatė klausi
mą: Kur šalies konstitucijo- 

I je kongresas rado tokią sau 
teisę-sulaužyt net pačios 
valdžios prižadus atmokėti •(?!?nes) 
auksu už savo išleistus bo- velkes dviejų tr 
nūs?

Bylą Augščiausiame Tei
sme i 
fic gelžkelio kompanija, ku
ri buvo pasižadėjus savo bo- 

!nų pirkikams atmokėti auk
su, ką, tačiaus. uždraudžia 
Roosevelto valdžia. Kitą 
skundą Augščiausiam Teis
mui padavė Angus D. Mac- 
Lean. Jis reikalavo, kad už 
$10,000 vertės jo turimų ka- 
,ro paskolos bonu valdžia iš
mokėtu jam $16.900, pagal 
dabartinę popierinio dolerio 

. prieš Vokietiją. Sako, kad hit- kūnsargių bendrovė; prisirinko vertę: bet valdžia ^teduoda 
Advokatas, Reilly pnve- ^lerininkų laikraščiai ir kiti na-' iš žmonių “rankpinigių” už ža- Jam 10 tūkstančių labai

Surašė Kiaules, bet ne 
žmones

KAUNAS.—Lietuvos valdžia 
surašė visas šalyje ėsamas kiau
les. Bet kiek Lietuvoje yra I 
žmonių, pats Smetona nežino; 
dar tik rengiasi kada nors pa
daryti gyventojų sąrašą. t

Fašistai Suardė Savivaldy
bės Rinkimus

Šakiuose per savivaldybės rin
kimus buvo išbalsuota į mieste
lio tarybą šeši žydai ir trys ki
tokį. Kuomet tarybos dauguma 
pareikalavo atatinkamų teisių, 
tikrieji smetonininkai sukėlė 
prieš juos bataliją. Del to žy
dai tarybos nariai ir pasitrau
kė. Tad vidaus reikalų minis- 

Skundas Tautų Lygai prieš ter,ija paskyrS naujus šakiams
Nazių Karingumą , rinkimus.

KAUNAS.—Lieutvos valdžia DinffO, po Perkūnais... 
rengia ' skundą Tautu Lygai Šiauliuose buvo įsisteigus per-

Fischo motina ir ateisianti į 
teismą apgint garbę savo 
mirusio sūnaus.

; atstovų rūmo ir senato 
siį. idant putarimas i

užvedė Missouri Pači- y u buread^toipĮt-?!) 
Vnmnonii-o Vn_raso- Bet jeigu 35 seną-to- 

ri?i galutinai balsuos^ prie 
tokį bonų atmokė j imą, tai 
sumanymas negaus dv 
trečdalių senatorių pritari
mo. ir tuo būdu jis nupuls. 

I Buvę kareiviai tariasi flk 
naujo ir dar skaitlingiau nę-i. 
gu kada pirmiau maršuoti.į 
Washingtona. kad privers 
valdžia išmokėt jiems 
nūs. Visa® bonų suma būtų 
$2,100,000,000. ‘ r; ■

Ne„w Yorko valstijos
nio draudimo agentas Ne- dzioja. kad is tos knygos pa- zių veiksmai rodo i Vokietijos darnus perkūnsargius ir dingo, j dabar nupuolusių popierinių mui įnešta. kad jaune:

kaip 16 metų vaikamsverauskas taipgi patrauktas j imta tūli ženklai, naudoja- rengimąsi karui prieš Lietuvą, Valdžia nepajėgia surasti nei i dolerių.
tieson, kaipo tų pirklių seb- mi laiškuose, kuriais buvo ypač del Klaipėdos atgriebimo kas buvo tos žulikų bendrovės1 Apart vyriausio teisėjo uždrausta be t£vų la 
iras. 1 (reikalaujama išpirkimo pi- Vokietijai. vadai. (Hughes, kai kurie kiti judamuosius paveikslu;kiti judamuosius
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Mokytojai Ęrješ , Greeno Politikų
Amerikos Darbo Federacijos mokyto^ 

jų lokale,' New Yorke, buvo skaitytas 
William‘Greeno laiškas, kuriame tas po
nas ręiklkūja išriesti* iš unijos visus’ko
munistus. Lokalo prezidentas socialis
tas Lefkowitz bandė pasigerinti: Greenui 
ir padavė ; įnešimą, kad unija i išmestų 
laukan “dualinius >unijistus”. Jis turėjo 
mintyje* ‘komunistus, 'bet nedrįso viešai 
pasakyti. • * • ’;

Sukilo lųkąlp, .nariai mokytojai prieš 
Green ir Lefkowitz; politiką. Jie pasiun
tė į gurbą .Greenof laišką ir pareiškė, kad 
jie griežtai prįešingi persekiojimui uni
jos narių deL jų politinių įsitikinimų. La
bai gerai pasielgė mokytojų unija ir gra
žiai Nušluostė nosį Amerikos Darbo Fe
deracijos biurokratams.

Tai Kaip Ištikrųjų Yra su SLA?
“Tėvynės” redaktorius savo editoriale 

sausio 11 d; bando užginčyti pranešimus, 
kad -SLA ■ neišduotas laisnis (certifika- 
tas)’ New YOrko valstijoje. - Jis sako: 
“Vėliausiu prasimanymu Susivienijimo 
nenaudai yra nelaimingų prasimanymų 
Susivienijimo nenaudai yra. nelaimingų 
gandui skĮęįdžjama, kad būk Susivieniji- ■ 
mui ..atimtas leidimą^ New Yorko valsti
joj biznį daryti.” Išeina, kad viskas vie-

4 toj, .viąkas gerai.
Bet’ |axų pačiąni editoriale kiek žemiau 

Vitaitis pripažįsta: “Todėl buvo sulaiky
tas prisiuntimas certifikaib iki tyrinėji
mo reikalas galutinai išsiris...” O ko
dėl Vitaitis nepasako, kaip ' dabar yęa: 
ar SLA gavo tą certifikatą, ar dar netu
ri, ar diar tebeina tyrinėjimas? Antra, 
kodėl‘“Tėvynės” redaktorius ir Pild. Ta
rybų slėpė nuo SLA tą faktą, kad Susi- 

. vienljfinui N.Y. valstijoj prisiuntimas 
certifikato sulaikytas? Kodėl buvo sle
piamą tas faktas, kad apdraudos depart
ments veda tyrinėjimą? Jeigu tai visa 
buvo; slepiama, tai kokią teisę turi Vitai
tis pykti ir bartis ant tų, kurie pradėjo 
kalbėti, kad SLA viršininkai slepia nuo 
narių organizacijos tikrą stovį?

yra1—?--",■■■■■!■ ■

. ’Hearsto Pasiutimas Prieš
• ■ • . .

i - • Komunistus
Visi Hearsto leidžiami didlapiai, kurių 

yra-virš poros tuzinų, pradėjo dar negir
dėtą fašistinę kampaniją prieš Sovietų 
' Sąjungą ir komunistinį judėjimą. Visi 
tie šlamštai permirkyti pagieža ir me
lais prieš komunizmą. Paduodamos neva 
citąfeslš komunistų programos ir rezo
liucijų, taip pat iš Lenino raštų, bet iš- 

aid^tąi ir suklastuotai. Kuomet “Dai- 
Wdrkerio” reporteris užklausė vieno 
feifcrašcių redaktoriaus, kodėl jie 
po ir klastuoja komunistų dokumen-

tas, tai gavo panašų atsakymą: Mes ne- 
hieš Viską pateisiname kovoje,.

Patsai laikraščių savininkas milionie- 
■Hearstas nesenai sakė prakalbą per 
^įprieš. komunistus. <Ir ko tas sui- ' 
j|s kapitalistinis kriminalistas ne
sako jo! -Drabstėsi purvais į visas

S. Melavo, kad Sovietų Sąjungoje 
viŠi žmonės esą arba paversti vęr- 

išžudyti! »* :

r?

&

I

r

ĖS MONOPOLIUS? 
WASHINGTON. — “Pa- 

s” republikonas sėną- 
pirą?1 įteikė' senatui 

ištirti korpora- 
'■ ar jos nėra užkoru- 

savo monopolį ant pra- 
įiapnės ir prekybos. Roose-

■ ■

-na

kąjūs Nuprasti ir vesti. O Hearsto jlaik+ ‘ 
|ą$qių kolutiihistjas milipnierius Brisįbanė , 
Hilyfeino darbininkus prįe žūnogjauš .koj J

b; tUrčiūs ur .prbfesiphalus; prie ; gal-? 
vos. Girdi, kojos niekados negali vado
vauti galvai, kojos negali gyventi be gal-, 
vos, o be kojų, esą, žmogus gali gyventi 
ir darbuotis. Išvada tokia, kad ponai ga
li apsieiti be darbininkų, bet darbininkai 
negali apsieiti be ponų!

Kapitalistams parsidavęs dievo agen
tas Detroito katalikų kunigas Coughlin 
ateina talkon Hearstui ir savo prakalbo* 
sę reikalauja, kad komunistai būtų be 
pąsįgailėjimo šaudomi! Matote, kas trok
šta kraujo., Jeigu nprs vienas komuniš- 
tąs pasakytų Amerikoję, kąd reikia šau- 
-dyti kunigus bei, tokius ile.arstus, tai iš’ 
proto išsikraustytų berėkdama kapitalis
tinė spauda, o< Roosevelto valdžia tuojaus 

i 'tokį komunistą paskelbtų kriminalistu ir 
pasodintų už grotų. Bet ■ tokiems • liau
dies ' priešams ■ ir kriminalistams, kaip 
Hearštaš ir Coughlin, lėidžiam'a laisvai 
siundyti fanatikus prie žudymo revoliu
cinių darbininkų. ‘ 11

'• M H z r Į h T; X į , j • 1 > 
pkH’i’k i | Ji^iękiihuį

‘JLaifevėš’ irkų’Literatūros ''Draugijos * va-. T - __ 
, jus už naujus nariuę ir “Švie- jų antrašus, 

sos” skaitytojus prasidėjo su 1 
diena sausio, 1935^ ir tęsis per 
tris mėnesiiis, tai yra, per sau
sį, vasarį ir kovą.

• J • z ’ I > • J ■ ' I

. Vajaus metu įpūsų; spaudoje 
turi būti Jaugiau rašoma apie 
ALDLD. Apskričiai ir : kuopos j 
privalo rengti prakalbas;ir pas
kaitas.; Bet daugiausiai reikia 
kreipti 1 ūomės, tai eiti . stuba 
nuo stubos, aplankyti jūsų pa
žįstamus darbininkus ir darbi
ninkės, supažindinti juos su mū
sų pYgąiji^ąęija, parduoti jiems 
literatūros, prirašyti prie ALD-

■ BD., ' . j . , , . •
Kaip tas reika atlikti? Kiek

vienas narys ir narė turi pa
žįstamų darbininkų, kurie lanko 
mūsų prakalbas, piknikus ir kie
tus parengimus. Turite pažįs- j 
tarnų, su kuriais dirbote arba 
dirbate vienoje vietoje.

draugo Vinco Kapsuko knyga ir 
i“švięsos” No. 4. Jeigu kuri 
. kuopa ar pavieniu, narys nega- 

*. • v'v’ vote, tai praneškite į centrą. 
ūjenų j “švięsa”. į teikia labai daug 

Kurie nariai 
gale metų mokasi ir atsiima vi- 

. nema-

mūsų
“Vilnies” skaityto- nau(įįngų raštų.
Sekretoriai priva-

lo palyginti, kurie iš skaitytojų gus “šviesos”, numerius, 
priklauso prie kuopos <ir kurie nyfcįte, kad ji jau yra pasenus, 
dar nepriklauso.

1 ■ Į . •

Sekamos Dovanos• p- ----- ------
, i

Centro Komitetas n u t arė 
duoti sekamas dovanas toms 
kuopoms, kurios daugiausiai 
gaus naujų narių laike vajaus:

1. Raudonoji vėliava. Vėlia-

Bet Katalikai Darbininkai Nebe
klauso Savo Kunigų

Smunka kunigų biznis, katalikai dar
bininkai pradeda nerimauti. Ekonomi
nio krizio rykštė plaka visą darbininkų 
klasę taip skaudžiai, kad ir religiniai dar
bininkai jau pradeda galvoti apie teisin
gumą kunigų, kurie taip energingai gi
na šią sistemą. Tie darbininkai jau sta
to sau klausimą: Kaip čia gali būti: mus 
kapitalistai smaugia ir badu marina, o 
mūs kunigai galvas guldo už tuos kapi
talistus?

Tas labai nepatinka kunigams. Jie 
• nervuojasi. ’Jų spauda neteko jokios 
lygsvaros. . So. Bostono “Darbininkūs” 
pavirto desperatišku šlamštu. vChicagos 
“Draugas”, pasikvietė talkon visus dva
siškus tėvelius keikti bedievius ir išgel
bėti katalikus nuo “peklos”. Sausio 9 
d. laidoje tūlas, kunigas V. KuĮikąųslįas 
augštai iškėlęs rankas šaukia. Sako šis 
tėvelis: “Antikristiniai darbai... duoda 
gausių pražūties vaisių. Jie lietuvių ka
talikų dalį pavertė žiauriais, kerštingais, 
sufanatizuotais bolševikais.”

Be galo svarbus pripažinimas, būtent, 
kad katalikai darbininkai pradeda susi
prasti, apleidžia kunigus ir tampa bol- “ 
Ševikais! Mes karštai sveikiname tuos 
katalikus darbininkus. Mes išskėstomis 
rankomis juos pasitinkame į kovojančio 
proletariato eiles.

Kunigas Kulikauskas toliau dejuoja, 
kad “antikristinės bedievybės dujos sklei
džiamos plačiai ir visur. Jos įsismelkia 
į visas vietas ir ramiausius kampelius. 
Jomis persisunkus visa atmosfera, kurio
je visiems tenka gyventi.” Tas tiesa, re
voliucinės “dujos” jau pasiekė visus kam
pelius ir žadina iš miego visus darbinin
kus. Kunigų ir kapitalistų bizniui ateina 
“sūdna diena”.

Blogai, esą, ir su kita dalimi katalikų. 
Jie dar nepavirtę bolševikais, bet ir jie 
jau “apsvaigo”, jie “labai apsileido”, jie 
“vienas tikybines pareigas eina, kitas nei
na”. Vadinasi, jie nebesiduoda kuni
gams save pilnai išnaudoti.

5 Bet tai dar ne viskam. Kaip su liku
siais: katalikais, kurie nei tapo bolševi- ■ 
kais, nei apsvaigo revoliucinėmis “dujo- i

Su jais irgi blogai — dejuoja ku- * 
h'igaš Kulikauskas. Sako jis: “Bet ir šio- ' 
jė lietuvių katalikų, neva sveikiausioj ir 
gyvoje dalyje, galima įžiūrėti nekuriu an- 
tikristinių paleistų užkrečiamų mikro
bų.” Blogai, labai blogai! Ir kaip gi:kūn. 
Kulikauskas ir kiti kunigėliai nešauks 
gvoltu. Vieni katalikai jau virto bolše
vikais, kįti “apsvaigo antikristinėmis 
dujomis,” o trečius apsėdo “antikristiniai 
mikrobai!”

vu viduje; su organizacijos var
du, kuopos1 numeriu ir miestu. 
Vėliava ’bus padabinimas jūsų 
kuopos laike revoliucihių dar
bininkų demonstracijų. Aną 
metą gavo .Raudoną vėliavą 
Montilealo ,137 kuopa.

2. Didelis Lėnino paveikslas. 
Viso pasaulio darbininkai žino; 

j kad Leninas buvo geriausias ir 
pavyzdingiausias darbininkų va- 

Gal das. Jo paveikslas bus pada- 
jie dar nesilanko į mūsų paren- ,į binimas jūsų susirinkimų sve- 
gimus, gal jie dar priklauso itaineje.
prie parapijų, katalikiškų, tau-' 
tiškų arba kitokių organizacijų, 
kurios; nesirūpina , darbininkų 
reikalais?

Ar galima kitų sriovių dar
bininkus kalbinti ’ į ALDLD. ? 
Ne tik galima,1 bet ir reikia. 
Juk katalikai darbininkai nekal
ti, kad jų tėvai buvo tikinti, kad 
juos to išmokino, kad jie iki 
šiolei neturėjo progos susipa
žinti sū klasinių darbininkų or
ganizacijoms, kurios gina visų 
darbininkų reikalus. Tame da
linai kalti ir susipratę darbinin
kai, kad nepagelbėjo katalikams 
ir tautininkams darbininkams 
ateiti pas mus. ;Tiesa, ne visus 
galima, greitai pertikrinti, kitus 
ir visai * negalima, >bet' milžiniš-' 
ką darbininkų didžiumą gali
ma gauti : į mūsų organizacijaš. 

• Kalbinant katalikus darbinin
kus į mūsų organizaciją, nerei
kia su jais ginčytis del tikėjimo. 
Įrodykite jiems naudingumą 
prigulėti prie ALDLD., kaip ji 
šviečia savo narius, kaip gelbė-

MebuVd ’ bAūdžiami.’ ’ "$et‘ huo • fo 
laiko padėtis pasikeitę. Terc
ijas, fašistų budelių , pųoJimaąL^ 
prasidėjo visu frontu ir taįp pąt 
ųž revoliucinių švenčių šventi-: A ‘ 
rpą. ! Ir jei prisižiūrėsim revo- 
lįucinių švenčių istoriją už tuos 
metus, pradedant nuo 1929 m. 
Kauho kalėjime, tai labai ryšt- • * 
kiai matyt, kaip kuo toliau, vis 
žiauriau puola fašistai.

1929 Metai
' 1-mą, gegužės. Revoliuęįuiai '. 
politkaliniai švenčia demonstra- - 
tyviai, t. y., su raudonais žeuk-r.... 
lais, plakatais ir ūbaisiais, 
ternacionalo ” dainavimu, iškil-i>)<>. 
mingais posėdžiais, praneši-, 7 
mais. Budeliška Kauno, kaĮėjį-v^.^ 
mo administraciją griežtai <įar įy* 
nepuola. , ji pasitenkina, Yįen, . 
nubaudimu. ■-
* Kitaip vyksta dalykai tfims' 
mėnesiams praėjus; ta? yra pd-'rr 
litiniams kaliniams • švenčiau# *J. 
pirmą rugpjūčio. Dabar ne tik 
užpuola, bet baisiai ■ sūhiUŠ^ vv’ 
draugus. Buvo taip: ■c •’J’fčr

I ' Per patikrinimą visi draugai

‘1H • 
. I a 

V. 4*

Taip nėra. “šviesos” raštai 
ant ilgo tarnaus darbininkams 
kelrodžiu klasių kovoje. Skai
tykite juos, studijuokite. Ats
kirus straipsnius galite skaity
ti vietoje pralėkei jų didesniuo
se susirinkimuose.

| Draugo Kapsuko knyga tikrai 
va bus didelė sū kuju ir pjautu- iafoai brangus ir naudingas vei

kalas. Jus rasite apie visus 
Lietuvos kampelius, kaip ten 
veikė darbininkai ir biedni vąls-’ 
tiečiai, rasite daugeliui žinomų 
asmenų ir miestelių vardus. 
Perskaitykite kiekvienais ir 
kiekviena.

1 ' .■ j ;

Duoklių Mokėjimas
Jau reikia pradėti mokėti • jau stovi išsipuošę raudonais1 

duokles už 1935 metus, nes j ženklais ant krūtinių, sienos pa- -K. 
Centro Komitetas baigia ruošti /puoštos plakatais ir obalsiatek 
“Šviesos” No. 1, taipgi rengia- Administracija tuoj pareikalavo 
si prie šių metų knygų lei
dimo, o tas reikalauja pinigų.

3. Stalino didelis paveikslas. pasiskubinkite sumokėti duo.k- 
, nes šiais 

siuntinė- 
'sime į namus, nebus duoklių 
mokėjimo pratęsimo. Kas lai
ku nesumokės, tas negaus “švie
sos”.

Leninjui mirus, draugas Stalinas les už 1935 metus, 
tęsia ; jo darbą. Kaip Leninas metais, kada “Šviesą 
išplėtė Markso mokslą, taip Sta- 'si ' 
linas išaiškino ir praplatino 
Markso-Engelso-Lenino mokslą.

Taigi, trys dovanos, trys at- 
žymėjimai mūsų draugams už 
revoliucines lenktynes vajaus 
metu. Visi darban už naujus 
narius!

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK. Sekretorius,

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

Revoliucinės Šventės 
i Lietuvos Fašistu

KalėjimuoseI ;..b ,—___ .
(Tąsa)

nusiimt ženklus. Bet nė vienas 
nepaklausė jos. Politkaliniai tada* 
buvo išmėtyti trijuose skyriųo-** • 
se: III, IV ir V-tame skyriuose. 
Puolimas prasidėjo III skyriuj. ... 
Ten pirma užpuolė 62 kamerai 
ir tuoj jėga pradėjo plėšti pla- JL 
katus nuo sienų ir ženklus nqo-'-'r 
draugų krūtinių. Draugai pra- 
dėjo priešintis, neleido plėšti, 
Rezultatas buvo toks, kad visa ’>• 
eilė draugų buvo smarkiai ap- ?? 
kulti ir plakatai ir ženklai buvo 
nuplėšti. Iš raktininkų savo 
ypatingu žiaurumu pasižymėjo 
tada Jatulis, Tamošaitis ir kt., - 
priešakyj su • žinomu Lietuvos 
politinių kalinių 'istorijoj inkvh JA 
zitorium-sadistu korpuso vedėju f < 
Korsakevičium (Korka). ; Maž- -<4 
daug tas pats pasikartojo iri yi-A.vS 
sose: kitose kamerose. . « .

Kada- budeliai užpuolė pirmą: /*■ 
kamerą, tos kameros draugai 4-.

| rą ir nubėgo į antrą ir ten pra- gindamiesi kartu pradėjo rėkti#T 
t«b ! , . v,, -rw . , . i ir riksmas prasidėjo tuoj visaihrr?;Tos septynios, apsirengusios : dėjo mušti. Uzgirdusios riks-\ i--- , • • js4_- u ...j » muo vo nno Kaiejime> kuris girdėti buvo

išėjo. Jas nuvedė į raštinę, kur pią, 1-mos kameros drg. taip- Kauno mieste. Revoliuciniai po-
buvo pilna raktininkų ir gin-

ja darbininkams streikų metų, kluotų kareivių. Iš viršininko 
kaip rengia įvairius parengi-1
mus, pramogas. Tikėjimo rei
kale bus galima vėliau pasikal
bėt, suteikiant tiems .darbinin
kams vyskupo Browno knyga, 
“Krikščionybė ir Komunizmas” 
arba Matulaičio “Religija” ir 
kitas. Lai jie pasiskaito, lai su
sipažįsta, tada bus lengviau 
susikalbėti.

Aplankius mūsų simpatiką, 
kataliką arba tautiškai nusista
čiusį darbininką, reikia su juom 
pasikalbėti apie bedarbę, darbi
ninkų vargus, Sovietų Sąjungos

j j ,. . , .. . Šlitiniai kaliniai puolimo nęišsK\w
gl pradeda rėkti ir tada M'gando. Užpuolimas dar daugiaUil>< 
nuraminimui budeliai vėl iššaukė pasipiktinimo budęl'iąisį, •;

grįžta pas jas. Taip jie lakiojo jdar daugiau padrąsino juos ir r ' 
iš vienos kameros į kitą bent 
po tris kartus.

L
. Tas pats buvo ir pas vyrus, kurie plaukė toli už

Toks tai žiaurus teroras Uk-'mūrų sienų, susiliedami iK sū-....
(merges kalėjime, prie kurio si jungdami su viso pasaulio.,,^. 
Į prisieidavo švęsti revoliucines,darbo žmonių garsais, tą dieną^

kabineto buvo girdėti viršinin
ko Raupio Kazio ir keleto 
žvalgybininkų balsai. Visi lau
kė dainavimo... Jos suprato 
iššaukimo tikslą. Jie norėjo 
izoliavus aktyvesnes drauges 
sutrukdyti dainavimą.

Bet, vot, atėjo dainavimo ' šventes. Vien teroru šventimo Traukiančiais iš viso pasaulio' 
valanda. Suaidėjo “Internacio-1metu budeliai nepasitenkinda-[kampų ir kampelių: iš Maskvos,

'netrukus po užpuolimo visam 
kalėjime, visose kamerose pasi- .. 
girdo “Internacionalo” garsai,. ',.

septynių ' *

Internacio-1metu budeliai nepasitenkinda-[kampų ir kampelių: iš Maskvos, ,, 
nalo” garsai iš visų revoliuci- vo. Ukmergės kalėjimo budę- 'Berlyno, Paryžiaus, Londono, ^ 
nių politinių kalinių kamerų. liška administracija su Raupiu New Yorko, Kalkutos, Nankino,,/f<t 
7 izoliuotos drauges raštinėj Kaziu priešakyj uždėdavo to-jTokio ir tt., išręiškiančiais savo . 
tuoj sustojo ir taipgi pradėjo ' kias bausmes,-kokių niekur ki- pasiryžimą kovai prieš karą ir , ,.

_ . „ |dainuoti. Viršininkas Raupys tur nebūdavo. Už vieną šventi-[fašizmą. Matydami šitą revo-
atsiekimus ir tenykštę darbi- j Kazys išbėgo iš savo kabinę- I mą nubausdavo 6 mėnesiams bucinių politinių kalinių reyo- 

Jeigu tąs darbi- to ir įsakė raktininkams ir ka- be pasimatymų, be maisto išlhucinį pasiryžimą ir budeliai 
InJLn _______________________________________ Ii • - i -I ...... • I _ "i '■f-ina-i’icn rviill- nar ^ainaiiima

ninku padėtį, 
ninkas dar tuom laiku nestoja reiviams sutrukdyti dainavi-'laisvės, be knygų ir laikraščjų, bedrįso pult per dainavimą.

Už šventimą politkaliniai....
Ir todėl revoliuciniąi po- buvo nubąusti męnesiui be pąsi-. •« 

ištisiems matymų ir pridedamo maisto iš . 
metams nubausti, o bausmėms laisvės. -
galo nesimatę: nesuspėdavo Tarptautinę Jaunimo Šventę 
baigti vienos bausmės, kaip rugsėjo mėnesį Kauno kalejiniD' 
per:tą laiką jau būdavo kita rev. politiniai kaliniai šventė 
revoliucinė šventė ir vėl inu- prie ypatingų sąlygų. 
bausdavo ir, reikdavo naują 
bausmę atlikti,

Aš nerašysiu apie visas re- ,

v.elto valdžia yra didžiausia 
drū tinto ja monopolinių ka
pitalistų prieš vidutinius ir 
smulkiuosius biznierius.

FAŠISTAI IŠDAUŽĖ KO- 
MŪNIŠTŲ LEIDYKLĄ

■ LONDON.—Penki Angli
jos fašistai įsilaužė j komu-

nistinio dienraščio “Daily 
Workerio” leidyklą, išdaužė 
spaustuvę ir primušė du ten 
buvusius darbininkus. Teis
me vienas iš padaužų pa
siųstas dviem mėnesiam ka- 
lėjinian, antras vienam mė
nesiui, trecias 14 dienų* Du 
kiti be' bausmės paleisti. 1

į organizaciją, reikia bandyti i 
jam paduoti literatūros, kurios, 
visada reikia nusinešti su savim 
—brošiūrų ir vieną kitą knygą. 
Artimesniems, pažįstamesniems 
bedarbiams, galitę , įr paskolįn- 

/ * \ . .* 4

ti vieną kitą knygą pasiskaity
ti; Už savaites, kitos vėl reikia

\ ' F • ‘ L 1 ■ I

aplankyti tą darbininką, pasi
kalbėti, ką jis skaitė^ kas jam 
patiko ir kas, jo supratingu, pe: 
gerai. Kalbinkite jį į organi
zaciją, atsivėsk'ite į kuopęs su
sirinkimą, lai pabūna, pasiklau
so, kartu dalyvauja, jdigū' jis į'Paprastai pei’‘šventes puolimai 
dar ir nestoja. f ' prąsidėdaVo vyrų kamerose.

^Tereikia iš karto labai daug Kada prasidėdavo ten puoli- 
darbininkų pasii’ihkti. Jeigu 1 mūi, moterys pradėdavo kartu, 
kiekvienas mūsų organizacijos | žiiįomą, su vyrais rėkti. Tada 
narys pasirinktu du-tris darbi- budeliai .
pinkus, jeigu juos aplankys bėgdavo “raminti
nors kartą į savaitę arba kartą taiP bėgiedavo pasiutę šunys 
į dvi, jeigu jis vajaus metų nū° vyrų pas moteris ir atgal, 
gaus nors vieną narį, tai jau Šį kartą, kada prasidėjo daina- 
bus didelis darbas. Atminkite, vimas, puolimas prasidėjo nuo

ma;
Kaip žvėrys budeliai puolė 

savo aukas. Pradėjo užkimšti 
raštinėj esančioms draugėms 
burnas, pradėjo mušti, spardy
ti. Draugę V.' Norvidaitę pa
guldė artt grindų, pakėlė jos 
rūbus ir norėjo plakti pel' pli
ką j kūną; Drg. G. Glezerytei 
tik ką neišmušė akies ir tuoj 
po to nugabeno ją -į karcerį 
'septyniom parom. (

ke kitaip buvo ir kamerose.

i be laiškų rašymo ir gavimo ir 
'tt.
litkaliniaį buvo jau

Tarptautinę Jaunimo Šventę

bus didelis darbas.
kad mūsų organizacija turį 
tūkstančius narįų. Jeigu kiek
vienas narys vajaus metų gau
tų po vjęną naują narį, tąi ji 
paaugtų du kartūs nariais. Ar 
tas galimą? Manau, >kąd kur 
tik yrą lietūvių darbininkų, tas 
pilnai galima. Panaudokite su-

Naktį prieš -Tarptau tinę ^re
voliucinę jaunimo* dienosi Sveri-

Aš nerašysiu apie visas re.'tę Kauno kalėjime; mirė mūsV 
voliueines šventes, švęstas Uk-Iv!ena Is di-auglų,. revohu- 
mergės kalėjime. Kas jau pa 
rašyta duoda pakankamą vaiz 
dą, kaip rev. polit. kaliniai 
šventė revoliucines šventes ir 
tuo pat laiku fašistiniai bude
liai už tai terorizuoja. Kartu 
tai rodo, kaip revoliuciniai po
litkaliniai pasiaukoję darbi
ninkų klesos it ’darbo žmonių 
kovai ir jų reikalų gynimui, 
kaip nežiūrint žiauriausio tero
ro švenčia revoliucines šventes.

ciohierė, atsidavusi < kovotoja »už* 
. darbo žmonių reikalus, draugė. < 
j Klaudina Krastinaitė. ^Tąi pačiį* 

naktį fašistai iš proto išvalė 
draugę Volenskąitę L. Draugė 
S. Berzonaitė gulėjo be sąrpo- 
nės ir bendrai visos moterystę-* 
voljuęionierės buvo fizinėmis in-' 
validėmis, kas valandą nemąžąi 
iš jų apalpdavo. Iškildavo ‘įs- 
t/Ci*ikosKa>p nenurmr z.aunaus.o «»•«-. • Krastinaitg ne 8tai_.

to švenčia revoliucines šventes. I . .. . _ > T.., , ■ _ >•
Dabar pažiūrėkim, kaip tas g‘a! ,mire: . d,'au^ -

buvo kituose Lietuvos fašistų >n''ahdem.s pas^arS.
. Klaudina buvo fašistų budelio• <
Kalėjimuose. . ■ nužudyto- užmušta. Buvo iaiptX

Maždaug rugpjūčio mėnesio , 
viduryje pas moteris atėjo ves- ros tęsė aainavimų. >ir aaup iki pmu<» kukuok, i..., „ . , ,

budeliai užgirdo, kad ten tė- Kaupo kalžjitpe,už revoliucinių.

mesdavo vyrus ir 
moteris. Ir

mėterų. Sužvėrėję, pasiutę įsi
veržė budelių gauja į pirmą 
moterų kamerą (moterys tada 
sėdėjo trijose kamerose) ir 
pradėjo mušti. Kitos dvi kame
ros tęsė dainavimą. į Ir k adą

Kauno Kalėjimas
Iki pirmęs gęguž^s, 1929 m

bedainuoja, nietė piriną kame- švenčių šventimą politkaliniai! (Daugiau bus)



Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp( (stos j Meno Sąjungą šį me- 
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šj klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y,

A

TreSaa Puriapb
■ ; . j

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

pravesti.

Komunistinio Judėjimo Pasiekimai 
Literatūroje 1934 Metais

1934 metai Amerikos komunistiniame ju
dėjime padare gerą šuolį pirmyn. Ypač lite- 
ratiniame darbe padaryta įmatomi laimėji
mai. Pakilta kiekybe ir kokybe—skaičium 
leidinių ir turiniu.

Svarbiausias literatinis laimėjimas, tai pa
darymas žurnalo “New Masses” savaitraš
čiu. Kurie seka darbininkų ir abelną gyve
nimą, nuotikius, kas įvyksta politikoj, mene, 
dramoj, muzikoj,—tie turi skaityti žurnalą 
“New Masses.” šis žurnalas reikalingas 
Amerikos inteligentijai ir darbininkijai. Pa- 
skiaus prie savaitinio žurnalo sutraukta ga
bių, amerikoniškų, inteligentiškų jėgų. Jame 
bendradarbiauja rašytojai visų sričių: dra
mos, poezijos, literatūros, politikos, ekono
mijos, paišybos, muzikos, mokytojai ir tt.

Vien tik faktas, kad galėta ir išleista sa
vaitraštis anglų kalba, su virš 30 puslapių, 
tai yra didelis laimėjimas. Antras faktas, 
tai cirkuliacija savaitraščio žymiai pakilo. 
Su pirmu numeriu, kuomet jis pasirodė, 
spausdinta tik 9,500 kopijų. Tai buvo pirma 
laida savaitraščio, sausio 2, 1934 metais. Gi 
šių metų pirmas numeris, sausio 1, 1935 me
tų, jau turi 25,000 skaitytojų.

Mėnesinis žurnalas “New Masses” turėjo 
tik apie 6,000 skaitytojų. Gi deficitas už 
kiekvieną numerį buvo apie $400.00. Dabar, 
savaitinis “New Masses,” jau suduria galą 
su galu. Reiškia savaimi verčiasi. Turi apie 
18 apmokamų darbininkų ir daugelį lais- 
vadarbių, pagelbininkų. žinoma, apmoka
mų darbininkų algos labai mažos.

Laimėjimai Dramos Srityje
Pereitais metais pasirodė naujoje formoje 

darbininkų teatro žurnalas, “New Theatre.” 
šis žurnalas taip pat padarė didelį šuolį pir
myn. “New Theatre” tapo gerai vedamas 
dramos kritikos, peržvalgos žurnalas. Pa
ėmė platesnę dirvą savo veiklai. Pirmiaus 
buvo siauros peržvalgos, darbininkų teatro 
žurnalėlis, o dabar jau padengia ir buržua
zinį teatrą.

Skaitytojų skaičius šiais metais “New The
atre” žurnalo pasiekė virš desėtko tūkstan
čių. Prie to, dramatinių parengimų, vaidini
mų skaičius žymiai padidėjo. Pagalinus ir 
patys parengimai pagerėjo. Pašalinta daug 
sektantizmo iš darbininku teatro.

Vaidinti ir išleisti veikalai pereitais metais: 
“Peace on Earth,” “Stevedore,” “They Shall
Not Die,” “Fortune Heights.” “Gold Eagle 
Guy.” “Gentlewoman,” “In New Kentucky”. 
Tai veikalai profesionaliam teatrui, kurie tu
ri socialės ir revoliucinės reikšmės. Ypatin
gai pirmieji trys yra revoliuciniai veikalai ir 
buvo vaidinami pereitais metais.

Šių veikalų autoriais yra Peters, Sklar, 
Wexley, Lawson, Dos Passos, Levy ir kiti. 
Veik visi jie tik vakar rašė oficialiam Broad- 
vės teatrui. Kai kurie iš jų, kaip kad Sklar, 
Peters, Lawson, Wexley ir kiti kalba ir rašo 
jau darbininkų teatrui. Daugelis ir kitų ra
šytojų perėjo į revoliucinę literatūros pusę.

Literatūros Kūriniai 1934 Metais

Literatūroje pasivaryta pirmyn gana toli 
pereitais metais. Čia duosime sąrašą kūrinių, 
novelių, išleistų 1934 metais, kurie skaitomi 
revoliuciniais, arba visai artimi revoliuciniam 
judėjimui. Jais yra sekami kūriniai:

“Parched Earth”—parašė Arnold B. Arm
strong

“The Shadow Before”—William Rollins.
“The Last Pioneers”—Melvin Levy
“The Land of Plenty”—Robert Cantwell
“The Great One”—-Henry Hart
“The Death Ship”—B. Traven
“The Young Manhood of Studs Lonigan”—

James Farrel
“Slow Vision”—Maxwell Bedenheim
“A House on a Street”—Dale Curran
“The Foundry”—Albert Halper
“Those Who Perish”—Edward Dahlberg
“The Death and Birth of David Markan”

Waldo Frank
“Babouk”—Guy Endore
“The Executioneer Waits”—

Josephine Herbst
“You Can’t Sleep Here” — 

Edward Newhouse.
Didžiuma šių kūrinių rašyti vaduojantis 

marksistine dialektika. Abelnai visi kūriniai 
padengia plačią dirvą Amerikos gyvenimo. 
Keletas veikalų yra temomis apie Gastonijos 
streikierius, darbininkų gyvenimą. Kiti vidu
rinės klasės temomis. Yra ir istorinių kūrinių, 
kaip “Babouk.”

Skaitytojas literatūros; kuris jieško ko

naujo, revoliucinio, masėje įvairaus šlamšto, 
kurį leidžia tik tamsinimui darbininkų akių, 
ras keletą veikalų ir rimtomis temomis, šie 
kūriniai yra daug geresni už įvairius buržu
azinius ir fašistinius veikalus. •

V. B-

Ne Taip Pagerinsime Vaidinimus
Sausio 7 dienos “L.” draugas J. Juška rašo 

straipsnelį apie mūsų vaidinimus ir jų aprašy
mus. Tačiaus, mano manymu, tas rašinėlis per
dėm klaidingas. Su tokiais rašinėliais vaidini
mus mes nepataisysime.. O vajus reikia varyti 
mūsų judėjime už geresnius veikalus ir geres
nius vaidinimus.

Draugas Juška pirmiausia sako, kad mūsų 
“vaidinimuose visuomet esti mažų trūkumų 
bei klaidų.” Tačiaus tie trūkumai ir “mažos 
klaidos yra beveik neišvengiamos.”

Ir toliaus draugas Juška teisina klaidas. 
Girdi, “negalima nei manyti, kad didelį veika
lą pirmu sykiu lošdami suloštų be mažų klai
delių.” Nei eilutės, nei žodžio pas d. Jušką nė
ra, kad išvengti klaidų, kad taisyti ir gerinti 
mūsų vaidinimus, bet perdėm teisinimas, le
galizavimas blogo. Tokia pažvalga į vaidini
mus, aišku, juos nepataisys, bet dar pablogins.

Be to, draugas Juška kalba apie “mažas 
klaideles” mūsų vaidinimuose. Reikia pasaky
ti, kad mūsų vaidinimai turi ne tik mažas klai
deles. Tos “klaidelės” galima išvengti 'ir patai
syti. Bet už jų dar pasilieka vaidinimo silpnu
mas. Mano manymu, mūsų vaidinimai galima 
dar pagerinti nemažiau, kaip 50 nuoš.

Tad, reikia pasakyti, kad “mažas klaideles” 
gal ir neišvengsime, tačiaus vaidinimus galė
sime pagerinti, jei dėsime pastangų. Kartais 
vaidintojas aiškaus suklupimo (taip vadinamų 
“klaidelių”) ir nepadaro, bet silpnas vaidini
mas eina per visą veikalą. Pataisyti tai galima 
tik per gerą kritiką ne tik mokinantės, bet ir 
po vaidinimui. 

I
Apie roles d. Juška irgi neteisingai aiškina. 

Jam yra veikale “geros ir prastos” rolės. Gir
di, “režisierių^ negali duoti visiems geras ro
les.” Draugai, kurie dalyvauja prie veikalų ir 
vaidinimų, turėtų žinoti, kad veikale. visos ro
les geros. Ir labai dažnai taip būna, kad ma
žesnė rolė būna geriau suvaidinta, negu dide
lė, “gera” rolė. Režisierius negali taip aiškinti, 
kaip d. Juška aiškina.

Dar klaidingiau d. J. Juška rašo, tai apie 
korespondentus, kurie kritikuoja veikalus ir 
vaidinimus. Jo manymu, tai turėtų rašyti tik 
tie patys, kurie vaidina. Juška rašo:

“Taipgi tankiai aprašo mūsų lošimus kores
pondentai, kurie visai nedalyvauja lošimuose, 
neturi praktikos. Reiškia,'patys negali lošti, o 
mokint gali.” Todėl turėtų rašyti tik tie, “ku
rie mūsų scenoje dalyvauja per ilgus metus.”

Taip kalbėti yra pamatiniai klaidinga ir ne
teisinga. Pirma, reikia pasakyti, kad nevisai 
tiesa, kad visi korespondentai nėra dalyvavę 
vaidinimuose. Kai kurie mūsų draugai, kurie 
kritikuoja veikalus ir vaidinimus, yra dalyvavę 
lošimuose, kiti parašę veikalus ir turi režisie
riaus kvalifikacijų. Bet visai ne tame dalykas. 
Kritikai gali būt ir nepraktikavę minimuose 
klausimuose. Ir gali būt geri kritikai. O dažnai 
pasitaiko, kad draugai yra dalyvavę lošimuose, 
rašo veikalus, bet nėra kritikais. Dažnai pasi
taiko, kad tie draugai daug silpniau supranta 
veikalus, vaidinimus, kurie lošia, negu tie, ku
rie “tik kritikuoja.” Yra tam tikros specialy
bės.

Jei mes priimtume d. J. Juškos “tezius,” tai 
ve kas išeitų: Jei pats nevaidina, ne aktorius, 
tai negali mokinti aktorius lošti. Gi reikia ži
noti, kad visi režisieriai profesionalio teatro ir 
judžių, nėra aktoriai ir dažnai nėra jais buvę. 
Pagaliaus, muzikas negalėtų mokinti daininin
ką, nes pats nedainuoja. Gi kalbėtoją nekalbė- 
tojas negalėtu taip pat kritikuoti.

Vadinasi, tokia logika veda prie absurdo. 
Jei būtų leista tik tiem patiem vaidinti, kriti- 
kuotis ir pastabas daryti, kurie dalyvauja lo
šimuose, tai lošėjai turėtų tik patys sau ir vai
dinti. Bet taip nėra. Mūsų vaidintojai vaidina 
plačiai publikai ir, žinoma, jie nori girdėti tos 
publikos opiniją, kritiką apie jų vaidinimą.

Jei kurie draugai negali išlaikyti ir pakęsti 
kritikos, tai su jais yra “hopeless case.” To
kie draugai savo darbe, savo profesijoj negali 
padaryti pažangos. Priešingai d. Juškos nuo
monei. Pas mus reikia daugiau kritikos, dau
giau pagerinti vaidinimus 'ir ištaisyti klaidas.

O jei norime pagerinti vaidinimus abelnai, 
tai negalima bijotis kritikos. Draugai turėtų 
pasižiūrėti į kitataučių vaidinimus, kurie turi 
tas pačias sąlygas, o toli geriau vaidina, negu 
mes. Paimkime atskirus mūsų aktorius: vieni 
jų vaidina toli geriau, negu kiti. Ką tai reiš

kia? Tai reiškia, kad draugai lavinasi, kad 
jie nebijo kritikos jr priima pastabas.

Tiesa, mes neturime gerų režisierių. Bet ir 
čia nėra durys uždarytos. Draugai, kurie da
lyvauja veikalų vaidinime, kurie veikia šioje 
srityje,-—jų pareiga yra specializuotis šioje 
srityje. Kodėl toki draugai negali pasilavinti 
ir Darbininkų Teatro Lygos vakarinėse moky
klose? Ypač New Yor.ko apielinkėj tas galima, 
nes čia yra visokių teatro lavinimo lekcijų ir 
specialiai organizuojama mokyklos.

Pašalinis.

- • ——y. . i

Apie Kritikus Į
I

Dažnai “opoziciniai teoretikai”, ypiač Pru- 
seika, mėgia pasigirti savo kytrumu ir lite- 
ratiniais gabumais. Savo laikraštyj jie duo-

I da literatūros “kritikas” ir “peržvalgas.”
Dar nepersenai Pruseika patalpinb vieno 

“visų mokslų žinovo” ir inteligento peržval
gą, “įvertinimą” Lietuvoj išleisto buržuazinio 
kūrinio—-“Dičiaus.”

žinoma, kaip jie vadina, “bimbiniai” tokį 
įvertinimą nebūtų talpinę, tai rašinys tik 
skelbimui gali tikti. Kitaip sakant, para
šytas žmogaus, kuris apie literatinę kūrybą 
menkai nusimano. Gi Pruseika tą raštą pa
talpino be jokių komentarų, kaipo pamatinę 

. peržvalgą.
| Dabar mes skaitėme to paties į kūrinio 
1 (Dičiaus) įvertinimą žurnale, kuris neturi 

pretenzijų save vadintis “komunistine opo-
I zicija.” tai yra—Kaune leidžiamoje! “Kultū- 
i roję.” i

Pruseikos redaguojamoje “Naujoje Gady
nėje” turėjo būt duota marksistine kūrinio 
kritika, o “Kultūroje” tikėjomės jrasti tik 

| pagyrus, nes laikraštis eina fašistinėj Lietu
voj. “Dičius,” tai jų savastis.

Vienok apsirikta, “Kultūra” ir savam au
toriui davė kritiką. Mes nesutinkame su 
“Kultūros” ideologine kritika. Tačiaus visgi 

, J. Radžvilas davė kritiką, padarė analyzą. 
Nurodė meninius ir literatinius defektus. Pa
lyginamai šu “Naujos Gadynės” rašytojais, 
tai “Kultūros” ir ideologinis įvertinimas yra 

i nuosaikesnis ir kairesnis, negu Pruseikos ben
dradarbio. •

Mes patartume “Naujosios Gadynės” re
daktoriams Radžvilos kritiką perspausdinti 
savo špaltose, tai visgi bus daugiau naudos, 
negu iš tų raštų, kuriuos rašo “visų mokslų” 
autoritetai.

Ex-Opoziciohierius.

Judžiai-T eat r as-Muzika

“Our Daily Bread” yra Amerikoj darytas 
judis. Jame vaizduojama kai kurių Amerikos 
ponų iškeltas obalsis: “Back to the land”. 
Kitais žodžiais reiškia: Grįžkite atgal prie 
žemės darbo.

Mat, taip tie ponai bandė išrišti dabartinio 
krizio klausimą. Ir judis pagamintas ta te
ma. Trumpoje sutraukoje judis vaizduoja se
kamą paveikslą:

Ateina krizio metai. Bedarbė paliečia jau
nus ir senus—darbininkus, profesionalus ir 
smulkiuosius farmerius. Judyje vaizduojama 
“b a 11 k a 1 n i e r io” darbininko padėtis. 
Jaunas vyras, vedęs, negali surasti darbą. 
Jo moteris mano kreiptis į savo dėdę, kuris 
priklauso turtingųjų klasei, bankieriams. Už- 
sikviečia tą poną į svečius ant pietų. Bet nėra 
pinigų už ką pirktis geresnio maisto, vištienos. 
Darbininkas užstato savo muzikališką instru
mentą ir gauna sumenkusį vištuką.

Tuo būdu bandoma parodyti krizis. Tačiaus 
darbininkas ir jo moteris visai nepadaro ti
pus, kurie įtikintų tikrą jų nuįiednėjimą. 
Atrodo, kad lyg tyčia tai daroma, Vaidinama. 
Didelė stoka tikrumus.

Tad, “didelis” ponas darbininkui darbo ne- 
, duoda, bet duoda sumanymą, kad jaunoji pora 

gali važiuoti į apleistą farmą, kuri negalima 
parduoti ir fenais dirbti žemę. Jauna pora va
žiuoja. Bet atsidūrus laukuose, gavus žemės, 
nėra įrankių ir kitų priemonių tą žemę dirbti. 
Baltakalnieris darbininkas ir nežino kaip 
dirbti žemę.

Tačiaus susitinka pakelyje ateivį farmerį, 
kuris, priverstas apleisti savo žemę, važiuoja 
kitur. Dar toliaus kyla mintis miesto darbinin
kui organizuoti ko-operatyvį darbą. Sutrau
kiama apie šimtas įvairių bedarbių—šiaučių, 
kriaučių, maliorių, muzikų, dailydžių ir far- 
merių.

Pradeda bendrą darbą, aparia laukus, pa
sėja javus, padaro pamaldas už pasėtus javus 
ir laukia gero ęlerjiaus. Pirmasis darbininkas 
tampa vadu viso ’ko-operatyvo. Javai auga ir 

A

i

i

i

bujoja.
Bet bėdos dar vis tęsiasi, šeimyna didelė, o 

maisto nėra. Tai šioje vietoje sugalvotai ir vi
sai veikale netinkamai įvesta miestietė pane
lė, kuri padėčiai daug padeda. Tačiaus jinai 
ir vyriausią kooperatyvo vadą suklaidina ir 
veik atskiria nuo žmonos. Derliaus belau
kiant, užeina sausra, javai pradeda džiūti— 
pavojus visam ko-operatyvui. Nusiminimas.

O pats vadas šiame momente meta viską 'ir, 
palikęs visus, su meiluže jau bėga. Bet, su 
meiluže jau bevažiuodamas, pastebi, kad ga
lima gauti vandenio, iškasant griovį, čia ir 
“vadas” pametė meilužę ir grįžo prie darbo. 
Šukele vishs savo draugus darbininkus ir metėsi 
darban. Iškasė griovę ir palaistė javus.

Šis momentas ,bendras darbas, veik pats ge
riausias veikalo pliusas. Jei maldos nieko ne
gelbėjo, tai bendras darbas atvedė į sausą far
mą vandenį ir išgelbėjo javus.

Nepaisant, kaip nevykusiai būtų judis pa
gamintas, kaip dirbtinis, ne natūralūs, tačiaus 
jame jau yra geras įrodymas, kad bendras dar
bas galimas, kad bendras darbas yra didelė 
jėga.

Kitas geras punktas šiame judyje, tai tas, 
kuomet (jau javams sužaliavus) atvažiuoja 
šerifas šią farmą parduoti. Visi darbininkai 
bendrai atmuša tikruosius pirkikus ir “nuper
ka” visą farmą už $1.85. Čia išreiškiama ir 
kova. Vienok judis pasibaigia tik su javų už- 
derėjimu. Gi javų užderėjimas neišriša bied- 
nųjų farmerių reikalus, taip pat negali pa
naikinti bedarbės.

Tas judis verta pamatyti. Jame yra pir
myn eigos ir šiek tiek kovos, vaizduojama ga
le bendro darbo. Tačiaus tuo keliu negalima iš
rišti bedarbę, kapitalizmo krizį.

Judžių Lankytojas.

Thomas, W. Va
į
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Biskelis Žinučių

čia susitvėrė APLA 23-čia 
kuopa. Vietos lietuviams ge- 
ra proga tapti šios organizaci
jos nariais, ypatingai dabar, 
kada, vajus, eina ir dar jis pra% , 
ilgintas. Mat, vajaus laiku’ hu- 
pigintas įstojimas. Taigi, lie
tuviai, prisirašykite prie šios? 
organizacijos ’ir būsite aprū-; 
pinti atsitikime susirgimo arba 
mirimo. . • , , i ' !. ;

į
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Užsidegė kompaniška auza 
(stuba). Ugniagesiams pri
buvus, ’ 
žmogaus lavonas.
aiškėjo, kad tai lietuvis,' Jonas 
Petrošius. Jis daugeliui buvo 
žinomas, kaipo mylįs pagerti 
munšainą. Sako, turėjęs ko
kioj tai kompanijoj “inšiuri- 
no palisą” ant $150, bet pa
laidoti niekas nenorėjo apsi
imti, palaidojo pats graborius.

viduj atrasta degąs 
lavonas. Vėliau pa- .

K f

Mūsų miestelyje labai išsi
platinus vėžio liga. Nesenai ta, ? 
liga numirė senyva moteris ir 
vienas biznierius, Geo. Shilan- 
sky. Per naujus metus nuo vė
žio ligos numirė lietuvis, Chas. g 
Subačius, 
ir daugiau

Kaip girdėt, serga 
vėžiu. ,• ;
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Literatūros ir Meno Fronte
New Yorko “Times” rašo apie Sovietų Są

jungos stebėtinai didelį skaičių vaidinamų 
veikalų. Bella Kashin sako, kad Sovietų 
Sąjungoje drama taip pat skaičiuojama ir 
planuojama, kaip kad “audimo bei valgomų 
daiktų pramonė.” Todėl, pagal penkių me
tų planą, “šiame sezone bus vaidinama 80 
nauių veikalų Maskvos teatruose.” Iš per
eitų metų vaidintų bus vaidinta 130 veikalų. 
Viso per sezoną suvaidinta bus apie 210 gerų 
veikalų.

Sakoma, kad tas skaičius dar nepadengia 
antraeilių teatrų, kurių taip pat yra apie 25. 
Toksai kultūrinis darbas galimas tik Sovie
tuose. Ir tas pats rašytojas išaiškina, kodėl 
tas galima Sovietams:

“Rusijos estrados (steičiaus, vaidinimų, 
veikalų) egzistacija nepriklauso nuo pelnų. 
Kremliaus nusistatymas link dramaturgijos 
yra sekamas: ‘Menas masėms.’ Ir Sovietai 
deda didelius pinigus šiam principui.”

* * *
Sovietuose teatras yra valstybės finansuo

jamas. Aktoriai fenais turi darbus per iš
tisus metus. Aktoriams apsirengimai, kos
tiumai yra paruošiami ir užlaikomi pačių 
teatrų.

Teatras yra surištas artimai su darbinin
kais. Korespondentas pažymi, kad darbi
ninkai gauna bilietus į teatrą žemesne kaina. 
Todėl Sovietų Sąjungoje darbininkai mato 
gerus veikalus, istorinius klasikus, kuriuos 
Amerikoj tegali matyti tik labai maža sau
jelė buržujų. Matyti Amerikoj vaidinamus 
veikalus kainuoja po 3-5 dol. bilietas.

* * *
Iš Los Angeles ateina žinių, kad ir judžių 

aktoriai ruošiasi prie “sukilimo.” Grupė ak
torių išleido savo pareiškimą ir kreipiasi į 
NRA, kad jiem pagerintų gyvenimo sąlygas.

Daugelis jaunų merginų ir moterų svajoja 
apie Hollywood. Jos mano tenai patapti 
“žvaigždėmis” ir gauti krūvas pinigų. Ta
čiaus tų “žvaigždžių” labai mažai yra. Di
delė didžiuma labai skursta ir vargsta, kaip 
ir kiti darbininkai.

Aktorių komisija skelbia, kad aktorių už
darbiai yra tik sekami: 1,112 aktorių uždir
bo 1933 metais net mažiau $1,000 iki $5,000.

Gi tik 192 aktoriai uždirbo nuo 5,000 iki 
10,000 dol. 196 aktoriai uždirbo nuo 10,000 
iki 50,000 dol.

O dar mažesnis skaičius, tik 63, uždirbo 
per tuos pačius metus daugiau, kaip 50,000.

Vadinasi, Hollywood© “rojus” ne visiem 
lengvai pasiekiamas. Skurdo, bado ir fenais 
yra pakankamai. * * *

“New Theatre” už sausio mėnesį didžiu
moje pašvęstas Sovietų Sąjungos teatro nu-

(Pabaiga 5 pusi.)

apielinkėj darbaiMainų 
kiek biskelį pradėjo krutėti ir 
algas biskelį pakėlė. Bet pa
lyginus su maisto kainų paki
limu, tikra velniava, "negali 
darbininkas įpirkti, kada mai
stas pabrango net iki 40 nuo
šimčiu.

Mūsų valstijoje “prohibit- , 
ną” panaikino, tai dabar vie- į 
tos saliunčikai džiaugiasi įsi
taisę senovinius saliūnus. Alų . ,. 
pardavinėti gauna leidimą, o 
ant munšaino, sako, leidimo 
nereikią. Kiti šneka, kad po
nas Rooseveltas pradedąs ge
rinti būklę. Argi? Dabar dar
bininkas uždirba centą ir ka
da taip protas atbukęs—nuei
na ir prageria. Tai negerai, 
reikia susirūpinti gyvenimų, 
blaivumu.

Nuo čia už apie 60 ameriko
niškų mylių, Kingwood, West 
Va., ponia Rooseveltienė pasi
gyrė, kad ten jos vardu yrą 
įsteigta bedarbiams farmos.' 
Pastatė apie 40 stubukių ir 
prie kiekvienos pridėjo po 4 
akerius žemės. žemė visur 
apleista, “bušiai.” Tai tu žmo
gau čia ir vargk, išdirbk že- 

imę, kada neturi įrankių, apart,, 
lopetos rankoj. Kiti sako, kad 
tai didelė mielaširdystė, bet 
taip nėra. Tie žmonės Čia pa
siliks ponams amžinais ver
gais.

Į čia pareina visokių pakrai- 
pų laikraščių. Pareina 3 ko
pijos “Laisvės” ir 3 “Vilnies”. 
2 “Keleivio,” 1 “Dirvos,” na ir 
pareina 3 kopijos sklokos tėvo 
Klampynės (“N. G.”), bet 
Klampynę siunčia už dyką, 
čia kyla klausimas, ant ko pa
silaiko sklokos liogeris ir re
dakcija? Juk reikia pirkti po- 
pierą ir apmokėti darbinin
kams. Tai reikia spręsti, iš 
kur jie gauna finansų palaiky
ti

4
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sklokos liogerį?
Chas. Strauss. d!

S!500 darbininkų streikuoja 
Majestic Metal Specialties 
Inc., 200 Varick St., Brookly- 
ne. Darbininkai energingai pi-, 
kietuoja* fabriką.
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Ketyirfas Puslapis

AUKSO MAINOS IR DARBININKAI
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KALIFORNIJA Iš PRAEI
TIES-yra pagarsėjus ir dauge
liui .žinoma, kaipo aukso vals
tija. Bus apie 90 metų atgal, 
kaip pirmieji gyventojai sura- 
do auksą prie Kalifornijos Kar- 
dilerių kalnų. Dar po usiai die
nai kaip kam iš medžiotojų bei 
klajotojų po kalnus pasitaiko 
rasti mažų gabalėlių aukso.

Beje, keli metai atgal Ne va
dos valstijos kapitalistai pada
rė “blofų” apie auksą savo biz 
nio išgarsinimui, kad pasipel
nyti iš lengvatikių ir gobščių 
žmonių, bet išpūstas muilo bur
bulas tuojaus trūko.

Kalifornija už vis daugiausia 
pagarsėjo 1849 metais. Tuo me
tu iš rytinių valstijų žmonės 
traukė į “žemišką aukso rojų”. 
Susidėję į bendrijas, karava
nais keliavo su visu savo tur
tu perdėm visas Jungtines Val
stijas, Kiek šie žmonės vargo 
panešė ant savo pečių, kol pa
siekė šitą aukso valstiją?! Tuo 
syk gelžkelių dar nebuvo į San 
Francisco. San Francisco te
buvo tik bažnytkiemis.

Tiesa, šalis buvo pilna mi
neralinių žemės turtų. Tarpe čia 
gyvenančių gyventojų apyvarto
je buvo vartojama daugiau auk
sas, negu sidabras. Gyventojai 
buvo visko pilni ir linksmi. Ma
žiausia kaina, ką tu pirksi; 
“penki centai, prašom”. Kiek 
vėliau San Francisco pradėjo 
augti. Gatvekarių transporta- 
cija po miestą išsivystė ir šian
dieniniai penai (centai) atsira
do. Gatvekarių konduktoriai iš 
sykio nuo keleivių penų visai 
neėmė: jei keleivis penais mo
kėjo, konduktorius paėmęs pe
nus metė į gatvę. Keleivis buvo 
priverstas mokėti nikeliu, o ne 
variu; jei ne—eik pėsčias!

Kapitalizmui Išsivtysčius auk
sas iš apyvartos visiškai pra
puolė. Tų pagarsėjusių 1849 
metų aukso mainos, kurios kada 
gerai dirbo, pradėjo palengva 
nykti, kol perėjo į monopolistu 
rankas: Empire State Mine, 
Nbrth Star Mine, Central Eure
ka-Mine, The Camo Mine ir ki
tų^ Čia paminėtos aukso mai
nos pirm gimimo naujos daly
bos dirbo labai menkai, kitos 
visai nedirbo del menkos pre
kės rinkoj. (Čia žinoma, kad 
vienas lietu vys turėjęs 
mainas. Auksaburniai tą jo 
mainą norėję nupirkti, bet jis 
mainos nepardavė^ Po nekurio 
laiko raijo jį užmuštą, o kas su 
jo maina atsitiko—niekas neži
no.)

Bet gimus naujai dalybai, 
mokant po $35 už unciją auk
so, VWos mainos metėsi prie 
darbo ir darbininkai pradėjo 
raustis į žemės gelmes iki 6,- 
000 pėdų gylio. ' Mainieriai iš 
džiaugsmo trynė rankas, manė, 
kad jiem ir jų šeimynoms bus 
šviesesnė diena. Tūlą laiką pa
dirbę, pamatė, kad auįcso kara
liai visai negalvoja aj)> mainie
rių būklę.

Vienas mainų inžinierius man 
atpasakojo abelnai apie mainų 
mechanišką mašinų pagelbą-iš-

bitracijos. Atsišaukė pas Roo- 
seveltą ir prašė perkratinėti 
industrijos kodeksą, kad badau
jantiems mainieriams būtų su
teikta pastovi šalpa iš aukso sa
vininkų.

Aukso karaliai visiškai atme
tė tuos menkus reikalavimus ir 
atsisakė ką nors bendro turėti 
su unija ar federacija. Bet suti
ko užvesti derybas atskirai su 
kiekviena kompanija. Patarlė 
sako: “Pagal muzikantą ir šo
kikas”. Po visų tų derybų ir

|maldavinp|/.:“nieko nepešę, ’į 
prieš kalėdas, nuvažiavo patys 
geriausi ‘-būfeikeriai” “įyi’in^- 
ti” badaujančių mainierių vai
kų, moterų ir vyrų padėtį, ku
rie žiemos laiku neturi kuo ap
sirėdyti ir su virš trys mene
siai, kaip maitinasi duona, ka
va ir žuvimis, pagautomis kal
nų upeliuose.

Aukso nėra ir duonos pas San 
Francisco ir apielinkės ’darbi
ninkus labai mažai, bet už tai 
San Francisco darbininkai iškil
mingai sulaukė naujus 1935 me
tus dainuodami Internacionalą;

Pacific.'

Draugai, darbininkai, gana 
nuolankauti ponams ! Visi soli
dariai1' ir teisingai dirbkime del 
naudos savo klasės, o mūsų 
priešai patys galvatrūkčiais 
įsi vers į t As duobes, kuriašj jie 
dėl mūs kasė.mūs kasė.

Saulėtekis

svečius

Detroito Darbininkų Organizacijos Užgyrė ; 
Šaukiamų Kongresų Prieš Karų Ir Fašizmų 

' .......................... ’• i s -■
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D.D.O. Sąryšio veikiantysis' zacijos, kad*nebūtų atstovauja-

42 R?kas gali išrišti .klausimą,.kuris 
prieš mus stovi? Aš nuo savęs 
paduosiu pirmą propoziciją:

Kiekvienas darbininkas ir 
darbininkė, ilgai nelaukę, sto
kite į šias draugystes Stough- 
tone: ALDLD 62-ra kuopa, tai 
yra apšvietos organizacija; Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji
mas, pašalpos draugystė; trečia 
org., kuri atstovauja darbinin
kus, tai yra politinė partija— 
Komunistų Partija, 3-čio Inter
nacionalo sekcija Suvienytose 
Valstijose. Jos grupė randasi 
Stoughtone, galit prisirašyti. 
Jeigu jauties išnaudojamas 
darbdavių, jeigu reikalinga pa- 
gelba, išreikalavimui pašalpos 
iš miesto laike bedarbės, dėkis 
į šias organizacijas, jos su
tiks jums padėti kovoti už bū
vį.

vakare, ant 6 Denison gatvės. Kadan
gi šis susirinkimas bus metinis, to
dėl visi nariai privalo atsilankyti, 
bus renkama šiems metams nauja 
valdyba. ■ Be to, bus išduotas platus 
raportas už visus! metus, kas buvo 
kuopos nuveikta. Atsiimsite drau
gijos nariams priklausančią knygą 
“Sovietų Valdžia Lietuvoje, 
darni 
šyt.

Atei- 
atsiveskite naujų narių prira-

Kuopos Valdyba.
(9-10)

šeštadienis, Sausio K" B35 J 
— ■ •............te

15 d. sausio (Jan.) 7 vai.
Ferry* St. ‘ Ląbai "svarbus sujsi'ri|iŲu- Į 
mas, tad visi nariai dalyvaukite,4 nes ■>
turim daug svarbių reikalų apkalbėt, 
apart to, yra visos knygos atėję) ir a 
reikės nariams išdalinti. :

J. Roguskiene.. į
HAMTRAMCK, MICH. I

Svarbus Pranešimas B
Sausio 12 ir 13 d. bus Tarptautl- A 

nis Bazaras. Rengia Darbininkų Na- I 
mas. Bus gerų daiktų parduodama, ■ 
kuriuos bus galima pigiai pirkti. I 
Kviečiami lietuviai dalyvauti ir nu- ; 
sipirkti sau reikalingų daiktų už pri- 
einamą kainą, tuom pačiu sykiu pa- B 
remsite Darbininkų Namą.

Kviečia Visus Namo Komitetas. į 
(8-10) |

EASTON, PA.
ALDLD 13 kuopos susirinkimas 

bus nedėlioję, 13 d. sausio, Easton 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St. 
Prasidės 2 valandą po pietų. Drau
gai ir draugės! Visi dalyvaukit šia
me susirinkime, nes išgirsit svarbų 
raportą iš Darbininkų Kongreso. 
Taipgi yra ir kitų svarbių reikalų 
aptarti. Prie to, kurie dar negavote 
“Šviesos” No. 4, gausit šiame susi
rinkime.

Sekretorė.
(9-10)

Fostoria, Ohio
širdinga Padėka 
Clevelandiečiams

Mums atvažiavus į
pas gimines, Padėkavonės die
noje, patiko sunki liga pneu
monia itiūs dukterį Adelę? i

Širdingai dėkavojam dakta
rui Kemešiui išgydymą iš tios 
ligos^ Taipgi dėkavojam' Bal- 

ir* visai 'šeimynai. Dėka- 
įyojapi višiemš isykiii už lanky
sią iįr už |visą§ dųvapas ir įvai
rius patarnavimus. ' 7 , į i 
i j j f'Antanas ’ ir Magdalena, 

Bigaūai.
ma tose konferencijose. Drad-; 
gai darbininkai, darykite pa
tys planus, kaip apsiginti nuo 
to baisaus siaubūno—karo ir 
fašizmo!

Konferencija nutarė, kad 
veikiantysis komitetas atsišau
ktų į visus lietuvių laikraščius, 
kad padėtų sumobilizuoti dar
bininkus kovai prieš karą ir fa
šizmą. Todėl komitetas ir pra
šo visų laikraščių perspausdin
ti šitą atsišaukimą. Taipgi nu
tarta, kad veikiantysis komi
tetas šauktų tuojau kitą kon
ferenciją ir kviestų visas Det
roito lietuvių orgąnizacijas per 
laiškus arba atlankytų jų susi
rinkimus ypatiškai ir gyvu 
žodžiu paaiškintų svarbą šio 
Lietuvių Visuotino Kongreso, 

taip ir laisvuosius darbininkus! Konferencijos laikas ir vieta 
------- bus pranešta vėliau, per laiš

kus ir spaudą.
Veikiančiojo komiteto susi

rinkimai bus laikomi kas dvi 
savaitės. Pirmas susirinkimas 
įvyks 11 d. sausio 7 valandų ‘kovo
vakaro, Hamtramcke, Yemens 
svetainėje. Draugijų valdy
bos arba atstovai gali kreiptis 
arba dalyvauti komiteto susi
rinkimuose del platesnių žinių. 
Kviečiame visus.

D. D. O. Sudėtinis Kom.

komitetas, 30 d. gruodžio, su
šaukė organizacijų atstovų 
konferenciją. Konferencija už- 
gyrė LDS ir kitų organizacijų 
šaukiamą Visuotiną Lietuvių 
Kongresą prieš karą ir fašiz
mą, kuris įvyks Cleveland, O. 
Konferencija išdirbo planus 
tolimesniam veikimui. Darin- 
ko dar penkis į komitetą prie 
Sąryšio veikiančio komiteto 
del geresnio veikimo. *

Šito komiteto bus užduotis 
pasiekti visas lietuvių organi
zacijas, be skirtumo pažvalgų 
arba įsitikinimų ir raginti siųs
ti delegatus į Visuotiną Lietu
vių Kongresą. Kova prieš ka
rą ir fašizmą yra visų darbi
ninkų reikalas, nes karas ir fa
šizmas lygiai, kaip tikinčius,

pavergia, žudo ir kalėjimuose 
pūdo. Todėl mes, visokių pa- 
žvalgų ir įsitikinimų darbinin
kai, turime kovoti kartu.

Kad padaryti kongresą sėk
mingu ir skaitlingu, būtinai rei
kia iš kalno gerai prisirengti. 
Todėl veikiantysis komitetas 
rengs prakalbas, diskusijas, ir 
šauks keletą vietinių draugijų, 
kliubų ir parapijų atstovų kon
ferencijų. Detroite neturi lik
ti nė vienos darbininkų organi-.

Youngstown, Ohio
Draugijos Be Pony,

Keli metai atgal čia įsikūrė 
dvi darbininkiškos draugijos: 

ipirmiaus, Augščiausios Prie- 
au so|glaudos Lietuvių Amerikoje 24 

kuopa, kiek vėliau, kaip fašistai 
suskaldė SLA, tuojau sutvėrė
me Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 9 kuopą. Tada tamsūs 
darbininkai, kurie likosi fašis
tų ištikimais pasekėjais, juokė
si iš mūsų darbo ir draugijų ir 
gązdino mus, kad komunistai 
mūsų duokles atiduosią į Mask
vą, mes Čarterio negausią, mus 
galį suareštuoti ir kitokias pa
giežas ant mūsų liejo. Bet šian
dien matosi visai kas kita. Tie 
vargšai likosi fašistų apgauti 
ir fašistų visas pranašystes pa
siėmė savo globon margis po 
uodega. Tai tinkama vieta jų 
archyvui.

Virš minėtos draugijos laikė 
savo metinius susirinkimus, kur 

‘*buvo smulkmeniškai išduoti vi- 
skirsfymą mainierių į grupes- si raportai. Reikia pastebėti, 
skyrius ir, parodė skirtingus ^a(Į kuopų nariai nemoka 
produktus. Matant tik stebėtis jokių duoklių į kuopų iždus, o iš 
reikia, ką darbininkas gali iš raportų pasirodo, kad ižduose

M. Tylūnas.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Shenandoah, Pa
TORONTO, ONT. CANADA

Amerikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 162 kuopos vi
suotinas metinis narių susirinkimas 
atsibus sausio 15 d., antradienį, 8 vai.

REIKALINGA t:- 
REIKALINGA moteris, kuri galėtų 

prižiūrėt stubą ir pagamint' valgį 
del trijų ypatų, mažų vaikui ngra. 
Su mokesčia, tai ypatiškai susitaijky- 
sim. Meldžiu atsišaukti šiuo antra
šu: F. Kaulakis, 19 Neil Stl, Mari* 
boro, Mass. a.čJ.

(8-10)
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Puikiai Pavyko Pramoga
Gruodžio 31 d. Lyros Choras 

bendrai su ALDLD 17-ta kp.1, 
pasitikimui Naujų Metų, suren
gė šaunų koncertą ir vakarienę, 
Programą pildė vietinės spėkos 
ir merginų kvartetas, iš Wilkes 
Barre, Pa.

Lyros Choras, vadovystėje' 
drg. D. Judzentavičienės, pui-

ikiai dainavo. Senai buvau gir
dėjęs chorą dainuojant, nuste
bau išgirdęs tokį harmoningą, 
ritmišką dainavimą. Choras di- | 
delis, didžiuma jaunuoliai, bet, 
matomai, disciplinuotas, kad 
taip gerai susimokinę dainas. 

| Dainavo porą dainelių iš ope
retės “Vestuvės Pušyne”, kurią

1 d., High School auditorium).
Gražiai atsižymėjo vaikų cho

relis, bet geriausiai publikai pa
tiko Leo Motuzuko ir Leonos 
Utariutės (Leo 12, Leona 11 
metų) duetas, kurie dainavo su 
nudavimais.

Darė gerą įspūdį Wilkes 
Barre merginų kvartetas, va
dovystėje drg. O. Zdaniutės; jos 
taipgi dainavo su nudavimais. 
Dainavo solo visų mylimas dai- 

Kuzmickas.

kas solidarumas ir paguoda. 
Pereitais metais mirė APLA 24 
kuopos 2 nariai. Pašalpos ir 
pamirtinės išmokėtos be jokių į 
kliūčių. Dabar tarp mūsų visų nininkas drg.
yra bendras laukimas stiprios ;Buvo duetų: Violet Kuzmickie- 
solidariškos vienybės tarp Aug-j ne ir S. Kuzmickas ir Judzenta-

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

o

o

PLYMOUTH, PA.
ALDLD 97 kp. susirinkimas įvyks

fa

■

(RUfflA)
Kainos gana prieinamos 

palyginant su kainom 
Amerikoje.

Del Torgsino Orderių kreipki
tės j banką savo apielinkėje 

arba į autorizuotą agentą.

Torgsin Orderis 
padės jūsų giminėm So
vietų Sąjungoje nusipirkti 
storesnių drabužių, avali
nės, apatinių, maisto ga
minių, prie gaspadinystės 
daiktų, tabaku ir neap- 
skaitomai daug kitokių 
daiktų vietos ir importuo
tų. Tos dovanos bus du- 
beltai įvertinamos laike 
ilgos žiemos ten.Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

2-4 ir 7-9 vakare
Nedčliomis ir šventadieniais:

10-12 ryte

Tel. Stagg 2-2996
.............-..-į ■ ------- —

License L-1370
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GCMECAL CtmStMATIVC
•t AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

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.

1 ORGSIN

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

f

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetainės

ščiausios Prieglaudos Lietuvių vičienė ir S. Kuzmickas. 
Amerikoje ir Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo, sudarymo įvairi, gera.
vienos didelės fraternalės orga- (koncertų, 
nizacijos.

Noroms nenoroms reikia dar 
prisiminti apie tuos mūsų bro
lius, kurie pasidavė save fašistų 
vadovybei. Jie taipgi yra dar
bininkai. Bet pažiūrėkim, ko
kis didelis skirtumas tarp jų ir 
mūsų draugijų. Nė su švie
siausiu žiburiu nerasite, kad jų 
draugijos būtų parėmę bent 
vieną darbininkų klasės uždavi
nį. Nepaaukavo nė vieno cen
to del darbininkų kovų. Neišta
rė nė vieno žodžio už Lietuvos 
politinius kalinius. (Jei kur at
skira jų kuopa parėmė ką pa
našaus, tai padarė eiliniai na
riai prieš viršininkų valią).

Kyla klausimas, argi tų or
ganizacijų nariams darbinin
kams prie širdies kankinimas ir 
žudymas Lietuvos politinių kali- . 
nių? Juk jie už darbininkų kla-

Koncertinė programa 
Daugiau

buvo 
tokių

Vakarienė taipgi buvo
Visi choristai-choristės patar
navo prie stalų.

Šokiams griežė farmerių Zei- 
kų orkestrą.

Beje, būčiau pamiršęs pažy- 
mėt, kad programoj taipgi da
lyvavo pagarsėjęs Mainierių 
Kvartetas.

Publikos buvo suvirs 200.
Reporteris.

gera.
i ŠVIEŽIASĮ MEDUS

T Daugelio prašymą gauti y 
X tikro bičių medaus jauj 
4»įišpildėme. Turime 40 
4*' galionų tikro, šviežio, lie-4> 
7* pų žiedų medaus. 4*

SiGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIItGIIIGIIIGIIIGIHGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIIGIIICIHGlTlGHICIIIO;

Stoughton, Mass
T Už Galioną $2.75 4 L»l

Naudokite ;medų vietoje X 
cukraus. Nelaukite pįr-^ 

ū kimui medaus pakol turė-^ 
site šaltį. Naudokite me-^ 

4* dų, kad neturėtumėt 
4* šalčio!

f Tuojau kreipkitės šiuo antrašu

Netekęs kantrybės bandysiu 
parašyti keletą žodžių iš Stou
ghton, Mass. Man atrodo nuo
stabu, kodėl taip yra pas mus, 
kad mūsų spaudoj nepasirodo 
žinučių—bus jau daugiau 6 me
tai. Rodos, kad būtų išnykę vi
si lietuviai iš mūsų kolonijos ar- 

sę^kovodami "p"ateko''į‘Lieluvos ba neSirastų pas mus sunkumų' 
tironų rankas. Galima tikrai venlme’ ka’P klt.ose k<”<>auose 
sakyti, kad ne prie širdies, bet -yerg« lr Pavergėjų kurie ant 
fašistai draugijoje uždarė jiems sprando sedl, kas _,dle"ą
. . . . . , . ’dirbtuvėse ir prie kitu darbų,burnas ir surakino jų teises. j . 2.. lAr mes esam likę neregiais ar- 

Na, o su naujais metais ir jie ap|<urtę> kad negirdim žmo- 
sulaukė gražių doVanjį . Lai- njy dejavimų ir nusiskundimų 
kraščiai Pačiai pranešė žinią, !gyvenįmo sąlygoms? Ar taip tu

ri būti, kaip dabar yra?
- v . _ - v Aš sakysiu, kad ne. Man at-

čia narius išsižadėti augštesnių r0(j0> j<a(j kurie draugai mano
te esą kapitalistų klasės išnau- 
Įdojami, nelaukite ilgiau, dėki
tės sau į galvą, kad galima pra
šalinti tuos visus sunkumus. 
Pašvęskim daugiau laiko rišti 
gyvenimo klausimus, o ne vien 
tik del kozirių grajinimo kas 
vakaras. Gal kils klausimas,

(TEKIAUSIA DUONA
SCHOLES BAKINGT 427 LORIMER STREET 4

7" BROOKLYN, N. Y. Jžemės išimti, už ką mainų ka
raliai paima didelius pinigus, o 
darbininkui išgraužt—nieko.

Mainieriai žūt būt, spalio mė
nesį, išėjo į streiką. Du tūks
tančiai mainierių, su šeimynoms 
priskaitoma 4 tūkstančiai, ran
dasi streiko ir bądp lauke. Ame
rikos Darbo Federacijos biu
rokratai pribuvo į pagelbą auk
so karaliam, per naujai sutver- 

Stą International Union of Mine, 
Mill and Smelter Workers 48-tą 
Lokalą padavė prašymą aukso 
karaliam, prašydami pakelti al
gas po 50 centų į dieną. Dabar
tinė mainierių alga yra nuo $3 
iki ^*.50 per dieną. Reikalavi
mą rėmė augšta kaina Už auk
są, taipgi prašė “Bešališkos”' ar-

yra paaukavę labda- 
tikslams, taipgi dar- 
klasės reikalams ir 
Daug yra finansiniai

didelis Nupiginimas 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

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

turi po gerą pluoštą pinigų.
Kuopos 

ringiems 
bininkų 
spaudai,
parėmę savo bedarbius narius. 
Taipgi priimant naujus narius 
visuomet apmoka pusę įstojimo 
ir daktarui už egzaminavimą. 
APLA 24 kuopa šiame susirin
kime paaukavo $1.50 del bedar
bių kongreso, kuris dabar įvy 
ko Washingtone. Prie tam, 
kuopa davė visiems savo na
riams naujų metų dovaną, nu
pirko “Vilnies” išleistą kalen
dorių visiems po kopiją ir 4 ko
pijas del pardavimo.
1 Taipgi mūsų kuopose ir tarp 
narių yra broliškas ir draugiš-

kad New Yorko valstijoj atė
mė čarterį. Toliau ponai ver-

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės >’ 
išmokėti gydytojui.

Duoną pristatome į visas dalis—-Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.pomirtinių. Dar toliau uždeda 

ant narių didesnes duokles. O 
fašistai, išmesdami iš SLA apie 
9,000 narių, pasiliko sau didelę 
krūvą pinigų. Taigi, broliai 
darbininkai, palyginkite dabar 
kam geriau sekasi: ar jums su 
ponais, ar mums be pony?R

I

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, . DETROIT, MlCEL



Penktas Puslapis

(Pabaiga)
Pasakiau savo tėvui viską, nuduodamas 

tuos gestus, kuriuos užpuolikai naudojo 
ir jų skirtingas kalbų intonacijas. Mano 
tėvo veidas raudonėjo, kažin kaip susi
traukė, o jo žilos akys pradėjo liepsnoti. 
Kuomet jis pareikalavo iš motinos pa
duoti jam revolverį, jo balsas sušiurkš- 
tėjo, bet jis žavėjo mane. Motina prieš
taravo. . Tėvas greitai įpuolė į miega
mąjį ir išsitraukė revolverį iš kamodės 
viršutinio stalčiaus. Jis padėjo jį veži
mėlyje.

Motina sušuko:
—Tėvai, būk atsargus, nes jie tave 

užmuš.
Tėvas tarė man:
—Sėskis.
Jis pats įšoko į vežimėlį paskui mane. 

Aš, sėdėdamas, jaučiau revolverio šoki
nėjimą sėdynėje, tarpe mudviejų.

Važiuojant, jis mažai ką kalbėjo. Tik
tai paklausė:

—Ar tu gali pažinti bent vieną iš jų? 
Ar jie sakė ką nors tavo sesutei?

Vežimėlio ratai vertė viršun baltą smėlį 
ir mes greit privažiavom ties Hartfordo 
didžiąja krautuve, kurios priešakyje sto
vėjo juokaujančių chuliganų gauja. Mi
nia persiskyrė į dvi dalis. Visi stebėjosi.

—Kuris iš jų?—jis užklausė manęs, 
taip garsiai, kad jie visi galėjo girdėti. 
Nors jų buvo daug, o mano tėvas tiktai 
vienas, tačiaus aš jaučiausi, tarytum ap
link mane būtų stovėję pulkas prietelių. 
Aš parodžiau juos.

Dabar jie pradėjo atgauti savo sąvo
kas. Puolėsi artyn mūs, grąsindami vi
saip. Prisišlieję, jie pagrobė už vadžių.

—Ištraukit jį čion!—kažin kas iš mi
nios tarė.

Tarytum aidas, mano tėvas tuojau at
šovė:

—Jums nereikia manęs traukti; aš čia 
stoviu.

Jis atsistojo. Užtaisytas revolveris tuo- 
jaus sužėrėjo saulės spinduliuose. Toly
džio jis sušvito ir minios akyse. Užpuoli
kai pasitraukė, kadangi jiems stokavo 
užpuolingo lyderio. Mano tėvas dabar 
stovėjo prieš juos.

—Aš noriu, vyrai, jus perspėti,—tarė 
jis,—kad daugiau mano vaikų neužpul- 
dinėtumėt. Šis nėra pirmas kartas, bet 
tai bus paskutinis... Kuris tave užga
vo?...

Bet tėvą pertraukė tas pats berankis 
šiurkštokas vyras, kuris tą patį rytą iš
gelbėjo mane. Šis vyras uždėjo savo 
ranką ant mano tėvo ir pavadino jį var
du.

—Del dievo meilės, važiuok namon ir 
palik šituos karštagalvius durnius ramy
bėje. Jie nenorėjo padaryti nieko blo
go. Jie...

Tėvas stovėjo vežime. Jis jiems pasa
kė trumpą prakalbą, kurioje jis išreiškė 
savo nuomonę apie kiekvieną, užgavusį 
mane. Jis pasiūlė tiems, kurie užgaudi- 
nėjo jį, išstoti su juo “asmeniškai”. Nei 
vienas iššaukimo nepriėmė. Stebėjausi, 
kodėl nei vienas iš krašte minios stovė
jusių nenušovė jo. Aš ir dabar manau, 
kad mano tėvo neatsargi drąsa nugąsdi
no juos.

Tėvas atsisėdo ir užsimetė ant kojų 
kojom susukti užklodėlę. Paėmė iš ma
nęs vadžias ir pradėjom važiuoti per vi
durį minios. Minia pasitraukė. Važiavo 
skersai tiltą į Hawkinsvillęz, kur tėvas 
nupirko saldainių ir dirbtinų ugnių. Po 
trumpo laiko, jis ir vėl grįžo per Hart
fordą, bet šitie patys žmonės dabar sto
vėjo nusiminę, kaip be žado.

Vertė M.

MENO SKYRIAUS DALIS
. I • ' ? I «•' % *.

LITERATŪROS IR MENO FRONTE
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

švietimui. Labai įdomus straipsnis, tai apie 
darbininkų teatrą dar caro laikais, šiame 
straipsnyje tinkamai nurodoma, kokias klin
tis turėjo Rusijos darbininkai, kurie dirbo 
bent kokį kultūrinį darbą.

Tačiaus, nepaisant visų sunkenybių ir per
sekiojimų, Rusijos darbininkai veikė ir auk

lėjo darbininkų teatrą. Jie laiškais ir kal
bomis reikalavo darbininkiškų veikalų ir vai
dinimų.

Talpinama eilė ir kitų labai gerų straips
nių šiame numeryje. Mūsų organizacijos tu
rėtų susidomėti platinimu “New Theatre.’’ 
Ypatingai jaunimas, nauji atėjūnai į mūsų 
judėjimą reikia auklėti revoliuciniai-kultūri- 
niai.

Marksistas.

South Bostono Žinios
Sakoma: ‘.‘Pirtis pirtį vanoja, i 

o abi suodinos.” Taip ir So. j 
Bostono lietuvių metodistų kuni- 
gužis keikia, kad Romos kunigai 
lupa devynius kailius nuo savo 
parapijonų, bet ir Kubilius neat
silieka nuo Romos trusto. Jisai 
taip pat lupa nuo savo parapijo
nų skūrą ir raumenis.

Romos bažnyčiose matyt tur
tingesni parapijonai. Dar matyt, J 
kad šventadienį susirenka desėt- 
kas automobilių ir žmonės ne taip 
suvargę. Bet pas Kubilių susi

Italų orlaivis “Castoldi-Macchi” ir orlaivininkas Agallo, kuris pa
darė pasaulinį greitumo rekordą. Skrido virš 300 mylpj j valandą.

Mano Atsiminimai iš 
Kūdikystės Dienų Bill

IM
EUGENIJUS GORDON

renka biedniausi vargšai, apšepę, 
nuskurę žmoneliai. Bet tuom pa
čiu sykiu ir Kubilius turi atsiim
ti iš jų savo duoklę, nors dau
giausia jo parapijonų dirba prie 
“Welfare,” gaudami su šeimyna 
$10, o pavieniai $3.

Na, dabar paklausykit, ar Ku
bilius turi nors kibirkštį atjauti
mo, jeigu iš gaunančio $10 ir 
turinčio išmaitint 6 ypa|as ar 
daugiau, reikalauja, kad toks pa- 
rapijonas mokėtų metinę mokes
tį $4 ar $5 ir paskiau kalėdines 

dovanas po $1. Velykoms ta pati 
istorija. Šokius surengia—taip 
pat reikia mokėti po 25c., o už 
vaikus po 10 c. Tai pasirodo, 
kad parapijonas taip pat nulu
pamas, kaip Romos bažnyčių. O 
pačiam iš to naudos nėra.

Prie to Kubilius turi kitą 
“monkey business.” Daugumą 
parapijonų pritraukė, būk tai 
gelbėjimu žmonėms. Na, o ko
kia ta pagalba. • Nagi duoda ko
kią porą kenų “roast beef.” Tuo- 
mi labai didžiuojasi, būk žmo
nėms daug pagelbsti.

Šiemet dar sunkiau. Girdėjau, 
kad jau reikia mokėti po 15 cen
tų į savaitę.

Viršuje parodoma Chicagos didnamiai, danga- 
raižos, paiociai, o apačioje urvai, kuriuose 

gyvena benamiai bedarbiai;

Jeigu kuris Kubiliaus parapijo- 
nas nueina pas bolševikus į kokį 
parengimą, o Kubilius sužino, tai 
didžiausią skandalą kelia ir ba
ra, kad parapijonai išdrįsta nueiti 
pasiteirauti ir nunešti ten kele
tą centų. Bet kada buvo Ku
biliaus pačios koncertas, tai agi
tavo per keletą nedčldienių, nors'; 
tikietų kaina buvo 50c., 75c. ir 
$1. Tai taip Kubilius pagelbsti 
savo ■ parapijonams!

Kubilius vadinasi save laisvu! 
kunigu-, buk sykiu su darbinin-į 
kais einąs. Bet ar išrinko nors 
vieną delegatą j Darbininkų Kon-' 
gresą? Ne, nes jisai yra didžiau
sias darbininkų priešas, bijosi. 
Jeigu darbininkai iškovotų be
darbių apdraudą, tai ir Kubilius 
pasiliktų be avelių.
- Dar reikia pabrežt apie vaikų 
verbavimą. Mūsų ponas Kubilius 
labai trokšta jaunimo. Ragina 
kiekvieną šventą dieną ir kada 
tik progą turi, kad 'tik daugiau 
vaikų pritraukt. Bet paklauskim 
del ko? Nagi mokyt biblijos, kad 
būt ištikimi kapitalistams ir po
nams kunigams. Aš žinau, kad 
Kubilius tų biednų darbininkų 
vaikų nemokina, kaip darbinin
kai turi apsisaugot nuo savo iš
naudotojų, neskiriant ir kunigų, 
nes jie visi nori iš svetimo pra
kaito gyventi.

Aš žinau, kad popas Kubilius 
neturi vaikų. Algos gauna $30 į 
savaitę. Kambariai, šiluma ir vis
kas už dyką. Ir dar rugoja, kad 
parapijonai mažai pinigų suneša, 
bet neklausia, kiek jo parapijonai 
Uždirba. O dauguma jų, kaip 
viršuj minėjau, uždirba į savaitę 
po $10 su šeimynomis, po $3 pa
vieniai. Ar ne puiku, kad jie at
neštų po $1 “dievui ant garbės”!

Draugai, So. Bostono darbinin
kai! Tverkime Bedarbių Tarybą, 
tai mes būsime laimingesni, negu 
būdami parapijonais. Čia turim 
ant vietos darbininkiškas orga
nizacijas: L. Darbininkų Litera
tūros Draugiją, Liet. Darbininkų 
Susivienijimą. Stokime į tas dar
bininkiškas draugijas, o su jų pa
galba mes laimėsim kovą. Kuni
gai mumis neiškovos iš tos bado 
padėties ir vergijos, nes jie yra 
kapitalistų tarnai ir suvedžioja 
mus be pasigailėjimo. Tada mums 
bus laisvė, kada nebus tų para
zitų—kunigų ir kapitalistų.

Viską Patyręs.

SOVIETU SĄJUNGOJ

Mokslo Akademija Perkelia
ma Maskvon

Garsioji Mokslo Akademi
ja perkeliama iš Leningrade 
Maskvon. Akaįemikas V. 
P. Volgin sako, kad iš to 
bus didesnė nauda, nes bus 
tampresni ryšiai tarp Moks
lo Akademijos ir Valstybės 
Planavimo Komisijos. Jis 
sako, kad tuo būdu Mokslo 
Akademija galės daugiau. 

pagelbėti Valstybės Plana
vimo Komisijai.

Pagamino 100,000 Traktorių
Charkovo traktorių išdir

by stė jau pagamino suvirs 
100,000 traktorių nuo to lai
ko,; kaip tapo paleista dar
ban biskį daugiau kaip du 
metai laiko atgal. Į metus 
jau pagamina 40,000 trakto
rių.

Beraštystės Naikinimas
1917 metais tik 28 nuo

šimčiai Rusijos gyventojų 
mokėjo skaityti ir į rašyti. 
Šiandien Sovietų Sąjungoj 
90 nuošimčių gyventojų gali 
skaityti ir rašyti.

Dabar dedamos pastan
gos visai beraštystę panai
kinti.

LICENSES
BEER WINE LIQUOR

Wholesale Retails
NOTICE is hereby Riven that License No.

RW-1071 lias been issued to the under
signed to sell beer, and wine at retail, un
der Section 132 A of the Alcoholic BevoraRe 
Control Law at 342 Park Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the promises.

LOUIS BARONE
(PARK AVE. REST.)

342 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL-8298 has been issued to the under

signed to sell beer wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1701 Elm Ave, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NAZZARENO BOCCHICCHIO and 
FRANK SCIACIA 
(ELM TAVERN)

1701 Elm Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
A-10953 has been issued to the under

signed to sell beer at retai), under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 422 Prospect Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CORNELIUS F. RICKMERS
422 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License b^o.
RW-1106 has been issued to the under

signed to sell beer, and wino at retail, un
der Section 132A of the* Alcoholic Beverage 
Control Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be ■ consumed 
on the premises.

ANTHONY BAMONTE 
(WITHERS GRILL)

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL-8283 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor! at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2042 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on the premises.

RICHARD D. KASKELL
2042 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL-8269 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor at retail, 
under Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1169 Liberty Ave., Borough 
->f Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

• CHARLES V. WILLIAMS 
1169 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

•' • ' bl« ; ' 1 ■ 1Automobilių Gamyba Smar-
Iciai Pakylo

'Bėgyje dešimts mėnesių 
šių metų pagaminta 57,500 
automobilių ir 77,300 trak
torių. Gi 1930 metais buvo 
pagaminta tik 8,500 auto
mobilių, kurie didžiuma bu
vo sudaryta iš svetimų ša
lių atgabentų dalių.

Automobilių ir traktorių 
išdirbystės didinamos. Padi
dinta Stalino Automobilių 
išdirbystė pradės gaminti 
pasažierinius automobilius, 
apart sunkvežimių. Gorkio 
išdirbystė plečią savo gamy
bą, kad pagaminti iki 300,- 
000 automobilių į metus.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

STOKES 
kamp. Broadway

JONAS
512 Marion St., 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

' • 7' 11 1 1

MANHATTAN LIQUOR STORE
Dėkavoja daugeliui savo geradėjų, kurie pirko šventėm 

svaiginamus gėrimus šioj krautuvėj.
Dėka jūsų geraširdystei pirkime iš mūs, mes jūsų patarnavimui pa
didinome savo krautuvę ir padauginome staką ir tuomi užtikriname 

jus žemesnėmis kainomis negu bent kada pirmiau.
Jūs esate nuoširdžiai kviečiami užeiti ir peržiūrėt tą padidintą krau
tuvę ir naują staką importuotų ir vietos išdirbtų spiritiniu gėrimų: 
Straight whiskey, susendinta ąžuolinėse bačkose, 59c už bonką ir vir
šaus; keturių metų senumo pure California vynas: Port, Sherry, Mus- 
catell ir Tokay 55c už bonką, už dvi bonkas 99c; puikiausios franeft- 

ziškos ir vietos išdirbimo brandės; lenkiška Vodka ir Vodka iš 
r. Sovietų Sąjungos.

Pierre Smirnoff Vodka, kuri per 100 metų Rusijoj buvo 
// u geriausia Vodka. Jos skonis nepaprastas. Pamėginkite
JL.i J) bonką ir pasismaginkit jos skoniu. '$1.75 už didelę bonką.

\ Tie, kurie pirko iš mūs, žino, kaip geros yra rūšies mūsų
1 pardaviniai. Mes visuomet. .ę^ųie pasirengę patarnauti 

nauj*em3 užeiviams ir užtikrinti pilną patenkinimą, tel- 
singomis prekėmis valdžios kontroliuojamomis.

RSM MANHATTAN LIQUOR STORE 
264 Grand Street Brooklyn, N.

Didžiausia, pasitikimiausia, žemiausiomis kainomis 
w .i SaV*. svaiginamų gėrimų krautuvė Williamsburge.

____ J.. ----------------------- ---- - . - - - - ____________ - ...... -
Tel.: EVergreen 7-1645 Lie. L-886

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
CW-18 has been issued to the undersigned 

to sell beer, and wine at retail, under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Control 
Lpw at 386 Troutman St., Borough of Brook- 
'yn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, Inc. 
1$6 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RL-8300 has been issued to the under

signed to sell beer, wine and liquor at retail 
apder Sectioh 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Coney Island Ave., Bo- 
■ouith of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JAMES J. KENNEDY 
(BEVERLY TAVERN)

575 Coney Island Ave,, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is .hereby given that License No.
A-10957 has been issued to the un- 

tersigned to sell beer at retail, undei’ Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
it 4718 Ave. N( Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumdd 'off the pre- 
nises.

WILLIAM IIASSELBRACK 
4718 Ave. N, ■■ ’• Brooklyn, N. Y.

Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkaniiausias 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

JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuvišką

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa-, 
tarnavimas kuo mandagiausias: dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą. j

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

CHARLES' UP TO DATE W
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUĘ, i““ 
Brooklyn, N. Y.

T. - .n 
Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystčs profesi
joje ir Brooklyn© apielinkžj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauju balfiaifla- 
vimu ir palaidojimu mirusių.'

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan A ve. 

Brooklyn, N- Y.
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NE W YORKO IR APIEIJNKES ŽINIOS
pradėjo ' •protestuotbiriinkai

Bulgarijos konsulato, 21 West 
State Stį New Yorke, šeštadie
ni, 12 d. sausio, 10:30 vai. 
ryto. Visi darbininkai yra 
kviečiami į šias demonstraci-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

Rytoj Visi Ateikite į Parengimą
13 d. sausio, 7 vai

vakare, “Laisves” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne, pra
sidės labai geras vakarėlis. Jį 
rengia Amerikos Komunistų Par
tijos Lietuvių Frakcija.'

Šokiams grieš gera A. Balčiūno 
orkestrą. Bus koncertinė progra
ma,. kurios išpildyme dalyvaus ir 
Aido Choro Merginų • Ensėmblis, 
kuris visada labai gražiai padai
nuoja ir patinka publikai.

visas bus
vežti darbus į Rahway, N. J., fa 
briką. Bet ir ten ,streikuojanti 
darbininkai surado draugų ir N 
J. tapo fabrikas; uždarytas.

skiriamas komunistiniam darbui, 
kaip tai kovai prieš fašizmą, ko
vai už bedarbių reikalus, už abel- 
ną darbininkų apšvietą.

Kiek mums yra žinoma, tai bus 
svečių ir iš toliaus. Prašome visus 
“Laisvės” skaitytojus atsilanky
ti ir apie šį parengimą pranešti 
ir jūsų kaimynams, draugams ir 
pažįstamiems. ,

L .1 ■>

.IVclI O1I11I1KUL LIK bOllClal Idjl KOVO- pi’lDS Tžll 11* 
darni galės išnaudotojus priversti. pas unijos • 
jų reikalavimus išpildyti.

.f x į i. rt c.: t.; /' ♦ ( ’
jos 1258 lokalo nariai, darbui, bet 
darbdaviai 45 iš jų atsisakė pri
imti, nes, sako, darbo visiem'nė
ra. Darbininkai u ž p r o testavo 

ą ’ pasiuntė?

VALANDOS: .
12—2 p. p. 

. ! . 6—-8 vakare?
Ever. 8-8707

ą0i,
rei-

I kalautų, idant visi būtų imami 
j darban. , Tas tiki parodoj kad. be- 
• darbe nuolatos vis daugiau auga.

i PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės)

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

Iš A t sibu v usių Johnnie Ormano ir 
Michelsonuko Debatų

Pėreitą ketvirtadienį Piliečių 
Kliubo salėje, Brooklyne, įvyko 
debatai, suruošti Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo Jaunimo 
kuopos 101 ir vietinės LSS kuo
pos, tema, “Ar Bolševikai Išpil
dė Savo Pažadus, Duotus Prieš 
Revoliuciją?” Debatavo: nuo LD 
S Jaunimo kuopos Jonas Orma- 
nas, o nuo socialistų—Kęstutis 
Michelsonas. Pirmasis laikė tei
giamą pusę, o antrasis—neigiamą. 
Pirmu atveju abu kalbėjo po 40 
minučių, o antru—po 20 m in. 
Pirmininkavo Jankaitis ir Vaitu
kaitis.

žmonių suėjo daug—netilpo į 
svetainę ir nemažai turėjo grįžti 
nuo durų, nepaisant to fakto, kad 
įžąnga buvo 10 centų asmeniui. 
Daugeliui buvo įdomu išgirsti, ką 
gi šitie jauni debatoriai pasakys, 
kaip jie apgins savo pasirinktas 
temas.

Jonaš Ormanas vykusiai nupie
šė bolševiktj pažadus, duotus prieš 
rėfėllūeiją' ir jų įvykdinimą gy- 

jfrąhimari. ?Koki tie pažadai?
ž Proletarinė revoliucija, įiei* 

kurią darbininkų klasė nuvers 
kapitalizmą ir pataps viešpatrtu- 

klase. ‘ .
2. 'Taika.
3. Žeme valstiečiams.
4/ Darbininkų valdžia sovietij 

formoj.
. 5. Pilna laisvė tautoms.
' 6. Kūrimas beklasės visuome- 

n^—socializmo.
Ar pildomi šitie pažadai? Taip, 

pildomi. Ir debatuotojas čionai 
patiekė visą eilę įrodymų, imda
mas kiekvieną klausimą paeiliui. 
Svarbu pažymėti tai, kad jis di
džiumą faktų ėmė iš tų pačių so
cialistų spaudos ir literatūros, o 
taipgi rėmėsi net liberalinės spau
dos ir įvairiij žymių pasauline ir 
nacionaline plotme žmonių nuo
monėmis ir pareiškimais.

Proletarinė revoliucija įvyko ir 
jį buvo laimėtoja.

BoJŠevikai davė Sovietų Rusi
jos žmonėms taiką.

Žemfc buvo atimta iš dvarponių 
ir atiduota valstiečiams.

fkulrta Sovietų valdžia.
Suteikta pilna laisvė visoms 

tautoms ir tautelėms.
O kaip su kitais fpaŠfdąi^ f-Aę 

socializmas Sovietų tŠąjungoj> ku
liamas Į-sČia* jaunąs Jsalbėtoiapf pa- 
d,v« 19 Wso.
cialistų lyderių, kaip Morris Hill- 
qhif,‘figą laiką buvęs Amerikos 
socikiifetif lyderis, buris' ‘pripaži
no, kad1 Ko vietų-' Sąjunga ’yra 
viėnihtėlė šalis/ kū^ yra kuriamas 
soeialfcirfab/” • f - >

Kuomėt bolševikai siūlė ir 'uŽ 
juos koVo'jd viršpdminėtus reika
lavimus ir programą, tai ką tuo
met siūlė RUsijds nieriševikai ar
ba' socialistai? Jie siūlė tokią pa
čią, programą, kokią Vokiėtijos ir 
kitų šalių socialistai, būtent, kad 
viskas turį būti 'daroma ramiu 
kėliu, kad buržuazija turi būti 
prileista vald^ipn, kad (pirmiau 
reikalingas1 kdįitaliznUs ^Rusijoj. 
Kas įAtŲ.buvę šiandien Rusijoj, 
jei menševiki) valdžia būtų val- 

Taa pats, jkaip Vokietijoj, 
>j ir kitoię šalysę, fcurA*,**03^. * į * j >, j

praėję Isoęįalist if-mfen 
grarila-MfAši^mas.

VALANDOS:
8—10 ryte r
1—2 p. p.

’■ ' 6—8 vak.
šventadieniais susitarus

Ever, 3-0229 i * ‘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.

50Q Grandį Street 
Brooklyn, N. Y. 

Persiuntimas apmokėtas
Ir( jūs atlaikykite siuntinį. Į

VALANDOS:
1—2 p. p. ■ \ ‘ 
6—8 vakire

, Ir pagal sutartį .
Tęl. Mansfield 6-87,87-

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE ,

Rytoj įvyksta ALDLD . 2-ro

Draugijos,Antro Aps-j burgo Paminėjimo Didelės 
kričio metinė konferencija įvyks-! 1 ’

Jappųjų i I^Qųmiii3t.ų ; Lyga 

; LeAmo - ’ LiVbknech^d - Luksen- 
■burg mirties. Jos įvyks sek- 
■ madienį, 13d. , sausio,\ 8 vaL 
valęai^e, Nejw/’$tdr Casino, 
107th St. ir Park Ave., New 
Yorke. Bus geri kalbėtojai ir 
dalyvaus darbininkų 
spėkos. Ateikite masiniai.

Amerikos' Lietuvių Darbininkui 
Literatūros 7

ta nedėliojo, 13, ęl. sausio, 10 vai.i 
ryto, “Laisvės” svetainėje, 419. ,
U’oVihiJri H.1 Čirf Wks ileliegMai' reiW, ^,rak,aĮb(a,s PWMimui

Bolševikai ir komunistai stoja 
už konfiskavimą iš kapitalistų 
turtų ir atidavimą jų į darbinin
kų rankas, o socialistai—už iš
pirkimą jų. Nesenai taip kalbė
jo Brooklyne ir Michelsonas, tur
būt mano oponento Kęstučio tė
vas (ne, Kęstutis yra sūnus kito 
panašaus Michelsono—Koresp.), 
kad reikalinga išpirkti turtai; 
kad darbininkai savo centais ir 
doleriais (jei turi, o kaip neturi 
iš kur jų gaus?) turi išpirkti tur
tus iš kapitalistų.

Bolševikai davė Rusijos žmo
nėms taiką, o menševikai stojo už 
karą, už žudymą jauni)—geriau
sių darbininkų klasės narių. Ru
sijos menševikai šaukė rusus dar
bininkus ginti carizmą, rusų ci
vilizaciją prieš Vokietijos barba
rus, o Vokietijos kaizeriniai so
cialistai šaukė Vokietijos darbi
ninkus skersti Rusijos darbinin
kus—“barbarus,” ir kovoti už 
Vokietijos kaizerinę civilizaciją. 
Tik vieni bolševikai, šių dienų 
komunistai, kovojo už taiką, už 
skelbimą karo karui. TodeL pen
ki caristinės dūmos nariai-bolševi- 
kai buvo ištremti į Sibirą, t

Kada Rusijos darbininkai, va
dovaujami bolševikų, užėmė val
džią, jie tuojau atėmė iš fabri
kantų fabrikus, iš ponų žemes įr 
fabrikai pasiliko jų rankose, ku
riuos jie valdo per savo Sovietus,; rengiasi • jį 
o valstiečiams atidavė v žemes. 
“World Almanac” už 1934 (bur
žuazinis kalendorius) rašo: Po 
revoliucijos daugiau kai l*,080,~ 
000,000 akrų žemės, priklausan
čios dvarponiams, valstiečiai pasi
ėmė. Prie to, virš 48,000,000 ak
rų buvo atimta iš bagočių, kūlo- 
kų ir perduota biedniems valstie
čiams.

Kaip su kultūriniu žmonių gy
venimu Sovietų Sąjungoj ? Pa
sak to paties “World Almanac,” 
1914 metais caristinėj Rusijoj 
lankė mokyklas 7,800,000 vaikų, 
o dabar, 1934, beveik 26 milionai, 
vadinasi, beveik 4 sykius tiek! 
1914 Rusijoj buvo 563,500 stu-< 
dentų, o 1934—17 mil. studentų, 
beveik 32 syk tiek!’ /

Beje, \Sovie£ų Sąjungoj visas 
mokslas veltui. Ne tiktai veltui, 
be^visi jaųpstėsniųi mokyklų stu
dentai gaųha algas pragyvenimui 
—algas iš valst^bės^ iždo.
... Kaip su £p$ų(/ąt getais 
Rusijoj buvo--860 laikraščių ir jų 
cirkuliacija siekė 2 ir pusė mil., 
o 1932 metąis, Sovietų Sąjungoj, 
buvo 6,700 -Įaikraščių (Bu £8 mi- 
lionais cirkuliacijos. Panašiai. įr 
visur. i < ; , • . .

Prieš karą Ęusijoj buvo virš 
75 nuoš. gyyentojų, nemokančių 
skaityti ir rašyti, o dabar tokių 
tėra tiktai 9 ntioš. ir tas naikina
mas.

Darbininkų gyvenimas vis gerė
ja. Pramonė auga, plečiasi. Čia 
kalbėtojas nurodė visą eilę tų 
pramonės šakų, kuriomis Sovietų 
Sąjunga jau pralenkė ne tik Eu
ropos šalis, bet -ir 'Afneriką.

(Pabaiga rytoj)

iš New Jersey ir New Yorko val
stijos. Šičia buš proga susipažin
ti su jais, nes daugelis jų pasi
liks Komunistų Frakcijos vakarė
lyje. i Visi delegatai būkite lai
ku. ' 1

Sovietų Sąjungos Draugai 
Šaukia Bearsią į Debatus
Ilearstas peer savo didlapius 

ir radio skelbia bjauriausius, iš- 
mislus ir melus apie Sovietų Są
jungą. Sovietų Sąjungos Drau
gai šaukia Hearstą į debatus So
vietų Sąjungos reikalu. Vargiai 
tas ignorantas ir darbininkų ne
prietelius stos į debatus.

Kartu, S.S. Drg. atsikreipia į 
visus rašomųjų mašinėlių valdy
tojus, kad kurie tik gali, kad 
kiek laiko paaukotu S.S.D. dar
bui atsikreipiant į raštinę 80 E. 
11th St., Room 234, New Yorke.

Konferencija “D.W.” Reikalu
Nedelioj, .10:30 vai. ryto, Har

lem Workers kliube, 415 Lenox 
Ave,, Harleme, įvyks plati konfe
rencija Komunistų Partijos dien- 
raščię ‘' Daily W.orkerio : veika
lu. Bus kalbama, kaip sėkmin
giau paskleisti ( dienrašti tarpe 
darbininkų. Liėtųvjų organizaci
jos, kurios gali, privalėtų ten 
pasiųsti savo delegatus.

Gelbėkime Drg. Rakosį
Jau keli metai Vengrijos fa

šistai 'kalėjime laiko kovingą 
draugą M. Rakosį. Dabar jie 

teisti ir nužudyti.
Tarptautinis Darbininkų Apsigy
nimas rengia masinį sūsirinkimą 
už Rakosio gelbėjimą, kuris įvyks 
nedelioj, 13 
Temple, 243 
Yorke.

Pirmadienį, 
dieną, bus
Vengrijos konsulato, 25 Broad
way, New Yorke. Visi darbinin
kai yra kviečiami dalyvauti.

d. sausio, Labor
W. 84th St., New

14 d. sausio, 12 v. 
demonstracija prie

Streikierių Kovos Auga
Klein ir Ohrbaehs, Union Sq., 

New Yorke, streikuojanti darbi
ninkai energingai veda kovą, ne
paisant policijos teroro. Šiąndien 
jie turi rinkliavas į dėžutes strei
ko- reikalams.

Sekmadienį, 7 vai. vakare, 
streikierių bus susirinkimas Ger
mania Hali, 16th >Sti ir 3rd Avė., 
New Yorke. Gali dalyvauti ir 
taip • darbininkai. Bus kreida 
piešimas ii4 kitokių pairtarginiinų’.

Konferencija Negrę Reikalu

dailės

Sekmadienį Bus Ateivių 
Gynimo Reikalu Konferencija

Sekmadienį,, 13 d. sausio, 2 
vai. po pietų, Irving Plaza, 
Irving Pl. ir 15th St., New 
Yorke, bus ateivių gynimo rei-. 
kalu konferencija. Visi ma
tome, kaip reakcija nuolatos 
didėja. Viešpataujanti klasė 
sekmingesniam darbininkų su
mušimui skirsto juos į negrus 
ir baltus, čiagimius ir ateivius, 
nes taip jai parankiau sutrėks-1 
ti darbininkus. Revoliuciniai 
darbininkai iš savo pusės or
ganizuojasi, vienijasi, kad at- 
mušus . tuos kapitalistų puoli
mus. Šią konferenciją užgyrė 
Komunistų Partijos Antras Di
striktas. Visos darbininkų or
ganizacijos privalo., išrinkti! 
nors po vieną delegatą ir. pa
siųsti į konferenciją.
»»'• '•į Vi 1 'V< ‘ I 4Visi Deipon^tniokime . Prie -•

Bulgarijos Fašistų Konsulo 
t T. a r p t a u tinis Darbininkų 
bininkus demonstruoti prieš' 
reakciją,. .Bulgarijoje. Bulga
rijoj tik I^asovos mieste areš
tuota 500 civilių<ir |00 karei
vių., Juos visus, baisiai kanki
na. Teroras siaučia ir po ki
tus miestus. Viso pasaulio dar- 

“PAJIWOJiMAT
PAJIESKOJIMA1

Aš, Alzbieta .Kukpnis, pajięškau 
savo puseserės Amelijos Juranaitčs, i 
paeinančios iš Kupiškio parapijos, ' 
Keginų kaimo. Girdėjau, kad gyve
na Cleveland, Ohio. Turiu svarbių 
žinių. Jei kas apie ją turite žinių, 
arba ji pati patemys šį pranešimą, 
prašau greit atsišaukt šiuo antrašu: 
Elzbieta Kukenis, 30 West 10th St., 
Linden, N. J.

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

Juozas Levanda
(Levahdauskas)

I . GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo.
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

Brooklyn, n. y.

MONTREAL - CANADA,

J. M. ROSENFELD
, i ADVOKATAS '<

Kalba Lietu vilkai

BEN GERSOV1TZ
; NOTARAS, '

! į | ‘ ' A ' 'I ■ 1
"Į'T *' l"J,|1"'

20 St; James St. East
’ ĮTe|.;;aArbour M24

L., Sieninių
Laikrodžių

1 j. Vedybinių

1st. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

(10-12)

■■i Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

niaiwiiriu f

, Pęnkjadieniąis uždarytu
T“-------į—-T—— ------------------------:-■■■« i Ui
1 ' v ' k.**. " L.l

Dr. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST. 
■H'-- —L

vAl^bo-S: j ■ , ■ ; ’ J 
9—1$ ryte į

j: i J1-H8 vakare; c į«u..a 
fi ’ penktadieniais! užriariyltit ’• 

Tel. Stagg 2-9105

< f • i 1 . F" ’
Dr. BLADAS K.,VENCIUS Balandos:

* s, t į r . . ■ 9—12 i^te
(DANTŲ GYDYTOJAS) , / i, ‘ t Pakart* A ! > 

ano ruANin Q'r ..Tel- sta«» 2-0770'6 " .
■ ' z * ■ Namų,-Republic

Notary Public

RA an M M M M M R4 AR R4 ILR R4 R* RR RS RA F.R A*

TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

KOJŲ LIGOS
Kyaujągj^Uij įdegimas, KohjzVotys, ______—.......... .
\į ‘ , 5 * yra gydoiųos pė Operacijų. ’ Ištyrimai Veltui. V 

i Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad.', sękmad. 2 iki 8. vak.
28 W. 89th SU Arti Central Park: ’ NŠ# XW

DR. £; A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

■ - ----- ■ ,r ? 4.,
. . o ‘L t . » • J ;

Atviri kojų skauduliai, GarankĮ- 
ėiudtos Ktaujagyslėš,! Koji| Ręiį- 

''' matU/nas,.". Kęlių (8uštingim)i|L 
, Kojų-Niežėjimas ir kitos jįjTigoB

Darb.; Uždarė Dirbtuvę .
Jau nuo senai'pypkių gamirito* 

jai pas L, H,^Sfern|ę^Jtreikub- 
ja. Išnaudotojai buvo pradėję

PARDAVIMAI
PARSIDUOpA Bar and Grill, aht 

kampo Flushing ir ‘ Irving Ave.
Paysidupda pigiai, *nes savininkas ser
ga. Greitai atsišaukite sekamai: 
Harry Cohn, 444 Melrose St., Brook
lyn., N. Y.

(8.-10)

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25. ‘

ROBERT LIPTON
701 Grand Street
I Brooklyn S

Bet., 'Graham & Manhattan Avės. [|

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

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

arti Grand Street
4 *•, • 7 . ■

Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
m -i - m i . 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St. ;

Komu'ųistų Partijos,' Antras 
Distriktas šaukia , konferenciją ■ 
negrų plausimu. ^Konferenciją ( 
įvyks šeštadienį, 12 d. sausio, 
1:30 vai. po pietų, Darbininkų L 
Centre, 50 E. 13th St., New Ybr- } 
ke/ąnt trečio augšto. i.Konferėn- - ~
cijoje dalyvaus visa eilė vado
vaujančių draugų. , Visi žinome, 
kaip yra labai svarbus negrų 
klausimas. Čia gali dalyvauti ne 
vien delegatai, bet ir taip darbi- J 
ninkai ir pasiklausyti, koki pla
nai yra daromi baltųjų ir negrų 
darbininkų bendrai kovai.

Vis Darbai Mažėja
Trečiadienį atplauk^ laivas į 

prieplauką N. 46,'Savannah Line, 
įąri gteitaU pęibufo 185 laivakVoį 
viai, Intern. Longshoremens uni-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

1 ’ Visokių Rfisių $yiežus Valgiai, GaiMinąmi Lietuviškp 
Tąipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Pęrsitikrinsit • 

Stiliumi
į - ■ - H ė

' 417 Lorimer Street,
■ ■ ; SAVININKAI

, j Į ( U, ■ i I- • Br<x>kiyn, N. Y.!

PABANDYKITE!

“Laisves” Name
Karčiukai

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ, ŲIREKTORIUS 

Išbalzamuoja (ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
\

Sergančiy Vyry ir Motery! 
Chroniškos Ligos Gydomos!

5 t

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

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

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

t H i J ■ ' >. j U J (TeJ.i Foxcroft 9-6901 ,

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

. (Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN? N; Y .

r t j

Gydoma Odos! 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Ne r * Ligos: 

___________ Chroniški : 'SMtaH Į 
dūliai, Skilvio, 

\ I žarnų ir MSŠla- 
' jMK' J, lamės Ligos, A- 

/ b e 1 n as Nusilpt 
, AiflMi;/ mas, Nervų Įoe- 

girnai ir Chropil- 
k i Nesveikayit 

mai, Gerklšs.’ Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir Ūtos Vyrų ir Moterų li
gos : o jeigu turite kokį negerumą, Į 
kurio nesuprantate; su pasitikūjimą J 
ateikite pas - Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se- ’ 

rūmų ir čiepų IšmirkštimaL ‘ f 
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui 

DR. L. ZINS 
110 East 16 St K r.

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

New York, , . Vaiantfca-rO'A/ M. ii’rf k M. 

. O sekmadieniais 9 iki 4 P. M,-




