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Darbininkai Visų! Salių, 
Vienykitės! Jūs Nieko
N e p r a 1 aimėsite, Tik

Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

J f r -L> Itji

“Tėvynė” bando įpasakoti 
svietui, kad SLA ne čarteris su
laikytas New Yorko valstijoj, 
bet laisnis. Gerai, tegul bus 
jos tiesa: sulaikė laisnį, bet ne 
čarterį.

Mass, valstijoj Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas neturė
jo laisnio ir jam ten neleido da
ryti biznio. Vadinasi, gali ir 
be laisnio uždrausti fraternalei 
organizacijai daryti biznį, kaip 
lyginai SLA kadaise buvo už
drausta Mass, valstijoj.

SSRS Pavarė Trockinį 
Valdininką iš Vietos
MASKVA.—I. I. Rein- 

gold, viršininkas bovelnos 
skyriaus prie žemdirbystės 
komisariato, ir du žemesni 
valdininkėliai tapo išbraukti 
iš Komunistų Partijos ir 
pašalinti iš tų vietų, kaipo 
trockistų sėbrai.

Bet tas klausimo neišriša.
Vadinkit, vyrai, kaip jūs norite, 
bet pripažinkit, kad “ką nors” , 
jums sulaikė New Yorko vals-1 Reingold per 8 metus ar- 
tijoj. Jei “Laisvė” nebūtų įjmaj draugavo SU tūlu F. 
paskelbusi, tai ir šiandien ŠIA vj]ovį^ju
nariai nebūtų tą sužinoję, nors 
turi savo laikraštį ir net du 
mokytu redaktorių.

Visko ko mes norim—plates-! 
nių žinių tuo reikalu! Paaiš
kinkit, nesibijokit. Negražu sie
lotis prieš mus, kuomet mes pa
skelbėme tai, ką slėpė “Tėvy
nė”.

Beje, prie nerimto Vitaičio iš-

nariu vadina
mos Trockio-Zinovjevo “op- 
iozicijos.” Failovičius buvo 
| areštuotas tuo laiku, kai bu
vo suimti įtariami asmenvs 
ryšyje su drg. Kirovo nužu
dymu.

Reingold, žinodamas, kad 
Failovičius yra trockistas, 
tačiaus, buvo pagelbėjęs jam 
atgal įlįsti į Komunistųstojimo prisidėjo Butkus ir Ty-|partij jg kuriog buvQ 
pirmiau išmestas. Be to, 
Reingold įpiršo Failovičių ir 
kitus septynis trockistus į 
svarbias vietas laukų drėki
nimo įstaigose. Sykiu Rein
gold buvo apsileidęs savo 
pareigose, kaipo bovelnos

sliava. Pastariesiem dviem ten
ka pasakyti: kokią tiesą jūs tu
rite čia kištis? Jei ne “Laisvė”, 
tai ir jūs būtumėt nieko nežino
ję, kad ten kas nors yra sulai
kyta!

ta V

Anna Louise Strong, amerikone, viena iš “Mos
cow Daily News” redaktorių, laikinai sugrįžo Ame
rikon. Ji turės prakalbų maršrutą, kuriame nu
švies naujuosius įvykius Sovietų Sąjungoje. A. L. 
Strong yra labai gabi žurnalistė rašytoja.

Debatai tarpe Ormano ir Mi-
chelsono (pereitą ketvirtadienį) skyriaus viršininkas.
buvo savo rūšies sensacija broo- 
klyniečiuos. Tai parodo, kad 
jau ir jaunimas pradeda domė
tis svarbiaisiais gyvenimo klau
simais. Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo Jaunimo kuopa ,
20i turėtų ir kitais klausimais ( HAVANA. — Kubai grę- 
išsaukti Įvairius žmones į de- 
batus ir juos ruošti.

Gręsia Sukilimas prieš
Fašistų Valdžią Kuboj

šia visuotinas politinis 
streikas. Sustreikavo net gy- 
idytojai, ligoninių darbinin- 

Kęstutis Michelsonas gan ga- įr v-;džios tarnautojai.
’ PrasiStreikuoja ir universiteto 

studentai. Fašistinis Kubos 
Lrez^en^as Mendieta buvo 

gą poziciją atlaikyti negalima žadėjęs pasitraukti gi Lio
nei gerai prasilavinusiam. Im- džio 31 d., 1934 m., bet dar 
ti už pinigą, ką apie Sovietų Są- laikosi, 
jungą sako “Naujienos”, kiek-

bus debatuotoj as. . 
daugiau, jis galėtu gerai laiky
tis. Šiuo tarpu, aišku, jo pozi
cija buvo labai silpna; klaidin-

Jungtinių Valstijų amba-

NE VIENAS HAUPTMANNAS, BET KETURI 
PIKTADARIAI PAVOGĘ LINDRERGHU VAIKĄ

FLEMINGTQN, N. J. — laišką, buvo ne Hauptman- 
A. S. Osborn ir kiti rank
raščių žinovai po prisieka 
liudijo, jog B r. 
mannas, o ne kas kitas rašė 
laiškus, r e i k a 1 a u j ančius 
$50,000 išpirkimo pinigų už 
Lindberghų vaiko sugrąži
nimą tėvams. Bet hitlerie- 
čio Hauptmanno advokatas

6
mį M Greit Grįšią NepadaugėsDarbų nei 

1935 m.,Sako Greenas, 
D. Federacijos Galva

Auksiniai Pinigai
WASHINGTON. — Aug- 

ščiausias Teismas tebesvars
to klausimą, ar Rooseveltas 
su saviškiu kongresu turėio 
teisę sustabdyti atmokėji- 
mus auksu už bonus, už ku
riuos buvo žadama atsiteis- 

jti auksiniais doleriais. Iš 
kelių teisėjų žodžių yra su
prantama, kad jie tars, jog 
Rooseveltas neturėjo tokios 
teisės, ir todėl turi būt su
grąžinta auksiniai atmokė
simai bent tuose atsitiki
muose, kur jie buvo priža- 

I dėti. I
Aukso pinigų grįžimą su- 

uodžiant. tuojaus ėmė kilti 
kaina įvairiausių bonų, ku- 

I riu yra šalvie išleista už ko- 
! kius $100,000,000,000.

mo, tačiaus jis visonps ke- 
turiomis kovoja prieš daybi- 
ninkų bedarbių socialės ap-

Sovietų Lėktuvas Išgel
bėjo 89 Žuvininkus
MASKVA. — Audra Kas- 

pijos Jūroje buvo toli nuo 
krašto nubloškus 89 žuvi- i 
ninkus su jų valtelėmis. Pa
skui jie užsitempė valteles 
ant didelių plaukiojančių le-1 PITTSBURGH, 
dynų ir taip plūduriavo per Plieno / 
10 dienų. m

WASHINGTON. — Ame- 
rikos Darbo Federacijos 
“Mėnesinėje Biznio Peržval
goje” Wm. Green, tos orga
nizacijos prezidentas, rašo, 
jog nėra jokių ženklų, kad 
šiais metais padaugėtų dar
bai pramonėje. Jei bedarbiai z x . ____
gaus kiek daugiau. užsiėmi- bet maistas pabrango virs 
mo, tai, girdi, tik preziden- 11 nuošimčių, drabužiai ir 
to Roosevelto žadamuose namu baldai virš 15 nuošim- 
“dideliuose” viešuose dar-Į^ų. lygiant su 1933 metais, 

įbuose. Bet juk ir pernai Ro- 
i oseveltas garsinosi gana pla
čiais pašalpiniais darbais; 
tačiaus per vienus tuos me- 

Įtus bedarbių armija padidė
jo 500,000.
i Nors Green pats nemato 
pramonės darbų atsigriebi-

Darydamas pereitų metti 
peržvalgą, Green atranda, 
kad darbininkų algos pakilo 
(?) nepilnai 7 nuošimčiais,

Tad ir pagal Roosevelto val
džios pakaliko Greeno skai
tlines, bendroji dafbininkų 
būklė pablogėjo 6 nuošim
čiais. Tik kapitalistams pel
nai tais metais smarkiai pa
kilo, dėka NRA pasidarba
vimo.

■ ■ 1 ■ 1 ■■'.Į"--i-L-MJB—B

BENDRA PLIENO, ALIUMINO DARBININKŲ IR
ANGLIAKASIU KONFERENCIJA VASARIO 3

ant didelių plaukiojančių le-1 PITTSBURGH, Pa. — bernauja Jungtinių Valstijų 
dynų ir taip plūduriavo per Plieno darbininkų unijos Korporacijai prieš darbinin- 
10. dienų. Tuo laiku išsi- (Į)arjj0 Federacijos) kuopų ... . ' i .

,,™ „.„.a. „■ ,.e j

mas sušaukti vasai 10 3 d. ^alauja pilnai pripažint unvL _ 
plačią bendrą konferenciją ją. įvest 6 valandų1 damo 
plieno, aliumino darbininkų j dieną, 5 dienų darbo savaitę 
ir angliakasiu. Pakvieti- ir mokėt nemažiau kain po 
mas, po kuriuo pasirašo 
nlieno darbininkų unijos 
Pirmo Distrikto nreziden- 
tas Spano-, jau išsiuntinė
tas. Kelių kitu distriktų 
viršininkai taipgi remia to- dalykas ta vienos pramonės 
kia konferenciją. Tik cent- darbininkų vienybė su kitų 
reliniai, vyriausi uniios va-j pramonių darbininkais ko
dai tam priešinasi. Jie, mat,1 voj už bendrus reikalus.

j badavo.!
i Buvo pasiųstas Sovietų 
1 lėktuvas jieškoti, kur tie žu- 
ivininkai galėtų būti, jeigu 
dar nepražuvo. Oras buvo 

: toks audringas ir dargano
tas, jog reikėjo padaryt ke-is, o visai kas kitas.

Toks jos liudijimas patar- lis skridimus, kol užtiko
. H. Haupt-1 navo Hauptmanno advoka- tuos žmones. Iš lėktuvo ta-

vienas pasistatytų save ant juo- sad?riu? Kūbai> Wall stryto _______________  _______
^Kęstučiui patarimas: studi-'Pasiuntinys, Jefferson Caf-1 Peiify ketina pristatyt aš

juokit Marksą, Engelsą, Leniną, „rY ant greitųjų isleKe 1 Ruonis rankraščių žinovus, | 
žymiuosius jWashingtoną,_kur^ tarsis, M | kurie liudys priešingai.' 

Tarp jų būsiąs vienas šalies 
karo laivyno oficierius. Be 
to, atvyksta iš Vokietijos 
keli rankraščių ekspertai į 
pagelbėti savo sėbrui

Staliną ir kitus L.,_______ . ,
marksistus. Apie Sovietų Są- Jungtinės. Valstijos^ turės 
jungą skaitykit raštus tų žmo- daryti, jeigu išsiverš visuo- 
nių, kurie nėra prietaringi tinas streikas, kuris gali pa- 
(prejudiced) prieš Sovietų Są- virst revoliucija prieš bur- 
jungą, kaip Grigaitis. Imdami, žuazijos viešpatavimą Kū- 
autoritetais Grigaičius, Keren- boję. •
skius, ir kitus žmones, jūs nie- i___________
kuomet neišeisit iš klaidžiotės, L— . . —__

vo ir mirė Vokietijoj. Prieš 
i išvažiuodamas, girdi, jis 
i perdavė pinigus Hautpman- 
nui, kaipo savo asmeniškam 
draugui. Reilly statysiąs į 
liudininkus ir vieną buvusį 
Jungtinių Valstijų laivyno 
kapitoną, kuris sako, kad 
'matęs Fischą prie Condono 

TT , . j namų tuo laiku, kai ėjo de-
aup mannui. Irybos del vaiko išpirkimo iš
Bylos vadas, New Jersey įžmogvagių. Didžiausias ke- 

’ prokuroras ^"jblumas Reilly’ui

tui, kuris tvirtina, jog $50,- 'da buvo numesta jiems mai- 
00 per Dr. Condoną paėmė | sto ir tabako. Lėktuvas, be 
ne Hauptmannas, bet Isidor ; to, nurodė jiems, į katrą pu- 
Fisch, kuris paskui išvažia-lsę jie turi irtis, kur arčiau 

krašto. ■ Taip jie ir išsigeh 
bėjo.

$6 darbininkui per dieną. 
To reikalauja ne tik plienu 
ir aliumino darbininkai, bet 
ir mainieriai.

Tai yra labai sveikintinas

iš painiavos, ir tie gabumai, ku- Vieni Badauja, o Kiti Netu- valstijos 
lenta tvirtina, kad vaiko pa-!^u tame,

priėmimo vogimas, pinigų uz jį isga- pjsch Vokietijoj mirė kaip

su tuom
Jog

Baltyjy Šaika Sušaudė Policija Pašovė Šešis 
Negrą Pačiam Kalėjime1 Streiko Pikietininkus 

; FRANKLINGTON, La.— ! MINNEAPOLIS, Minn.— 
Pasiturinčių baltųjų go veda 
įsibriovė į kalėjimą, sušau
dė negrą Jerome Wilsona, 
34 metų amžiaus, ištempė jo 
kūną laukan ir numetė ša
lin už miestelio. Sargybiniai 
ir policija beveik nesiprieši
no baltiesiems i 
džiams. Ijantiems garažų darbinin-

Minimas negras buvo įka- kams. Bet Amerikos Darbo 
lintas būk už tai, kad jis Federacijos vadai dar riėi 
nušovęs policistą laike gin- lūpų neatvėrė prieš strei- 
čo su juom. Kaltinimas tu-1 kierių šaudymus.
rė,o^tokį silpną pamatą jog; Roosevelto darbo komisk 

WASHINGTON. — Kon- au£s<;lausla? J.ajstl]os *els“ ja buvo pašaukus savininkų- •
mas lengvai leido J. Wilso-.ir darbininkų atstOv.us, siū-

MARY PICKFORD PER
SISKYRĖ SU DOUGLAS 

FAIRBANKS
LOS [ANGELES, Cal. — 

Judamųjų paveikslų aktorė 
Mary Pickford persiskyrė 
su judžių aktorium Douglas 
Fairbanks. Anglijoj būda
mas, Douglas paviliojo vie
no didelio pono pačią. Tuom 
remiantis, M. Pickford ir 
gavo perskyras.

Bėgyje kelių paskutinių die
nų policija pašovė šešis 
streikuojančius automobilių 
garažų darbininkus, šian
dien gazolino stočių darbi
ninkai susirinks pasitarti 

t v apie šaukimą savo streiko, 
galvazu- i§reiskiant pritarimą kovo- I • J • V j 1 ♦ >k*Z,. ’

riuos jūs turite, sudils, neatneš Kur Bekonų Dėti
naudos nei jums asmeniniai, Į Utenos bekonų .......  _ v . _ -
neigi darbininkų klasei, apskri- punktan buvo privežta apie 600 vimas ir nužudymas tai esą

■bekonų, iš kurių priimta (nu-i vieno tik Hauptmanno dar- 
pirkta) 130 ir dar keletas laši- bas. 
ninių kiaulių.

Gi į Kulešių m. Klaipėdos • 
krašte į bekonų priėmimo ly įrodinėja, kad visoje toje j 
punktą suvežama labai daug be- piktadarystėje 'd a 1 y v.a:V o 
konų, bet mažai tepriimama. bent keturi asmenys, nors, yalgykhis-yežimėlio 
10 padvadų atvežė bekonus jau 'suprantama ' '
prieš dvi dienas. Esant blo-Į jr0<jytj; pats Haupt- pavią naivu nuvu ±, 1^04. u.., nu; ;§nauiA užvesti aDsirv- L Z“............."T'“.' ■

mannas nieko bendro netu- j kada Lindbergho vaikas bu- is North Dakotas įteikė j j , susitaikyti. į
t • n m novnrrbw AKnintn Qhovnn .Tiincrtinm Vaisinu Lnncyv'P- streikienų komitetas neda

rė nusileidimų nuo savo rėi- 
ikalavimų; todėl tuojau pa- 

1 ” 1 1 Bedarbių

tai.
Jonui Ormanui patarimas: 

daugiau nuodugnesnio studijavi
mo apie Sovietų Sąjungą, dau
giau domės į lietuvių kalbą! 
Tiesa, kad jūs turėjote čia daug 
sykių geresnius ir rimtesnius ar
gumentus, negu jūsų oponentas; 
tiesa ir tai, kad publikos didelė 
didžiuma buvo su jumis, bet, at
siminkit, kokia auksinė buvo jū
sų pozicija. Jūs gyhėte Sovietų 
Sąjungą! Atsiminkit, kad ginti 
Sovietų Sąjungą lietuviuos dar
bininkuos (ypačiai Brooklyno) ■ 
visuomet lengviau, negu ją pul- i 
ti!

prieš dvi dienas. ____  _
gam rudens orui, ūkininkai ga-; 
vo dvi paras su gyvuliais vargti 
šlkpiame ore ir paskui grįžti 
verkdami su bekonais namo, nes 

‘ bekonų nepriėmė.
Vieni vargsta (valstiečiai), 

, neturėdami kur paduoti savo be
konus, o darbininkai badauja, 

, t Tvn vr i neturėdami už ką nusipirktiKaip yra su LDS Mass, va - duonos Tokia s fa.
stijoj? Jau turime visą eilę v. . T . , . . . i . . . sistų Lietuvoj.kuopų, bet kaip su naujų narių , *
gavimu, draugai? Beje, kaip su 
jaunimo kuopom? Jos reikia 
kurti kuoveikiausiai. Dabar ten 
vajus, ten nupiginti įstojan- 
tiems mokesniai.

neina, kaip jis turėtų eiti. Ne
sirūpina mūsų kuopų organiza
toriai ir valdybos; apsileidimas 

’giliai įleidęs šaknis. Tik kelios 
I kuopos pasirodė, kad jom rūpi

Illinois valstijoj LDS vajus LDS stiprinimas.

pavargėlis,v paskučiausias
-r-> i TT x / neturėdams nei cento pini-
Bet Hauptmanno ad- orn Nejaugi jis būtų neii x -n j-T 'R’L Nejaugi jis butų nei-

"p"“ke! “ l’ Farmeris Šelpimo Rilius
įneštas KongresuiViena moteris, savininkė 

" ► Yon-
jis stengiasi kerše, N. Y;, liudija, kad tą !

'įrodyti kad pats Haunt- Pačią naktį kovo 1, 1932 m., gresmanas Usher Burdick
... , T I .-1 U 15 TV n T3 o Ir n L r\ o UnilzA

rejęs su Lindbergho vaiko ivo pavogtas, Violeta Sharpe, Jungtinių Valstijų kongie-
I Lindbergho uošvių Morro- sui surųanymą H. R. 3471; 

išmokėjęs'WP tarnaitė, valgymo veži- išleisti į farmerių šelpimo
Iš Lietuvos

pavogimu ir nužudymu.
Dr. Condon, 

$50,000 Lindbergho pinigų p 
už vaika, kaip žinoma, tvir- į du blanketu, kol du vyrai 
tino, jog jis turėjo reikalą i automobiliu privažiavo ir

• j • "I -ww ! ~ ” -v -v I J a v lrrx i vavien tik :
sakė, kad jokių kitų žmo
nių iš žmogvagių pusės ne
buvę tame dalyke. Bet pa
šaukta liudyti Dr. Condono 
duktė Myra Condon Hacke- 
rienė netyčiomis ėmė ir išsi
plepėjo, kad žmogus, kuris 
atėjo pas jos tėvą, atnešda
mas pinigų reikalaujantį

me ilgokai laukė, turėdama įstatymą. Jis pareiškė, kad Dėsimi Judamųjų Paveikslų kriko derybos.

su Hauntmannu; Į pasiėmė jąją. Paskui, kata 
žinoma, V. Sharpe nusižudė, 
nenorėdama, kad ją daugiau 
klausinėtų apie Lindbergho 
vaiką.

Kad Hauptmannas daly
vavo toje piktadarystėje, 
del to negali būti jokios abe
jonės; bet faktai liudija, kad 
tai buvo ne jo vieno, o kelių

dikčiai 
Istreikieriams.

ST. LOUIS. — Teisman 
“ patraukta Warner Bros.,.

j Paramount ir aštuonios ki- 
advokatas | tos judamųjų paveikslų 

kompanijos, kad jos atsisa-

to reikdlauja įvairios far-i v •• a. «i— r • .Tarybos 
merių ir darbininkų organi- KompaiHJŲ Atsidūrė Teisme istreikieri
zacijos visoj šalyj.

asmenų darbas.
Jo gynėjas 

Reilly yra taipgi fašistinių 
palinkimų žmogynas ir to
dėl juo karščiau jis stengia
si išgelbėti hitlerininką 
Hauptmanną nuo elektros 
kėdės.

Sirgti Negalima
Vilijampolėje (Kaunas) 

rike “Silva” dirba nemažas skai- t 
čius darbininkių. Prieš kiek l$ri-

fab-

kė duoti savo judžius rody- susirg0 to fabriko viena dar- 
bininkė. Pasirgus jai apie du 

nors jie siūlė, kiek priklau- mėnesius ir grįžus į dirbtuvę,
ti trejetui vietinių teatrų,

so, apmokėti už judžių fil
mas.

bininkė. Pasirgus jai apie du 

jai buvo pranešta, kad del il
go sirgimo ji atleista iš darbo.

X
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lianas second class matter Maith H, 1924, at 
TOrt Off'Ce at Brooklyn, N. Y., under the Act
* ' I of March 3, 1879 ’

yra jų"Jpasl<utinį: dUpėratižRiPįJastžrtįOf'S'ft 
sulaikyti savo- |>asekojus- nuo .-sugrįžimo 
į revoliucinio judėjimo eiles. Jie bando 
savo t pasekėjus apglūšyti riksmu, pj‘a- 

*mąis. Mes gi tup
ime aiškinti ir

vartjžiojimais, ’gąi 
me Pūtike n t r ū s:! m’ė^s tu j 
dar-kartą- aiškinti tiems .darbininkams, 
kad “Opozicijos” politika nukreipta prieš 
darbininkų jkląsšs interesus.

’Klasių kova turi savo logiką.' Mato
te tos kovos aštrėjimą. Matote, kokiu 
pasiutimu juodosios, reakcinės spėkos

| “Gęrb/‘LUis’ 
itracij d: -ų 
latnar jint 
meralą..
mey orderį $8.50 
:,vės

Ir Bus Kaune Lietuviu Išeivių
A,.- Suvažiavimas?
Įfetuvoję leidžiamas laikraštis “Die- 

a, kad greitu laiku iš Lietu- 
Amerikon keturi* įmonės, ku- 
čionai lietuvių padulĮ. Tas 

is” būsiąs dąpęrųąs prisireių 
visai vietinių .liętųyįų išeivių 

kuris pruporluojainas su-

reso komisija pasirengus pasiūlyti kong
resui bilių prieš komunistus. Grėen rei
kalauja, šluoti laukan komunistus iš ųni- 
jį. Kuhtghš Coughlin reikalauja šaudyt 
komunistus. Buržuazinė valdžia eina 
prie Krizių klausimo neišrišdamas, 
Rooseveltas paleis savo šunes ant komu- 

ąnt^’ist} tlajrbjnįnkų judėjimo, 
ik'reipuš visuomenes mintis rĮiio 

Kas to ne-

Malinkite man 
‘Laisvės’ *prenti- 
Čia randate mo* 

Už “Lais- 
prenumerątą '$$.50, dž 
ką)ą” $1.0b, prėso: Jon- 

dan 50c,- agitacijos fondąn 
50c, kovąį prieą Ifąrą ir fa
šizmą 50c ir Tarptautiniam 
Darbininkų ,Ap^igynim,ui 50 
tentų, i Su pagarba, Zė-Fte- 
pahenė, Camas) Wjash”’

j A. Palsky. Free- 
1-+-25C. ■; F. Simas 

, III., $1.50; V. Mi- 
Water bury, • Conn.

Chicago 
neika, 
50c ir J. Pranaitis. Camden
N. 7., $1.00.

Biznieriai

P iOfribns 
1 •®fytinės 
“tKirtėjinu

^^žiavim
š®kti Kaune rugpjūčio menesį.
• weigu pasitikėti “Dįena”, tąi( suvagių- 
vimas bus Sušauktas. , IfĮ'aip, link tų fsu va- 

atsineš Jungtinių, MaUti ji į (jrga- 
iraptoti lietuviai? į šitą klausinių atsa- 
JopAmerikos Lietuvįų A'isuętinfts- Sjiiva- 

Kuris turčą t įvykti ,l$adą, pors 
a?*ba vasarą. Reikia smarkiai 

dKrbutis dėl šio suvažiavimo pasisekimo.

tįsa “N. G” Kolionių Litanijos
turime už garbę paduoti gerą žiup- 

ttų kolionių, kurias sistemačiai siun- 
j'komųnistų adresu LDD (“SkJokos”) 
$rtas “Naujoji Gadynė.” Paskutinis 
fteris, sausio 10 d., tafp’gražiai: pri
duotas koliojančiais: 
[-kitkam niekam visuose 
Opiuose vietos nebelikę.
įji “N. Gadynės” žemčiūgai prieš ko

straipsniais, 
astuoniuose 
Štai tik keli

^krim
/‘(Jum
^pilotifekas nusiplovimas. purtinų
f;-nagį” . ' '
Tįeprąčiai”
^žemaičių tekiai”
^taigišir bijo, kad Dėdė Sumas
^n^pi>“)dėtų juos skapinti”

supuvusiu .įržy *'ątrado tą 
&■. dvoKįanči 
|į“Bimbos va 
Hpdika” 
^ekstremizmo generolai” 
^bimhįkų kontroliuojamos grupes” 
fe4‘centrabiuriąi ym bjaurūs 
fe veidmainiai” . 
t.;*tbimbizmo lyderiai” 
^"bjmbinįai politikieriai” 
^rkoki jie veidmainiai” 
B**bimbinė naujoji dalyba” 
Obimbiškieji unijos viršininkai” 
||*bimbiški valdininkai” 
H|įinogiukai” 
BMMtepringę oželiai” 
MĮBSimbūku choras” 
■p^pibos- M i z a ros be r n e 1 iai ”

šitos kelionės paimtos iš “Nau- 
MIBdynes” straipsnių, korespondenci- 
Į^įftešimų. Jeigu kurie dar galite su- 
BRi biai i ros n i us pasikoliojimus prieš 
IBttUtus, tuojaus siųskite Prūseikos- 
HniS gazietai ir gausite tikrai sklo- 
Hofįedalį.
BB^tai-pu dar kartą primeną^!Ltū- 
^^Bręoklyni) “Opozicijos” nariams, 
^Hįnejšpildę savo prižado: Aną sykį 
MElbsj sake, kad jie sukontroliuos 

i* Butk>i ir apvalys “N. G.” nuo 
Aioniu.; Jš virš paduotos! kolio^ 

Hjbįijds matysite, draugai, kiek jūsų 
tapo išjiiltlyfi. Antra, šiomis 

Bį "i|.DD komitetas laikė praplėstą 
•dėjome, svarstė “vie- 
Ar tai t’oikiaisuprasti, 

ilreižtų upe- 
“Komuniiitinės Opozici- 
į Centro Biuro atsišau-

Msimą 
j aujas kelionių ii 
t čia Ii s 
J^nnas 
dpvienijimo darbininkiškų spė- 
ūfprieš karą ir fašizmą, kovai 
[jir algų kapojimą?

CCC Stovykloj \
JUN0E, N. J.- 
veikutę bedar 
įpių (žįirbų stovy 
kitko, tin- rerkala

idant nė1
t8<ikjfej ekonominės padėties; 
matuotas;nįęko neųiąto, ; ’
{.“^aiyunistinjės . (0ppzi<pj6š* , . [pasekė 

j’ams darbininkams Teikia pasirinkti ke 
lįas;: |Sų d’eakęija, ąų su Komunistų Par 
tiją? .: Toks; kjlausįmąs, j draugai, dabai 
stpvi i prieš jus. {.| , ( j:-.;

• iQhicagoje <btivo sušaukta; plati darbi
ninkų p-rganizacijų ir draūgįjų konferen
cija .pasiuntimui delegatų į Washingtono 
Kongresą kovai už bedarbių reikalus. 
“Naujoj Gadynėje” skaitome Strazdo pa
sididžiavimą: “Mes, opozicionieriai, toj 
konferencijoj nedalyvavome”, štai jums: 
didžiuojasi, kad neprisidėjo prie kovos už 
bedarbiu reikalus!

Savo prakalboje Brooklyne Butkus pa
reiškė, kad “vieny be” turėsianti prasidėti 
nuo ten, nuo kiir “prasidėjo darbininkų 
spėkų skaldymas”, būtent, nuo Komunis
tų Internacionalo. Tą pačią mintį išdėjo 
“N. G.” redakcija straipsnyje “Apie Vie
nybę* su Gęntrabiuriais”. Cėiįtro Biuras 
niįekp, neiv^lp.ąsJ Atsįrnenat.e,.keturi me
tai atgal prūseikaįir Butkus'sakė, kad 
jie nieko neturi prieš Komunistų Inįer- 
naoionallą, (r tik kovoja prieš Centro Biu
rą. Dabar, matote, jau nebe Centro Biu
ras paltas, bet visas Komunistų Interna
cionalas ir pakol K. 1. neatsiklaups ant 
kelių prieš tuos du vyru, apie jokią vie
nybę negali, būtį kalbos! “

yra pasi- 
del valdančios 

ąrbuoja- 
Cie pasi- 

, o kurie 
kovą prieš Komunistų Partiją,1 tie 

! Prie to- 
“Sklokįos”

Philadelpnij 
kad . Centro Biuro atsišaukimas del 
vienijimo darbininkų spėkų, 
darbaVimaš iš jūs puses 
klasės labo!” Vaijinasi, kurie d
si už darbininkų eilių vienybę, 
darbuoja valdančios klasės labui, 
tęsia 
pasitarnauja darbininktj klasei 
kios. logikos dasikraustė tūli 
žmonės.

Jungtinu} Valstijų Liaudies
■ Sveikata

Koosevelto valdžios agentai ir buržua
zinė spauda sąmoningai meluoja apie 
ekonominio krizio pasekmes ant liaudies 
sveikatos. Jie bando įkalbėti darbinin
kams, kad baisioji bedarbė ir su ja suriš
tas masinis alkis padarė juos sveikes- 
niais.

Sąžiniški liaudies sveikatos reikalų ty- 
riiiettijhi ;gisaį įkitiįijf kalba. Profeso
rius Ė. C. Lihdemmi,* kalbėdamas ligon- 
bučių*. tarnautojų’ susirinkime sausio. 10

ema* geryn'. n-Mes<:ekame labai toli nuo 
sveikų žmonių. Mūsų sveikatos patarna
vimai yra pažejninimas, taip pat yra’pa 
žeminimas tie menki bandymai, kuriejda- 
roma del tų patarnavimų pagerinimo!”

iParėmimui Savo ^išvedžiojimų, jis pa
davė ^skaitlines iš sveikatos1 komisijų ra- 
p6rtų> Tylūnėj imas’ pravesta šimte fie
stų. Surasta, kad iš kiekvieno šimto ^šei
mynų, kurios buvo tyrinėtos, laikinai (ser
ga 5Š žmonės^ 23 serga džiova, 25 se’rga 
chroniškomis ir 25 protiškomis ligorhis.

stavo, kad visus verstinai kad viskas buvę geraiį kol 
varo taip anlcsti gūltij S1(V atsirado ^raudonųjų Agita
vai. Už streiką tuoj iš sto

nuolių. Dabar -pavaryta dar
28. Kapitonas Tobin sako.

torių.” Mat, jeigu tik dar
bininkas kovoja už sąlygų 
pagerinimą, tai jis. ponams 
jau ir “komunistas”. -

“Gerbi; ‘’‘L.” -Adm. I—i-šiuo- 
mi prįšiunčiū už ‘Laisvę’ 
prenurųerūtą . ir' įlitdę ’ dole
rio t 
m u i, 
$6.00
A n’d iii Ii s, ‘ W a t ęr bu r y, C o h n

i iš viso" įirišiuričiu 
Draugiškai, Frank'

1 * v* y r K • .11 l » - ✓ • < I I « < <

“Draugai: Čia randate 
money >ord(irį; vertes $6.00 
$5.50 už 'Laisvę,’ 
Tarnus ■ dienraščiui 
ii jautis, E. Ptacaisky 
Britain, ConnY ’*

Kaip matot, draugai moka 
įvertint! dienraščio sunkia 
padėtį ir neskūpauja para
mos..- šiuo kartu aukų ga
vome $13.25. Iš' anksčiau 
aukų yį-a 'gauta $1226,86. 
Skę'fbs (jar turime $759.89. 
’ ", Mes tikime,; kad. daugelis 
iš dienraščio skaitytųjų pa
ims pavyzdį, iš d)‘augų, ku
rių vardai telpa, augščiau ir

j $400- Todėl, draugai, kurių 
■prenumerata jau pasibaigė, 
nėvėlinkite nei vienos dienos 
atsinaujinimo; atsinaujinki- 

jte visiem metam. Kiekvieno 
i klasiniai sąmoningo darbi- 
Ininko yra uždavinys kalbint 
| kitus darbininkus, kad už- 
'sirašytų “Laisvę”. Negali
ma to dalyko atidet, kad tik 
vajaus ‘ nietu gaut naujų 
iškaitytųjų. Kiekvienos die- 
inos. musų uždavinys yra pla- 
{tint savo dienraštį.

“Laisves” Administracija.

Knrie Parėmė
vės” Banlųetą

I O I ! 'J ' 
mln>id«»<’, - M max., K' Vwskys

L’Jt-Jįiavirius — -dų.
pyi;;igp, \ , • i t |

iš Ilriuliioif <Mozhiis,- aukavo 
I du<»jia.s.,

S<i. Bostono šio bizideriai auka 
vo po kuniĮij; Daimis, Kvietkaus 
kas ii- Marcinkus. Patartina dar.- 
biiiinkauis sau reikalingus pro 
duktus pirkti js jų biznierių, ką 
rie remia darhĮiiinkii spaudą-jil’ 
dėjimą. ' ,

Darbininkų ( , Kongrese, ciąli,stų, jų tarpe toki žino 
Washingtone, kaip -minėta, ,-nes, kaip prof. Mitchell. Leš 
dafvvaVo ir socialistu- • Bet lie A. Richards, Mass, vals . ■ . • i ■ i
jię dalyvavo ’prieš norus so- bijos socialistų partijos veik 
mnlistf? ū.MiT.iios vadovybes, rkumiteto nary^,' Waldo Me 

iunčiami1 a<r-iNutt, ir 'visa eilė kitų žy 
miu socialistu darbuotoju.

R. M.

50c pa* 
Gero ve.r 

New; Ji
- įba savo partijos kuopų, km- 
irioms jie priklauso, arba1 iš 
kitų. organizacijų. Daugiau
siai, žinoma, dalyvavo nuo 
socialistų partijos kuopų.

Į kongresą buvo kviestas 
; lyderis, 

“Kairysis" Norman Thomas, 
bet jis atsisakė, pareikšda- 
damas, kad turįs tą dieną 
kitu labai svarbių užsiėnii- 

todel nebegalįs atvyk
ti. Savo' laiške jis, tačiaus, 
viliasi, kad kongresas pa
sekmingai pasieks savo už- 

kad socįa- 
'sunkią ir ’ištver-* lįstų partijos' nariai, daly- 

kovd! 1 AmeTikos dar- 'vaują kongrese,.' pdreikšįą 
Kas partijos poziciją tuo reika-

‘ ‘ B i ■ a ligū š D r a ū ga i: čia 
prisiunčm mohėy ėrderį'ant 
$2.00. $1.00 malonėkite per
duoti gelbėjimui iš mirties, 
negrų jaunuolių, 50c aukoju’;socialistų . partijos 
‘Laisvei,? o kita . uOČ kovai “,J ''..... * ”
prieš' fašizmą. Dabar svar
bus monięntas, reikalauja
ma iš darbininkų iklnsės- pa- 
siaukavimo. ir pasiryžimų mų ir 
kovoje prieš reakciją. To 
del, kiek išgalėdamas, re 
miu tą kovą:' Rusijos dar 
bininikai ’pergalėjo parazitų brėžto tikslo 
klasę per 
m i ngą 
bininkų Idašėi ’ į'ths' 
dar stovi prieš 'ūkis.
tų Sąjungą šiandien' sū; gą 
mybos.. pųkiliųių/jr. patėnK i 
n imu (gyyenjmp 
vo piliečiams; y 
visam pasaulini 
ristinos šalys, skurdo ir ha-; Ryc 
'do lįugyne. ^’ąapęĮina, jųilio-, tchell 
nūs darbininkų klasės žmo-.tijos

' Taip, socialistų pająijoš 
nariai,.- (hūyvavę Imngvę^ę, 
pasako aavo nuųmųnc, bet

“Čia .norim primint 
v o likimą 

mano ii
;.ani<as mine- 
ihetų sunkią

taupą, tad dabar, turiu sun- 'matyt ligo 
kini dirbt be kilties- ateičiai 
prie i kapitalistinės tvarkos. 
Tačiaus spėkos jau mažina- 
si. Darbininkų kovose tik 
simpatija ir, finansine para
ma galiu pasirodyti.' Drau
giškai, John Shagov, Anson, j.

“Gerb. ’‘L.’. Adm
no prenumerata, jau senai ųus darbus 
pasibaigė, tad šiuo kartu 
prisiun-Čiu $6.00. . $5.50 už 
‘Laisvės’ prenumeratą, o 50 
c. procento, kad ilgai neuž- 
simokejau. Esu-’ labai dė
kingas už tai,' kad nėsulai- 
kčt man dienraščio. Pasi
lieku su pagarba jums, A: 
Stravinskas, Lowell^ Mass.”

esoTiubi »l4g<&;«,dusa. Mč 
vienas kocialistų par- 

ūarių ir vadovaujant 
i.čių žmonių, savo prakalboj 
.smarkiai pajnokė shcialistų 
jiartijos vadovybę, kuri, pa- 
įs-ak jo.,-, serga, bet , negali 

priežasties. Jis 
i pareiškė, jog. .vienintelis .ke-r 
Į has iškovojimui geresnių 
I gyvenimo sąlygų ■darbinin- 
ikams yra tik per. bendrą 
darbininkii frontą. Tam jis 

! pasirengęs dirbti su visais, 
kurie to trokšta.

Jaunieji socialistai kalbė
jo panašiai, entuziastiškai 
'užgirdami kongreso iirūdė-

“Brangūs
mi prisiuųųiu $5»5(^ už ‘Lai-f

‘Raudono Arto jaus prenu-

savo kokosą, kuriame ,nuta 
re paskelbti viešai savo nu 
sistatymą, suglaustą seka 
m ame pareiškime:

“Mes, Nacioųalio Kongre
so Kovai už Bedarbėj ir So 
cialę 
atstuvaują ^socialistų

Apd raudą delegatai, 
j i poCiąlištų lo;kn- 

įlūs, distriktųs pei .komitetui 
ąrbą. bedarbių • ąj kitokias

m e r

pi'gaųiyąicijąs^ bei ■ tiktąi. yi- 
zi to f iai, trokšta ipę papeiks

imi, kad nres užgirianu; kinu, 
-igyępo'programą, :.i j, .

TsMes pasižadame H remti 
i kongreso {darbus ir -' jojo; 
fpr-įneipus bei visą veikimą 
Į plėsti* šaV6 organizacijose ir

ky m ui p A i s v ęš ’"' V{i ori j ,ašc i ū', 
Draugiškai., ’ J?, Biikaušliaš 
SeattĮę1HWšh.”

Daugįaųst bąųj<ųt''.^aypirn 
nuo ąekamų drapgųkb j

C. !K.a |Š dAd'^indgepoidjldarbūoTis, kad šis bilius (H. 
Conn. ' $1.00; ' Ėcoh’ 'PoŠHū-jR.' 2.827) būtų padalytas įs- 
nas, ItlizabetA; J. $1.00; jtatymu, ir kad kongreso 
Drg; Zūparlid, IĮiįfeidė,: N. pradėtas 'darbas būtų pasek- 

lĄžaiuskienė, liningiausias.: ' . > •
)0c: l)rg. No- i “Mes tikime, kad šis kon- 

; gipsas apima- pamatus pla- 
!čiam bendram frontui, į ku
rį Įoūtų galima sutraukti v 
si darbininkai ir farmeriai 

j . Po šituo pareiškimu pade 
i jo ąąvo parašus apie 30 so

J. $1.00;; M,,‘C ...... 
Hillside, N. K 50c; l)rg. No 
raitis,; r Uindęn,* ?1N. X ■. 5pc; 
Jonas jplaska, pJįjĮądęlphją, 
Pa.—50c; V. Kolonas, Bro
oklyn, iNl/Yi-^§QG;y A. Pet- 
riiškevičiu^, H’klyn. .N. Y. •— 
50c; K. Ląkitska^. E^ėeląnd.

Austrija Bijo Panaujinto 
Hitleriečig Sukilimo

Austri jos kariuomene, taip 
sakant, pastatyta ant kojų 
prieš naujo hitlerininkų, su
kilimo pavojų. Keli šimtai 
Hitlerio šalininku areštuo-

inipgi su- nnisųi ^rg'imzHcijų JBgMK 
Duriai xinarkiiii darbavhsi, - kaip 
prieš bankieią, lai|> ir per’ bttiG 
ki< ia . M. StašieiM'-' 'A/idrilliiimVi, MUm 
Jvainardienė, č'iubcrkų visa ‘ 

nia, Veiiskrvirius, . ;\',iukai. . Kaz- '> 
J a u < k <i š 111< i u | q, | J,*,, ųri k i u t <\ T U^ i.
ma h-viėiiiioy , (rikiewc, t J a n k e v ii i 
čiųs.. I žinia ris, iPakai k.lis^ MukaR 
BalčiiiiHis. Matulis, Bartkau? Ž14'/ 
ka.uskas, I >nl«skcvh-icnv, i iKatibs 
ir kejeias kilų. ,

Visimts durbininkaihk, 
riani.x ir 'kišaij skaliPijiga 
kai lariAm IlidėlĮ ariu u? 
parama miisn dienraščiui

H izilic^ 
jHiblii 
graži 4 
“La K-

ALDLI) 7-to Api 
Komiteto, 

J. G

Stalo Naujus Kalėjimus . > i
I “Liet. žin.“ 2Š7 nr. rašo, kad 
i f
Al'itaus kMėjirmn baigiami re- 

' montuoti* didžiuliai muro namai 
-—buvusios kareivinės (kazar- 
jmės). ‘ ' '.'.j

DARBININKU 
SVEIKATA

DR. J. J. KA'ŠKIAUČHIS
Lake St., 

Telephone

p 1 Aš ’ėe-u ^Laisv-ėš“ "skaityto
pą, bet aš jums )*ašau angliš- 
I kai. nes lietuviškai gerai ne- 
i moku. ' z

Man veidą išmėto pučkais. 
; vadinamais . aknė. Blogiau es- 
i ti kiekvieną žiemą. Jau 4 me- 
jtai. Pučkai esti išpirmo maži, 
už poros dienų juos prisuka.

i Kada jie išnyksta, pasilieka 
Ijuosvai-mėlsvos dėmės ilgam 
| laikui. Veidas dabar atrodo 
i lyg kad sirgčiau edra (tymais, 
Į bhisinėmis). Ėjau pas gydy
toju.?, bet jie negali išnaikinti, 
tai aš nebesumanau, kas man 
bedaryti. Aš labai tai giliai 
atjaučiu ir vengiu, kad manęs 
nematytų smarkioj šviesoj. Mė
nesinių laikotarpiais dą labiau 
mane išverčia pučkais. Ir man 
mėnesinės labai skaudžios,-- 
turiu net lovoj pagulėt dienai 
ar dvi. Aš gerai nusimazgo-į 

j j u, bet vis viena atsiranda tos, 
[juodgalvės.

Aš esu atsargi su dijeta, 
poilsiu, grynu oru, bet vis nie-į 

j ko nepadeda. Aš esu 10 me-[ 
tų. mergina. Gerklė man nie-l 
kad nėra? gryna, nors man »ir!. 
išimti tonziliai. Man dažnai.’ 
iŠ' n < >Aų ’ k ra u jas - te k a, d a ž n a i į 
pa'gaunu slogas, galvą skauda.' 
,Ešu‘ n el’vimta Mr i grei t

■Kadangi aš dirbu' 
ifavimo Įstaigoj, arti
l.chemikalų, tai man Ifažnai už 
[eina odą niežet. Gh) aš 

. rėčiau mesti šitą darbą ? 
' n ai labai tvankų, ir nuo 
į chemikalų garų turiu net ko

Newark,’ Ni 3) 
bcldt 2-72Q1 i )

H'i*
Th'Wb

j ,TpY»U .f ■: ih.Gf (’
milinių, t,, jirau

■ Jums pint odą, niežti.i Tie ga- K.kJ »• * 4 « *irai, skysčiai bei milteliai, odą r$gį£ 
j erzina. Bet jie erziną dų lą-; 
įbiau visą kvėpavimo .sistemą^, 
' Da labiau. Tie garai stačiai 
i Įsikvėpuoja ir isikorporuoja-rr* 
i Įeina Į kūno audinius. Jūs 
i jais chemiškai apsinuodijusi.
.Jums nuo to yra mažakraujin- 
I gumas, silpni nervai, blogos 
. mėnesinės ir tos visos slogos 
į ir kiti galai. Ir tie pučkai— 
aknė ir gi gali turėti ryšių su 
tuo netikusiu darbu.

Jums aknė aršiau 
mą, nes tada saulės 
gaunate. Saulė labai 

' deda, ak-nę -nugydyti.
; ir grynas oras, šviesa, gamti
nis maistas.

Žiemos metu imkite treskos 
kepenų aliejaus (“cod liver 
oil”.) po gerą šaukštą po val
gio. Arba “llaliver oil 
viosterol,’.’ po 8— 
valgio. Tą darbą 

pirma

esti 
visai 
daug

rh>7

it h
10 lašą pų^^M 
jei galima, L® 

meskite, pirma negu visai 4$ 
sveikatą sau pakirsite. ’ ,

po valandą, kitą kas djeiia.a į 
Tuk it e dažniau ore. Giliai pa' 
kvėpuokite^ p a s imankštykiįę, ,,-įį 
pagimnastjkuokite. I ip'k i tjęM

iddd po Jašą; kas, f H
P1 n s u. t ,liaukos,
fptogra-dilaud,, >4 grain, 100^ tablets,) |jį 
visokiu p’., f), and Co.’-,, po vieną prtešy^ 

Ig’į, mėnesiais, •
tu-j Kas vakaras vejefą-gerai
T;*- , vilnykite gliceriną ,ir išbarBįVnS 

tu kite burinės rūkšties milteliais, Y 
tegul taip būna per. nak-tg-^ 

sėti. . Maąo yeidas ir lūpos _ Jeigu nuo to neitą geryn, tojį 
visai be spalvos, rankos ir ko--aknė. tai gaukite 
jos • baisiai šaltos, ur, regis 

netikusi. Patarkite
Ačiū.

inosties.:-. PSH 
aš! “Betanaphthol 30 graiąsf;? 
ką sublimed sulphur 60 grs., bąL£ 
_ 'sam. Peru’half ounce,, petrola^ 

'tum half ounce.” Kas savaitę 
! tepkitės t,a, mosčia po kartą> 

i-į Jums, Drauge; tas darbas,'ar Ju kąrtu vakarais, ant nak-j 
” :be abejo, labai gadina visą Jū- ties. Kitais vakarais vartoki-^

visai 
man.

Kitais vakarais vartok, 
šų sveikatą. Ijusinat®,?, troš- te gliceripą 
kjnat&

boring rūkAtrg 
ttm tamsiame, be oro’Ilgainiui Jums aknė išnyks.

TTW**ff1*'**
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Revoliucinės Šventės

Naujos Knygos
Tuojaus Jas Įsigykite(Tąsa)

PARAŠĖ A. BIMBA

Kode! Turės Įvykti Komunizmas?

ma

JĄ PARAŠĖ j. OLGINAS-—VERTĖ laisvietis

136 puslapių, kaina 25c.

1930 metai

antro už

Naujas Karasnenorėjo

Kaip Dabar Atrodo Lietuva?

Shenandoah, Pa Rašo apie tai ką jis ten matė savo akimis

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS

j

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Drg. A. Bimba, kuris parašė šią brošiūrą, nurodo, jog 
komunizmas yra tas kelias, kuriuo eidama darbininkų 

klasė pasiliuosuos iš kapitalistinės priespaudos.

Lietuvos Fašistų 
Kalėjimuose

Jau vakare kameroj buvo 
jaučiamas draugų nervų įtem
pimas. Draugai nervuojasi ne 
del baimės, ne del blogo ūpo. 
Pasiryžimas ryt dienos kovai— 
šventimui-

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

turi žlukti ? Kaip įvyks Komunizmas ?

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

Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau, kaip 
5 knygeles, kaina 7 centai už knygelę. įmautiems 
viršaus 25 knygeles, kaina 6 centai už knygelę.

i-mo gegužės. Su didžiau
siu nervų įtempimu laukė ir 
ruošėsi revoliuciniai politiniai 
kaliniai 1-majai gegužės. Jau 
turint pirmų metų įvykių pa
vyzdžius per revoliucinių šven
čių dienas, negalima nesiner- 
vinti, negalima būti šaltais lau
kiant rev. šventės dienos. Bet 
nei pas vieną draugą nepasi
reiškia svyravimų kas link to, 
švęsti ar ne švęsti. Priešingai, 
pas visus didžiausias pasiryži
mas šventiihui. Visi apimti 
mintimi, kad 1-ma gegužės, 
diena viso pasaulio darbininkų 
kovos, dieną, kada darbininkai 
po kompart. vadovavimu mo
bilizuoja savo jėgas sprendžia
mam mūšiui su buržuazija ir 
kad jie negali neprisidėti prie 
tos dienos paminėjimo.

Bet ruošėsi ir laukė pirmos 
gegužės ir budeliai. Iš pat ry
to, kaip dažnai darydavo, šį 
kartą jie nepuolė. Pirmas jų 
užpuolimas buvo 62 kameroj, 
kada pradėjo dainuoti “Inter
nacionalą/’ Raktininkų būrys 
priešakyj su kraugeriu Korsa- 
kevičium (Korka) įsiveržė į 
kamerą ir liepė nustoti dainuo
ti, o paskui, revoliuciniams 
kaliniams nenustojus dainuo
ti, ėmė mušti, guldė draugus 
ant grindų ir spardė kojomis, 
dalį išvilko į koridorių ir mu
šė ten ant tiek, kad apkruvin- 
tiems ir nukankintiems pati 
administracija buvo' priversta 
jiems iššaukti feldšerį, kad su
teikti medicinos pagelbą. Atė
jo feldšeris Sidoras, kuris kai 
kam ir suteikė medicinos pa
gelbą, kas nepatiko budeliui 
Korsakevičiui. Feldšeris Sido
ras daugiau nebuvo prileistas

yra. Nesibijo nie
ko, kad draugai nervuojasi— 
tai psichologinių pergyvenimų 
rezultatas. Ir tikrai, jei kas 
pažvelgtų į kameras tą vaka
rą, pastebėtų štai ką: Mažes
nėmis ar didesnėmis grupėmis 
stovi įvairiuose kameros kam
puose, kalbasi, ginčijasi, rė
kauja. Per tas kalbas ir gin-

prie sumuštų kalinių ir Korsa- 
kevičius atsiuntė kitą feldšerį, 
Viltrakį, kuris visada pasižy
mėjo savo brutaliu elgesiu su 
ligoniais kaliniais ir T 
kartą taip pat “nustatė," xaa 
visi “sveiki” ir kad nereikia 
jokios pagelbos. Tikrenybėj 
labai smarkiai buvo sumušti d. 
d. M. Chinesas, A. Reibakas,

Buvo priduotas laiškas nuo vie
tinio komiteto del šaukimo Vi
suotino Amerikos Lietuviij Seimo 
Prieš Karą ir Fašizmą. Prūseikos 
sugadintas protokolų sekretorius, 
K. Venslauskas, sako: Šitas laiš
kas yra pirmiau buvęs šioj drau
gijoj ir atmestas, neužsimoka 
skaityti. Martinas Kemzūra suri
ko : Mesk j gurbą! Taip ir pada-

Sausio 7 d. Shenandorio Bedar
bių Taryba laikė savo susirinki
mą. Žmonių buvo susirinkę ne
daug, tad ir susirinkimas buvo 
trumpas.' Draugas Onisekas pra
nešė, kad delegatai jau išvyko į 
Washingtoną iš Shenandorio: nuo 
Bedarbių Tarybos 2 ir nuo UMW 
of A Maple Hill Lokalo 4. Iš 
Schylkill pavieto 25 delegatai.

Sekantį pirmadienį Bedarbių 
Tarybos susirinkime duos rapor
tą sugrįžę delegatai. Kas žingei- 
daujat, būkit susirinkime. (Apie 
vakarienę - koncertą tapiname 
anksčiau gautą—Red.)

Krosnos Dzūkas.

Ją ftubaudė už “nemandagų 
atsakymą” administrac. D-gė 
Chodosaitė atsisakė eiti į kar
cerį, ko pakako budeliams, kad 
padaryti skerdynę. Įsiveržusi 
budelių banda sumušė visą eilę 
draugių, ypatingai sumušė 
Klaudiną Krastinaitę, kuri pra
slinkus trumpam laikui, naktį 
prieš jaunimo dieną, nuo su
mušimo mirė.

Tokios tai sąlygos, prie kurių 
prisiėjo Kauno kalėjimo revo
liuciniams politiniams kaliniams 
švęsti Tarptautinę jaunimo die
ną. Nei Klaudinos mirtis, nei 
skauduliai kitų draugų nuo bu
delių mušimų nenugąsdino re
voliucionierių. Revoliuciniai po
litkaliniai į tai atsakė tuo, kad 
su pasididžiavimu per rytmetinį 
patikrinamą Tarptautinės darbi
ninkų jaunimo kovos dienoj pa
puošė savo krūtines spindinčiais 
raudonais ženklais, o kameros 
sienas plakatais ir obalsiais. Jų 
veiduose aiškiai buvo išreikštas 
kovos pasirįžimas, persipynęs su 
neapykanta fašistų budeliams. 
Sutartu laiku revoliuciniai polit
kaliniai, vyrai ir moterys, už
traukė “Internacionalą”, o pas
kui laidotuvių maršą.

Tą dieną ir budeliška admi
nistracija nedrįso jų pulti, pa
sitenkindama vien nubaudimu.

7-to lapkričio. Teroras nepa
veikė, kad revoliuciniai politi
niai kaliniai atsisakytų nuo re
voliucinių švenčių. Ir 7 lap
kričio, kartu su viso pasaulio 
darbininkų klase ir darbo žmo
nių masėmis, šventė, pasipuoš- 
dami raudonais ženklais, dai
nuodami “Internacionalą,” pa
minėdami iškilmingais posė
džiais ir pranešimais. Ir tą die
ną budelių bandos užpuolė ka
linius, nuplėšė ženklus ir pla
katus, mušė ir draskė, dalį 
draugų išmetė iš kamerų į ko
ridorius, paskui palaikė juos 
iki vakaro atskyrę, kada vėl 
leido grįšti atgal į savo kame-

P a rašė V. ANDRULIS 
28 puslapių, kaina 5c.

Paraše J. P. MILLERIS 
80 puslapių, kaina 10c«

Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

binti. Ant greitųjų velkasi 
“šventadieniškus” rūbus, pri
sisega raudonus ženklus. Jau
čiasi smarkus įtempimas. Truk- 
šmas, kalbasi, pasakoja atsi
minimus apie ką kas atmena: 
kaip švęsdavo tą dieną laisvėj 
dar būdamas, kaip tą dieną vė
liavą iškeldavo, ar literatūrą 
išplatindavo, seni kaliniai— 
“stažnikai” pasakoja “jau
niems” apie “gerus” kalėjimo 
laikus. Kalbasi grupėmis ir 
kiekviena grupė apie ką kitą. 
Yra ir smalsuolių, kurie nori 
viską žinoti ir girdėti ir todėl 
jie bėginėja nuo vienos grupės 
prie kitos, iš vieno kameros 
kampo į kitą, kad ir šen ir 
ten ką užgirsti. Yra ir “pani- 
kieriai.” Vienas sako:

—žiūri per valčioką 1
—Skamba raktai! —atsilie

pia kitas.
—Girdėti raktininkų balsai!
—O, daug raktininkų girdė-

Kurie imsite tik po 1 kopiją, tai malonėsite prisiųsti 6c pašto 
štampų, nes persiuntimas kainoja.

Vėliau skaitė laišką nuo Lietu
vos laisvamanių organizacijos 
steigimui laisvų kapinių ir pa
dėką už $2.50. A. Krukonis ėmė 
aiškinti apie tą laišką, girdi, pri
siuntė iš Lietuvos daug lietuviš
kų laikraščių. Tuoj nariams ėmė 
dalinti tuos fašistinius laikraš
čius, kaip tai “Šiaulių Žinios,” 
“Mūsų Rytojus,” ir kitus. Vienas 
narys pakilo ir sako: Varykite, 
mitingą draugystės naudai, o ne 
fašistų laikraščius garsinkite. Tai 
matote, koks draugystės pirmi
ninkas.

Pataisė konstituciją: už pirmą 
savaitę serganti nariai negaus 
mokėti. 8 valandą vakare sergan
ti nariai turi būt namie. Norėjo 
padaryti, kad- šita draugystė ne
galėtų niekam pinigų išmokėti, 
kaip tik draugystės reikalams, 
bet didžiuma balsij liko atmesta. 
Nutarė susirinkimus laikyti skie
pe ; pirmiau visada būdavo laiko
mi didžiojoj svetainėj. Narių per
eitą metą mirė 11. Nariams po- 
smertinę sumoka po 50c. drau
gystės nariai.

Knyga labai turininga moksliniais straipsniais, informacijomis 
ir statistikomis.

Klausimas, kodėl organizacijos, 
remiančios darbininkišką judėji
mą, siunčia komitetus į Šv. Roko 
Pašalpinę Draugystę? Todėl, kad 
draugystės konstitucijos skyriu
je 2, paragrafe 2 skaitosi:

“Tolesniu tikslu bus skleisti 
savo nariams brolišką meilę ir 
tolynžangą, rengiant prakalbas, 
pamokinančius susirinkimus ir 
diskusijas. ”

Prie tam nariai šios draugi
jos į metus moka 60 centij į lab
darybės ir apšvietos fondą. Šitas 
fondas ir yra tam, kad paaukot 
del apšvietos ir šiaip darbininkiš
ko judėjimo.- Šioj draugijoj yra 
daug sąmoningų, susipratusių 
darbininkų, todėl ir reikalaujama, 
kad valdyba pildytų konstituci-

Iš Draugystės Susirinkimo

šv. Roko Pašalp. Draugys
tės metiniam susirinkime, laiky
tam 2 d. šausio, 1935, Liet. Taut. 
Namo svetainėj, pirmininkas A. 
Krukonis, užleisdamas naujam 
pirm. P. Krušni (kitam sklokinin- 
kui) vietą, pasakė fašistinio tu
rinio pasigyrimo “spyčių.” Visus 
draugystės pasisekimus, kurie 
priklauso visai valdybai ir na
riams, pasisavino, kaipo savo nuo
pelną. Karčias ašaras liejo ant 
darbininkiškų organizacijų ir jų 
komitetų, kam su visokiais darbi
ninkiškais atsišaukimais, reika
laujančiais paramos, lenda į Šitą 
draugystę ir ardo ramybę, bet tie 
parėmimo reikalavimai visada 
buvę atmesti ir ateityje tas bū
sią daroma.

Naujas pirmininkas prižadėjo 
pildyti senio įsakymą, tai yra 
išeiti prieš darbininkišką judėji-

—Kur tau daug, aš tik vie
ną girdžiu!

—Vienas, net tris girdžiu!
Ir taip “panikierių” ginčai 

susimaišo su bendru trukšmu.
Taip tęsiasi, kol prasideda 

puolimas. Ir tiktai po užpuo
limo draugai “atsikvepia.”

Užpuolimas buvo visose ka
merose ir prasidėjo jis iš pat 
ryto. Įsiverždavo į kameras! 
budeliai, plėšė plakatus nuo 
sienų ir raudonus ženklus nuo 
draugų krūtinių, vilko pavie
nius draugus į koridorius, pri- 
mušdavo, nuplėšdavo ženklą ir 
įmesdamo atgal į kamerą.

Turint jau prityrimą iš ko
vos švenčių dienomis rev. po- 
lit. kaliniai tuo patyrimu šį 
kart pasinaudojo. Užpuolimas 
nenugązdino. Kai tik pasibai
gė užpuolimas, draugai tuoj 
antrą kartą užsisegė raudonus 
ženklus, nebijodami 
puolimo.

Budeliai už tai 
“dovanoti” ir todėl, 
prasidėjo “Internacionalo” dai
navimas, sužvėrėję budeliai į- 
siveržė į kameras antrą kartą 
ir pasiutiškai dar didesniu žvė
riškumu ėmė mušti, draskyti, 
plėšti ženklus. Nuo užpuoli
mo nemažai draugų smarkiai 
nukentėjo. Ypatingai nuken
tėjo draugas Antanas Snieč
kus ir kiti.

Bet antru užpuolimu bude
liai nepasitenkino dar. Tuoj 
po piet atėjo ir pradėjo vesti 
į karcerį. Išvedė tada : d.d. H.

, (“Komendantą”), 
Dambrauską, H. Joffę ir k. 

Kamera tą dieną yra ir kovos; Karceris buvo visai be atdarų 
laukas, ir tribūna, ir gyveni
mo vieta, ir... išeinama vieta. 
Tokios jau yra kalėjimo sąly
gos, prie kurių prisieina revo
liuciniams politiniams kali
niams švęsti savo revoliucines 
šventes.

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

nelygybė ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų- pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę.

Krikščionybė ar Komunizmas?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

Išryto 7 lapkričio visi atsi
kelia anksti, nelaukdami švil
puko. Plakatai jau kabo ant 

Zauberblatas H. (atsėdėjęs 5 1 sienų, dar nakties metu paka- 
metus kalėjime ir kelius mėne
sius pabuvęs laisvėj vėl tapo 
suimtas, jam suprovokavo by
lą ir nuteisė vėl 8 metams 
sunk, darbų kalėjimu) ir D. 
Puchertas.

Tas buvo ne vien 62-roj ka
meroj. Tas pats pasikartojo 
ir kitose kamerose.

Del to Kauno kalėjimo bu
delių užpuolimo, mušimų ir t.t. 
kilo skandalas, kuris išėjo ir 
viešumon ir del kurio “įsimai
šė” net prokuroras,^norėdamas 
būk tai užvesti bylą mušei
koms. Tardymas tęsėsi ištis
us metus. Bet galų gale del 
“įrodymų stokos,” byla buvo 
nutraukta ir mušeikų nerado, 
nes suprantama, kad varnas 
varnui akies nekirs. Dar dau
giau. Didžiausias mušeika sar
gas Jatulis buvo pakeltas į vy
resniuosius. O politkaliniams 
sumušimo neužteko, kankini
mų taip pat per mažai, užtat 
juos dar nubaudė mėnesiui be 
pasimatymų ir be pridedamo
jo maisto iš laisvės.

Pirmo rugpjūčio. Jau 
tėm, prie kokių sąlygų, prie 
kokio teroro teko revoliuci
niams politiniams kaliniams 
švęsti revoliucinės šventės. Ma
tėm, kaip su kiekviena toli
mesne švente budelių užpuoli
mai didėjo, kaip jų žiaurumai 
augo. Pirmo rugpjūčio šven
timas—tai didvyriškas revoliu
cinių politinių kalinių kovos 
šventimas—tai didvyriškas re
voliucinių politinių kalinių ko
vos istorijoj lapas.

Kaip buvo švęstas pirmas 
rugpjūtis Kauno kalėjime?

Bendras ruošimasis buvo 
kaip ir prie ankstyvesnių šven
timų. Jau vakare, kaip tik 
praėjo patikrinimas ir rak
tininkas užrakino duris, prasi
dėjo “gariačka.” Atsargiai, 
bet greitai pradeda traukti iš 
“malinu” paslėptus raudonus 
ženklelius, ruošia plakatus, ra
šo obalsius. Draugai nuo sie
nų nusikabina savo rūbus, valo, 
lygina juos, deda kelnes po 
čiužinių, kad išprosavoti jas.. 
Valo batus, o kas jų neturi— 
savo klumpes. Kiekvienas sten
giasi pasiruošti, pasigražinti, 
kad rytoj, per savo šventę, jis 
kitaip atrodytų, negu papras
tomis dienomis, nors žino, kad i 
niekur iš kameros rytoj neiš-į 
eis: pasivaikščioti kieman ne-j 
leidžia, pasimatymų su giminė-1 
mis neduoda, ir... net išeina- 
mon vieton neleidžia tą dieną Melamedą 
—viskas atliekama kameroj. ■_

saw hri ww tswawbmw 
čus'būtų galima užgirsti apie 
įvairiausius dalykus. Bet tbse 
kalbose ir ginčuose raudonu 
siūlu praeina 1-na bendra min
tis—tai rytojaus diena, ryt 
dienos šventimas. Užgirstų į- 
vertinimus politinės Lietuvos ir 
tarptautinės padėties, iš ku
rios sprendžia, ant kiek smar
kus galės būti užpuolimas ant 
jų. Užgirstų įvairiausius sam
protavimus, spėliojimus. Sam
protauja, spėlioja, kur anks
čiau gali prasidėti užpuolimas, 

kuris šį kada gali prasidėti, ką gali iš- 
kad vesti iš kameros ir t.t. ir t.t.

Darbininkų Kalendorius
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “VILNIS”

langų ir todėl visai be oro, kur 
išlaikė visą parą. Tiktai an
trą dieną, pakėlus trukšmą, 
atidarė “kiaušininį langą”—10 
centimetrų platumo ir 10 auk
štumo. Išviso išlaikė karceryj 
tris dienas.

Apart karcerio® dar nubau
dė dviems ir trims mėnesiams 
be pasimatymų, ir maisto iš 
laisvės.

7 lapkričio. Ta pati istori
ja. Revoliuciniai politiniai ka
liniai švenčia su raudonais žen
klais, plakatais, obalsiais, “In
ternacionalo” dainavimu, iš
kilmingais posėdžiais, praneši
mais ir t.t. Užpuolimai, muši
mai, ženklų ir plakatų plėši
mas ir ant galo nubaudimas 
2-3 mėnesiafns.

(Daugiau bus)
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Mirtis ir Laidotuvės

Marcelė Subačienė,

pų žiedų medaus

Tel. Stagg 2-2996License L-1370

Vieša Padėka Visiems Daly
vavusiems Laidotuvėse, Ku
rios Buvo Sausio 4,1935 m

visą 
Ten

Teisybės Mylėtoją Drau
gijos Parengimą

visą amžių. Apeį. rūmąi 
šią bylą sprendė ir Zą- 
iŠteisino.

ryto 
ture

Kazi- 
būna

y; ■
tls. Jie ir pasakė kad
jie nori pradėt darbą už tą mo

kestį, kurį duodąs J. Sh,
Bet jie negalį eit į darbą, 

kadangi unija nutarė užstred- 
|kuot jų dirbtuvę, jeigu jie pra- 
i dėtų dirbt.

Majoras nudžiugo ir liepė 
vergam eiti į darbą ir prižadėjo 
juos apsaugoti su polic. (Ma
joras yra Įdavęs J. Sh-ui m or- 
gičių ant dirbtuvės ir dabar ne
gauna jokių nuošimčių, o darbi
ninkus nuvarius į darbą — 
gaus.) Bet pastarieji j darbą 
eit vistiek bijojo ir susiteršt sa
ve streiklaužių vardais nenorė-

Daugelio prašymą gauti 
tikro bičių medaus jau 
išpildėme. Turime 40

Draugystėj priklauso moterys 
ir vyrai. Kurie buvo neėmę pa
šalpos iš draugijos per 12 me 
tų, tiems tame parengime buvę 
duodamos dovanos—garbės ž’ie-

gyvuoja, kad jų valdybose ma
tosi didelis apsileidimas.

Rodos šiai organizacijai tu
rėtų būti čia geriausia dirva 
plėstis, nes lietuviai neturi ge
resnės savišalpinės org. už AP-

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.

PARSIDUODA Bar and Grill, ant 
kampo Flushing ir Irving Ave. 

Parsiduoda pigiai, nes savininkas ser
ga. Greitai atsišaukite sekamai: 
Harry Cohn, 444 Melrose St., Brook
lyn, N. Y.

Sausio 5 d., Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj, Teisybės Mylėtojų 
Draugystė turėjo 38 metų su
kaktuvių jubiliejinį parengimą.

žmonių buvo labai daug. 
Programa duota prasta. Progra-

kaip 
nepriklausė 
organizacijų 
remdavo moraliai

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertes knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

gėles laike mano draugo šerme
nų. Taipgi širdingai ačiū ir tiems 
draugams ir draugėms, kurie dar 
prieš mirtį atlankėte sergantį 
mano draugą K. Subačių.

Ir labai ačiuoju SLA 232-rai 
kuopai už taip labai gražų gėlių 
vainiką.

niekad 
visada 

i kiti.
prie

Jau ilgas laikas kaip gyve
nu So. Bostone, bet nebuvau 
patyręs, kaip So. Bostonas yra 
apsileidęs, 
šia yra 3 
aplink, ne 
miestuose.

Morris Silk Co. su keturiom 
dešimtim staklių, po astuonių 
mėnesių išstovėjimo pradėjo 
dirbt, ir numušė dešimtą nuo
šimtį mokesties su UTWU su
tikimu. Tas nusileidimas tą pa
tį reiškią ’ir kitam darbdaviui,

ii ve- 
vyrą

Centro Biuro Pareiškimas 
Skaudus Opozicijos Vadams
Gruodžio 16 dieną vietos sklo- 

kininkai buvo surengę prakal
bas savo vadui ponui Prūseikąi.

Susirinko vos apie kelios de
šimtys žmonių, nors ir iš Beth
lehem, Pa„ visi jų pasekėjai 
pribuvo, ir keletas parąpijonų 
buvo atėję ir taip mažai publi
kos sudarė. Kas dar sykį įro
do, kiek Eestono darbininkai 
simpatizuoja sklokai. Jie visuo
met moka girtis, kad masės su 
jais. Tai kur tos jūsų masės, 
vyručiai ?

Pradėjęs prakalbą Prūseika 
pasisako kalbėsiąs apie paskuti
nius įvykius. Na, tai ir suko lyg 
ratą, šokinėjo nuo. vieno kraš
to iki kito ir nieko naujo ne
pasakė. Už viso pasaulio nelai
mes kaltina komunistus.

Vokietijos komunistai kalti, 
kad ten įsigalėjo fašizmas. 
Francijoj, girdi, buvo galimy
bės senai sudaryti bendrą fron
tą su socialistais, bet komunis
tai tik dabar tą tepamatė.

Antroj daly j savo kalbos 
Prūseika išliejo visą savo tul
žį ant Amerikos Komunistų 
Partijos. Pirmiausiai puolėsi 
visaip plūsti Lietuvių Kompar
tijos Centro Biuro pareiškimą, 
kuris, matyt, yra skaudus dieg
lys sklokos vadams. Prūseika, 
Butkus ir Co. žino, kad daugybė 
eilinių sklokos pasekėjų jau pa
matė, kur jų vadai juos veda. 
Pamatė, kad jų vadams jau ne
berūpi darbininkų klasės kovos 
laukas. Pamatė, kad juos vadai 
vis toliau atitraukia iš revoliu
cinių kovojančių darbininkų ei
lių. Prūseika žino, kad tokių 
eilinių opozicijos pasekėjų, ku
rie nori grįžti, nori vienytis, 
yra kiekvienoje kolonijoje. Ir 
kuomet Centro Biuras savo pa
reiškimu atidaro duris tiems 
darbininkams, tai pataikė opo
zicijos vadams tiesiai į širdį. Jie 
tiesiog iš kailio neriasi.

Prūseika, kaipo atsakymą į 
Centro Biuro pareiškimą, skai
tė 13 prisakymų, lyg tas pasa
kiškas Maižiesius 10 dievo pri
sakymų. Tuose savo prisaky-

Širdingai ačiuoju visiems gi
minėms, draugams, draugėms ir 
visiems dalyvavusiems mano mi
rusio draugo Kazimiero Suba
čiaus laidotuvėse.

Tariu širdingai ačiū visiems gi
minėms ir draugams už prisiųstas

HYMAN BERGER
SAVININKAS

sau. Kliubui nuo parengimo 
liks kiek ir pelno.

Senas Kliubietis.

Proletarų Meno Sąjungos ar
tistai suvaidino trijų veiksmų 
komediją “Moterims Neišsime- 
luosi.” Lošimas išėjo gana ge
ra;. Lošėjai visi atliko savo už
duotis ko geriausia. Publika tu
rėjo skanaus juoko, kuomet mo
teris vyrų planus susekė ir už
klupo uošvį ir žentą lankantis 
pas tą pačią artistę, žinoma, 
tuomet jiems buvo riestai.

Muzikalę programo dalį pil
dė didysis LKM Choras, po va
dovyste d. Kvedaro. Choras su
dainavo 5 dainas, kas publikai 
labai patiko, nes didelė dalis tos 
publikos dar nebuvo girdėję 
LKM Chorą dainuojant. Kiek 
teko girdėt—programas visiems 
patiko.

Ant šokių atsilankė dar dau
giau jaunimo ir visi 
šoko prie geros orkestros, dar
bininkų orkestros, kuri groja 
Šokiams.

Prie baro biznis ėjo taipgi ne
blogai, nes kaip kada sunku bu
vo dasigaut prie jo.

Parengimo laike buvo priima
mi į kliųbą nauji nariai be į- 
stojimo; neteko patirt, kiek įsi
rašė, bet jų buvo nemažai.

Nors 'publika susidėjo iš viso
kių pažiūrų, bet vakaro nuotai
ka buvo jauki. Apie 12 valan
dą visi linksmai skirstės kas

Kito kelio nebuvo, nes 
į ža- pastariesiem neinant į streiką 

da išleisti streikuojanti spaus-j dar dešimtas nuošimtis mokes- 
tuvninkai. Mat, jų streikas jau .ties būtų buvęs nukirstas. Jųjų 
.tęsiasi gana ilgai ir bosai 
•kebais varo darbą 
'riai su simpatizuojančiom or
ganizacijom ir unijom laikė 
daugelį konferencijų ir priėjo 
prie išvados, kad reikia Pater- 
.flone geresnio laikraščio, negu 
lie skebiniai.

Skaityta laiškas nuo “Daily 
Worker,” kur pranešama, jog 
J?atersone atidarė ofisą ant 201 
Sfarket St. ir čion galima gauti 

pavienes kopijas arba 
MOftdais.
l&įBeikia pagirt kliubiečius, kad 
imdtiasi savo klasės reikalais. 
įO ' J. K. G.

bininkas, bet “didelio mokslo” 
vyras, didžiausias sklokos “čy- 
pas.” Tai jau žemiau zero. Iš 
publikos daugelis laukia, kad 
tik greičiau užbaigtų tą keiks
mų marmalienę.

Vos spėjus užbaigti, pasipila; 
klausimai. Jų pačių pritarėjai 
atakavo Prūseiką. Vienas rei
kalauja, kad Prūseika tuos 13 
prisakymų patalpintų laikrašty, 
juokų skyriuje. Kitas vėl klau
pia: Jei sklokai rūpi darbinin
kų reikalai, tai kodėl nieko ne
veikia pravedimui bedarbių bi- 
liaus. Kitas vėl pastebi, kad: 
skloka pritaria Lietuvos fašis
tinei valdžiai, nes “N. G.” pa- 
| talpino Petrikienės straipsnį, 
kur garbino Smetonqs diktatū
rą, kuomet ten šimtai darbinin
kų žudomi, ir kankinami kalė
jimuose. Kitas pastebi, kad 
Prūseika maino savo politiką 
taip tankiai, kaip kad maino 
savo švarką ant nugaros. Ir 
kuomet vis, daugiau ir daugiau 
iš publikos reikalavo balso, ir 
klausimais spigino teisybę, tas 
ponui Prūseikai netiko. Tadą jo 
pasekėjai pradėjo nerimauti ir 
uždarė susirinkimą.

Ne tik Eastonan, bet įr kiek- 
vienon kęlonijon, kur tik yra 
bent keletas opozicijos pasekė
jų, Prūseika ir Butkus šturmu 
bėga, mat, rūpi sužinoti, kokį 
įspūdį į tuos darbininkus pada
rė Centro Biuro pareiškimas. 
Veltui jie j sielojasi. Darbinin
kai iš opozicijos mokės pasirink
ti sau kelią. Proletarė.

Jeigu programas būtų duotas 
geresnis, tai būtų visais atžvil
giais gerai išėjęs parengimas.

Veikiausia draugystei liks 
gražaus pelno.

Reporteris.

Sėkmingas Jauną Lietuvią Am.
Taut. Kliubo Parengimas

Sausio 6 d. Chicagos Lietuvių 
Auditorijoj JLAT Kliubas tu
rėjo '25 metų jubiliejinį paren
gimą. žmonių buvo pilna sve
tainė. Programas buvo taipgi 
geras. Programą pildė Proleta
rų Meno Sąjunga ir LKM Cho
ras.

Programas prasidėjo apie 5 
Valandą. Vakaro vedėjas, d. 
Paužolis, pirmiausia pakvietė mą pildė Lietuvių Vyčių Dainos 
kliubo pirmininką Rūtą, kad Chorelis. Balsų jis turi gerų, 
supažindintų publiką su kliubo bet kaip iš 16 ypatų susidedan- 
tikslu. Rūta keliais žodžiais pa 
brėžė, kad JLAT Kliubas ge 
rai gyvuoja. Kliubo tikslas 
šelpti savo narius ligoj, o numi
rus atmokėti kas jiems priklau
so.

Wilkes Barre, Pa. 
sios anglies srityje šaukiamas 
Augščiausios Prieglaudos Lie
tuvią Amerikoj kuopą suvažia
vimas įvyks nedėlioj, 20 d. sau
sio, 10 vai. ryto, 325 E. Market 
St., Wilkes Barre, Pa.

Suvažiavimas yra šaukiamas 
del suorganizavimo ' apskričio 
šioje apielinkėje. Kaip jau yra 
žinoina, tai keturios kuopos turi 
išrinkę po gerą skaičių delega
tų ir pilnai pritarę suorgani
zuoti apskritį.

Bet ką daro kitos šešios kuo
pos? Argi joms nerūpi jų or
ganizacijos reikalai? Nors jau 
senai šis svarbus darbas yra 
pradėtas ir kiekvienos kuopos 
valdybai tas yra žinoma, bet iki 
šiolei dar vis neatsiliepė. Tur 
būt ar tik ne tame ir yra prie
žastis, kad tos kuopos silpnai

diskriminacijos prieš veikles
nius darbininkus; visus dirbu
sius darbininkus suimt į darbą, įdraugus 
tada vietinius unijistus, ir jeigu 
būtų trūkumas, tai leistina ir iš 
svetur atvykusius imt. Darbda
viai pasižadėjo nebekirst algų, 
jeigu Roosevelto valdžia nebe
padarys žingsnių atgal.

Prasidėjus darbui 
dirbtuvėles susitalpino 40 au
dėjų ir kitokių įvairių darbinin
kų apie 20; per dvi pakaitas 
jau yra varoma 80 staklių. Dar 
yra 32 staklės tuščios, 'ir jeigu 
bus užpildytos, tai dar 14 audė
jų turės laimės gauti darbą, tai 
ir viskas.

Komitetui pralaimėjus algų 
klausimą buvo sušauktas visuo
tinas narių susirinkimas. Mažai 
darbininkų atsilankė, nes jau 
žinojo, kad algos nušmugeliuo- 
tos. O katrie ir buvo atėję— 
pasibarė ir išsiskirstė; .ką be
darys, kad jau padaryta.

Dabar klausimas kabo, kaip 
išrinkt geresnį komitetą 1935 
metam? Bus keblumo, nes jau 
kandidatai nominuoti. Tikimės, 
kad bus išrinkti penki kovinges- 
ni, tai susidarytų didžiuma’: 
penki prieš keturis.

Šiaip ir mūsų kampelyj skun
das sukėlė neapykantą prieš iš
naudotojus, ir bruzdėjimas pra
dėjo augti. Vėliau teks ir dau
giau aprašyt nuotikių.

J. Griciunas.

Sausio 1, 1935, 11 vai. 
mirė Kazimieras Subačius 
damas apie 60 metų senumo. Dar 
buvo drūtas žmogus. Velionis tu
rėjo vėžio ligą. Pereitą liepos me
nesį buvo Baltimore pas gydyto
jus, kur jam padare ant skilvio 
operaciją. Ligoninėj išbuvęs 5 
savaites, sugrįžo namo. Čia kan
kinosi apie 7 mėnesius, didžiau
siose kančiose. 1

Namai daugiau- 
šeimynų, apeinami 
taip, kaip kituose 
Ir labai apleisti. 

Jeigu kuris turi keletą namų, 
tai visus apžiūrėt negali, o 
dženitoriaus nelaiko. ,

Labai nešvaru. Apsivertę vi
sokiu brudū: išmatos, pelenai, 
popieros. Išmatos daugiausia 
laikoma gale stubos, tai kaip 
kur baisu prieiti. Vasaros lai- 

|ku atsiranda ir gyvūnų. Kaip 
pradeda “armija” maršuot, tai 
moterys nežino nė kaip apsi
gint, tai kalkėmis barsto ant 
tų kirminų. Aš nesuprantu, 
kodėl taip apsileidę? Rodos, 
yra ir sveikatos departmentas, 
turėtų apsaugot savo miesto 
gyventojus, bet ir tie inspekto
riai lipa per kirminų galvas, 
tartum jie nemato.

Kitas stebėtinas dalykas, tai 
tamsa. Vaikščioji kaip nere
gys. Šviesų nedegina ir vaka
re sunku surast namą. Tam
sios senovės gasinės lempos de
ga; jei priseina surast numerį, 
o pamiršti pasiimti lempą arba 
degtukų, tai yra bėdos. Man 
atrodo, jei nuperka namą, tai 
galėtų ir šviesą duoti. Juk jei
gu žmogus nukristų, tai savi
ninkui brangiau kainuotų, ne
gu šviesą laikyti.
Kitas svarbus' dalykas—žmo

nėms nėra apsaugos nuo gais
ro. Jeigu namas užsidegtų, 
tai iš dviejų viena: ar sudegt, 
arba pult žemyn ir užsimušt. 
Jeigu pradėtų ugnis degt nuo 
fronto, tai ir žuvęs, nes iš už
pakalio trepu nėra.

, Raudonas Bijūnėlis.

WATERBURY, CONN.
TDA 30 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks 16 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Naujoj Draugijų svetainėj. 775 
Bank St. Visi draugai ir draugės 
dalyvaukite susirinkime, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalbėti, bus 
išduotas raportas, ką* kuopa nuveikė 

visus metus.

Lietuvių Piliečių Neprigul- 
mingas Pašalpos Kl'iubas 2 d 
sausio laikė savo metinį susi
rinkimą. Aptarę savo organi
zacinius reikalus, paėmė ap
svarstyt ir apdiskusuot viešuo
sius kalusimus.

Nutarta užgirti šaukimą A- 
merikos Lietuvių Visuotino Su- bankrutijo 
važiavimo 'ir turėti savo dele
gatus būsiančiame suvažiavime.

Nutarė remti įneštą kongres
ai! Socialės Apdraudos Bilių 
HR 7598. Pagaminta anglų kal
ba rezoliucijos ir pasiųsta a- 
biem N. J. valstijos senatoriam 
ir mūsų apielinkės kongresma- kuris galėtų pradėt darbą, 
nui, reikalaujant, kad jie stove-i Po šito nelemto įvykio, tuoj 
tų už minėtą bilių. Taip pat iš- pradėjo dirbt ir J. Shanhanzor- 
rinkta komisija iš P. Sakataus- ian Silk Co. ir reikalauja, kad 
ko ir V. Barščio gauti “D.W.” jo darbininkai nusimuštų dvi- 
išleistus lakštelius delei parin- dešimtą nuošimtį algų.
kimo parašų už minėtą bilių.! UTW Unijos bordas bandė 
Komisija žadėjo eiti stuba nuo nenusileist mokestį kirst ir vien- 
stubos ir gauti kuo daugiausia balsiai nutarė skelbt streiką, ir 
parašų. . ,tą dirbtuvėlę, pradėjusią darbą,

Kliubas nutarė prisidėti su 25 šaukt į streiką ir ant pikieto li- 
doleriais prie rengiamo leisti nijos 
anglų kalba laikraščio, kurį

LIETUVIŲ

Valizų Krautuve
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Išteisino Nubaustą Visą 
Amžių Kalėti

Pernai Stakliškių v. buvo ras
ta nušautas ūkininkas Grinkę-' 
vičiųs. Buvo įtarta, kad Grin
kevičių sušaudė jo kaimynas 
Zaranka. Apygardos teismas 
Zaranką už tai buvo nubaudęs 
kalėti 
dabar 
ranką

Jei Shenandoahrio 4-ta kuo
pa gali turėti arti šimto narių, 
tai kodėl Scrantono 57-ta kuopa 
negali turėti nors pusiau tiek? 
Matosi, va kame dalykas: tik 
pradėjus organizuoti apskritį, 
shenandoahriečiai greitai atsi
liepė su pritarimu ir atsiųs kelis 
delegatus. Matyt, kad tos kuo
pos valdyba rūpinas savo orga
nizacijos reikalais. Taip pat ma
tosi didelis skirtumas ir kitose 
kuopose.

Dar kartą kviečiame visas 
kuopas išsijudinti ir prisidėti 
prie apskričio.

V. Glaubičius.

čio chorelio daug nėra ko ir no
rėti.

Prasčiausia išėjo su to chore
lio duotu vodeviliu. Jis bandė 

j neva pajuokt kitus perstatymus 
ir tuomi publikai padaryt daug 
juoko, bet išėjo taip, kad visos 

j tos nelaimės atsitiko su pačiais 
to vakaro lošėjais, dėlto vietoj 
juoko išėjo Aesmagumas.

Visai neperdėsiu pasakęs, 
kad tas jų sugalvotas vodevilius 
buvo tiek prastas, kad prasčiau 
ir negalėjo būt. Ant steičiaus 
išėję keli vyrukai pasitampė, už 
kojų pasistumdė, žiūrėtojam at
rodė nei šis, nei tas iš tokio jų 
vodevilio, žinoma, čia ne drau
gystės ir komisijos kaltė, čia 
kaltė paties choro. Jeigu nega
li ką geresnio duot, tai neturė
tų ir apsiimti pildyt programo, 
o jei apsiima, tai turi duot ką 
nors geresnio.

Po lošimui buvo šokiai. Nors 
žmonių buvo ir taip daug, bet 
ant šokių jaunimo dar daugiau 
atsilankė. Tai Chicagos Lietuvių 

linksmai 'Auditorija pilna prisikimšo, šo
kiams grojo darbininkų, orkes-

užveizda taip ir pasakė, jeigu 
Streikie- J. Sh. pradės dirbti dešimčia 

nuošimčių mažiaus’ mokėdamas, 
tai ir jis mokėsiąs tiek, kiek 
anas mokės.

Bet kada susidūrė su unijos 
griežtu išstojimu, tai J. Sh. pra
dėjo naujas pinkles mėgsti 'ir 
numezgė ve kokį tinklą, kaip 
voras musėm gaudyt. J. Sh. su
sišaukė savo gimines, pas jį 
dirbusius, ir kitus pasigailėji
mo vertus; iš viso jų susidarė 
dešimts darbininkų, ir susirašė, 
kad jie sutinka su darbdaviu.

J. Sh. nusivedė juos pas mies
to majorą, primokino kaip skųs-

Naudokite medų vietoje «» 
cukraus. Nelaukite pir- M » 
kimui medaus pakol ture-« » 
site šaltį. Naudokite me-* * 

dų, kad neturėtumėt 
šalčio! « •

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: * *

“LAISVĖ“
427 LORIMER STREET o 

BROOKLYN, N. Y. * •

UTW Unijos Veikla
Sunku aprašyti, kokia darbi

ninkų skurdi padėtis. Pora me
tų atgal dar buvo geriau, nes 
tada čia dirbo penkios nedide
lės šilko audinyčios, bet per pa
staruosius 1934 metus trys nu-

NEWARK, N. J.
Sietyno choro metinis susirinkimą* 

įvyks 14 d. sausio, 7:30 vai. vakare, 
St. George Salėje, 180 New York' 
Avė. Visi* nariai dalyvaukite, nes 
turim daug svarbių reikalų užbaigt.

Choro Org., K. Žukauskienė.Na, ir va čia boso užsukta 
mašina nedirba pagal jo norą. 
Jis žino, kad su majoru dirbant 
iš vieno taip padarys, kad., ma

lšina suksis ir ranka ranką 
1 gos.
1 Majoras šaukia unijos 
komitetą į savo raštinę, 
nuėjus ir bosus radom. Majoras 
paaiškino, kad J. Sh. darbinin
kai sutinką su boso propozicija 
ir norį pradėti darbą, o tik uni- 

!jos komitetas jiem nepavelinąs. 
Jis matąs pasidalinimą, kad vie
ni už, o kiti prieš darbą, todėl 
esąs jo reikalas mus sutaikyt su 
bosais, kad nereiktų policijos 
vienus suleisti, o kitus varyt 
šalin nuo dirbtuvės. Ponas J. 
Sh. bekertąs tik penktą nuo
šimtį vietoj dešimto. Kadangi 
unija pirmiau nusileidus dešim
tą nuošimtį, tai dabar del penk
to esą neverta kivirčytis. Rei
kia pasidaryti tarpsavinę ta'iką 
lyg laiko, kol išeis atnaujintas 
del textile industry naujas 

Į “code.” Ir tuojau majoras pa
tvarkė balsavimui taisykles te
ikias: iš eilės po vieną atskira'! 
'pradėjo klausinėti: “Ar sutinki 
su mokesties numušimu?” žino
mi republikonų ir demokratų į-» 
tėkmės septyni žmonės susmu
ko ir pasisakė už numušimą, li
kom tik du priešingi.

Dabartiniu laiku iš viso algos 
tapo numuštos penkioliktu nuo
šimčiu. Audėjai dabar gaus ma
žiau trim ketvirtadaliais cento 
ant masto. Dabartinė mokestis 
bus už 76 pikes keturi su ke- 
tvirtdalio cento už mastą. Pa
sidarėm šiokią tokią sutartį, ku 
ri nusako šiuos požymius: UTW 
Unijos pripažinimas; neturi būt'muose Prūseika visaip išnieki

na visą Kompartijos vedamą 
darbą, visus vadovaujančius

Velionis buvo laisvų pažiūrų 
ir buvo “Laisves“ prenumerato
rius. Nors pats nemokėjo skaity
ti ne rašyti, bet jo žmona, Mar
celė Subačienė, jam skaitydavo 
laikraštį, o jisai tėmijo kožną žo
dį. Abudu buvo rimti, nuoširdūs 
žmonės. Kada čia man prisieida
vo rinkti kokias aukas 
juodu neatsisakydavo, 
daugiau aukaudavo 
Nors velionis 
darbininkiškų 
čiaus visuomet 
ir finansiškai visą klasių kovą.

Sausio 4-tą dieną, antrą valan
dą po pietų, velionis tapo palai
dotas su bažnytinėmis Apeigomis, 
ant katalikų kapinių. Į kapus 
lydėjo diktas būrys žmonių, virš 
20 automobilių. Vietinis benas 
grajino gedulingus laidotuvių 
maršus.

LIEPI) ŽIEDU 
ŠVIEŽIAS

MEDUSKlausant tų prisakymų, publi
ka turėjo juoko, nes kiekvie
name punkte taip ir mirga: 
durniai, avinai, karšti gaidžiai, 
staugia, kaukia. “Gražūs” žo
deliai. Ir tokią kalbą vartoja 

abidvi > ne kokis paprastas žmogelis dar-

409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.
w ■ X

Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

Trumpa Velionio Biografija
Kazimieras Subačius kilęs iš 

Vilniaus rėdybos, švenčioniškio 
apskričio. Užaugęs si ratukas, be 
tėvų. Tarnavo 4 metus caro Mi
kės kariuomenėj. Atlikęs tarny
ste, 1906 metais, atvyko į šitą 
“aukso“ šalį, jieškodamas lai
mės. Čia kiek pagyvenęs, susipa
žino su Marcele Jurgaičiuke, ku
ri paeina Kauno rėdybos, Pane
vėžio apskričio, ir čia jiedu apsi
vedė. Bi.edni būdami susuko liz
delį, pradėjo gyventi, mokėjo 
taupyti centus. Jiems negręsė 
juoda diena. Velionis jau Virš 7 
metus gyveno be darbo, iš pro
centų.

Reikia pasakyti, Subačiai la
bai gražiai sugyveno, kaip du 
balandukai; niekad nesibardavo, 
nesipyko. Laike laidotuvių Mar
celė Subačienė net 3 kartus apal
po iš gailesčio. Rodos, kad gam
ta juos nubaudė, suardė jų tokį 
gražų gyvenimą. Ta nelaboj 
žio liga pakirto tokį drūtą ’ 
kaip ąžuolą.

Ilsėkis, brangus drauge 
mierai Subačiau, lai tau 
lengva šios šalies šaltoji žemelė

Ch. Strauss.
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STOKES 
kai n p. Broadwav
St. Stotis

<';>l. UIU' 
Bevcragt 

rr, mirti of 
<.on*um«l

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

i.šatiKli i > 
Ims jiems

i namus,
Virtomis

Telefonai: Bell—Oregon 6136 
Kayatone—Main 1417

įbai pakelti
1 Jarbininkų 
giją nariais 
nojįjną.

šis miško darbiųiųkų miestu
kas buyo tais laikai^ pusėtinai 
gyva, s 
paknešdavo 
d a u 
bu v 
kraut u vi u

j tarpe. 
I trijų

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA
I
Pirmos klases anglis, 

rūšies ir pilnas svoris- 
tonaS, tai legaliŠka 
tome greit j jūsų namus, 
jsitėmyti adresą ir telefoną

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Draugai! Skaičiau
206 numeryje ras

ir einant šluba nuo sto
gai i neštis ir parduoti. Bet 
kuopų, kurios neturi pas 
pardavimui knygų. Jos

U a re, taip Kai 
užkalti lentom i

K ra linijoj kari

Nuo Neuraigišky 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expclleris visuomet 

palengvina skausmus

La i s ve- 
: ‘Kaip 

Sutinku su

įtinku su 
k r ii ikuoja
A mūri kos

i buržuazijų. 
Ž’.'HlgSmo 
n d o i

BEN GERSOV1TZ
NOTARAS

ulių V ids 
nemaža 

alainiūjiu 
k anadiečiams

XLDI.D 23 kuopos ta- 
vesli mėnesiniame su 
sausio "i d., Liet u\ iu

Montreal - Canadą 
J. M. ROSENFELD

ADVOKATAS
Kalbu Lietu vilkai

vakarų su Šokiais 
kviesti L-DS 
trisidėtų prie 
keliama nuo

JUOZAS
KAVALIAUSKAS.
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

-manęs sekančiu antrašu:
1431h South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

siunčia 
tai bus 
•ai būti

Kuopa nusitarė- rengti kul- 
ir iiur 
uopą, 

parengimo, 
senai, kad 
kuopos šu

va karą, bet 
as nieko nesigirdi.’ Nu
rengti kas ketvirtą rie

di s k u s i j as i v a iriais

Visoms kuopoms yra išsiunti
nėta Centro Kempotn spoęjjjpĮpJ 

laiškai vajaus reikalu. T-:-n pą-

knyga; kiekvienas, k 
Lietuvoje tuom meti 
ne, iš jus labai daug 

ngus ;

sav
gali gauti j_y centre. Par&itraU 

J rkite bargan, o kada turėsite pi 
Komunistų, nigų, tai tada atsiteisite su cen 

tru.metais 
256 frankus, 
sumoka duok- 

prie Rau-

KW-1 io<: 
siyni.-d to y< 
<lvr Section 
Contiol l.nv 
Brooklyn, C 
Oil

duotų pro • 
įkyti, kokiu

• abejo,
lariu {iri

mo i. et
Š i 1i ;. 

subankrutavę 
•kuriais 
ginču, 
.mane, 
bin i n k;j 
savvbos

“Pirmoji;
Ręyoliucija ir Sovretg'jftmią/’ 
taipogi žurnalą f‘ŠVięŠą” No. 4, 
maįonekite ateiti, tuonl žymiai 

palengvinsite darbą finansų šė- 
kretorįtii. PJJei išgalę, mokėki- 
mes 1925 'mėtų duokles, paro
dydami, jogei pilnai įVertiųatne 
savė organizacijos reikalus.

25 - K])'. Korespondente.

nes jųiško darbininkai 
praleisdavo

p up g u., .Tų opi, Įpiltu 
keliolika, ivaipios. rūšies 

užeigos y i etų, jų
\* M (’ A v i d 11 Ij u i o d y d ž i o 
•ugštų lietelis ’ (yiešbu- 
ur daugiausia užeidavo, 
darbiu inkai valgyti ii. 

nakvot, taipgi pora kitu hole-

kiti nieko
Rašy kiti 

įsiminimus, 
te dabar, vajau 
pranešimus siųskite 
miteto sekretoriui: 

7’ca,

Herbert Benjamin.-,: Naciona- 
lis Bedarbių Tarybų /organiza
torius kalbės Lenino, Liebkne- 
elito ir Luksenbyrg minėjimo 
mitinge Wilkes Bailiuose, sek
madienį, sausio 20, 7 :30 vaka
re, Darbininkų Centre, 325 
E. Market St., Wilkes Barre, 
Pa. įžanga 10 centų.

John Muldowjney,- vietinis 
Jaunųjų Komunistų Lygos or
ganizatorius taipgi 'kalbės šia
me mitinge. . I ieWyiu Merginų 
Se.kstgdas atidarys imtiny;., šu

usirinkimą. nes j ii 
u prast i, l;au -ii) 
Jarbiniukąi turėsi 

išsikovoti geresnę ateitį i. 
mes organizatyviai gale 

įversti kapitalistų vai 
klasę pagerinti darbi

geriausios 
2000 svarų 

svoris. Prista- 
Prašome

FOTOGRAFAS
.JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naiijus paveiks
lus ir krajavus 
s u d a r n u su 
amerikoniškais.
Reikalui esant

galint daugi:.tl plosi 
ji i a- p ra kalbu, k u r ia 
VI apskr, draugui D

•'Penktadienj, sausio 25. pra
dedant 7:30 vakaro., Wilkes 

’Barrių darbininkai turės pro- 
gąjYiatyt'kalbamą judi “Ernst 

iThaelma.nn,” Rarbininkų Cen
tre, 325 „E. Market, St., Wilkes 

ĮRarrę, Pa. Tai bus vienintelis 
įrodymus Wilkes Barre sekci- 

Darbininkai, norintieji 
ta vokiečiu darbininku 

paveiksi ą, pasistengk i- 
tikietus. 

matytu a.

VA metais 
kaliniams 

aukų, o 
frankus, 
r mūsų 
Drg. A. 
i r plaut i-

niatytr
kovos .!
te iš anksto įsigyti
l>ąd užtikrinti

.įžanga 25c.

Darbų čia nėra. Randas 
vienas mažas .fabrikas Croat 
Northern Paper kompanijos. 
Išdirba miškų darbams Įran
kius. Moka NRA. algas: už 
48, valandų, darbo savaitę— 
812.96 arba po $2.l(> dienai. 
Darbininkai 11 ė o rga 11 i ž u o ti, gy
vena pusbadžiai. Didžiuma su 
d i d ė I e m is šeini y non i is.

Jokūbas-

kio pngeidauja
ma. Taipgi at- 
maliavo.iu įvai
riom .spalvom 
Kainos prieina
mos.

Parsitraukite Knygų
Tūlos kuopos turi knygų p 

save 
bos.

irauganis
kad ir vėl 

tudona Vėliava

įšausi o 
čia-j sų$irin 
čia. liūgas.

TRU-EffiER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA), 

485 Grand Street ‘ Brooklyn, N. Y 
Telefoną*: EVergreen 7 1661 .

Omini ■■ Of King--', 
premises.

CORNELIUS
122 rrospeyl Ave.,

Buvo 
visų trijų kolonijų 
rengtų kulturinį

kas, J. Stanys; po 
Stankov iria, S. Witku 

1 dolib-jai. 'Tai viena 
gelio d įaugu aukų.

lion by Ki.von (Jint I.ieMifi- No. 
has been issmil to the undei-

I beer, nm) nine at j-ijtml; ins 
1.T2A <>f ihe Alcoholic Hevvi-nko

;it 32 W'fs Si .. Botoibfhi 
uut}- of Kinų?, to <6c- con--imd'!

ai sunku: 
yvenimas 
ictuviai darbininkai ii 
’ei iš ko gyventi, nei 
rjžti j LiMuva. Nors 
adas jups laukia.
“Nepaisant- sunĮ 

lūsų jaunute k p. 
aug gero darl^h. 
JetUvoš politiniam 
u rinkome 3LO frankų 
921 metais — 158 
‘inigus pasiuntėme pi 
rgan i zac i j os cen t rą. 
^istauskas surinko T 
ei Raudonajai Pag< 
Tankus, o D. Danisevičiu 
tankus Erancijos 
*artijai. Knygų .1934 
^pardavėme i 
l.ariai Visi lai 
•s. taipgi priklan 
mosios Tarptauti 
iena® dranga.® p'- 
kitų Sąjungos .Draugų

8. Raštus, .skiriamus ‘ 
nrba “Vilniai”, reikia 

lesiai dienraščiu red;

ii ixrtAllri’h 
lji>v«r<|/e 
lioiT'iitrh ' .-Jų 
bo ■ C>Ml- te‘-

uistų Partijos, tai yra net ke
turiose organizacijose.

“Labai daug mums davė Am
erikos Lietuvių Darbininką Li
teratūros Draugija. Kiekvienas 
narys ir lietuvis darbininkas, 
kuris tik skaitė centro išleistas 
knygas, dabar turi klasinį su- 
p'-atimą, žino, kai]) jj išnaudoja 
kapitalistai, supranta, kaip rei
kia kovoti ir žinos, kas reikia 
daryti paskutinėje kovos 
doje.

“Jau gavome

TOKIO. — Japonijos už- ; 
sienio reikalų jninisterijos į 
valdininkas Eiji Ainau vie
šai pareiškė, kad Amerika, 
vis didindama ir d rū tin da
ma savo karo laivymt, tuo- 
mi grasina Japonijai. Kol I 
Japonija neturės lygiai stip-1 
Iraus karinio laivyno, tai, 
i girdi, nuolat grūmos Japo
nam užpuolimas iš Jungti-1 
nių Valstijų pusės.

Naikins Derlių ir Franci joj į
PARYŽIUS. — Paul'Mar-: 

chande.au, Frgncijos įireky-. 
i bos mi’nisteris, žada sekti' 
i Roosevelto pėdomis: valdiš- 
| kais patvarkymais siaurinti 
' lauku

BEEfeWINE^LiiUb^l
Wholesa^j* Retails ’

NOTICE •: b.ercl"’ jųvcn (lat < nsn 
RVV Hi71‘ Ims b<u‘fl issued to. "8 

siyned b> sell beer. ’And witiC al 
tier Section 132 A oT the Alcoholic 
Control EmV. nt 02 Park Ąye.. II 
Brooklyn. County of Kin/n, io be 
on the' bromine*.

LOUIS BARONE
(PARK AVE. REST.)

21? Park Ave., Bumklyn

jūsų išvadomis, kas del ‘Lais
vės’ ir ‘Šviesos’ turinio, bet jūs 
patys prijiažinsite, .kad skaity
tojai yra atbukę nuo skaitymo. 
Tiesa, tais pat klausimais dar 
galima, butų prirašyti tomus 
knygų, bet . skaitytojau j ieško 
įvairumo... Apie komunizmą 
ir marksizmą rastai nėra leng
vi, tai no kokia apyskaita, rei
kia atsidf'jmyV ir rūpestingo 
skaitymo. Reikia stengtis duo
ti įvairesnių raštų, kad būtų ga
lima daugiau skaitytojus paak- 
stinti prie skaitymo. Linkiu 
jums, draugai, dar su didesne 
energiją darbuotis, kad mes vi
si 1925 metais galėtume dvigu- 

Amerikos 1 dėtuvių 
Literatūros Drau- 
ir abelna nariu ži-

JO.NAS
Marion St.,

Chauncey 
BROOKLYN, N. Y.

Tek: Glenniore 5-6191

miestelis paliko tik pu valiem; 
kapitalizmu .sistemos monu 
mentu paminklu 
biznio

Pereitą metą buvo surengusi 
i ris ))i a kalbas* 
dovaujam

tu vos
lę. Pdi ėmė 
fašistų iri komitetą.

UžL>;yrė . šaukimą 1 
Visln tino .Sluvažiačimu 
Kara ir Fašizmą.

Kuomet delegatas iš prisiren
gimo delei sekmingesnio Lenino 
mirties paminėjimo konferenci- 
'jos savo raporte pranešė, jogei 
idarbas žymiai trukdosi delei fi
nansinių trūkumų, kuopos drau- 
įgai-draugės irgi nepraleido tą 
i taip sau šali ai. Iš iždo nutaria 
paaukauti 2 doleriai. Pavieniais 
aukavo sekamai: J. Deltuva, M. 
Sftimys po 1 dolerį (kas gali 
juos sukirst?) ; 75c. J. Stanys; 
50c. P. Pašei.skis; 45c. V. Ku- 
čiauskas; 25c. O. Kučiauskaite. 
Smulkiais sminkta 55c., išviso 
$4.60 .suaukota. Mūsų kuopa 
prisidėjo su $6.5(1 prie taip 
svarbaus darbo.

Literatūros platinimu plačiai 
diskusuota. Tai svarbi užduotis 
šiame laikotarpyje. Nutarta 
parsitraukti vėliausių leidinių 
po 15 egz. kiekvieno, kaip tai: 
“Krikščionybė ar Komuniziųas“, 
“Naujas Karas,“ “Kaip Atro
do Lietuva Dabar,’’ ir 50 egz. 
“Darbininkų Kalendoriaus.” 
Ant vietos kas mėnuo iš pradžių 
gauti 5 egz. platinimui žurna
lo “Fight,” kuri leidžia l-^yga 
Prieš Karą ir Fašizmą. j.

Taip nutarta, sekančiame su
sirinkime turėsime 
daug. Bet nepamirškime, 
nuo stalo ji turi pereiti į dar
bininkų rankas, kaipo įrankis 
kovoje su žiauriu kapitalu. Tas 
darbas yra mums, draugai ir 
draugės, skiriamas, o ne vien 
asmeniui, .kurį mes knygium 
vadiname.

Sekantis su^iinnkimas ivvks

todėl tį

sėk m i ų.
Kudpa nutarė kreiptis Į vi

sas oi'ganizaeijas, kad'bendrai 
pasiųšti delegatą i Socialūs 
/X j)d raudos Kongresą, kuris 

iriirl <)ii.

NOTICE Im her-hy yh-.-n Miirt • f.ū-.-.Lr Nu. \ 
RL-b2Tl has b.-cb i>-.u>i<l to Tb« undo?VjJ 

t.j><n<xl to M-ll hi-ei . \y;;n* bhii JiąUol' ai ■ retąH.*’* 
under- Si-ctioi. 1 "2’A uf the Alcoholic Hcvcra.-.-ė / 
Control l.i.v, ut 2048 EultoYvSt. Boroujrtt 
Brooklyn, (.’oirtity of Kibutį, |O l>’ c.oh-uiiTfid 
on tie prenups'.

RJCHARU
2012 I'ultoii St..

metą paauga, nes j 
ietos draugai JVf K ava liaus- i 

ve i- I

Ik nil 
eu<<J 

ati.1 vtint- at 
liic Alcoh-Hi- 

Trotiliunn ,St ..
County oi Kin^.-, |< 

)-reni i sės
LIBERAL (IMU 

TrotitntHii Si..

Ką Veikia Kanadiečiai?
Kanadoj mūsų organizacija 

markiai auga naujais nariais 
T kuriasi naujos kuopos. Da- 

J. Brukąs, Kanadoje 
Veikiančio Komiteto 

praneša, kad La- 
vėl .susitvėrė nauja 

narių, bet manoma, 
bus gauta daugiau 

Minėtai kuopai paskirtas 175 
numeris.

the pieiniscs. . y .
ANTIIONY BAMONTE 

(SVj'THEIljS GRILLO
Withers St.. . Br<»>W

kuris laporluos -ipa l.eu liepa 
imis s\ a i tmi;-,. ki losimus. Taipo
gi vedamas TDA kampanijas 

i'mūsu kuopa visuomet palei išga
lių remia, štai pavyzdys: Kuomet 
įbuvo atsikreip.la greitos pagel- 
1 bos sulaikymui draugo S. Mills 
deportacijos į fašistinę. Lenkiją, 

aukojo sekamai: po do- 
Jasaitis, J. Deltuva, M.
po 50 c.-A’. Kučiaus-

Drg. Vi Strazevičius, 
:uopQ$ sekretorius iš To 
>rane.4a, kad jų kuopa jau 
akfi -ip koį)i.i'j iš “Vi 
Darbi n inkų Kalendoriau s 

draugus į ALDLD 
hušitarė gauti 
h^ujų narių i 

lumerątų “Priekalui '
Aišku, kad Kanadoj 

Ūtos kuopos įr Jun 
iju

Taigi, Brooklyno 
tu yra du opouent. 
iečiai ir chicagiuci; 
Irooklvno draugai n

įvyko, kuopos 
k i m as, k ii r i s b u v o s k a i t - 

Kuopa veikia pagal iš- 
Dalyvauja . tarptauti- 

veikime, remia mędžiągi- 
visus Kempartijos vajus.

Pereitą metą turėjo užsidė
jus Kompartijai mokėti po $1 
Į mėnbsĮ; nutarė ir ant toliau 
mokėti.

>.' i'.»v<hi Ihtjt- Ln 
h<M»n >.s,u<-d , <n ii 
. vine :in<J Jirjiior 

A t’l iVc Agojtoiic

U»nt Licvbsn N1’. 
tę> th*‘- iindersijrnrd 
rctuil,- OU<1<-r Sc.-- 

Cc-ntrr.l 
Bnrotlitir hf BrOfijK* 

Im? conMiMiytl oh

t p'.fltl.l i -t gani
Į. .’Uoii-inkimus.

žinoma, kur yra mažos kuo 
pos, kur nariai norės, kad jiem.- 
ir toliau būtu “šviesa” siunčia 
ma per kuopos sekretorių 
mes. ta galėsime padaryti.
didelėse kuopose 
ka, kada žurna
tik sek rotoriaus antrašu 
gelis numeriu guli uas

hų^tars '
ėngkitėsj prie diskusijų?

ALDEp Korespondentas

ajų valgėme l >:io:ir pi a 
iv rūpintis ALDLD vajum 
• įeinu į Pirmu Apskia-ui 
ntetą. daigi rms manom 
ai sukirsti brooklvnicčiu.

turi apfe 5,d0Oįnc|)a 
Apgy vėntas fruii j mc.

Kitų tau-(me

me nuo musų narių klausimų: 
kiek moka naujas narys ĮstojL 
mo ir duoklių? :

Į ALDLD kiekvienas narys 
moka tik 10 centų įstojimo. Na
rys, kuria moka į metus $1.50, 
gauna visas išleistas tų metų 
ALDLD knygas ir “šviesą”, 

kuris moka tik $1.00 į 
tai knygų negauna, bet 
tik žurnalą “Šviesą”, 
kurio ima anglų kny- 

anglų knygomis 
• negauna “Švie- 
vienos šeimynos 

priklauso vienas ir moka į me
tus $1.50, tai kiti šeimynos na
riai gali priguiė-ti mokant tik 
po 10 centu j metus, bet “Švie
są“ ir knygas gauna tik .tas vie- 

kuris moka' $1.50, o 
negauna.
apie organizaciją at- 

<a jūs veikia- 
pietm Visus 

Centro Ko-

Mes gavom 
įima iš Franeijos nuo mūsų 121 
uopos: “Montlucono mieste 
nnerikos Lietuvių Darbininkų 
.iteratūros Draugijos 121 kuo- 
>a susitvėrė 1923 metais, pa

vasarį. Draugas A. Ląstąuskas 
jau buvo į organizaciją, 'kaipo 
pavienis, įstojęs 1922 motais. 
Mudu šaukėme visus lietuvius, 
kad aptarus Literatūros Drcu

jos reikalą. Susirinkome 6 
' sutvėrėme kuopą, -uri ir gy- 
uoja. Naujų nariu sunku vau- 
, nes lietuvių gyvena mažai, 
st daugehis ir tų, kurie nėra 
ūsų organizacijose, vis tiek 
*a su mumis: skaito darbinin- 
j literatūrą, kurią mes gauna
te iš centro ir remia dari ...n- 
ų judėjimą aukomis. Kiekvicr 
as darbininkas sako: ‘Stočiau į 
LDLD. bet labai mažai uždir

ba, Francijoje, la- 
ietin ių darbi n in k ii 
Dabar yra septyni 

neturi

NOTICE is
RL-S2GV 

siutU-d to sell 
nixu-r Section 
Oyitro) Law 
oi - Brooklyn. Countj. 
sunied on !h<- i>r<jni 

CHARLES 
II tilt Liberty Avc..

tarta
deldihnį
klausimais

:ančios diskusijos įvyk.- 
sausio, 2 vai.' po pįet.ų 

iąni svetainėj, 9th ii 
i vuirviu. Toms-. ‘LA.

hitelo riven thal I.icei 
Iws been issued to thW 

I beer wino mid liquor » 
IT.!A of ’ho Alcoholic I!
nt 17 ft) Bhn Ave, 1 

"County -<T Kiiųįb, to '
■ pi bniisr-R.
:::::';) bocchhyihio a 
l-'R'ANk St I At IA 
I ELM TAVERN)

170! Elm Ave. Brooklyn

hqt, LiceyZo No
I to the nnrjt- ■ 

mil. uinktr Section 
Alcoholic lt<-v<t t'onttol Low

UUfh of Brooklyn 
on»mno<J off' Up

NOTICE i. hereby irivcn tluit Licnj,
RL-h lt'O has l*i ell i.<sin'il tn llih,, 

siym-.l io '-ell b<*cr, wine nmf |iqtlOt a 
under Section 1T2A of the A, h-oholic If 
Control Law ;i! .77> Copey iKiand A.V 
roueh of Brooklyn, Ohiqty Of KiiUtb, 
consumed on tip- prorniges.

JAMES J. KENNEDY
.. (BEV£ R J ,E Y TAVERN )r

’•T.’i Coney Islnnd Aye., txtklyu, •

NOTICE is hereby tfivetl Hint LteCO
A-IO1I.57 hits been issuLJ to t>

<l< rsiyrncd to '' || him at r<-Uijl, under Section. 
7.7 ol (be Alcoholic Be* emyre Cotitt'ol fztiw

Boroiixh <>f Brooklyn, tauras 
iiuicil oYf the pit’
.KJ.BRAČK

Brooklyn

p iliulių I lifTt-smt-ti.il/ .EU/,J- 
i micro D-iės susirinkimą, bet 
; pirmii'iinkąs pareiškė: ‘‘Negali
ma įsileisti, tegu laukia kol 
susirinkimas iVžstBri.'i‘gs.” Mū
šų d aj r b in i n k i š k ų or g a 11 i ž a e iju 

j na riai. ne protest avo prieš ‘‘pro- 
įgresyyio” pirmininko paleiski- 
jmą. 'Neleistina mūsų draugu 
Į klaidą ir ateityje tokiij klaidų 
iturėtų vmigti. šv. Kazimiero 
iD-tė susideda iš darbininku ir 
! darbininkių. Jeigu 
į minin'ko pareikalavę 
į stovui įsileistų i 
į gą. ątfstovams p< 

u atsilah’kč 
2avę didžiumų

M (' \ n ai mis užkaltais I 
ir pustilinai apgriuvęs.

Vasaros metu dar bu\ 
mis judėjimas šiame mit 
Dabar visai sustojęs. žodžiu I lin 
sakąiit, jei Kam tenka važiuot 
miklius laiku automobiliu nuo 
Kokadjo į Dover, 
lengva pervažiuot ši 
ką, jo Main gatvę, vi 
tebėjus šio miestuko 
ties laike čia nėr; 
nes nėra pinigų miN 

om pa n i ja i n 
iki a l urėtų "'atmint t iu 

biznieriai, su 
aš turėjau tiiis laikais 

tai yra jie norėjo įtikint 
kad dirbanti miške dar- 
li. neturinti jokios nuo- 

nerėiškią pa- 
tie biznieriai 

tuos darbininkus išnaudojo, iš 
i jų gyveno, bet savotiškai 
! galvojo, nesuprato, kad tie 
| darbininkai buvo jų' pen etoj ai.-:.
Aš jiems sakydavau, kad taip 
greit, kaip mišku darbininkai, 
iš kurių jūs gyvenat, liaus min- 
džiot .šiuos šaligatvius—jūs. 
uždarę savo krautuves, eisit 
paskui miško darbininkų “dvo
kiančius” ihaišuę (knapsacks), 
kuriuos jūs gerais laikais ne- 
priimat ir per naktį -palaik.Vt.

M i estu I- 
g y ventoj ų 
cūzais ir jankėmis 
tų čia nėra, tik, viena*s pavienis j kad 
lietu vys duonkepis dirba kep-įsime 

danei 
ninku'

Kuopa priėmė ' ir pasiuntė 
prez. Smetonai rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad Lietuvos 
valdžja neterorizuotų jioliti- 

<alin'ius ir paliuošuotų iš 
mų visus rev. politinius 
us, kovojančius už Lie- 
darbininkų geresnę būk- 

medžiaginiai prieš-

Abeko va- 
mokyklėlę. Aplei

dus dl zXbul;ui, buvo nutarta 
palaikyti mokyklėlę, bet d. ta
rimo nepildo 'ir mokyklėlė bu
vo likviduota.

Buvo bendrai su sklokinin- 
kais šurengus dvejas diskusi- 

Sk lokiniiikai diskusijose 
prispirti prie “sienos” ir 
dėjo nuo toliiiK'sniij dis- 
li. Buvo susikalbėta su

rengti diskusijas (’ollinsville, 
L lapkričio, bet .Col- 
draug.ii nesidarbavo, 
liskusijos buvo be pa-

w ILIA AM 
k>I

fcai yru lietuvių, ut 
u stuba m’o st ubo 
juos, kalbine:’u t o 

tai gal būti pasisek 
ijų nįu ių 
kiekvien

yra neprakt'iš- 
is siunčiamas 

Dau-

chande.au
ti.il/


LAISVa Pirmadienis, Sausio 14,1935
±

NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
Iš Atsibuvusių Johnnie Omano ir 

Michelsonuko Debatų
pušiai yra susipažinę su te
moj paliestais klausimais. Del 
šitos pastabos tegul neužsi
gauna jauni debatilotojai.

Koresp.

Smarkiai Rengiasi Prie Leni
no Paminėjimo Mitingo

Komunistų Partijos Antrasis 
Distriktas rengia dideles masi-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

•REIKALINGA moteris ant visados
prie namų dirbt, nėra daugiau šei- : 

mynos. Galite matyt mane po pen- i 
j kiij vakare. Kreipkitės šiuo antrašu:
| John 'Zilinskis, 81 Grand St. (top 
floor), Brooklyn, N. Y.

(11-16) ■

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

(Pabaiga iš vakar dienos)
Bolševikai skelbė, kad kuo

met darbininkai paims į savo 
Tankas šalies reikalus tvarkyti, 
tai jie pagerins savo gyveni
mą. Ar tasai gyvenimas pa
gerintas? Taip, jau aš jums 
nurodžiau mokslo ir kultūros 
srityj kokia pažanga padary
ta. Kitose srityse tas pats. 
Budavojama geriausi moder- 
niškiausi darbininkams namai, 
darbo valandos sutrumpintos; 
kiekvienas darbininkas paeina 
pb Sociale apdrauda, jam ne
baisi liga arba senatvė.

Kad Sovietų Sąjungoj dar
bininkų 
gerėja, 
faktas: 
dutinis
metai, o moters—34, o dabar, 
S. Sąj., vidutinis vyro 
42, o moters—47, 
Jungtinėse Valstijose 
nis vyro amžius—40.5 
moterims—42.5 m.

gyvenimas visapusiai 
liudija ir sekamas 
caristinėj Rusijoj vi- 

vyro amžius buvo 33

nas rašė, kad Rusijos komu
nistai, kaip seniau dvarponiai, 
valdo Rusiją, o paskui nurodė, 
kad Stalinas vienas viską val
dąs, valdąs teroru. “Komso- 
molskaja Pravda” rašo, kad 
Maskvoj, vienam name viešpa
tauja nešvara, apsileidimas. 
(Kur bolševikai žadėjo, kad 
jie valys visų namus? Kęstu
tis nepasakė). Javai labai pi
gūs Rusijoj, o muilas bran
gus. Darbininkų algos dabar 
mažesnės, negu 1931 (metais— 
septyniais bilionais dolerių! 
Viskas brangu. Darbininkai 
negali pragyventi iš algų. 
Valstiečiai badu miršta, darbi
ninkai miršta, neturi pinigų (o 
vėliau į paklausimą, Kęstutis 
atsakė, kad bolševikai surinko 
iš darbininkų dešimts bilionų 
rublių!) Kas pasipriešina Sta- 

Komisarų tai
nešaudo, tik nuo darbų atlei
džia, kuomet sugauna darant 
negerai, žmonės bėga iš So- 

I vietų Sąjungos. Andai 15 tūk- 
faktus' stančių sugavo bėgant, tai pa- 

amžiui. 
badauja— 

vaikščioja pas žemdirbius ir 
nes geri

iamžius Ginui _ žaud0 
kuomet
viduti
ni., o

Dar patiekęs kelis

Ateikite į Prakalbas
Ketvirtadienį, 17 d. ;

7:30 vai. vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn, įvyks 
labai svarbios prakalbos.

Daugelis darbininkų kalba, 
kad būtų 
prakalbas, 
Pruseikos 
padarytus 
rius primetimus Komunistų 
Partijai. Pruseika ir Butkus, 
kaip ir kiekvienas renegatas ir 
kontr-revoliucionierius, nemato 
ir nenori matyti Komunistų 
Partijos atsiekimus, bet suran
kioja jos klaideles, išpučia jas 
ir paskui šaukia: “Smunka!.. 
Smunka komunistai!” Daugelis 
“sklokos” darbininkų kalba ‘‘Internacionalu 
apie “vienybę,” bet tūli iš jų'.sirinkimas. 
sako, kad galima vienybė tiki 
su visa LDD. šiose prakalbo-j 
se drg. R. Mizara išaiškins, ko-

nes prakalbas paminėjimui Le
nino mirties. Jos įvyks pirma- ; 
dienį, 21 d. saušio, Madison

sausio, Square Gardfene, Susjrinkimui
pirmininkaus II Distrikto: or
ganizatorius drg. C. Krum- 
bein. Pirmiausiai benas su- 
grieš pritepant, chorų dainavi
mui • “Internacionalą. Paskui

PARSIDUODA Gus’ Bar and Grill, 
gera vieta ir galima geras biznis 

padaryti, ir gera alga užsidirbti. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 3239 Fulton 
St., tarpe Richmond ir Chestnut Sts., 
Brooklyn, N. Y.

(11-16)
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apie kitus dalykus, Ormanas siuntė į Sibirą visam 
baigė> iškeldamas kai kuriuos Dabar tie žmonės

* klausimus savo oponentui.
Atsistoja Michelsonukas. Jis ten gauna maisto, 

yra apygabis vaikas, tik, de-1 žemdirbiai juos remia, 
ja, kaip iš visko matyti, jo tie 
gabumai yra pasukti į labai 
blogą pusę. Jo išmintis—“Nau
jienos,” ir iš jų iškarpos bei 
ištraukos (beje, atsinešė ir 
“Naująją Gadynę” pasisėmi- 
mui medžiagos prieš Sovietų 
Sąjungą!). Beveik kiekvieną 
citatą, kurią jis citavo, sakė 
imąs iš “Pravdos,” “Izviesti- 
jų” arba “Komsomolskaja 
Pravda,” bet vis ėmė iš “Nau
jienų.” (Jis citavo neva Le
niną, ”bet kuomet po dbbdtlj, 
jam buvo pastatytas klausimas 
apie vieną Lenino citatą, iš 
kur, būtent, jis ią pasiėmė, tai 20 minučių, 
pasakė, kad “Iš Aleksandro 
Kerenskio knygos!..” Cituo
ja Kerenskį, o sako, kad Le
niną. čia pravartu patarti 
Michelsonui: jei jis nori cituo
ti Leniną, jis turi jį skaityti. 
Lenino raštų Amerikoje ang
lų kalb'oj yra užtenkamai ir1 
jis ten gali pasisemti naudingų 
ir pamokinančių žinių.) Reikia 
suprasti, kokias žinias arba ci
tatas “Naujienos” paduoda 
apie bolševikus. Viskas aukš
tyn kojomis. Tad visai neįsta-

, bu, kad ir Kęstutis taip maišė
si ir pasistatė save labai blo
goj padėtyj, nes publikai pri
darė tiek juokų savo “rimtais 
prieš bolševikus argumentais,” 
kad senai ji yra taip pasijuo
kusi.

Pradėjo jis sekamais žo- 
- džiais: Bolševikų tvarka yra 

lygiai tokia, kaip carizmas ir 
•^ąšizmas (tikras Grigaičio mo- j 
kiltys!) Na, ir tuomet jis pra- 

Girdi, bolševikai žadė
jo tvarką, kurioje darbininkai 

‘ galėtų gyventi “be vargo ir 
rūpesčio.” (Iš kur šitą “paža
dėjimą” Kęstutis surado, neži
nia, bet žinoma, kad bolševi
kai tokių pažadėjimų niekuo
met nėra darę. Jie visuomet 
sakė, kad iš karto reikės dar
bininkams gerai pavargti ir 
pasirūpinti, iki jie subudavos 
beklasę visuomenę, čia tas 
vyrukas nukalbėjo nekaip, be 
jokių įrodymų 
sudarė juoko). 

Girdi, dabar 
algos Rusijoj.

Užbaigdamas, jis pareiškė: 
“Rusijos žmonės seka paskui 
Staliną, kai šunys paskui savo 
masterį.. .” (šis perlas paim
tas žodis žodini).

Šis jo paskutinis socialistiš- 
kas pareiškimas, aišku, dau
geli suširdino ir jautresni pra
dėjo pykti, nors apskritai, už
silaikymas ir tolerancija pub
likos buvo labai didelė, apart 
vieno ar dviejų asmenų, kurie 
kai kada bandė kalbėtojams 
atsiliepdinėti.

Antru atveju abu kalbėjo po. 
Tai buvo taip sa

kant tiktai atmušimai t----
atsakymai kits kitam, į pirmo
se kalbose iškeltus klausimus. 
Tonai buvo toki, kaip ir pimo- 
se kalbose ir tie patys tvirtini
mai. Kęstutis: Sovietų Są
junga “no-good,” o Jonas— 
Sovietų Sąjunga “allright” 
ir Amerikos darbininkai, jei 
jie nenori turėti bedarbės ir 
skurdo, turi padaryti taip, kaip 
padarė Rusijos darbininkai.

Gaila kad debatų rėngėjai 
nutarė neleisti publikai bal
suoti. O tai būtų labai svar
bu oficialiai tai turėti, nes da
bar, be abejo, socialistų ko
respondentai sakys, kad jie 
“komunistus supliekė į dul
kęs.” Publikos ūpas, entuziaz
mas, aplodismentai, tačiaus, 
liudijo, kad ji milžiniškoj di
džiumoj stovi už Sovietų Są
jungą, su komunistais.

Kita: abu kalbėtojai-deba- 
tuotojai jauni vyrai 
palyginti, mažai turi 
pie Sovietų Sąjungą, 
mas betgi buvo tame, 
manas, ruošdamasis, 
medžiagą, daugiausiai iš bur
žuazinių šaltinių, parodančių 
Sovietų Sąjungos progresą, 
žmonių būvio gerėjimą, o Mi- 
chelsonas—viską rėmė Grigai
čio “modlitvomis” ir kaipo’ to 
pasėka, jis taip negražiai pra
sitarė, išvadindamas Rusijos 
žmones šunimis! (Beje, jis dar 
ir dabar vartoja tuos Grigaičio 

Į ir baltagvardiečių argumentus, 
yra nelygios būk Leninas buvęs kaizerio 
Lavinti darbi-, papirktas 1917 metais, kuo- 

ninkai gauna didesnes, negu met kiek tiek švaresni žmonės 
nelavinti. (To niekas neuž-|į tai žiūri su pašaipa; kuomet 
ginčija, bet kada bolševikai istorija senai įrodė, kad tie 

_ yra žadėję mokėti visiems ly- tvirtinimai yra niekas daugiau, 
gias algas? To jis nepasakė.) kaip pramanyti'melai!) 
Iš valstiečių bolševikai atima 
javų - daugiau, negu jie galį debatus. Jie reikėtų rengti, 
pagaminti! (Vėliau jis aiški- Bet rengiant, reikėtų statyti 

kad taip nesakęs)! Lėni- debatuoto jais tuos,, kurie visa-

ir faktų ir tas
A

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901 i

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Alzbieta Kukenis, pajieškau 

savo puseserčs Amelijos Juranaites, 
paeinančios iš Kupiškio parapijos, 

i 1 i . ■ .j . Keginų kaimo. Girdėjau, kad gyve-
pirmos prakalbos,: kūną JIS pa- na Cleveland, Ohio. Turiu svarbių 
sakė po revoliucijos įvykimo; J Žinių. Jei kas apie jų turite žinių, 
Jafce's'kord 'kalbės 'temoje: 'arb? ji- pa?j pat.?mya š-'-
..T . -XT , i . . prašau greit' atsišaukt šiuo antrašu:
Leninas ir Negrai ; darbiniu- i Elzbietą Kukenis, 30 West 10th St., 

kų teatro grupė suvaiclins j Linden, N. J.
vaizdelį “Lenino Gyvęnimas”; I 
bus sudainuota Lenino mylima 
daina; skaitys Lenino dėsnius 
apie partiją; bus priėmimas; 
naujų narių ir jų prisiega; seks 
drg. Earl Browderio kalba ir 

užsibaigs su-

reikalas surengti benas grieš'Sovietų laidotuvių 
kad atsakius į maršą; seks skaitymas Lenino

ir Butkaus nesenai 
neteisingus ir bjau-

Iš to viso matote, kad šios, 
] prakalbos ir parengimas| bus] 
labai įvairus. Visi ateikite.

kia galima vienybė ir atsakys Įžanga tiktai 25 centai y patai.
_• n____ n L... ... .. . .w,i .į Pruseikos-Butkaus išmislus.

Antras kalbės d. D. M. šo- 
lomskas, apie bedarbių kon
gresą, jo nuveiktus darbus ir 
mūsų uždavinius. Visi ateiki
te.

Privertė Duoti Šalpą
Yonkerse vienai šeimynai 

ponai atsisakė duoti pieno iš 
šalpos įstaigos, r Tos įstaigos 
vedėjas Abitas, kuris yra vy
riausia galva, atsisakė duoti 
tiems žmonėms pieno. Jis sa-

r

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

(10-12)

>

Tikietus galite gauti ir iškalno 
pas organizacijų narius.

Atidarė Piešinių Parodą
John Reed Club atidarė sa

vo piešinių parodą 11 d. sau
sio (Jan), News Corp. Social 
Research Building, tarpe 5th 
ir 6th Aves., New York .City, 
ir kviečia visus atsilankyti ir 
pamatyti jų piešinius.

Ignas Banasevičius, lietuvis 
jaunuolis, gerai 
šioj apielinkėj

atsižymėjęs
------  -----------  x------  . | oivj cipivimncj, taipgi turės i
kė, kad jų vaikutis labai ge- keletą. savo piešinių.

atrodo, ir todėl jam pie- 
nereikalingas. Tie žmo- 

atsikreipė pas komunistus.

rai 
nas 
nės
Komunistų vadovaujama įstai
ga tuoj aus išrinko delegaciją 

'ir nuėję pareikalavo, kad tai 
f šeimynai turi būti suteiktas 
arbapienas’ nes kitaip ten bus de- 

! monstracijos. Ponui Abitui ne- 
I beliko kas daryti. Bet jis vis 
gi ant rytojaus pasiuntė pas 
tą šeimyną policininką ir pa
reikalavo tuos žmones atvesti. 
Kada jie ten pribuvo, tai po
nas Abitas visaip juos bau
gino komunistais, reikalavo, 
kad jie nieko o nieko su ko
munistais neturėtų, nes tai 
“baisūs” žmonės.” Bet pono 
Abito pastangos nuėjo nie
kais. Tie žmonės tapo komu
nistų artimais simpatikais.

Bedarbis.

Visus kviečia pamatyt 
darbą.

jo

dar-

Masiniai Darb. Pikietuoja
National Biscuit Co. fabri

ke, New Yorke, sustreikavo 
virš 4,000 darbininkų ir
bininkių vadovystėje Industri
nės Maisto Darbininkų unijos, 
užuojautai P h į 1 a d e Iphijoje 
streikuojantiems tos pat kom
panijos darbininkams. Jie ma
siniai pikietuoja dirbtuv^. Iš
naudotojai pasišaukė policiją 
ir areštuoja darbininkus. Bet 
darbininkai nepaisant teroro 
drąsiai kovoja ir, kiek girdima,
Newarke tos pat kompanijos 
darbininkai rengiasi skelbti 
streiką.

ir abu, 
žinių a-

Skirtu- 
kad Or- 
surinko

žmonės, pasirodo, mėgsta 
Jie reikėtų rengti.

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Pa r samda u 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: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

dienomis 
vakarais 
iki 1

Notary Public Tel. S^agg 2-5043

I
s
s

5 
E

r
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MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST. BROOKLYN, N. Y H

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

|Zfl II B I |OOO Atviri kojų skauduliai, GarankS-UI Sul U I I U LJ lO duotos Kraujagyslės, Kojų Reu-• b VJ W ■ W W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas 

-----------t . /   .............. ' "7—; • i

Mirė A. Budvolaitė
Sausio 5 dieną mirė Alberta 

Budvolis, 20 metų amžiaus 
mergina, gyvenusi 430 Grand 
St., Brooklyne. Jos kūnas bu
vo pasiųstas į Girberton, Pa., 
kur 10 d. sausio palaidotas. 
Mirtis įvyko del neatsargių 
žygių kitų darbininkų dirbtu
vėje, kas tai pakišo didelį aš
trų peilį, mergina ant jo labai 
pęrsipjovė dešinę koją, vėliau 
kraujas užsinuodijo ir iš tos 
priežasties ji mirė. Nelairriė 

| įvyko 26 d. gruodžio, 1934 m.
Gaila jaunos merginos. Pa

liko dideliame nuliūdime tėve
lius, brolį ir sesutes.

Graborius, J. LeVanda.

Balsuokite už Biliy
“Daily Workeris” ragina 

sus darbininkus, kad jie bal
suotų už H. R. 2827 bilių, ku
ris yra įneštas kongresan so- 
cialės apdraudos ir bedarbių ■ 
šelpimo reikalu. Balotukus 
siųskite tiesiai “Daily Work
er,” 50 E. 13th St., New York,

vi-

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

<t>

<t>

<t>

<t>

<!>

<!>

SKAITYKIT IR PLATIN 
i ‘ ) , »

KIT “LAISVĘ”

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

>

!>

<!>
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Daug Darbininką Areštavo
Metalo darbininkai pas Ma

jestic Metal Nov. Inc., 200 
Varick St., Brodklyne, jau 
nuo senai streikuoja. Išnau
dotojai ima streiklaužius ir jų 
pagelba bando dirbtuvę leisti 
darban. Darbininkai pikietuo- 
ja. Viep ketvirtadienį polici
ja areštavo 102 darbininkus. 
Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas gina juos. Tas paro
do, kaip yra reikalinga ir 
svarbi Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo organizacija. ,

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskuty kla
(Barber Shop)

įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamąs, sulyg, kiekvieno
• pagėidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE
BARBER SHOP

. • t

; K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

Mes

u

0.

Laike 
puikią

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių 
Vedybinių

Įst. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

■Hi Brangakmenai
perkame seną auksą

gruodžio menesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Aves.

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

, Išba|zamuoja ir laidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au 
tomobilius ir karietas veselijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyry ir Moterą 
Chroniškos Ligos ‘ Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, - KraU- 
io NesveikumflL 
Nervų Li g<)s 
Chroniški Skins 
dūliai, Skilviu, 
Žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos, ĮA- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chrorušt 
k i Nesveikevf- - 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojanįn- 
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Mųterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime, 
ateikite pas Dr. Zina.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir čiepų Išmirkštimai,
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs 25 metai 
Tarp 4th Avė. ir Irving 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.




