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KRISLAI
no Apielinkėj.

3,647 Mylios Dienraščio

Rašykite!
Keller Gavo “Kiką.1

Rašo R. M.

Pirm&s Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šąlių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a I aimėsite, Tik $ 

Retežius, o Išlaimėsite 7 I
Pasaulį!

Bostono apielinkėje dabai 
sukinėjasi “didysis streikierys” 
(Prūseika). Kaip žinia, ši.: 
džentelmanas išdirbo teoriją, 
kad jis ir visi, kurie jį seka, 
randasi “streiko lauke!” Strei
kas apskelbtas revoliuciniam 
darbininkų judėjimui — revo
liucinis judėjimas, su Komu
nistų Internacionalu galvinyj, 
išnaudojo opoziciją, todėl ši 
sustreikavo! Kuris iš “sklokos” 
žmonių dabar išdrįstų grįžti į 
revoliucinį judėjimą, tą Prū
seika apskelbtų skebu!

Šis “streikas” tęsiamas jau
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Šilko Audėjai Išrinko 
Kovingus Darbinink.
prieš Lovestoniečius

BULGARIJOS TEISMAI YRA PASIRYŽĘ Hitleriečiai Laimėję .
■mn DAR mouuoomu Saar Kraštą,.Gr9si„į
Septyni Darbininkai ir Kareiviai Nužudyti dar Belaukiant 
Fašistinio Jiems Teismo; Protestuokime prieš Žudeikas Klaipėdai ir Austrij

baugino darbininkus Char- 
iu Vigoritu, kaipo “fašis
tu.” Jis dar pirmiau buvo 
’šrinktas Šilko • Dažytojų 
Unijos prezidentu. Bet tai 
buvo sužinus šmeižtas prieš 
Vigoritą, kuris pasirodė ge- 
"as kovotojas laike pereito 
streiko.

Dabar paprasto šilko sky
riaus viršininkais uniįoie 
vra išrinkti kovingi eiliniai 
darbininkai: Alex Phillian, 
Louis Valgo, Joseph Brooks 
ir 12 kitų.

Už kelių savaičių įvyks 
rinkimai viršininkų viso Šil
ko Darbininku Uniios loka- 
l.o, kurio vedėjas iki šiol bu
vo Eli Keller, žinomas bosu 
pataikūnas. Eiliniai darbi
ninkai yra įsitikinę, kad jie 
laimės ir tuos rinkimus. 
Apie Kellerio išmetimą iš 

,ko negelbėjo. Savo rinkimu valdybos mažai kas teabe- 
dų patyriau. Gai vėliau para. į vajuje lovestoniečiai taipgi joja. 
» _• • T_ ___  ________________________ ... ____________ __ L_________________

PATERSON, N. J.—Pa- 
ketveri metai. Prūseika pasi- prasto šilko darbininką1’ 
rengęs jį tęsti, iki bus žmonių,'pereitą šeštadienį išrinko 15 
kurie jį parems. Argi nepui-,saV0 kandidatų į to unijos 
ku šitaip streikuoti ? Stovėk skyriaus valdybą. __
sau kur nors pabarėj ir nie- darbininkų kandidatai ga-

Eiliniu
komunistus! Beabejoj 
streikierys ir dabar iš 
valstijos darbininkų 
centų -g “Forwardo” rėkė,

------------- kad tie kovingi darbininkų 
Draugai, mes visuomet bu-kandidatai esą “Maskvos 

vo,m, esam ir būsim rėjnėjai vi- agentai” ir kad jie “sudau- 
jžysią uniją.” Lovestoniečių- 
menševikų kompanija buvo 
išstačius savo “geruosius” 

i kandidatus. Bet daugiau- 
'sia, ką lovestoniečiai gavo, 

vadinus prasčiau. Tai organi-i^ai tik 307 balsų už žymiau- 
. Kovai 

prieš kairiuosius Keller bu
vo pasikvietęs renegatą C. 
Zimmermanną, vedėją I.L. 
G.W. Unijos, bet ir tas nie-;

kink 
kad šis 
Mass, 
kaulys 
ko.”

vo nuo 900 iki 717 balsų.
Lovestonietis Eli Keller 

išvien su (tesimaisiais socia- vedimui strei-L. , . .. -

šokių darbininkų, farmerių,Į 
bei studentų streikų, bet šitam,* 
a la prūseikiškam “streikui” 
mes tegalim duoti tiktai lietu
višką dūlią! Juk tai ne strei-j 
kas, bet dezertyrizmas, nepa-

zuotas puolimas “revoliucinio šią saviškį Laksą. 
darbininkų judėjimo!

Draugas A. J. Smith, mūsų 
žymusis šių metų yajininkas 
Philadelphijoj, rašo C “Pada
riau 3,647 mylias; daug vaiz- •

žysiu įspūdžius.” Laukiam, j ............
drauge! 3,647 mylias jis pa d a- n » >•
rė važinėdamas dienraščio va- OCOltSDOrO JailDUOliŲ 
jaus reikalais; daugiausiai, aiš
ku, važinėdamas Philadelphi
joj. Tas parodo, kiek daug rei
kalinga įdėti darbo ir pastan
gų mūsų vajuose. Geram tik
slui tarnavo jo automobilius.

Drgg. Šimaitis, ir Reikaus- 
kas taipjau turi savo mašinas, 
kurios tarnavo tam tikslui. 
Lawrenco draugai irgi gerai 
pavažinėjo. Tik d. Duobinis 
neturėjo automobiliaus. Jis, ta- 
čiaus, gavo “paliftyti” nuo ki
tų draugų.

Visi mūsų vajininkai prašo
mi aprašyti savo įspūdžius iš 
to didelio ir svarbaus darbo, 
kuriame jie tiek daug jėgų į-

I dėjo. Tai bus ne tik įdomu, bet 
labai reikalinga, nes kiti mū
sų skaitytojai galės pasimokin
ti, kaip darbuotis.

Patersono audėjai davė “ki- 
ką” lovestoniečiui Kelleriui iš 
unijos vadovybės. Puiku! Ta
sai žmogus susidėjo su reak
cingais ADF lyderiais ir visaip 
šmeižė komunistus. Dabar te
gul mato, kaip tą įvertina eili
niai nariai! , y

Kiek daug Lov6sto*nas rėka- 
lojo apie savo “įtaką masėse.”. 
Jo įtaka yra ant tiek stipri, ant’ 
kiek ją remia reakcionieriai, 
ant kiek su reakcionierių pa
gelta jie gali priversti darbi- 
ninkus daryti tą ar kitą žings-!dęs Lindbergho vaiką; tuo- 
nį prieš komunistes. ' . . . _.

Pasibaigus W ashing tono 
kongresui, dabar būtinai rei
kalinga koncentruoti visos pa
jėgos Visuotinam Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui arba 
Seimui. Turim prie jo ruoštis. 
Pirmiausiai, kaip žinia, dėkim 
pastangų įvairiose draugijose 
tą klausimą iškelti ir patrauk
ti narius, šis seimas bus vienu 
iš didžiųjų mūsų pasirįžimų 
kovoti prieš fašizmą ne tiktai 
Amerikoje, bet ir Lietuvoj.

Naje, tautininkai kalba a- 
pie šaukimą sekančią vasarą 
Kaune visų Lietuvos išeivių 
kongreso. Mūsų seimas turės 
tuo reikalu savo žodį tarti taip 
Jau. Vadinasi, nepaprastai 
svarbūs reikalai stovi prieš mū
sų akis.

Motiną Atsišaukimas
Janie Patterson ir Ida 

Norris atsišaukia į darbi
ninkus, kad pagelbėtų išva
duot jųdviejų sūnus, du 
'Scottsboro negrus jaunuo
lius, nuo mirties elektros ke-

Tarptautinis Darbininkų 
Apsigynimas yra įteikęs 
a p e 1 i aciją Augščiausiam 
Jungtinių Valstijų teismui, 
reikalaudamas panaikinti 
mirties nuosprendį, kurį Al- 
abamos teismas išnešė Hay- 
woodui Pattersonui ir Char- 
liui Norrisui. Bylai greitu 
laiku reikalinga $6,000. Sių- 
skime aukas šiuo adresu: 
International Labor Defen
se, 80 East 11th St., New 
York City.

Hauphnanną Nežudytų, 
Jeigu Jis Prisipažintų
FLEMINGTON, N. J. — 

New Jersey valstijos proku
roras Wilentz pataria B. R. 
Hauptmannui, kad jis prisi
lažintų pagrobęs ię nu žū

met, sako, tu’ “nebūtum nu- 
smerktas mirti elektros kė
dėje, o tik pasiųstas kalėji- 
man.

Matyt, nelengva įrodyti, 
kad visą piktadarystę atliko 
vienas Hauptmannas. kaip 
tvirtina Wilentz. Haupt- 
manno advokatas Reilly sa
ko, kad tai buvęs bent ke
turių asmenų darbas. Apie 
tai liudysiąs ir vienas Bron- 
xo dailydė, kuris padaręs 
vaikvagiams kopėčias.

Ši savaitė daugiausia bus 
pavesta rankraščių žinovų 
ginčams, ar Hauptmanno 
ranka rašyti laiškai, kuriais 
buvo reikalaujama pinigų iš 
Lindbergho už vaiko sugrą
žinimą. 5 /

Daugiau kaip 520 Bulga
rijos kareivių ir priešfašis- 
tinių darbininkų yra pa
traukti į mirties teismus, 
kaipo kovotojai prieš karą 
ir fašizmą. Taip praneša iš 
Maskvos drg. George Dimit- 
roff Tarptautinio Darbinin
kų Apsigynimo 
jai sekretorei 
mon.

Nesenai buvo 
pagal teismo
septyni Bulgarijos kareiviai 
už dalyvavimą 1934 m. rug
pjūčio 1 d. prieškariniuose 
išstojimuose.

Be to, keturis kareivius, 
du darbininkus ir vieną sei
mo atstovą-darbininka fa
šistai nužudė dar belaukiant 
jiems teismo.

veikiančia-
Annai Da-

sušaudyti, 
nuosprendį,

Dabar fašistų valdžios 
prokuroras Haskovoj, Bul
garijoj, vėl reikalauja mir
ties bausmės septyniolikai 
teisiamųjų.

Bulgarų fašistų augščiau- 
sias teismas jau užtvirtino 
mirties bausmę daugiau 
kaip 80 nusmerktųiu. Be to, 
mirtis gręsia dar 520 karei
vių ir darbininkų.

Amerikos Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas 
šaukia visas darbininkiškas 
organizacijas panaujinti ir 
pasmarkinti protestus prieš 
darbininkų ir kareivių žu
dymus Bulgarijoj. Protestus 
reikia adresuoti: Bulgarian 
Embassy, Washington, D.

Badaująs Žmogus Su
valgė Savininko Katę

. WILMINGTON; Del. — 
William Ellis badaudamas 
pakartotinai prašė pagelbos 
iš miestinės Šelpimo Komi
sijos, bet veltui. Nenorėda
mas mirti badu, todėl, jis 
pasigavo ir išsivirė katę sa
vininko to namo, kur jis gy
veno. Išalkęs žmogus da
bar sako, kad virta katiena 
yra gardi mėsa, gardesnė už 
triušio (kraliko).

Amerika Greitai Galinti 
Kariaut, Sako Senator.

MONTCLAIR, .N. J.— 
Jungtinės Valstijos dabar 
randasi arčiau prie karo, 
negu jos buvo už 30 dienų 
pirm pereito pasaulinio ka
ro, tvirtina senatorius Nye, 
pirmininkas ginklų ir amu
nicijos biznio tyrinėjimo ko
misijos. Savo prakalboje, 
Unity Bažnyčioje jis dar 
kreipė domę, kad greit gali 
būti prieš Ameriką atkreip
ti ginklai,, guriuos Jungti
nių Valstijų fabrikantai iš
veža į Japoniją. Tarp kit
ko jis nurodė į giųkląvimosi 
augimą. Pirm pasaulinio ka
ro Jungtinės Valstijos išlei
sdavo armijai ir jaivynui 
$341,000,000 per metus; o 
1934 m. kariškiems jos rei
kalams Roosevelto valdžia 
išeikvojo 'jau $700,000,000.

NEJAUGI SUMUŠĖ CHINŲ 
RAUDONUOSIUS?

Shanghai. — Fašistinis dik
tatorius Chiang Kai-shek iš- 
naujo giriasi, kad jis sumušęs 
Chinų Sovietų raudonąją ar
miją. Visa bėda tik tame, 
kad jis negalįs suimti, kaip jis 
sako, “bėgančių” raudonųjų. 
Bet pasirodo, jog vadinami 
“bėgantieji” užima naujus 
miestus Kiangsi ir dviejose ki
tose provincijose.

Mokyklos Pakinkomos į Lakūnės Earheart Žygis 
Roosevelto Vežimą Tarnauja Imperialistam
WASHINGTON.— Jung

tinių Valstijų prekybos mi-i 
nisteris Roper, kalbėdamas'vienui viena atskrido iš Ho- 
per radio, atsišaukė į visas nolulū, Hawaii/padarydama 
mokyklas ;ragino remti “de- ,2,400 mylių oro kelionės per 
m o k r atišką kapitalistinę 18 valandų ir 15 minučių, 
tvarką” ir mokinti vaikus, Rengiantis skristi, Ameri- 
kad Roosevelto valdžia “iš- kos valdžia davė jai, viso- 
mintingiausiai” veda daly- kios panamos. Piniginiai 
kus. i prisidėjo ir šiaip kapitalis-

----- -------- tai. Pati Earheart sako,
Grasinimas Ateiviams jjuJgdnėsžy vmS’
NEW YORK — juneti- viaisgalstųgintiHawaiisa‘ nių Valstijų ateivybės"ko- as> ^as,kas 

misionierius Rudolnh Rei- /Pav'> JaPona1)- 
mer, kalbėdamas sekmadie-1 Earheart yra garsiausia 
nį per radio, užsipuldinėjo Amerikoj moteris lakūnė, 
ateivius, ypač bedarbius ne- Ji jau du sykiu perskrido 
piliečius, reikalaujančius pa- per Atlantiko vandenyną, 
šalpos. Sykiu jis pagrumo- -------------
ji komunistams kaipo no- NcbŪSią AuliSU Moka- 
nntiems pakeisti sahes vai- " v. .
džią. Su tokiais, sako, nebus mJ> Nežiūrint AllffSČ. 
daroma ceremonijų. Tas! T *
Reimerio pareiškimas žen-1 | C1SH1O
klina grasinimą deportuoti
daugiau komunistų iš Ame-1 WASHINGTON. — Jeigu 
rikos. ! šalies Augščiausias Teismas

OAKLAND, Cal. — La
kūnė Amelia Earheart

šalies Augščiausias Teismas 
I nuspręstų, kad turi būt už 

PJNIGYNO ŠAULĮ AI (įvairius bonus atmokėta pir-
WASHINGTON. — Visi įūkams auksu, kaip buvo 

šalies iždo šnipai kaip sosti- žadėta tuos bonus perkant, 
nėję, taip kituose miestuose --Roosevelto valdžia vis tiek 
yra lavinami geriau šaudy- inelelstų auksimų atmokėji- ... - . «• will *.■ cinlrn nAnti iš kulkasvaidžių dr šautu* 
vų, nekalbant apie revolve-, 
rius.

NAZIAI KONFISKAVO 
EINŠTEINO NAMĄ

-Roosevelto valdžia vis tiek

mų, — sako senatorius 
Wheeler. Kad nustelbt Aug- 
ščiausio Teismo: patvarky
mą, Roosevelto šalininkai,’ 
rengiasi pervaryt tokį kon
feti tuci jos pataisymą, kuris 
duotų prezidentui . ir1 koto’

džia užgrėbė vasarinį namą 
garsaus profesoriaus Alberto 
Einšteino, kaipo fašistų priešo. 
Einstein dabar profesoriauja 
Princeton Universitete, Ameri
koj.

visą valią, kas liė- 
čia šalies pinigų klausimą. 

Valdiškų ir privatinių ka
pitalistų bonų yra išleista 
150 iki 170 bilionų dolerių. 
Taigi ir visame pasaulyje 
nėra tiek aukso, kad auk- 

pinigais atmokėtiSaar.—Viename šio kraš- 'siniais ,----o— ----
to miestelyje yra keli pilie-! daugiau kaip dešimtą jų da-
čiai vardu Hoffdenteufel, 
kas reiškia, “Pasitikėk vel
niu.”

New Jersey valstijos vyriau
sybe taipgi rengiasi įvesti tak
sus ant perkamų daiktų.

Saar krašto balsavimuose 
pereitą sekmadienį viename 
tik Saarbruecken mieste 
užsiregistravo 1,431 pilietis 
balsuotojas vardu Mueller.

S A A R B RUECKEN. — kalauja, kad jeigu pasirodys 
Bendrais spaudos praneši- bent 30 nuošimčių balsy 
mais, Hitlerio šalininkai žy
miai paėmė viršų balsavi
muose Saar krašte pereitą 
sekmadienį. Nors balsų 
skaitymas prasidėjo tik pir
madienį, bet pranašaujama, 
kad už hitleriečius bus bal
savę gal 80 nuošimčių Saa- 
ro piliečių.

Balsuojama buvo, ar Saar 
turi pasilikti Tautų Lygos 

, žinyboje, ar grįžti Vokieti
jai, ar prisijungti prie

, Francijos. Už pasilikimą 
Tautų Lygos komisijos kon
trolėje veikė bendras fron
tas komunistų, socialistų ir 
katalikų. Bet prieš juos 
darbavosi galinga Hitlerio 
propaganda, kuriai Berly
nas išleido desėtkus milionų 
dolerių. Tais pinigais buvo 
suorganizuotos nazių šai- 
kos, kurios terorizavo jiems 
nepritariančius žmones. Jos 
buvo apginkluotos ir palai
komos Hitlerio valdžios pi
nigais. Hitlerio naudai die
ną ir naktį veikė Saaro mie
stų, savivaldybių viršinin
kai. Nes vietinė valdžia bu- 
vb hitlerininkų rankose, ne
žiūrint, kad Tautų Lygos 
komisija turėjo vyriausią 
kontrolę. Ypač Anglijos at
stovai toj komisijoj pūtė pa
vėjui naziams. Hitlerininkų 
būriai užpuldinėjo komunis
tų, socialistų ir kitų savo 
priešininkų centrus ir grū
mojo kruvinai atkeršyti 
tiems, kurie sausio 13 d. bal
suos prieš prisijungimą prie 
Vokietijos.

Hitlerininkai gudriai vei
kė į tautinius gyventojų 
jausmus; prieš Hitlerį bal
suojančius vadino tautos iš
davikais, vokiečių vienybės 
ardytojais. Jie šaukė, kad 
jeigu Saar bus paliktas silp
noje Tautų Lygos globoje, 
tai jį galės bile kada už
grobti Franci j a, ir jis bus | 
“prarastas ant amžių”. To-> 
kį argumentą naziai naudo
jo prieš revoliucinius darbi
ninkus, kurie stojo u? Saa
ro palikimą Tautų Lygos 
priežiūroje. Pastarieji sa
kė, jog prie Vokietijos galė
sime prisidėti’ kada ’ — nu
šluota Hitleriu diktatūra, 
kąda įvyks Vokietijoj revo
liucinis perversmas.

Per paskutinius 15 metų 
būdami Tautų Lygos globo
je,; daugelis Saar gyventojų 
vis tiek jautėsi svetimšalių 
pavergti ir paniekinti, lyg 
būtų žemesnės rūšies žmo
nės. Visą tą laiką nagus 

dšskėtę Francijos imperialis
tai taipgi tykojo pasigrob
ti Saarą. Iš Francijos pu
sės buvo iškasta tuneliai, 
kuriais .Francūzai kasė sau 
anglį ir geležį iš po Saar že
mės.
Tautų, Lyga Pripažinsianti 

Saarą Vokietijai
Hitlerio priešininkai rei-

prieš pervedimą Saar Of1 
kieti j ai, tai Saar kraštas tU-! 
r i ir toliau pasilikti Tautą 
Lygos žinyboje; Tautų Ly-‘ 
gos taryboje dar nėra, vie
nos del to nuomones; bet. t 
laikraštiniais pranešimais iš 
Genevos, net jeigu 35 nuo
šimčiai gyventojų pasisako 
prieš Hitlerį, vis tiek Saar 
būsiąs sugrąžintas Vokieti- • • *• jai.

» • f i •',1

Tūkstančiai žmonių, Hitr 
lerio priešininkų, jau pasi
ruošę bėgti iš Saar, bijoda; 
mi žiauraus nazių keršto. 
Grūmoja Atsiimti Klaipėdą, 

Danzigą ir Prisijungi' 1
Austriją

, Berlyne ir kituose Vokie- 
tijos miestuose hitlerininkai 
rengia iškilmes, apvaikščios . 
ti Saaro sugrąžinimą Vokie-: • 
tijai. Sykiu jie‘tvirtina fea- j 
vo pasirįžimą pajungti Hit
leriui ir kitus vokiškus sįcly* • 
pus. “Westphalian Gazette” r 
rašo: u.. .

uVokiečįų laimėta .wR1* 
lė Saar krašte atsilieps nųp 
Austrijos iki Klaipėdos, 
Danzige ir visur, kur tikra 
yriška širdis kenčia už Vo* 
kišką idėją.”'

Tai yra storas pagrųnio; 
jimas Smetonos valdžiai 
Klaipėdoje.
Saar Svarbus Pramoniškai

Saar krašte yra 770.000 
gyventojų, nors jo plotas 
tik 740 ketvirtainiu myliu. 
Tai yra viena iš tirščiausiai S 
apgyventų vietų. Saar ne
paprastai turtingas anglies 
ir geležies kasyklomis ir fa
brikais. Pernai jaiųe iškas
ta 13.000.000 tonų anglies; 
o geležies ir plieno pagamin
ta ketvirtadalis to daugio, 
kaip Anglijoj.

Daugiau Anglu Sugrįžta 
Negu Svetur Išvažiuoja

LONDON. — Per pasku
tinius keturis metus viduti- , 
niaį - “ 37,072 Anglijos,pįliė-, 
čių. kasmet iš svetur sugrĮ-., d 
žo daugiau, negu iŠ Anglu 
jos išvažiavo į kitas šalis. O 
per dešimtį metu pirm ba* ' ( ‘ 
saulinio karo 1,932,831 dau
giau emigravo iš Anglijos, . 
negu iš užsienių parvažito .
VO. •> :

.< t 'ĮvJ
Dabar daugiausia sugrįži

mų yra iš Jungtiniu Valsti
jų, kur siaučia didžiausias 
krizis ir kur nėra bedar- 
biams jokio užtikrinimd 
pragyvenimui. j. J

VIENA.—Austrų fašistai 
areštavo kelis hitlerininkus 
Lambache, kurie * pradėjo 
užmegsti ryšius su savo sėto 
rais, įkalintais koncentraci* 
jos stovykloje.
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4r Smetona Baus Hitlerininkus?

Kaune eina garsioji Klaipėdos hitleri
ninkų byla. Apkaltinta y^a. virš šiiptąs t 

' Žmogių. J'----  - - - ------ ■ • ek »
davystė’\ nes jie rengę ginkluota sukili
mą prieš Smetonoš valdžią ir ‘ norėję e 
Klaipėdą sugrąžinti 'prie’ ‘ Vokietijos1. 
Smetonos valdžios prokuroras “daugeliui? 

k kaĮtįn uju reikalauja mirties bausmės.”
7 Šios bylos politinė reikime’ yra labai 

svarbi. ad hitlerininkai stengėsi Klai
pėdoje pravesti Vokietijos' Hitlerio pla
nus, tai abejonės negali būti ir Smetonęs 
valdžiai tas nebus sunku įrodyti. Bet ar 
Smetonoš valdžia išdrįs kirsti į akį Hitle
rio valdžiai? Ar Smetona išdrįs’bausti 
Hitlerio agentus?

Lietuvos teismas neveikia savavaliai. 
Jis išne$ prieš hitlerininkus tokį nuo
sprendį, 'kokį padiktuos diktatorius Sme
tona. Patsai teismas yra tik savo rūšies 
sorkės, iegališkumo maska. Reikia ne
pamiršti, kad Smetonos valdžia užglostė 
Vokietijos hitlerininkų užpiušimą ląkūnų 

' Dariaus J ir Girėno. Jinai paslėpė tą 
žmogžudystę. Nesinori tikėti, kad dabar 
Smetona {norėtų rimtai susipykti su Hit

leriu. i

Jiems primetama- •“tieMyriės' iiš-1

prie ’ ' Vokietijos1.

skelbti kankiniu, visai apie jį riiitiįo. Ka
me dalykas? 0 gal todėl, kad vyskupo 
misija eina tik taip, kajp kunigo Keme
šio ėjo? Lietuvos Vyčių organizacija 
skundžiasi, kad kun. Kemėšio pamokslai 
paskandino ją ant deVynių šimtų dolerių 
į skola^J i O -maldomis' skolų neatmokėsi.

. .Pats kun. Kemėšis, nieko nepešęs, movė 
ątgal Lietuvon pas Smetoną ir keikiasi 
ant viso Kauno, kad jam biznį Ameriko
je sugadinę tie prakeikti komunistai, ku
rie kiekvieną jo mitingą pasveikinę su 
šimtais lapelių. i

! (I : i> į į r 11

Gražus Biznis iš “Lituanica II”
į Grigaitis labai susirūpinęs. Jis pasi
kvietė talkon “Altass” finansų komisiją 
išblaškymui tų visų gandų, kurie eina vi
sose lietuvių kolonijose apie “Antro Skri
dimo” finansus. Jis bando parodyti, kad

i )“Nla|ujtieįųri biznis; [nieko nelaimėjo iš 
“Antro Skridimo” biznio. O ta “finan-

’ sų” komisija’ žinoma, taip pat yra to pa- ; 
' ties 'liadjieninio plauko ‘ir viso 'to biznio 
. žmonės. ! i i

Nežiūrint to, mums atrodo, Grigaitis 
’ savū tikslo neatsiekė, finansų komisijos 
raportas' bene tįk ' daugiau patvirtino 
šiuos gandus. Ką gi tas raportas paro
do? Jis parodo, kad “Altass” buvo surin
kęs $32,043.14. Kam tie pinigai buvo iš
leisti? Well, komisija sako, “lėktuvas su

• įtaisomis ir instrūmentais kaštavo $19,- 
330.22.” Taip pasakyta komisijos rapor
te. Vadinasi, $12,712.92 išėjo visokiems 
“gužikučiams”, “maršrutams”, stebuk
lingiems “kitiems reikalams”, “mecha
nikams”, “lakūnams” ir kitokiems sutvė
rimams.

[■•ew

Va t rii$ Koncen traci 
jos Stovykloje

•'1 ' i . > i •

Kunigų. “Rytas” Nespėja Vytis
Kunigų “Darbininką”

Gruodžio 18 d., 1934 m., Kauno kunigų 
“Rytas” turi perspausdinęs straipsnį iš 
So. Bostono kunigų “Darbininko”, kuris 
buvo užvardintas “Revoliucijos Laimėji
mai”. Tame straipsnyje “Darbininko” 
redaktorius cituoja neva Maskvos J'tįrsCV- 
dą” už 1934 metus. Bet kuomet mes pa
rodėme, kad “Darbininko” redaktorius 
meluoja, kad tokių dalykų “Pravdoje.” 
nėra, tai tas kunigėlis prisipažino, kad jis 
melavo, kad jis citatas ėmė ne iš “Prav- 
dos’\ bet iš kokios ten vieno ruso balta
gvardiečio knygos. O dabar šitą mela
gingą straipsnį perspausdino Kauno 
“Rytas”,-kaip kokį gryną pinigą. Tai to
kiais raštais savo skaitytojus maitina 
klerikalinė spauda.

Prisipažindamas save melagium. “Dar
bininko” redaktorius padarė melagium ir 
“Ryto” redaktorių.

Visas šitas “Darbininko” ir “Ryto” 
redaktorių susikompromitavimas iškilo 
deleį vyskupo Matulionio. Bandė jį nu
plauti, bandė pateisinti jo kontr-revoliu
cinius darbus Sovietų Sąjungoje, bet taip 
nepavyko, kad patys pirštus nudegė. Sa
koma, kad vyskupas Matulionis irgi la
bai nusivylęs. Jo misija Amerikoje la
bai nesisekanti. Katalikai ;darinnijiJ<ąi 
pinigų neduodą. Lh/JLvi? •

Vienas airišis vyskupas pareikalavus,, 
kad Matulionis liautųsi taip neišmihtin- ' 
gai bizni varyti. Jis esąs įsitikinęs, kad 1 
vyskupą^ Matulionis neatsiekia savo, fik’... 
šio. Jie verkia važinėdamas, kad jam 
Sovietų Sąjungoje reikėjo užsidirbti duo
ną, tuo pačiu kartu biblija sako,_kad die
vas įsakę visiems “iš prakaito kaktos sa
vo valgyti duoną.” Parapijopaį. ąįškiąi 
mato, kaįi čia vienas iš jų.meluoja: ą?ba. 
biblija, a^ba Matulionis. \

. Todėl airišis vyskupas sugalvojęs nau
ją būdą ĮVJatulįonio misijos pagerinimui. 
Jis parąšęs trumpą maldą už “Sovietų 
Sąjungos žmonių dūšias” ir prisakęs Ma
tulioniui išsiversti ir kalbėti ją savo sų- 
^riijįkimjiose. Be to, ta malda esanti at
spausdinta ant atskiros popierę^r.pąr-n 
Ifivinėjama parapijonams. * šitaip, ma-

yjehų šūviu du-zuikius nušauna: pa- 
jneldžia prie (Įievo ir vyskupui Matu- 
jmilii kįšenius pripildo. - . . ...........

y*Kąip tėn nebūtų, bet S.o. Bostono “Dar
as?, kuris iš sykio taip drą-

kareiviai. Nepraeidavę) tos 
dienosi * kad nebūtų j “naujie
nos” : Vis ką hors Terorizuoda
vo. Puskarininkas Tomašiū
nas, būdamas girtas, kartą at
vedė su savim yisą' kuopą ka
reivių į kameras ir davė įsa
kymą, kad visi tuč tuojaųs at
sigultų ant narų. O kas ne
atsiguls, tas bus sušaudytas, 
tas buvo vakare vasary, 1930 
m. Tomašiūnas pradėjo skai
tyt, viens, du, trys, iki penkių. 
Visi jau turėjo gulėt. Po to, 
Tomašiūnas ėjo tikrint ar visi-
guli nusirengę drabužius. Aiš- jų metų samdiniams (bernams) 
kus dalykas ne visi galėjo sus- 
pėt nusirengt, už tat visus už
rašo karceriu.

Tąip kankino fašistų kon
centracijos stovykloj Lietuvoj.

Ten Buvęs.

vot. už ąavo reikalus, turės 
nusileist}. ■ t » ( : n

Sustreikuodami ii1 vieningai < 
laikydamiesi mes be abejo lai
mėsimi

I

Lietuvos Kompartijos
Kauno Rajono Komitetas.

1934 m. spalių mėn.(Nuo “L.” ^pialio
Varnių koncentracijos §tp-, 

vykia, buvo žinoma vieta Lie
tuvoj, kur kankino internuo
tus. Anksčiau, iki 1926 m. 
toj pačioj vietoj' kankindavo 
“nusikaltusius” Lietuvos ka
reivius, o po fašistinio pervers
mo Lietuvoje, kad>a visi kalė
jimai Lietuvoje buvo ' pilni 
komunistų ir revoliucinių dar
bininkų, fašistai įsteigė toj vie
toj koncentracijos, stovyklą, 
kurioje suvarė iš visų Lietuvos 
kampų revoliucinius dar.bi.nin-i 
kus ir valstiečius. , Visą laiką 
Varnių koncentracijos stovyk
los administracija su karo 
komendantu Rudaičiu prieša
kyje, kol koncentracijos sto
vykla egzistavo, internuotus 
kankino.

1929 m. sausio mėnesį, kada 
revpolitkaliniai sėdėjo vakare 
po vakarienei aplink stalą ir 
ramiai sau kalbėjosi, staiga iš
sigirdo šūvis ir lango stiklo 
bruzgėjimas. Politkaliniai at
sigavę nuo išgąsčio pamatė, 
kad buvo paleistas šūvis į lan
gą. ' Jeigu tuo laiku stovėtų 
kas 'prie lango, tai tikrai bū
tų nušautas. Už kelių minu
čių atbėgo į ketvirtą kamerą, 
kur buvo šūvis paleistas, virši
la budelis Urniežius ir pradė
jo tyčiotis, klausdamas ar nė
ra sušaudytų ir sužeistų. Rev- 
politkalinių atsakymas buvo, 
kad taip gali padaryt tik bu
deliai, tada budelis viršila 
Urniežius dar prižadėjo šau
dyt į langus. Budelio pri
žadėjimus buvo išpildytas. Po 
kelių mėnesių jbuvo paleista 
šūviai į penktą kamerą ir į 
šeštą kamerą. 1930 m. buvo 
paleistas šūvis vėl į ketvirtą 
kamerą. Koncentracijos sto
vyklos komendantas Rudaitis 
siuto, o siuto todėl, kad nei 
vienas revpolifkalihys nenu
kentėjo nuo tų' kulkų, tada Ru
daitis išleido įsakymą, kad tas 
kareivis, kuris šaudys į inter
nuotus ir nepataikys, tai bus nu
baustas. Apart šaudymų rev- 
politinternuotus sodindavo kar-

kpręsp.) cerin. Karceryje jusdavo, 
Kirpdavo plaukus nuo galvos 
įr kartu darydavo žaizdas ant 
galvos. Smarkiai sumušti bu
vo dd. Fridmanąs, Abramavi- 
čius ir kiti. Ypatingai Frid- 
maną sumušė, kada. Varniuose 
7-tą spalio revoliucijos sukak- 
tuvę šventė 1930 m. Jeigu 
politkaliniai nebūtų pradėję 
'rėkti, tai Fridmaną būtų už
mušę. O Fridmaną mušė už 
tai, kad jis prieš papuldamas 
į stovyklą tarnavo kariuome
nėj ir pats saugodavo koncen
tracijos stovyklą, kaip ir kiti

Buožės Ruošias Sumažinti 
Bernams Algas

“Liet, žin.” rašo, kad Rasei
nių apskr., “numatoma ir jau 
kalbama, jog ūkininkai nuo nau-

algas žemins. Kaimo darbinin
kai, kurie ir dabar tegauna ma
žą atlyginimą, už savo darbą, 
susirūpinę.”

-i

1934 m.
gruodžio1 16 d. ' •
____ ■' < ____

LIETUVOS ŽINIOS Roo.-
sako, kad iš šalies

Draugai Darbininkai!
Prie Kauno—Babtų plento 

dirba keli šimtai darbininkų 
baisiausiose sąlygose, nustoda
mi sveikatos, kęsdami skurdą 

Už darbą gauna 
užmokestį. Fašistų 
nerūpi darbininkų 
skurdas;, ji bijo be-

Roosevelto Taupunias”, kas 
Liečia Social? Apdraudę1
WASHINGTON 

seveltas
iždo negalėsiąs daugiau duo-i 
ti kaip 100 milionų dolerių 

■reikalams socialės ir bedar
bių apdraudos. Kuomet vi- *; •1 
sos valstijos išleis savo vie
tinius apdraudos įstatymus, r 
tai šalies valdžia tik prižiū- ”• 
rėsianti tokią apdraudą ir ’ 
gal bur biskelį pinigiškai 
paremsianti.

Bet Rooseveltas neparodė 
tokio taupumo, kuomet jis 
bilionus dolerių šalies pini- .

igų pylė į delmonus trus- 
i tams, gelžkeliams ir ban
kams.

Kongresmanas Connery, > 
pirmininkas k o n g r e s inės . .. 
darbo komisijos, pasižada 
kovoti už Lundeen įneštą • •• 
bedarbių ir socialės apdrau
dos bilių H. R. 2827. Jis iš
stoja prieš Roosevelto pri- 
gavingą apdraudą, iš kurios

Mes esam basi ir nuogi, mūsų 
šeimos liko namie be valgio iri 
drabužių, žiemą skurdas dar 
padidės, šalčiai dar žiauriau 
kankins mūsų žmonas ir vai
kus. Fašistų valdžia tik skai
čiuos, kiek yra bedarbių, tik 
duos pažadus ir “gerus” pata
rimus. Iš jos geruoju laukt 
darbo ir pašalpų nėr pras
mės.

Draugai darbininkai. Dabar 
tinkamiausias laikas paskelbt 
streiką ir pareikalaut pakelt 
darbo užmokestį atatinkamai 
mūsų sunkiam darbui. Nebū
kim bailiai ir .drąsiai kovokim, 
nes kitaip nepagerinsim savo 
būvio ir neiškovosim savo rei
kalavimų. Visi darbininkai 
laimi tik per kovą ir streikus. 
Ir mes tik tuo keliu eidami 
laimėsim.

Draugai, n e a tį d ė 1 lodami nei dolerio negautų nei vie- 
prądėkim, kovą . ir sk.elįktnr naš iš. dabartinių 16 milionų 
streiką,, nes čia yra skubus bedarbių. Yra ir daugiau t 
darbas, iy fašistai, ,matydami kpngresiųąnų, Įcurie pritprią, , , 
mūsų vieningumą ir norą ko-'šiam-.biliuį. < <2

ir badą, 
ubagišką 
valdžiai 
vargas ir
darbių nepasitenkinimo ir or
ganizuotų išstojimų ir todėl pri
metanti darbą nežmoniškomis 
išnaudojimo sąlygomis. Darbi
ninkų skurdo gyvenimas aiš
kiausia parodė, kad darbinin
kų laukimas geradarystės ir 
malonių iš valdžios “ponų” ve
da į dar didesnį išnaudojimą, 
badą ir skurdą.

Draugai darbininkai. Gana 
jums miegot ir lenkt savo nu
garas prieš skurdo ir bado fa
šistų valdžią. Jau metas iš* 
stot su 1 savo teisėtais reikala
vimais pakelt darbo užmokės
iu, pagerint darbo sąlygas. 
Geriausias kovos kelias yra 
streikas. Draugai darbinių-’ 
kai, susieikim: visi kartu už
darbio išmokėjimo dieną ar po 
šio atsišaukimo perskaitymo ir 
paskelbkim streiką. . Parody
kim darbininkišką sąmoningu
mą ir savo reikalų supratimą.!

Draugai, artėja šaltą žiema.'

J* * I

■ Darbininkų Tėvynė Garbingai 
Įžengė į 1935 Metus

Nuliūdimas Amerikoje, Anglijoj, Fran
ci j o j, Vokietijoj, visose kapitalistinėse 
šalyse. Visūr įžengta į 1935 ;metus be 
jokiu perspektyvh šviesesnes ateities.

r ‘ ' Kas kita su darbininkų tėvyne. Sovie
tų Sąjunga užbaigė; 1934 metus su di
džiausiais laimėjimais visose gyvenimo 
srityse. Ji pradėjo 1935 metus su per- 
speKtyvomis dar didesnių atsiekimų. Tam 
pasitikėjimui pamatas yra tvirtas. ;

JJaskvos “Pfavda” iš sausio 1 dienos 
I paduodu"’^įūf^neįli žinių apie 1934 metų 
laimėjilnus. Štai kelios:

1934 metų gamyba, rokuojant 1926- 
1927 metų kainomis, buvo vertės apie 39 
bilionus rublių, arba 19.2 nuop. daugiau, 
negu 1933 metais.

Įvedimas į pramonę (dirbtuvių staty
mas, mašinos ir t. t.) siekė apie 21 ir pu
sę bįliono rublių, arba 18.4 nuoš. daugiau, 
negu 1933 m.

Geležinkeliais transportacija pasiekė 
202 bilionus tonų-kilometrų, 18.9 nuoš. 

'daugiau, kaip 1933 m.
. Traktorių pajėga buvo 4,460 tūkstan

čių arklių, arba 39.2 nuoš. didesnė, negu 
buvo 1933 m.

Didžiųjų raguočių gyvulių, skaičius pa
augo 10.4 nuoš., avių skaičius paaugo 3.4 
nuoš., kiaulių—43.9 nuoš.

Masinio naudojimo produktų gamyba 
paąųgo 17 nuoš.

Prekybinių-valstybinių k o o p e ratyvų 
apyvarta pasiekė 61 bilioną rublių, arba 
24 nuoš. daugiau, negu 1933 m.

r Visos šalies įplaukos padidėjo 14 nuoš.
Sunkioji pramonė 1934 metais pravedė 

Antro Penkmečio metinį planą 101 nuoš., 
• tai tyra^ <praienkė 1933 metus ant 26.7 
nuoš.
r H ?. f u- ./A. , i •

Numatoma, kad 1935 metais bus pa
daroma daugiau daiktų, negu tų metų 
plakas reikalauja. “Pravda” apskaito, 
kad bus pagaminta 126.7 tūkstančių trak
torių, ? o < planas tereikalauja 113.3 tūks
tančių..- Sako, kad bus ,gąlimav padarytį 
20 tūkstančių kombainų, kuomet planas 
tereikalauja 16 tūkstančių.

Nežiūrint pusėtinai didelės ir nuosto
lingos sausros daugelyje vietų, Sovietų 
Sąjungos žemės ūkis pralenkė 1933 me
tus ir gyventojams .davė nuo 200 iki 300 
milionų pūdų duonos daugiau. “Šis yra 
didelis laimėjimas koĮektyvip ųkio”, sa
ko “Pravda”.

Šitie? šalti ekonominiai faktai gražiai 
nušluosto nosį visiems, kurię. bando įkal
bėti Amerikos.darbininkams, kad Sovie
tų Sąjungoj žmppės vaikštinėją “suverž
tais pilvais”, kad “dešimts milidnų išmirs

i

Liebknecht
Luxemburg Mėnesinės Nebeatsiranda
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DARBININKU 
SVEIKATA

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

Telephone: Humboldt 2-7964L
Norėčiau, kad duotumėt pa

tarimą per “Laisvę.” Esu mo
teris 42 metų, 5 pėdų’ir 8 co
lių, 175 svarų. Turiu trejetą

Sausio 15 diena pažymi duotį. Jis, kas turi jauni- 
šešiolikos metų sukaktuves mą—turi armiją,” sakė 
po nužudymo Karl Liebk- Liebknecht.

Rosa Luxemburg gimė vaikų ir turėjau vieną persilei-
1 • jį Sveikatą vidutinė, tik

ant kojų esu silpna: turiu iš-

nechto ir Rosa Luxemburg,
heroiškų Vokietijos revoliu- Lenkijoj, 1870 metais.
cinio judėjimo vadų ir įstei- jauna būdama veikė revo- 
gėjų tarptautinio jaunuolių liuciniam judėjime su tuo plėstas gyslas, ir, kai daugiau 

Juos nužudė Vo- laiku nelegališka Lenkijos pavaikščioju, pradeda skaudėt. 
• i ’ j iiv. I _ • i ? . i  _ j • • — T-____ i TmIt? n nri n m nnin n nva n i a n
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i ir tai yra, mano nuomone, pir- ». 
miausia galimybė, ypač kad 
Jums krūtys pasidarė stambes
nės ir jautresnės. Gali būt 
Jums ir taip vadinama gyve
nimo permaina, nes Jūs 42 me
tų, bet čia Jums krūtys imtų 
eiti kiek mažyn ir liaunyn, ir 
paskiau galėtų užeidinėt tai 
karšta tai lyg šalta, dėl kiau
šidžių (ovarų) nebeveikime. 
Gali būti ir taip kokia priežas
tis, kaip mažakraujingumas, 
šiaip bendras apsilpimas, nes 
ir nuo panašių priežasčių mė
nesinės kartais užsitraukia.

Jūs bent kelis kartus buvote 
pat tą patį gydytoją. Jeigu jis 

i iki šiam laikui nieko tikro ne
suranda,. vely eikite pas antrą-.' 
ar ir pas trečią gydytoją, kuris,

judėjimo. <
kieti jos socialistų valdžia. I Socialistų Partija. Būdama 

Paminėjimui jų mirties,'vos 18 metų, jau buvo pri- 
sykiu ir Leninų, sausio 21 d., versta pabėgti į Šveicariją. 
Jaunų Komunistų Lyga per- Sugrįžo atgal 1905 metais ir 
dėm visą pasaulį laikys spe- pradėjo veikti revoliucinį 
cialius susirinkimus. San 
Francisco Jaunų Komunistų 
Lyga susirinks sausio 15 d., 
141 Albion St., pagerbimui 
trijų didžiausių savo vadų— 
Lenin - Liebknecht - Luxem
burg.

Karl Liebknecht gimė 
1871 metais, katįlą jo t.ėyąs 
buvo kalėjime, nuteistas “iš

davystėj ”, — kovoj už dąrbi- 
| ninku klasės reikalus.
K. Liebknecht kovojo už 
darbininkų reikalu^ nuo 
pat jaunystės. Jo augs- 
tas klasinis sųsiprątįmąs.bu? 
vo priešingas militarizmui. 
Ypatingai jis buVo pirmuti
nis organizavime jaunuo
lių. Pakartotinomis pastan
gomis jis galutinai priver
tė Socialdemokratų Parti
jos autoritetus sutverti Jau
nuolių Lygą. “Proletarų 
jaunimas turi laimėti, jei 
kiekvienas atliks savo už-

Jokių priemonių nevartojau 
dėl apsisaugojimo, tik vyras 
saugojos. Bet dabar nežinau, 
kas do priežastis: jau suvir- 
šum du mėnesiai, kaip dingo 
mano mėnesinės. Paskutinį 
kartą turėjau 5 d. lapkričio, ir 
iki šiam laikui neturiu. Jau 
antra savaitė, kaip vaikščioju į 
pas vietinį gydytoją—ir nieko 
nepasako, kas. man yra: ar aš;~ " . .. gal but, geriau istirs ir pažins.’ esu nOscia ar' gal taip kokia I •«. ..• - i.- ‘ ta -, i i • • . i Modernines medicinos pnemo-pnezastis. -Dave kokiu vaistų, ! i . i- .. / • •-n •t , . . 4,., . memis galima pažinti, ar mote-bet nieko nepadėjo. Tik, tuosi . . . .. _ ’ . _ * ....

. . u j -j < ris nescia, jei jai mėnesines už-vaistus begerdama, pasidariau i .. . ,sitrauktų nors ir trejetą dieną. .
Vadinas, jei moteris būtų tik 
dvi-tris dienas apsiveisusi, jau 7 
pažinti galima. Ne paprąstu 
egzaminavimu, bet jos šlapimą 

jiixviiiiQ veltoj «. 11 v. tyi’im u. N cžcios moteries sla~
savęs nieko nesijąučiu, .tik krū-'^imo įleidžiama po oda p.ejei, . 
tys pasidarė lyg kiek pabrinkę 
ir po truputį skauda. Skaudėjo 
kiek ir kryžių, kaip ir prieš at
siradimą, bet įr vėl perėjo, 
kaip aš galėčiau sužinot prie
žastį mėnesinių sustojimo?

Atsakymas

Taip, kaip dabar Jums, 
Drauge, daugęįiuį moterų ten
ka patirtį., Jums gali būti bet 
frejopai. Jūs galite.būti.nėščia,

darbą, bet vėl buvo areštuo
ta 1906 pietais. Ji pabėgo, 
į Vokietiją, kur sykiu su 
Kari Lįębknecht nenuilstan
čiai darbavosi prieš milita- 
rizmo kampaniją. 

f .

Socialistų valdžios vadai 
Ebert, Scheidemann ir N.os- 
ke, Berlyno socialistų poli
cijos viršininkas, suorgani
zavo fašistų banditus, kurie 
sausio 15 d., 1919 metais, 
nužudė Karl Liebknecht ir 
Rosa Luxemburg.

Sausio 21 d. bus rengiami 
ęusirinkimąi Lenino pami
nėjimui perdėm visą Kali
fornijos valstiją. San Fran- 
cis,co darbininkams tą va
karą kalbės Sam Darcy, KP 
13 disfrikto organizatorius, 
tejnoje: Leniniziųąs Vienin
telė Išeitis del Ęęįąrbių. 
Tėpiykite. •

Pacific.

silpna ir nervuota. Gydytojas 
negalįs pasakyti, ar aš esu nėš
čia, ries tik du mėnesiai laiko.

Mano vyras bedarbis, ir 
mums sunku yra. Ąš taip ant

ir už kelių valandų nuo to jai 
įvyksta lyties organuose vidų-.....
je specifiškų permainų, padi
dėjimų. Tatai, žinoma, yra 
boratorijęs metode, ir, gal bū- . 
ti, *Jūsų miestuky tokių moder
ninių priemonių da nėra. Bet 
bent ligoninėj turėtų būti. Ta
čiau ir šiaip, paprastu egza
minavimu Jus galima pažintį, 
nes jau virš dviejų mėnesių, 
kąip nėra mėnesinių,

i
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f

U Šokosi vyskupą Mątulionį-garsinti ir- •

' »<•' H'.-'..f' ■AC ?. W

LiVlBV.fi


Šventės ženklus. Ir to dar budeliui per' 
maža buvot Jis1 da^ troško dau
giau kankinimų. Ir jei papras-

Rochester, N. Y.
Lietuvos Fašistų

Kalėjimuose
(Pabaiga).

Fašistai budeliai pamatę, 
kad nesugeba nugalėti revoliu
cinių politinių kalinių, kad ne
gali sulaužyti jų revoliucinio 
pasiryžimo kovai už revoliu
cinių švenčių šventimą, grie
biasi naujos priemonės. Bū
tent, daugiau aktyvesnius 
draugus tuoj po šventės išvežė 
į devintą fortą, kad, izoliavus 
aktyvesnius draugus, jiems pa
siseks sutrukdyti tolimesnį re
voliucinių švenčių šventimą. 
Bet ir šį kartą apsigavo.

Ir sekančiais 1931 m. revo
liuciniai politiniai kaliniai 
Kauno kalėjime pilnu revoliu
ciniu pasirįžimu ir toliau drą
siai, be baimės švenčia savo 
revoliucines šventes, kaip 1929 
ir 1930 metais.

Baigiant rašyt apie revoliu
cinių švenčių šventimą Kauno 
kalėjime, noriu dar aprašyti 1- 
mos gegužės šventimą 1931 m. 
9-tame forte.

9-tame forte buvo išviso 17 
revoliucinių politikalinių. Buvo 
nutarta švęsti su raudonais 
ženklais, “Internacionalo” dai
navimu ir pranešimais.

Iš ryto, per patikrinimą dar 
nelietė, nieko nesakė ir iki 9 
valandos buvo ramu. Raudoni 
ženklai tebepuošė draugų.krū
tines. Bet tą valandą kame
roj pasirodė forto viršininkas, 
ne visai normalus, girtuoklis 
Valaitis. Tuoj pradėjo sakyt 
pamokslą, kad, girdi, admini
stracija nori išvengti susidūri
mų su politiniais kaliniais: ka
dangi sulyg įstatymų kalėjime 
draudžiama švęsti revoliucines 
šventes, tai todėl jis duoda 5 
minutes laiko, kad draugai pa
galvotų, nusiimtų raudonus 
ženklus, padėtų juos ant stalo 
ir po 5 minučių jam sugrįžus, 
jis juos pasiims su savim. Bu
delis išlaikė savo žodį. Po 5- 

j iu minučių grįžo į kamerą, pa
likdamas sargų būrį už durų, 

i Įėjęs davė komandą sustoti į 
eiles po du, visus apžiūrėjo, 
matė, kad visi su ženklais ir 

į tuoj davė įsakymą sargams, 
, kad įeitų į vidų. Ne įėjo bu- 

■ deliai, bet perkūno greitumu 
Į jie įsiveržė kaip pasiutę šunys. 
Į Jų buvo daug, kad ant vieno 

kalinio užpuolė po 4 sargus; 
Į atsukę kalinių rankas užpaka

lin, jie nuplėšė ženklus, išmetė 
| iš kameros į koridorių.

Su visais apsidirbę, tuoj lie- 
l pė visus draugus perkelti į ki

tą kamerą. Ir čia, kada pol. ka
liniai ėjo koridorium, draugas 
Sniečkus Antanas suriko: “ša
lin fašistų valdžia!” Visi polit.

politiniai kaliniai švenčia savo 
revoliucines šventęs ir kaip bu
deliškai fašistai už tai terori- 

izuoja juos.
Aš ligš'iol aprašiau tik du ka

lėjimus: Kauno ir Ukmergės. 
Bet tas pats buvo ir kituose ka
lėjimuose.

Tas pat buvo ir Šiaulių kalė
jime. Ir ten, nežiūrint žiauraus 
teroro, revoliuciniai politiniai 

i kaliniai švęsdavo savo revoliu
cines šventes,o budeliai puldavo. 
Ir ten teroras prasidėjo maž
daug 1929 metais. Už revoliu
cines šventes iš pradžios bau
dė nuo 2 ligi 5 parų karceriu, 
paskui dviem savaitėm be pasi
vaikščiojimo, o ant galo nuo 2 
ligi 4 mėnesių be pasimatymų 
ir maisto iš laisvės, ir t.t. įjung
dama į tą laiką 2 savaites be 
pasivaikščiojimo, be korespon
dencijos gavimo.

Visi kalėjimai buvo apdova
noti ypatingais budeliais. Kau
nas — inkvizitorium - sadistu 
Korsakevičium; Ukmergė —• 
Raupiu Kaziu <ir t.t. Taip ir 
Šiaulių kalėjimas pasižymėjo 
savo budeliu sadistu—tai kor
puso vyresnysis prižiūrėtojas 
šakėnas Antanas, arba kaip ka
liniai jį vadindavo “Satana” 
(šėtonas).

Kada ir kur būdavo užpuo
limai ir mušimai, visada tam 
vadovaudavo šakėnas, kurio 
kraujas persisunkęs sadizmu 
dar iš tarnavimo caro kalėji
muose.

Ypatingai sunkiai nukentėda
vo revoliuciniai politiniai kali
niai Varnių koncentracijos sto
vykloj už revoliucines šventes. 
Jei kalėjimuose tik baugindavo 
kariuomene, skleisdavo gandus, 
kad šaudysią (Ukmergėj), tai 
Varniuose tai tikrenybėj dary
davo (1927 m.).

Jau nekalbant apie tą istori
nį įvykį, kada 1927 m. per 1- 
mą gegužės šventimą netik tą 
dieną šaudė į kameras, bet pas
kui net apie 10 draugų perdavė 
karo lauko teismui, 'iš kurių ke
turis, tarp jų vieną moterį, pa
smerkė mirtimi už šventimą. A- 
pie tą istorinį įvykį draugai 
atskirai rašo. Aš čia tame 
straipsnyj noriu aprašyti vie
ną revoliucinę šventę, kuri 
taip pat ryškiai vaizduoja, kaip 
ir prie kokio teroro koncentra
cijos stovykloj tekdavo švęsti 
revoliucines šventes.

1-ma gegužės 1930 m. Varnių 
koncentracijos stovykloj. Buvo 
nutarta švęsti su raudonais 
ženklais, dainomis. Iš pat ryto 
visi pasipuošė savo geresniais 
rūbais, prisisegė raudonus žen
klus ir organizuotai, tvarkingai,

kaliniai vienu balsu atsakė išsirikiavę eilėmis po 4, išėjo 
“Valio!” Vėl praskambėjo drą- visi vyrai į savo kiemą, o mo- 
saus revoliucionieriaus draugo j terys tokia pat tvarka į savo 
Sniečkaus žodžiai: “Šalin fašis- kiemą. Atrodė kaip tikra dė
tų budeliai, tegyvuoja Komunis- monstracija. Kadangi stovykla
tų Partija!” Tada ne tik poli
tiniai kaliniai, bet ir krimina
listai atsakė ilgu, ilgu “Valio!”

Budeliai norėjo pulti,'bet pa
bijojo politinių kalinių drąsumo, 
pasiryžimo, jų stiprios revoliu
cinės valios. Nuvedė draugus į
naują kamerą, o buvusioj ka- 

, mero j ir taipgi pas kiekvieną 
draugą atskirai padarė kratą. 
Per kratą atėmė visus rašinius 
ir kai kurias knygas bei žurna
lus. Kratai pasibaigus, sugrį
žo draugai kameron pakeltu 
ūpu, augštyn iškeltom galvom ir 
krūtinėm sustoję, sutartinai 
pradėjo dainuoti “Internaciona
lą.”

Už šventimą visi buvo nubau
sti 4 mėnesiams. Dalis draugų 
buvo dar nubausti tamsiu kar
ceriu už “pasipriešinimą” admi
nistracijai. Iš nubaustųjų bu
vo: Jasutis Aleksas, Vilkoriš- 
čius Jochelis, Rudašauskas Kal- 
manas ir kiti.

Iš viso parašyto jau gan vaiz
džiai matomi, kaip revoliuciniai

tai varo į karcerį vieną kitą, tai į ', ' ' •
tą syk, tai yra 1-mą gegužės Kuh; J. Jakšys Paląidbjo An- 
1930 metais, visus draugus su- taną šaciką Į Skirtingas Kapi-
varė į gilų skiepą (urvą), kur 
dar gulėjo supuvusios bulvės. 
Urvas buvo šlapias, šaltas, vi-
sa'i be oro, nebuvo kur nei at
sisėsti, nei atsigulti ir net sto
vėjimui neužteko vietos 60-čiai 
žmonių. Mažą langelį užkišo 
šlapiais skudurais, kad draugų 
balsai nebūtų girdimi, kas dar 
pasunkino padėtį. Oro ant tiek 
trūko, kad draugai gulėjo ant 
šlapios žemės prie durų skylu
čių, kad nors biskutį oro iš ten 
įtraukti į krūtinę. Taip jie iš
buvo visą dieną.

Bet revoliuciniai politiniai ka
liniai į nieką nežiūrėdami tame 
šaltame, tamsiame, be oro skler 
pe, dainavo mūsų kovos himną 
—/‘Internacionalą” ir kitas re
voliucines dainas.

Ir tuo komendantas Rudaitis 
nepasitenkino. Jis dar tą pa
čią dieną, t.y. 1-mą gegužės, pa
siuntė raportą Telšių apskrities 
komendantui, kad revoliuciniai 
politiniai kaliniai šventė revo
liucines šventes, dainavo revo
liucines dainas ir kad priešinosi 
administracijai. Tuoj pribuvo 
apskrities komendanto įsakymas 
nubausti visus 5 paroms karce
riu.

Tuoj po šventės varo į karce
rį. Į kiekvieną karcerį sodino 
po 10 žmonių. Karceris — drėg
nas, šaltas, mažas kambarys. 
Yra tik viena lova, ant kurios 
prisispaudę vienas prie kito 
tilpdavo 5 žmonės. Miegodavo 
visi iš eilės. Oro nebuvo, šito
kios karcerio sąlygos labai 
blogai paveikė į draugų svei
katą. Dauguma gavo reumatiz
mą. Ir dar daugiau. Vienas 
draugas, galima sakyti buvo 
sveikiausias, antroj karcerio 
dienoj, visiškai nusilpo, kad jį 
ant rankų nešte išnešė iš kar
cerio į kiemą. Bet budelis Ru
daitis ir su tuo nesiskaitė. Da
vęs draugui pusę dienos ‘pasil
sėti” vakare vėl nuvarė į kar
cerį ir už “poilso laiką” turėjo 
paskui atsėdėti.

Toks ta'i žiaurus teroras ir 
Varnių koncentracijos stovykloj 
ryšyj su revoliucinėmis šventė
mis.

Taigi, matom siaučiantį fa
šistinį terorą Lietuvos fašistų 
kalėjimuose. Matom didvyrišką 
revoliucinių politinių \kaliniu re
voliucinį pasirįžima. Kas teikia 
revoliuciniams politiniams ka
liniams tą revoliucinį pasiriži- 
mą? Jiems teikia tą nasirižimą 
jų įsitikinimas, jų didžiulė ne
apykanta nykstančiam kapita
lizmui, neapykanta fašistų dik
tatūrai ir pasirižimas kovoti tol 
prieš ja. kol darbininku klasė, 
kompartijai vadovaujant, galu
tinai laimės, kaip tai laimėjo 
jau 17 metu tam atgal darbi
ninkai Rusijoj ir kurie šiandie
per antrą penkmetį vykdo be- 
klasinės socialistinės visuomenės 
pastatymą. Joks fašistinis tero
ras, kaip žiaurus jis nebūtų, ne
sulaužys to revoliucinio pasirįži-|

aptverta tiktai vielomis, tai vi-1m0’ 
sam Varnių miestelyj buvo ma
tyt ta kalinių demonstracija.

Stovyklos administracija taip 
pat iš anksto buvo pasiruošusi 
pasitikti demonstruojančius re
voliucinius politinius kalinius.

Fašistai kankino, kankina 
ir kankins tol, kol viešpataus, 
kol jie galės nors fiziniai nukan
kinti revoliucinius politinius ka
linius. Bet revoliuciniai t politi- 
nia kaliniai buvo ir lieka kovos 
pavyzdžiu visiems darbo žmo

nes, Negu Velionis Reikalavo 
■ ■ ' .

Velionis Antanas šacikas 
(angliškai vadindavosi Shack) 
buvo narys L.D.Š. 11 kp. Prieš 
pat mirsiant buvo, padaręs tes
tamentą—will, kam ir ką pa
lieka. Ir paragrafe 5 yra pa
sakyta, kad palieku $50 del 
loto-dnuobės Mt. Hope kapinė
se. Prižiūrėtojais to visko pa
liko Vincent Motiejūnas, jo 
moteris ir Joseph Putrin.

Testamentas-will padarytas 
per Barker-Carver advokatus, 
827-830' Genesee Valley Trust 
Bldg., Rochester, N. Y., laį)k. 
2d., 1934 m.

Mt. Hope kapinės yra lais
vos, kur laidojama be bažny
tinių apeigų. O velionis šaci
kas nebuvo parapijonas ir nei
davo bažnyčion, tad į “will” 
irgi buvo įrašęs, kad palai
doti Mt. Hope kapinėse. Ta
šius kun. Bakšio godumas del 
$10 privedė, kad laidoti su 
bažnytinėmis apeigomis ir pa
laidojo Holy Sepulchre kata
likiškose kapinėse, ant Lake 
Avė.

Čia Dar Neviskas
Velioniui esant ligonbutyj, 

kun., Bakšys buvo nuėjęs ir 
norėjęs duoti komuniją su pa
skutiniu patepimu. Bet velio
nis atsisakė turėti ką bendro 
su kun. Bakšiu ir liepęs apleis
ti kambarį. Ir tik velioniui nu
stojus nuovokos, vokiečių ku
nigas pašventino.. Matyt, kun. 
Bakšiui pritrūko drąsos.

Prižiūrėtojai yra parapijo- 
nai, tai, žinoma, jie negalėjo 
eiti prieš dvasišką patvarky
mą. Bet kun. Bakšys Gorėjęs 
dar ir kitą $10 gauti, tai būtų 
padaręs velionį parapijonu jau 
po mirties. Matote, įtraukti į 
parapijos knygą—nedaug dar
bo, o ant $10 negalima spjau
dyti. Tačiaus Motiejūnai atsi
sakė duoti antra dešimkę, o 
kun. Bakšys uždyką nedirbo, 
nepadarė velionio parapijonu 
nei po mirties. Tad velionis ne
buvo parapijonas ir nepadarė 
parapijonu, bet laidojo ir pri
ėmė bažnyčioje neparapijoną. 
Reiškia, svieto marnastys pri
vedė kun. Bakšį prie smertelno 
grieko, leisti bedievį į bažny
čią, ir nusižengimo prieš žmo
niškumą neišpildant velionio 
paskutinio reikalavimo—palai
dot skirtingose kapinėse. Sar
mata taip daryti dvasiškam 
vadovui.
Ką Parapijonai Turi Daryti?

Jeigu už panašius laidoji
mus nieko nelieka finansiniai, 
ir tai parapijonai turėtų su
drausti kunigą, kad neleistų 
nešti į bažnyčią visokius nepa- 
rapijonus. Juk tas nepirmas 
atsitikimas. Bažnyčia, kaip 
dievnamis, vieta melstis ir duo
ti paskutinį patarnavimą tik 
parapijonams, o ne kokis pa
prastas budinkas, kur nešti vi
sokius “bedievius/’ Bet jeigu 
kunigas daro del svieto “mar- 
nasčių,” tai parapijonai turėtų 
protestuoti. ,

Kamo Brolis.

Visa stovykla buvo apstatyta 
kariuomene, kurios priešakyj 
buvo žinomas budelis komen
dantas Rudaitis (paskui pats 
pakliuvo kalėjiman už vagystę).

Komendantas Rudaitis įsakė 
revoliuciniams politiniams kali
niams eiti į kameras. Kai pasta
rieji atsisakė, buvo atidaryti 
vartai ir įleista į kiemą kariuo
menė, kuri tuoj puolė revoliuci
nius politinius kalinius, šautu
vų buožėmis ėmė mušti ir 
stumti į kameras; vieną draugą 
net kardu įdūrė. Ir taip jėga 
jie galų gale suvarė visus į ka-* 
meras. To dar neužteko. Tuoj į 
kamerą atėjo tas pats Rudaitis, 
įsakė visus išrikiuoti po du į 
eiles ir keletą puskarininkų ėjo 
prie kiekvieno ir plėšė raudonus

nėms.
Todėl mes visi turim rūgintis

padėti revoliuciniams politi
niams kaliniams jų sunkioj ko
voj prieš fašistinį terorą ir
bendrai prieš buržuaziją. Ir A-
merikos lietuviai darbininkai tu-' 
ri jiems padėti. Todėl išplėskim
Mopro darbą, plačiai organįzuo- 
kim parama Lietuvos revoliu
ciniams politiniams kaliniams.
Maskva,
1934 m. gruodžio mėn. 13 d.

Samara.—Sovietu teismas 
nusmerkė sušaudyti plėšikų 
vada F. Mironovą; o ketu
ris kitus jo šaikos narius 
nuteisė 5 iki 10 metų kalė
jimo.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
•naujus paveiks

lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mą. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos priėina-
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St„ kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y. 

Tel.: Glenmore 5-6191

Naujos Knygos
Tuojaus Jas įsigykite

PARAŠĖ A. BIMBA

Kodėl Turės Įvykti Komunizmas?

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

Naujas Karas
Parašė V. ANDRULIS 
28 puslapių, kaina 5c.

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

136 puslapių, kaina 25c.

Knyga labai turininga moksliniais straipsniais, informacijomis 
ir statistikomis.

Kaip Dabar Atrodo Lietuva?
Paraše J. P. MIULERIS 

80 puslapių, kaina 10c.

Rašo apie tai ką jis ten matė savo akimis.

■K ’į I

Darbininkų Kalendorius
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “VILNIS”
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Krikščionybė ar Komunizmas?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

Du keliai, kuriuo iš jų turi eiti darbo žmonės?;
i ' i • i < Ii ' i > ‘ ’ 1 I ,

Kunigas S. Kneižis parašė paskaitą, kur nurodoma ’ 
nelygybė ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę. . 4 ;

, * • i * 1 1 ’ ! <

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

klasė pasiliuosuos iš kapitalistinės priespaudos.

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

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

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

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?
i f i • *

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS—VERTĖ LAISVIETIŠ

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisvė,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Ketvirtas Puslapis
____________ į > . ; : i , - . ■

Antradienis, Sausio 15, 1935

ALD.LD. Ketvirto Apskričio Reikalai
Metinės Konferencijos 

Protokolas
Konferęncija Įvyko 30 d. 
Gruodžio, 1934, LMD Name, 

s 142 Orr St., Pittsburghe
Apskričio organizatorius, P. 

J. Martinkus, atidarė konferen
ciją 1:QP vai. dieną. Vardošau- 
kis 4-to Apsk. Komiteto: nesi
randa 1 komiteto nario. Rinki
mas konferencijos komiteto: iš
rinkta A. žvirblis pirmininku, 
J. Urbonas — sekretor. Man
datų komisija: D. Lekavičius, 
H. Bogužienė. Rezoliucijų komi
sija: M. Janavičienė ir A. K. 
Sliekiene.

Skaitytas protokolas iš vasario m. 
konferencijos, kuri buvo laikyta 1335 
Medley St., likos priimtas su viena 
pataisa, kur buvo užrašyta, kad 4-to 
apskr. komitetas gali aukauti pini
gus kam nori, turėjo būti: kur yra 
tikrai reikalinga, ne kam nori, su ta 
pataisa priimtas vienbalsiai.

Mandatų komisija raportuoja: 33- 
čios kuopos delegatai—A. K. Slie
kiene, A. Žvirblis; 40-tos kp., Mc
Kees Rocks—A. Jankauskas; 61-mos 
kp., Courtney—D. P. Lekavičius, 
74-tos kp., New Kensington—J. Ja- 
sedavičia; 87-tos kp., N. S. Pitts
burgh — A. Simonaitis, J. Kudis, 
H. Bogužienė; IŠO-tos kp., Wilmer
ding — F. Vilkas, J. Piontka; 236- 
tos kp., ^Washington — M. Janavi
čienė. Viso 7 kuopos su 11 delegatų, 
komiteto nariai 5, sykiu yra 16 kon
ferencijos dalyvių ir 2 svečiai.

Komiteto ir Komisijos Raportai1
Organizatoriaus P. J. Martinkaus 

raštiškas raportas priimtas. Finansų 
ir protokolų sekretoriaus raportas iš 
veikimo ir finansų: įplaukų per 1934, 
$150.68, išlaidų $128^03, balansas 
$22.68. Paskola atmokėta $2, sykiu 
ižde randasi $24. Kasininkas su ra
portu sutiko ir likos priimtas. Lite
ratūros agento P. J. Martinkaus ra
portas: Parduota 1934 metais lai
kraščių ir knygų už $348.72, tai yra 
sykiu su anglų kalboj literatūra.

J. Urbonas raportavo iš priešfa- 
šistinio ir prieškarinio veikimo 
Pittsburghe. Raportas priimtas. H. 
Bogužienė iš moterų veikimo ir or
ganizavimo raporto neturėjo, kadan
gi jai laikas nedaleido veikti. ~ 
rengimų komisija raportavo, kad su
rengė 1 Makarienę, 1 pikniką.

Delegatų-Kuopų Raportai
83 kp. turto turi $10.05, knygų už

Pa-

sideda iš 38 .draugijų. Atstovu 
apsiėmė A. Pipiras, kurįs jau, 
pirmiau veikė toje srityje.

A. Pipiras išdavė raštišką ra
portą iš tarptautinės mokyklos 

' konferencijos, kad nutarta į- 
• steigti nuolatinę mokyklą Pitts

burghe su 1. d. kovo, kurios į- 
steigimas ką'inuoja apie $1,000. 

. Nutarta, kad 4-to apskričio ko- 
, mitetas prisidėtų prie to darbo 

ir pagelbėtų įvykdyti mokyklą.
Nutarta, kad komitetas su

rengtų didelį koncertą spaudos 
naudai.

Kadangi konferencijai jau 
buvo trumpa laiko; tad, nutarta, 
kad: apskričio komitetas paga
mintų ir pasiųstų rezoliucijas 
teisėj ains, reikalaujant > laisvės 
Scottsboro berniukams! . 1 Tom 
Moontey ir kitiem politiniam ka
liniam. Skaitytos komisijos pa
gamintos rezoliucijos ir pr.iim- 
,tos; jos telpa spaudoj.

Į komitetą 19Š5 metams vien
balsiai išrinkti: P. J. Martin
kus, A. Pipiras, J. Urbonas, J. 
Kazlauskas, A. Simonaitis, J. 
Gasiunas, A. K. Sliekiene. Kny- 

igų rėkavimo komisija A. žvir
blis, J. Gasiunas. Sekančią kon
ferenciją sušaukti pavesta 
mitetui.

į)kdėjo pamatą veikimui Pitts- 
būrglie ir apielinkėj del bedar
bių biliaus. Prieš minėtą kon
ferenciją buvo tik mažas, lai
kinas komitetas. Ši konferenci
ja išrinko didesnį komitetą, 
kuris turės veikti tarp konfe
rencijų; jame yra 21 delegatų 
iš įvairių tautų ir pažvalgų. 
Šis komitetas jau atliko dau
giau darbo, kaip prisirengime 
prie, bedarbių biliaus kongre
so, taip ir kitais reikalais, susi
rišusias su bedarbių bilium.

Gruodžio 16 d. konf. del su
organizavimo darbininkų mo
kyklos prie Tarptautinio Dąr- 
bininkų Knygyno, kuri galėtų 
ant sykio lavinti 30 mokinių. 
Šioj konf. dalyvavo 80 delega
tų nūo 30 skirtingų draugijų 
bei kuopų.

Gruodžio ,22 d.- įvyko konf. 
delegatų; išrinktų Į važiuoti į 
Bedarbių Biliaus Kongresą, ir 
pašalinių. Konf. buvo skaitlin
ga;.

Ketvirtas apskritys turėjo 
parengimų bei prisidėjo prie 
kitų tautų sekančiai: 1 pikni
ką ręngė patsai apskritys; pri
sidėjo prie 3 tarptautiškų pik
nikų; surengė 1 konceitą “Vil-

nies” naudai; prisidėjo prie 1 
tarptautįnio ^koncerto; surengė 
1 vakarienę su šokiais; 1 ma
sinį mitingą del Pirmos Gegu
žėj; vienus debatus su social- 
fašįstąis (jų .debatprius neatsi
laikė.)

Laiškai išsiuntinėti kuopoms 
ir kitoms įvairioms įstaigom^ 
sekančiai: $u paraginimu kuo
poms rengtis prie apvaikščioji- 
mo Pirmos Gegužes; su lape
liais ir tikietąis del apskričio 
pikniko; su užkvietimu pusme- 
tinėn apskričio- konferencijon 
per du sykiu; del “.Daily Wor
ker” kvotos ir Tarptautinio 
Darbininkų Knygyno; su už- 
kvietimų kuopų metinęn kpn- 
ferepcijonj p'akvitavipiais ir 
padekąypnejnisj “V i 1 n i e s” 
spaustuvei ■ dęl i‘V” naudai 
koncerto, .kalendorių ir kitais 
reikalais; “Laisvei” su prane
šimais apskričio- reikalais; AL
DLD Centrui; Dr. J. J. >Kaš- 
kiaučiui del prakalbų maršru
to; taipgi kitokiais reikalais; 
sykiu išsiuntinėta 69 laiškai.

Kuopos ir Nariai
čia parodysiu skaitlinėmis 

narių stovį bėgyje trijų metų :

Komitetas.
Ragina kūOĮpas ir narius 

remti kųngresą ir Bedarbių Bi- 
lių HR 7598.
Užgiria Visuotiną Lietuvių Su

važiavimą

ALDLD Ketvirto Apskričio 
konferencija, įvykusi gruodžio 
30, užgiria sumanymą šaukti 
Visuotiną Lietuvių Suvažiavi
mą kovai prieš karą ir fašiz
mą ir ragina visus tą sumany
mą remti ir delegatus siųsti.

Konferencija instruktuoja 
ALDLD Ketvirto Apskr. Ko
mitetą reikale rūpintis pasiųsti 
delegatą į tą Suvažiavimą.

Rezoliucijų Kom.:
E. Sliekiene, 
M. Yanavičiene.

Finansų Sekr. Raportas
Kuopos Užsimokėję Apskričiui Duo

kles už 1933 m. 
13 narių 

narių 
narių 
narių 
narių

40 kp.
61 kp.
74 kp.
87 kp.

236 kp.

u z 
už 
už 
už 
už

7
18
30
15

.90
1.50

.75

ko-
Miestas 1932 1933 1934 Daugiau 

ar

Pirm. A. žvirblis.
Sekr. J. Urbonas.

Sekretoriaus Raportas Meti
nei Konferencijai už 1934 m.
Draugės ir Draugai Delegatai!

Šį raportą prisieina išduoti už 
visus metus. Tur būt draugai 
žinote, kad jūsų kuopos nepri- 
siuntė delegatų į pusmetinę 
konferenciją. Tas parodo, kad 
kuopų nariai mažai kreipia aty
dos į organizaciją. Draugai, 
taip darant mes darom žalos

33 
40 
61 
74 
87 

101 
106 
111 
156 
180
236 Washington,

Soho, Pittsburgh, Pa. 
McKees Rocks, Pa. 
Courtney, Pa.
New Kensington, Pa.
N. S. Pittsburgh, Pa. 
Steubenville, Ohio 
Ambridge, Pa.
S. S. Pittsburgh, Pa. 
Carnegie, Pa. 
Wilmerding, Pa.

Pa.

matote iš
4

Draugai, kaip 
skaitlinių, tai 1932 metais 
apskričio ribose buvo 145 na-

145 162 123

'$•1,' lieka $2. Šerai: “Vilnfes” $10, 
“Laisvės” $10. Viso apsk. turto 
$44.65. R. Mizarai dar neatmokčta 
skola, $22.20.

Iš neužbaigtų reikalų yra šie: už 
1934 kalendorių bila ant rankų $5.42; 
laimėjimų užbaigimas ir suvedimas 
galutinos atskaitos; tarpt, koncerto iš 
lapkr. 11 skaitlinių suvedimas. Per 
apskr. tikietų buvo parduota už $2.55.

Finansų Sekr. A. Pipiras.

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią I)-ras Kaskiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

ądresuokit:

PRANEŠIMA] Iš KITUR

NEWARK, N. J.
Sietyno choras rengia vakarienę ir 

šokiu, nedėlioj, 20 d. sausio (Jan.), 
Lietuvių svetainėje, 180 New York, 
Avė. Pradžia 5 vai. vakare ir įžanga 
75 centai. Apart Sietyno choro bus 
ir kitų gerų solistų ir duetų, šo
kiams grieš gera muzika, galėsite 
skaniai pavakarieniaut, smagiai pasi
šokt ir linksmai praleisti laiką su sa
vo draugais. Tad kviečiam visus 
skaitlingai atsilankyti.

Kviečia Sietyno Choras.
(12-13)

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 ■. . 
per visus metus.

(11-12) 1 1

SKAITYKIT IR PLATEN- 
KIT “LAISVĘ”

Mažiau
3 d.
8
6

m.
m.
m.
m.1

8 m.
3 m.

11 m.
3 d.
2 m.
4 m.

39 m.

konf.
$4.15 

už

101
180 uz

c.

J, BARKUS 
11D40, 128th Str., 

OZONE PARK, N. Y.
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Ką Aukosite “Laisvės” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietų Produktų, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginiu Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.) :
SEKMADIENI

24 VASARIO (FEB.) 1
•

BAZARAS BUS

"laisves” Svetainėje, , 
; 419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
; VISAIS VAKARAIS

| BUS ŠOKIAI 
Įžanga 10 centų ypatai.

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

išgalint paaukoti bazarui.
JAU GAUNAMA BAZARUI DOVANŲ

Drg. Margaret Buivydžiutė dovanojo mandeliną, vertės 
$20. Drg. žigaitis dovanojo dvi muftas (fnuffs), vertės 

' $3. O drg. P. Bcrniunas pasižadėjo nupirkti kokių nors 
naujų ir įdomių Sovietų gaminių. Linksma, kad drau
gai išanksto pradeda'apdovanoti bazarą.

Augščiau pasirodžiusieji su aukomis visi yra brooklynie- 
čiai. Laukiame žinių iš toliau.

Sykiu
33 kp. mokėjo pusmetinėj

22 narius.
kp. nėra mokėjus už 1933 m. 
kp. nemokėjus už 16 narių ir 
delegato kelionę skolinga 80

Kuopos užsimpkėję už delegatų ke
liones: 40-ta už 2 keliones $2.30; 74- 
ta už 1 kel. 80 c.; 87-ta už 1 kel. 80 
c.; viso $3.90.

K. Menkeliuniutės koncerto “Vil
nies” naudai įplaukų $44.93, išlaidų 
$41.15, pelno $3.78.

Apskričio pikniko įplaukų $68, iš
laidų $56.90’, pelno $11.10.

Tarpt, piknikai, prie kurių apskr. 
prisidėjo, davė pelno $8.75.

Apsk. laimėjimai iki šiolei įplaukų 
$22.

“Daily Worker” kvotą išpildė kuo
pos sekamai: 236-ta $4, SLA 258-ta 
$1, 87-ta $5.50, 33-čia $3.50, 61-ma 
65 c., 74-ta $1.25, nuo apsk. vakarie
nės $3, viso $18.90. Reiškia, tik gau
ta iš 5 kuopų. Apskritys buvo pasi
žadėjęs sukelti $25, tokiu būdu neiš
pildė kvotos ant $6.10.

Sykiu su “D.W.” buvo išsiuntinėta 
kvota ir del Tarpt. Darb. Knygyno. 
Kuopos prisiuntė sekamai: 236-ta $2, 
33-čia $2, nuo apsk. vakarienės $3.24, 
sykiu gauta $7.24. Apskr. buvo pasi
žadėjęs sukelti $10; reiškia, neišpildė 
kvotos ant $2.76.

Įplaukų buvo per visus 1934 m. 
$131.20, balansas nuo 1933 m. $19.48, 
sykiu $150.68.

Dabai' pažiūrėsim, kam mes sueik- 
vojom pinigus didesnėmis sumomis. 
Smulkmenas, jei reikalinga, rasite fi
nansų knygoje.

Komitetui už 1933 m. $17.13.
Išaukauta: K. P. Liet. Biurui del 

padengimo delegatų lėšų į 8 suva
žiavimą $3; del jaunuolių delegatų į 
Detroit $1; del delegačių į Moterų 
Kongresą Paryžiuje $2; Bedarbių Bi
liaus konferencijai $1; kanadiečių 
laikraščiui “Darbininkų žodžiui” $1; 
Tarpt. Darbininkų 
$1.50; Meno Sąjungai 
$10.

“Vilniai” pelnas nuo 
“V.” už spaudą del koncerto ir laim. 
tikietus $20.75; K. P. 5-tam Dist. 
kvota nuo 4-to apskričio $15; T. D. 
Knygynui ir Mokyklai $6; paskolinta 
Bedarbių Komitetui $3; delegatui 
Bedarbių Biliaus Kongreso Washing
tone $11; už lapelius parengimams 
$4.25.

Įplaukų buvo $150.68 išlaidų $128.- 
03, balansas iki šiai konferencijai pas 
kasierių $22.65.

Paskolinta $3, atsiimta literatūra

Mokyklos ir jos programą.
Į apskričio atsišaukimą del 

kvotos “D.W.” ir Tarptautiš- 
kam Darbininkų Knygynui, sy
kiu del vajaus mūsų laikraščių 
“Laisvės” ir “Vilnies” pirmuti
nės su finansais atsiliepė šios 
kuopos: 236-ta, Washington, 
Pa.; 87-tą, N. S. Pgh; 33-čia, 
Soho; 74-ta, New Kensington, 
Pa. del “D.W.” ir prenumera
tų. Neatsiliepė 40-ta ir 180-ta, 
nors buvo tikėtasi, kąd ir tos 
kuopos atsilieps. Bet veltui.

ALDLD 4 Apsk. Sekr.
A. Pipiras.

draugijai ir visam darbininkų ; rįai. 1933 tai reiškia
klasės judėjimui. Apskričio ko- 17 daugiau> kaip 1932; o 1934 
mitetas nenori vienas sau vis- __ 123> tai yra 39 mažiau 
ką daryti. Jam reikia bendrai i ųž 1933 metus. Kas tame kal

ifas? Tuo klausimu aš turiu 
tiėk pasakyti; 101 kuopą ra
ginau per laiškus, kad tęn 
esanti draugai rūpintųsi pasi- 
mokėti duokles į centrą. Ki
taip apskritys negali pasiekti 
tą kuopą, nes toli nuo mū^Ų. 
111-ta kuopa čia pat, bet ir 
ji nėra mokėjus duoklių. Už 
tą kuopą, man rodos, iš dalies 
kaltas ir apsk. komitetas, ypač 
tie komiteto nariai, kurie ge
riau apsipažinę su ta kolonija.

Šiais metais aš kreipiau dau
giau domės į spaudą ir dėlto 
rašiau per dienraštį “Laisvę” 
apskričio reikalais, apie kuo
pas, ir iš vizito pas miesto ma
jorą ir konsulmanus 
Bedarbių Apdraudos 
HR 7598. Tas buvo 
raportas kuopoms iš 
tam komitete. Taipgi rašyta iš 
konferencijos del Darbininkų re ALDLD Ketvirto Apskr.

m. 123, tai yra 39 mažiau

veikti su kuopomis ir kuopos Į į 
turi tėmyti apskričio komiteto 
veikimą. Ir jei komitetas ne-

835.60. 40 .kp. patėmijo, kad knygoj dirba taip, kaip turėtų dirbti, 
• Tirtnojr Liet ftoletarinė Rev. ir . tal įu tei h.

val/Hia irra niaAui lomi I ai cnamloj i x c *Valdžia yra tuščių lapų. Tai spaudos j 
klaida. 74 kp. turto turi $1.89. 180 
kp. turto $2.56. 236 kp. turto $7.03. 
61 kp. turto $3.71.

Sekamos kuopos aukavo darbinin
kiškiems reikalams ir politiniams ka
liniams: 87 kp. $8.50; 40 kp. 73 c.; 
74 kp. $7’8.62; 180 kp. $2.65; (?) kp. 
$14.65; 61 kp. $2.46.

Tarimai
Diskutuota organizacijos va

jus. Buvo sumanymų, kad apsk. 
sekretorius paragintų kuopas,

gą komitetą paraginti. O kaip 
dabar pasirodo, kad kuopos vi
sai nekreipia atydos į tai ir pa
lieka komitetą, kaip savystovę 
draugiją. Reiškia, jei komitetas 
veikia ką—gerai, neveiks, tai ir
gi bus gerai, skirtumo nedaro. 
Bet komitetas taip nesielgia, 
komitetas veikia, kiek išgalėda
mas.

Dabar peržvelgsim 4 apskri
čio komiteto veikimą: Komite-

Rezoliucijos

kad kuopos aplankytų senus na- i tas atlaik- 12 gdži’' kuriuose 
nūs, kupė yra jau neuzsimoke- 
ję už praeitus metus, iškolek- 
tuoti jų mokestis ir sykiu nau-

i jų narių gauti. Tas viskas ir 
nustatymas kuopoms kvotos 
palikta apsk. komitetui.

Pribuvo Int. Labor Defense
sekretorius Carl Eckert ir kal-

į komiteto nariai sekančiai da
lyvavo : organizatorius ir lite- 

čatūros agentas, P. J. Martin
ius, dalyvavo 11 posėdžių, ne
dalyvavo vienam; protokolų ir 
finansų sekr., A. Pipiras, daly
vavo 11 pos., nedalyvavo vie-

reikale
Biliaus 

kaip ir 
veikimo

Užgiria Socialės Apdraudos 
Kongresą

ALDLD Ketvirto Apskričio 
konferencija, įvykusi gruodžio 
30, 142 Orr St., Pittsburgh; 
užgiria Socialės Apdraudos 
Kongresą, įvykstantį sausio 5- 
7, 1935.

Taipgi užgiria siuntimą de
legato A. Pipiro, kurį nusky-

Apsigynimui
50 c.; sykiu

koncerto $3;

■ > i j a t ta n • inam; iždininkas, J. Kazlauskas, bėjo kad ALDLD kuopos ir ap-, nedalyvav0 dvie.
skritys prisidėtų prie to svar-1 . ...
baus veljdmo. Pranešė, kad bus ! 
leidžiamas Pittsburgh© distrik- J 
te orgąnąs anglų kalboj. Tam I 
reikalinga finansų. Konferenci- • , . . , , o u-joj diskusuota, kad 4-to apskr. dal^av0 4: nedal>'va™ 8; biz- 
komitetaa kreintusi i kuonas ra-!lu0 kom,slJa — A- Simonaitis komitetas kreiptųsi j kuopas, ra j d j ir d Kėže-i
ginast kuopas užsisakyti po . 100 d % _ • , , * * , „ -,■T •• -o j j t viene dalyvavo 5, ned. 7.kopijų, parsiduoda po 1 centą. į J ’
Taipgi paraginti kuopas, kad 
jos prigulėtų prie Labor De
fense, u^siįnokodanlos savo duo
kles.^’ L J; ; : '

Disku^ubta jaunuolių klausi
mas ir nufarta, kad 4-to apskr. 
komitetas kreiptųsi į kuopas, 
nurodant, kad daugiau jaunuo
lių įtrauktų į organizac. arba 
tvertų vietinius kliubus ar jau
nuolių mokyklėles. Kadangi iš 
centro galima gauti anglų kal
boj knygų, tad tuo klausimu 4 
apskr. komitetas turi pasidajr- 
buot šiais, tai yra 1935 metais.

Konferencija užgyrė Bedar- 

paskyrė delegatu A. Pipirą. 
Jam sugrįžus iš kongreso, ko-

■ “itetas, pasitaręs su AĖLA 1 
Apsk., privalo surengti mar- 
JrŪtą. Tąipgi ^utarta, kad bū
tų nuolatinis apskričio atstovas 

.Bedarbių Draugijų Sąryšyje, 
. ktiris randasi Pittsburghe ir .su-

dalyvavo 10, nedalyvavo dvie
juose; atstovas prieš karą ir 
i fašizmą, J. Urbonas, dalyvavo 
ill, nedalyvavo vienam; atstovė 
moterų darbui, H. Bogužienė,

JUOZAS , |i KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

sausio ir

Komiteto Veikla
* * • J t

Apskričio komitetas, maty
damas reikalą siųsti delegatą 
varde apskričio ir( kuopų, ma
ne buvo išrinkęs dalyvauti se
kančiose tarptautinėse konfe
rencijose :

Gegužės 16 d. kon. prieš 
kąrą ir fašizmą; dalyvavo 77 
delegatai nuo 22 skirtingų 
draugijų, priimta 4 rezoliuci
jos įvairiais klausimais.

Rugsėjo 30 d. konf. del Be
darbių if Socialūs Apdraudos 
Biliaus, kuris yra žinomas kai
po HR 7598. Ši konferencija, 
mano manymu, buvo viena iš 
svarbiausių ko.nferenęijų šiais 
metais Pittsburghe ir tuo pa
čiu ^ykiu skaitlingiausia: daly
vavo nuo 58 draugijų 311 de
legatų, kurie atstovavo 411,165 
narių. Ilelegatai buvo nuo į- 
vairių tautų.’ ši konferencija

*
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Vaizdas Portugalijos uost^ skęstanč io laivo <‘{Qrania,\ Laįyąs nuskendę į 
30 minučių, bet 152 Jęivo darbininkai ir 122 pasažieriai sėkmingai įšgelbęti.

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

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

8701 JOS CAMPAU AVEL, DETROIT, MICH.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Sis didelis nupiginimas tiĮc trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-13TQ Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Religijos Padėtis So 
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvietines Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS

Sovietų Įstatymai apie Tikėjimo Laisvę
1918 metuos, sausio mėnesio 23 d., So

vietų valdžia paskelbė dekretą apie baž
nyčios atskyrimą nuo valstybės.

Štai atskiri punktai to patvarkymo:
(1) Bažnyčia yra atskiriama nuo vals

tybės.
(2) Sovietų Sąjungos rubežiuose yra 

griežtai uždraudžiama visokie vietiniai 
įstatymai ar patvarkymai, kurie varžo 
laisvę bendrai visų religijų arba duoda 
kokius nors palengvinimus bei privilegi
jas vienai kokiai religijai.

(3) Kiekvienas Sovietų Sąjungos pilie
tis turi pilną laisvę tikėti į kokią jis tik 
nori religiją arba visai netikėti.

(4) Laisvas atlikimas religinių apeigų 
yra garantuojamas iki tokio laipsnio, iki 
kurio jos nelaužo draugijinės tvarkos ir 
nėra lydimos pasikėsinimo prieš valsty
bės piliečių teises.

Viršuj pacituoti 4 punktai dekreto vi
sai nedviprasmiai pasako apie tai, kad, 
atskirdama bažnyčią nuo valstybės, So
vietų valdžia davė pilną laisvę išpažini
mui bile kokio tikėjimo. Dekretas tie
siog griežtai uždraudžia bile kokiu nors 
būdu varžyti tikėjimo laisvę. Tokios lai
svės tikėjimui neduoda nei viena kapita- 
istinė valstybe. Mes tik prisiminkim 
statymus apie “prakeiktuosius” Angli- 
oje, Vokietijoje, Lenkijoje ir kitose val
stybėse, taipgi apie persekiojimą darwi- 
nistų Jungtinėse Valstijose, be to eilę tei
smų procesų daugumoje Europos valsty- 
oių prieš laisvamanius.

Kodėl tie visi žmonės iš po fašistinės 
pastogės, žinoma, ir lietuviški fašistiniai 
gaivalai drauge, liejo ir dar tebelieja 
krokodiliaus ašaras apie gandinius lau
žymus religinės laisvės Sovietų Sąjungo
je, o nemato to, kad daugumoje kapitali
stinių valstybių yra išleisti įstatymai per
sekiojimui daisvamanybės—tai yra, įsta
tymai prieš laisvą tikėjimą?

Kodėl juodskvernių gaujos neambrino 
ir neambrina prieš tai, kad daugumoje 
kapitalistinių kraštų duoda privilegijas 
vienai daliai gyventojų—tikinčiųjų, o ki
tą palieka blogose sąlygose—versdami 
laisvamanius mokėti bažnytines duokles. 
Tuo, žinoma, laužo tikėjimo laisvę, įves

dami religiją į mokyklas ir darydami 
konkordatus su bažnyčia?

Tik sovietiniai įstatymai ir sovietinė 
-’■praktika tikrai garantuoja pilną laisvę 

laisvam tikėjimui—tai yra, tikėk į ką no
ri arba netikėk į nieką. Ketvirtas pa- 

t ragrafas Sovietų Konstitucijos skamba:
Garantavimui darbininkams tikrą tikė- 

i jimo laisvę, bažnyčia yra atskiriama nuo 
> valstybės ir mokyklos, o laisvė religinės 

ir antireliginės propagandos yra užtik- 
•inama visiems piliečiams. Laike kruvi

nojo carizmo viešpatavimo Rusijoje turė- 
o didžiausią privilegiją ortodoksų (pra
voslavų) bažnyčia; buvo toleruojamos ir 
dtos bažnyčios, bet laisvamanybę perse- 
dojo visu pašėlimu. Kapitalistinėse ša- 
yse laisvamanybę dar ir dabar yra per- 
;ekiojama, kuomet Sovietų valstybė ga
rantuoja visiems tikintiems, taip, kaip 
r netikintiems pilną jų tikėjimo laisvę. 
Be to, taipgi garantuoja laisvą perėjimą 
iš vienos tikybos į kitą. Cariškoje Rusi
joje asmenys, kurie pereidavo iš orto
doksų religijos ir prisidėdavo ne prie 
laisvamanių, bet prie kitų religijų, būda
vo žiauriausiai persekiojami ir net iš
tremiami į Sbirą. Mes taipgi galime pri
siminti žiaurius persekiojimus sektantų 
iš cariškos valdžios pusės; žiaurumas bu
vo naudojamas iki tokio laipsnio, kad 
sektantai masiniai bėgo į Turkiją, Kana
dą. Tik sovietinė valdžia užtikrino pilną 
laisvę tikėjimo ir tuo padėjo milionams 
sektantų, kurie carizmo buvo persekioja
mi del religinių idėjų, laisvai išpažinti 
savo tikėjimą.

Sovietų įstatymai užtikrina tikėjimo 
aisvę iki tokio laipsnio, kad sektantus, 
sūrių religinės dogmos draudžia jiems 
lešioti ginklus, Sovietų valdžia paliuo- 
•>uoja nuo kariuomenės tarnystės pava- 
luojamuoju darbu. Ar tas yra persekio- 
imas tikybos? Kurioje iš buržuazinių 
valstybių yra panaši padėtis?

Laike civilio karo, kada visas kapitalis-

tinis pasaulis palaikė ginklais ir kariuo
menėmis rusišką kontr-revoliuciją—So
vietų Respublika, apsupta iš visų pusių 
plėšikiškų priešų, paliuosavo tūkstančius 
jaunų vyrų nuo privalomos kariškos tar
nystės del jų religinių idėjų. Tuo, žino
ma, pasinaudojo dezertyrai ir kitokie sa
vimeiliai gaivalai, pasiversdami pasekė
jais tų sektų (baptistų, evangelistų, du- 
choborų, adventistų ir kitų) išvengimui 
privalomos tarnystės Raudonojoj Armi
joje.

Tas buvo lengvai padaroma, nes eks
pertai prie teismų, kurie paliuosuodavo 
iš kariuomenės tarnystės pagal religinius 
motyvus, buvo atstovai liečiamųjų religi
jų, kurie rūpinosi paliuosuoti visus, kurie 
tik nenorėdavo tarnauti.

Ir tas buvo daroma tuo metu, kuomet 
pasekėjai tų sektų, (pavyz., baptistai ir 
evangelistai) Amerikoje ir kitose valsty
bėse aktyviai organizavo karą prieš Sę/- 
vietus ir net patys asmeniškai dalyvavo 
kariuomenėse laike intervencijos.

Paliuosavimas nuo karo tarnystės pa
gal religinius motyvus įvyksta ir dabar
tiniu laiku, nežiūrint to, kad, pavyzdžiui, 
per 26-tą visos Sovietų Sąjungos baptis
tų kongresą vienas iš jų vadų Ivanov- 
Klišnikov savo raporte apie santikius 
baptistų kas link tarnavimo kariuomenė
je pareiškė: “Į mūsų narių skaičių įėjo 
daug žmonių tik tuo tikslu, kad pasiliuo- 
savus nuo kariškos tarnystės.” (Proto
kolas 26-to baptistų kongreso, išduotas 
federacinės unijos baptistų Sovietų Są
jungoje, 1927 metuos, puslapis 105.) Lai
ke baptistų kongreso, įvykusio 1926 m., 
nuo 14 iki 18 d. gruodžio mėnesio, nubal
savo, kad visi jų sektos nariai gali tar
nauti Raudonoj Armijoj, pareikšdami, 
kad tas nėra joks prasižengimas ir joks 
prieštaravimas baptizmo doktrinai. Bet, 
nežiūrint to, atsiranda tam tikras skai
čius tokių, kurie atsisako tarnauti Rau
donojoj Armijoj, kaipo baptistai, ir jie, 
žinoma, yra paliuosuojami. Bet štai tie 
patys baptistai kapitalistinėse armijose 
tarnauja ir jiems tą daryti jų religinė 
doktrina neuždraudžia. Kodėl, tad, jie 
turi tokias privilegijas Sovietuose? Ar
ba štai antras pavyzdis: Sektantai me- 
nonitai taip pat yra paliuosuojami nuo 
kariškos tarnystės pagal jų religinius 
motyvus; bet tie patys menonitai metuo
se civilio karo Kryme padėjo kariauti 
Vrangeliui prieš Raudonąją Armiją. Ne
žiūrint to, kad jie dalyvavo kovoje prieš 
Sovietus su ginklais rankose, parodydami 
pasauliui, kad menonitai taipgi gali ne
šioti ginklus ir tarnauti kariuomenėje, 
tačiau Sovietų valdžia paliuosuoja juos 
nuo kariuomenės tarnystės ir ginklų ne
šiojimo.

Taigi visi, kurie nori teisingai žinoti ir 
žinoti, kur yra persekiojamas tikėjimas, 
jie turi to jieškoti kapitalo žemėse, pa
vyzdžiui, Lenkijoje, kur del žydų ir po 
šiai dienai yra palikti senieji įstatymai 
(taip vadinamoji “procentinė norma”), 
aprubežiuojantieji jų teises. Kitos ne
katalikiškos tikybos irgi randasi po blo
gesnėm teisių sąlygom. Be to, ne pro 
šalį priminti apie katalikiškųjų kunigų 
užsispyrimą, del kurio tapo išeksploduo- 
ta ortodoksų katedra Varšavoje. Tik per 
vienus 1929 metus Lenkijos Rymo-katali- 
kų dvasiški jos iniciatyva buvo atimta 
daugiau negu 500 ortodoksų bažnyčių ir 
jos tapo paverstos į katalikiškas. Apie 
tai pranešė vyriausis ortodoksinės baž
nyčios metropolitas Sergiejus per pasL. 
kalbėjimą su užsienių korespondentais 
1930 metuose, 18 dieną vasario.

Tas pats su ortodoksų bažnyčiomis at
sitiko ir Lietuvoje. Vienos tapo užgrieb
tos katalikiškų kunigų, kitos nugriautos. 
Paimkim demokratinę Kanados valdžią ir 
pažiūrėkim, kaip ji persekoja rusiškus 
duchoborus. Bendrai, buržuazija yra at- 
sakominga už visus religinius persekioji
mus ir pogromus bei sukurstymus vienų 
prieš kitus, kaip tai Indijoje, Arabijojeprieš kitus, kaip 
ir Palestinoje.

Anglijos lordų 
tokius religinius 
perialistiškiems tikslams.

(Daugiau bus)

valdžia, žinoma, daro 
sukurstymus savo inl

Vakariene su Programa
RENGIA SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J.

Nedėlioję, January 20 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE180 Virtrt AVE-
PRADŽIA 5-tą VALANDĄ VAKARE. > ĮŽANGA 75c. YPATAL

Apart Sietyno Choro bus gerų solų ir duetų, kas patiks visiem.
GERA MUZIKA GRIEŠ ŠOKIAMS

Skaniai pavakarieniausite, smagiai pasišoksite ir linksmai praleisite laikų būryje savo draugų ir pa
žįstamų. Tad skaitlingai atsilankykite.

Kriminalio Sindikalizmo Teismas
priešSAN FRANCISCO, Cal. — purviniausius šmeižtus 

Sacramento mieste, sausio 3d. 17 apkaltintų kovingų darbi- 
prasidėjo teismas 17 darbiniu- pinkų, kurie dabar yra teisia- 
kų, suokalbyje apkaltinti juos 
kriminaliam s i n d i k a 1 izme. 
Naujai išrinktas distrikto pro
kuroras, advokatas Otis D. 
Babcock, prašė pavieto direk
torių boardo, kad duotų jam 
padėjėju ir palaikytų buvusį 
distrikto prokurorą Neil Me-’ 
Allister. McAllister labai no
riai apsiima, bet reikalauja po 
$50 į dieną atlyginimo. Direk
torių board ui atrodo truputį 
persūri tokia suma, siūlo $375 
per mėnesį.

McAllister mano atidengti 
daug slaptybių prieš “ne ame
rikonišką veikimą,” būk Ko
munistų Partija planavus pa
vogti Jungtinių Valstijų pre
zidentą su visu jo kabinetu ir 
“pačiupti kontrolę federalės 
valdžios.” Negalėdamas pats 
išperėti kito suokalbio, kreipė
si prie inkvizitorių į Washing- 
toną pagalbos ir, žinoma, $50 
per dieną.

“šitas yra neapsakomai svar-* 
.bus teismas ne tik Kalifornijos 
valstijai, bet abelhai visi Ame
rikai,” McAllister pareiškė .ati
darant teismą. “Nekurtais 
aspektais (atžvilgiais) yra 
svarbiau, negu žmogžudžio 
teismas, kur žmogžudžiai už
muša užsidegime sayo auką. 
Šie kaltinamieji mėgino pra
vesti padėtį, panašią į Rusijos, 
kur mirusių lavonai milionais 
eilėmis guli palei kelius.”

čia paminima .tik mažas 
paveikslėlis to, kokia buvo 
vartojama prieš darbininkų 
klasę propaganda. McAllister 
prikimšo prisaikintųjų teisėjų 
suolą su ypatom, kurie nusis
tatę, kaip jis p.ąts. Laiks nuo 
laiko plakė pats sąye bepro
tiškam pasiutime skleisdamas

ILD savo artimus paliuosavo, 
o kiti tegu pūsta kalėjime. Bet 
jis gerai žino, kad ILD neturi 
kapitalo, kad sumokėti per
daug augštas parankas po 
$4,000. Taipgi kalba, būk 
“Western Worker” neaprašė. 
Gi “WW” pašventė vieną visą 
numerį tam tikslui ir kas nu-

meris aprašė apie Sacramento 
KS bylą. Mr. Mini stengėsi 
kitus patraukti į savo pusę, 
bet neišdegė. Tai ^‘lietuviško 
plauko jonvaikis.” Jį gina ad
vokatas Busic, “Workers Par
ty” ir “Nonpartisan Labor ‘ 
Defense.”

Pacific.

and Agricultural 
Industrial Union. Ji 
prisaikintųjų teisėjų, 
sau,” sako Caroline

' mi.
Patys Gijos Savo Teises

Iš 17 apkaltintų penki, du 
vyrai ir 3 moterys, patys save 
gins teisme. Jais yra Cham
bers, Hougardy, Caroline De- 
ker, Nora Conklin, Lorine Nor
man. Advokatai gins tik ta
da, jei jiem reikės iš šalies pa
galbos.

Pirmutinė savęs gynimui 
yra Caroline Deker, sekretorė 
Cannery 
W orkers 
užklausė 
“Duokim
Deker, “jei industrinis streikas 
pasikeičia į politinį streiką, 
kuris gali įsteigti naują siste- 
mą-valdžią—aš tam tikiu ir 
mokinu tą—ar tas pagimdo 
priešingą nuomonę jūsų prieš 
mane?” “Jei aš tikiu, kad teis
mai yra kapitalistų įstaigos ir 
tarnauja kapitalistų klasei ir 
apgina kapitalistines spaudos 
ir žodžio laisvę, ir kad kuo
met aš negaliu tikėtis teisybės 
ir ganėtino apgynimo iš bile 
advokato paskirto per teismą, 
aš turiu teisę pati save apsi
ginti—ar tas pagimdytų prie
šingą nuomonę jūsų prieš ma
ne?”

Opozicijos Intrigos
Norman Mini, buvęs Komu

nistų Partijos narys (dabar iš
brauktas) ir vienas iš 17 areš
tuotų, sulaužė apsigynimo 
bendrą frontą. Jis važinėda
mas po valstiją su prakalbom 
skleidė nešvarią propagandą 
prieš Kompartiją ir ILD (T. 
Darbininkų Apsigynimą). Jis 
sa^o: “Jei aš ąreštuotas, tai 
deljko Sam Darcy ne?!” Esą,

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

J.0-12 ryte

LIETUVIŲ ,

Valizy Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimp 
prie išdirbimo šių prekių.

Čia yra puikus pasirinkimai ' 
portfelių, valizų, skrynių^ ku- 
parų, moteriškų ppcketbook’u ; 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargiu* 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET j 
BROOKLYN, N. ?.

LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA

Pirmos klasės anglis, geriausios 
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit J jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresų ir telefoną.

Telefonuokite: Evergreen 7-1661 

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

485 ■Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

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

HmHHV
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Antradienis, Sausio 15,193
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NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
REIKALAVIMAI

Kokia Vienybė Yra Reikalinga?
Daugelis Prūseikos-Butkaus palaidavus nuo savo pragaiš- 

suklaidintų žmonių, matyda- tingų vadų, 
mi kaip nuolatos auga klasių 
kova, kaip daugiau Komunistų 
Partija įgauna įtakos, ir kaip 
Prūseikos-Butkaus vadovauja
ma Lietuvių Darb. Draugija 
vis daugiau ir daugiau miega 
saldžiu miegu, pradeda kelti 
“vienybės“ klausimą. Aną kar
tą Prūseika ir Butkus pasigar
sino, kad jie kalbės apie “vie
nybę,“ bet jie tik dar daugiau 

. iškoliojo Komunistų Partiją ir 
išplūdo visą revoliucinį darbi
ninkų judėjimą. Drg. Mizara, 
“Laisvės“ redaktorius, į tai at
sakys ir nurodys, kokia vieny
bė yra galima. Sužinosite, kas^ 
reikia daryti Prūseikos-But-1 veltui! 
kaus pasekėjams, kad atsi-Į

Antras kalbės d. D. M. šo
lomskas, apie tiktai atsibuvusį 
Washingtone bedarbės ir so- 
cialės apdraudos kongresą, ku
riame dalyvavo virš 3,000 de
legatų, darbininkų, mokytojų, 
daktarų, profesorių, fąrmerių 
ir t.t. Jis išaiškins kdngreso 
nutarimus ir ką darbininkai 
turi daryti, kad juos pravesti 
gyveniman. ‘

Prakalbos įvyks, ketvirtadie
nį, 17 d. sausio, 7:30 vai. va
kare, Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliube, 80 Union Avė., 
Brooklyn.

Visi ir visos ateikite! Įžanga

Rengėjai.

A1.D.LD. 2-ro Apskričio Rezoliucijos

S*

mes veik visur atsiekėme. Da-> Amerikos Piliečių Kliube įvyks- 
bar mūsų, yra uždavinys eiti,ta labai svarbios prakalbos apie 
stuba nuo stubos pas lietuvius (bendrą veikimą, kuriose kiek- 
darbininkus ir kalbinti juos į 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją. 

I
Mes kviečiame 

mūsų narį ir narę, kad šiuo 
vajaus metu dėtų pastangų, 
kad kiekvienas gautų nors vie
ną naują narį į mūsų .organi
zaciją.

Visi ir visos stokim darban, 
o pasekmės bus geros. Auklė
kime mūsų' kultūros ir apšvie- 
tos organizaciją. PJėskime jos 
veikimą' ! Komunistų Partijos 
kampanijų dvasioje! Padidin
kime kiekvienas save veiklą 
už darbininkų. klasės pasiliuo- 
savimą! '

ALDLD II Apsk. Suvažiav.

vieno pareiga dalyvauti.
Sekr. Misevičiene.

kiekvieną

Pasveikinimas Kanadiečiams

REIKALINGA
REIKALINGA moteris ant visados 

prie namų dirbt, nėra daugiau šei- Į 
mynos. Galite matyt mane po pen- | 
kių vakare. Kreipkitės šiuo antrašu: j 
John Zilinskis, 81 Grand St. (top 
floor), Brooklyn, N. Y.

(11-16)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA

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

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

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! <

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Tiems, Kas Dar Nematė Pui
kaus Veikalo “Tamylos” 
Brooklyno tūkstantinė mi

nia mate yeikjalį “Tąmylą,“ ir 
daugelis iš mačiusių sako, kad 
dar kartą norėtų pamatyti; 
bet Broofyyne taip artimoj a- 
teityj jb nevaidihs,? ;tad jeigu 
norės kas jį pamatyti, tai turės 
progą matyti tik 3-čią dieną 
vasario Newarke, 180 New 
York Ave., Lietuvių svetainėj. 
Veikalas yra naujas ir Vienas prašau greit atsišaukt šiuo antrašu:

(11-16)

PAJIEŠKOJIMAI
Aš, Alzbieta Kukenis, pajieškau 

< 
paeinančios

Alzbieta Kukenis, 
savo puseserės Amelijos Juranaitės, 

iš Kupiškio parapijos, 
Keginų kaimo. Girdėjau, kad gyve
na Cleveland, Ohio. Turiu svarbių 
žinių. Jei kas apie ją turite žinių, 

į arba jį pati patėinys šį pranešimą,

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

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

P. BIELIAUSKAS ’ M . : '
8831 76th Street, Woodhaven, N. Y. ’

Tel.: Foxcroft. 9-6901

iš geresnių; panašių lietuviškų 
veikalų dar mūsų menininkai 
nėra matę. Todėl, ypatingai 
bus gera proga tą veikalą pa
matyti newjersieciams. Būtų 
gerai, kad susidomėjusieji tuo. 
veikalu įsigytų iš anksčiau to 
veikalo bilietus, kuriuos gali-. 
mą gaut pas J. Duobinį, 152 
So. Orange Ave., Newarke. 
Kituose miesteliuose, kaip Eli- 
zabethe, Bayonnėj, Cliffsidėj, 
Patersone, Jersey City ir kt., 
tai galima gauti bilietus pas 
LDS kuopų sekretorius. '

Šį parengimą ruošia Lietu
vių Darbininkų Susivienijimo'. 
3-čias Apskritys. Lošimas pra
sidės lygiai 
lošimui bus 
orkestros.

LDS

Elzbieta Kukenis, 30 West 10th St., 
Linden, N. J.

(10-12)

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplankysite siuntinį.

Notary Public Tel. STagg 2-5043Draugai Kanadiečiai! Mes, 
ALDLD Antro Apskričio meti
nės konferencijos delegatai, į- 
vykusios 13 d. sausio, “Lai
svės“ svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y., sveikina
me jus, kad jums 1934 metais 
pavyko nemažai gauti naujų 
narių į ALDLD ir sutverti net 
kelias naujas kuopas.

Taipgi mes sveikiname jūsų 
didelį žygį—pradėjimą leisti 
“Darbininkų žodį“ kas savaitę, 
kurio išleidimui jūs sukėlėte 
didelę pinigų sumą. Dirbkite, 
brangūs draugai, ir mes su ju
mis už bendrą tikslą—darbi
ninkų klasės pasiliuosavimą.

Mes linkime jums ateityje 
dar su didesne energija dar
buotis auklėjime mūsų organi
zacijos ir platinime jūsų dar
bininkiško Kanadoje švietėjo 
—“Darbininkų žodžio.“

ALDLD II Apsk. Suvažiav.
i i—4-4." ■ '■—r1! f -
Vietos Daktarų Žodis

Brooklyno lietuviai5 dakta
rai, medikai ir dantų gydyto
jai, nori šio miesto visuomenei 

I -L — ____“i-' i_ J ‘ _ __ -• .j

etikos delei, nutarė sutvarkyti 
savo skelbimo reikalą seka- 
mai:

i Nesireklamuoti nei per ra- 
legatai užgiria Lietuvių Darbi-,c^0’ nei J°kių parengimų pro- 
ninkų Susivienijimo sumanytą ganiose, • tiktai laikyti vietos 
visuotiną suvažiavimą lietuvių Uikraščiuose vieną bendrą 
organizacijų prieš karą ir fa- skelbimą (kartą per savaitę) 
v. ♦ 4- n 1 r^-i-rv -ii vninTTii Inilrraeniiisizmą.

Mes dėsime visas pastangas, 
kad kuo daugiausiai lietuvių 
organizacijų įtraukus į šį su
važiavimą, nes karo ir fašizmo 
pavojus labai greitai 
Jam kelią gali pastoti 
organizuotas darbininkų 
mas.

Mes šaukiamės į visas

Paliuosuokite Nekaltus | Rezoliucija už Bedarbių ir 
Socialų Darb. Apdraudą
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos An
tro Apskričio metinė konferen
cija, įvykus 13 d. sausio, 1935 
metais, “Laisvės“ svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyn, N. 
Y., vienbalsiai pasisakė už be
darbių šelpimo ir socialės ap
draudos HR 2827 bilių, kuris 
yra įneštas į Jungtinių Valsti
jų kongresą.

Mes raginanfe visus darbi-

Scottsboro Jaunuolius!
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos An
tro Apskričio metinės konfe
rencijos, įvykusios 13 d. sausio, 
“Laisvės“ svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyne, delegatai, 
atstovaujanti apie 500 lietuvių 
darbininkų, griežtai reikalau
jame, kad devyni nekalti 
Scottsboro negrai jaunuoliai 
tuojaus būtų paliuosuoti.

Jau senai faktų faktais įro-, 
dyta, kad viešpataujanti kla-j 
sė juos nori elektros kedėje ninkus ir darbininkes dar su 
sudeginti tiktai vienatiniu tik-'didesne energija už jį kovoti, 
siu—paskleisti tarpe baltų ir kad pravedus į gyvenimą visus 
negrų darbininkų neapykantą, j Washington© bedarbių darbi- 
kad juos galėtų žiauriau išnau- 'ninku delegatų kongreso nuta- 

’ rimus. , ,

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

5-tą valandą; po 
šokiai prie geros

III Apsk. Sekr., 
P. B.

doti. r
Mes šaukiame visus darbi

ninkus ir darbininkes kovoti 
už Scottsboro jaunuolių paliuo- 
savimą! Visi remkime visomis 
jėgomis Tarptautinį Darbinin
kų Apsigynimą, kuris veda jų 
ir kitų revoliucinių politinių 
kalinių apgynimo darbą.

IJ-’l

Užginame Visuotiną Lietuvių
Kongresų prieš Karų ir 

Fašizmą
ALDLD 2-ro Apskričio Me- pl?fes!nS®

tinės Konferencijos, įvykusios 
13 d. sausio, 1935 metais 
“Laisvės“ svetainėje, 419 Lo
rimer St., Brooklyn, N. Y., de-;OLD 2 Apsk. Reikalavimas 

Lietuvos Fašistų Valdžiai
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos An
tro Apskričio metinės konfe
rencijos delegatai, kurie atsto
vavo virš 500 organizuotų lie
tuvių darbininkų New Yorko ir 
New1 Jersey valstijų, įvykusio
je. 13. dieną sausio, 1935 me
tais, “Laisvės“ svetainėje, 419 
Lorimer St., Brooklyn, N. Y., 
priėmė sekamą rezoliuciją.

Kadangi pastaruoju laiku 
Lietuvos revoliuciniai politiniai 
kaliniai, pradėjo atsišaukti iįvių darbininkų 
Amęrijkos darbininkus smiLumv punumių n
nepakenčiamas sąlygas, mes kių įsitikinimų, kad visi su-i šokiai; taipgi 
statome Lietuvos fašistinei | glaustume savo eiles bendrai j Elizabeth, N. 
valdžiai sekamus reikalavi- J

| ir talpinti jį minėtų laikraščių 
metinės pramogos programoje.

Jeigu kas nori paremti vie
ną ar kitą parengimą, gali tai 
atlikti atsilankymu.

Dr. A. Petriką.
auga, 
tiktai 
veiki-

lietu-

Mylintiems Lankyti Gerus 
Darbininkų Parengimus
Sekantį nedėldienį, tai yra

organizacijas 20 dieną sausio, bus “Laisvės“ 
prieš, be skirtumo politinių ir kito-|svetainėj smagus parengimas 

moc i,;., su_-šokiai; taipgi yra užkviestas iš
Raudonos

1. Pagerinti revoliucinių po
litinių kalinių maistą.
, . 2. Aprūpinti revoliucinius 
politinius kalinius geresniais ir 
erdvesniais kambariais.

■3. Suteikti kaliniams laisvo 
pasivaikštinėjimo, daugiau oro 
ir pabūti prieš saulės spindu
lius. •. ' ; ’

4. Panaikinti pabaudas, pra
šalinti iš kamerų provokato
rius ir mušeikas.

5. Leisti kaliniams gauti ir 
laisvai skaityti darbininkišką 
ir mokslišką spaudą.

6. Išpildyti visus kitus Revo
liucinių Politinių Kalinių Ko
lektyvo reikalavimus.

7. Ir pagaliaus, visai paliuo- 
suoti visus revoliucinius politi
nius kalinius.

8. Tuojaus paleisti nekaltai 
jkriminuotus Šokolą, Komodai
tę, Gordonaitę ir Lievanaitę.

9. Suteikti civiles teises Lie
tuvoj liaudžiai, kaip tai laisvę 
įfpaįidos, susirinkimų ir organi-

z ašacijų.

kovai prieš karą ir fašizmą, i žvaigždės Merginų Ensemblis. 
nes tai yra bendri visų darbo Dar vienas dalykas, tai bus
žmonių priešai. Pasisakykite 
už minimą kongresą I Rinkite 
savo delegatus ir bendrai ko
vokime > •

Konf. Išrinkta Kėhiisija:
M. Rdžanskiėne, ’
V. Pranaitienė, 
D« M. Šolomskas. *

Žodis į Visus ALDLD 2 Apsk.
Narius Vajaus Reikale

Draugės ir Draugai!
ALDLD II Apskričio meti

nės konferencijos delegatai ir 
delegatės, dalyvavę 13 d. sau
sio, 1935 metais, konferencijo
je, turėdami mintyje, kad sau
sis, vasaris ir kovas yra mūsų 
organizacijos gajaus mėnesiai 
už naujus narius ir skaitytojus 
“šviesai,“ šaukiame visus na
rius mūsų apskričio į energin
gą darbą.; ; i 4

Mūsų apskričio pereita kon
ferencija pasisakė, kad nei Vie
na kuopa nenupultu nariais, tą

Pikietuokite Fašistų Judį
Italijos fašistai pagamino 

bjaurų fašistinį judį, kurį at
gabeno į Ameriką ir rodo savo 
propagandai. Dbar jie jį rodo 
Brooklyn, “Lindy” judžių na
me, 118 Graham Ąve., netoli 
Boerum St. Brooklyno revoliu
ciniai darbininkai vakarais pi~ 
kietuoja tą įstąigą. Kviečia vi
sus darbininkus atsilankyti va
karais 6:00 vai. ir padėti pi- 
kietuoti. ’ . ft .

SKAITYK LAISVE
ir kitiems Užrašyk

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

KAINOS PRIEINAMOS
949-959 Willoughby Ave.

Tel., Stagg 3847

duodama dovanos geriausiai 
šokantiems polkas, šokėjai, su- 
sidomėkit tuo !• šokiams grieš 
Kazimiero Kwarausko- 'orkes
trą, “Laisvės’1’ angliško sky
riaus vedėjo. Jis tik pereitoms 
dienoms nusipirko didelį naują 
armoniką; • kurio balsas kaip 
vargonų; taipgi jis parsikvies 
gerai savo išlavintus partne
rius iš Elizabetho ir, supranta
ma, bus gera orkestrą, apie 
kurią jau daugelis yra girdėję..

Šį parengimą ruošia Ameri
kos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugijos 1-ma kuopa. 
Pradžia lygiai 8-tą vai. vaka
rė. Įžanga 25 centai ypatai. 
Vieta, 46 Ten Eyck St., Brook- 
lyne, “Laisvės“ svetainėje.

Už kviečia Rengimo Kom.

ALDLD 185 KP. NARIAMS
Draugai, mūs kuopos susirin

kimas lieka nukeltas kitam ket
virtadieniui, 24: d. gruodžio?. 
Mat, šį ketvirtadienį, Lietuvių

MONTREAL - CANADA

J. M. RQSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba LietuviškAį,

BEN GĘRSOVITZ
NOtARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 8424

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kup mandagiausias; dar- 

I bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas 

100 UNION ĄVENUE, 
h i Brooklyn,1 N. I Y.

» 4/ X

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, 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

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkej 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.

Sieninių 
Laikrodžių. 
Vedybinių

5__________
i Įst. 1892

ū Daimontai
HARMAN

Laikrodėliai

Mes

Laike 
puikią

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

i mHAi mi mi mt miiihimimimimimimimimimitfumimimimimimi

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankš
čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 

_ mutizmas, 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 i. •

_ _ _ Į Brangakmenai
perkame seną auksą

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue ' 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyrų ir 
Chroniškos ligos Gydomos

S
 Gydoma
Išbėrimai, Krau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir MėŠla- 
žamės Ligos, Ar 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikai 

įčių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumu 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimt 
ateikite pas D r. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir Čiepų IšmirkštimaL 

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI, 

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




