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“Darbininkų žodis”. 
Mūsų Vajus už Narius. 
Rusai Fašistai.
Muzėjus Perekope.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Kanados draugai pradėjo lei
sti savo laikraštį “Darbininkų 
žodis” kas savaitė. Tai didelis 
žygis mūsų draugų kanadiečių. 
Kada mūsų judėjime priešaky
je stovėjo Prūseika. kartą bu
vo Kanados draugai sumanę 
leisti savo laikraštuką. Prūsei
ka labai bosiškai ant jų suriko, 
kad “nevalia”. Paskui net 
ALDLD Centro Komiteto var
du antspaudą pridėjo, kad ka
nadiečiai negali laikraštį išlei
sti.

Bet štai kanadiečiai keli me
tai atgal sumanė leisti savo ma
žą laikraštuką. Dabartinis 
Centro Biuras, ALDLD Centro 
Komitetas, “Laisvė” I 
mūsų draugai ir įstaigos nešau
kė, kad “nevalia”, bet akstino 
Kanados draugus. “Laisvė” dar 
pagelbėjo, ir štai jie pradėjo 
leisti “Darbininkų žodį”, iš kar
to mažą, retai; bet kas kart jis 
vis gerėjo, didėjo ir dabar yra 
tikras laikraštis, gerai apdirb
tas, rūpestingai žinios parink
tos, įtalpinami geri raštai.

Draugai kanadiečiai, rengda
miesi leisti “Darbininkų žodį”, 
į trumpą laiką sukėlė $1,388.29 
fondą. Ir ta suma sukelta veik 
visa iš Kanados draugų. Iš 
Jungtinių Valstijų iki šio laiko 
jie gavo tik $91.28 paramos.

Norinti užsirašyti “Darbinin
kų žodį”, gali tą padaryti per 
ALDLD Centro Komitetą arba 
tiesiai sekamu antrašu : “Darbi
ninkų Žodis”, 184 Spūdina Avė., 
Box 31, Toronto, Ont., Canada. 
Metinė prenumerata $2, pusei 
metų—$1.

Dabar yra Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Literatūros Draugi
jos vajus už naujus narius ir' 
“šviesos” skaitytojus. Iš cen
tro tuom reikalu išsiuntinėta 
visom kuopom tinkami laiškai 

' ir jau buvo visa eilė straipsnių. 
Kanadiečiai iššaukė į lenktynes 
mūsų abu centralinius apskri- 
čius—Brooklyn© — II ir Chica- 
gos — I. Eilė kitų apskričių 
pakvietė savo kaimynus į lenk- 

, / tynęs už naujus narius. Tūli 
apskričiai skyrė kuopoms do
vanas. Tas viskas yra gerai, 
tik reikia dėti pastangų, kad 

V savo pažadus pravestame gyve- 
niman, kad iššaukimai nepasi- 

' liktų tik paprastais pasigyri- 
( mais, pašvyturiavimais vajaus 
\ plakatų. ore.

Antro Apskričio komitetas 
r- paskyrė dovanas toms kuopoms, 

kurios pirmiausiai praves gyve- 
niman joms skirtas naujų narių 

' ' gavimo kvotas.

Jau buvo rašyta, kad visi’ 
draugai ir draugės rašytų į mū
sų spaudą vajaus reikalu. Kol 
kas “Laisvėje” ir “Vilnyje” dar 
stoka raštų. Kanados “Darbi
ninkų Žodyje” daugiau matosi 
raštų apie vajaus reikalus. Ten 
rašo draugai iš vietų, ką jie vei
kia.

Rašykite savo atsiminimus, 
kaip pas jus susitvėrė kuopa, 
ką ji nuveikė ir ką jums davė 
ALDLD išleistos knygos. Ra
šykite, kurie nors kiek vartoja
te plunksną!

Jungtinėse Valstijose rusų fa
šistų savaitinis laikraštis “Ros- 
sija” įtalpino, straipsnį, kuria
me giria žudeikas, kurie nušo
vė drg. Kirovą. Tas darbinin
kų priešų organas šaukia žudy
ti daugiau komunistų ir Sovietų 
Sąjungos valdžios vadų.

Kitas jų mėnesinis organas 
“Fašist”, leidžiamas Putname, 
Conn. Jį redaguoja Vonsiacki, 
buvusio žandarų pulkininko sū
nus; Amerikoje jis yra vedęs 
plieno karaliaus Reese dukterį. 
Jis rašo, kad jų centras yra 
Chartine, Mandžurijoje. Jie 
turi ryšius su Japonijos impe
rialistais, ten leidžia savo laik-

Minske Du Trockistai 
Išmesti iš K. Partijos
MINSK. — Iš Sovietų Ko

munistų Partijos tapo išme
stas M. Golenda, buvęs So
vietinės Baltarusijos Plana
vimo Komisijos pirminin
kas. Pasirodo, kad jis bu
vo slaptas sekėjas Trockio-

bei kiti z i n o v j evo opozicijos. Iš
Komunistų Partijos iš
brauktas ir Sovietinės Bal
tarusijos užsienio prekybos 
komisariato valdininkėlis 
Flior, kaipo apsimaskavęs 
Trockio agentas.

Vokietijoj Bedarbė vėl 
Šuoliais Auga

BERLYNAS. — Nuo 1934 
spalio iki gruodžio pabaigai 
bedarbių skaičius Vokietijoj 
paaugo dar 252,000, kaip ra
portuoja fašistų valdžia. Bet 
iki spalio mėnesio Hitleris 
būk labai “sumažinęs” be
darbių armiją. Pradžioje 
1934 m. buvę 4,058,000 be
darbiu, o spalio mėnesį tik 
2,268,000. Atrodytu didelis 
sumažėjimas, bet tik iš pa
viršiaus. Nes Hitleris porą 
milionų bedarbių suvarė į *- I v

verstinų darbų stovyklas bei m . TT~ . ~ ~ , v. OA•v = ’ : 1____ :___ J TAURAGE.—Gruodžio 30išsiuntinėjo į dvarus ir pas 
buožes dirbti faktinai tik už 
pavalgį. Ęet Hitlerio val
dininkai, išduodami raportą, 
šiuos bedarbius priskaito 
prie “dirbančiųjų.”

Daktarai Laimėjo Streiką
HAVANA. — Kubos mie

stiniu ligoninių daktarai per 
streiką privertė valdžią su
grąžint tarnybon tris jau
nus gydytojus, kurie buvo 
pavaryti kaipo neištikimi 
prezidento Mendieta vyriau
sybei. Havanos Universite
to studentai dar tebestrei- 
kuoja, kad priverst valdžią 
patenkint kitus gydytojų 
reikalavimus.
Du Užmušti Automobilių 

Nelaimėse
Vilkaviškio Kybartų plen

te autobusas lenkė vežimą, 
kuriuo važiavo Raudonikis. 
Arkliams pasibaidžius. Rau
donikis taip smarkiai kri
to iš vežimo, kad vietoje už
simušė.

Kitą dieną Kalvarijos au
tomobilis užvažiavo ant Ma
rijampolės gyventojos Vil- 
trakienėSj 35 metų amžiaus 
ir ją vietoje užmušė.

raštį “Naš Put” ir visaip pro
vokuoja karą prieš Sovietų Są
jungą. Rusai fašistai, susivie
niję su kontr-revoliuciniais liku
čiais Trockio—Zinovjevo, Sovie
tų Sąjungoje nužudė Kirovą ir 
planavo išžudyti visus kitus va
dus. Bet Sovietų valdžia su- 
trėškė juos. Todėl kapitalistų 
spauda staugia, apverkdama sa
vo tarnus.

Perekopo susmaugoje, kur bu
vo nugalėti 1920 metais Vran- 
gelio pulkai, Sovietų Sąjunga 
stato panoramą ir ten bus išbu- 
davota muzėjus. Tame muzė- 
juje bus paveikslai, planai, gin
klai ir kitkas -vartota kovoj 
prieš Vrangelį. Prie Kochov- 
kos bus išbudavota kitas milži

niškas paminklas.

Naziai Saar Krašto
Balsavimuose Paėmė
Viršų Tiktai Smurtu

Antradienį per radio pra
nešta, kad virš 400,000 Saar 
krašto piliečių “paasisakę” 
pereito sekmadienio baisa* 
vimuose už Saaro sugrąžini
mą Vokietijai; 46,000 balsa
vo už pasilikimą Tautų Ly
gos vyriausioj valdyboj; o 
už Saaro prisijungimą prie 
Francuos paduota tik 2,000 
balsu. Bet balsavimai nebu
vo laisvi.' Ginkluotos hitle
rininkų šaikos dar pirm bal
savimų siautė visame kraš
te, o balsavimų dienoj stal
čiai pasiuto, terorizuodamos 
gyventojus, kad priverst 
juos balsuot už hitlerizuotą 
Vokietiją.

Max Braun, vadas bendro

LIETUVOS ŽINIOS
Banko Tarnautojas Nušovė 
Direktorių ir Pats Nusižudė 

d. smulkių paskolų draugi
jos bankelio tarnautojas 
Stumbrys nušovė to banke
lio direktorių Aliminauską, 
paskui ir pats nusišovė.

Stumbrys buvęs bankeliui 
skolingas 400 litų. Kada Ali- 
minauskas griežtai pareika
lavo sugrąžinti skolą, jiedu 
susibarė. Tad vakare Stum
brys nuėjo ir per lan
gą nušovė Aliminauską, be
skaitant jam namie laikraš
tį: Pasirodžius policijai ir 
suspitus žmonių miniai, 
Stumbrys pamatė, kad neiš
sisuks, ir todėl pats nusišo
vė.

Panevėžio Bedarbiai
Tokiame nedideliame mie

ste kaip Panevėžyje, o įre
gistruotų bedarabių yra 
900. Daugelis, žinoma, dar 
nėra užregistruoti. Vyriau
sybė praneša, kad dabar .500 
iš to skaičiaus siunčia į įvai
rius viešus darbus. Inteli
gentams moka po 3 litus ir 
pusę ir duoda tris dienas 
per savaitę dirbti. Antra
me' skyriuje yra paprasti 
bedarbiai;: kurie turi užlai
kyti šeimynas; ir jiems vy
riausybė teduoda tik dvi 
dienas dirbti, mokėdama po’ 
2 ir pusę lito dienai.' Nevędę 
bedarbiai yra siunčiami prie 
akmenų skaldymo ir šiaip 
sunkiausių darbų; jiems 
skirta po 3 litus dienai, bet 
kiek dienų jie gauna per sa
vaite dirbti, nėra pasakoma 
valdiškame pranešime.

4 Metai Kalėjimo už Ban
dymą Pačią Nušauti
PANEVĖŽYS. — Versa! 

valgyklos savininkas K. 
Kalis kėsinosi nužudyt savo 
pačią, paleisdamas į i a ke
lis revolverio šūvius. Jis bu
vo pasimetęs su jąja. Apy
gardos teismas nuteisė Kalį
1 metais paprasto kalėji-

i komunistų ir socialistų 
fronto, sako: “Dar bebal- 
suojant, hitlerininkai taip 
elgėsi, tartum Sąar jau bū
tų nazių valdžioje.”

Bazelio “Morning News” 
korespondentas rašo savo" 
laikraščiui:

“Jeigu ištikro būtų buvę 
laisvi balsavimai, neabejoti
nai būtų laimėję šalininkai 
to, kad Saar ir toliau pasi - 
liktų Tautų Lygos vaidybo
je.”

Smurto pagelba naziams 
laimėjus, tūkstančiai žmo
nių pasiruošę bėgti nuo Hit-
lerio; bet Francija uždarė |ir amuniciją, 
savo sieną ir tuom pasunki-1 “mažiau”
no pabėgimą.

mo. Bet teismo nutarimą 
užprotestavo prokuroras, ir 
antroje byloje Kaliui duota 
4 metai sunkiųjų darbų ka
lėjimo.

Hitlerininkų Teismas
KAUNAS.—Nieko' ypa

tingo nėra byloje prieš Klai
pėdos krašto hitlerininkus^, 
nors Lietuvos laikraščiai 
pašvenčia daug vietos teis
mo aprašinėjimui.

Vienas kaltinamųjų, Lo
renc rinkinė j o hitlerinių fa
šistų dainas. Kitas, Fritzas 
Ulrichas, buvęs Vokietijos 
atsargos armijos oficierius, 
yra kaltinamas, kad buvo 
mokytojum hitleriškos SK 
vaikų organizacijos. Jis už
klausė teismą: na, kaip 15- 
16 metų vaikai galėtų pada
ryti perversmą Klaipėdoje? 
Jis teisinosi, kad lietuvių 
santikiuose su vokiečiais bu
vęs bešališkas; jis norėjęs 
geresnių ryšių tarp abiejų 
kraštų, bet Lietuva, anot jo, 
turi gerai suprasti Klaipė
dos kraštą.

Kaip tiedu, taip kiti hit
lerininkai suktai ir. .gabiai 
teisinasi, ir moka susilaiky
ti nuo atsakymų į< opesnius 
klausimus. Kada/ pa v., - jų 
užklausia, ar dėvėjote hitle
rininkų uniformas, jie'iš ; sa-i 
vo pusės stato klausimą: ka 
jūs norite tuom pasakyti? 
O kada parodo jų fotogra
fijas hitleriškuose rūbuo
se, jie atsako, “žinom, ži
nom”, ir panašiai.

Negalima tačiaus abejoti, 
kad jie organizavo hitleri
ninkų jėgas, idant pasitai
kius progai padėti Hitleriui 
atimti iš Lietuvos Klaipėdą.

Rokiškis.—Vokietis grafas 
Tizenhauzas, kuris; pastatė 
bažnyčią, pasistatė sau ir 
stovylą, kuri vaizduoja jį 
laikant bažnyčią savo ran
koj.

Reikią Daugiau Pinigą 
Tyrinėt .Ginklą Šmugelį

WASHINGTON. — Sena- 
toriu komisija, kuri tyrinėjo 
ginklų biznį ir šmugelį, da
bar pertraukė savo darbą; 
sako, trūksta lėšų; o ginklų 
ir amunicijos kompanijos 
daro spaudimą į kongresą, 
kad daugiau neskirtų pini
gu tokiems tyrinėjimams. 
Vienas iš tyrinėtojų komisi
jos, senatorius Bone krei
piasi į šalies kongresą, kad 
paskirtų dar $100,000 tam 
darbui. Jis pakartoja, kad 
i ginklų šmugelį buvo įsivė
lę ir augšti Amerikos valdi
ninkai. Tačiaus tyrinėtojai 
slepia jų vardus.

Senatorius Bone, kaip ir 
įvairūs kiti komisijos nariai, 
reiklauja, kad valdžia pati 
gamintų sau karo pabūklus 

. Sako, tuomet 
būtų karo pavo

jaus; o jeigu tektų kariauti, 
tai karas valdžiai pigiau at-

I sieitų.
Senatiniai tyrinėtojai klai

dina žmones, būk per ginklų 
šmugelio suvaldymą nori iš
vengti karų. Bet tokiais ty
rinėjimais jie tiktai stengia
si pridengti tikrus Ameri
kos besirengimus imperiali
stiniam karui; o idant sėk
mingiau karą vesti, tyrinė
tojai patafia valdžiai paim
ti ginklų ir amunicijos ga
minimą į savo rankas.

Trečdalis Žmonių bus 
Sužeista Automobiliais
NEW YORK. — Naciona- 

lė nelaimingų atsitikimų ap- 
draudos kompanija apskąit- 
liuoja, kad vienas iš kiek
vienų trijų dabar gemančių 
žmonių bus sužeistas auto
mobiliu, jeigu dagyvens iki sirinkimą sausio 13 d. š.m. 
56 metų amžiaus. Apdrau- faįpgi užgyrė šaukimą vi- 
dos kompanijų, skaitliavi-isuotino Amerikos lietuvių 

rrimn lguvav|av.mo ppįgg
karą ir fašizmą. Nors kuo
pos sekretorius yra “Tėvy
nės” redaktoriaus Vitaičio 
draugas, tačiaus suvažiavi
mas tapo užgirtas. s

Vis daugiau SLA kuopų 
ir narių išreiškia pritarimą 
tam Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo sumanymui.

mais, vidutinis šiemet gimu
sių bei gimsiančių žmonių 
amžius turėtų siekti 56 me
tus.

Rabinas pas Popiežių
ROMA. — Vyriausias žy

dų rabinas Simon Hevesi 
iš Vengrijos atsilankė pas 
popiežių ir pas diktatorių 
Mussolini. Sako, gavęs ge
rų įspūdžių. Dyvai būtų, 
i ei toks su tokiais nesusišne
kėtų.

UŽDAROMA LŪPOS 
HITLERININKAMS

BERLYNAS. — Hitlerio 
ministeris Hess uždraudė 
visiems savo partijos na
riams bet ką nuošaliai kal
bėti apie partijos dalykus; 
sako, apie tai kalbėti galite 
tik nazių partijos susirin
kimuose bei jos įstaigose.

SKLEIDŽIAS INFLUENZA

Jungtinių Valstijų Sveikatos 
Tarnyba atranda, jog dabar 
Šioje šalyje influenza serga 
daugiau žmonių, negu bet ka
da per paskutinius šešis me
tus. Bijomasi, kad nepasikar
totų tokia daugmeniška influ
enza kaip 1918 metais.

Planuojama Įstatymai 
Uždrausti Darbininkų 
Streikus Šioje Šalyje

WASHINGTON. — Ame
rikos Fabrikantų Sąjunga 
rengiasi įnešti kongresui 
sumanymą įstatymo, ku- 
riuom būtų uždrausta vi
suotini streikai ir simpati
jos streikai, kur iš prita
rimo streikuojantiems išei
na streikan kiti darbinin
kai.

Senatorius Wagner ir tūli 
kiti yra įteikę kongresui 
savo įnešimus, kuriuose kal
ba apie unijų pripažinimą iš 
valdžios pusės; bet tie su
manymai siūlo, kad valdžia 
sutaikytų streikuojančius 
su samdytojais. Dar kituose

Turkmenis- 
sekmingai 

Guaioli lau- 
Pagaminta

Naturalės ir Dirbtinos 
Gumos Gamyba SSRS
Sovietiniame 

tane pradėta 
dirbti guma iš 
kinių augalų.
200 tonų pavyzdingos gu
mos. Tas naturalės gumos 
dirbimas bus platinamas. 
Bet Sovietai pasigamina jau 
didelį daugį dirbtinos gu
mos, ne iš augalų. Sovietų 
mokslininkai, mat, išrado 
vieną iš geriausių būdų ga- 
mint dirbtiną gumą.

39 SLA Kuopa irgi už 
Visuotiną Suvažiavimą

GILBERTON, Pa. — Su- 
sivienijimo Lietuvių Ameri
koj 39-ta kuopa per savo su-

Už Laivo Sudeginimą 2 
Turės Mirt Sovietuose
Ant Bielaja upės, Sovieti

nėje Baškirijoje, sudegė ta- 
vorinis laivas, vertas milio
no rublių. Teismas įrodė, 
kad laivo viršininkai ir keli 
jūrininkai buvo labai pasi
gėrę ir del to įvyko gaisras. 
Girti būdami, nesugebėjo 
ugnies gesinti. Abudu virši
ninkai nusmerkti sušaudy
mui; trys jūrinjnkai nuteis
ti po 10 metų kalėjimo.

Berlyne paskutinėmis die
nomis suimta 300 tariamų 
“sodomiškų” vyrų paleistu
vių. 200 jų paleista, bet 
100 laikoma teismui kaipo 
politiniai nusikaltę Hitle
riui.

Į !■

Darbininkai Visų šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsįte 
Pasaulį!

įnešimuose yra peršama pri- ‘ 
pažinti balsą darbininkų 
daugumos, kas liečia Unijos '1 
klausimą įvairiose darbt). 
vietose.

Nei vienas iš tų sumany
mų nelemia darbininkams 
nieko gero. Po priedanga 
darbininkų daugumos pripa
žinimo, norima prašmugę- 
liuoti įstatymus, užgiriaii- 
čius kompaniškas unijas; po 
unijų pripažinimo skraiste 
politikieriai stengiasi iš
plėšti iš unijų pačią streiko 
teisę. Visi tie siūlomi “dar
bo” įstatymai primena Mus- 
solinio įvestus patvarkymus 
prieš Italijos darbininkus. :

■1
ml

Grūdą Spekuliantą PeL 
ną Tardymas Chicagoj j

CHICAGO. — Roosevelto 
valdžia per savo atstovą J*; 
C. Brooke stengiasi atimti 
teisę iš T. M. Howellio to- < 
liau spekuliuoti grūdais. Jis i ! 
be atodairos laužė įstatypią^^ 
kas liečia daugmeniškus 
grūdų pirkimus ir pardąv- 
mūs. Susižinodamas su ki- , 
tais'mekleriais, jis tiksliąi 
mažino kainas, kada jam 
reikėjo pirkti grūdus, ir 
dirbtinai jas kėlė augštyn, 
kada buvo prisirengęs par
duoti. Taip, vienu atveju jis 
greitai pasidarė porą šimtų 
tūkstančių dolerių pelno; 
bet kad paslėpti jį nuo val
džios akių, tai išrašinėjo če
kius tūliems savo sėbrams 
už vadinamus “patarnavi
mus.” Bet tų pinigų daugu
mą jis paskui iš jų atgrieb
davo.

Gen. Johnson Gailisi NRA
PHILADELPHIA, Pa. — ■ 

Buvęs “Naujosios Dalybos” 
administratorius, generolas* 
Hugh Johnson rašo “Satur
day Evening Poste,” kad 
jau mažai kas paiso NRA č
taisyki’ų; o jei NRA visiš
kai pakriktų, tai, esą,' šalyje “ 
pasidarytų “didžiausias mi
šinys,” verkšlena buvęs N-,. 
RA komandierius. Jis ir 
pameluoją, būk NRA sutei
kus darbų 2,785,000 bedar
bių. Bet Johnson užmirštą, 
jog tik pernai pasidarė pų- 

miliono daugiau bedar
biu. NRA pagerino būklę 
tik kapitalistams: jų pelnai 
1934 metais kai kur net šim
tais nuošimčių paaugo, lygi
nant su 1933 m. Ir nors 
darbininkams (ne visiems) 
buvo pridėta keletas nuo
šimčių uždarbio, bet gyveni-- 
mas pabrangintas apie 20 
nuošimčiu, tain kad NRA 
dar pablogino jiems būklę. .

t:

Portugalijoj, Sado Upėj 
apsivožus valčiai, kuria-' ? 
plaukė 18 darbininkų, visi 
prigėrė, apart viend.

- g'j * j*
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ies į Opozicijos spauda”! p į skaitė 
.vyriu. Atsimenate, kiek mūsiš-

Patersono Audėjų Naujas 
Laimėjimas

Pereitą šeštadienį Paterson, N. J., au
dėjai įrašė naują puslapį į savo kovų is
toriją. Jie laikė savo unijos rinkimus ir 
gražiai nušlavė senąją reakcinę kliką, 
kurioj priešakyje stovėjo Eli Keller ir. 
kuri tięk daug žalos yra padarius audė
jų reikalams. Balsavimai įvyko taip va
dinamo “Plain Goods Department of the 
American Federation of Silk Workers.” 
Eiliniai nariai veikė organizuotai. Jie 
pastatė 15 kandidatų ir visus išrinko.

Kellerio mašina, kurią, beje rėmė žydai 
menševikai, gavo vos trečdalį balsų. Jei
gu, eilinių narių mažiausia gavęs kandi
datas surinko 717 balsų, tai Kellerio kli- 
kutės daugiausia gavęs kandidatas surin
ko viso labo tik 326 balsus!

Kas per vienas tas Kelleris? Jis yra 
loyestonietis, renegato Lovestono agen
tas, didelis nachalas, bjauriai nusistatęs 
prieš Komunistų Partiją. Laike pereito 
audėjų streiko jis nesidrovėjo griebtis 
visokių provokacijų, kad pažeminus Ko
munistų Partiją ir jos simpatikus. “Ko- 
mun: 
savo
kė “Naujoji Gadynė” prirašė pagyrų to 
‘*(Mvyrio” adresu. Prūseika savo pra
kalbose Kellerį į padanges kėlė. O Prū
seikos suvedžioti Patersono “Sklokos” 

^žmonės galvas už jį guldė.
Prie šių rinkimų Kellerio ‘klika rengėsi 

dešperatiškai. Ji pasivadino “Silk Wor
kers Progressive Group of Paterson”. 
Išleido tokį šlykštų, tokį provokatorišką 
lapelį prieš kairįjį sparną, prieš eilinių 
narių grupę, prieš komunistus, kad net 
koktu skaityti. Tas lapelis bei atsišauki
mas tapo išspausdintas amerikinės “Ko
munistinės Opozicijos” organe “Work
ers Age”, sausio 12. Turim rankose šitą 
niekšišką lovestoniečių provokaciją. Ten 
ne tik provokuojami ir unijos “skaldyto
jais” apšaukiami vietiniai komunistai ir 
jų simpatikai, vietiniai eiliniai audėjai, 
kūrie nusistatę prieš Kellerį, bet net pra
keikiamas Raudonasis Darbo Unijų In
ternacionalas ir jo sekretorius draugas 
Lozovskis. Sakoma, kad Lozovskis iš 
Maskvos davė patersoniečiams kairie
siems unijistams užgriebti ir sunaikinti 
audėjų uniją! Tai niekšiškas obalsis, ku
rį iškėlė patys juodžiausi Amerikos Dar
bo Federacijos reakcionieriai prieš ko
munistus ir visus revoliucinius darbinin-

Tasai Kellerio šlamštas baigiasi šauks
mu: “Gelbėkite uniją! Sumuškite unijos 
griovikus rinkimuose! Padarykite ga
lą spriešunijiniam veikimui taip vadina- 
mp ‘kairiojo sparno’ arba ‘Eilinių Narių 
Grupės’ ir joą talkininkų. Balsuokite už 
prpgresyvius kandidatus!” ’.
.;Tie elementai, matyt, matė galą savo 

■viešpatavimui unijoj, tai todėl taip des
peratiškų priemonių griebėsi. Bet tas 
jų neišgelbėjo. Darbininkai tarė savo 
žodį. To jų žodžio niekados neužmirš to
ki'Kelleriai ! Darbininkai pamatė jų par- 
daVingus darbus laike pereito streiko. Jie 

. pasakė, kad mus daugiau nevedžios už 
nošiės pardavikų Gormanų ir Greenų

Hgbghtai.
Mes karščiausiai sveikiname Patersono 

lietuvius audėjus, kurie rėmė Eilinių Na
rių Grupės surašą ir balsavo prieš Kel
lerio kliką ir jos pragaištingus darbus 
unijoje. O tie lietuviai audėjai, kurie rė
mė Kellerį ir jo darbus, kurie yra suve
džioti Prūseikos ir Butkaus, turi dabar 
ląį^i rimtai pagalvoti. Jūsų vieta, 
draugai revoliucinio judėjimo eilėse. 

r/KėUeriai, Prūseikos ir Lovestonai jus la- 
Jmu skaudžiai apgavo ir pavertė rėmėjais 

^ Greenų ir Gormanų. Atsimeskite nuo

Ir ne vien tik šis Patersono darbininkų 
sveikinantis žygis. Nelabai senai' Pater
sono dažyklų darbininkai turėjo unijos 
rinkimus. Ten irgi buvo panaši padėtis 
susidarius. Toki pat elementai, kurie 
šeštadienį bandė pastoti kelią eiliniams 
nariams, bandė tą patį padaryti dažyklų 
unijistų tarpe. Bet ir ten jie prakišo.
Jokios provokacijos ir gąs 
va neišgelbėjo jų nė tenai

Šitokį tragingi prakišimai, aiškus da
lykas, varo į desperaciją “Komunistinę 
Opoziciją.” Jos vadai Lovestonai, Kel- 
leriai ir Zimmermanai neriasi iš kailio.

Ne geriau stovi dalykai su lietuvių 
“Sklbkos” Prūseika ir Butkum. Jie irgi 
nesenai apturėjo skaudžių smūgių. Dvie
jose LDS kuopose/kurias jie kontroliavo 
per kelis metus, pralaimėjo rinkimus, bū
tent Rockford, Ill., ir Worcester, Mass. 
Ten irgi keli Prūseikos apgauti žmonės 
draskėsi, koliojosi, niekino komunistus, 
tokiam Rockforde net policiją pasišau
kė prieš mūsų draugus, bet viskas nuėjo 
veltui. Nariai pamate jų darbus ir nuo 
jų atsisuko. Klaidą darė tie vietiniai 
darbininkai, kurie įsakymus ėmė nuo 
Prūseikos ir Butkaus ir jų valią pildė, 
kovojo prieš komunistinį judėjimą. Rei
kia linkėti, kad jie dabar pamatytų sa
vo klaidą ir sugrįžtų atgal po komunizmo 
vėliava.

Dviejų Motinų Balsas
Komunistų Partijos organe “Daily 

Worker” atsišaukia dviejų Scottsboro 
jaunuolių motinos,- Janie Patterson ir 
Ida Norris. Abiejų jų sūnūs nuteisti 
mirtin. Augščiausias Jungtinių Valstijų 
Teismas pareiškė, kad jis svarstys Ala- 
bamos teismo nuosprendį. Reikia paduo
ti apeliaciją. Tos dvi motinos sako, kad 
šitoj kritiškoj valandoje .revoliuciniai 
darbininkai neapleis jų vaikų. Keturis 
metus jie išgelbėjo nuo mirties jų sūnus, 
gelbės ir toliau.

Motinos prašo finansinės pagelbos su- 
taisymui ir padavimui apeliacijos. Jos 
prašo aukas siųsti Tarptautiniam Darbi
ninkų Apsigynimui, kuris veda Scotts
boro jaunuolių bylą. Reikia atminti, kad 
išdaviko Leibowitz pasielgimas uždavė 
skaudų smūgį vajui už jaunuolius, sude- 
moralizuodamas nemažai žmonių. Finan
sinės tam reikalui įplaukos labai susima
žino.

Kaip visuomet, taip dabar lietuviai 
darbininkai neprivalo užmiršti Scottsbo
ro jaunuolių. Šių dviejų motinų balsas 
turėtų pasiekti visas mūsų organizacijas 
ir draugijas.

Dar Vienas S. P. Šulas 
Gavo Džiabą

New Yorko miesto majoras LaGuardi- 
ja stačiai įsimylėjo į socialistus. Vienas 
po kitam Socialistų Partijos vadai apdo
vanojami valdžios džiąbais. Šiomis die
nomis LaGuardija padarė dar du pasky
rimu. Socialistas advokatas Block tapo 
paskirtas į miesto čarterio pertaisymo 
komisiją. ■ Ton komisijon taip pat įeina 
didžiausi Tammany Hall grafteriai. Gi 
žydų laikraščio, socialistų laikraščio, 
“Forward” gaspadorius Vladek paskir
tas nariu valdžios “Municipal Housing 
Authority”. “Forwardo” redaktorius 
Abraham Cohn, kuris į metus gauna 
$90,000 algos, sveikina LaGuardiją ir va
dina jį “savu” žmogum!

Socialisto Blocko paskyrimas į čarte
rio komisiją padarytas pereitą šeštadie
nį. Kaip tik tą pačią dieną LaGuardijos 
kruvinoji policija padarė žvėrišką Užpuo
limą ant streikierių ir jų simpatikų prie 
Klein depaftmentinio štoro. Kaiti poli- 
cistai trempė streikierius pikieto linijoje 
ir mušė juos buožėmis. Raiteliai lakstė 
ant šalygatvio ir arklių kanopomis min
džiojo darbininkus! Vienuolika streikie
rių suareštuota ir apkaltinta “riaušių kė
linio”.

Palyginkite, darbininkai, LaGuaradijos 
atsinešimą link Socialistų Partijos vadų 
ir link streikuojančių darbininkų. Tiems 
vadams jis vdldžios džiabus duoda, o 
streikierius vaišina buožėmis ir arklių 
kojomis!

aistijos Lietu; 
viams Darbininkams
Nesigirdi,“'ar Mass, vals-j tą daryti reikia greit, da- 

tijos lietuviai darbininkai, bar, iki eina vajus, kad pa- 
ypatingai Lietuvių' Darbi- dėjus visiems lietuviams 
ninku Susivienijimo nariai, J darbininkams patapti LDS. 
jau pradėję darbą už stip- nariais lengviausiomis kaip

Jau praėjo gerokai laiko, Labai svarbu jaunimas, 
kaip ten gavome laisnius, iki šiol Mass, valstijoj jau- 
Jau turime apie tuziną LDS jnimo kuopų mes neturėjo- 
kuopų._ Nuo sausio mėnesio me. Visas jaunimo organi- 

vajus gavimui naujų narių, giausiai aplink chorus ir

Draugai, mes neturim už 
miršt, kad tik tinkamai ir ener 
giškai vesdami savo kovą pri 
versime fašistus 
profsąjungų uždarymą. Tai 
reikš didelį kovos prieš fašiz
mą ir naudotojų puolimą lai
mėjimą. Tai reikš bendro ko
vos fronto triumfą, žinokim, 
draugai, kad tik savo kova sau 
padėsim.

Visi, kai vienas, kovon už 
profsąjungų laisvę.

1 d., š. m., ten paskelbtas zacinis darbas sukosi dau- kalų gynėjos. •

’ jiems, tai aišku ir alga bus ma-v, 
žesnė.

Ar turim leisti išvaryti save 
panaikint j gatvę, kur mūsų laukia bado 

šmėkla ? : . ; »
Ne, neleiskim iš savęs tyčio

tis. Parodykim eksploatątįo- 
riams, kad ir mes žmonės ir 
galim ginti savo reikalus. Tat' 
mes galėsim jiems parodyti 
tik tada, jei dirbantieji darbi
ninkai žiūrės į atstatytus kaip 
i savo draugus, o ne kaip į

sann uąiDo aujwyyoe — priešus. Nes kitas, darbininkas 
darbo masių aršus piiešas ir gajį galvoti: jei tave paliks, 
reikalų pardavikė. * j-aį gajį kartais mane atstatyti.

Tegyvuoja profsąjungos —' žinokite, kad mūsų priešai tai 
darbininkų ir tarnautojų rei- buržuazija, dvarininkai ir eks* 

- -- - • j ploatatoriai.
Tegyvuoja Lietuvos Komu-i -J . .... T. Draugai Jr orauges* nesi- *vienintelis Lie- ,.. . .? , , , , ?. ... . . dziaukit, kad atstatė kitus, o 

jus paliko dirbti, žinokite, įog
. .. b’ei šiandien leisit išvaryti išrLKP Kauno Ra,komas. fabrjko savQ draugus, . ■ 

1934 m. gruodžio mėn. 2 d. ;toj jr jQsų ga]. )aukti pats 
likimas. O jeigu ginsite savb' 
draugus darbininkus, tai tuo 
pat ginsite ir save. Dirbantieji 
ir atstatytieji darbininkai, su
praskite, kad būsime stiprūs 
tik tada, kada būsime kartu. 
Kovokime kartu už savo rei
kalavimus. Gana leisti legaliu 
būdu piešti mūsų sunkiai už
dirbtus centus už broką. Taip 
pat kovokime prieš naujus 
samdytojų šunis — kontoros 
seniūnus ir rinkim savo. Paro
dykim nors kartą išnaudoto
jams, mūsų jėgą. Rinkim tuoj 
streiko komitetą po kairiąją 
profsąjungą. Likime savo dar
bo vietose reikalaudami: 1. nė 
vieno darbininko neatleisti iš 
darbo, o atleistus priimti at
gal ; 2. neatskaitinėti už bro
ką; 3. leist laisvai rinktis se
niūnus; 4. panaikinti akordinį 
darbą; 5. mokėti už streiko 
dienas.

Tegyvuoja streikas kaliošų 
fabrike.

Tegyvuoja darbininkų soli
darumas.

Liet. Kompart., Komint.
1 Sekc., Kauno Raikomas.

Šito vajaus svarba tame, dramos ratelius. Turint lai- nistų Partija — 
kad kiekvienas įstojęs į LJ)S snius EDS, dabar reikalinga tuvos darbo masių revoliucinis j 

avangardas ir kovos vadas.lietuvis darbininkas, gauna 1 traukti jaunimas į 
nūpiginimą įstojimo duoklė- kuopas, į tą judėjimą, kurį 
se, o organizatoriai gauna!turime po visą šalį. Tik to- 

o 4-1 x r rvi m m o nn LL.L * J.- 1______ 1______________ _________ 1ne tiktai atlyginimą už t kiu būdu bus lengviau sudą- 
kiekvieną įrašytą aplikantą, į ryti veiklą jaunime ir pa- 
bet taipjau ir dovaną. 'statyti jį augštesniam orga- 

Vajaus laiku organizato- nizuotumo laipsnyje.
riams-vajininkams iš Cent- Ten, kur veikia LDS kuo
ro bus atlyginta už priim- P°s, tai jų valdybos turėtų 
tus aplikantus į pirma ir [imtis darbo tuč-tuojaus ir 
antrą skyrių po 25 centus ir įkurti LDS jaunimo kuopas. 

Tokiose vietose, kaip Bosto
nas, Worcesteris, Montello, 
Lawrence, Lowell, Hudson 
jaunimo kuopos labai leng
va įkurti ir palaikyti, ka
dangi ten randasi kiek tiek 
sąmoningo jaunimo, o be to, 
yra apsčiai suaugusių drau
gų, kurie moka prieiti prie

į trečią, ir ketvirtą skyrių 
po 50c. už priimtą aplikan- 
tą. Stojantiems aplikan- 
tams, apdraudos įstojimas 
nupigintas sekamai: į pirmą 
skyrių 25c, j antrą 50c, į tre
čią 75c ir į ketvirtą 1 dole
ris. Šis nupiginimas yra 
nuo tos įstojimo dalies, ku

Ten, kur veikia LDS kuo-

“Inkaro” Fabriko Atsta
tyti bei Dirbanti Darbi
ninkai ir Darbininkės

rią gauna Centras. Būtų ge-i jaunimo ir supranta jauni- 
rai, kad kuopos kiek galė
damos nupigintų iš savo da
lies įstojimą.

Vajininkams, gavusiems 
daugiausia narių, skiriama 
keturios iš eilės dovanos: 
pirma 10 dolerių, antra 
$7.50, trečia $5.00 ir ketvir
ta $2.50:

;mo organizavimo 
svarbą.

Iki šiol dar neturime LDS 
kuopų Haverhill, Gardner ir 

i Lynne. Lietuvių ten randa
si daug ir dirva LDS kuo- 
|ponis' puiki. Dabar, drau- 
'gai, “Laisvės” skaitytojai, 
mes prašome 
mums į talką:

jus ateiti 
organizuoti

Daugelis lietuvių darbi- ten LDS kuopas.
ninku kadaise kreipėsi į mus Beabejo, dar ir kitose vie
niškais (LDS Centran), tose, čia nęsuminėtose, ran- 
klausdami informacijų ir dasi lietuvių darbininkų ir 
pareikšdami noro įstoti į būtų galima įkurti mūsų į 
LDS. Tokiems darbiniu- (kuopas, jei tiktai būtų kas 
kams buvo atsakyta neigia- (tam darbuotųsi.
mai, kadangi tuomet mes I Organizavimas L-DS, jo 
negalėjome ten verbuoti na- budavojimas ir stiprinimas, 
rius, nes neturėjome laisnių.
Dabar visi toki darbininkai prinimą viso mūsų revoliu- 
privalo kreiptis prie vieti- cinio darbininkų judėjimo, 
nių LDS kuopų, kur jos yra, | Todėl į darbą visi susipra- 
o kur jų nesiranda — į LDS tusieji lietuviai darbininkai! 
Centrą. Ten, kur kuopų nė
ra, reikalinga jos įkurti ir

Per paskutinį laiką atleido 
labai daug darbininkų — arti 
400, o ir dabar atleidžia. Sam
dytojai nori jums įkalbėti, kad 
atstato lyg del to, kad nėra 
kur parduoti, girdi, per daug 
pridirbo. Tat yra tikras melas. 
Nes jeigu būtų perdaug pre
kių, tai kam spiria ir nežmo
niškai varo darbininkus, kad 
vietoj 600 porų išdirbtų 800 
porų ? Padidina normą, o ki- 

LDS'tus varo i gatvę, kur rasti ga
lima tiktai badą ir skurdą.

Draugai ir draugės, krauge
riai samdytojai čiulpia visą 
jūsų kraują, spaudžia pasku
tinius syvus, o dabar išmeta 
jus į gatvę, ne del to, kad ne
reikia darbininkų, o del to, kad 
nori sudaryti sau naujų pelno 
šaltinių. Jie paims naujų dar
bininkų, kurie jiems vėl dirbs 
savaites veltui. O kaip, naū-

ninkų kadaise kreipėsi į mus

reiškia organizavimą ir sti-

lt. Mizara,
LDS. Pirmininkas.

LIETUVOS ŽINIOS
Ginkime Profesines 

Sąjungas—Savo 
Kovos Organizacijas

Draugai darbininkai ir tar
nautojai! Fašistų valdžia, pa
būgusi vis augančios profsą
jungų įtakos, apemusios pla- 
čias darbininkų ir tarnautojų 
mases, pamačiusi, jog profsą
jungos virsta, svarbiu ir galingu 

savo reikalus, uždare visas 
profsąjungas ir 
agentūrą darbininkams 
kinti vadinamąją “darbo 
stovybę.” LLL___

r * ' '■ veiksniu darbo masių kovoj už 
33__3 visas
įkūrė savo 

mul- 
at- 

stovybę.” Lietuvos Komunis
tų Partija, budriai stovinti vi
sų darbo žmonių interesų sar
gyboj,. tuoj aus teisingai įverti
no tą fašistų žygį bei “atstovil- 
kos “rolę ir šaukę darbininkus 
ir tarnautojus stot kovon savo 
klasės organizacijų profsąjun
gų apgynimui.

Lietuvos Komunistų Partijos 
Kauno Raikomas tuę reikalu 
kreipėsi į Lietuvos I 
mokratų Partijos Kauno 
mitetą, siūlydamas sudaryt 
bendrą frontą įtraukimui pla
čių darbo masių kovon už 
profsąjungų laisvę. Bčt^oc. 
demokratų vadai tą pasiūlymą

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA <*>

UŽKIETĖJIMAS IR HEMO- 
ROJAI

Drauge gydytojau, aš esu 
“Laisvės” skaitytoja ir aš vi
suomet mielai skaitau jūsų 
straipsnius. Aš esu moteris 40 
metų amžiaus, motina trejeto 
vaikų.

Pirmiau aš ilgą laiką dirbau 
vyriškų drabužių dirbtuvėj, 
kur reikėdavo daug sėdėti. Pa
sėkoje to man viduriai pasida- 

| re labai kieti ir pradėjo net 
kraujuoti. Ir dabar man la
bai sunkiai valosi viduriai, ir 
yra pasidarę hemorojai. Jie 
dažnai pratrūksta ir kraujas 
teka ir skauda.

Aš esu vargšė moteris, sun-

mi, kad jiems nerūpu darbo 
masių kova už savo reikalus.

Draugai darbininkai ir tar
nautojai. Gruodžio mėn. 10 
d. fašistinis teismas nagrinės, 
profsąjungų uždarymo bylą. Tą 
dieną meskime darbą ir eiki
me masėmis į teismo rū
mus, kad fašistinis teismas ne
drįstų patvirtint profsąjungų 
uždarymą. Ruoškime Protes-i kiai verčiuos medžiagiškai. Ar 
to susirinkimus, mitingus, .kur ncgaUma man būtų pasigydyt 
priimkime atatinkamas rezo-lbe operacijos? Aš nerūkau ir
Uncijas.■ Savo protestais bei 
masiniu . dalyvavimu bylos 
svarstyme parodykim fašistų 
valdžiai ir išnaudotojam, tiem, 
kurie ruošia 
mus smaugt 
esam tvirtai 
kad puikiai 
klasės reikalus ir mokam at-j visai nereikia. Abi savo ydas 
skirt draugus nuo priešų, kad! galite gydyti iškarto, 
esam įsitikinę, jog tik profsą
jungos gina mūsų reikalus, giau 'padės paprastas, gamti- 
Tuo patim parodysim savo pa- Į nis, n e s u g a d i ntas maistas, 
sibjaurėjimą bei pasipiktinimą I Ypač daugiau vaisių ir daržo- < .. i_ JTI__ ,, 1__ 1 X21_ I . ...... . . •» » _

negeriu. •
Atsakymas

Vidurių sukietėjimas labai 
naujus puolimus dažnai išrutuliuoja ilgainiui ir
ir vargint, kad. apačios gyslų išsiplėtimą. Jūs 
pasiryžę kovai, bijote operacijos. Manau, 
suprantam savo kad Jums, Drauge, operacijos

fašistų “atstovilka,” kuri tik 
mulkina darbininkus, kuri už 
pinigus ir šiltas vieteles par-

Socialde- duoda darbininkų reikalus, 
ko- Į kovą už profsąjungų lais

vę tur įsitraukt visi komparti
jos ir komjaunimo nariai, visi 
darbininkai ir tarnautojai. Da-

vių, greta ir šiaip valgių. Mė
ginkite rytą, pietų ir vakare, 
kiekvieną valgymą vartoti 
daržovių ir vaisių. Žalių, švie
žių, kurių galįma gauti, tik 
gerai kramtykite ir rupienos, 
plušų nerykite, o tik syvus ir 
kas gerai, smulkiai susikram- 

Bet galite vartoti ir džio- 
, “kenuo- 

tų” vaisių bei daržovių. Gail

lyvavi'mas toj kovoj yra kiek- to.
vieno sąmoningo darbininko ir vintų ir konservuotų, 

atmetė, tuo dar sykį parodyda- tarnautojo pareiga

patušinti, bet 
karščio daž- 
vitaminas C. 
kurių daržo-

te ir pavirti bei 
nuo virimo, nuo 
niausią išnyksta 
Todėl bent kai 
vių ir vaisių vartokite žalių:
morkvų, gručkų, ropių, salotų, 
kopūstų, obuolių, riešutų, apel
sinų, citrinų limonado pavida
le, bananių ir tt.

Gerkite dažniau ir daugiau 
vandens o da geriau—limona
do. Jei Jūs nesate perdaug 
riebi, tai galite limonadą (cit
rinos sunką vandeny) gerokai 
užsisaldyti ruduoju cukrum 
arba medum arba siropu be 
sieros dujų. Išgerkite bent po 
8 stiklus limonado kas diena, 
neskaitant pieno, sriubos ar ki
tokių skysčių. Vasarą daug 
daugiau.

Galite parsinešti ir sėmenų 
(“flax seed or linseed”). -J 
stiklą šilto vandens įmaišykite 
trejetą šaukštų sėmenų ir iš
gerkite, be kramtymo, be nie- 
ko, visą muziką. Tie sėmenys, 
savo įgimtu glitumu, padeda 
išvalyti žarnas, be draskymo, 
be erzinimo. Galima ir vėl 
pakartoti. O, kai ganios išsi
judino, tai mažiau galima ir 
sėmenų vartoti. Paskui it vi
sai jų nebereikės.

Kas vakaras, prieš gult ei
siant, įsileiskite į apatinę žar
ną truputį aliejaus, alyvos ar 
sėmenų aliejaus, su nedidele 
šmirkštynėle. Tatai sumažins 
hemorojų skaudėjimą ir gal ir 
kraujavimą.

Patiems hemorojams, tegul 
gydytojas į juos įleidžia su
traukiamų skysčių—“injection 
treatments of hemorrhoids.” 
Nuo kelių įčirškimų hemorb jai 
susitraukia ir pranyksta.

Į galite gydyti iškarto.
Viduriams atsitaisyti dau-
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Bayonne, N. J.
Kas Bus Bayonnčj 27 Dieną 

> y- u srfusio, 1935 ?
Bus toks parengimas, kokio 

Bayonnėj dar iki šiol nebuvo. 
Šį parengimą ruošia A.K.P. 
vietinė 1 kuopa su pagelba 12 
darbininkiškų organizacijų, 
paminėjimui 11 metų nuo mir- 

. ties' viso' pasaulio revoliucinių 
darbininkų vado draugo LENI
NO.

Dabar kasgi bus tame pa
rengime? Būs rodomi labai 
žihgeidūs kalbiniai krutami 
paveikiai (moving pictures), 
pasauliipai garsaus rašė jo 
Maksirti Gorkio veikalas “Mo
tina/* Dainuos pagarsėjęs 
Sietyno Choras iš Newarko, 
N? J* Apie Sietyno Chorą nė
ra reikalo daug kalbėt, nes vi- 
ši žino; kad’ apielinkėj nėra 
jam lygaus. Dalyvaus šokikių 1 
ir dainininkių sekstetas iš Eli
zabeth, N. J. Grajys Rusų 
Jatmuolių Mandolinų Orkes
trą’. Bus gerų solistų. Ir kalbės 
Michael Gold, vienas iš ge
riausių kalbėtojų.

Bus dar ir daugiau kas nors, 
bet apie tai pranešiu vėliau. 
Bet ir tokią programą, kokia 
£ia suminėta, norint matyt 
kokiam nors teatre kaštuotų 
nemažai pinigų. O čia girdė
sim ir matysim viską tik už 
25 centus, vaikam už dyką.

Tad Bayonnės ir apielinkės 
lietuviai 27 sausio (Jan.), bū
kit visi šiame susirinkime. Vie
tos užteks visiems, nes yra pa
imta didžiulė Opera House 
svetainė, Avė. C, kampas 26 
gatvės.

Programa prasidės lygiai 7 
vai. vakare. Įsitėmykit gerai, 
kad ' nepavėluotumėte Pilnas 
pranešimas tilps vėliau. Tėmy- 
kit!

Reng. Komisija.

LBĮĮadelphia, Pa
Viešas Pareiškimas

skai-* Kaipo senas “Laisvės 
tįrtojas prašau įdėti šį trumpą 
ipano pasiaiškinimą. 1916 me
tais čia, Philadelphijoj, nusi
žudė Petras Pilėnas, t. y. brolis 
detektyvo Kazio Pilėno. Ka- 
dangi ir mano tokia pat pavar
dė :ir Vardas, kaip nusižudžiu- 
slo, tai daugybė žmonių mano, 
kad” aš’ tą darbą padariau ir 
senai gyvo nėra. Apart to, ne- 
kfcirie’ žmonės mano, kad aš esu 
broiiš Kazio Pilėno, šnipo. Pa- 
gal giminystės, aš esu jų pus
brolis? ‘

Velionis Petras buvo laik- 
: i raščių agentas ir rėmė darbi

ninkišką judėjimą. Lai visuo
menė žino, kad aš nieko ben
dro neturiu su šnipu K. Pilėnu.

Aš esu senas “Laisvės” skai
tytojas ir darbininkiško judė
jimo rėmėjas.

’’ Draugiškai,
Petras Pilėnas.
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Bridgewater, Mass.
f,.'* *

LDS>20 kuopos susirinkime, 
laikįhiam. sausio 10 d., buvo 
pakeltas klausimas kas link 
SUofganizavimo apskričio. Po 
Apkalbėjimo, nutarta atsi
kreipti 'prie kitų kolonijų, kur 
randasi LDS kuopos, kad štn 
airirikirpuoš pakeltų tą svarbų 
klausimą ir ptadėtume darbą 
vaidyti pirmyn; Turėdami ap
skritį, galėtume surehgti mar
šrutą ir1 gauti daugiau naujų 
narių į LDS, taip pat pagelbė
tų s u or g a n izuoti jaunuolių 
kuopas ir tt. > •' •

Buvo prisiųstas laiškas su 
ženkleliais nuo TDA. Po ap
kalbėjimo nutarta’ nupirkti už 
f2.15. ’ ! o ■ :r
r' Kuopos susirinkimai būna 
kiUf"antrą ketvergą, 7 vai. va
karį 60 Halė-St.
-•’.H '? t ir pa.1}..

MONTELLO ŽINIOS
f • I ■ ■■■< * • »

Lietuvių šv. Roko parapijos 
klebonas, švagždys, . neranda 
teisingu nė vieno savo parapi- 
jono, kuriam užsitikėtų šven
tadieniais dešimtukus kolek- 
tuoti, kaipo įžanga į bažnyčią. 
Įtaisė registerį, panašų kaip 
strytkariuose. Dabar parapijo
nai eidami į bažnyčią turi pi
nigus mesti į registerį, o ko
lektorius išmaino pinigus ir su
ka registerio rankeną, kad už
registruoti visus pinigus. Neku- 
rie parapijonai sako: “Mūsų 
kunigas yra neviemas Tamo
šius.”

Visi parapijonai darbininkai 
turėtų sykį ant visados supras
ti, kad kunigai darbuojas ne 
del žmonijos gerovės, bet del 
pelno, tai yra del pinigų. Jei
gu pinigų neturi, tai tu vistiek 
prapuolęs. Turėtų darbininkai 
susiprasti ir nesiduoti save iš
naudoti visokiems Romos a- 
gentams.

Šiemet į Bedarbėj ir Socia- 
lės Apdraudos Kongresą, ku
ris buvo sausio 5-6-7, del iš
gavimo bedarbiams apdraudos 
įstatymo, iš Brocktono buvo 
pasiųsta 4 delegatai: du nuo 
Brotherhood Unijos lastėrių 
lokalo ir cutter’ių lokalo, vie
nas nuo Brocktono ir Montel- 
los darbininkiškų organizacijų,

Baltimore, Md

Trečiadienis, Sausio 16,19 J5

PHILADELPHIA, PA-

Kuopos Nare.

kas ką pabarė, tai aukavo $1 
iš iždo.

vienas nuo lenkų draugystės 
White Eagle. Tas parodo 
Brocktono darbininkų pirmyn- 
žangą. Bet lietuv. Komunistų 
Partijos nariai ir šiaip simpati- 
kai tuo turi pasidarbuoti. Nuo' 
lietuvių primeiviškų organiza- tėvai vaikučius išauklėja. 
cijų nepasiuntė nė vieno todėl, 
kad su finansais buvo trūku
mų. Taip pat ir iš komiteto 
buvo biskis apsileidimo. Buvo 
rašyta, kad važiuos J. Staškus, 
bet iš tos priežasties nevažia
vo. .

Ir atrasim ukvatninkų į mokyklė
lę. Taipgi, kurie norite svarbių 
dalykų pramokti, tai dabar 
yra gera proga ateiti į šaukia
mą mokinių susirinkimą ir už-

prisirinko pilha svetainė.
publika buvo Užganėdinta pro
grama, nep Rųsą-Ukrąinų Vai
kų Balalaika ikambino gražias 
melodijas. Publika kelis kar
tus buvo iššaukus, kad dau-*siregistruoti pas mokyklėlės 
giau pagrajitų. Reikia duoti 
kreditą, kaip'vaikam, taip ir 

’ tėvam, kad v taip darbininkai

PRANEŠIMAI Iš KITUR

Komunistų Partijos 3-čias distrik- 
tas su pagelba visų darbininkiškų or
ganizacijų, rengia Lenino mirties pa
minėjimų, 18 -d. sausio, 8 vai. vaka
re, Market Arena, 45th ;r Market 
St. Bus keletas garsų k?ibėtojų ir 
gera programa. Taipgi išg:,site ko- 
dei Judge McDewit su miesto majo
ru Moore nedavė 
šiam 
mų.

komisiją. Draugai ir draugės, 
suaugę ir jaunuoliai, nuostolių 
jokių neturėsit, o daug naudos 
turėsit prasilavinę darbininkiš
ko mokslo, kurio buržuazijos 
mokyklos nesuteikia. Pramokę, 
pagelbėsit darbininkams vesti 
jų pačių reikalus kovos lauke 
ir organizacijose bei unijose. •

Draugas A. Bimba, “Lais
vės” redaktorius, iš Brookly- 
no, mokys mūsų rengiamoj 
mokyklėlėj, vadovaus mūsų 
pamokose ir diskusijose. Jisai 
suteiks naujo ir naudingo 
mokslo kožnam mokiniui. Ne
praleiskite šios progos! Laiko 
liko mažai. Mokyklėlė pra
sidės 28 d. sausio (Jan.), 10 
vai. ryto, lietuvių kalboj. O 
vakarais jaunuolius mokys an
glų kalba.

Mokykla

SCHENECTADY, N.

Tur būt, kaip Patersone AL 
DLD 84 kuopa gyvuoja, tai 
dar nematė tiek publikos. 
Taipgi ir komisija darbavosi 
kiek galėdama. Išgarsinimas 
naudos atneša. Kaip girdėti, 
tai kuopai liks su virš $50. 
Ačiū atsilankiusiai publikai, 
taipgi ir darbininkams, katrie 
darbavosi, kartu ir komisijai.

ALDLD 84 kuopa išrinko 4 
delegatus į 2-ro Apskričio kon- 

/tai bloYa/’iš" tokių ?er^cij?'J- Avižių, S Vii- 
ką, V*, Ahsauskienę, O Stupu- 
rW- •. i ■ .

Nors Pruseikos “Naujoj Ga
dynėj” E. K. Salaveišis, ran
kas spausdamas, ‘ džiaugėsi, 
kad ALDLD 84 kuopa numi- į Mokykla bus Darbininkų 
rus, bet patarlė sako: “Pakol I Centre, 325 E. Market St., 
riebus sukus, tai kūdo nė dul-j Wilkes Barre, Pa. 
kės nebus.” Kuopa turi iš-l ---------------
aukavus įvairiom darbininkų Svarbios ir |domios Prakalbos 
organizacijom per virš šimtą 
dolerių ir kp. ižde randasi virš 
$50. Na ir kurgi to Salaveišio

ALDLD 6 kp. laikė mitingą 
7 d. sausio. Narių atsilankė ma
žai. Mat, kiti bijo, kad nereik
tų apsiimti į valdybą. Jei ši-’ 
taip daro, 
darbininkiškam judėjimui ma
ža nauda. Bet vistiek šiame mi
tinge padarė gerų tarimų ir iš
rinko valdybą iš veiklesnių 
draugų, kurie rūpinsis apšvie- 
tos platinimu.

ALDLD 6 kuopa rengia kon
certą, kuris įvyks subatos va
kare, sausio 19, Lietuvių Tau
tiško namo svetainėj, šiame 
koncerte dalyvaus mūsų vieti
nis choras, 12 rusų artistų bus 
iš Bostono, kurie .savo talen
tingoms melodijomis žavės pu
bliką. Taipgi bus ir iš aplinki
nių miestelių, 
progos.

Pirm Atidarymo Mokyklos
Sausio (Jan.) 27 d., sekma-

nepraleiskite

Šalna.

Paterson, N. J.
Šluojam Ponus iš Unijos 

'Vadovybės
Dažų Unijos viršininkų rin

kimai 5 d. sausio dar kartą 
ninizmas žengia pirmyn—stip- ’ parodė, kad dažų darbinin- 
ryn. žino tą-ne tik šeštos da- kuose kovingumas auga, nes 
lies pasaulio darbininkai, bet išmetė senus viršininkus, kaip 
visi, neskiriant kur jie randa- tai Amirato, kuris per ištisas 
si. Bet dar daugelis iš mūsų, 5 savaites dažų darbininkų 
draugai, nežinome, ką Leninas streiką sabotažavo, norėdamas 
adresavo dar gyvu būdamas parduoti streiką, o pasigerinti 
Amerikos darbininkams.

Minėkime Draugo Lenino Mir
ties Sukaktuves

Taip, Leninas mirė, bet lė-

bosams. Bet eilinių narių ko
mitetas, priešakyje su vice- 

Pasinaudodami šia proga prezidentu C. Vigorito, buvo 
papildysime savo žinojimą, ant sargybos, kožnam žings-
nes vietinė Komunistų Parti- nyje Amiratos manevrą iškel- 

!•> Elks davo<jos sekcija, sausio 25 d., ’ 
svetainėje, 1528 Madison Ave

C. Vigorito užsitarna
vo kredito streiko laike, tad

kampas McMechen St., rengia §iuose rinkimuose tapo išrink
tą svarbų paminėjimą. Kalbės]rtas 1733 Lokalo prezidentu.
Manny Johnson iš New Yorko, 
buvęs Buffalo distrikto orga
nizatorius, temoje: “Lenino 
laiškas Amerikos darbinin
kams.”

C. Vigorito, tai tas pats 
žmogus, kuris 1933 metais 
reikalavo, kad būtų suvienyta 
Nacionalė Unija su UTWU, 
bet reakciniai Amirata-Rubins- 
tine nedaleido. Tada Vigori
to pareiškė, kad be kovingumo 
negalima nieko laimėti, bet 
jau ateina laikas, kad dažų 
darbininkai susipras, išmoks 
pažinti savo reikalus ir pas
tatys kovingus vadus į unijų 
viršūnes, tada bus lengviau 
streikus laimėti. O tokius re
negatus, kaip Amiratus, Kel- 
lerius, vyti lauk, kur pipirai 
auga.

Bus gera programa, kurioje 
dalyvaus Negrų Choras, žy
dų Freiheit Choras, Finų Jau
nuolių Kliubas, Workers’ In
ternational Relief Band. Įžan
ga dirbantiems 20 c., kurie be
darbiai, priklausantieji Bedar
bių Tąrybose bei kuriose kito
se bedarbių organizacijose, tu
rinti su savimi knygeles, bus 
įleidžiami tik už 5 c.

Nepraleiskime, kiekvienas iš 
mūsų dalyvaukime taip svar
biam susirinkime. ■’ •

Vietos ALDLD 25 kp., WIR 
Benas, rusų pašalpinė organi
zacija Rnov rengia koncertą 
ir šokius, sausio 20 dieną, 
1935 m., Lietuvių svetainėje, 
853 Hollins St. Pradžia 7 vai. 
vakaro. Koncerto išpildyme 
dalyvaus rusų-ukrainų choras 
ir WIR benas duos keletą ka-, darni, kada bosas pašauks. ■ 
valkų dailios muzikos. Po tam 
seks šokiai, kuriems grieš irgi 
augščiau pažymėtas benas.

Todėl atsilankydami pilnai 
būsite patenkinti praleidimu 
laiko draugų tarpe.

Vinco Duktė

Lietuviai, Neapsigaukit!

Persergstu lietuvius, kad ne- 
važiuotumėt į Patersoną dar
bų jieškoti, nes apsigausite. 
Čia tiekį žmonių privažiavo, 
kad net šiurpuliai paima žiū
rint į tuos žmones, kaip jie tu
ri vargti darbų jieškodami. 
šimtai stovi palei vartus, lauk-

South EasUin. Mass
Pereitą pirmadienio rytą, 14 

d. sausio, mirė Mrs. Adam 
Mynieke (Myniekienė) savo 
namuose, 90 Foundry St., So. 
Easton, Mass. Iš namų išlydės 
Irečiadiėilį, 16 d. sausio. • -

Nuliūdęs,
Adam Mynieke.

teisybė? Mat, Pruseika (pape) ‘dje"i 7?°/al- aJ0’ »al'bi-
v . I in V> V n r.nnfrA T?. Mnrlra!

savo parapijomis išmokina me
luot.

ninku Centre, 325 E. Market 
St., Wilkes Barre, Pa., kalbės 
garsusis “Laisvės” redaktorius 
ir kalbėtojas draugas A. Bim-

Bene sklokos “susaidė” tu-'ba, iš Brooklyn, N. Y., kurio 
rėjo naujų metų vakarienę. Jie i vietinė ir apielinkės darbinin- 
visuomet rašo ir kalba, kad vi- kų publika jau senai pasiilgus 
sas svietas su jais. Ogi su laukia.
“pape” Pruseika buvo apie 
šimtas ypatų. Pruseika buvo; Dabar yra visiems gera pro- 
pe^tat^pakalbstt'“^! ,iš^ti d. A Bimbos pra- 
žmogus pradėjo “spyčit” apie! . kurl
grabus, smertį, gyvenimo sena
tvę, apie nuliūdimus, rodėsi, 
kad rengiasi mirti. Ko jam 
trūksta, tai atbulo kalnieriaus.

palies svarbius 
darbininkų ir bedarbių reika
lus šioje bedarbėje. Vietinė ir 
apielinkės darbininkų publika 
kviečiama kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti į šias svarbias ir 
senai laukiamas prakalbas.

LDS 123 kuopa turėjo susi-1 Antra, turėsite progą išgirsti 
rinkimą 6 d. sausio. Buvo wilkesbarriečių 
skaitytas laiškas nuo Visuoti- žavinčių dainelių. Nepraleiski- 
no Lietuvių Seimo Amerikoj te 
sekretoriaus J. Siurbos. Laiš
kas tapo priimtas ir ant vietos 
išrinktas d. J. Lipsevičius su
sirašinėjimui planų išdirbime. I 
Taipgi nutarta rengti balių. 
Komisijon išrinkti J. Bimba, 
M. Ragauskas, P. Malinauskas.

LDS 123 kuopos sekretorius 
J. x Matačiūnas prašo narių, 
kad užsimokėtumėt duokles 
nelaukdami trijų mėnesių, kad 
nesusispenduotumėt. Bet jeigu 
tas atsitiks, nekaltinkite cent- 
tro arba sekretoriaus. Susirin
kimai būna pirmą nedėldienį 
kas mėnesio, 10 vai. ryto, 62 
Lafayette St., Paterson, N. J.

Susirgę nariai turite rapor
tuoti finansų sekrtoriui J. Ma- 
tačiunui, 57 Graham Ave., Pa
terson, N. J., ant trečių lubų.

Aido Choro

progos.
Mokyklos Komisijos Narys,

Tacoma, Wash

Draugai, katrie dar nesat 
užsimokėję į ALDLD duokles 
už 1934 metus malonėkite at
siteisti—užsimokėti, neš cent
rui reikalingi pinigai išleisti 

j knygas ir žurnalą “Šviesą.”
Vabalas*

Po streiko buvo , daugiąu 
darbo, bet paskubino per me
nesį laiko, tai ir užsibaigė, su- 
sismailino visai. Mat kompa
nija susiuostė su šalpos admi
nistratorium, F. Funkhouse, 
kad nukirsti šalpą (relief), tai 
pradėjo priimdinėti į darbą 
tuos, katrie buvo ant šalpos lis- 
to. Dabar ' darbai sumažėjo, 
tai duos po kelias valandas iš
dirbti. Ir stovėk 
bėgti, nei rėkti.* 
atvažiavusiam iš 
mes persergstim, 
gautumėt. - • 1

žmogųs: nei 
Sunku būtų 
kitur, tad 

kad neapsi-

ALDLD 84 kuopa turėjo pa- 
rengimą-balių gruodžio* 29 d. 
Pavyko gana gerai. Publikos

Wilkes Barre, Pa
Du Svarbūs Pranešimai Vieti
niams ir Apielinkės 'Užsiregis
travusiems ' į Mokyklą ' Moki
niams ir Abelnai Bedarbiams 
ir Dirbantiems Darbininkams

Sausio - 22 d., antradienį, 
7:30 vai. vakaro, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St., į- 
vyks mokinių susirinkimas del 
tikro prisirengimo į mokyklą.

Visi draugai ir draugės, ku
rie esate užsiregistravę moky- 
klėlėn, esate šaukiami pribūti 
nuskirtu laiku. Tuomet bus ge
riau apkalbėta-prisirengta mo
kyklėlės atidarymui ir mokinių 
patikrinimui, kad nesuvylus 
mokytojo kas link kvotos mo
kinių,. kurie yrą užsiregistravę 
pas komisiją. ' •r

Užsiregistravusių yra 
žus būrelis-—50 mokinių 
šiai dienai. Tikimės,

gra- 
iki 

kad dar

Iš SLA 189 Kp. Susirinkimo
Minėta kuopa laikė metinį 

susirinkimą sausio 6 dieną, 
1935.’

Apsvarstė kuopos reikalus ir 
pradėjo svarstyti SLA reika
lus. Perskaitytas laiškas nuo 
Pildomos Tarybos reikale pa
kėlimo nariams mokesčių į pa
šalpos skyrių penkis centus į 
mėnesį. Tuom nariai labai pa
sipiktino ir vienbalsiai laišką 
atmetė ir nutarė siųsti protes
to rezoliuciją Pildomai Tary
bai. Taipgi žadėjo atsišaukti į 
visas SLA kuopas ir apskri- 
čius, kad sykiu protestuot 
prieš Pildomos Tarybos sauva- 
liškumą.

Jeigu atsišaukimą Pildoma 
Taryba organe “Tėvynėj” ne
talpintų, tad nutarė šauktis į 
pašalinę spaudą su meldimu, 
kad toji mums padėtų vest šią 
kovą prieš mūsų skriaudikus.

Dabar mums keistai atro
do, kur sutirpo tas milionas 
dolerių, kur mūsų ponai per 
kraują gynė Chicagos seime, 
bijodami, kad bolševikai nenu
neštų “į Maskvą.” Taip jie in
formuodavo savo narius: Jei 
mes bolševikams pavešim, tai 
mūsų milionas atsidurs Mas
kvoj. Taip džiaugės išgelbėję 
milioną dolerių nuo bolševikų. 
Bet kur yra dabar tas garsus 
milionas ? Bolševikai jo nenušė 
į Maskvą; Tai kur jis dingo? 
Reiškia, jo jau nėra, kad mums 
mokestis kelia.

Buvo skaitytas laiškas nuo 
komiteto šaukimui Visuotino 
Lietuvių Suvažiavimo Prieš 
Karą ir Fašizmą su užkvieti- 
mu. Kuopos nariai laišką vien
balsiai priėmė. Bet atstovą pa
siųst negalima į rengiamą kon
gresą: viena, pertoli; o antra, 
kuopa finansiškai biedna. Vis-I

Komunistų Partija rengia “Lenin 
Memorial” tai yra jo mirties pami
nėjimą, 20 d. sausio (Jan.), 6 vai. 
vakare, Lietuvių svetainėje, 703 
Windsor Terrace. Jaunuolių grupė 
iš Albany perstatys trumpą veikalą, 
apart to bus ir keletas gerų kalbė
tojų, po programai bus šokiai prie 
White Rose orkestros. Kviečiam jau
nus ir senus skaitlingai atsilankyti.

Rengėjai.
(13-14)

DIDELIS NUP1GINIMAS 
Dviejų dolerių vertės knygq 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

___ ____ _ Conve ixi<>n Hali 
svarbiam darbininkų susirjnki-

Rengimo Komisija.
(13-14)

HARTFORD, CONN

Visiems Laisvės Choro nariams! 
Visi dalyvaukite pamokose sen dos 
vakare, 16 d. sausio, nes turim gerai 
prisirengt prie Lenino paminėjimo 
masinio susirinkimo kuris Įvyks ne
vėlioj, 20 d. sausio, Lenkų Tautiška
me Name, kampas Charter Oak Avę. 
ir Governor St.

I urie nariai negalėsite pribūti se-’ 
red*-j, nepamirškite daly . aut
IDj, programa prasidės 7:30 vJ. va-; 
kare, būkite laiku.

Cho ) Narys,

uodė

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)
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Ką Aukosite “L.aisves” Bazarui?
------------- -------------------------------------------------------------------------------------- - . . ... r ■ ■■,—

Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietu Produktų, Bet Juos 
Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
I SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS

/‘Laisves" Svetainėje, n 
; 419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
• * r , ,' • c »* ••

Įžanga 10 centų ypatai.

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

išgalint paaukoti bazarui.
JAU GAUNAMA BAZARUI DOVANŲ

Drg. Margaret Buivydžiutė dovanojo mandoliną, vertės 
$20. Drg. žigaitis dovanojo dvi muftas (muffs), vertės 
$3. O drg. P. Berniunas 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.

i

JUOZAS
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.

Teleronai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417
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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.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Trečiadienis, Sausio 16,1935
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Į darni, kad kuo. greičiau įššaukt 
daktarą, kuris jau pora dienų, 

I kaip jos nelankė. Po poros 
valandų atėjo daktaras, įleido 
jai kamforo ir izoliavo atski
rai. Ten įleido pas ją dvi

Gyvenimas Tarp Katenos ir Mirties

Baltasis Įvykis
Vaizdas iš Kovos už Sovietų Chinijų 

Agnes Smedley Ver+ė B. E. Senkevičienė.

(Pabaiga)
Anapus, vaikas Di-di išlindo nuo kalno 

tako į šiaurę i" pradėjo eiti pagal kalną. 
Jis paėjo tik kelius žingsnius, kada iš vir
šaus kalno išgirdo paliepimą: “Sustok!”

Jis pažiūrėjo viršun ir pamatė Baltųjų 
oficierių su sargybą iš penkių vyrų pri
siartinant.

“Kas tu esi tokis?” reikalavo oficierius 
su šaltu piktumu.

“Mano menkas vardas yra Nan-ju. Aš 
einu į turgų, Siangpu, parduoti mano 
kiaušinius.”

“Tu ateini iš Tungku!”
“Aš ėjau į Tungku pirkti kiaušinius.

Jie ten turi gerus kiaušinius.”
“Kiek Raudonųjų randasi Tunghu?”
“Aš nežinau. Aš nejieškojau Raudonų 

kareivių.”
“Eik su manim, tu mažas Raudonas 

melagiai!!” Tai jau antrą kartą šią sa
vaite tu eini iš Funghu!”

“Kaip tu gali eiti ir grįžti per Tunghu 
susmaugr be leidimo iš Raudonųjų ban
ditų?” oficierius klausinėjo jo piktai ir 
išmušė krepšį kiaušiniu iš jo rankų.

“Aš tik perku kiaušinius,” jis atsakė.
Vienas vyras priėjo ir pradėjo jį kra

tyti. Jo diržas tapo nuplėštas. Mažytis 
šmoeiuka& paišiuko ir popiera iškrito.

Oficierius pasiuto. “Tu esi banditų šni
pas!” Jis iškišo ranką ir sudavė vaikui 
per veidą ir nosį. Nan-ju susvyravo, bet 
pasitaisė ir stovėjo labai tvliai. Karei
viai susirinko kieme ir sekė kas bus.

Nan-ju pažvelgė į priešų veidus. Jis 
pamatė kareivius stovint prie durų. Jie 
buvo kaimiečiai—tokie vyrai dezertavo ir 
ėjo į Raudonąją Armiją, jeigu sykį jie 
suprato kodėl masės kovoja—jis pamanė. 
Tada jis atsisuko į oficierius ir tarė:

“Jūs tai esate banditai! Jūs esate žmo
nių neprieteliai f Jūs žudote mūs tėvus ir 
deginate mūsų namus ir javus. Jūs esate 
tarnaujanti šunys kulokų ir imperia
listu.”

“Še tau, tas tau uždarys burna!” šoko
si vienas oficierių, suduodamas jam tie
siai j dantis. Per kelias minutes vaikas 
nieko nematė ir tik pajautė ka tokio šil
to ir sūraus savo burnoje. Jis ištiesė ran-

I ką ir jo ranka prisipildė krauju. Jis iš
girdo komandą ir kažkas pagriebė jį ir 
numaršavo purvina gatve. Staiga jis pa
sijuto bestovįs ant mažo grabinio kalno 
tuo jaus už miesto mūsų. Prieš jį stovėjo 
skvadas kareivių, jų šautuvai atkreipti į 
jj. Už kareivių, tolumoje, jis matė ža- 

’lius augštumus ’Tungku. Ten buvo dar
bininkų ir valstiečių Raudonoji Armija, 
ten buvo jo tėvas, vadas Raudonojoj Ar
mijoj.

“Dešimtis tūkstančių metų Raudonajai 
Armijai!” suriko jis augštu, kūdikišku 
balsu. • • :

Zalpas šūviu pasipylė. Menkas rudas 
kūnelis pasijudino ir susmuko žemyn, lyg 
būdamas labai, labai mieguistu. Mažas 
upeliukas kraujo sunkėsi iš jo kūno, su
siliejo su kitu ir pražuvo alkaname gra
be.

Skvadas kareivių stovėjo išsitiesės. 
Vienas pasuko savo galvą ir pagavo akis 
savo kaimyno. Kažkas kiekvieno jų vei
duose atrodė lyg apkerėtu. Kitas karei
vis stovėjo prie kūdikio kūno, jo gerklė 
dirbo konvulsiniai.

Ir kareiviai numaršavo atgal purvina 
gatve pro duris į kiemą. Jie išsiskirstė ir 
susėdo ant akmeninių suolų, stengdamies 
nepažvelgt vienas kitam į akis žiūrint i 
akmenis po jų kojų. Pagaliaus vienas iš 
vyru prabilo:

“Ar tu girdėjai, ką jis sakė?”
“Taip—iie visi tą sako.”
“Jis nebijojo mirti.”
“Ne—jie visi tokie.”
Kiti vyrai klausėsi tylėdami, veik ne

kvėpuodami.
“Kodėl Raudonieji kareiviai nebiio 

mirti—net jų kūdikiai yra be baimės?”
“Todėl—todėl—na, jūs girdėjote, ka jis 

Sakė. Tai mes esame kriminalistai—tar
naujanti šunys ponu ir imperialistu!”

Vienas oficierių išgirdo žemus balsus 
ir, atėjęs prie durų, žiūrėjo kieman. Jis 
stovėjo su kietai suspaustomis Jūnomis. 
Tada kareivis, kuris tarė paskutinius žo
džius, atstoio, pasitaisė savo kelines.ko
kiu tai drąsiu judėjimu ir apleido kiemą. 

■Kitas taipjau pasikėlė ir pasekė ii. rodos 
verčiamas kokio tai fizinio reikalo. Ofi
cierius žiūrėjo į juos tyliai, įsmeigė akis 
i pasdikusius per keletą mitintų ir sugrį
žo. pilnas pasiutiško pykčio, kambarin.

Lange keturi oficieriai vis tęsė savo 
mah-džong los}. Mažos krūvokės sidabri
niu pinigu stovėjo prie ju alkūnių ir iie 
rūkė ir mėtė ei garėtu galus ant. grin du.

(International Literature, No. 2, 1934.)

Wilmington, Del., — Wil
liam Ellis, gyvenąs 309 Madi
son St., jaunas keturių, vaikų 
tėvas, kad kokios dar susi-Kada pblitkįiiiliai pričšin-i^rau^es’ ^ad dežuruotų.

davosi šiems žiaurumams, kaip j Bar dvi dienos kankinosi lauks “civilizuotos” šalies teis- 
karcerio bausmėms, plaukų Į Klaudija. Dieną prieš mirtį 
kirpimui, priešinęsi išvežimui ji apako. Bet ir porai valan- 
kelių draugių į provincijos ka-! dų prieš savo mirtį ji neuž- 
lėjimuose (kur galėtų kankint miršo, kas ji tokia. Ji pašnibž- 
juos nieko nebijodami), kad domis kalbėjo apie komuniz- 
išsklaidyt visą kolektyvą, ka- nią, revoliuciją, proletariatą ir

1 'v"“ -i • • : . v, l4- ", Ji mirė vidurnaktį.
Mes žinojom, kad ji jau il- 

ir gulėdamos 
užmigt.

lėjimo prižiūrėtojai mušdavo, 't. p. 
prievarta ištraukdavo politka-I 
linius iš kameros if išvesdavo gai negyvens 
juos. Taip pas mūs prievarta ant narų negalėjom 
išvežė kelias politkalines į ki- Staiga priėjo viena iš draugių 
tus kalėjimus.

Vienu iš politkalinių ginklų 
prieš ' kankinimus, mušimus,■ 
buvo jų riksmai. 1 Kai kalėji
mo administracija užpuldavo! 
politkalinius vienam korpuse, Į 
jie pradėdavo rėkt. Kiti drau-- 
gai išgirdę tą riksmą irgi pra
dėdavo rėkt, belst į duris, rei- ( 
kalaudami, kad nustotų kan
kint draugus, šitie riksmai bu
vo girdėt už kalėjimo sienų ir 
kalėjimo administracija, neno
rėdama, kad išgirstų triukšmą 
gatvėj, nustodavo, bet ir už tat 
dar daugiau bausdavo.

Beveik visą vasarą nepasi
baigė bausmės. Viena baus
mė pasibaigdavo, uždėdavo 
kitą ir trečią, ir taip be galo. 
Mes buvom nubaustos mėne
siais be pasivaikščiojimo, be 
pasimatymų, be siuntinių, be 
laikraščių ir laiškų gavimo ir 
tt. Už švenčių šventimą dar 
pridėdavo tiek, kad nesimatė1 
išėjimo iš bausmių. Be to, vi-| 
si draugai buvo labai nervuoti i 
nuo nuolatinio nervų įtempi
mo. Ištisas dienas politkali
niai klausydavos ar nerėkia

buvusiųjų prie jos ir pranešė 
apie jos mirtį. Mes visos pa
šokom nuo narų ir pradėjom 

\dainuot- gedulio maršą “Jūs 
aukomis kritot.” Tuo laiku 

i jos lavoną nešė iš ligoninės.. . 
Buvo baisioj minutės. Balsai 
drebėjo, o kai kurios negalė
jo dainuot, tik stovėjo suak- 

|menėję.
Daktarai, padarę lavono 

skrodimą, nustatė, kad pas ją 
buvo trys ligos: širdies išsiplė-1 
timas, smegenų nervų sukrėti
mas ir dar viena liga, kurios 
neatsimenu.

Už.valandos po Krastinaitėsi 
mirties mes išgirdom baisų 
riksmą. Tai išėjo iš proto 
draugė R. Volianskaitė, kuri 
gulėjo ligoninėj izoliuota nuo 
visų, nes jau buvo pas ją pa
stebėta pamišimo ženklai. Ji 
irgi išėjo iš proto rezultate šių 
kankinimų, kurie ir toliau ne
sumažėjo, o dar padidėjo ir 

| pasiekė baisių formų. Bet 
i apie tai kitą kartą.
I Buvusi Politkaline.
18-XII-1934 m.

nuo
pri-

ra-
nuo

mo ir bausmės už žiaurumą 
gyvuliams ir vagystę, kadangi 
jis, būdamas išbadėjęs, paga
vo savo šeimininko katę ir su
valgė.

Suvalgęs katę pietums ir 
vakarienei William Ellis susir
go, tačiau jis sakosi susirgęs 
ne tiek nuo katenos, kiek 
pačios padėties, kurion jį 
vedė badas.

Beje, poniški susiedai 
portavo Apsaugos Gyvulių
žiaurumo Draugijai, kad tokia 
“baisi žiaurybė” papildyta. 
Kaipgi tai, anot jų, koks nu
skuręs bedarbis išdrįso pasi
gauti švelnią katelę ir ją be 
pasigailėjimo suvalgyti?! Jų 
supratimu, šiais Roosevelto 
“gerovės” metais, geras žmo
gus nebus alkanas. O visi “ge- 

iri” žmonės—fabrikantai ir ki- 
ti išnaudotojai pelnus milio- 
nai$ sau į kišenius žeria. Jei 
Ellis buvo alkanas, tai jau jis, 
jų manymu, koks nors “valka
ta,” reikia gyvulius apsaugot.

Nustebo Ellis išgirdęs apie 
savo “prasikaltimą.” Jis sako: 
“Aš buvau 4 dienas nieko ne
valgęs ir aš turėjau daryti ką 
nors. Mano žmona,” sako Ellis, 
“buvo taip jau alkana, kaip 
ir aš. Mes neturėjom namuose 
maisto per ištisas dienas. Ma
no žmona suelgėtavo šiek tiek 
maisto, bet aš juk negalėjau 
iš jos imti, palikau jai, kadan
gi ji nepajėgė valgyt katėnos, 
nors aš jai siūliau. Aš štival-

gysiu kiekvieną katę, kurią tik 
pagausiu, jei dar vis šalpos ne
gausiu,” pareiškė Ellis. Jis 
kartkartėmis jieškojo šalpos, 
Bet negavo. Gi šalpos viršinin
kai pilotiškai nusiplauna ran- • 
kas, sakydami, būk jis nerei
kalavęs.

Tuo tarpu jo keturi vaikai: 
Pauline, Margaret, Mary ir 
Edvardas randasi kur nors pas 
gimines, kurie dar turi klek 
maisto. Tačiau aišku, kad ir jų 
likimas nepavydėtinas. Ir tai 
atsitiko ne kokių raudonųjų; 
šeimynoje. Patsai Ellis baisa-- 
vęs už Rooseveltą ir guberna
torių Buck ir tikėjęs Roosevel- 
tui, kaip dievaičiui, kad’jis iš
gelbėsiąs nuo viso pikto. Bet 
dabar ...

Neims daug laiko Eilis’ui, :r 
milionams kitų tokių 
persitikrinti, kad ne tikėjimu 
Rooseveltams ir kitiems to- y 
kiems bei valgymu kačių, b<‘t\į.! 
kova ir dar kova išsigelbės iš 
skurdo ir bado. Daugelis jau 
persitikrino. Tai tas persitikri
nimas sutraukė apie 3,000 de- 
legatų į Kongresą už Bedarbėj 
’r Socialės Apdraudos Bilių 
IT R 2827 Washingtone, atsto
vaujančius milionus organizuo
tų darbininkų. Ledai jau pra
laužti. Dar daugiau darbo, 
daugiau pasišventimo kovoje 
už bedarbių reikalus: už tuo- 
jautinę šalpą, už HR 2827 Bi
lių, o pamatysime, kad tas ju
dėjimas pavirs milžiniška jė
ga, kuri privers išnaudotojus 
suteikti bedarbiams žmonišką 
gyvenimą arba visai 
išnaudotojus su visa 
marinimo sistema.

nušluos 
jų badu

kas iš kito korpuso ir kiekvie- K? Daryčiau, Jei Vyras Ne- 
■na mimiTn rndaci Irnn Twin cna minutę rodėsi, kad rėkia, 
šaukia ir tt. Nervai buvo bai
siai įtempti.

: Rezultate šių kankinimų 
susirgo politkaline Klaudija 
Krastinaitė. Draugė Ęrasti- yra 'išrišti, kadangi tas priklau- 
naitė turėjo s'ėdėt iki gyvos.so atskirom šeimynom, jų su
galvos. Dar du'draugai iš jos ietims, dpliiikybėms ir žmo- 
bylos buvo nuteisti myriop. Jie ,gaus karakteriui (būdui).

Mes galim pasakyti, kad vy
rą prikalbėčiau, prašyčiau skai
tyti komunistinę literatūrą, ves- 
čiaus į prakalbas ir kitokius pa- 

Tas gerai, ir mes,

leistų I Darbininkų 
Susirinkimus?

Draugės, šitą klausimą sunku

GYVENIMAS TIKINČIOS MOTERS

padavė apeliaciją j tribunolą, 
kad peržiūrėt jų bylą. Klaudi
ja Krastinaitė buvo viena iš 
geriausiu kolektvvo draugių.1

i Ją visi labai mylėjo.

Mes galim pasakyti, kad vy-

Politkalinių Moterų Kankinimai 
Kauno Sunkiųjų Darbų Kalėjime

1929 m., kada pakilo Lietu-į dalykus ir karceris buvo ga-jpė prižiūrėtojoms kiekvieną iš 
Chodosaitė gavo mūs gerai iškratyt. Iškratytą 

Bet visas politkali- draugę įvesdavo į kitą korido-
voj darbininkų revoliucinis ju-1 rantuotas, 
dėjimas, Lietuvos kalėjimuose karcerio, 
prasidėjo žiaurus režimas. Y- nių moterų kolektyvas nus- 
pač tuo pasižymėjo Kauno prendė jokiu būdu neleist, kad 
sunkiųjų darbų kalėjimo ad- Chodosaitę paimtų į karcerį, 
ministracija. Kauno kalėjime neleist fašistams tyčiotis ir 
pradėjo už kiekvieną menknie- • kankint savęs.
kį baust kalinius karceriu. Už-i Kalėjimo administracija ži- 
kaldavo karcerių langus, ne- nojo apie mūsų pasiryžimą. Ir 
kūrendavo jų ir visokiais bū- vieną rytą apie desėtkas pri- 
dais kankindavo politkalinius, žiūrėtojų, su Korka priešakyj, 
Tas pirmiau prasidėjo vyrų f įsibriovė į kamerą ir norėjo 
politkalinių korpuse ir greit jėga, paimt Chodosaitę į kar- 
persimetė į moterų korpusą, cerį. Bet visos politkalines ją 
pas politkalines. Kauno ka- apstojo ir neleido jos ištraukt 
įėjimo korpuso vedėju buvo iš kameros. Apie 15 minučių 
tuo laiku sadistas Korsakevi- tęsėsi kova ir prižiūrėtojai bu
čius, p ra vardintas kalinių , vo priversti apleist tuščiomis 
“Korka.” Korka pirmiau bu- ’ 
vo gatvės šnipu, kaipo žvalgy
bininką jį pasiuntė į kalėjimą 
valdininku ir del savo žiauru
mo ir kalinių kankinimų iškilo 
iki korpuso vedėjų.

Kauno sunkiųjų darbų ka
lėjime, 1929 m., sėdėjo apie 
45 politkalines. Mes buvom 
išskirstytos į dvi kameras. Bu- atstovė Chodosaitė (kad fasiš- 

tai tyčia neprimestų kameron 
inkriminuojančios m e džiagos, 
kad paskui mus nubaust), tai 
jie manė, kad Chodosaitė ir 
dabar liks kameroj viena ir 
jiems pasiseks ją lengvai pa
imt į karcerį. Bet mums visa 
tai numatant buvo kameroj 
palikta kita draugė, o Choda- 
saitė išėjo kartu su mumis į 
koridorių.

Prižiūrėtojai, įvarydami mus 
visas į koridoriaus kampą, lie-

kamerą. Bet kova dar nepasi
baigė. , ,

Porai dienų praslinkus vėl 
atėjo gauja juodvarnių (pri
žiūrėtojų) su Korka kratą da
ryt ir liepė visoms išeit iš ka
meros. Mes tuojau supratom 
jų manevrą: visuomet laike 
kratos kameroj likdavo mūsų

deliai fašistai norėjo sudau
žyt revoliucinį politkalinių ko
lektyvą ir šiam tikslui jie pra
dėjo terorizuot pirmoj eilėj 
kolektyvų atstovus. Moterų 
kolektyvo atstove tuo laiku bu
vo M. Chodosaitė. Budelis 
Korka pradėjo prie jos kabis- 
tis, jieškot visokių priekabių, 
kad ją nubaust. Ir, žinoma, 
rast nesunku buvo. Užtekda
vo rast ant lentynos porą duo
nos trupinių ar kitus panašius

riaus kampą. Tokiu būdu pri
ėjo ir Chodosaitės eilė. Ją irgi 
nusiuntė į kitą galą korido
riaus ir tuoj griebėsi paimt į 
karcerį. Bet čia vėl puolėm 
ją apginti nuo prižiūrėtojų. 
Prasidėjo nelygi kova. Prižiū
rėtojai, kaip žvėrys metėsi ir 
mušė mus kumščiais į krūtinę, 
spardė kojomis ir tt. Mes pra
dėjom rėkt, kad kitame korpu
se išgirstų vyrai politkaliniai ir 
moterys iš kitos kameros ir 
palaikytų mus. Budeliai pri
žiūrėtojai dar daugiau sužvė
rėjo ir Chodosaitę nešte išnešė 
į karcerį. Kelios draugės liko 
sumuštos. Viena iš jų, S. Ber- 
žonaitė, nuo smūgio į galvą iš
gulėjo dvi paras visai be są
monės ir dar ilgą laiką išgulė
jo kalėjimo ligoninėj, kentė
dama nuo galvos skaudėjimo 
ir nuo ūžesio ausyse.

Mes buvom nubaustos už tą 
pasipriešinimą dviem savaitėm 
karcerio padėtim ir savaitei 
laiko neišleist į išeinamą vie
tą, atliekant visą kameroj. Per 
tas dvi savaites dar bu'vo pa
daryta krata ir vėl neapsiėjo' 
be pasityčiojimų, kankinimų iš 
kalėjimo administracijos pu
sės. Beveik nebūdavo nei vie
nos savaitės, kad nebūtų įves
tos naujienos su tikslu dar 
daugiau apsunkint politkalinių 
gyvenimą. 1

_ _______ Visoms rengimus.
I ir visuomet padėdavo, rasda- m°terys, jau ne viena tai iš- 
vo kiekvienam gerą žodį. Vi- bandėm. Laiminga ta, kuriai 
suomet tyli, kukli, ji buvo be-įa'įp Pasisekė tą kovą laimėti, 
galo atsidavus visam kolekty
vui.

Prasidėję kankinimai į 
Krastinaitę labai sunkiai atsi-1 
liepė. Ji susirgo. Budeliai • 
sadistai nesuteikė jai taip jam (vyrui) buvo tik 
greit medicinos pagalbos; ji riaus lošimas.” Knygos arba lai- 
išgulėjo dar porą dienų kame- kraščio pamatęs antgalvį “jau 
roj. Bet kadangi jos liga pra- gjno”, kas rašoma. Na, o “mote- 
dėjo greit plėstis—į trecią die-y durna neturj proto> taiskai.

JVSVe, r ’g0?!':to tuos laikraščius, ksygas arba nę. Tuo laiku ligoninėj gule-l . . . „ . v. .. , , . , v., eina į prakalbas ir šiaip paren-jo dar dvi drauges: Karštis; * K K
labai greit pakilo pas ją.
dažnai buvo visai be sąmonės. 
Bet ir ligoninėj daktaro irgi 
taip pat neiššaukė. '_____
praėjus atėjo daktaras ir pri-! 
rašė jai vaistų, 1__ „
jai negerėjo, o vis blogėjo, 
karštis vis kilo, pradėjo nutirpt 
jai kojos ir rankos. I

Vieną rytą d. ___ _____
pradėjo prašyt ten esančias 
drauges, kad atidarytų ligoni
nės langą, nes ji jaučia, kad ji 
greit mirs ir nori pasakyti pas
kutinius žodžius savo drau
gams ir draugėms ir nori, kad 
jie ją išgirstų. Ji visa degė 
karščiu, bet ir karščiuodama 
neužmiršo, kad ji kOmunisfė. 
Ji pradėjo savo kalbą: žodžiai 
buvo nesurišti, ji nuo vieno da
lyko peršoko į kitą, bet dau
giau ji kalbėjo apie tai, kad 
proletarinė revoliucija būtinai 
laimės, kad kapitalizmas bus 
nuverstas, kad jai tik. gaila, 
jog ji mažai tepadarė del re
voliucijos. Ji taip dar norė
jo gyvent ir dirbt, dirbt del 
galutino revoliucijos laimėji- : 
mo. i

Jai buvo 40 laipsnių karščio, pasaulį! 
Kamerose politiniai kaliniai 
pradėjo mušt į duris, reikalai!-'kad šitas obalsls šaukia tave į

bandėm. Laiminga ta, kuriai

Nors man teko tas viskas iš- 
i bandyti ir pergyventi, bet vi- 

j 'sos mano pastangos buvo vel
tui.

Kalbėtojaus faktai ir kalba
: “akto-

Iškovojus su virš sep-

Katalikai darbininkai bei 
darbininkės labai save apsi
gauna tikėdami kunigams ir 
jų dievams. Pavyzdžiui,paduo
siu vienos man gerai žinomos 
moters, A. Z.. gyvenimą.

Jos vyras mirė, palikdamas 
3 mažus vaikučius: dvi mer
gaites ir vieną vaiką. Ji dirbo 
visokiose dirbtuvėse ir turčiam 
tarnaudama auklėjo tuos savo 
kūdikius ir maitino kuo turė
dama.

Paskutiniu laiku dirbo Sco- 
vil dirbtuvėj kelis metus. Ir 
vyresnioji mergaitė gavo dar
bą Scovil dirbtuvėj, tam pa
čiam ruime, ką jos motina dir
bo. Na ir dirbo abi tūlą laiką. 
Bet darbdavys sumanė vieną 
iš jų atleist iš darbo, sakyda-| 
mas, kad du žmonės vienoj j 
šeimynoj negali dirbt, ba per-! 
daug bedarbių yra. Mergaitė 
prašė, kad ia atleistu, o moti
nai leistų dirbti, kadangi jau-j 
nai mergaitei lengviau kitur* 
gaut darbą, negu motinai. Ale,

jį gimus.
tynis metus su tuo' žmogeliu— o jos mergaitę pasiliko, 
jūs gal manysit, kad aš nulei-

protą, tai sako: “gyvenimo 
permaina.” O jeigu iš bado 
nusilpsta ir numiršta, tai sako r 
“širdies ‘trubelis’.” - , J

Kūnigaif sako: “Ką dievai 
myli, .tam kryželį duoda.” Iš
eina, būk “dievas” biedniįs 
myli, tai jie turi vargt visą am
žių, o bagočius kapitalistus ne
myli, tai jiem turtus duoda. 
Tai kodėl taip? Juk kunigai 
sako, kad, “dievas mūsų tė
vas, jis mus visus sutvėrė.” 
Kur jūs girdėjot, kad tėvas 
savo vaikus ar dukteris vienus 
geriau mylėtų, kitus ne, arba . 
visai užmirštų ? Net juokinga,

Tikintieji darbininkai visas 
sienas apkabinę visokių šven
tųjų paveikslų, Kristaus atver
tos širdis paveikslų. O kodėl 
mes nematom pas turčius tų 

j šventųjų paveikslų? Pas juos 
'nėra nė atvertom, nė uždary
tom širdim paveikslų, o jie vi
suomet visko pilni, linksmi. '

Tie mulkintojai kunigai sa- ( 
ko, kad: “Dievas leidžia žmo- 

kas tau, jis atfeido tą moterį,*SU ant svieto ir paskyrė jam 
• HP i d 4 o ei ’
Ta biedna moteris visur

Dipnni ^au rankas ir pasidaviau! Vi- vaikščiojo jieškot darbo ir me- 
- jsai ne. Išbandžius visokius bū-! ^ur negalėjo gauti.Visą lai- 

Bet nuo* to ^us—atsisveikinau su juom ant 
visados.

Jau 11 metų, kaip laimingai 
gyvenu su savo šeimyna. Kaip

* Krastinaitė1 galėdama remiu darbininkų ko
vas. Ir kad aš turėčiau dau
giau laiko arba gyvenčiau mies
te, o ne ant ūkės, tai daugiau 
galėčiau prisidėti ir su darbu.

Išvada
Moteris sau laisvę del drau

gijinio gyvenimo turi išsikovo
ti vienokiu ar kitokiu būdu, 
kaip jai išeina geriau. Tik rei
kia turėti drąsą ir nebūti lepše 
ir apsileidėle. O šiandien jau 
paties gyvenimo reikalas ver
čia būti organizuotam. Ir kas 
maž daug protauja, tai ir per
mato tą reikalingumą būt or
ganizuotu. Ir kur vienybė, ten 
galybė.

Komunistų Partijos obalsis: 
“Darbininkai-kės visų šalių vie
nykitės! Jūs nieko nepralaimė
site, tik retežius, o išlaimėsite

ką rūpinosi. Pagalios gavo 
nervų suirimą ir tapo išvežta į 
bepročių ligoninę, kur ir da
bar yra. Jau metai laiko, o dar 
nepasveiko. Na, o jos vaikučiai 
vieni pasilikę irgi liūdnai gy
vena. Abi mergaitės dirba, bet 
tik po kelias valandas į savai
tę.

Susirgo vyresnioji mergaitė. 
Nuėjau jos pažiūrėt. Stuba šal
ta. Paklausiau, ar ką valgė. 
Sakėsi nieko nevalgius ir ne
norinti nieko. Pradėjo verkti, 
sako: “Kaip mama buvo, tai 
buvo geriau, o dabar tai, ro
dos, stuba tuščia.”

Tai moteriai gydytojas pri
pažino gyvenimo permainą. 
Na, o turtuolėms moterims ar 
daug mes girdim tų gyvenimo 
permainų? Jos visko pilnos, 
rūpesčių neturi. O biednoms 
moterims iš rūpesčio sumaišo

likimą.” Tai kodėl “dievas” 
toks žiaurus, kad žmonėms pa
skyrė vieniems gyventi turtin
giems, o kitiems biedniems? 
Jeigu tas “dievas” mūsų tėvas, 
mūsų sutvėrėjas, tai žmonės, 
turėtų būti visi lygūs, taip kaip 
motinai ar tėvui visi vaikai ly
gūs. Bet to nėra.

Turėtų tikintieji pagalvot ir 
spjaut ant tų mulkintojų kuni
gų. Nutraukt tą jų kaukję' nuo 
akių. Jie tikinčiuosius apgau
dinėja, o patys daro ne taip, 
kaip mokina, žmonėms jie sa
ko: “Nekraukit turtų, ką kan- 
dys ėda, ale kraukit tuntus 
dangaus karalystėj.” O kodėl 
jie nekrauja turtų “danguje,’’ 
ale ant žemės?

Ta Pati

PUSIAU SUMAŽINA BEDAR
BIŲ SKAIČIŲ

Geneva. — Tautų Lygos r 
Darbo Biuras apskaitliuoja, 
kad dabar pasaulyj esą tik 
20,000,000 bedarbių. Galima 
sakyt, kad Lygos politikieriai 
užslepia pusę bedarbių skai
čiaus. Juk vien Jungtinėse 
Valstijose yra 16,000,000 be-\

$

vienybę del mūs pačių gero, del 
geroves mūs šeimynos ir visos 
darbininkų klasės.žinokie, drauge skaitytoja,
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Religijos Padėtis So 
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvietines Ateistų Unijos
(Tąsa)

Visos pasakos apie verstiną likvidavi
mą visų bažnyčių Sovietų Sąjungoje yra 
melas. Visos pasakos apie žiaurius te
roristinius persekiojimus tikinčiųjų yra 
melas. Visos pasakos apie kankinimus ir 
žudymus kunigų yra melas. Visos pasa
kos apie persekiojimus delei religinių idė
jų yra begėdiškas melas. Tokie visi me
lai nėra paprasti melai, kokių nors išti
žėlių, melagių ar apgaudinėtojų išgalvo
ti, bet jie yra tiksliai, sąmoningai orga
nizuoti, taikanti įkvėpti masėms neapy
kantą visose šalyse prieš Sovietų Sąjun
gą, kurios nemyli kapitalistai, nes joje 
šeimininkais yra patys darbininkai ir 
valstiečiai.

II.
Kokiuose Atsitikimuose Sovietų Valdžia 

Baudžia Kunigus
Vadai ortodoksų bažnyčios Sovietų Są

jungoje buvo užklausti užsieninių kores
pondentų : “Ar teisybė, kad kunigai ir ti
kintieji yra spaudžiami, persekiojami, 
areštuojami ir net ištremiami į tolimąjį 
Sibirą vien tik už jų religinį supratimą?” 
Jie atsakė:

“Spaudimas tikinčiųjų ir kunigų, kuris 
įvyksta iš sovietinės valdžios pusės yra 
naudojamas visai ne del jų religinių su
pratimų, bet del bendrų įstatymų, kaip 
ir kitiems piliečiams, tai yra, del įvairių 
priešvalstybinių veikmių. Galima pasa
kyti, kad nelaimė bažnyčios yra ta, kad 
praeityje ji labai tampriai suaugo su mo- 
narchišku režimu. Todėl bažnytiniai ra
teliai negalėjo tinkamu laiku suprasti pil
ną vertę įvykusios didelės permainos ir 
todėl ilgą laiką elgėsi kaipo atviri priešai 
prieš Sovietų valdžią. Nekurie sąmonin
gi dvasiškiai, pavyzdžiui patriarkas Ti- 
chon suprato tą padėtį ir ėmė taisyt įvy
kusią padėtį, rekomenduodamas savo pa
sekėjam nesipriešint žmonpų valiai ir būt 
ištikimais Sovietų valdžiai. Apgailėtina, 
kad net iki dabar nekuris skaičius iš mū
sų negali suprasti, kad praeitis nėra su
grąžinama. ..”

Iš šio dvasiškio pareiškimo yra aiškios 
dvi tezės:’

(1) Kada ar atskiri kunigai ar papras
ti tikintieji yra baudžiami valstybės or
ganų, Sovietų Sąjungoje, jie yra baudžia
mi ne del jų religinių įsitikinimų, bet tik 
už priešvalstybinį veikimą, paprasčiau 
pasakius, už kontr-revoliucinį veikimą.

(2) Šis kontr-revoliucinis veikimas baž
nyčios ir jos pasekėjų nėra dalykas pra
eities, jį tęsia dvasiškija net iki šios die
nos ir daugumas bažnytinių vadų dar ne
nustojo vilties atgaivinti carišką monar
chiją. Apie tai kalba patys faktai.

Pabaigoje spalio mėnesio 1929 m. buvo 
surasta, kad egzistuojanti šiauriniam 
Kaukaze neskaitlinga krikščioniška sek
ta “Imjaslavci” užsiimdinėjo per keletą 
metų kontr-revoliuciniu veikimu.

Organizatoriai šios religinės sektos bu
vo eks-karininkai cariškos armijos: bal
tosios armijos kavalerijos subkapitonas 
P. Grigovič, cariškas leitenantas Jakov
lev ir cariškų žandarų viršininkas Buten
ko. Šie žmonės, sektos vadai, pastatė 
sau tikslą sutverti grupę aktyvei- kovai 
prieš Sovietų valdžią, plačiai naudojant 
tam tikslui religiją. Leitenantas Jakov
lev buvo įšventintas kaipo vienuolių ku
nigas, cariškas eks-karininkas Grigovič 
tapo “tėvas Teodoras.” Kaipo centrą sa
vo veikimui jie išrinko kazokų kaimą 
Belorėčenskaja. Apie save jie pradėjo 
grupuoti likučius baltosios armijos, ku
rie buvo užsilikę šiauriniam Kaukaze, 
cariškus eks-karininkus, popus, eks-žan- 
darus, cariškus valdininkus ir vienuolius. 
Didelį nuošimtį tarpe sektos “imjaslav
ci” vadų ir aktyviųjų narių sudarė buvu
sieji baltieji banditai išdbaudžiamųjų bū
rių. Dauguma iš jų laike civilio karo 
metų, komanduodami baltuosius būrius, 
sušaudė šimtus darbininkų, valstiečių ir 
raudonarmiečių vien už tai, kad jie sim
patizavo darbininkų valdžiai ir galiai Ru
sijoj. štai praeitis sektos vadų: <

Grigovič yra cariškas eks-pulkininkas; 
Galvany—buvęs banditas iš generolo 
Kozlovo šaikos, laike civilio karo jis ko-

Raportus Sutaisė PETRAS— = 
re darbininkus ir valstiečius už simpati- 
zavimą bolševikams; Raznikov ir eilė ki
tų irgi iš baltosios armijos liogerio. Už
tenka pasakyti, kad iš “imjaslavci” ak
tyviųjų narių tarpo 62 asmenys laike ci
vilio karo buvo augštais viršininkais, ku
rie komandavo baltąsias bandas.

Ir štai, kada baltieji tapo nugalėti ir 
sovietinė galia pilnai sustiprėjo, šie žmo
nės pradėjo organizuoti grupę naujai ko
vai prieš Sovietus, pasirinkdami kaipo 
tinkamiausią tam veikimui formą tiky
bą. Prisidengę save religijos skelbėjais, 
jie laisvai važinėdavo po kaimus skleis
dami priešso vie tinę propagandą. Nuo 
žmonių, kurie prisidėdavo prie sektos, jie 
imdavo prislegiamus pažadus. Prisiega 
skambėdavo sekančiai: “Aš, toks ir toks, 
įstodamas į ‘imjaslavcų’ sektą, prisiekiu, 
kad visuomet kovosiu prieš sovietinę val
džią, netarnausiu Raudonojoj Armijoj, 
netarnausiu sovietinėse įstaigose, nebū
siu nariu jokios kooperacijos įstaigos, 
nesiųsiu savo vaikų į mokyklas, bet agi
tuosiu prieš mokyklas, ligonines ir kitas 
visuomenės įstaigas; neskaitysiu laikraš
čių, nemokėsiu valstybei jokių mokesčių; 
dalyvausiu priruošimui perversmo sovie
tinės valdžios, pagelbėdamas atsteigti 
monarchiją.” “Imjaslavci” agitavo, kad 
sovietinei galiai galas yra visai arti, kad 
iš užrubežio tuojau ateis baltųjų armijos 
ir užrubežiniai puolamieji būriai, kurie 
pasmaugs sovietinę galią. Už tai europi
nės valstybės paims sau dalį sovietinės te
ritorijos, ir jie—varde “imjaslavci” sek
tos — paskyrė: Anglijai Kaukazą, Fran- 
cijai Krintą, ir t. t. Tokia tai programa 
buvo tos religinės sektos. Jų sekta buvo 
neskaitlinga ir valstiečiai, kurie buvo tos 
sektos nariais, numaskavo prieš Sovietų 
organus kontr-revoliucinį jos charakterį.

Niekam negali būti stebėtina, kad ke
letui tos sektos vadų Sovietų valdžia 
žiauriai užmokėjo už tą, bet niekas nega
li sakyti, kad jie gyvastim užmokėjo už 
religijos išpažinimą; jie užmokėjo savo 
gyvastimis už kontr-revoliucinį darbą.

Dar reikalinga pastebėti, kad tarpe 
• “imjaslavci” viešpatavo laukinė ir pasi
bjaurėtina paleistuvystė.

Sektos vadai uždraudė paprastiems na
riams vestis arba turėti reikalą su mote
rimis. Pasekmės to tikėjimo buvo to
kios, kad dauguma sektos vyrų, nenorė
dami prasižengti prieš dievą ir savus ku
nigus, prigimties spiriami, pradėjo turėti 
lytinius susinėsimus su gyvuliais. Patys 
gi sektos vadai privertė moteris ir mer
ginas gyventi su jais nevedus, nes, esą, 
taip dievas įsakęs. Jie, žinoma, gyveno 
lėbaudami ir naudodamies visokiais pato
gumais. Gal kam iš skaitytojų atrodys 
juokinga, bet tas yra tikras istorinis fak
tas ir mes del to smulkiai išvildenom šios 
organizacijos programą ir veikimą, ka
dangi šie pavyzdžiai parodo, kokiu būdu 
religija yra išnaudojama kontr-revoliuci- 
jos kovojimui prieš Sovietus.

Štai kitas įvykis:
Spalių mėn., 1929 m., Voronežo mieste 

įvyko teismo procesas vadų religinės sek
tos “Teodoron”. Ši sekta taip pat, kaip 
ir “imjaslavcai”, buvo suorganizuota 
eks-žandarų, buožių ir kitokių panašių 
elementų. Štai jų viršininkai: Porcho- 
menko, buvęs baltasis banditas, kovojęs 
laike civilio karo prieš Sovietus terori
zuodamas biednuosius — jis buvo stam
bus buožė; Dorosenko, buožė ir dalyvis 
priešsovietinio sukilimo 1920 m.; Atarkin 

| —didelis eks-dvarininkas ir dalyvis to pa
čio sukilimo, ir visa eilė kitų buvo tos pa
čios rūšies žmonės. “Teodoronai” buvo 
pagal įžiūrą religinė, bet pagal prasmę 
politinė kontr-revoliucinė organizacija. 
“Teodoronai” mokino savo pasekėjus, kad 
sovietinė galia yra “antikristo” galia ir 
kad tuoj aus dievas atsiųs savo baltąją 
kariuomenę teisimui Sovietų, kurių ga
las tuojau prisiartinsiąs. Po religijos 

- skraiste, prisidengdami evangelijos teks
tais, jie vedė propagandą prieš Sovietų 
galią, prieš organizavimą kolektyvų, 
prieš traktorių kooperacijas, mokyklas, 
mokestis, ir t. t.
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(Daugiau bus)

LAISVA

Paterson, N. J.
Svarbus Pranešimas

ALDLD 84 kuopos narių ir 
“Laisves” skaitytojų, kaip se
nų, taip ir naujų bendrai visų 
sykiu susirinkimas įvyks nedė
lioję, 20 d. sausio, 2 vai. po 
pietų, Lenkų Darbininkų Klijų- 
bo svetainėje, 4 North Bridge 
St., Paterson, N. J.

Draugai ALDLD 84-tos kuo
pos nariai ir “Laisvės” skaity
tojai. Jūs jau žinote, kad 
ALDLD 84 kp. vajininkai, 
draugai J. Matačiūnas ir J. 
Bimba, išlaikė darbininkišką 
garbę (unarą) “Laisvės” vaju
je, pastatydami Patersono lie
tuvius darbininkus su “Lais
vės” skaitytojais ant Amerikos 
lietuvių darbininkų žemlapio. 
Už tai nuo “Laisvės” gavo do
vaną.

Todėl mes, vajininkai, nori- 
I me bendrai su visais “Laisvės” 
, skaitytojais pasidžiaugti lai- 
I . v . .i mejimais ir tuom pačiu tarpu 
už gautą dovaną duosime 
“Laisvės” skaitytojams “su- 
praiz”. Yra kviečiami visi 

| “L.” skaitytojai dalyvauti. Jei 
kurie nebūsite, tai nepykite 
ant vajininkų, kad negavote 
“supraiz”. Paskiau taipgi tu
rėsime pasikalbėjimą apie pa
laikymą ir rėmimą darbinin
kiškos spaudos.

Užkviečia Visus Vajininkai, 
J. Matačiūnas ir J. Bimba.

Kulpmont, Pa.
Čia lietuvių gyvena nedide

lis skaičius, ale yra pas juos į- 
vairių pakraipų. Jie visi gyve
na sutikime, juos riša b end r u- 
mon Lietuvių Piliečių Bendras 
Kliubas. Kliubo ruimuos įvyks
ta tarp savęs įvairio turinio 
diskusijų, tai tas ištobulino šal
to proto kokybę. Šiems me
tams kliubas išrinko šias ypa- 
tas į valdybas: Pirm. J. Klio
kis, pagelb. S. Aleksas, rast. 
V. Varnelis ir A. Kaminskas, 
biznio vedėjais B. Barkauskas 
ir J. Lengvinas, namo komis. 
A. Bagdadas ir J. Voska, pra
mogų komisijon S. Radžiavi- 
čius, B. Barkauskas ir F. Baku
tis, iždininku J. Malinauskas, 
korespon. A. Barkus. Kliubas 
turi nusavą svetainę vertės 
$15,000.

Čia kitokios išdirbystės nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. Ang
lių pramonė smarkiai suparali- 
žiUota, jose dirba tik 25 nuo
šimtis darbininkų. Bedarbiai 
užsiima anglių butlegeryste. 
čia pasiturinti biznieriai pasi
statę anglių trintuvus-breike- 
rius, jie anglį perka nuo but- 
legerių toną už $2 ir savo trin
tuve ją sutrina. Tada parduo
da ją trokų vežėjams. Trokų 
vežėjai veža į tolimesnius 
miestus ir ten lenkyniuoja su 
anglies kompanijomis.

UMWof A Unijos nariai jau 
pradeda kelt klausimą, kaip 
išnaikinti biznierių anglių trin- 
tuvus. Mat, jie išnaudoja be 
mielaširdystės angliakasius be
darbius.

Nuo čia apie 6 mylių atstu
me randas Shamokin miestas 
su 40,000 gyventojais. Anglių 
kasyklos dirba tik 2, darbinin
kų jose dirba virš 2,000, tai 
didėlis skaičius yra bedarbių. 
Bedarbiai užsiima anglių butle
geryste: Vakariniame miesto 
šone butlegeriai susirišę į savo 
uniją, virš 2,000; moka mėne
sinę duoklę po 10 c. į mėnesį. 
Jie turi išrisinkę savo kasyklų 
inspektorių, inžinierių. Jie nu
rodo, kaip anglį kasti ir pri
žiūri, kad nesusižeistų. Taipgi 
turi valgomųjų daiktų ir sprog
stančios medžiagos krautuvę.

Korespon.

Hartford) Conn.
Gruodžio 24 d. draugai su

simetė po kelis centus ir su
rengė draugišką vakarienę. 
Kada visi valgė, buvo pa p ra-

/

t

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERJ
Pain-Expelleris visuomet 

palengviną skausmas

ALDLD Antro Apskričio Vajus
■' Sekančius tris mėnesius — 
sausio, vasario ir kovo—eis 2- 
ro apskr. vajus už naujų na
rių gavimą. Apskričio komite
tas nutarė dėti visas pastangas 
gauti 90 naujų narių į savo 
apskričio kuopas. Idant paska
tinus kuopas veikti energingiau 
naujų narių gavime, apskričio 
komitetas paskyrė kuopoms 
pinigines dovanas už geriau
sias pastangas.

Dovanoms yra paskirta $10. 
Pirma dovana — $4; antra— 
$3; trečia—-$2; ketvirta—$1. 
Ir šias dovanas galės gauti tie, 
kurie išpildys savo kvotą pir
miausia. Taigi, dabar draugai 
turi sukrusti ir stengtis gauti 
tiek į savo kuopą naujų narių, 
kiek tai kuopai yra paskirta, 
kaip greit galima, idant laimė
jus savo kuopai pirmąją dova
ną.

Skaičius, kiek kuri kuopa tu
ri gauti naujų narių savo kuo- 
pon vajaus metu, yra sekamas: 
Pirmai kuopai — 12; penktai 
—10; 16-tai—4; 23-čiai—3; 
24-tai — 5; 54-tai — 6; 72-rai 
—5; 77-tai—-3; 84-tai—5; 118- 
tai—2; 136-tai—4; 138-tai— 
5; 147-tai—-4; 165-tai — 3; 
172-rai—3; 185-tai — 5; 212- 
tai — 5; 221-mai — 2; 235- 
tai—2; 200-nei — 2.

Idant sukėlus entuziazmo, 
idant paskatinus daugiau veik
ti, idant palengvinus naujų 
narių gavimą, apskričio komi
tetas nutarė rengti prakalbas 
visų kuopų vietose. Aišku, 
kiekvienos kuopos draugai tu
rės pasirūpinti prakalbų su
rengime, nes kitaip ir būti ne
gali; komitetas neturi nei tiek 
jėgų, kad galėtų tą darbą at
likti visur. Bet komitetas pasi
ima sau už užduotį pasirūpin
ti kalbėtojais kiekvienai kuo
pai; taipgi komitetas paskirs
tys dienas, kada kuri kp. tu-

syta aukų, kad draugai-gės 
paremtų Lietuvos ir Amerikos 
politinius kalinius. Aukavo 
šie: F. Vaicikauskas $X; J. 
Šilanskis ir A. Ramoška po 50 
centų; D. Navickas, V. Pa
liulis, V. Ramanauskas, E. 
Klimienė, K. Slipkus, P. Rau- 
linaitis, K. Vilkas, M. Aliu
kas, M. Kazlauskienė, V. 
Staugaitis, J. Saurusaitis, Juk
nienė, B. Muleranka, J. Vei- 
veris, P. Giraitis, J. Margaitis, 
J. Dagilis, F. Ramanauskas po 
25 centus; smulkių surinkta 
$1.65; viso $8.15. Visiems au- 
kavusiem varde Amerikos ir 
Lietuvos politinių kalinių tariu
širdingą aciu.

Sausio 20 d. bus Lenino mir
ties paminėjimas, 7 :30 vakare, 
Lenkų Tautinėj svetainėj, kam
pas Charter Oak Ave. ir Go
vernor St. Kalbės “Working 
Woman” redaktorė, viena iš 
geriausių kalbėtojų. Dainuos 
Laisvės Choras. Įžanga iš 
anksto 20 centų, prie durų 25 
centai. Visi lietuviai darbinin
kai dalyvaukite paminėjime 
mirties to didžiojo revoliucijos 
vado, kuris parodė kelią į pa- 
siliuosavinhą.

J. K.

New Kensington, Pa.
Iš APLA 9-tos Kp. Susirinkimo

Augščiausios P r i e g laudos 
Lietuvių Amerikoje 9-tos kuo
pos susirinkimas įvyko 6 d. 
sausio, 1935. ’Apsvarsčius vi
sus kuopos reikalus, buvo svar
stytas Visuotinas Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimas. Ap
svarsčius nuodugniai ir užgin
tas. Taipgi nutarta kviesti ir 
kitas visas Kensingtono lietu
vių draugijas bei kuopas, kad 
ir jos užgirtų minėtą darbinin
kų suvažiavimą, nes tas su
važiavimas mūsų pačių, darbi
ninkų, naudai.

APLA 9-tos Kp. Fin Rašt.,
J. Yesadavičia. '

Penktas puslapis
r

Berlynas.—Į Anglijos pa
siūlymus, kad Vokietija su-, 
grįžtų į Tautos Lyg&hitle-

rėš turėti prakalbas. Tas da- rininkai atsako, kad jiems 
romą todėl, kad neįvyktų per
daug prakalbų tą pat dieną 
artimose apielinkėse ir kad ne
pakenktų viena kuopa kitai. į 

Greitu laiku visos kuopos 
gaus laiškus šio vajaus reika
lais. A. Gilman.

Maskva.—Sovietų laikraš
čiai griežtai užginčija Nor
vegijoj paskleistus gandus, 
būk kariški Sovietų lėktu
vai skraidžiojo virš šiauri
nės Norvegijos.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme 1

Ausy, Akių ir Gerklės.
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 
į šią naują vietą, susipažinti ir

pa-

Visi 
kyti 
pasidabinti savo plaukus ar veidų.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 

V maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

turi būt pripažinta teisė lai
svai ginkluotis.

PA1N-EXPELLER

KILIS PAIN

Tel. Stagg 2-0783
Night Tel. Juhiper 5-4912 j

Juozas Levanda
(Levandaaskas) ' > >•<

G RA B ORI US
Patarnauju visiems be skirtumu
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. ”
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

»’ i

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokstąs 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.

L

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St/ James St. E 
f Tel. fa Arbour ► 1424

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė;
A. G. G ŪGIS Manager,

kuris turi 12 metui patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas 
portfelių, valizų, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbpok*ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREĘT 
BROOKLYN, N. Y.

Po varginančio jodinėjimo
Atsigaivinkite sau stiklu

JACOB RUPPERT’S BEER

ŠVELNUSIS Ruppert’s 
r Alaus gerumas padės 

a t s i I sėti pavargusiems 
> raumenims ir nervams.

Skystas selyklinis mais
tas pagelbės atsinaujini 
jūsų gyvumui ir išnaujo 
sustiprint visą jūsų kūno

I.

J* A

l

i
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Trečiadienis, Sausio 16,1935!

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Rytoje Visi į Prakalbas

Painters and Carpenters

ATMINČIAI T. ŠAULIO
Notary Public

MATHEW P. BALLAS
Jo žmona ir Vaikai

(BIELIAUSKAS)

REIKALAVIMAI Laisnuotas Graborius
GRAND ST.

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

(13-15)

PARSIDUODA

Telephone, EVergreen 8-9770

NAMAI J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

1st. 1892

Laikrodėliai
DLD 185 KP. NARIAMS

Iriterborough požeminių

Union County, N. J. valsti
joje, 1934 metais automobiliaų 
užmušė 94 žmones. Bet jeigu 
priskaityti ir tuos, kurie po ( 
automobilių nelaimių kiek pa- 
sirgę mirė, tai viso buvo 134 
aukos ir tai-tik Viename aps-' 
krityje.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas mus, patarnavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamų kainų.

Ne tik pas lietuvius darbi
ninkus, bet dar labiau kyla 
dramos klausimas pas ameri
konus darbininkus. Šiuo klau
simu dabar susidomėjo ne tik 
teatro dalyviai, o taip pat pla
ti publika ir Komunistų Parti-

Viešas Dramos Grupės 
Susirinkimas

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

Draugai, mūs kuopos susirin
kimas lieka nukeltas kitam ket
virtadieniui, 24 d. gruodžio. 
Mat, šį ketvirtadienį, Lietuvių 
Amerikos Piliečių Kliube įvyks
ta labai svarbios prakalbos apie 
bendrą Veikimų, kuriose' kiek- 
tUno pareiga dalyvauti.

Sekr. M. Misevičienė.

A. F. Traves gavo priteisti,. 
kad jam sumokėtų T. P. Law
lor $2,000. Dalykas tame, 19311 
metais Trayeso pati nusižudė 
ir prieš mirtį ji buvo parašius 
savo vyrui laišką, kad ji žu
dosi todėl, kad ją buvo Lawlor 
paviliojęs. Travesas užtai Law- 
lorą skundė ir gauna $2,000.

traukinių stotyje, ant Bridge, 
Brooklyne, surado apie 55 me
tų amžiaus vyrą negyvą. Kol 
kas nežino, kas jis per vienas 
yra buvęs.

Orlaivio vairuotojas , L. 
Reichers sėkmingai nusileido 
ant Newarko orlaivių lauko su 
sugedusiu orlaiviu ir jis su sa
vo keliauninku išvengė mirties. 
Reichers yra sugabus orlaivi- 
ninkas ir tik įvairų manevrų 
dėka jie išliko gyvi.

PARSIDUODA bučernė ir grocernė, 
geroj vietoj, lietuviais apgyventa, 

kaina prieinama ir galima gerą pra
gyvenimą padaryti, nes ta krautuvė 
laikoma ,ir išdirbta suvirš 20 metų. 
Randa pigi, kartu prie krautuvės yra 
ir kambarys del gyvenimo. Priežastį 
pardavimo sužinosite ant vietos. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 428 Lorimer 
St., Brooklyn, N. Y.

Sausio 16 d., 1934 metais mirė Ta
deušas Šaulys. Metų sukaktuvėse mes 
primename tą giminėms ir pažįsta
miems savo mylimo vyro ir tėvo at
mintį.

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

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

Iš Frakcijos Vakarėlio
Sekmadienį vakare, “Lais

vės” svetainėje, buvo sureng
tas Amerikos Komunistų Parti
jos Lietuvių Brooklyn© Frakci
jos vakarėlis, žmonių buvo pu
sėtinai daug. Dar nemažas bū
relis buvo ALDLD 2 apskri
čio metinės konferencijos dele
gatų pasilikę, kaip tai iš Pater- 
sono, Newarko, Great Necko 
ir kitur.

Parengimui pirminink. d. A. 
Bimba. Aido Choro Merginų 
Ensemblis labai gražiai padai
navo kelias daineles, čia daly
vavo ir drg. A. Višniauskas iš 
Bayonne; paprašius jį, jis su
dainavo tris dainas labai ge
rai. Publika griausmingai dai
nininkams plojo. Drg. Vytau
tas Zablackas trumpai, bet tin- 
kamai, išdavė raportų iš Wash
ingtone atsibuvusio jaunuolių 
kongreso prieš karų, fašizmą 
ir bedarbės reikalu.

Svečių gražus būrelis links
minosi iki vėlyvo vakaro. Kiek 
matosi; frakcijos veikimui liks 
pelno.

■■i Brangakmenai 
Mes perkame seną auksą

Flemingtone, N. J., kur da
bar yra Hauptmanno teismas, 
sustreikavo žinių išnešiotojai 
berniukai. Western Union tele
gramų centras ir kitos įstaigos 
juos varingią ir varinėja, o at
lyginimas prastas. Berniukai 
nepAkęsdami to5 «išnaudojimo, 
paskelbė streiką.

Trumpos Žinutės
73 Columbia St., Brooklyne, 

kilo didelis gaisras. Vos iš 
liepsnos ištruko trys žmonės; 
kurie gyveno ant trečio augsto.

čių Kliube 
Brooklyn.

Drg. R. Mizara kalbės apie 
tai koki yra uždaviniai tų dar
bininkų, kurie seka Prūseiką- 
Butkų, ir kurie nori vienybės 

•su .Komunistų Partija. Tai la
bai svarbus klausimas ir kiek
vienas darbininkas ir darbiniu 
kė turėtų išgirsti šias prakal- 
bas. ■

Drg. D. M. Šolomskas, AL
DLD CK sekretorius, kuris tik 
parvyko iš Washington© visos 
dalies darbininkų suvažiavimo 
bedarbės ir socialės apdraudos 
reikalu, kalbės apie tą kon
gresų ir abelnus mūsų uždavi
nius. Jau šeši metai viešpatau
ja baisus krizis, virš 16 milio- 
nų darbininkų yra baisiame

Atvažiuoja Garsus Vokiečiu 
Revoliucinis Kompozitorius

Priešfašistinė Lyga gavo ži
nią, kad iš Europos atvažiuoja 
garsus vokietys darbininkų 
kompozitorius Hanns Eisler, 
kuris yra daug pagaminęs 
darbininkiškų dainų, o jų tar
pe ir tankiai dainuojamas lie
tuvių revoliuicnių chorų “Ko- 
mintemas,” “Raudonas Fron
tas” ir kitas. Jo pasitikimui 
bus rengiamas didelis susirin
kimas.

REIKALINGA
REIKALINGA moteris ant visados 

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

| Matykite Sovietų Veikalą 
“Čepajevą” Cameo Teatre

Cameo teatre, 42nd St. ir 
Broadway, New Yorke, jau 
antra savaitė yra rodomas vie
nas iš vėliausių Sovietų Sąjun
goje pagamintų veikalų vardu 

j “Čepajevas*” Jis pagamintas 
: pagal d. D. Furmanovo, karo 
j komisaro ir garsaus rašytojo 
veikalą tuom vardu. Čepajev 
buvo liaudies didvyris 
už Sovietų valdžią, jis 

. damasis Furmanovo 
1 mais atliko didelius

F. Mitchell, 26 metų am
žiaus, nuteistas užmušti elek
tros kedėje, nes jis buvo pada
ręs užpuolimą ant krautuvės 
ir ten nužudę. L. Pricą.

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

Gaukite Lenino Raštų
International Publishers Co., 

darbininkų revoliucines litera
tūros išleistuvė, praneša, kad 
greitai bus gatavas anglų kal
boje garsus drg. D. Furmano
vo veikalas “Chepajev.” Tai 
viena iš svarbių piliečių karo 
Rusijoje istorijų. Pagal tą vei
kalą dabar galite matyti So
vietų Sąjungoje pagamintą la
bai gerą judį Cameo teatre.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

kovoje 
naudo- 
patari- 
žygius.

j Veikale yra labai daug gra- 
i žiu dainų, taipgi tinkamo juo- 
i ko. Matykite visi.

Įsisteigęs 25 metai % 
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

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

Gerai Veikia Lindeniečiai
Sekmadienį, Brooklyne įvy

ko ALDLD 2 Apskričio metinė 
konferencija. Draugas G. 
Kardauskas, 165 kp. sekreto
rius iš Linden, N. J., pridavė 
dar už eilę narių duokles. Kar
tu pridavė $7 aukų Lietuvos 
politiniams kaliniams. Aukos 
yra $2 nuo Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimo 135 kuopos ir 
$5 nuo ALDLD 165 kuopos.

Kartu. įdavė $2 prenume
ratą ,LDS 135 kuopos už Ka
nados draugų laikraštį “Dar
bininkų žodis.” Išvažiuojant 
draugai lindeniečiai pasipirko 
platinimui “Darbininkų Ka
lendoriaus” ir visų naujų bro-

NEDfiLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamy kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

Sekantį nedėldienį, 20 dieną 
sausio, 12 vai. dieną, “Laisvės” 
svetainėje, yra šaukiamas vie
šas susirinkimas apkalbėjimui 
ir diskusavimui meno, o ypa
tingai teatro veikimo. Klausi
mai prieš mus stovi:

1. Raportas iš Darbininkų 
Teatro Konferencijos.

2. Bendras pranešimas apie 
profesionalį ir darbininkų te
atro veikimą.

3. Kas reikia daryti ir veikti, 
kad pagerinus meno ir dramos 
veikimą tarpe lietuvių darbi
ninkų ?

4. Ką jaunimas gali nuveikti 
teatro ir darbininkų kultūros 
srityj e ?

5. Diskusijos : Kas yra prole
tarinis menas?

6. Sustiprinimas dramos vei
kimo tarpę' jaunimo ir suaugu
sių. Kiekvienas darbininkas, 
darbininkė, o ypatingai jauni
mas yra šaukiamas į šį susirin 
kimą. Visi mūšų organizacijų 
nariai ir simpatikai komunisti
nio judėjimo tūri dalyvauti 
šiame susirinkime.

Aido Choro Dramos 
Grupės Valdyba*

varge. Bedarbė nei kiek nema
žėja, bet net didėja ir dar dau
giau ji didės. Kapitalistinė fe- 
deralė valdžia naikina bedar
bių šalpą, tą pat daro atskiros 
valstijos ir miestai. Taigi kam' 
palieka “rūpintis” tais milio-j 
nais bedarbių ir jų šeimynų 
kapitalistinė valdžia? Nagi 
Salvation armijai ir kitoms 
labdarybės įstaigoms, kurios 
gal sušelpti vieną, kitą tūk
stantį bedarbių, bet ne milio- 
nus jų ir jų šeimynų narių. 
Ateikite visi ir visos ir sužino
site, kas yra reikalinga darbi
ninkams daryti. Sužinosite ir 
tai, kodėl Prūseikos-Butkaus 
vadovaujama organizacija ne
dalyvauja kovoje už bedar
bių reikalus, socialę darbinin
kų apdraudą ir kodėl jie bijo
si prisidėti prie kovos už Lietu
vos politinius kalinius.

I. Schulman, 52 metų am
žiaus, :;181 Harrison ’ Ave., 
Brooklyne šoko iš trečio aug- 
što ir užsimušė, žmogus ilgą 
laiką buvo be darbo, vargingai 
gyveno ir netekęs kantrybės 
nusižudė.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

' Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Prakalbos įvyks ketvirtadie 
, 17 d. sausio, 7:30 vai. va

Paskui buvo trumpai atpa
sakota apie tuos darbininkus, 
kas jie toki, kurie yra laikomi 
Ellis salos kalėjime deportavi
mui, vis tai darbo žmonės, ku
rie ant savęs užsitraukė ponų 
rūstybę kovodami už darbinin
kų reikalus.

Darbininkų organizacijos 
privalo siųsti protestus darbo 
departmento vedėjai panelei 
Perkins, Secretary of Labor, 
Washington, D. C*, reikalau
jant paliuosuoti visus ateivius 
darbininkus.

Niekas kitas už mus neko
vos, kaip tą turime atlikti mes. 
Visos ateivių darbininkų or
ganizacijos privalo dėtis prie 
Ateivių Gynimo Komiteto. 
Ateiviai, daugelis virš 20 me
tų atgal atvyko į šią šalį, dir
bo, prakaitavo, geriausias sa
vo jėgas padėjo, kapitalistai iš 
jų prakaito susikrovė pelnus, 
o dabar juos rengiasi depor
tuoti iš tos šalies, kurioj jie ge
riausią savo gyvenimo dalį pra
leido.

Ellis salos kalėjime depor
tuojamų tarpe yra laikomi dar
bininkai ir iš San . Francisco, 
kurie generalio streiko metu 
drąsiai kovojo už darbininki
jos reikalus. Mūsų pareiga yra 
sukelti audrą protestų ir juos 
išplėšti iš kapitalistų nagų.

Kartu išleistuvė ragina dar
bininkus nusipirkti leninistinės 
literatūros bei ■ Lenino raštų, 
kurie dabar parduodami nu
piginta kaina sąryšyje su Le
nino mirtuvių paminėjimų. Ga
lite gauti-. Workers’' Bookshop 
krautuvėje, 50 E. 13th St.> 
arba didesnius užsakymus 
siųsti tiesiai International Pub
lishers. Co., 381 jFourth Ave., 
New York.

mai
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą; 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. 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.

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

| Ą io Nesveikumai,
K ; *1 Ne r’vij ' Ligos 
■ Chroniški Skau-
I dūliai, Skilvio,
l \ j žarnų ir Mėšla-

* JBk / farnSs Ligos, A-
'/// / b e 1 n as Nusilpt--

siSĘhj/ mas, Nervų Įde-
girnai ir Chroniš- 

Sk. k i Nesveikavi-
Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų- 
---- -- - ‘ oterų

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y,

Pikietuokite Fašistų Judį
Italijos fašistai pagamino 

bjaurų fašistinį judį, kurį at
gabeno į Ameriką ir rodo savo 
propagandai. Dbar jie jį rodo 
Brooklyn, “Lindy” jųdžių na
me, 118 Graham Ave., netoli 
Boerum St. Brooklyno revoliu
ciniai darbininkai vakarais pi- 
kietuoja tą įstaigą. Kviečia vi
sus darbininkus atsilankyti va
karais 6:0Q vai. ir padėti pi- 
kietuoti.

I/O III | | O O 0 Atviri kojų skauduliai, Garankš-|\ Į | gi Į Į I | Įl I I čiuotosKraujagysles, Kojų Reu-
• * 7^ mat&mas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Vėltui.

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

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Padarykime Pasekmingu Se
kančio Nedėldienio Vakarėlį

Smagūs šokiai prie geros or- 
kestros bus sekantį nedėldie
nį, 20 d. sausio, “Laisvės” sve
tainėje. Kadangi darbininkiš
kos organizacijos tą dieną šioj 
apielinkėj parengimų jokių 
neruošia, tad, be abejonės, kaip 
jauni, taip ir senesni turim tą 
vakarą praleisti Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Literatūros 
Draugijos 1-mos kuopos ren
giamame vakarėlyje.

Komisija ruošiasi prie šio 
vakarėlio gana stropiai; rūpi
nasi užkandžiais, gėrimais, 
perka dovanas, kurios bus duo
dama šokėjams, kurie geriau
siai šoks polkas ir tt. Apie or
kestrą daug rašyt nereikia, nes I 
daugelis atmena, kada dar 
Charly’io Kwarren’o orkestrą 
grieždavo smarkias polkas va
sarą Vaičionio farmoje, tai ta 
pati bus ir čia.

Todėl kviečiame visus skait
lingai atsilankyti minėtam va- 
karėlyj, o ypatingai visi ALD
LD nariai privalėtų dalyvauti, 
nes tai “aldiečių” pareiga.

Vienas iš “Aldiečių.”

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Iš Ateivių Konferencijos
! Sekmadienį, 13 d. sausio, 
; New Yorke, įvyko ateivių dar- 
i bininkų apsigynimo konferen- 
I cija. Pirmininkavo Tartpauti- 
nio Darbininkų Apsigynimo 

Į advokatas, kuris pasakė įžan- 
i ginę prakalbą, kurioje dėstė, 
' kaip stambių prekybos biznie
rių butas yra nusistatęs prieš 
ateivius darbininkus ir reika
lauja jų deportavimo.

Kiti kalbėtojai iškėlė aikš
tėn tą, kaip Darbo Sekretorė 
panelė Perkins, San Francisco 
generalio streiko metu, siuntė 
telegramas ir laiškus į San 
Francisco, kad gavus streik
laužių, kad sulaužus darbinin
kų streiką.

Ellis saloje yra laikoma 17 
ateivių darbininkų depęrtavi- 
mui, kurių daugelis yra vedę 
ir turi šeimynas. Kaip yra puo
lami filipiniečiai ir meksikie
čiai. Pastarųjų yra apie 250,- 
000 Jungtinėse Valstijose.

Konferencijoje buvo 254 de
legatų nuo 197 organizacijų. 
Aukų kovai už ateivių reika
lus surinkta virš $30Q. Priimta 
rezoliucija, reikalaujant pa
liuosuoti darbininkus, kurie 
yra laikomi deportavimui. Iš
rinkta delegacija, kuri su tuom 
pat reikaju vyks į Washingto-

Telefonaa: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

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

WILLIAMSBURGHE:
2 Berry St., Brooklyn, N.

/ arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko
A. BALČIŪNAS.\ 1 ■'

321 Chauncey Street, , Brooklyn, N. Y.
: P. BIELIAUSKAS: *

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.
Tel.: Foxcroft 9-6901

Iš ALDLD Antro Apskričio 
Metinės Konferencijos

Nedėlioję buvo “Laisvės” 
svetainėje laikoma metinė A- 
merikos Lietuvių Darbininkų 
Lit. Draugi j. 2 Apsk. konfe
rencija. Delegatų atsilankė a- 
pie 50 nuo 17 kuopų. Konfe
rencijai pirmininkavo drg. M. 
Duobinis, pagelbininkų buvo 
A. Gilmanas..

Konferencija turėjo trumpą 
pertrauką pietums, o po to 
vėl tęsė svarstymus, čionai bu
vo aptarta “šviesos” turinys, 
“Laisvės” praėjęs vajus, Ame
rikos Liet. Darb. Literatūros 
Draugijos dabartinis vajus, 
kovos reikalai už Lietuvos po
litinius kalinius, už paliuosa- 
vimą Scottsboro negrų jaunuo
lių ir kitų politinių revoliucinių 
kalinių Amerikoje, kovos rei
kalai prieš karą ir fašizmą, 
kova už bedarbių šalpą ir so
cialę darbininkų apdraudą ir 
visa eilė kitų labai svarbių 
reikalų. Reikia pasakyti, kad | 
visi delegatai ir delegatės la
bai tvarkiai, organizacijos ge
rove vaduojantis, kalbėjo. Jo- 
kiij nereikalingų užsipuolimų 
vieni arft kitų nebuvo, kas ro
do mūsų organizacijos politinį 
subrendimą ir klasinį pakili
mą. šiems metams išrinkta ap
skričio valdyba, rodosi, dau
giausiai iš senos valdybos na
rių, nes jie savo darbais pasi
rodė esą tinkami tam darbui. 
Smulkiau, gal kas kitas para-

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku | Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi i PABANDYKITE!

“Laisves” Name
MARčIUKAI
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