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Dar Naujų Skaitytojų.
Liet. Polit* Kaliniai.
Fašistų Broliavimasis. 
“Laisves” Suvažiavimas. 
Worcester Vakarienė.

Rašo P. Buknys.

Puikus dalykas, kad drau
gai, dirbusieji pereitame “Lai
svės” vajuje, gavime naujų 
skaitytojų, remia iniciatyvą 
dar padirbėti iki Pirmai Ge
gužės. Drg. J. Šimaitis jau pri
siuntė 2 naujus skaitytojus po 
vajaus ir žada gauti daugiau. 
Drg. M. Dobinis asmeniškai 
pareiškė, jog ne mažiau 10 
naujų skaitytojų gausiąs iki 
darbininkų šventei. Drg. S. Ra
kauskas, kuris šiom dienom 
sirginėja, žada gauti 15 naujų 
skaitytojų. Drg. Galeckas pasi
sakė, kad dirbsiąs pasiryžusiai. 
Draugai1 šaukia vieni kitus į 
lenktynes, kaip matėme 
Reikausko ir Valinčiaus 
kuose.

Laukiame žodžio iš
draugų ir draugių dienraščio 
platintojų šio reikalu.

dd. 
laiš-

visų

kalinių
mėnesį 

sausis ro-

Lietuvos politinių 
gelbėjimui gruodžio 
mažai tenuveikta; 
dosi gyvesniu. Reikalavimų pa
lengvinimo politiniams kali
niams bei visiško jų paliuosa- 
vimo rezoliucijų Smetona gau
na apščiai, bet aukomis tas 
darbas dar silpnai teremiamas.

Be kovos neišgelbėsime sa
vo draugus fašistiniuose kalė
jimuose Lietuvoje. Gi kovom 
vesti reikia finansinės para
mos. Todėl plačiau turime ves
ti aukų rinkimą. Negana iš 
organizacijų iždų paaukojimo; 
siekime toliau į mases revoliu
cinio judėjimo rėmėjų. Kas 
tik dirba ar iš bizniukų gauna 
įplaukų, privalo paaukuoti 
gelbėjimui savo draugų, su
kimštų fašistiniuose mii-ties 
urvuose.

New Jersey valstija siūlo 
Hauptmannui dovanojimą mir
ties bausmės, jei jis prisipažin
tų kaltu ir išduotų savo sė
brus. Tas parodo, kad už jo 
pečių yra stipri hitlerinių fa
šistų gauja, kuri susirūpinusi 
išgelbėti Ilauptmanno gyvybę 
kaipo fašisto. Valstijos pasiū
lymai dovanoti gyvybę naziui, 
kuris siūlų siūlais rišamas su 
pavogimu ir nužudymu Lind- 
bergų* vaiko, yra niekas dau
giau, kaip tik noras sušvelnin
ti publikos opiniją linkui fa
šistinio plėšiko ir pasigerinti 
naziams jo paliuosavimu nuo 
mirties bausmės. Mat, šios ša
lies kapitalistams rengiantis 
prie fašizmo reikia saugoti vo
kiečių fašistų moralą. Hitlerie- 
čiai, homo-seksualistai, vaik- 
vagiai, žmogžudžiai - naziai 
tampa vis artimesni draugai 
Amerikos buržuazijai.

Dienraščio “Laisvės” bendro
vės suvažiavimas šiemet įvyks 
7 d. balandžio. Sniego jau ne
bus ir automobiliais bus pato
gu iš toliau draugam atvykti. 
Iki suvažiąvimo reikia . gauti 
naujų dalihinkų-šėrininkų. Dar 
permažai jaunuolių yra<-“Lais
vės” beridrovės šėrininkais, o 
jauno kraujo mūsų įstaigom 
labai reikia. Tad, draugai jau
nuoliai, įsigykite šėrų ir daly
vaukite savo dienraščio suva
žiavime iš arti ir toli. Rūpinki
tės gerinimu ir plėtimu savo 
“Youth Section.”

Kitą metą, 1936, sukanka 
25 metų “Laisvės” jubilėjus. 
Šiame suvažiavime jau bus lai
kas aptarti, kaip minėsime ju- 
bilėjų. Juk tai svarbus įvykis 
darbininkų judėjimo istorijoje.

Sekantį sekmadienį, 20 d. 
gruodžio-Dec., yra rengiama 
“Laisvės” naudai vakarienė 
Worcester, Mass. Daugelis iš 
Worcesterio dalyvavo So. Bos
tone “Laisvės” vakarienėje; 
draugai south-bostoniečiai tuo- 
mi pat turi atsiteisti worceste- 
riečiams. Gera vakarienė, pui-

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Salių, 
Vienykitės! Jus Nieko 

N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!
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LIETUVA ST-JMIAMA LENKIJOS GL
Žino v j ev, Kamenev 
Teisiami už Suok albį 
del Kirovo Nužudymo

MASKVA. — Sovietų ka
rinis tribunolas pradėjo tei
smą prieš Gregorą Zinovje- 
vą, L. Kamenevą ir 17 kitų 
narių Trockio - Zinovjevo 
opozicijos. Jie kaltinami 
kaipo veiklūs kontrrevoliu
cionieriai, turėjusieji ryšių 
su suokalbiu, per kurį norė
ta išžudyt Sovietų Sąjungos 
vadus. Jie buvo susirišę ir

vieto pirmininkas, dabar 
teisme prisipažįsta kaltas ir 
taipgi liudija prieš vakaryk
ščius savo sėbrus. Jis sako: 
“Mes karštai tikėjome gan
dais, kad Partijos Centro 
Komitete yra skirtumų, ir 
turėjome vilties, kad suskils 
Partijos vadovybė.”

Jevdokimovas liudija, kad 
jis pats, Zinovjevas ir jų ša-... Uis nenaudėliais tanų ilini'kiį ,kfcil|į ko„t^evo.

pasiuntinys L. Nikolajevas 
gruodžio 1 d. pereitais me
tais Leningrade nušovė L. 
Kirovą, Sovietų Komunistų 
Partijos Politinio Biuro na
rį.

Teismui vadovauja Vasi- 
lius Ulrich, kuris jau pirmi
ninkavo keliems pirmes- 
piems teismams prieš tero
ristus. Zinovjevas ir Kame
nevas su savo sėbrais yra 
teisiami pagal naujus įrody
mus, kurie buvo prieš juos 
surasti, betyrinėjant veiklą 
Leningrado teroristų, nužu
džiusių drg. Kirovą.

Nauji atidengti faktai 
įrodo, kad Zinovjevas, Ka
menevas, G. E. Jevdokimo
vas ir G. F. Feodorovas bu
vo vadai trickistų-zinovje- 
viecių “centro” Maskvoj, 
kurio tikslas buvo išvien su 
panašiu “centru“ Leningra
de nužudyt Staliną, Moloto
vą, liaudies komisarų pirmi
ninką; Kaganovičių, visos 
Sovietų Sąjungos darbo uni
jų sekretorių, ir kitus žy
mesnius vadus. Ir tokios 
žudynės buvo planuojamos 
iki gruodžio 16 d., tai yra 
dar per pusę mėnesio po 
drg. Kirovo nušovimo.
Liudininkai prieš Zinovjevą 

ir Kamenevą
Naujuosius p a r o d ymus 

prieš » sumokslininkus ^au
giausia suteikė L F. Baka- 
jev, kaltinamas dalyvis su-

liuc. paskalus prieš Kom. 
Partijos vadą Staliną. Jie 
trockiškai smerkė Kom. 
Partijos vadovybę, būk Sta
linas ir kiti vadai visai už
miršę revoliucijas reikalą 
užsieniuose ir būk Franci jos 
darbininkų judėjimą jie 
“perleidę į Socialistų Inter
nacionalo rankas.” 

• • t • . s , :

Anot Jevdokimovo, tai Zi
novjevo grupė buvo priešin
ga greitam farmų kolekty
vizavimui ir sparčiam So
vietų pramonės kėlimui. Zi- 
novjeviečiai taipgi skleidė 
melus, būk Sovietuose dar
bininkų klasės būklė “eina 
blogyn,” o ne geryn. Sako, 
“mes su Zinovjevu sistema- 
tiškai nuodijome žmonių 
protus,” prieš Sovietų vy
riausybę.
Zinovjevo “Centras” Veikė 

Išvien su Leningrado 
Teroristais

Zinovjevas ir Kamenevas 
patys prisipažino, kad jie 
priklausė prie slapto “cent
ro” Maskvoje. Kaltinime 
prieš juos sakoma štai kas: 
Nors dar nėra įradyta, kad 
Zinovjevas ir Kamenevas su 
sėbrais būtų paliepę nužu
dyt drg. Kirovą arba kad 
jie būtų tiesioginiai dalyva
vę toj žmogžudystėj, bet yra 
faktais įrodyta, kad Zinov- 
jevo-Kamenevo grupė žino
jo teroristinius pasinešimus 
Leningrado slapto ‘centro” 

mokslo prieš Kirovą, ir G. ir kurstė jo narius prie te- 
Safarovas. Abudu buvo da
lyviai trockinės opozicijos. 
Safarovas buvo 1927 m. iš
mestas iš Kom. Partijos, bet 
apgailėdamas savo klaidas 
ir žadėdamas pasitaisyti, 
tapo išnaujo priimtas 1928 
metais.
Tykojo Suardyti Kom. Par
tiją, Skleidė Kontr-revoliu- 

cinius Gandus
G. E. Jevdokimovas, pir

miau buvęs Leningrado So-

Virš 90,000,000 SSRS piliečių balsavo rinkimuo
se į vietinius Sovietus. Paveikslėlis rodo Odessos 
mokinius linksmai demonstruojant po rinkimų. 
Viena mokinė, gerai išstudijavus dalyką, aiškina 
kitiems savo draugams, kaip buvo rinkimai veda
mi ir kbkios jų pasekmės.

ATSIDARĖ SOVIETŲ RUSIJOS KONGRESAS
MASKVA. — Buvusiame 

didžiajame carų palociuje 
atsidarė Sovietų Rusijos 
kongresas. Susirinko 1,100 
delegatų. Daug yra moterų 
delegačių, • darbininkių ir 
valstiečių. Kongresą atidarė 
drg. Kalininas, visos Sovie-

ki muzikalė programa ir įvai
rūs žaislai; įžanga tik 50 c. 
Pilnai verta monteliečiams, 
lawrenciečiam ir iš kitur drau
gams dalyvauti toje vakarie
nėje.

roro veiksmų? Taim teisi
niai ir moraliai Zinovjevo 
grupė Maskvoje yra atsako- 
minga'už Kirovo nužudymą.

Įrodyta, jog Zinovjevo 
kambariai Maskvoj tarnavo 
kaipo lizdas, iš kurio buvo 
skleidžiamas priešingas So
vietų politikai judėjimas. Ši 
Maskvos zinovjeviečių-troc- 
kistų grupė palaikė nuolati
nius ryšius su Leningrado 
teroristų centru; ir zinov- 
jeviečiai iš Maskvos dažnai 
važinėdavo pas savo sėbrus 
į Leningradą.

Tie suokalbininkai ypač 
stengėsi, kad apsimaskavę 
jų šalininkai išsilaikytų Ko
munistų Partijoj ir* iš vi
daus padėtų jiems daryti
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Smetona JieškoT aiko? t 
su Pilsudskiu; V ėda su 
Juo Asmenim Derybas

vi ’T 1- Ką tik atėjo žinios iš Kau- J— ------
{no, jog A. Smetona veda 
tiesiogines derybas su Len
kijos diktatorium Pilsuds
kiu. Smetona nori atidaryti 
prekybos sienas tarp Lietu
vos ir Lenkijos ir užmegsti 
diplomatinius ryšius su Var
šavos valdžia. Tie ryšiai 
buvo nutraukti 1920 metais, 
kuomet Lenkai užėmė Vil
nių. Nors plačiai žinoma, 
kad prie Vilniaus perleidi
mo Lenkijai prisidėjo Lietu
vos patriotai, bet jie, mul
kindami Lietuvos gyvento
jus, uždainavo, “Mes be Vil
niaus nenurimsim;” 

Dabartinėse derybose 
Smetona stengsis užglostyti 
Vilniaus klausimą taip, kad 

Sovietų Rusijos kongre- Lietuvos žmonėms atrodytų.

Išduota raportai apie pada
rytą pažangą per dvejus 
paskutinius metus.

sui užsibaigus, paskui, sau
sio 25 d. prasidės visos So
vietų Socialistinių Rėspubli- 

tų Sąjungos pirmininkas, kij Sąjungos kongresas.

Slepiama Faktai Teisme prieš Nazį Hauptmanną
FLEMINGTON, N. J.— Kol kas teismas daugiau - 

Abraham Samuelson, daily- šia laiko praleidžia, betyri- 
dė iš Bronxo, N. Y., prida- nedarnas Hauptmanno rank- 
vė teismui savo prisiektą raštį, idant įrodyti, kad visi 
liudijimą, kad jis padaręs; žmogvagio laiškai Lindber- 
kopėčias, kurios buvo nau- {ghui del jo vaiko išpirkimo 
Jojamos Lindbergho vaiko • buvo rašyti paties Haupt- 
išvogimui; jis taipgi pada-1 manno. Taip liudija J. F. 
ręs Lindbergho tarpininkui j Tyreli, tariamas rankraščių 

Bet 
kirto

Kol kas teismas daugiau-

būk Kauno valdžia vis dar 
neišsižada Vilniaus, o tik 
bendrai susitaiko su Lenki
ja.

Derybos su Lenkija tik
rumoj prasidėjo pereita va
karą, kuomet Kaune “sve
čiavosi” Pilsudskio draugas 
Prystoras ir kiti artimi 
Varšavos valdžiai ponai, 
apie ka buvo “Laisvėje” pla
čiai rašoma.

Pranešimais iš Kauno

darydamas taiką su | Lęi 
kais, nori gauti iš Pilsiidi 
kio paramos prieš Vojdėtij; 
Bet kaip Pilsudskis patai 
naus Lietuvai, kuomet j: 
yra padaręs sutartį su Hi 
leriu? Tą klausimą nebai 
do atsakyt Kaunijos vald< 
vai.

Reikia suprast, kad pa1 
Hitleris*čia patarnavp Pi 
sudskiui. Kuomet nazi 
valdžia uždarė Lietuvos pn 
dūktų įvežimą Vokietijoj 
kuomet hitlerininkai ui 
draudė Lietuvos produkte 
net pervežti per Vokietiją 
kitas šalis,—tuomi jie suž 
niai pastūmėjo Smetoną 
Lenkijos glėbį. Nes bė iše 
ties Lietuvos produktams 
Vakarų Europą gręsLKai 
nijai ekonominis užtrošk 
mas. •''! ';T

Lietuvos santaika su Var
šuva tuojaus reikštų pastip
rinimą kapitalistinio priešų 
bloko prieš Sovietų Sąjun
gą. Kitas dalvkas tai pavo- 
jus prarasti Lietuvai politi
nę nepriklausomybę ir fak- 
tinai atsidurti po Lenkijos 
kapitalistų ir dvarininkų 
sparnu, kas “Laisvėje” taip-

sausio 13 d., dabar Smetona, I gi ne kartą buvo nurodyta.
------------------------------------------ ------ - = “

Dr. Condonui dėžutę, į ku- Į pažinimo specialistas, 
rią buvo įdėtą $50,000 pini- jTyrellio liudijimui 

smūgį Hauptmanno advo
katas Reilly. Jis irodė, ioo* 
pagal Tyrellio liudijimą Mil
waukee buvo kalėjiman nu
teistas nekaltas žmogus, 
kaipo čekiu klastuotojas. Jis 
paskui buvo paliuosuotas, 
kada pasirodė, jog tas klas-1 
tas padarė kas kitas.

Hauptmanno advokatai 
tvirtina, kad vaikvagių var
dan laiškus rašė ne Haupt- 
mannas, o Isidoras Fisch, 
kuris pankui parvažiavęs 
Vokietijon mirė. Ir ištikro 
yra randama vienas kitas 
panašumas tarp Fischo raš
to ir tų laiškų rankraščio. 
Hauptmann sako, kad Fisch 
jam palikęs ir $14,600 išpir
kimo pinigų, kurie buvo su
rasti Hauptmanno garaže.

Dabar iš Vokietijos atva
žiavo ketvertas Fischo šei
mynos narių, kurie liudys 
teisme, gindami velionio Isi
doro “garbę”.

Trys Japonai Nušoko į Philadelphia, Pa.
Liepsnojantį Ugniakalni ......

gų žmogvagiams. Samuel
son tvirtina, jog kuomet tas 
kopėčias padaryti užsakė 
Hauptmannas, sykiu su 

| Hauptmannu buvo ir trys 
kiti asmenys.

Bet valstijos prokuroras 
Wilentz pakišo tą liudijimą 
no stalu ir atsisako šaukti 
Samuelsoną paklausinėti 
kaino liudininką. Wilentz, 
reiškia, stengiasi ką tai pri
dengti bei paslėpti ryšyje su 
yaįko ■ pavogimu i ir nužudy
mu. Jis vis dar aklai tvir
tina, kad tai buvę vieno 
Hauptmanno darbas.

politikos perversmą.
Niekšiška “Atgaila”

Dabar Zinovjevas, kaip 
pranešama, vėl neva “gaili
si” ir būk “smerkia” Kiro
vo nužudytojus. Bet tai jau 
ne pirma jo veidmainiška 
išpažintis; ir jeigu jis būtų 
lengvai paleistas, veikiausia 
ir vėl tęstu savo kontr-revo- 
voliucinį darbą.

Negalima dar spręsti ar 
bus sušaudyti dabar teisia
mieji kaltininkai, bet jie už
sitarnavo aštriausios baus
mės.

San Francisco, Cal.—Įkai
tinta 17 asmenų, slėpusių 
žmogžudį plėšiką “Baby 
Face” Nelsoną, kurį pernai 
lapkrityj užklupo ir nušovė 
valdžios agentai. ,

r J £ | Visi Dalyvaukite Lenino
TOKIO—Pereitą pirma-1nėjimo Mitinge, Sausio 18 

dienj trys jauni japonai nu-Id., 8 vai. rytoj vakare, *
sižudė, nušokdami į lieps
nojančio Mihara ugniakal- 
nio gerklę. Vienas iš jų nuo
gai nusirengė pirm šokant. 
/Šiemet jau šeši nusižudė ta- 
!me ugniakalnyje.

Tamsūs apylinkės žmonės 
sako, kad pats “mirties die
vas” ugniakalnyje juos pa
šaukęs taip gyvenimą už
baigti. Tikrumoj tai badas 
ir skurdas didina savižudys- 
čių skaičių Japonijoj.

Mokslininkai Permainė 
Vieną Elementą į Kitą 
NEW YORK. — Colum- 

bia Universiteto profesoriai 
G. B. Pegram ir J. R. Dun
ning viešai įrodė, kaip aliu- 
mino metalą paverčia siliko
nu (titnaginiu elementu), 
ir kaip paskui iš silikono vėl 
padaro aliuminą. Jiedu taip
gi parodė, kaip elementas 
rhodium paverčiamas kitu 
elementu palladiums Vieno 
elemento perdirbimui į kitą 
buvo naudojama mokslinė 
mašina, vadinama “geiger 
counter.”

to 4

ket St. Arenoj, Market ir 
45th St., Philadelphia.

Svetainėn sutelpa virš 12,- 
000 žmonių, bet šiais metate, 
manome, ji dar bus perniaža 
Lenino paminėjimui, nes 
darbininkų judėjimas yra 
pakilęs, po paragavimui Ro- 
osevelto “geradarysčių.” 

Kalbės drg. Earl Broi 
der, Komunistų Pariii 
Centro sekretorius ir k 
žymūs kalbėtojai.

Visi į mitingą, kuriame 
bus nušviesta ne tik Lenino 
gyvenimas ir darbai, bet ir ? 
šiandieniniai reikalai ir mū
sų kovos. Be kitko, revoliu
cinio judėjimo pritarėjai Čia 
patirs, kodėl jų vieta yra 
Komunistų Partijoj.

Bolševikas.
________________

2% PIRKINIŲ TAKSAI 
NEW JERSEY

TRENTON, N. J.—Nat 
jas New Jersey gubemate 
rius Hoffman reikalauji 
kad valstijos seimas nutartį 
apdėti 2 nuošimčių mokei 
čiais visus perkamus dail 
tus.. Tai būtų naujas apsu! 

kinimas darbininkams.
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Washingtono Kongresas ir Kova 
už Socialę Apdraudą

Darbininkų Kongresas Kovai už Sočia-, 
lę Apdraudą. praėjo, bet darbai, kuriuos 
jis pradėjo, pasilieka visai Amerikos;dar- 
biniidtų klasei plėsti ir vykinti gyveni- 
mąjį? Faktinai, Kongresas buvo tiktai 
pamatų padėjėjas tiems darbams. ■

Akyva tai, kad kongrese kalbėjusieji 
delegatai ir svečiai, kiekvienas ir kiek
viena, nedvejojančiai kartojo: Darbinin
kų Bedarbėj ir Socialės Apdraudos Bi- 
lius (H. R. 2827) bus pravestas tiktai 
tuomet, jei visi tie, kurie supranta svar
bą ir reikalą tokio biliaus pravedimo, są
žiningai ir pasišventusiai darbuosis už jo 
pravędimą.

Kaip gi tenka darbuotis? Kokios prie
monės tam tikslui reikalinga naudoti? 
Kokis elementas būtinai reikalinga į tą 
darbą įtraukti?

Kiekvienas delegatas, kalbėjusįs kong
rese, pareiškė, kad į šį darbą turi būti 
įtraukta ne tiktai bedarbiai pramonės 
darbipinkai, bet ir dirbantieji. Į tą dar
bą turi būti įtraukta, beje, ne tiktai ran
kų' darbininkai, ale ir proto—profesio
nalai ir intelektualai, baltveidžiai ir juod- 
vęĮdžįąi.

Juk Bilius H. R. 2827 apima reikalus 
visų-darbo žmonių. Kiekvienas bedar
bis, sulyg juo, turi gauti pensiją iš fede- 
rąlės {valdžios iždo; kiekvienas seno am- 
Waūs dajbo,žmogus—taip jau turi gauti 
pensiją. ’ Kiekvienas sergąs i ir negalįs 
dirbti ašmuo, turi gauti pensiją iš fede
rates valdžios iždo. Minėtas iždas turi 
bflti sukeltas ne darbo žmonių lėšomis, 
bįt tpirČių, kurie turi pinigų, kurie tuos 
pbiigus gauna pavidale pridedamosios
vertybes.' Kiekvienas individualas, gau- ,

i metus ne mažiau $5,000 pelno, turi 
hįt aptaksuotas. Federalė valdžia turi 
f dėt riedateklių, jei tokis būtų. Iš kur?

skiriamų karo reikalam bilionų! Be 
ftd, sulyg šituo bilium, visą socialės ap- 
(traudbs darbą turi tvarkyti patys darbi
ninkai !

\ £Kaip matome, šis bilius—Darbininkų 
Bedarbėj ir Socialės Apdraudos Bilius 
(JVbrkers’ Unemployment and Social In
surance Bill)—turi nepaprastai didelį 
ąbėm|, jis paliečia nepaprastai didelį 
sgaiciu gyventojų; jo priėmimas ir pada
rymas įstatymu, labai radikališkai pakei
stų įhilionų darbo žmonių būklę (žinoma, 
liekas nesako, kad tas jau išrištų darbi
ninkų klasės išsiliuosavimo klausimą).

4 Gerai, bet kaip tuomet su jo priėmimu 
ir padarymu įstatymu? Kas už tą atsa- 
kbmingas? Kas tą gali padaryti? Pa- 
g^liatfe, ar, tai jau taip lengvas darbas 
pipverstf valdančiąją klasę padaryti tą

'tūrinės—pasisakymas už šį bilių reiškia 
labai daug.

Washingtono Darbininkų Kongresas, , 
kaip žinia, išrinko Nacionalį Veiklos Ko
mitetą (National Action Committee), ku
ris greitu laiku paties planus šitam dar- ] 
bui. Jis, pasak priimto kongrese pro
gram o ir rezoliucijų, apims labai plačias 
sritis, pavyzdžiui:

1. Bus organizuojama darbas naciona- 
liai.

2. Bus organizuojama darbas sulyg | 
valstijomis.

3. Bus organizuojama darbas sulyg
miestais ir apskritimis. ,

Bus ’valstijiniai komitetai, valstijinės 
konferencijos ir per jas atatinkamų vals
tijų darbo žmonės veiks, darydami spaur 
dimą( ant savo senatorių, kpngresmanų įų 
kitokjių valdininkų, kad; jife stotų už M.,lj. 
2Š27 bilių.,' Qreta to, bus reikalaujama, 
kad-valstijų seimeliai ir miestų alderma- 
nų tarybos už tai pasisakytų.

Tiktai tokiu plačiu pasimojiinu ir di
deliu masiniu spaudimu bus galima pri-. 
versti valdančiąją klasę ką nors daryti.

Be to, turės būti organizuojamas dar-, 
bas sulyg tam tikrų susigrupavimų. Sa
kysim, darbo unijose prisieis smarkiai 
darbuotis, kad įtraukus kiekvieną ADF 
ir nepriklausomų unijų lokalą. Profesio
nalai ir intelektualai, per savo organi
zacijas ir ratelius, darys tą patį. Fra- 
ternalės ir savišalpos organizacijos — vėl 
tą patį. Pavieniai ir bendrai darbininkų ’ 
organizacijos irgi veiks už pravedimą ši
to taip svarbaus biliaus.

Kaip su Lietuviais?
Mums šis klausimas yra labai svarbus. 

Pas mus dar nebuvo kaip reikiant išvys- , 
tytas šis darbas. Pačiam kongrese at
stovauta tiktai apie 35,000 organizuotų 
lietuvių darbininkų. Iš unijų tebuvo tik
tai Baltimorės Amalgameitų (kriaučių) 
lietuvių lokalas atstovautas. Iš pašalinių 
organizacijų, besivadinančių patrio
tiškais ir šventais vardais, palyginti ne
daug tebuvo atstovauta. Tai parodo, 
kad mes nemokėjome jų įtraukti į šį dar
bą. Sakysim, tokis SLA, kuris pereitam 
Detroito seime priėmė rezoliuciją už šį 
bilių, neturėjo savo delegatų Washing
tone. :

Tuo būdu mums palieka juo labiau pa- ■ 
stiprinti mūsų darbą šita kryptimi ir 
smarkiau darbuotis. Lietuvių Darbinin
kų Susivienijimas visa savo išgale meta
si šin darban. APLA daro panašiai. Pa
čiam kongrese lietuviai delegatai išrinko 
net ir komitetą (trys Chicagoje, trys as
menys Brooklyno apielinkėje ir vienas 
Philadelphijoj), kuris kiek išgalėdamas 
veiks šitoj srity j. Menu, kad šis komi
tetas padarys savo pareiškimą apie tai, 
ką jis mano veikti, todėl čia aš nebandy
siu kalbėti jo vardu.

Tiek norėjau čia pasakyti: darbas už 
socialę apdraudą—už darbininkų bilių— 
su Washington© Darbininkų Kongresu 
tiktai prasidėjo. Dabar turime visi mes
tis jin, tan darban, kad įtraukus kūopla- 
čiausias mases lietuvių darbininkų, kurie 
dar nėra įtraukti.

Podraug susiglauskime arčiau su ki
tų tautų darbininkais ir tęskime tą istori
niai didelį ir labai svarbų kiekvienam 
rankpelniui darbą — kovą už Darbininkų 
Bilių.

" " -— . * y— ' - - —---------------------------------------------- -

Ką Earl Browder Pasakė Darbi 
ninky Kongrese?

Ištraukos iš Komunistų Partijos centro sekretoriaus prakalbos, pasakytos sausio 
męp. ę dieną, Darbininkų Kongrese, Washington, D. C.

Draugai Darbininkai ir 
Prieteliai! . ,
x Darbininkų/ ir §p .
cialės Apdraudos * Bijiųs,* įsteigti naujas priemones ap- j 
yra pamatinis dąlykas šiame 
Kongrese, (tųri ąktyvę ir besą
lyginę paramą ( iš i Komunistų
Partijoj kurios i vaydu ąš čia teikė ^gyvybę Jungtinėms Vals- 
kalįu. ; j ; . < ( , ; į J į

Amerikos Darbo • Federacijos. v . . ■ , • .' • žmonių-masių apsauga nebuvo!prpzidpntas. William Croon rm- . . * • • A.. T T . > L < .i

smerkė ši .bilių: saw Uiške j ^niekados’ naujos priemo- 
visas ADF darbo unijas. Laiške [ngS apsaugai ir užtikrinimui jų 
statomu argumentus delei savo gerbūvio nebuvo reikalingos, 
opozicijos.. Jie yra: pirpia,- kad ąajp kacĮ šiandien. Jei konstitu- 
šis; bilius buvo Komunistų Par- cija^ stovės kelyje, tai tada Ne- 
tijos parašytas ir pasiūlytas;,priklausomybės Pareiškimo nu

rodytas kelias, teisingiau parei
ga, numesti šią konstituciją ir 
parašyti naują, prisilaikant mo
derninių reikalavimų, bus vyki
nama. Darbo žmonių masės pa-

N epriklausomybės 
šį kartą nepri-

nanti jų apsaugą ir gerbūvį... 
-Tai yra jų teisė, tai yra jų pa
reiga—nuversti tokią valdžią ir

saugojimui jų gerbūvio atei
tyj.”

ši revoliucinė dvasia, kuri su-

tijčms, dar tebegyvena ir auga 
darbininkų klęsoj. t , Niekados

naujų įstatymų:
Demokratų partija,

ŠYPSENOJ
Jam Bus Geras

Vaikas klausia motinos: 
“Mama, o kur deda tokį au
tomobilių, kuris jau tiek pa
sensta, kad juomi nebegali
ma važiuoti?”

Motina: “Tuomet tokį au
tomobilių koks nors agentas 

kontro- parduoda tavo tėvui.”
liuojanti kongresą, yra prieš 

i tikrą bedarbių apdraudą. Re- 
publikonų partija, kuri norėtų 
kontroliuoti kongresą, yra dar 
labiau b.rtešūiga jam. Abi 
šios partijos, 'kūnu ir dūšia,

.., , ■" ■ zaiiumų į iiktbių dusaugd neuuvv |prezidentas Wilham Green, pa- taip įpaikinta, kaip kad šian-1

4 Tid^kaip sakyta, sunkus ir didelis dar-, 
bes ir tiktai įtraukimas milžiniškų ma- 
sįų į KOVą tegali priversti Washingtono 
ponus skaitytis ir rimtai pagalvoti apie 
biliaus padarymą įstatymu.

‘•Bet neapsigaukim: nemanykim, kad tai 
lengvas darbas įtraukti visas darbo žmo- 
idų mases į šią kovą, nors bilius labai pa
liečia, jų reikalus. Didžiuma Amerikos 
cfarbitrinkų klasės dar vis klasiniai nesą- 
nįoninga ir snaudžia letarge. Todėl vi- 
a&pirmiausiaj šis darbas rymo ant tų 
darbininkų, kurie jau sąmoningi, ir kurie 
s&pranta reikalą kovos, kurie permato 
jįasmę paties biliaus. Mūsų uždaviniu 
j#a, per mūsų organizacijas ir pavie- 
Ams, eiti į plačiąsias mases ir traukti 
jjįdas į kovą už šį bilių. Kiekvienos dar- 

unijos lokalo pasisakymas už bilių, 
Mįkvienos draugijos—savišalpos ar kul-

■ 1  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- ------------------------------------------------------—- -

Trockio Niekšiškas Balsas
Trockis pareiškė, kad būk Stalinas su

daręs nužudymą draugo Kirovo, idant 
su'kėlus ūpą prieš “opozicionierius” ir 
tuomi. f sustiprinus savo “diktatūrą”! 
Tiktai paskutinis niekšas gali sugalvoti 
tokį melą, ir daryti tokį užmetimą drau-1 
gui Stalinui, kuomet d. Kirov buvo ne tik 
plieniniai kietas bolševikas, bet taip pat 
geras asmeniškas d. Stalino draugas.

Trockio sąžinė yra nerami, žmogžu
dys Nikolajevas savo prisipažinime pa
sakė, kad Latvijos konsulis, su kuriuo te
roristai palaikė ryšius ir nuo kurio jis 
gavo $5,000 rublių, siūlėsi persiųsti tero
ristų laiškus Trqckiui. Matomai, tas 
konsulis turėjo kokius nors ryšius su 
Trockio agentais. Reikia atminti, kad 
Trockis senai paskelbė, kad Sovietų Są
jungoje reikia kelti civilis karas ir versti 
Sovietų valdžią, kurią jis vadina “Stalino 
diktatūra.”

ŽkŪLIJA DARBUOJASI j Tautų Lygą; Anglų politi-l klausia, kaip dar vieno įną- 
HITLERININKUS kieriai pasakoja, būk tatai pęrialisto prisidėjimas galė- 

........ da- tų pagelbėti taikos ręika- 
Pravda” lui ?

antra, kad jis yra • priešingas 
konstitucijai.

Delei pirmo užmetimo: tiesa, 
Komunistų Partija suformula
vo šį bilių, po prailgintų pasi- ruo§ naują 
tarimų su daugeliu darbininkų. Pareiškimą- 
Ji išgarsino jį ir padėjo milio-j klausomybę nuo kapitalistų kla
nams amerikiečių suprasti, kad sės. 
šis bilius tėra vienintelis pasiū
lymas del bedarbės apdraudos, 
kuris užtikrins darbininkų rei-. 
kalavimus. Bet tai nėra argu
mentas prieš bilių: tai reko
mendacija už Komunistų Parti- 
ją, už kurią mes dėkojame PO-1 dalybos”''s'kymų: 
nui Green, nors jo tikslai ne- j 
buvo, draugiški. Mes, komunis
tai, neturime tikslų pasilaikyti' 
šį bilių kaipo mūsų “1 
bę.” Mes dėjome pastangas,1 
kad kiekviena darbininkų orga- ' 
nizacija (taipgi ir farmetiai if I 
vidurinės klesos) žiūrėtų į šį 
biliu, kaipo į “jų pačių”. Tūks- 
tanČiai ADF. lokalų, dešimtys'^ šeimynom yra reikalingas 
Socialistų Partijos organizaci- Darbininkų Bilius. ------
jų, dešimtys Farmer-Labor Par
tijos lokalų skaito šį bilių jų 
nuosavybe. Visa tai gerai, visa 
tai puiku; Komunistų Partija, 
toli gražu, nuo vedimo ginčų 
su bile kuo apie valdymą šio 
biliaus, sutinka ' su kiekvienu, 
kuris savinasi šį- bilių. Mes 
esame pasirengę paremti bile 
geresnį pasiūlymą, nežiūrint 
kas jį padarytų. Suprantama, 
bilius yra jūsų; jis priklauso 
visai darbininkų klasei, visoms 
darbo masėms Amerikoje. Tik
rumoje, jose mes randame savo 
tvirčiausią galią.

Pono Greeno antras argu
mentas, tai. kad bilius yra prieš 
konstitucinis, yra labiau kom
plikuotas klausimas. Tai yra 
legalis dalykas, apie kurį pas
kutinį žodį tars Supreme Court, 
susidedantis iš senų džęntelma- 
nų, kurie yra pagarsėję savo at
viru gynimu kapitalistų nuosa
vybės ir pelnų, labiau nekaip 
susirūpinimu masių. Bet mes 
galime perspėti Augščiaus'iąjį 
Teismą (Supreme Court) ir vi
są kapitalistų klasę, kurios var
du jis kalba, kad toj dienoj, ka
da teismas pąreikš, būk konsti
tucija (Jungtinių Valstijų) 
draudžia vienintelę priemonę, 
kuri žada pašalinti kasdieninę 
bado baimę, kąrančią viršuj 
mihonų darbihinkų galvų; tą 
pačią dieną jie bus uždavę smū
gį pačiai konstitucijai. Smūgį 
daug stipresnį, daug galingesnį, 
negu kad revoliucionieriai kada 
nors yra suteikę. Jei konstitu
cija nedaleis Darbininkų Biliaus 
principams tapti įstatymu, tada 
milionai darbininkų nuspręs, ne 
kad jie turį atsižadėti Darbinin
kų Biliaus, bet kad jie privalo 
keisti konstituciją. Jie gerai at
simins Nepriklausomybės Pa
reiškimo (Declaration of Inde
pendence) žodžius: “Kada bile 
kokia valdžios ’ forma tampa 
naikintoja šių siekių (gyvybės, 
laisvės ir siekimo gerbūvio), 
žmonės turi teisę ją pakeisti 
arba panaikinti, ir įsteigti nau

Tokioms Taisyklės 
Nerašytos

Pėstininkas: “Ar jūsų 
moteris jau žino visas auto- 

yra nuosavybė kapitalistų kla- važinėjimo taisyk-
sės.; ; Jos nieko nedarys-^-kol 
mes jų neįtikinsime, kad žmo-j 
nes jau “atsikando” jų dviejų 
partijų sistema ir jau pasiruo
šę “balsuoti su savo kojomis]’| 
apleidžiant partijas milioni-Į 

j nėms masėms.
Milionai, darbo žmonių jau 

parodė, didžiulėse streiko ban
gose ir lapkričio rinkimuose, 
kad jiems jau pabodo senosios 
rungtynės. Todėl nėr atsitikti
na, kad septyni milionai, ku
rie balsavo už demokratus ir 
trys milionai, balsavusieji už 
republikonus 1932 metais, vi- 

(Tąsa 3-čiam pusi.)

jūsų

Į Automobilininkas: “Kas 
tau! Ji jų visiškai nežino.”, 
- Pėstįninkas: “Oho,tai, 

(sprendžiu, jums dažnai ten- 
įkas visokias bausmes už jęs 
važinėjimą mokėti.” 

Automobilininkas: “Klys
ti, kaimyne. Štai jau veik 
metai, kaip ji važinėja, o 
dar nei sykį jokio trubelio 
neturėjo.”

Pėstininkas: “Kaipgi tas 
galima?”

Automobil.: “Mat, ji jau
na ii’ neblogai išrodo.”

Surinko Juodvarnis.

L&%llja vis labiau sten- ’ sustiprintų “taikos” 
Įprf sugrąžinti Vokietiją į dyką. Maskvos “

Darbininkų Bilius ir Komu
nistų Partija pareiškia, kad vi
sas apdraudos išlaikymas pri
valo būti mokamas tiktai tų, ku- 

irie gali mokėti, tai yra, turtuo
lių. Vietoj Roosevelto “naujos 

_, kuriais tak- 
suojama neturtingi, kad dar 
toliau išlaikyti turtuolius (pa
sekmėj to pelnai padidinti ir 

^0™^" ‘ gyvenimo lygmala pablogin
ta), mes reikalaujame, kad 
■ valdžia aptaksuotų turtuolius 
maitinimui neturtingų..

Bet. ndvieh tik bedarbiam ir

ją valdžią, dedant pamatąis to- bedarbęs apdrauda, tai jų yi- 
kiy principų, ir organizuojant ąi ateities skymai taps bereik
tos jėgas tokioj formoj, kokia šmiąi, ne§ masės sukils ir nu- 
jiems atrodys labiau užtikri- vers juos ir parašys ištisą eilę
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DARBININKU
S VEIKA TA

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

Telephone: Humboldt 2-7964

Silpna visa, jos Širdis ir Inkstai jr tai nėra kokia liga savaime,
Drauge gydytojau, kai jūs į .

buvote mūsų mieste, jūs gerai į - - - .
apžiūrėjote mano motiną, tai 
jūs ir dabar gal galėtumėt ką 
jai patarti p.er “Laisvę.” Ji 
dabar yra apie 56 m., liesa, 
menka, kaip ir pirmiau.

Kokį mėnesį prieš kalėdas 
jai buvo užėjęs širdies muši
mas, ir daktaras sakė, kad tai 
angina pectoris. Ji paskui sir- 
ginėjo ir dabar tebėra silpna 
ir menka. Jos viduriai tebėra 
silpni, tai daktaras užgynė jai 
valgyt kiaušinius, sūrį, mėsą 
ir žuvis, nes jai šlapime esą 
albumino. Jis jai paskyrė vir
tus javinius valgius, šutintus ar 
tušintus vaisius ir virtas daržo
ves, taipgi pieno ir vaisių sun
kos. Bet ji atsisako vartoti bile 
kokį konservuotą maistą, dė
žutėse, skardinėse. Ji sako, 
kad Dr. Kaškiaučius nepataria 
tokių valgių. Kai man,’ tai ro
dos, kad galima būtų konser
vuoji valgiai vartoti. Visokie 
švi$i vaisiai ir daržovės labai 
brangiai atseina žiemos metu, 
išskiriant gal citrinas ir apelsi
nus. Bet kaip su ananasais, 
persikais, slyvomis, ką skardi
nėse ir su kitokiais vaisiais? 
Ar konservai stiklinėse geres
ni negu skardinėse?

Dabar daktaras jai prisky
rė nitroglycerine tablets ir da 
kokių piliulių ir po* 8 lašus Ha- 

1 liver oil, taipgi mineralinio a-

Jis rėika- 
ling'as darbininkams dirbtuvė
se, darbo unijose lygiai taip 
pat, prašalinimui spaudimo iš 
alkstančių milionų, kad sulai
kius jų samdymą į dirbtuves 
už žemesnes algas, sulaikymui 
streiklaužiavimo, padėti bu- 
davoti galingas darbo unijas, 
pakelti masių gyvenimo lyg- 
malą, kaipo sąlygą išlaikymui 
nors dalino pastovumo. Jis 
reikalingas farmeriams, kurie 
negali parduoti savo gaminių 
milionams neturintiems paja
mų, ir tuo būdu jiem yra įsa
koma naikinti gaminius, kada 
milionai alksta. Jis taipgi rei
kalingas vidurinėm klasėm, 
profesionalam, smulkiem biz
nieriam, kurie yra stumiami į 
neturtą, su p a s k u r d ė j imu 
darbo žmonių masių, jų pačių 
biznio sritys yra sunaikina
mos. Kiekvienam reikalingas 
Darbininkų Bilius, išskyrus 
bankierius, monopolistus, di
džiuosius kapitalistus, Wall 
Stryto ponus.

Prezidentas Rooseveltas, ka
da 1932 metais atsišaukė, kad 
jį išrinktų, prižadėjo bedarbės 
apdraudą. Du metai praėjo ir 
niekas nėra padaryta. Pereitą 
yasąrą jis pakartojo savo pri
žadus, prieš busiančius kon- 
gresionalius rinkimus. Jis juos 
praplėtė į labai skambius obal- liejaus, nes jai viduriai užkie- 
sius—“socialės Apsaugos” turi tėję Visada. Daktaras aiškino, 
laukti kol bus užtikrinti tur- kad jai yra Aukštas kraujo 
tuolių privatiniai pelnai. Dar slėgimas, dėlto kad jos nesvei- 
kartą mums siūloma klastingas į ka širdis ir inkstai, bet manoj 
Wagner’io Bilius ir verstinas motina nepripažįsta tokio daik- 
darbas delei bedarbių, apmokto, kaip nesveiki ar silpni ink- 
karnas gyvasties palaikymo ai- štai, 
gomis. Tuo būdu sistematiniai 
stumiama žemyn gyvenimo 
lygmala visų Amerikos žmo
nių ; dar kartą mum sakoma, 
kad apdrauda galima formoje' 
“rezervų,” surinktų iš dar
bininkų įvairiose valstijose to
limesnio laiko bedarbei, taip vi
siškai ignoruojant 16 milionų, 
dabar esančių be darbo. Jie 
pamiršta—-jei dabar esama 
bedąrbė nebus sutikta su tikra

bet tik požymis kietokų arteri
jų, silpnokų inkstų ir nelabai 
tvirtos širdies. Taip, kaip Jū
sų gydytojas (ir pripažino.

Gydytojas uždraudė sunkes
nius valgius, kaip mėsą, žuvis, 
kiaušinius, sūrį, kad instams 
būtų lengviau. Tačiau aš no
riu patėmyt, kad po truputį 
proteidų, vadinas, tokių, ką gy
dytojas užgynė, valgių reikia 
vartoti ligoniui net ir su pusė
tinai nesveikais inkstais. Tai 
yra sulyg vėliausiais medicinos 
autoritetų išradimais. Po tru
putį kiaušinio trynių, po tru
putį žuvų, sūrio, net ir švie
žios mėsos bus naudinga Jūsų 
motinai. Kai dėl daržovių ir 
vaisių, galima jie vartoti švie
ži, kurie prieinamesnį, bet ga
lima vartoti ir virtų, tušintų, 
taipgi džiovintų ir konservuo
tų (“kenuotų”). Konservai 
skardinėse dėžutėse, ypač iš 
vidaus emalium ištaisytose 
(“enamel lined cans”) yra 
tiek pat geri, kaip ir stikliniuo
se induose. Konservuotos jūrų 
žuvys, kaip lašiša, treška, tuna 
ar kitos (salmon, cod fish, ha
libut fish, tuna fish), taipo pat 
konservuoti pomidorai, anana
sai (pineapple), persikai ir ki
tokie vaisiai bei uogos visai 
gerai tinka vartoti. Taipgi dė
žutėse pomidorų sunka (tomą- 
toe juice J, ananasų sunką 
(pineapple juice), grapefruit 
juice ir kitokie syvai.

Jei Jūsų motutė stačiai prie
taringai nusistačiusi prieš kon
servuotą maistą, kurio kiekvie-. 
nam galima po truputį varto
ti, tai ji gali vartoti vien tik 
šviežius vaisius bei daržoves. 
Da geriau, nes vitamino C dau
giau esti. Tegul ji sukramto, 

įr syvus nuryja, o rupieną-plūšus
Atsakymas

Jūsų gydytojo tyrimai 
nuomonė apie < 
sveikatą ar nesveikatą gražiai 
sutampa su tuo, kas man teko 
anuomet apie ją patirti. Ir te
gul Jūsų motina pildo to gy
dytojo patarimus visame ka
me. Matyt, jis yra pusėtinai 
pažangus, kad tinkamai pata
ria vaisius ir daržoves ir žu
vų aliejų (sukoncentruotą 
Haliver oil) ir kitką. gautų vitamino B daugiau.' Io-

Taip, Jūsų, Drauge, motinai do, žinoma, ir ji privalo imti, 
yra aukštokas kraujo slėgimas, po lašą kas pora dienų.

Jū§ų motinos i Plieka ant lėkštės.
; Būtinai ji privalo daugiau 

būti ore, dažniau pasivaikščio
ti, o ne kiurksoti kur prie kro
snies, virtuvėje, kur yra dujų, 
gazų. Tegul ji giliai pakvėpuo
ja pilvu: širdžiai, arterijoms 
ir visa kam gerai. Būtų jai ge
rai imti ir mielių (yeast), 
bent po plytelę kas dieną, tai

•* Hl
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Laisvės” Udarninkų Balsai
Taip puikiai ir sunkiai pasidarbavę 

dienraščio “Laisvės” udarninkai dar ne
ketina ilsėtis, bet darbuotis toliau. Leis
kime lai jie patys savo žodžiais mums 
pasako savo pianus:

Drauge Bukny:
Ačiū už dovaną. Sugrąžinu. Sunau

doki!, kaaip paskyriau. Mat, geriau pini
gus leist į apyvartą, negu laikyti pa
dėjus.

Už tuos du ir pusę nupirksite del “L.” 
bazaro USSR daiktų. Ir vėl “biznis” ir 
bus “Laisvei” į sveikatą.

Klausi, “ar gausiu daugiau skaitytojų 
‘Laisvei’...” Taip, drauge. Juk mano va
jus dar neįpusėjo. Būtinai turiu gauti 
ir gausiu. Taipgi iššauksiu į lenktynes 
draugus iš Wilkes Barrių, Plymouth© ir 
Scrantono, kad neliktų nė aplink vieną 
skaitytojo adresą apibrėžta mėlynu ar 
raudonu paišeliu. Laiko duodu iki Ge
gužės Pirmai, šių metų.

Draugiškai, A. Valinčius, 
Pittston, Pa.

Gerb. “Laisvės” Redakcija:
Sugrąžinu jums čekį, kaipo dovaną 

“Laisvės” vajaus; padalinkite į sekan
čias dalis:

“Laisvei”—$7.
Lietuvos Politiniams Kaliniams—$10.

Amerikos Politiniams Kaliniam—$10.
(9 kuopai, Phila., Pa.)

Aukaunain tų visų draugų ir draugių 
vardu, kurie užsirašė ir atsinaujino “Lai
svę” pas mane. Taigi ir jūs, draugai, iš
tieskite savo draugams, politiniams ka
liniams, pagalbos ranką, pasižadėdami ir 
ant toliaus dirbti del “Laisvės” gerovės. 
Mes paaukaunam savo “karfėrus” del 
darbininkų judėjimo.

Draugiškai, D. Galeckas, 
Philadelphia, Pa.

Drauge Bukny:
Iki Pirmai Gegužės pasižadu gauti ne

mažiau 15 naujų skaitytojų ir iššaukiu 
draugus Dobinį, Šmitą, Šimaitį, Galeckie- 
nę ir Penkauską gaut po tiek pat. Kiti va- 
jininkai, gavusieji dovanas, turi gaut ne
mažiau po penkis skaitytojus. Visi va
juj dalyvavusieji—nors po vieną ar du. 
Nors specialis vajus pasibaigė, bet ya- 
jininkų darbas neturi pasibaigti.

Tuo klausimu parašysiu daugiau kiek 
vėliau, šiuo tarpu biskį sirginėju, nes 
per naujus metus, baigdamas vajų, labai 
peršalau. Tą dieną čia buvo labai bjaurus 
oras.

Apie rašymą įspūdžių-patyrimų vajaus 
metu—jei greit pasveiksiu, gal parašy
siu. Dabar negaliu.

Draugiškai, S. Reikauskas, 
Shenandoah, Pa.

IT’D 1 n 1 — n I • • 1 IZ ! Todėl; taipgi, kada ateis ma-Browder Pssake Dorbininkiį Kongrese sims atsimetimas nuo senųjų 
____ [partijų, kuris suloš tokią svar- 

gatvėse, augančiomis masinė- (bią rolę galutinai priverčiant 
mis organizacijomis! 

Bet Komunistų Partija yra

(Tąsa iš 2-ro pusi.) 
siškai nedalyvavo rinkimuose 
1934 metais. Milionai balsuo
tojų nebegalėjo matyti skirtu
mo bile kurioj iš tų partijų, 

.kas nepateisintų jų susilaiky
mo nuo balotų dėžių. Ir tik 
mažai entuziazmo tebuvo ro
doma (neskaitant rėmėjų dar 
mažos Komunistų Partijos) 
ten, kur balsuotojai manė me
tą “radikališkesnius” sakinius 
už Roosevelta. Tai yra Sinc
lair ir jo EPIC prog. Kalifor
nijoj ; LaFollette ir io “pro
gresyvių” partiia Wis.; Far
mer-Labor partija Minnesotoj, 
neatsižiūrint į bjaurų Olseno: reikia, ir ne del kapitalistų ivįenytumes. Piaciais pamatais, 
rekordą; ir net to. pusiau-fa-1 pelnų. Mes pasiūlome keliauti kasdieninius reikalus, vieny- 
šisto demagogo, Huey Long'tuo pačiu vieškeliu, jau nuro- /urnę betuičius prieš turtuolius, 
Louisionoj su jo moratoriumu, dytu puikiais atsiekimais Ru- gammtojus prieš parazitus, 
ir tam panašiais skymais. To- sijos darbininkų klasės su to
kiu smulkesniu pavyzdžiu ga- kia pat smarkiai plečiančiaja ruošę visomis savo spėkomis, 
Įima priskaityti tuzinais. Jū- socialistine sistema. Tačiaus, visa savo energija, visom savo 
ru darbininkų, tekstilės darbi- apgailėtinai teisinga, kad mi- kovos išgalėmis dirbt padavus 
ninku, Toledo, Milwaukee ir lionai dar atsimetančių nuo se- 
Minneapolio streikai ir virš vi
so ko, didžiulis San Francis
co streikas rodo ton pačion 
linkmėn: milionai darbo žmo
nių jieško naujo kelio. Jie 
jau daro pirmuosius žingsnius 
atsirubežiavimui nuo senosios 
—dviejų partijų sistemos, ku
ri paneigia bedarbių apdraudą 
ir kitas priemones, žadančias 
pagerinimą daugumai darbo 
žmonių. Masinis pasitrauki
mas nuo senųjų partijų jau ar
tėja. Tik šis galingas judėji
mas streikais ir demonstracijo
mis ir atsimetimu nuo senųjų 
partijų težada privesti prave- 
dimą Darbininkų Biliaus.

Kiekvienas sąžiningas kovo
tojas už Darbininkų Bilių turi 
suprasti, kad tik tėra vieninte
lis kelias masinės kovos, pare- 
miančios parlamentai! n į veiki
mą, pravedimui tikros bedar
bės apdraudos.

Komunistų Partija yra dar
bo žmonių partija; visų tų, 
kurie dirba. Ir ji yra ne ne
paveikianti Partija. Palygi
nant jos narių skaičių ir bal
sus, ji yra užvis labiausiai pa
veikianti Partija, koki yra bu
vusi Jungtinėse Valstijose. 
Balsas už Komunistų Partiją 
labai reikšmingas. Tik pama
nykite, pavyzdžiui, kiek leng
viau būtų “įtikinti” net ir da
bartinį kongresą priimti Dar
bininkų Bilių rytoj, jei jie bū
tų mirtinos baimės nugązdinti 
tiktai kelių milionų komunistų 
balsą pereituose lapkričio rin
kimuose ir didesniu veikimu 
masinių streikų judėjimo, di
desnėmis demons tracijomis

Ipravedimą Darbininkų B'iliaus, 
mes mielai priimtumėm tas ma- 

ypatingos rūšies Darbo Parti- ses> tuojaus, į Komunistų Parti
ja. Mūsų programas siekia Bet mes realistai. Mes žino- 
dar toliau negu Bedarbės Ap- kad jos ne iškarto priims 
drauda, kuri, pagaliaus, tėra 1 
tik atsarginė priemonė. ___
pasiūlome revoliucinę išeitį iš —-------
kapitalistinio krizio , visiškai Judėjimo.
panaikinant sugedusia kapita- ;gelbstim tam judėjimui visais 
listinę sistemą, jos vieton pas-'galimais būdais. Mes atsišaukia- 
tatant socialistinę sistemą, kuri me i Ju® visus daryt tą patį, 
duotų darbo kiekvienam, ne ^es pasiūlome, kad,, visi stotu- 
prie “naujosios dalybos” ver-j^t iš vien: ir su didžiausiomis 
ginio darbo, bet prie moder- j pastangomis vienytumės,; vieny- 
niškiausių mašinų, išdirbant tumės kovoji už tuojautinius rei- 
produktus kiek mums patiems .kalavimus prieš kapitalistus, 

- - - - -- Ivienytumės plačiais pamątais,

- t pilną Komunistų Partijos pro
ves gramą. Mes delei tos priežasties 

•......  neatsiskirsime nuo to masinio
Mes padrąsinam ir

Mes komunistai esame pasi-

rankas visiems pasirengusiems 
kovoti prieš Wall Strytą, prieš 
monopolių kapitalą, už suorga
nizavimą plačios masinės parti
jos vedimui šios kovos, į kovin
gą Darbo Partiją, paremtą dar
bo unijoms, bedarbių taryboms, 
farmerių organizacijoms, vi
soms masinėmis darbo žmonių 
organizacijomis, su programų ir 
reikalavimais ir masiniu veiki
mu, pagerinimui masių padė
ties, turtuolių išlaidomis, už to
kius žingsnius kaip Farmerių Metams vienas doleris, pu- 
Atsarginės Pašalpos Bilių (Far-'se‘į metų 50c. Užsisakant 
mers Emergency Relief Bill), 1platinimui nuo 5 kopijų ir

• daugiau, 10 centų kopija ir 
. . . - • i- a .apmokame siuntimą. Pavie-ninkų Bedarbes ir Sociales Ap- ; .draudos Bilių (Workers Unem-’ "10. numerio persjuntimą

nųjų partijų, nėra pasiruošę 
eiti visu keliu su komunistų 
programa.

Mes komunistai esame dažnai 
kaltinami buvimu “nerealistais” 
ir “sektantizmu”, nes mes išne- 
šam pirmyn tokią, toli siekian
čią, revoliucinę programą. Bet 
mes esame įsitikinę, kad mūsų 
programa, vienintelė, tėra tik
rai realistinė; ji vienintelė pro
grama, kuria tegalima išrišti 
problemas dabar kankinančias 
žmoniją. Mes esame tikri, kad 
jūs visi, kad plačiosios masės, v ^T. m
būsite Įtikintos tuo netolimoj uz Negrl! Teisių Bihų (The Ne- 
ateityj, savo patyrimais. Mes gro Rights Bill), ir už Darbi- 
nesiūlome “padaryti revoliuci
ją” ’ ‘ 
joję meluoja Dickstein komite
tas ir Hearstas, ne absurdiš
kais suokalbiais, ne “kidnapini-

f . - . , i ■» - , f .4 . _ -. u .

džios; jis pradės kovą užbaigi-’^
mui Wall Stryto valdžios, įgy- į Gerai žinomi draugai, kurie 
vendins politinę darbininkų jė- priklausot <
gą—ši nuties kovos kelią, kuris |turite suprasti, “kas atsako- 
nors prasideda su Darbininkų mjngas ar jūs prieš orga-

Apdraudą, tegalės pilnai pasi
baigti su įkūrimu darbininkų 
visuomenės, kuri galutinai ir 
ant visados panaikins net ir 
baisią atmintį alkio, skurdo 
bedarbės.

‘Priekalo’ Reikale

ir

SSSZSSŠ Minėjimo Mitin. 
?al Rytinėj Pennsylyani 

joj ir Apielinkėj
nizaciją, ar už jus turi 
atsakyti organizacija? Kuo
met taip reikalą svarstysi
me, tai bus galima lengvai 
tas klausimas išrišti, atsi
skaitant už “Priekalą”.

“Priekalo” užsakymus ir 
money-orderius siųskite se
kamai :

Geo. Kuraitis,
46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

rjnldį 
valdj 
išskyrus įpju.

Kuopa priėmė 
reikalaujančią geresnių są 
Lietuvos politiniams kalin|&8 į 
ir ji pasiųsta prezidentui 
tonai., Paaukota Lietuvoš^^n 
litiniams kaliniams $10; 
gi $10 del Tarptautinio Dąįjfc. 
jiinkų Apsigynimo arba LO»r ' 
Defense; ir $3 del “Darbmiį- 
kų žodžio,” kurį Kanadosjfte- J 
tuviai darbininkai Išleidžia 
ronto, Can. į \" JO

Philadelphia—18 d. sausio, 
penktadienį, Market St. Arena. 
Kalbėtojai Manning Johnson 
ir Moisaye Olgin.

Wilkes Barre—20 d. sausio, 
sekmadienį, 8 vai. vakaro, 325
E. Market St. Kalbės H. Ben
jamin.

Lancaster—27 d. sausio, sek
madienį, 8 vai. vakaro. Kalbės
A. W. Mills. Vieta bus pra
nešta vėliau.

Reading—19 d. sausio, šeš
tadienį, 8 v. vakaro, 113 N» 
8th St. Kalbės A. W. Mills.

Shamokin—26 d. sausio, šeš
tadienį, 8 v. vakaro, 716 Sha
mokin St. Kalbės Mac Harris.

Chester—22 d. sausio, ant
radienį, 8 v. vakaro, 2524 W. 
2nd St. Kalbės Nabried.

Easton— 26 d. sausio, šešta
dienį, 8 v., vakaro, 214 North
ampton St* Kalbės E. Bender, tapo paaukota $25. Tai g.

Camden—18 d. sausio, penk- 1 
tadienį, 8 v. vakaro. Kalbės 
Wm. Nagel. Vietą tėmykit la
peliuose.

Bethlehem—19 d. sausio, še
štadienį, 8 v. vakaro. Vieta ir 
kalbėtojas bus nurodyta vietos 
pranešimuose.

Baltimore — 25 d. sausio, 
penktadienį, 8 v. vakaro, Al
bert Auditorium. Kalbės Man
ning Johnson.

Vineland—29 d...sausio, ant
radienį, 8 vai. vakaro, Moose 
Hall, 
liau.

Dar buvo nutarta paaul 
$2 del laikraštukp “Voic$ 
Action.’’ Šis laikraštis 4 
anglų kalboj ir jį leidžia,3i 
tie, Wash., unijistai, ir yral 
ras darbininkų laikraštįs. B 
kiaus tapo pakeista ir nu| 
ta, kad už tuos $2 būtų’p^a 
meruotas metams del jaunuti! 
kuriuos turim kubįoje ir Į 
laikraštis tapo prenumerutj 
jaunuolio F. Ulski, Jr., var] 
Tai reiškia, kad iš kuopos iiįd

“Priekalo” reikale kalbė
jome pernai apie platinimą 
ir atsiteisimą už gautus nu
merius. Šiemet vėl prisi
eina pakartoti tie- patys 
prašymai. Kada mes žiūri
me į mūsų nuveiktus dar
bus ir ką veikiame dabar, 
tai kyla klausimas, prie ko 
mes rengiamės su savo dar
bais? Tą klausimą trumpais 
žodžiais galima atsakyti ši
taip: mes rengiamės prie 
prole tarines revoliucijos, 
nuvertimo kapitalizmo ir 
įsteigimo Sovietų valdžios.

Kad tą užsibrėžtą tikslą 
pasiekti, turime kartas nuo 
karto pažvelgti atgal į mū
sų subudavotas tvirtoves, 
organizacijas, žodžiu sa
kant, į visą struktūrą mū
sų judėjime. Lietuviai dar
bininkai yra maža dalele vi
so Amerikos tarptautinio 
darbininkų veikimo. Jie 
turi daug organizacijų,^ku
rios užima strateginius 
punktus klasių kovos lau
ke. •

Turi du die'hraščius ir 
abudu savo nuosavuose na
muose išleidžiami. Tai lietu
vių komunistų tvirtovės, iš 
kurių kovojama prieš kapi
talistinę klasę. Tai ;atrodo,- 
kad pasigyrimas, bet visai 
ne* . i i • 1 1 choristės sueitų į geresnę pa-

Klaūsimas, kas tą viską 2intį ir į didesnį draugiškumą, 
galėjo subudavoti? Sakysi-! gio.je “parėję” bus įvairių 
me, kad, darbininkai ir ne-1 masinių “geimių.” Taipgi bus 
bus klaida. Bet klausimas jp šokiai, pasikalbėjimai ir 
nebus atsakytas pilnai. Tu-. lengvi užkandžiai su minkštais 
rime pasakyti, kokias prie-1 gėrimais, ši “pare” yra ren- 
mones naudojo darbininkai. I giama ne del pelno, bet del 

, Niekas to negali užginti,, socialio susidraugavimo ir link- 
kad galingiausia priemonė, smaus laiko praleidimo. Todėl 
tai vienas kitų pasitikėji-. pietas bus, kad tik Pysi
mas, skaitymasis- su 1 
kad ką paimi, atsilyginsi. 
Antra, tai literatūra, laik
raščiai, knygos ir žurnalai 
marksistinio turinio. Todėl 
visi lietuviai darbininkai court, Norwood, Mass. 
Amerikoj turėtu daug do-j 
mės kreipti į platinima li
teratūros, “Laisvės”, “Vil
nies” ir “Priekalo”. “Prie
kalas” yra mėnesinis žurna
las, išleidžiamas Maskvoj.

Norwood, Mass
Iš Mūsų Dirvonų

Lenino mirties paminėjimas 
su įvairia ir didele programa 
bus 20 d. sausio (Jan.), Finų 
svetainėje, 37 Chapel Court, 
Norwood. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Įėjimas tik 10c.

Programa susidės iš dainų, 
muzikos, deklamacijų ir pra
kalbų. Dalyvaus Lietuvių La- 
vinimos Ratelio Choras, po va
dovyste I. Jarmolavičiutės, su 
revoliucinėmis dainomis lietu
vių ir anglų kalbose. Jaunieji. 
Pionieriai su šūkiais ir daino
mis. Finų Darbininkų Benas 
grieš laidotuvių ir revoliuci
nius maršus. Olga Grybas su 
deklamacijomis, ir Finų Cho
ras. Visi čion pažymėti daly
viai nepaprastai rengiasi, kad 
Lenino paminėjime geriausiai 
pasirodžius prieš skaitlingą 
darbininkišką' publiką. Būkim 
mes ir pasakykim kitiems, kad 
ateitų.

Suėjimas į D r a u g iškurną. 
Vasario (Feb.) 1 d. LLR Cho
ras rengia draugiškumo “pa- 
rę”, į kurią užkviečia visus 
Bostono apiėlinkės chorus, kad 
atsilankytų ir visi choristai ir

tuo 1 dengtų išlaidos—25 c. ypatai. 
’. Todėl visi choristai ir choristu 

artimi draugai organizuokitės 
ir dalyvaukit toje draugišku
mo “parėję.” Bus 1 d. vasa
rio, Finu svetainėj. 37 Chapel

Vien tik patys, kaip išsva- «]auaos Kinų (worKers unem- 'apsimokėti reikalaU- 
melnoia nirkatoin knmita. Payment and Social Insurance apsimoKet e

to jas. Siųskite 15 centų. 
Galima 15 centų įdėti ir

Bill).
_J. V. Kongresas, kuriam rytoj kampomis' Tpašto ‘žentle-

Masinis Bankietas. Vasario 
10 d. LLR Choras rengia dar 
pirmą sykį tokį didelį bankie
tą, su gražia muzikale progra
mėle. Bankietas bus sekma
dienį, 10 d. vasario, Finų sve
tainėje, 
ro.

Pradžia 5 vai. vaka- 
Bus duodama skanūs už

kandžiai. Į šį bankietą kvie
čia jaunus ir suaugusius, nes 
bus visiems didelio smagumo.

suma. Reiškia, kad LDS į 
kuopa darbuojasi neblogai 
sulyg išgalės remia darbia 
kišką judėjimą.

Buvo skaityta pora laiškd 
centro, kurie buvo priimti vii 
balsiai. Kitas laiškas ska> 
tas nuo Meno Sąjungos, pr 
finansinės paramos, 
klausimas-tapo nalik* 
liau. D'’ nv 
vasarr

Kalbėtojų praneš ve-

Draugiškai,
Frank Hellman.

Oregon City, Ore
LDS 106 Kp. Remia Darbinin

kų Judėjimą

: LDS 106-tos kuopos metinis 
susirinkimas įvyko 6 d. sausio. 
Narių atsilankė vidutiniai. Iš*-

’ prau 
jaunuos 
įtraukus 
nančiu 1, 
jaunuolių 
užbaigdar. 
šaukiu mū 
stokime vi 
me darbini

SKAITYKI

WORCESTERY VAKi
Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Dr- 

NAUDAI DIENRAŠČIO
■JOS

Daimios Adelė Mickevičiūtė ir Ignas 
pasižymėję ridio

Taipgi bus ir iš vietinių/kurie prisidės 
programos

VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS

January 20 Sausio,
LIETUVIŲ

29 Endicott Street,

VAKARE

SVETAINĖJE
Worcester

Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai 
pat nori pasimatyti su draugais iš So. Bostono,

Montello ir kitų apielinkps miestų.
Įžanga 50 Centų Ypatai

Ką Aukosite “Laisves”
“Minstrel Show.” Tai yra la

bai įvairi scenos programa— 
vaidinimas, kurį suloš LLR 
Choras 22 d. vasario, tik ne 
Norwoode, o West Lynn, Mass.mais prezidento”, ne bombomis jūs patieksite Darbininkų Bilių, H* « x 

ir individualiniu teroru, kuriuos I yra nusistatęs prieš mus. jis

bet su listų ir Wall Stryto apmokamų 11’e ik alau j arm greitai atsimo-
i kontroliuojamų keti. Turime Siųsti pinigus , pati.” Amerikos Lietuvių Dar-! 

‘ “Priekalo” administracijai, bininkų Literatūros Draugijos 
galite, Kurie negalite visus kartu, 9 jr Lietuvių Darbininkų Su-

nrzvnrklzSG rrolimo -norlavnrli ' • •__ _______  o i_________ 1____j___ i

Skolingi ? už “Priekalą”visus mes pasmerkiame kaipo ■ susideda iš bankierių, monbpo- 
policijos provokacijas, 1 ‘
dalyvavimu daugumos darbo agentų, ir jų į
masių, masiniu veikimu, kada partijų. Jūs negalite juos įti- 
jis bus įtikintas Komunistų kinti argumentais. Jūs j 
Partijos programa.

Bet mes nesėdime tingiai, jų spėkai didesne vienybe, smar- I111O
laukdami kol masės bus įtikin-1 kesniu organizavimu, dar ga- kelis kartus. Bet, draugai, | rengimą. Yra kviečiama So. j 
tos mūsų pažangumu. Mes ko- lingesne darbininkų organizaci- 
munistai dirbame ir kovojame ja. Masinis judėjimas parėmi-

Reikia Pirkti. Jodei Reikalinga Piniginių

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
Teatras “Už Pinigus Vesta

pakeisti jų balsus tik grąsinant užmokėti, galima .padaryti! si vienijimo 3 kuopos, bendro- 
sutartis del mokėjimo per mis spėkomis, ruoš didelį pa-

turite skaitytis su reikala
vimu, negalite ranka numo

Bostono aktoriai su veikalu 
“Už Pinigus Vesta Pati.” A/ 

me-su jumis bendrai, tarpe plačių mui Darbininkų Biliaus yra tas nereikalauju iŠ savo Part šios komedijos, vietos
masių, už šiuos dalinus reika- galimas grąsįnimas. Mes, išėję|Vpatiškos užgaidos. Ta dar- nininkM bus Padėta koncertinė. 
Invimna Iraarlionininc ia Sin Vnno,v’nc:n nrivalnyno nou1.- . .. ° * « “T T (S DlnJ/vnn Ilavimus, už kasdieninius ma
sių gyvenimo reikalavimus, ku
rie visi yra pilnai suprantami. 
Tai nėra atsitiktina, pavyzdžiui, 
kad mums, komunistams buvo

iš šio kongreso, privalome pa- 
sklysti po visą šalį ir sutrauk
ti milionus delei reikalingo se
kančio žingsnio — būdavo jimo 
galingo, plataus, suvienyto dar-

ba tvarkyti mane paskyrė P^fama. “Uz Pinigus Vesta 
Komunistų Partijos Lietu-|Patl bus statoma scenoj 24 d 
vių Frakcijos Centro Biu- 5i „„Z
ras. Turiu būti atsako- norwoodiečiai, Šį sezoną turė

jom puikų koncertą ir Mints-
palikta suformuluoti Darbinin- bininkų fronto, kaip ekonomi- Hlingas pries tą organiza- trel show, bet dabar kaip sy-
1 1 - • i • • 1 • i .* S X • 1 1 OHO 1 J v • v v \z» i 1 «. v v •kų Bilius, kuris yra centru ga- nio, taip ir politinio, šis pakels 
lingo judėjimo, atstovaujamo klausimą apie paėmimą valsty-i 
šiame kongrese. •i binės galios, kontroliavimą vai- ėmę dai

ciją.
Drg. kok - yra pri--ja 

n"zem-1

kis bus sulošta didelė komedi- 
,. Tikietas bus 35 c.

Žvalgas-

PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.>
ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

raZARAS BUS I 

^Laisves” Svetainei 
419 LORIMER STRKfc- 

BROOKLYN, N. Y. F 

VISAIS VAKARAIS!

BUS ŠOKIAI "į
Įžanga 10 centų ypata’

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima 

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

8701 JOS CAMPA U AVĖ, .

Čia
APTIEKA 
rkti vaistui 4r 
i laiku.

DETROIT, 1

t



Kalėjimas
LAISVE Ketvirtad., Sausio 17, 1935

Štai kaip praėjo., 1 gegužės 
Šventė 1929. šventėm demčn- 
stratyviai: prisisegant raudonus 
ženkliukus, dainavimu “Interna
cionalo” ir badavimu tą dieną, 
išreiškiant protestą prieš polit
kalinių terorizavimu? kalėji
muos ir darbininkų persekioji
mus “laisvėj.”

Fašistų administracija, išgir
dus dainuojant “Internaciona
lą”, kaip pasiuntę šunys puolė 
mus. Įsibrovė būrys prižiūrėto
jų į vienutes ir išmėtė mus po 
kriminalinių kameras, kad tuo 
sutrukdyti šventimą. Reikalau
jant grąžinti atgal į mūsų vie
nutes, kalėjimo viršininkas įsa
kė apvilkti politkalines bepročių 
marškiniais ir surišti. Korido
rius pilnus pristatė prižiūrėto
jų. Porą draugių smurtu ap
vilko bepročių marškiniais. Bet 
jos marškinius sudraskė ir iš
metė pro langą. Prižiūrėtojai 
ir kalėjimo felčerius Molnieris 
surinko sudraskytus marškinius 
ir vėl apvilko. Taip kartojosi 
8 kartus, kol budeliams nusibo

jusios dvarininkai, fabrikuoja Į do. Kruvinai apdraskytos po
litkalines • paliko kriminalinių 
kameroj iki vakaro. Tokiu fa
šistų administracijos tyčioji- 
musi iš pol'itkaliniių pasipiktino 
visos kriminalinės moterys ir 
atsisakė tą dieną imti vakarie
nę, protestuodamos prieš kali
nių mušimus.

KrąMinaitS Al- 
-*<o areštuota, kaip kaltina- 

tammtothuu veikimu,- 1929 
y+riuamepS? teismas, nu- 

*>ų kai.
. -r- žtama kalėjimuose keturis

XJotuvoe kalėjimai 
molincM) politka-

£982 m. revpoiitkali- 
J^ętuvos Kalėjimuos 

Išvyru 285, motetų 81. Da- 
yra žymiai daugiau.

iątų teismai Lietuvoj ly- 
s ir moteris teisia mir- 

b^usmėmis ir ką Įėjimu iki 
’ galvos. Tavyzdfeiuij 1927 

buvo nuteista sušaudę 
Greifenbergerienė z

nmui 
ene, 

:9 nt buvo išneštas mirties 
HJŽfcdimas d. M. Chodosaitei.

} m, iki gyvos galvos kalėti 
nuteista Kl. tfrastinaitė.

:š tipų sėdinčių politkalinių mo- 
], dauguma, teistos 15-12 m. 

dųjų darbų kalėjimo. Paši
ltų-teismai,’ kuriuose sėdi buvu- 
tieji caro žvalgybininkai, balta
gvardiečiai ir buvusieji caro

M bausmes Lietuvos Žvalgybos 
geritams padedant. Toks bude- 

ųx>arafas vykdo tuos teismus, 
damas net mažiausio įro- 

t teisiamųjų darbinin- 
’929 m. manemutei- 

* nežiūrint to, kad 
‘°or teis-

pųnktaLį Po 6 dienų badavimo 
streiką pralaimėjom. , Kalėjimo 
režimą? dar daugiau paaštrėjo, 
ir birželio mėn. paskelbėm ant
rą badavimą, kuris tęsėsi 8 pa
ras., Šį kartą streiką dalinai 
laimėjom, būtent: pailgino pa
sivaikščiojimą iki 4 valandų die
noje, sumažino izoliaciją. Ta
čiau mūsų laimėjimas buvo tik 
laikinas. Revpolitkalinių kan
kinimai fašistų Lietuvos kalėji
muose ir toliau neturėjo ribų.

Bajorų Kalėjimas
Bajorų kalėjimas, Kretingos 

apskr., randasi tolimesnėj pro
vincijoj nuo centro. Jame kali 
12 politkalinių moterų, visos nu
teistos ilgiems metams katorgai. 
Kalėjimo sąlygos, kuriose gyve
na politkalines, bjaurios ir ne
pakenčiamos. Kameros labai 
drėgnos: cemento grindys nuo
latos šlapios, kaip žiemą, taip 
ir vasarą, mūro sienos iš drėg
numo vasarą aptrauktos pelė
siais, o žiemą apšalusios ledu. 
Čiužiniai ir narai, ant kurių gu
li kalinės, drėgni ir supelėję, 
šiaudus čiužiniuose keičia tik 
porą kartų į metus.

Bajorų kalėjime, pradedant 
nuo 1932 m. politkalines kartu 
su kriminalėm varo prie visokių 
darbų: durpyne dirbti, kuris 
randasi 7 klm. nuo kalėjimo, 
prie laukų darbų, o žiemą ver
čia įvairius darbus kameroje 
dirbti, būtent: plunksnas plėšy
ti, maišus lopyti, kalinių balti
nius lopyti ir t. t. Dirbančioms

PlTTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Lenino Mirties Minėjimo 

Parengimai ■

’aip
•s

>
.lis

Po gegužės šventės sekė kar
cerių bausmės ir reakcijos stip
rėjimas. Dar labiau sustiprėjo 
izoliacija tarp vienučių, sutrum-

kalinėms maisto porciją negeri
na ir nepadidina, ji lieka ta pa
ti, kokią gauna nedirbantieji 
kaliniai: 600 gramų juodos pa-

ismų

užda
ms ka
li, kad

pino pasivaikščiojimą (vieton 4 
vai. į dieną^ leido tik 1 vai.) ir 
dar mažiau, dažnai neduodavo 
pasimatymų sux giminėmis, nors 
ir nubaustos nebuvo. Jzoliavi-

nti. Tie mas tardomų nuo nuteistųjų ir 
ami ly- laikymas jas kriminalinių arba

senusios duonos, 2 litrai dvo
kiančios buizos ir pusę litro 
drumsto vandens,, taip vadina
ma kava, tai visas dienos mais
tas. Kalines verčia dirbti po
10-12 vai. į dieną. Gaunant to
kį maistą ir gyvenant tokiose

šeštadienį, sausio 19, Pyth
ian Temple svetainėj, 2000 
Centre Avė., įvyksta didelis 
masinis mitingas. Pradžia 8 
vai. vakare. Kalbės Komunis
tų Partijos organizatorius Jack 
Johnstone, organizacinis sekr. 
Ben Careathers, Tom Myers- 
cough ir kiti. Įžanga veltui.

šeštadienį, sausio 26, Inter
national Socialist Lyceum sve
tainėj, 805 Jamės St., rengia
ma koncertas ir šokiai. Muzi- 
kalė programa puiki. Dalyvaus 
Lietuvių Darb. Choras ir jau
nuoliai, taipgi kitų tautų me
nininkai. Įžanga iš anksto 20 
centų, prie^ durų 25 centai. 
Pradžia 7 vai. vakare. Šokiai 
prasidės apie 9 :30 vai. vakare.

Pirmadienį, sausio 28, 5th 
Ave. High School Auditorijoj, 
Forbes ir Dinvidie St., įvyksta 
didelis masinis mitingas su mu- 
zikale programa. Kalbės Clar
ence Hathaway, “Daily Work- 
erio” redaktorius iš New Yor- 
ko, vienas ^tesiausių kalbėto
jų, taipgi ir kiti žymūs kalbė
tojai. Pradžia 8 vai. vakare. 
Įžanga 10 centų.

Taigi, Pittsburghe turėsime 
net tris didelius parengimus 
minėjimui Lenino mirties. Ki
tuose miestuose ir miesteliuose, 
Komunistų Partijos Penkto 
Distrikto ribose, taipgi rengia
ma tokie apvaikščiojimai. Dar
buokimės garsinimui tų ap- 
vaikščiojimų, patys skaitlingai 
juose dalyvaukime ir 
darbuokimės gavimui, 
narių į Partiją,. , ,

Liet. Biuro

sykiu 
naujų

Sekr«
ir mote- 
l m. įve- 
tema vi- 

3 . kalėj i- 
nemažai

is iš Šiau
lių moterų

šnipų kamerose po 3-4 mėn., 
persekiojimas politinių kalinių 
kiekvienam žingsnyj buvo kas
dieninis reiškinys. Jei prižiūrė- 

patvatydavo politkalinę 
prie lango—žvėriškai šaukdavo 
ir koliadavo įvairiais žodžiais. 
Kartą nepaklausius tų šūkavi
mų ir neatsitraukus tuoj nuo

fioterų sky- 
,ų yra 50

lango, dežiūruojanti prižiūrėto
ja Antanavičiene griebė saują

sąlygose, kalinių jėgos visai 
•silpnos, todėl, dirbti durpyne 
karštoj saulėj 10-12 valandų be 
pertraukos—reta kuri kalinė iš
laikydavo, daugumas iš silpnu
mo alpdavo darbo vietoj. Va
kare kalinės grįždavo iš darbo 
pusgyvės. Už atsisakymą dirb
ti baudžia karceriu.

tokius, kurie išduoda darbinin
kus.

Jiems nepatinka, kad jinai 
darbuojasi tarpe bedarbių ir 
dabar pasiuntė savo atstovą į

Tam pačiam rašte ir tuo pa-

“Muzikalę programos dalį ja.” Jiems nepatinka, kad ši 
pildė komunistų organizacijos draugija visada darbuojasi 
jaunuoliai iš North Sides. Rei-1 darbininkų labui, šviečia su 
kia pripažinti, kad tie jaunuo-| darbininkų spauda, organizuo- 
liai yra gana gerai išlavinti iri ja darbininkus ir numaskuoja 
savo užduotį atliko labai ge
rai.

“Tie North Sides jaunuoliai 
yra auklėjami tikrai komunis
tinėje dvasioje, ir jie save, tur
būt, skaito tikrais sovietų pi-'Washington© Kongresą už Be- 
liečiais. Nesigailima raudonų' darbių ir Socialės Apdraudos 
spalvų ne tik prie savo drabu- Bilių.
žiu pagražinimo, bet ir ant 
pagrindų turėjo išstatę raudo
nas vėliavas, — vieną su Lietu- čiu sykiu išgiriama P. Dargis, 
vių Darbininkų Susivienijimo kad būk jis davęs gerą paskai- 
raidėmis, o antrą ’su Sovietų tą. Duodu sumanymą “Nau- 
Rusijos emblema. jjienų” rašytojams pakviesti p.

“Matomai, tiems jaunuo- P. Dargį duoti paskaitą iš sa
liams yra aiškinama apie So-'vo darbo “deputy šerifo,” 
vietų Rusiją kaipo apie šventą Swift and Co. Būtų įdomu pla- 
žemę ir jie tikrai religiškai ti- čiau apie tai susipažinti, 
ki.”

Vadinasi, viskas būtų buvę 
gerai, jei tiktai ne raudona 
spalva. Seniaus ir socialistai 
puošdavos raudona spalva, bet 
dabar Bakanas ir kiti tokie bi
jo jos daugiau nei bulius. Pa
matę raudoną ženklelį, tai ir 
šaukia nesavu balsu. O tasai 
ženklas yra pačių darbininkų 
krauju nudažytas ir darbinin
kams labai brangus.

ponams nepatinka ir 
tai dabar per savo 

paskelbė, kad toji

Tiems 
ALDLD, 
šlamštą 
draugija turėtų vadintis: “tam
sybės sėjikų apaštalų draugi-

Tariamasi šaukti konferencijas 
ir taipgi siųsti 40 delegatų į 
Harrisburgą reikalaujant di
desnės bedarbiams pašalpos ir 
taipgi reikalaujant įvesti Be
darbių ir Socialės Apdraudos 
Bilių HR 2827.

Lietuvių organizacijos irgi 
rūpinsis pasiųsti atstovus į 
Harrisburgą.

Reporteris.

PRANEŠIMAI Iš KITUR

CLEVELAND, OHIO
Lyros Choras vaidins keturių vei

ksmų istorinį braižinį “Spartakas”, 
nedėlioję, 20 d. sausio (January), 
Slovenian Auditorium svetainėje, 
6417 St. Clair Ave. Pradžia 5 vai. po 
pietų.

Šis veikalas yra įvykis pirmam 
šimtmetyj prieš Kristų Romoj. Yra 
labai interesingas veikalas; jame da
lyvauja apie 60 ypatų. Kviečiam vi
sus skaitlingai atsilankyti ir pama
tyti šį pavyzdingą veikalą. Po loši
mui bus šokiai prie geros orkestros. 
Įžanga išanksto perkant tikietus 60 
centų ir 40c. ypatai; prie durų 70c. 
ir

McKees Rockso “big šot” Z. 
laiko atgal džiaugėsi 

“mėlyną varną” gavęs pasta
tyt savo saliune, bet šiemet jau 
biznis uždarytas ir visas 
džiaugsmas niekais nuėjo.

Daugelis ir kitų laikinai pa
sidžiaugė, o dabar nubankru- 
tavo ir ateina į bedarbių eiles. 
Roosevelto “mėlynoji varna” 
skaudžiai kerta kaip darbinin
kus, taip ir smulkiuosius biz
nierius. Kapitalistus jinai pe
ni.

Sausio 12 ir 13 įvyko svar
būs susirinkimai bedarbių ir 
socialės apdraudos reikalais.

PASAULINES ŽINIOS
Hitlerininkų Teroras |2“dim"i is i>"-

CaAvaXan Cortis I --------------------------

50c. y pa tai; šokiams 30c.
Kviečia visus Lyros Choras.

(14-15)

WORCESTER, MASS.
Kompartijos vietinė sekcija rengia 

masinį mitingą Lenino mirties pami
nėjimui sekmadienį, 20 d. sausio 
(Jan.) A. O. H. svetainėje, 20 
Trumbul St., 7:30 vai. vakare, kal
bės viena iš geriausių kalbėtojų, ne
nuilstantį darbuotoją Mother Bloor; 
taipgi bus ir muzikališka programa.

—Rengėjau
(14-15)

PHILADELPHIA, PA.
Pirmadienį, 21 d. sausio (Jan.) į- 

vyks Liet. Tarpt. Darb. Apsigynimo 
9-tos kp. susirinkimas, 995 N. 5th 
Str., 8 vai. vakare.

Visi draugai ir draugės dalyvauki
te šiame susirinkime ir kurie nesate 
pasimokėję duokles, pasimokėkite. 
Susirinkime dalyvaus ILD Distrikto 
Sekretorius, turi daug svarbių or
ganizacinių reikalų.

Valdyba.
(14-16)

i’po 70-100. 
rni^įlViių moterų.

kalinėk laikomos vienutėse, 
os randasi pigiam augšte 
ro lyg rūsį. Tai siauros 
igsnių platumo h- 5 Ilgumoj 
mto grindimis, pilės, kurios 
tos karcerio bausmėms vyk- 
i Šiose celėse ir kali po 3 
nes, nors vietos yra tik vie- 
i asmeniui, šį ankštą ce- 
itinj rūsį nepasiekia saulės 
dūliai, nes ne didelis grotų 

gas, išmūrytas augštai, ne- 
dleidŽia d4ug šviesos ir oro.

vasarą, nustojus kūrenti 
celėje salta ir tvanku.

įfolitkalinės užima 2-3 tokias 
Nors jos randasi greta 

sna kitos tam pačiam koridoj 
& tarp jų buvo griežta izolią- 
iją: neleisdavo kartu pasivaik- 
ScįH, dalintis maistu gautu iš 
fajtvfla” ir t. t. Kalėjimo ^d- 
imįatracijąi toki izoliacija da- 
4 {progos daugiau provokuoti 
(ĮjBĮTOų poiitkallnėms.
WM gi mus bausdavo?

vovoliucinių švenčių kven- 
um ui maisto perdavirią kitai 

jįjmtei, ui neva pažiūri j imą į

tariamą j
I'gyūraŠinėjimą su

^ilę kitokių išgalvotų 
kaerfy* kurias pravesdavo 
Įmo Tsargai, parinkti žval- 
l agentai. Tokių žvalgybos 
m Jiaulių kalėjime nema- 

Sitttert pritūrėto jas Kaže- 
< brolis žvalgybos virši- 
Jmauja), Venslavas, Vai
s': Fataras, šniuolis ir

, lią , Žvalgybinės administ- 
pgjkadrai turėjo ir turi pil-

tyčiotis Iš politkalinių

iJ,.

^tyrimų. Laike 
vOjlucinių švenčių 

i MMja atlikdavo ir

žvyro ir pylė į akis žiūrinčiai 
draugei, pasididžiuodama: “Vir
šininkas man davė pilną laisvę 
daryti su jumis ką tik noriu, 
niekam nepasiskųsit!” Panašių 
faktų įvykdavo beveik kas die
ną- , , v ....

Ištikirpas administracijos tar
nas vyresnysis prižiūrėtojas ša- 
kįndp, kurio žinioj buvo moterų 
skyrius, nemažai pasižymėdavo 
politkalinių kankinimais. Kaip 
tikras žvalgybininkas, jis kas 
minutę slankiodavo tyliai po 
durų “volčokais”, prisiklausyda
mas kalinių kalbų. Pastebėjęs 
kieme kalbant politkalinę su kri
minaline moterim, tuoj aus da
rydavo kratą ir nutraukdavo 

' pasivaikščiojimą. Taip atsitik
davo kas dieną, nes pasivaikš
čiojimo aikštelė nedidelė, krimi
nalinių moterų daug^ susidūri
mas su jomis buvo neišvengia
mas .

Kartą vienos vienutės drau
ges šakėno įsakymo nepaklausė 
ir atsisakė be laiko .eiti į kame
rą, už tai jas nubaudė 2 mėne
siais karcerio padėtim:, be pasi
vaikščiojimo, be maisto 

: vės” ir t. t.
Per bausmės laiką šakėnas 

ateidavo prie karcerio 
tyčiodavosi iš nubaustųjų kali
nių, sakydamas: “nu kaip, ge
rai karceryj gyventi? Tokios 
komunistės! Sėdėsit ir sėdėsit 
karceryj, kol supūsit. Jūs nie
ko , neiškoyosit, o mes gyvenam, 
tuęim tarnystę, ir gyvensim.” 
Tokių litanijų jis skaitydavo 
kas dieną 'ir kas valandą.

Prieš šias nepakenčiamas fa
šistų administracijos represijas 
ir terorizavimus politkalinių, 
me?, mes yįs.os mo.tęrys Šiaulių 
kalėjime, iš viso 6 žmonės, ge
gužės m., 1929 m., paskelbėm 
bado streiką, reikalaudamos izo
liacijos panaikinimą, pasimaty
mą su giminėmis 'ir dar apie '6

iš “lais-

durų ir

Reikia pažymėti, kad politka
lines, kurios kali jau 6-7 metus,
beveik visos ligonės': serga cin- 
gą, reumatizmu, chroniškomis 
skilvio ligomis, bronchitu, pleu
ritu, mažakraujyste ir t.t. Joms 
ne tik kad neteikiama medici
nos pagelba, bet administracija < 
neleidžia ir giminių siunčiamų 
vaisių bei daržovių. Jei ateina 
kalinei siuntinys, kuriame yra 
iminėtieji daiktai, tai siuntinys 
siunčiamas atgal. Kada ligonės 
jau visiškai silpnos ir guli ant 
mirties patalo, tada administra
cija .suinčia į Kauno kalėjimą 
“gydyti”* Taip visiškai nukan
kintą parvežė į Kauno kalėjimą 
Mašą šapiraitę (jaunuolė teista 
12 metų s.d. kai.), o vėliau Mi
chaliną Novikaifę, kurios dabar 
guli Kauno kalėjimo ligoninėj. 
Bet ir ten tie patys fašistų in
kvizitoriai, tas pats ‘gydymas.’

Kad demoralizuoti politkali
nes, Bajorų kalėjime perkėlė 
porą draugių į taip vadinamą 
“privilegijuotą” grupę, kurią 
laiko izoliuotą nuo kitų. Toj 
‘privilegijuotoj’ grupėj duoda
mi dažniau pasimatymai, todėl 
paskyrė tokias, pas kurias nėra 
kam lankytis, nes apart tėvų, 
seserų ir brolių, daugiau; niekas 
pasimatyti neturi teisės. Taip 
gyvena politkaliniai fašistų Lie
tuvos kalėjimuos.

Kruvinoji Lietuvos fašistų 
valdžia kalėjimais nori nuslo
pinti darbininkų revoliucinį ju
dėjimą. Milionus litų ji skiria 
žvalgybos aparato išlaikymui, 
milionus asignuoja naujiems ka
lėjimams statyti, kad dar dau
giau uždėti salo kruviną lete
ną ant darbininkų ir vargingų- 
jų valstiečių sprando. BeĮ;, vel
tui pastangos, J Pasaulio impe
rialistų t pragaro mašinos bejė
gės sulaikyti i?;orijos ratą. Jis 
sukasi milžiniškais tempąįs pir
myn. Proletannės revoliucijos 
gaisras bręąįa'.umperi.aĮistiniam 
pasaulyj, ArtSįa sprendžiamo-

Kas Girdėt Pittsburghe?
! > > , ------- ------- --------------  .

Pietinės miesto dalie pilie
čiai V. Gutauskas, , V. ;Slan-

I 1 \ .

čiauskas, J. Kuizinas, K. Sta- 
sevičius ir S. Simonavičius sa-. 
ko, kad jie matę Povilą Dargį 
dirbant už “deputy šeriff” 
Swift and Co., 21st St. ir Car- 
son St., apie gruodžio 20-21, 
1934. Tuo laiku tos kompani
jos draiVeriai streikavo, tai P. 
Dargis darbavosi sulaužymui 
streiko.

Tai koks “didvyris” tasai 
ponelis. Jisai skaitosi socialis
tu ir dar neva darbininkų už
tarytoju. Jisai yra nuolatinis 
“Naujienų” bendradarbis. Ko
munistus kreikia iš pasiutimo. 
Ištolo bijo “bendro fronto.” 
Raudonieji jam vaidinasi vi
sur.

S. Bakanas “Pittsburgho 
Naujienose” rašo, kad “nei vie
no lietuvio kalėjime nėra.” 
Vadinasi, lietuviai stovi pirmoj 
vietoj. Bet ar taip yra. Gerai 
visiems žinomas Amšiejus už 
žmogžudystę kalėjime sėdi, 
Polkautas ir daugelis kitų ran
dasi kalėjime, Tuo klausimu 
lietuviai nesiskiria nuo kitų 
tautų. ;•

Nemažai lietuviško jaunimo 
užsiima banditizmais, mažais 
apiplėšinėjimais. Krizio laiku 
dar labiau plečiasi krirninalys- 
tės. Bakknas betgi to nemato 
ar nenori matyti.

Kita “Naujienų” rašytoja, 
carnegiškė E. K. 'šįurmaitienė 
“Naujienose” visą savo. tulžį 
išlieja ant bolševikų. Jai visi 
negeri, kurie tiktai darbuojasi 
darbininkų judėjime. Atrodo, 
kad jinai girta tą tiradą rašė 
(kiti sako, kad jinai niekad 
neišsipagirioja).

Siaučia Saar Krašte
PARYŽIUS. — Dar ne

buvo gyventojų nubalsuota, 
ar Saar kraštas turi būti 
pervestas Vokietijai ar ne, 
o jau hitlerininkai įvairiose 
Saar valdvietėse turėjo

Hitlerio Dovanos Savo
Agentam Saar Srityje
BERLYN. — Hitlerio vai- 

džios labdarybės skyrius nu
tarė apdovanoti 15,000 savo

įrengė koncentracijos sto- agentų, kurie Saar darbavo- 
vyklas, kur galėtų suvaryti u,ž to 4 krašto pervedimą

Vokietijai. Jiems bus su
teikta vakacijos (atostb-

SCHENECTADY, N. Y.

Komunistų Partija rengia “Lenin 
Memorial” tai yra jo mirties pami
nėjimu, 20 d. sausio (Jan.); 6 vai. 
vakarę, 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.

PHILADELPHIA, PA-savo priešus. - Dabar prane
šama, kad jie sumedžiojo iri 
į tas stovyklas suvarė daug gos), apmokėta jų kelionės 
komunistų ir socialistų, ku-; įošos ir dovanai parūpinta 
rie išvien kovojo prieš Saa- kambariai ir maistas, 
ro perleidimą Hitleriui. .v - , . . x . .. A .

Desėtkai tūkstančių Hit- ®Isa«kla;.’ fa^1’
000 tų Saar krašto bedar- Išiam svarbiam darbininkų susirmki- 
bių, kurie ėjo SU naziąis UŽiTOU‘ • Rengimo Komisija.

Saaro sugrąžinimą Vokieti- _ ______ __ ____________
jai; .. . . ......... ———

lerio priešininkų norėtų per
bėgti Francijon, bet Pran
cūzų valdžia uždarė jiems 
sienų.

Francijos kapitalistų lai
kraščiai nerimauja, kad ga
vus Saar hitlerinė Vokietija 
užsimanys atgriebti ir El- 
zas-Lo taringi ją, kuri po pa
saulinio karo buvo prijung
ta Franci j ai.
4 Jungtinių gi Valstijų už
sienio reikalų antrininkas 
ministeris Wm. Phillips iš- i 
reiškė pasitenkinimą, kad 
'Saar nubalsuotas sugrąžint 
Vokietijai. Tuomi jis pasa
kė fašistinius savo palinki
mus.

Komunistų Partijos 3-čias distrik- 
tas su pagelba visų darbininkiškų or
ganizacijų, rengia Lenino mirties pa
minėjimą, 18 d. sausio, 8 vai. vaka
re, Market Arena, 45th ;r Market

Sykiu Hitlerio valdžia at- st. Bus keletas garsų k.ubėtbjų ir

I kantus priimti darban 40,-

Karo Stovis Kuboje
HAVANA.—Kubos prezi- 

identas diktatorius Mendieta 
įvedė karo stovį bent trims 
mėnesiams; sako, reikią ap
saugoti cukrinių nendrių 
derlių, kad maištininkai ne
sudegintų. Tikrumoje tatai 
yra karo stovis su mirties, 
bausmėmis prieš aštrėjantį' 
revoliucinį darbininkų ju
dėjimą apskritai.

gera programa. Taipgi išg' site ko
dėl Judge McDewit su įmesto majo
ru Moore nedavė Conve iiion Ha’.!

rnų.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Pittsburghinis “Naujienų” 
reporteris, rašydamas apie ke
turių Lietuvos darb. vadų nu
žudymo minėjimą, ve kaip pri
simena apie mūsų jaunuolius:

ji valąnda, kada darbininkai ir 
valstiečiai atsiskaitys su savo 
engėjais. f t

. v na.

Bedarbių Bilių Paremia 
Kongres. Connery
WASHINGTON. — Ron- 

greso darbo komisijos pir
mininkas Wm. P. Connery 
rems Darbininkų Bedarbių 
Socialės Apdraudos bilių H. 
R. 2827, kurį šalies kongre
sui įnešė kongresmanas 
Lundeen. Taip Connery ra
šo savo laiške Benjaminui 
Waite, (Lynn, Mass.) nariui 
komiteto, kovojančio už 
socialę bedarbių ir darbinin
kų apdraųdą.

Toks jau bilus įneštas ir 
Massachusetts valstijos sei
mui. Buržuazijos politikie
riai, mat, yra priversti da
ryt nusileidimų milžiniškam
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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 nupiginima8 tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

III

1111

HYMAN BERGĖR,
SAVININKAS

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

5

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

Kokjų 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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artad., Sausio 17, 1935

Religijos Padėtis So
vietų Sąjungoje

"Pagal Visasvietines Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS

Penktas Puslapis

• f (Tąsa)
Visų pirmiausiai, jie gerbė buvusį, bet 

jau senai neegzistuojantį carą ir jo gi
minę. Laike arešto “Teodoronų” vadų, 
buvo rasta cariška vėliava su parašu, 
“dieve, saugok carą.” Valstiečius, kurie 
prie jų sektos neprisidėdavo, “Teodoro- 
nai” terorizuodavo, sudegindami jų tro
besius.

Taikindami religiniai įskiepyti daugiau 
fantazijos, kad pritraukus didesnį skai
čių žmonių, “Teodoronai” paskelbė, kad 
jų vadas Prohomenko yra “šventasis.” 
Jis mėgo joti ant lazdos... ir iškilmių 
dienomis jis jodavo nuo jo gyvenamo na
mo iki bažnyčiai, gatvėmis, apžergęs laz
dą, įtikindamas savo pasekėjus, kad taip 
daryti jam “įsakęs dievas.” Tokiomis 
kvailybėmis ir keistumais “Teodoronai” 
manė prisivilioti prie savęs daugiau tam
suolių. Jų ši sekta buvo niekas kitas, 
kaip tik monarchistiška, kontr-revoliuci- 
nė organizacija, kuri, pasislėpus po reli
giniais obalsiais, varė kontr-revoliucinį 
darbą. Čionai irgi nėra stebėtina, kad va
dai šios sektos taipgi skaudžiai užsimo
kėjo už tai. Įdomu pažymėti dar tas, kad 
laike proceso vienas iš vadų šios organi
zacijos, Sibirko, suteikė informaciją, kad 
sekta gaudavo pinigų iš Amerikos ir kad 
)er tą periodą jie jau buvo gavę 62,000 
mblių. Ir visiems, kaip diena, aišku, kad 
šioje byloje proletarįškas teismas nubau
dė juos ne už jų religinius įsitikinimus, 
bet už kontr-revoliucinį darbą.

Spalio mėn., 1929 m., Anfalavo kaime 
netoli Maskvos tapo nužudytas laukų * 
darbininkas Trofimov ir sužeistas Asta- 
ševo kaimo sovieto pirmininkas drg. Za- 
jev, taipgi to pačio kaimo sovieto narys 
drg. Sokolov. Jie visi buvo aktyvūs vi
suomenės veikėjai ir buvo įgiję simpatiją 
nuo biednųjų valstiečių ir laukų darbi
ninkų, o neapykantą nuo stambiųjų buo
žių. Daugiausiai jų neapkentė buožių 
draugas popas Riabov. Jis visiems buvo 
žinomas, kaipo aršiausis Sovietų priešas. 
9-tą dieną spalio mėn. (dienoje vietinės 
bažnyčios šventės), namuose kaimiečio 
Parfenovo, minimas popas, susišaukęs 
keletą buožių, varė agitaciją prieš selso- 
vietą ir aktyvuosius visuomenės veikė
jus. Prisiklausęs popiškos agitacijos, 
buožė Parfenov tą pačią dieną vieną nu
šovė ir du sužeidė. Laike teismo proceso 
paaiškėjo, kad popas Riabov sistematiš- 
kai vedė agitaciją prieš Sovietų valdžią, 
atakuodamas visus įsakymus ir patvar
kymus sovietinių organų ir kurstydamas 
buožes užmušinėti veiklesniuosius dar
bininkus.

Kaime Bidenigi (Bruinsko Kantono, 
Totorių Respublikos) mula Jagafarov si- 
stematiškai vedė propagandą prieš So
vietus, visą tą darbą maskuodamas neva 
aiškinimu mahometoniško švento rašto. 
Jam pasisekė tiek įkaitinti .atmosferą 
prieš visuomeniškas organizacijas aulo 
(totoriškas kaimas), kad jo sukurstyta 
grupė nenaudėlių užpuolė kaimo skaityk
lą, sugriovė ją; visus stalus, atsišauki
mus, knygas ir laikraščius ištepė žmonių 
mėšlu. Nėra irgi stebėtina, kad mula 
Jagafarov, kaipo vadas ir agitatorius šio 
laukinio pasielgimo, buvo nuteistas trims 
metams. Niekas irgi negali sakyti, kad 
jis kentėjo delei religinių idėjų.

Spalio mėn., 1929 m., kaime Rikovo 
(Donbaso apielinkėje), įvyko teismas 
grupės bažnytinių, išdrįsusių atakuoti 
darbininkišką organizacinę demonstraci
ją. Net būtinai reikalinga pastebėti, kad 
Sovietų Sąjungoje yra ne taip, kaip ka
pitalistinėse valstybėse. Gatvių šeiminin
kai yra darbininkai, nes jie jas padarė. 
Sovietijoj niekas neturi teisės trukdyti 
darbininkams demonstruoti. Tačiau ne
paprastas, vienintelis tos rūšies įvykis 
buvo 27-tą d. birželio mėn., 1929 m. Vy- 
riausis vadas to įvykio buvo eks-vienuo- 
lis Krasnobajev. Vesdamas su savim 
žmonių grupelę, užpuolė darbininkišką , 
demonstraciją, šaukdamas: “Muškit 
Šiuos vyrapalaikius, muškit komunistus!”

Visai yra suprantama, kodėl Sovietų val
džia davė jiems bausmę, pagal jų užsitar- 
navimo. Amerikoje, Vokietijoje, Italijo
je, Francijoj ir kitose kapitalo valstybė
se, teismai nebaudžia policistų ir samdy
tų banditų, panašiuose atsitikimuose, ręi- 
rie atakuoja darbininkiškas demonstra- 

• cijas ar pikieto eiles ir' kurie tankiai nu
žudo nekaltus žmones. (Pavyzdžiui, de
monstracija prie Fordo Detroite). Pro- 
letariška valstybė tokių įvykių netoleruo
ja ir prasikaltėlius smarkiai nubaudžia.

Pabaigoje 1929 m. Viatkos mieste buvo 
atidengta kontr-revoliucinė monarchiška 
organizacija, kuriai vadovavo vietinis 
arkiriejus Ostrovitinov, popas Gluškov ir 
Polinov. Tarpe aktyviųjų narių šios mo- 
narchistų grupės, buvo priešrevoliuciniai 
fabrikantai broliai Kirsenovai, pirklys 
Sorotov, cariški karininkai ir kitokie pa
našūs gaivalai. Vyriausią rolę lošė M. 
Gluškoy. Jo biografija yra labai įdomi: 
Laike karo jis buvo karininku cariškos 
armijos. Po revoliucijos jis tapo vienuo- 

I liu. Tas amatas pasirodė jam nepelnin
gas ir pabuvęs keletą metų vienuoliu pa
sidarė pirkliu, kada pirklystė davė mažai 
pelno, patapo popu. Ir štai jis ir kiti jaųi 
panašūs žmonės sutverė prie Viatkos baž
nyčios monarchiška organizaciją. Svar- 
biausis obalsis jų programoje buvo “So
vietinė galia'yra ‘antikristo’ galia, todėl 
jos žmonės neturi klausyti.” Tą progra
mos obalsį jie savo pasekėjams įkaldavo 
į galvas laike pamaldų ir asmeniškuose 
pasikalbėjimuose. Jis ir kiti agentai 
(tarpe jų buvo aktyviausios vienuolės) 
padarė kaimuose platų kontr-revoliucinį 
veikimą prieš Sovietinę valdžią. Agitaci
ja buvo nukreipta ne tik prieš ekonomiš
kus ir politinius sutvarkymus, bet net 
prieš tokius dalykus, kaip tai skiepijimą 
nuo raupų. Viena iš veikėjų tos monar- 
chiškos bažnytinės bandos, eks-vienuolė, 
Feuronija agitavo vaikštinėdama po kai
mus; “skiepijimas nuo raupų yra antikri
sto žymė...”

Ladeinopolio rajone (netoli Leningra
do) Lagoviči kaime, prie vietinės baž
nyčios ir popo, susitvėrė priešsovietinė 
grupe, kuri kaime varė kontr-revoliucinę 
propagandą. Kada kaime buvo pastaty
tas radio, bažnyčioje popas laike pamal
dų atsišaukė į tikinčiuosius, kurstyda
mas, kad jie likviduotų “velnišką įran
kį.” Pasekmės buvo tokios, kad tie sua
gituoti fanatikai nutraukė anteną.'

Čion pažymėjom tik kelis atsitikimus 
antisovietinių kontr-revoliucionierių vei
kimo iš kunigų ir tikinčiųjų pusės: čia 
pažymėta tik pusės metų dalis svarbiųjų 
kunigiškų kontr-revoliucinių darbų, ku
rie tapo atidengti antram pusmetyje, 
1929 m. Į panašų kontrevoliucinį veiki
mą buvo įsimaišę dvasiškieji tėveliai įvai
rių religijų, kaip tai, popai, katalikų ku
nigai, baptistai, rabinai, mulai, pamoks
lininkai, vienuoliai, misionieriai ir eibės 
kitų. Pažymėtina tas, kad šie dūšių ga
nytojai visi kai vienas turėjo vieną tiks
lą: atsteigti kruvinąją monarchiją. ’

Visuose tuose atsitikimuose, kada dva
siškiai išeina iš religinių rubežių to, kas 
jiems pritinka daryti; kada jie pradeda 
maišytis į politiką varydami kontr-revo
liucinį veikimą; kada jie, kaipo dvasiš
kiai, naudoja religiją organizavimui 
priešsovietinio veikimo skleisdami mo- 
narchišką propagandą; trukdo politinius, 
ekonominius ir kultūrinius patvarkymus 
sovietinės valdžios, tada jie yra persekio
jami ir baudžiami. Jie, kaip matot, nė
ra baudžiami už jų religinius įsitikini
mus, ne už tai, kad jie turi dvasišką laip
snį, bet už kontr-revoliucinį veikimą. To
kiuose atsitikimuose, pagauti su krimina- 
liškais faktais, šie žmonės nori parodyti 
visuomenei, kad jie yra tikėjimo “kanki
niai”, šaukdami, “jie mus persekioja už 
mūsų religinius įsitikinimus!” bet tas yra 
jų apgaulingas riksmas ir jieškojimas 
užuojautos.

(Daugiau bus)

Tai yra verstinų darbų kem
pė, statyta sutalpini 200 vy
rų. Bet visuomet perpildyta, 
nes vasaros metu Grę^t North
ern Paper čę. sutraukia ,šioni 
valstijon daugybę lengvatjkhy 
be.darbių, iš visų Suv. Valstijų 
kampų, dirbti miško darbus. 
Tie vargšai, išdirbę, yisą vasa
rą pas tą kompaniją dovanai, 
dabar neturi kur dėtis. Grįžti 
iš kur atvyko nęgali, ųes ne
turi arit tikieto.. O Šalti ir ba-! 
dauti ant gatvių kampų jau 
pabodo, tai ir rąšos šiųitais,1 
kad tik gauti pastogę ir mais
tą.

šioje valstijoje jau yra 4 
šios rūšies kempės ir dar ne
galima visus bedarbius ir grūs
te sugrusti. Nors Bangor’io vie
nas geltonlapis rašė, kad mies
tas jau sukišo tūkstantį keliau
ninkų (transients) kalėjiman, 

I bet apie 800 miestas neturi 
kur padėti.

Šiame Rooseveltburge ran
das didžiuma airių, iš kurių 
vienas man sakės esąs iš So.

vietiniams viršyjoms teko pu
sėtinai rausti. Jis sakė, kad jis 
gamino valgį miško darbų 
pempėj ir išskaitliavo apskri
tai už tam tikrą laiką,, kur j$- 
ėjp ant dienos po 19 centų 
vyrui ir buvo geresnis maistas 
ir visko perpilnai. Reikąlavom 
prašalint girtuoklį virėją (tas 
virėjas ir dabar dar čia). Tas 
ponas, žinomą, patarė , vieti
niams viršytoms viską sutvar
kyt. : ’

Jie, žinoma, sutvarkė taip, 
kad męs gaunam tris .'kartus į 
savaitę dvokiančios mėsos ką- 
potę. Rytais gaudavom “corn 
flakes” su pienu, dabar tik su 
pelių “pipirais” “oat męą).” 
CukrUs dingo nuo stalų. Juoda, 
karti kava. Džiovintos slyvos 
(prdnes), kurios turėjo savyje 
gana kirminų išeiti iš kempės, 
žinoma, ir išėjo, žodžiu sa
kant, mes gaunam valgyt su
puvusį maistą tris kartus į die
ną. Bet bailiai, kaip aš, ir dau
giau čia tokių yra, kurie neno
rim greit mirti, tai valgom se-

šiaudiniai siutai neverti 15 
centų.

Čia darbininkai padalinti į 
tris kategorijas: pirma kate
gorija, tai yra 60 nuoš. įtal- 
pųs, g£una algos po 1 dolerį 
į savaitę už 30 vai. darbo, 5 
dienas po 6 valandas į die
ną; antra kategorija, 20 nuo
šimčių, po du doleriu už tiek 
pat ir daugiau laiko, nes neku- 
rie iš jų turi dirbt 7 dienas į 
savaitę, po 6 vai. į dieną, kaip 
tai virtuvėje, naktiniai sargai 
ir tam ' panašiai; trečia kate
gorija, 20 nuošimčių, po 3 do
lerius į savaitę. Jais yra gluos- 
nągaiviai airiai, kurie čia turi 
gęrą “pull,” nes beveik visi 
viršylos yra jų'veislės, ir pora 
kitų tautų gerų mechanikų, be 
kurių šios kempės “works,” 
kaip tai elektros stotis ir kiti, 
sustotų judėję. Jų tarpe vie
nas lietuvys pjūklus galanda 
už 3 dolerius į savaitę arba po 
10 c. į valandą.

Apie viršylų algas: Kiek 
aš galėjau prieiti prie tų “pas-

miręs. Zasas buvo nuga
bentas į ligoninę.. Ant ryto
jaus, betgi, jis tiek išsipa
giriojo, kad policininkas 
vėl nuvedė jį į teismą.

Le Bourgert. — Anglijos 
karalaitis, vadinamas Kento 
kunigaikštis, bepleškėdamas 
automobiliu su savo pačią, 
parmušė ir sužeidė vieną 
mažą mergaitę.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

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

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

London. — Anglijos pre
kybos komisija raportuoja, 
tad pernai metais išvežimai

prekių į užsienius pakilę 
septyniais ir puse nuošim
čio, o įvežimai 9 nuošim
čiais.

Anglijoj per kalėdų šven
tes automobiliais užmušta 
18 žmonių.

Bostono, daktaro Jakimavi
čiaus pusbrolis. Nesuprantu, 
kokiu stebuklu tas airis turi 
lietuvį pusbrolį. Sekanti di
džiuma francuzai, 30 juodvei- 
džių, 9 Ukrainai, 2> lenkai, 1 
žydas, 2 finai, 1 slavas 17 šve
dų 12 lietuvių, iš kurių 3 jau
nuoliai iš Brockton, Mass. Gra- 

1 žūs, stiprūs virš 20 metų am
žiaus vaikinai; draugiški, bet 
į klausimus nenori atsakinėt, 
matos, jie dar yra do kunigų 
įtekme.

| Iš senelių jau du mirė: vie
nas nuo užnuodyto alkoholio, 
kitas širdies liga.

Čia yra pastovus gydytojas 
ir maža ligoninė. Bet didžiau
sias gydytojo darbas, tai 
šmirkštimas kokių tai nuodų 
kairėn rankon kiekvieno šios 
kempės gyventojo. Nekurie

■ čia atvežti bedarbiai;, silpnesni, 
t daugiau išbadėję, po šmirkšti- 
I mui taip suserga, kad kejias
dienas nekelia iš lovų. Kiti ne
valdo rankos kelias dienas ir 

'skundžias, kad skauda spran
das ir galva.

čia randasi keletdš nepagy-
■ domų džiovininkų, taipgi su 
veneriškomis ligomis. Viršylos 
ir gydytojai tvirtina, kad jie

!jau “apgydyti” ir daugiau 
Į sveikiem nepavojingi, negalį 
! apkrėst sveikųjų. Bet sunku 
tikėt. Visas būdas apsaugot 
sveikuosius, tai išėjimo vietoje 
ties viena sėdyne ant sienos 
prikaltas popieris ir paišeliu 

:užtepta šie žodžiai: “Ypatos 
su veneriškomis ligomis varto- 
kit šią sėdynę.” Ir tas be jokio 
parašo gydytojo arba kito vir
šylos.

Daugiau mėnuo laiko atgal 
čia lankės galva šių įstaigų, iš 
Washington, D. C., tūlas se
natoriaus Plunkett giminaitis. 
Jis mums kalbėjo apie Roose- 
velto malones, žinoma, jam 
tas gerai apsimoka, nes man 
teko patirt, kad tas hydro
plane, kuriuom jis čia atskri
do, jam perkant jį, lėšavo 19 
tūkstančių dolerių. Kas reiškia 
—jis dirba po NRA “Eagle,” 
bet ne 30 valandų savaitėj už 
vieną dolerį į savaitę, kaip di
džiuma iš mūs šioje kempėje.

Po jo kalbos jis “pavėlino” 
mums duoti klausimus, žino
ma, tarpe dviejų šimtų vyrų 
atsirado gana drąsuolių, kurie 
davė jam nelabai geistinų 
klausimų, tai yra, kiek Wash- 
ingtono ponai duoda ant mai
sto šios kempės įnamiams ? Tas 
ponas atsakė, kad kitose šios 
rūšies kempėse valdžia duoda 
po 35 centus ant dienos mais
tui ypatai, o šioje kempėje, 
kur dirbama “steitavas” (val
stijos darbas, žuvų veisimo ka
nalas, ir tolumo delei, kas pa
kelia atvežimo Maine valsti
jon lėšas, duodą po 45 c. ant 
dienos maistui kiekvienai ypa
tai.

čia vienas drąsuolis padare 
tani ponui pastabą,1 nuo ko

kančią dietą: varpų garsus — 
pusryčiui, muzikos garsus — 
pietums, ir dainas — vakarie
nei, žinoma, valgomam kam
bary, per radio.

•Išmokėjimas algų taipgi už
vilktas penkias, šešias savai
tes taip, kad vargšai, išdirbę 
30 vai. savaitę ant “project,” 
prie žuvų veisimo kanalo, už 
vieną dolerį į savaitę, ir to do
lerio negaji gauti paskirtu lai
ku. Tai girdis visokio zurzėji- 
mo. Bet apie aktingą pasiprie
šinimą : streikuot, įgaliot komi
tetą reikalaut nuo ponų, nesi
duoda kalbėt. Sako: tu esi sve- 
timžemis “pollak,” mes “ame- 
rikens, smart,” • dar katalikai, 
taip mums patinka, čia “auk
so šalis,” tu važiuok Rusijon. 
Nesakau, kad jie visi toki, bet 
su kuriais galima kalbėti dar
bo žmonių reikalais čia labai 
mažai tokių randas. Negeresni 
ir broliai lietuviai. Nors “Lais
vės” vieną kopiją ant dienos 
sudėvi, bet vieni “viską žino,” 
nesukalbami, o kiti nenori nie
ko žinot.

Praeitose dviejose “šventė
se,” “armistice day” ir “kurkiu 
šventes,” davė gerus pietus ir 
po vieną butelį alaus visiems 
įnamiams. Ant kalėdų ir ųau- 
jų metų taipgi davė gerus pie
tus, bet nedavė alaus, kas la
bai nepatiko airiams. Tai vie
nas airis priėjo prie manęs, 
man stovint ant kelio, ir pa
klausė manęs, ar aš nežinau, 
kodėl nedavė alaus, dar ant 
tokių svarbių “švenčių,” kaip 
kalėdos? Aš jam parodžiau 
stovinčią prieš mus ant pievos 
parengtą kalėdų eglaitę ii’ sa
kau jam:

—Matai tą medį? Apie 16 
pėdų aųgščio, su įvairių spalvų 
lempukėm. Ten užkabinta du 
šimtai lempų, jų kiekviena lė- 
šuoja tiek pat, kiek du buteliai 
alaus; kas reiškia—tavo bute
lis alaus pasikorė ant kalėdų 
eglaitės.

Airis suniurnėjo: “Eil by 
ged dim,” ir nuėjo.

žinoma, čia duoda ir drapa
nas. Tų drapanų materiolą ga
lima ant šakių sukratyt, viskas 
pagaminta iš šiukšlių taip, 
kad padėvėjus apie dvi savai
tes viskas subyra, o antrus gau
ti yra sunku. Nors tas Wash- 
ingtono ponas ir sakė mums, 
kad nuo išdirbusio šioje kem
pėje 5 savaites, “kvitinant,” 
viršylos neturi teisės atimti 
drapanas, kurias jam davė, 
bet visgi atima. O atėmę ati
duoda “išrinktiems” arba ant 
kiemo sudegina.

Išvergavusiems 6 mėnesius 
duoda “siutą”—eilę drapanų 
ir šviesios spalvos marškinius. 
Tas siutas man atrodo, kad 
pagamintas pas Hitlerį, nes 
kiek aš esu matęs gaminant 
suknias šioje šalyje—tokių be
verčių nemačiau. Viršylos 
mums sako, kad “steitas” mo
ka už siutą $12.75, bet tie

lapčių,” tai “renžina” (laips
niuoja) nuo 2,400 dol. iki 
6,000 dol. metams. O jų čia 
nemažai yra. Vienas kapitaliz
mo stulpas šios valstijos lauki
nių gyvulių ir žuvų komisionie- 
riaus brolis Kitas čia už krau- 
tuvninką dirba porą valandų į 
savaitę. Kitas laikos girtavimo I 
“vikeišin,” taipgi turi brolį į 
“steit kepital,” ir keletas kitų.1

Tai ką du šimtai sunkiai dir-1 
bančių žiurkių prie žuvų vei-l 
simo kanalo gauna į metus,' 
tai tik septyni mūs viršylos 
gauna du kart daugiau į me
tus. Be to gauna pusėtinai ge
rą “burdą,” geras drapanas ir 
puikų, aliejum apšildytą, šva
rų butą. ’ .

Tai, broli, tu, kuris moki 
taksus šios šalies valdžiai, pa
galvok, kur eiųa tie tavo sun
kiai uždirbti pinigai ? Kas juos 
suėda už tave? Taipgi ir tu, 
broli, darbininke, kuris esi 
kandidatu į bedarbių eiles, 
gali šitokion įstaigon vėliau 
patekti, kol esi mieste, arti 
valdžios įstaigų, tad kovok su 
valdžia už savo teises, nes kaip 
pateksi šiton įstaigon, gal jau 
būsi per silpnas kovot.

Jokūbas.

Perdaug Valstybinės
KAUNAS.—SCA hitlerie- 

čių organizacijos vadas kun. 
Zasas, “pavargęs teisme”, 
vakare taip pasigėrė, kad 
ant gatvės sugriuvo. Nu
temptas į policijos daboklę, 
jis išsitiesė ant grindų. Jei
gu nebūtų duota greita me
dicinos pagelba, gal būtų

DIDELIS NUPIGINTAS
Dviejų dolerių vertes knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

JUOZAS* 
KAVALIAUSKAS 

Laisniuotas Graborius 
Pennsylvania ir New 

Jersey Valstijose

1OO UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir ■ 

z gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: *

nuo 11 iki 1 dienosią 
nuo 5 iki 7 vakarai# 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

...i i. , .i. . ............ date >

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

Juozas Levanda ; į
/ (Levandavskąs) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdaą » automobilius kiek vie

nam ‘ reikale. Kainos žemos. < ' ■ “
Ateikite ir persitikrinkite

107 Unjon Avė. O 
Brooklyn, N. ¥.

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinj.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves-1 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

Iš senų padarau 9 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom • spalvom. 
Kainos prieina
mos.

STOKEŠJONAS
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Užtikrinu, kad mano pątarnavi- 
, mas bus atątinkamiausias ir už 

prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417*
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NEW YORKO IR APIEUNKES ŽINIOS
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Prakalbos įvyks ketvirtadie- varge. Bedarbė nei kiek nema- 
nį, 17 d. sausio, 7:30 vai. va
kare, Amerikos Lietuvių Pilie
čių Kliube, 80 Union Avė., 
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 darbinio 
kė turėtų išgirsti šias prakal
bas.

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

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- 
nais bedarbių ir jų šeimynų 
kapitalistinė valdžia?
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-i 
ninkams daryti. Sužinosite ir' 
tai, kodėl Prūseikos-Butkaus 
vadovaujama organizacija ne
dalyvauja kovoje už bedar
bių reikalus, socialę darbinin-j 
kų apdraudą ir kodėl jie bijo 
si prisidėti prie kovos už Lietu 
vos politinius kalinius.

do gulinčią ant jos kailių apsi
vilkimo. Jokių nužudymo žen
klų nėra. Policija teiravosi, 
kur ji gyveno ir gavo sužinoti, 
kad ji buvo skolinga rendą už 
du mėnesius laiko. Pirmiaus 
randas mokėjo šalpos čekiais. 
Matyti, kad moteris neturėda
ma darbo ir netekus šalpos at
tik nebus nusinuodijus.

pinėse. - II : '■ . .
■ Aleksaųdrąsj Kazlauskas, 55 
metų, 223—-65th St., mirė sau
sio 15 d. Laidos sausio 19 d. 
Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigom rūpina
si graborius J. Garšva.

1 ' I •. ■ •

Nagi Darb. Mokykla Atsidaro
Sausio 20, kaip 9 'valandą 

ryto, “Laisvės” name, atsida
ro darbininkų mokykla; Visi 
Brooklyno ir apielinkės darbi
ninkai kviečiami prisidėti prie

1 darbininkų mokyklos. •> • rj .
| Rodos, nei nereiktų darbi- 
'ninkus agituoti, jie patys turė
tų suprasti, kad šioj gadynėj 
nemokytas žmogus, tai taip 
kaip ir be rankų, o visgi ran
dasi tokių, kurie, turėdami pui-

! kiausią progą prasilavinti tai- Komunistų 
I sykliškai rašyti, išmokti argu-

Padvigubinkime “Daily Wor
kerio” Skaitytojų Kiekį 

' New Yorke
Komunistų Partija nuspren

dė padvigubinti “Daily Work
erio” ‘skaitytojų ■ kiekį. Dabar 
yra reguliklių skaitytojų 50r 
000, į 6 mėnesius laiko kiekis 
turi būti pakeltas iki 100,000 
skaitytojų.

New Yorke tik atsibuvusio 
“Daily Workerio” finansinio 
vajaus laiku buvo sukelta $30,- 
000 aukų. New Yorke yra 15,- 
000 skaitytojų, tai permažai.

j Partijos Antro 
Distrikto organizatorius drau-.

Ketvirtad., Sausio 17, 1931

<♦>

<♦>

<♦>

<T>

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

660 GRAND ST.,

taksi vežimas. Plėšikai paleido 
kelis šūvius iš šautuvo ir pabė
go. Viso buvo keturi plėšikai.

A ■ ■    — — ■■   ——-

Sukatoje Masine Demonstra
cija už Scottsboro Jaunuolius

■ < • j

šeštadienį, 19 d. sausio, 2 
vai. po pietų, ties 126th St. ir 
Lenox Ave., Bronx, prasidės 
masinė demonstracija už pa- 
liuosavimą nekaltų Scottsboro 
devynių’ negrų- jaunuolių. Bus 
maršūojama gatvėmis. Kalbės 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo geri kalbėtojai ir da
lyvaus dviejų jaunuolių moti
nos.’ Visi darbininkai , ir dar
bininkės yra kviečiami masi
niai dalyyauti šiose demonstra
cijose.; > įĄtukinkite, kad dabar 
Scottsbof^ jaunuolių klausimas 
yra Jungtipių,’ Valstijų augš- 
čiausio rtefismo rankose ,ir jei
gu darbininkai nesudarys ma
sinio veikim^ už jų paliuosavi- 
mą, tai nėra abejonės, kad tas 
teismas gali patvirtinti žemes
nio teismo sprendimą ir visai 
nekaltus jaunuolius sudeginti 
elektros kedėje. Išnaudotojai 
juos nori užmušti tik vienu su
metimu, kad paskleidus tarpe

1 u'"'" -------------- j—

nesutikimus, kad išnaudotojai 
galėtų mus visus dar žiauriau 
išnaudoti. •

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuviški^
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N, Y.

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

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

■ »

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

i mentuoti, pakalbėti į publiką, gas Charles Krumbein šaukia ■ baltųjų ir negrų darbininkų 
x ovcohlvkvl visus partijos narius ir šimpa-

Sekmadieni Puikus Vakaras i Kas Paskirti Deportavimui? ir neįvertina ir neian- tikus į darbą, kad padvigubi- 
I 'ko mokyklos. Tie darbininkai nūs “Daily Workerio” skaity-

Sekmadienį, 20 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
Brookįyne, įvyks labai geras 
vakarėlis. Jį rengia A.L.D.L.D. 
1 kuopa su Aido Choru bend
rai. O geriausiai šokantiems 
polkas bus duodama dovanos, 
todėl, aidiečiai, nepraleiskite 
šios progos—visi ir visos im
kite dalyvumą šokiuose.

Komis, rūpinasi, kad užkan
džiai būtų geriausi; bus ir tin
kamų gėrimų; o šokiams grieš 
Ch. Kwarreno orkestrą net iš 
Elizabeth, N. J. Aišku, kad 
vakarėlis bus vienas iš geres
nių. Laukiama svečių ir iš 
tolimesnių kolonijų, tat visi ir 
visos ateikite.

• ,v' Aš Būsiu.

Pri 111:111111 as ALDLD Nariams
Draugai ir Draugės! Dabar 

yra Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 

\ vajus už naujus narius į or- 
\ ganizaciją ir skaitytojus “švie- 

^sai.” Ar daug jau nuveikėte?
Atminkite, kad jeigu vienas, 
kitas, trečias nedirbsite vajaus 
metu, tai vajus nebus sėkmin
gas. ALDLD II Apskričio meti
nė konferencija nutarė, kad 
kiekvienas narys šio vajaus 
metu privalo gauti nors vie
ną naują narį. Matykite savo 
kaimyną, pažįstamą darbinin
ką ir kalbinkite jį į organizaci
ją. Į sekamą kuopos susirinki
mą jūs nueikite ir atsiveskite 
savo draugus, lai pasiklauso, 
pamato, kaip kiti darbininkai 
rūpinasi savo klasės reikalais, 

■ tat ir jie stos į ALDLD.

Į išmokti kaip susirinkti medžią- visus partijos narius ir simpa-

io, | Ellis salos kalėjime laiko vi-.. jr darbininkės daro didelę 
są eilę darbininkų deportavi-1 klaidą. Jie kada supras tą 
mui iš Amerikos. Jais yra: ,klaidą, bet veikiausia bus jau 

John Ujich, 45 metų am- j pervėlu.
žiaus, gimęs Vela Muna, Aus-i Pereitus du metus buvo 
trijoje. Tą vietą dabar valdo skaitlingos darbininkų moky- 
Italija. Jis laikomas deporta- kielės, aš esu tikras, kad jėi- 
vimui į Mussolinio nagus. Į g-u vjsj buvusieji tik studentai 
Ameriką atvyko 1906 metais. > grį§ į darbiniu, mokyklą, mes 
Dirbo giriose, mainose ir ant• turėsime puikią mokyklą! O 
ūkių. Areštuotas Tacoma, j juk priimami ir nauji moki- 
Wash., mieste už veikimą be- niai, kurie nori ateiti, gali a- 
darbių tarpe ir kaltinamas ko- teiti su šiuo pirmu n.edėldie- 
munizme.

Ray Carlson, 31 metų am- kokiai klasei mokinys tinka, 
žiaus, gimęs Švedijoje, į Ame
riką atvykęs 1923 metais. Dir-imami, kaip jaunuoliai nuo 12 
bęs valgyklose ir giriose. Turi metų, taip ir suaugę. Priimami 
pirmus piliečio popierius. Ve- mokytis jr tie, kuri,e jau šiek 
dęs, turi čia gimusį 4 metų tiek moka lietuvių kalbos gra- 
berniuką. Buvo veiklus narys matiką; juos padėsime į ąuk- 
bedarbių tarpe ir Tarptauti- į štesnį skyrių. Priimami ir pra- 
niame Darbininkų Apsigyni-1 diniai. Mūsų mokykla bus pa- 
me. Gelbėjo alkanųjų marša vi-1'dalinta į skyrius.. . ■ . ' r 
mui. Areštuotas po to, kada jis Į Kurie nori lavintis iškalbys- 
grįžo iš Tom Mooney įvykusio tės, arba tie, kurie nori gauti

tojų kiekį.
Visi žinome/ kokią baisią 

prieš darbininkus melų kam
paniją veda dabartiniai Hears- 
to didlapiai ir visa kapitalisti
nė spauda. Anglų kalboje tuos 
melus gali atmušti tiktai “Dai
ly Workeris.” Visų yra viena 
iš didžiausių pareigų gauti po 
vieną, kitą naują “D.W.” 
skaitytoją. Visi lietuviai darbi
ninkai, kurie turi paaugusius 
vaikus, jeigu jie patys negali 
skaityti anglų kalboje, tai nors 
savo vaikams turi užrašyti.

Komunistų Partija New 
Ydrkė turi iki 8,000 narių, bėt 
ji čia turi nemažiau 100,000 
gerų simpatikų ir rėmėjų! Jei
gu visi partijos nariai ir siinpa- 
tikąi sųrems savo petis, tai šis 
darbas bus nesunkiai atliktas. 
Dabar New ^Torke yra iki 500 
“Raudonų Daily' Workerio” 
budavotojų, tai rieužtektinai. 
Reikia, kad visur, kur tiktai 

Chicagoje kongreso. Reikalau-1 abelno žinojimo iš klasių ko- yra nemažai darbininkų,_kad 
ja už jį $20,000 kaucijos iki vos> tai lai ateina ir lavinasi, ten būtų Lent keli 
galutiną sprendimą padarys. |jįe patys persitikrins, kaip yra Workerio

niai, kurie nori ateiti, gali a-

niu, nes mes suskirstysime, kur

Į darbininkų mokyklą prii-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

REIKALINGA moteris ant visados 
prie namų dirbt, nėra daugiau šei

mynos. Galite matyt mane po pen
kių vakare. Kreipkitės šiuo antrašu: 
John Zilinskis, 81 Grand St. (top 
floor), Brooklyn, N. Y.

(11-16)

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PARSIDUODA bučerne ir grocerne, 
geroj vietoj, lietuviais apgyventa, 

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

(13-15)

v’ Tyčiojasi iš Bedarbių
Majoras LaGuardia ir 

miesto administracija fakti- 
nai tyčiojasi iš bedarbių var
go. Virš milionas darbininkų 
New Yorke yra be darbo ir 
neturi iš ko gyventi. LaGuar
dia sako, kad miestas neturi 
pinigų bedarbių šalpaj. Bet 
tuom pat kartu miestas arti

• 200 milionų dolerių teikia pa
ramos bankieriams. Bedarbių 
organizacijų delegacija lankėsi 
pas LaGuardią ir reikalavo 
teikti bedarbiams šalpą.

jo

E Studentai Diskusuoja*

Studentų tarpe eina brudėji- 
mas už iššaukimą tarptautinio 
studentų streiko 5 d. balan
džio. Tuom reikalu buvo su
šaukta studentų diskusijos 
New Yorko^ mokykloje, kur 
dalyvavo virš 500 studentų.

į Studentų tarpe vis daugiau 
plečiasi sąmoningas judėji
mas, kuris eina su revoliucinių 
darbininkų judėjimu.

Oscar Mannisto, gimęs Fin- 
landijoje. Į Jungtines Valstijas 
atvyko 1912 metais. Veiklus 
buvo narys spaustuvių darbi
ninkų unijos. Vedęs, turi mo
terį ir tris vaikus čia gimusius. 
Kaltinamas kaipo narys Dar
bininkų Partijos, kuri dabar 
jau negyvuoja.

Paul Kettunen, 25 metų am
žiaus, gimęs Finlandijoje. Į 
Ameriką atvyko 1925 metais. 
Sumuštas priešfašistinėje de
monstracijoje 1933 metais. Il
gai laikytas ligoninėje, kalėji
me ir dabar paskirtas depor-' 
tavimui vien tik todėl, kad jis 
buvo padavęs aplikaciją stoti 
į Komunistų Partiją.

Christ Popoff, gimęs Make
donijoje, tada valdomoje Tur
kijos, o dabar Graikijos. Į 
Jungtines Valstijas atvyko 19- 
15 metais* Syracuse mieste ap
sivedė, turi moterį ir čia gimu
sius 3 vaikus. Ten veikė or
ganizavime gatvekarių darbi
ninkų.

Taigi tik iš šio trumpo ap
rašymo matote, koki yra tie 
“prasikaltėliai,” kurie laiko
mi deportavimui iš Jungtinių 
Valstijų — visi jie yra sąmo
ningi darbininkai. Išnaudotojų 
klasė vienus iš jų nori pasiųsti 
Mussolinio naguosna, o kitus 
Finlandijos fašistams, kad juos 
ten kankintų ir nužudytų. Visi 
darbininkai turi reikalauti juos 
paleisti. Mūsų organizacijos vi
saip privalo tvirtinti Ateivių 
Apsigynimo Komitetą.

puiku pasimokinus žodžiu rei
kšti mintį.

Tie, kurie nori išmokti ang
lų kalbos, lai ateina ir priside
da prie darbininkų mokyklos, 
patys gaus persitikrinti, kaip 
jie į trumpą laiką prasilavins 
anglų kalbos.

Šiemet mokykla organizuoja
ma gana plačia papėde ir ku
ris turėdamas šiokio bei to
kio gabumo darbininkas pra
snaustų tokią progą, tai pats 
save apsigautų. Tat visi, kurie 
tik laukiate tokios progos, at
eikite sekamą nedėldienį (sau
sio 20) į “Laisvės” namą, kaip 
devynios iš ryto, atsibus pir
mos pamokos.

Darbininkų Mokyklos.
Komitetas,

I ■ ' •»'. ‘

Moteris Iškrito ir Užsimušė
M. Višnevski, 53 metų am

žiaus moteris; 218 'N: Henry 
St., Brooklyn©, kabino drabu
žius nuo trečio augšto ant Vir
vės. Tuom kartu virvė trūko. 
Matyti moteris norėjo nutverti 
drabužius,' kad nesusipurvintų, 
arba gal ją drabužiai ištraukė, 
ji iškrito žemyn ir užsimušė.

ALDLD 185 KP. NARIAMS

l “Daily 
platintojai. Visi 

stokime darban!

PARSIDUODA
PARSIDUODA Gus’ Bar and Grill, 

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

(11-16)

I/O III | |OOO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
1% 111J U 1 111110 čiuotos Krau jagyslės, Ko jų Reti-laĮVVV matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

. > . yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui, v s,

• Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pipnad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L.A. BEHLA ;
Vokiety s Kojų Ligų Specialistas

Trumpos Žinutės
Kišenių kraustytojas Mark, 

kuris yra žinomas po vardu 
“Bank Roll” skundėsi policis- 
tui: “Depresija nutvėrė ir ma
ne. Prastai eina mano biznis.” 
Kur tu rasi kitą tokią šalį, kur 
policininkai sū kišenių kraus- 
tytojais pasikalba apie savo 
“biznį” ir dar į laikraščius pa
duoda žinia, v

William Kermer, 11 metų 
berniukas, gyvenęs Startford 
Ave., New Yorke, nuėjo ant 
ežero pačiužinėti. Ledas trūko 
ir berniukas prigėrė.

John Maclnemey, 32 metų 
atnžiaus ir jo nioteris Mary, 38 
metų amžiaus, gyvenę 302—■- 
59th St., Brookįyne, atrasti ne
gyvi. Pasirodė, kad name pra
kiuro gazo paipa, priėjo nuodų 
ir jie žuvo. Namų savininkai 
neapžiūri pąįpas,(nes tas jiems 
kainuoja pinigų, to sėkmėje 
tokios nelaimes atsitinka. .

<♦>

Atrado Negyvų Moterį
Pajūryje, ties 28th St., 

Brookįyne, atrado negyvą mo
terį. Karp vėliau paaiškėjo, ji 
yra L. Kolkerj 32 metų .am- 

| žiaus, 130 E; 57th St.' Ją atra-

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 veikimą, kuriose kiek
vieno pareiga dalyvauti.

Sekr, M. Misevičiene.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Julė Ivanauskienė, 60 metų, 

346-**20th St., mirė sausio 14 
d.'Laidos sausio 17 d. Jono ka-

Ginkluoti plėšikai buvP 
puolę cigaretų krautuvę 
Myrtle Ave., New Yorke, 
tuom kartu prie jos prisiartino

MONTREAL, - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ 
t NOTARAS : •:

uz- 
1^7 
b'et

, 20 St. James St. East 
Tel. HArbowr 1424 .
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Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes 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.

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<♦)

<♦>

NAMAI

1st. 1892

Daimontai
HARMAN

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

; ■ Sieniniu
Laikrodžiu

Mes

Laikrodėliai
Brangakmenai

perkame seną auksą

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grąnd Street 

Brooklyn
BęL, Graham & Manhattan Avės.

Laike, 
puikią

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

O

>

<♦>

’>

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas*E. 23rd St.

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Oįdos 
Ifibėrlmai, Krau
to Nesveikumdi, 
Nervų >> Ligos 
Chroniški Skfcti- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir v MėŠla- 
£amės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroni^ 
k i Nesveikavj- 

mai, Gerklės. _ laučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumų, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimv 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se-
• rūmų ir Čiepų IšmirkštimaL

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę 

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
• Tarp 4th Avė. ir Irving PĮ. » 

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

Graborius (Undertaker) 
’ ' i ► •' I ' .

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




