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Hearstas Bijo Debatų. 
Melai, Melai, Melai. 
Anglijos Darbininkai. 
Laikraštis “Vperiod.” 
Lenino Knygynas. 
“Čeliuskino” Epopėja.

Rašo D. M. Šolomskas.

Hearstas ne tik per savo 
didlapius skleidžia bjaurius: 
melus prieš Sovietų Sąjungą 
bet net per radio kalbėjo. So
vietų Sąjungos Draugų orga
nizacija pasiuntė jam pakvie
timą, kad jis stotų į debatus 
Sovietų Sąjungos klausimu, 
kur buvo pareikšta, kad bus 
įrodyta, jog jis meluoja. Po
nas Hearstas susirietė, kaip 
žiema pelė ir nestojo. Bailys! 
meluoti gali, bet atsakomybės 
bijosi! Sovietų Sąjungos Drau
gai rengia New Yorke didelį 
mitingą, kur . reikalauja 
kad tas ponas pribūtų.

ir

Vokietijos fašistų laikraštis 
“Angriff” dar pradžioje sau
sio rašė apie Sovietų Sąjungą: 
“Zinovjevas ir Kamenevas su
šaudyti. žuvo virš 2,000 žmo
nių. Raudonoji Armija slopina 
kruvinus valstiečių sukilimus.”

Bjaurus melas! Zinovjevas 
ir Kamenevas tada dar buvo 
nei nenuteisti, o dabar jie sėdi 
kalėjime. Jokių sukilimų So
vietų Sąjungoje nėra. “Prav
da” sako: “Bjauru cituoti vi
sus tuos išmislus ir šlykščius;

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, |

UVienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasauli!

ŠIANDIEN 11 METU SUKAKTIS NUO LENINO MIRTIESf

Apdraudos Bilius H.R
2827 Turi Daugiausia
Pritarėjų Amerikoje

WASHINGTON. — Jung- tinį tinkamą socialės ap- 
itinių Valstijų kongreso at- draudos bilių. Viešų svars- 
stovų rūmo pirmininkas tymų pirmininkas bus 'Mat- 
stengiasi užkirsti kelią Dar- |thew Dunn, kongresmanas 
bininkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Biliui H.R. 2827, 
kurį įnešė kongresmanas 
Lundeen. Pagal Roosevelto
komandą, šis bilius bando- šalyje, 
ma iš kongresinės darbo ko
misijos ištremt į lėšų komi- farmerių pritarimas darbi- 

melus,^ kurie tik mirga Vokie- gjją, Lur sėdi vergiški Roo- ninku apdraudos biliui ir 
sevelto pakalikai. i priverčia k o n g r e s manus

Rooseveltininkai surado,
tijos laikraščių puslapiuose, 
kurie tuom laiku negali pa-Į 
slėpti savo nusiminimą, kad 
tapo atidengti ne vien žmog- kad Darbininkų Bedarbių
žudžiai teroristai, bet 
palaikytojai.”

ir jų

kuris 
primo- 

asmeni- 
padarė,

Niekšas Nikolajev, 
nušovė Kirovą, buvo 
kytas sakyt, kad jis 
niais sumetimais tą
vėliau prisipažino, kad buvo 
agentas užsienio imperialistų. 
Ir Vokietijos fašistų spauda * 
suriko: “Asmeninis kerštas!” 
Bet ta§ nepaslėps fašistų sto
vėjimą užpakalyje teroristų 
gaujos. Jugoslavijoje rusų 
baltagvardiečių laikraštis “Za 
Rosiju” reikalavo užmušti Ki
rovą; tą viską buvo persi
spausdinęs Berlyne baltagvar
diečių organas “Novoje

Tas tik patvirtina, 
bendri planai tarpe 
Leningrado gaujos, 
fašistų šeriamų rusų ca- 
ir Belgrade tunkančių 

iš Jugoslavijos

Slo- 
kaip 
tero- 
Ber-

vo.
buvo 
ristų 
lyno 
ristų
vrangeliečių 
darbo liaudies prakaito.

. Delei melų, kurie dabar 
skleidžiami prieš Sovietų Są
jungą, “Pravda” rašo: “Visa 
reakcinė kapitalistinė spauda 
persitikrinus tame, kad nauji 
kontr-revoliucijos žygiai su
smuko, stojo ginti niekšiškus 
teroristus. Išmislais, melais, 
pletkais ir skelbimais “Rygos 
ančių,” būk Sovietų Sąjungoje 
yra sukilimai, jie stengiasi pa
veikti į darbininkus kapitalo 
šalyse. Nepavyks! Nieko kito 
apart paniekos tiems melų 
skleidėjams jie iš darbininkų 
nesusilauks.”

Socialčs Apdraudos Biliuje 
yra nurodyta, iš kur tam 
reikalui turi būti imami pi
nigai, būtent iš valdžios iž
do ir kapitalistų—uždedant 
tam tikrus taksus ant visų, 
kurie gauna no $5,000 bei 
daugiau įplaukų per metus. 
Todėl susigriebė rooseveltie- 

I čiai ir sako, kad čia yra lė
šų klausimas, kurį privalo 
spręsti mūsų lėšų komisija.
Kongreso Darbo Komisija 
Protestuoja prieš Darbinin

kų Biliaus Užgniaužimą
Kongreso darbo komisijos 

pirmininkas Wm. P. Conne
ry griežtai protestuoja prieš 
tą kišimą po stalu tikro so- 
cialės apdraudos biliaus. 
Šiam biliui pritaria visi 
kongresinės darbo komisijos 
nariai. Jie tad vienbalsiai 
įgaliojo Connery eiti ir kon-, 
greso posėdyje užprotestuo
ti prieš bandymą palaidot 
apdraudos bilių 2827.

Kongreso darbo sub-ko- 
misija už desėtko dienų ar 
poros savaičių atidarys vie
šus svarstymus Darbininkų 
Bedarbių Socialės Apdrau
dos Biliaus, kur bus taip pat 
gvildenama, kokiais sumeti
mais Rooseveltas ir jo agen
tai stengiasi palaidot viena-

riod,” kuris suvaidino svarbią 
rolę.

darbo komisijos narius jįjį 
remti. Bet kadangi jis nau
dingas darbo žmonėms, bet 
nepageidaujamas kapitalis
tams, tai prez. Rooseveltas 
ir pasiskubino brukti kong
resui šeškišką, prieš-darbi- 
ninkišką Wagnerio-Lewiso 
įnešimą.
Niekšiškas Wagnerio- Roo- 

sevelto Planas
Mat, sulig Wagnerio-Lew

iso sumanymo, kapitalistai 
tikrumoj nieko neprisidėtų 
prie bedarbių, sergančiųjų 
ir nusenusių darbininkų ir 
farmerių apdraudos. Wag- 
neriškos apdraudos lėšos 
būt išlupamos mokesčiais iš 
darbo žmonių algų. Be to, 
Wagnerio-Lewiso bilius nei 
cento nežada šešiolikai mili- 
onų dabartinių bedarbių, o 
kalba tik apie naujus be
darbius ateityje; bet ir bū
simiems bedarbiams, paval 
prigavingą Wagnerio biliu. 

i tebūtų mokama pašalna tik 
per 15 savaičių bėgyje ištisų 
metų. O kol pradėtų veikti 
wagneriška - rooseveltiška 
apdrauda, dar praeitų dveii 
metai. Neveltui tad Wall 
Stryto kanitalistai per savo 
organa “Journal of Com
merce” giria Wagnerio bi
lių.

Darbininkų Bedarbiu So
cialės Apdraudos Bilius gi 
reikalauja pašalpos visiems 
bedarbiams ir visu nedarbo 
laiku.

iš Pennsylvaniios, kuris sa
ko, kad “Darbininkų kiliui, 
matomai, pritaria didžiau
sias žmonių skaičius šioje

Tas masinis darbininkų ir

V. I. LENIN
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A K iv ••

PASITIKĖJIMAS MASĖMIS BUVO LENINO DIDYBES PASLAPTIS, SAKO DRAUGAS J. STALINAS t J. STALIN '
Teoretikai ir partijų vadai, žinantieji žmonijos istoriją, 

išstudijavę nuo pradžios ligi galo revoliucijų istoriją, kai- 
kucmet serga labai pikta liga. Šita liga vadinasi masių 
bijojimo, liga, netikėjimu į masių tvėrybos gabumus. 
Kaikuomet ant šio pagrindo randasi tūlas vadų aristo- 
kratizmas link masių, kurios nežino revoliucijų istorijos, 
bet kurioms tenka griauti seną ir statyti naują. Baimė, 
kad anarchija gali įsisiūbuoti, kad masės gali “sulaužy
ti daug bereikalingo”, noras lošti auklės-momkos rolę, be
sistengiančios mokyti mases iš knygelių, bet nenorinčios 
mokytis iš masių,—tokia papėdė šios rūšies aristokratiz- 
mo.

Leninas nuo tokių vadų buvo griežtai skirtingas. Aš 
nežinau kito tokio revoliucionieriaus, kuris taip giliai bu
tų tikėjęs į proletariato tvėrybos jėgas ir jo klasinio ins
tinkto revoliucinį tikslingumą, kaip Leninas. Aš nežinau 
kito revoliucionieriaus, kuris būtų mokėjęs taip be pasi
gailėjimo plakti “revoliucinio chaoso” ir “savistovio ma-

Masiniai Paminėkim;ii 
Didžiausią Pasaulyj 
Revoliucijos Karžygį!'.

__  Į ‘ f *1
Didžiausias darbi ninku i darbo žmonės .apvaikščiojd 

revol'ucijos genijus Vladi- 11 metų sukaktuves nuo to 
mir Iljič Lenin (Uljanov) laiko, kai mirtis išplėši tą 
mirė 1924 m. sausio 21 d. įproletarinės revoliucijos 
Milionai darbininkų ir vals-ididyyrį, nepajudinamai įsiti- 
tiečių visuose pasaulio kam- i kine ir pasiryžę laimėti per- 
puošė šiandien daro paminė
jimus vienuolikos metų su
kakties nuo mirties to Rusi
jos bolševikų revoliucijos ir 
Komunistų Internacionalo 
kūrėjo, geniališkiausio, my
limiausio ir sėkmingiausio 
darbininkų vado kovoj už 
žemės kamuolio pervedimą į 
darbo žmonių rankas.

Sovietų Sąjungos proleta
riatas šiandien pergalingai 
švenčia savo pasiliuosavimo 
vado Lenino atmintį. Buržu
azinėse gi šalyse darbinin
kai, jį minėdami, išreiškia 
giliausią pasitikėiimą ir pa-1 
siryžimą. kad leninizmo švy
turį sekdami ir jie tikrai su
triuškins savo išnaudotojų 
ir pavergėjų viešpatavimą ir su CuVraus trusto 
patys paims galią į savo fajg gengsteriais, vientis 
rankas. • , dauža užmuštas; dau

Sykiu su Sovietu šalies jr darbininkų sužeista. į 
viso pasaulio darbininkais, bernatorius sumobilizavo^i, 
todėl, šiandien ir Amerikos sa mi]iciją prieš . Btreifae- 

■ .rius; daro užpuolimus ant

Hauptaianno Advokat Sariutvadustrų ir J V A-

galę, einant Lenino nurody
tais keliais. ' > r:

i

Porto Rico Darbininkų | 
Visuotinas Streikas H 
Eina Vis Smarkyn i ‘ i

SAN JUAN. — Auga ir ■! 
smarkėja visuotinas stręS* 
kas cukraus plantacijų laū* ; 
kų darbininkų Porto Rico, ' 
Amerikos pavergtoj saloj. 

| Jiems pritardami sustreika-*' > ’ 
vo laivakroviai. StrėiŪife-’ 
riai reikalauja pridėti algos.

Darbininkų sušjkirtįt^ę

Į

*
į
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Pridengia Lindberghą
FLEMINGTON, N. J. — 

Kaip norėtų išteisinti hitle- 
rietį Hauntmanną jo advo
katas Reilly, bet sykiu Reil
ly stengiasi auginti ir 
Lindbergho garbę. 
Lindberghas yra “didvyris 
faš^^ėianči11

Kirviu Kovoja Prieš : 
Gimdymo Kontrolę

RIDGEFIELD, N. J. -r-

Anglijoje prie kapitalistų 
reakcinės spaudas prisidėjo 
melų kampanijoje prieš So
vietų Sąjungą ir darbiečių or
ganas “Daily Herald.” Londo
ne masinis darbininkų susirin
kimas pasilakė už Sovietų Są
jungą, užgyrė teroristų šau
dymą ir pasmerkė “Daily Her- 
aldą” kartu su kapitalistine 
spaudą. Tas parodo, kad dar
bininkai yra su Sovietų Sąjun
ga, o socialistuojanti darbie
čių vadai.su kapitalistais.

Lenino vardo knygynas 
Maskvoje turi 5,800,000 kny
gų. Vien 1934 metais jo kny
gų kiekis paąugo ant 110,000 
tomų. Tai yra vienas iš svar
biausių ir didžiausių pasauly
je knygynų.

Istanbul. — Dar pirmą 
kartą Turkijos istorijon mo
terys dabar balsuoja šalies 
seimo rinkimuose.

Mat. Katalikė Adelaide Kenna, 
”, 49 metų senmergė, paleido 
-J kirvi į vienos vaistinčs lam

siu veikimo vakchanalijų” save patenkinančius kritikus, ,pitalistų. Todėl Reilly’ui kur jinai nužiūrėjo kn- 
kaip Leninas. Atsimenu, kuomet laike vieno pasitarimo,' v 1
atsakydamas į vieno iš draugų pastabą, kad “po revoliu
cijos turi susidaryti normali tvarka”, Leninas sarkastiš
kai pastebėjo: “Vargas, jei žmones, norinti būti revoliu
cionieriais, užmiršta, kad labiausiai normali tvarka isto
rijoj yra revoliucinė tvarka.”

Iš čia kilo pas Leniną neigimas visų tų, kas stengės iš- 
augšto žiūrėti į mases ir mokyti jas iš knygelių. Iš čia 
kilo nenuilstamai Lenino skelbiamas mokslas: mokytis iš 
masių, suprasti jų veikimus, uoliai nagrinėti masių ko-' 
vos praktinį prityrimą.m ■ . ,

- "Tikėjimas į ųiasių tvėrybos jėgas, — tai ta pati Lenino 
veikime ypatybė, kuri duodavo japi p-alimybės suprasti 
savaiminga (gaivalinį) judėjimą ir nukreipti jį į proleta
rinės revoliucijos vagą.- ’

Sausio 4 dieną sukako 30 
metų nuo pradžios leisti bol
ševikų laikraštį “Vperiod.” 
Kada “Iskra” pateko į men
ševikų rapkas, tai Leninas pa
rašė brošiūrą: “žingsnys Pir
myn; Du—Atgal.” Vėliau bol
ševikai susigriebė, surinko jė
gas, užtektinai pinigų, ir pra
dėjo leisti laikraštuką “Vpe-

Visa “čeliuskino” įgula bu
vo išgelbėta Sovietų sugabių 
orlaivininkų, ką nebūtų galė
jus atlikti nei viena kita ša
lis. “Čeliuskino” įvykių svar
bos apibūdinimui išleista trys 
didelės knygos. Vienoje apra
šoma jo kelionė, kitoje—kaip 
jo įgula buvo ir gyveno 2 mė
nesius ant ledo, ir trečioje— 
kaip čeliuskiniečiai buvo iš
gelbėti. Viso- atspausdinta 
300,000 egzempliorių, tai yra 
kiekvienos knygos po 100,000 
kopijų, ir jos labai gerai pla
tinasi. Vien Raudonoji Armija 
pasiėmė 75,000 knygų.

SKAITYKITE “INNI
NAS” KNYGĄ

Amerikos Lietuviu Darbi
ninku Literatūros Draugijos 
yra Pleištą knyga “Leninas 
Jo Gyvenimas ir Darbai.” 
Knyga turi 431 puslapiu, 
gražiai apdaryta raudonais 
audeklo viršais, su Lenino 
atvaizdu. Ši knyga yra ne 
vien aprašymas Lenino gy
venimo, bet kartu yra istori
ja Rusijos darbininkų judė
jimo ir trumpa sutrauka a- 
belno Lenino mokslo visais 
pamatiniais klausimais. Ją 
reikia ne vien skaityti, bet 
studijoti. Gaunama ALDLD 
centre.

Klerikalai Kovoja už Jaunam Šokikui Paliko 
Da Miiionu Dolerių

pradėjo nesisekti Hauntma-1M tai įtaisą, su kurio pagel- 
nno apgynimas. Reilly, 'ba galima esą ansisau^ot 
pav., iš pradžių įtarė, kadjnuo nege’stinu kūdikių ęrim- 

;netoli Lindberghų buveinės Idymo. Jinai ir akmenimis 
atkastas lavonukas priklau- Į bombardavo tokius “dru^- 
sė nelegaliam vaikui, kurį storių” langus. Tapo areš- 
Lindberghas įtaisęs savo 
slaugei Betty Gow; kad tai 
buvo visai ne Lindberghų 
vaikas, kurį pagrobė žmo^-
vagiai. Pereitą savaitę le-~ je^n ji yra tnkia lyti^ 
Reilly pridavė įrodymus,! kai nekalta mergeiė?
kad Lindberghų vaikas bu- j 
vo keturiais coliais trum-; ’

teŽS m*** Numirė Draugi 
Šimkų Sūnus Normantas

tuota.
Bet klausimas, kaip ii ži

nojo, kad tas bei kitas daik
tas tinka p-imdymu kontro-

Jannamečiy Darba
ALBANY, N. Y. — Newi. MONTE CARLO. — Tū- 

Yorko valstijos seimui yra la Marie Van Baele mirda- 
įnešta sumanymas uždrausti ma paliko $2,000,000 savo 
jaunamečių vaikų darba fa- “draugui” jaunam brazilie- 
brikuose ir šiaip įvairiose čiui šokikui L. B. della 
įstaigose. Prieš ta suman57- Guarda. Matomai, buvo jos 
'mą labiausia kovoja katali- draugas “iš visų pusių.” 
kų dvasiškiai. Jie organi-, -------------------
zuoia delegacijas su reika
lavimu, kad nebūtu anribo- _____ _
jama vaikų “teisė” dirbti; cb., 474 W. Broadway. New 
siunčia seimui protestus ir Yorke, ir pasigrėbė $1,203 pi- 
kitaip kovoja už palaikymą nigų, kurie buvo atgabenti al- 
mažamečių vaikų vergijos. Igų išmokėjimui. 

(f

Vacriai užpuolė du algų iš- 
mokėtojus Owen and Trao-en

Bet dabar Reilly jau bando 
praleisti ši įrodymą. nes del 
to galėtų nupult Lindbergho 
garbe, kaipo “pavvzdingo” 
vyro. Pirmiau Reilly buvo 
nurodęs, jog Lindberghų 
vaikas galėjo būt patiems 
tėvams nepageidaujamas, 
kaipo kurčias, nebvlys ir su 
nenormaliai didelėmis kojo-|nė 
mis. Dabar Reilly ir apie 
tai nešneka.

Savsio 19 d netikėtai numi
rė Normantas Šimkus, 10 me
tų amžiaus, sūnus #<Laisvės” 
skaitytojų, dd. Šimkų. Laido- 

j tuvės bus antradieni, sausio 
22 d. Palaidos laisvose tauti- 

[ness kapinėse. Kūnas paiar- 
vuotas po numeriu 1331 Goe
bel Street, N. S. Pittsburgh,

Phila. Teatro Gaisras
PHILADELPHIA, Pa. — 

Laike burlesko vaidinimo 
Shuberto teatre kilo gaisras.

ė

Virš 1,000 žiūrovų išsigelbė
jo; aptroško tik vienas teat
ro darbininkas. Sudegė 
“steičius.”

vadai.su
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Kai Kurios Mintys Apie W ashing - 
;. • > fono Kongresą

| | I t ‘ į.
Wajsįiiįigtęno; Darbininkų ’Kongrese, 

kaip jau buvo rašyta, dalyvavo visa eilė 
ne tiktai žymių darbininkų vadų, susiri
šusių su politinėmis partijomis ir darbo 
unijomis, bet i" paskubusių intelektualų, 
bei profesionalų, kurie vienaip ar kitaip 
prisidėjo prie padarymo kongreso pasek- 

jmingu. .
Aišku, negi yra galima čia surašyti vi

sų jų kalbas, bei paduoti ilgas ištraukas 
iš jų kalbų. Reikia atsiminti, kad darė 
pranešimus kelios dešimtys asmenų. Už- 
rekordavimui to, kas ką kalbėjo, reikėtų 
išleisti atskira knyga; mūsų laikraštyj 

>, tas neįmanoma.
Tačiaus tenka kai kas pasakyti apie 

kai kurių žmonių kalbas, patiektas kong
rese. Kongreso rengėjai pakvietė įvai
rius ekspertus padaryti pranešimus apie 
tam tikras sritis, liečiančias socialę ap- 
draudą ir kovą už ją.

Štai, kalba profesorė (berods Dorothy 
Douglas) iš Smith College. Jinai aiški
na apie socialę apdraudą Anglijoj, kaip 
ji ten veikia, kaip ten ji buvo įvesta ir 
kitus dalykus, surištus su socialę apdrau- 
da. Anglijoj, pasirodo, socialė apdrauda, 
kuri buvo įvesta karo metu, nėra mums 
pavyzdys, kadangi ten dalis jos yra su
versta ant pačių darbininkų pečių. Pa7 . 
gailaus,'nė fasi socialę apdrauda naudo
jasi ir Sumos, kurias darbinihkai gauna 
sulyg tuo įstatymu, yra labai mažos, iš 
kurių/‘neįmanoma - žmoniškiau pragy- 
ventt> - •- 35JD

DR. GILLMAN, iš City College, New 
Ybrkc, darė pranešimą apie socialę ap
draudą Vokietijoj ir Sovietų Sąjungoj. 
Vokietiją, žinoma, dr. Gillman paėmė 
pirm-fašistinę, kadangi dabartinėj, Hitle
rio toriojamoj Vokietijoj, socialės ap- 
draudos nėra, o jei ji yra, tai labai mi- 
zerna, nes šių dienų Vokietijos darbo 
žmonių gyvenimas apskritai nuvarytas 
nepaprastai žemam laipsny j.

Sovietų ’Sąjungoj socialė apdrauda pa
dengia viską, bet ten, kaip jis trumpai 
priminė, valdo patys darbininkai ir todėl 
mes čia, Amerikoj, negalime susilyginti 
su Sovietų Sąjungos darbininkais, iki gy
vename kapitalistinėj sistemoj.

Padarė pranešimą advokatas LEO. J. 
LINDER, iš New Yorko. Jis kalbėjo te
moje, ar H. R. 2827 yra konstitucinis? 
Mat, daugelis žmonių, ypačiai iš kongres- 
manų ir ADF viršininkų, skelbia, kad, 
girdi, šis bilius nebūtų blogas, bet jo ne
galima bus padaryti įstatymu, nes jis nė
ra konstitucinis. Todėl šis advokatas, 
kaipo žymus Tarptautinės Juristų Są-

* jungos narys, atsistojo kongrese ir dėstė 
mūsų biliaus konstitucingumą.

Adv. Linder pačioj savo kalbos pra
džioj padarė pareiškimą, kad Jungtinių 
Valstijų konstitucija suteikia kongresui 
teisę5 “uždėti ir kolektuoti taksus, mokėti 4 
skolas ir rūpintis bendru Jungtinių Vįfe-* 
tijų labu.” . Savo sprendimuos, Jungti-* 
nių Valstijų augšoiausias teismas (Su-« 
gar Bouty Byloje) -patvarkė, kad kongre-

• sas gali leisti, pinigus bile tikslui, kuris 
tiktai išrodo liečiąs “bendrą gerbūvį.”
. Ir taip,'adv. Linder, imdamas punktą 
po punkto, sprendimą teismo po sprendi
mo, įrodinėjo, kad netgi einant tom tai
syklėm ir padavadijimais, kuriais dabar
tinis- Jungtinių Valstijų kongresas nau
dojasi- savo darbuos, Darbininkų Bedar
bėj it Socialės Apdraudos Bilius yra pil-

į flai konstitucinis.
Žinoma, po jo kalbėjusieji kiti kalbėto

jai griežtai pastatė klausimą iš kitos pu- 
' sės: Na, o jeigu jis nėra konstitucinis, tai 
kas tupmet daryti ? Milionams masių ba
dauti ar taisyti šalies konstituciją? ži
noma, kad reikalinga imtis pastarojo 
žingsnio. Darbininkams, pagalinus, ne

turi tas Liausimas rūpėti. Jiems turi rū
pėti, kaip pataisyti gyvenimas, kąip iš-: 
gelbėti milionus darbo žmonių iš skurdo,1 
vargo ir net bado, į kurį atvedė esamoji 
sistema. Jeigu šalies konstitucija stovi 
kelyje darbininkų klasės žygiavimo į ap
rūpinimą savo gyvenimo, tai ji kuovei- 
kiausiai turi būti pakeista!

Šitaip klausimas buvo pastatytas Wa- 
shingtono Darbininkų Kongrese!

Mary Van Kleeck Kalba
Labai plačiai ir išsamiai kalbėjo Mary 

Van Kleeck. Apie šitą moteriškę tenka 
pasakyti keli žodžiai. Jinai yra direkto
rė Industrial Studies of the Russell Sage 
Foundation, New Yorke. 1921 metais, 
šalies prezidentas Hardingas ją buvo pa
skyręs tam tikros konferencijos, kuri ri
šo bedarbės reikalus, nare. Vėliau ša- 

• lies prez. Hoover Miss Kleeck paskyrė 
Bedarbės ir Biznio klausimų studijavi
mo komisijon. Be to, Miss Kleeck buvo 
Smith Kolegijos direktorė ir yra nare 
Amerikos Mokslo Plėtotės Susivienijimo 
(American Association of Advancement 
of Science). 1931 metais ši moteriškė da
lyvavo Pasaulio Visuomeniniam Ekono
miniam Kongrese, Hollandijoj, ir ten vai
dino svarbų vaidmenį. Be šito, kas su
minėta, Miss Kleeck buvo visoj eilėj kitų 
įvairių atsakomingų vietų, žinomų nacio- 
naliai. Tai viena iš žymiųjų Amerikos 
moterų intelektualių, dalyvaujančių vi
suomeniškuos darbuos ir veikloj.

Jinai susidomėjo Darbininkų Bedarbėj 
ir Socialės Apdraudos Bilium ir pasirįžo 
kovoti už padarymą jo šalies įstatymu. 
Jinai pareiškė, kad dėsianti visas savo 
pajėgas tam, idant įtraukus kuoplačiau- 
sius sluogsnius Amerikos intelektualų ir 
profesionalų į šį didelį darbą. Jos nuo
mone, atėjo valanda, kada Amerikos visi 
darbo žmonės, tiek rankų, tiek proto turi 
nelaukti nei valandėlės, bet'dirbti, nes vi
sų jų reikalai supuola. Daugiau: Miss 
Kleeck pareiškė, kad šituos darbuos va
dovaujančią rolę turi vaidinti fabrikų 
darbininkai, rankų darbininkai, o inte
lektualai tiktai tegali būti proletariato 
talkininkai. . ’

Nereikia nei sakyti, kad šitos žymios 
moteriškės ir veikėjos tokia viėša dekla
racija sukėlė' kongrese didelio pritarimo 
ir net ovacijų ir tai parodo, jog kalbėto
ja reiškė ne tiktai savo nuomonę, bet 
nuomonę tūkstančių kitų intelektualų.

Jinai davė gilų analizą esamosios pa
dėties, tolydžio nurodė, kad H. R. 2827 
bilius įneša eilę naujų principų Ameri
kos ūkiškoj (ekonomiškoj) sistemoj. Pa
imdama kiekvieną iš jų atskirai, p-lė 
Kleeck atsargiai ir pamatiniai juos luk
šteno.

Kai kurie, pasak jos, gal būt priešta
raus prieš tą Darbininkų Bedarbėj ir So
cialūs Apdraudos Biliaus principą, kuris 
stoja už tai, kad patys darbininkai per 
savo atstovus kontroliuotų ir tvarkytų jo 
įeigas ir išmokėjimus. Kaip tas galima 
padaryti ? Turėtų būti paskirta tam tik- , 
ra iš atatinkamų darbininkų organizaci
jų atstovii komisija, kuri kontroliuotų vi
są biznį. Kai kuriems gal būt išrodys 
tokis dalykas labai naujas ir neįmano
mas. Bet, paima kalbėtoja NRA ir tos 
įstaigos darbus. Ten kaip tik panašiai 
daroma: veikia speciali komisija, į kurią 
įeina įvairių grupių atstovai ir per ją 
tvarkoma daug darbų, liečiančių samdy
tojų ir samdomųjų santikius.

Kitais žodžiais, pasak Miss Mary Van 
Kleeck, kiekvienas Darbininkų Biliuj da
lykas yra pravestinas ir bus praveda
mas, jei tiktai bus pajėga, kuri tuo reika
lu rūpintųsi, kurį kpvotų už biliaus] pra-~ 
įvedimą. O pajėga—yra. Jinai keri eilėje ; 
milionų darbininkų ir intelektualų. Vis
kas, ko reikia,—organizuotumas, pasirįži- 
mas, kova. Darbininkų klasė—vieninte
lė klasė, kovojanti už progresą, sturpian- 
;ti visą žmoniją linkui naujų visuomeniš
kų pakaitų, todėl su šita klase intelektua
lai ir profesionalai, kuriuos Van Kleeck 
atstovauja, turi sudaryti glaudžią sąjun
gą ir žygiuoti pirmyn!

Lietuviai profesionalai, kurių daugelis 
skursta podraug su tūkstančiais lietuvių 
darbininkų, turėtų pasekti pavyzdžiu ši
tos žymios moteriškės ir dėtis podraug 
su darbininkų klase už pravedimą bedar
bėj ir socialės apdraudos samdytojų kla
sės ir valdžios lėšomis !

Lietuvių darbininkų pareiga traukti 
profesionalus, kaipo talkininkus šitam 
darbui. R. M.

ąpvįikščioj&me vienuolikos 
metų sukaktį nuo mirties Lenino, to di-

• džiojo proletariato vado ir mokytojo. 
Kiekvienos dienos įvykiai ne tik Sovietų 
Sąjungoje, bet visam pasaulyje patvirti
na jo genijališkumą ir jo mokymų teisin
gumą. Lenino vardas šiandien yra ant 
lūpų milionų darbininkų ir kolonijų pa
vergtų žmonių. Kova prieš išnaudojimą 
ir pavergimą,- kova prieš kapitalizmą ir 
už komunizmą verda visuose pasaulio 
kampuose po marksizmo-leninizmo vėlia
va. Penkiasdešimt šešios komunistų par
tijos skelbia tą mokslą. Vienas šeštada
lis pasaulio (didžioji Sovietų Sąjunga) 
jau būdavo j a komunizmą. '

Tai milžiniški laimėjimai ir atsiekimai 
pavergtųjų kovoje prieš išnaudotojus. 
Jau toli pasaulio1 darbininkų klasė paėjus 

, linkui pasiliuosavimo. Kapitalizmas Vi
sur drebą prieš komunistinę revoliuciją!

Bet, dar toli turime ,marsupti, ypatin-, 
gai tokiose stambaus kapitalo šalyse, kaip 
Amerikoje, Anglijoje, Francijoje, Vokie
tijoj, Japonijoj. Leninizmas, Lenino mo
kymai, šviečia mums ’tą kelią. Nesulai
kys mūsų nė fašizmo audros, nė Roose- 
veltų demagogijos!

Leninas sukritikavo ir nuplėšė kaukę 
visiems marksizmo darkytojams. Jisai 
išvystė Markso ir Engelso mokymus ir 
parodė darbininkams tuos kelius, kuriais 
jiems reikia eiti prie nuvertimo imperia
listinio kapitalizmo. Nuvertimui kapita
lizmo, pasiliuosavimui iš po priespaudos 
reikia proletarinės revoliucijos. Proleta
rinė revoliucija įsteigs proletarinę dikta
tūrą, nusavins buržujus ir visus išnau
dotojus, konfiskuos jų turtus ir paves

darbo visuomenei. Tada prasidės būdavo
jimas socializmo-komunizmo. Bet tas at
siekti negalima be tvirtos, klasiniai są
moningos, disciplinuotos Bolševiką-Ko- 
munistų Partijos. Tiktai tokios partijos 
vadovybėje proletariatas galės atlikti sa- * 
vo istorinę misiją!

Taip mokino Leninas. Tais keliais lai
mėjo vįeno šeštadalio pasaulio darbinin
kai ir valstiečiai. Tiktai tuo keliu lai
mės Jungtinių Valstijų darbininkų klasė.

Būdavo j imas revoliucinės Komunistų 
Partijos, plėtimas jos įtakos ir veikimo 
darbo masėse, mokinimas ir ruošimas tų 
masių proletarinei revoliucijai, dalyvau
jant su jomis ir vadovaujant joms kasdie
ninėse kovose, štai tie mūsų didieji dar
bai.

Vienuolika metų be Lenino! Leninui 
mirus, ramiai atsiduso pasaulio kapitalis
tai, manydami, kad tai jau bus galas bol- 
ševizmui-komunizmui, galas Sovietų Są
jungai. Bet jie skaudžiai apsiriko. Le
ninas paliko Sovietų Sąjungos Komunis
tų Partiją ir Komunistų Internacionalą, 
kūnytojus jo mokslo . Leninas mirė, bet 
leninizmas gyvuoja! Prie komunistinio 
judėjimo vairo atsistojo draugas Stali
nas, geriausias ir ištikimiausias Lenino 
mokinys. Kiekviena epocha, kiekvienas 
istorinis laikotarpis klasių kovoje pagim
do savo vadus, savo genijus. 1848 metų 
gadynėje buvo Marksas ir Engelsas, 1917 
metų gadynėje buvo Leninas, 1935 metų 
gadynėje yra Stalinas. Kokios milžiniš
kos figūros!

Lietuviai darbininkai! Stokite į Ame
rikos Komunistų Partijos eiles. Kovoki
me prieš išnaudotojus. Suvienykime sa
vo spėkas po marksizmo-leninizmo vėlia
va kovai už pasiliuosavimą!

Užtemo Skaisčioji
Žmonijos Žvaigždė

Pareiškimas Kongreso Visos Socialistinių Sovietų Respubli- 
' kų Sąjungos delei Lenino Mirties, 1924 m.

Mes laidojanie Leniną. Nete-išmintingąjį vadą, 
kome darbininkų revoliucijos! 
genijaus.. Mirė jo didžipji iš
mintis ir narsa.,, Šimtai milionų 
darbininkų, valstiečių ir koloni
jų vergų apgailestauja mirtį ga
lingojo vado. Rusijos darbo 
žmonės, kuriuos jis suvienijo ir 
kuriems jis vadovavo pergalin
goje kovoje ir visuose pavojuo
se, šimtais tūkstančių susispie
tė apie jo paskutinio atsilsio 
vietą.

Iš viso pasaulio plaukia banga 
raudų, liūdėsio ir gailesčio. Jo 
priešai, prieš kuriuos jis vedė

Stebėtinai 
istoriniai jungiasi visi prispaus
tieji, visi pavergtieji, visi dar
biniu.,—ir tame glūdi Užitikri- ! 
nimas, kad bus nugalėtas kapi-' 
talas, ta velniškoji kliūtis, pa- I 
stojanti kelią visuotinam - pro
gresui.

Leninas buvo neužgesinamas 1 
vulkanas (ugniakalnis) revoliu-; 
cinės energijos; iš jo plaukė tik-! 
ra jūra požeminės revoliucinės 
lavos. Leninas turėjo viską, 
kas geriausia iš senosios kultū
ros; tačiaus jis pasiėmė galin
gąjį įrankį marksistinės teori- 

liepsnojančią revoliucinę kovą, Įjos, jis, vyras audrų ir griausti- 
ir tie noroms-nenoroms žemyn'nio, ir privedė viską-triuškinan- 
palenkia savo vėliavas. Visi jčias minias prie akmeninio 
mato, jog užtemo skaisčioji kranto pasekmingo revoliucinio1 
žmonijos žvaigždė. Bet ir iš žygio, 
grabo Leninas atsistoja visu sa
vo milžinišku dydžiu priešais'numatyt būsimus įvykius; jis 
visą pasaulį. Ant naujosios ga- turėjo neapsakomą gabumą or- 
dynės rubežių jis stovės per ganizuot minias, gabumą, kurs 
šimtmečius, kaipo didžioji figū- yra stačiai nesuprantamas. Jis 
ra. Nes Leninas buvo ir bus, Į buvo didžiausias vadas visų ša- 
net ir po savo kūno mirčiai, jlių, visų laikų ir visų tautų. .Jis 
naujosios žmonijos viešpats, jos j buvo naujosios žmonijos vieš- 
žvalgas, pranašas ir kūrėjas.'pats, pasaulio liuosuotojas. 
Nuo amžiaus iki amžiaus juk tę
siasi žmonijos pastangos pasi- gyvuoja milionuose širdžių, gy- 

l'vuoja didžiojoj sąjungoj darbi
ninkų, valstiečių, proletariato ir 
prispaustųjų tautų; gyvuoja 
bendroje (kolektinėje) išminty
je Komunistų Partijos; gyvuo
ja darbininkų diktatūroje, kurią 
jis pastatė, diktatūroje drūtoje 
ir. gręsmingoje, ant Europos ir 
Azijos sienų.

’ Senasis pasaulis miršta. Šu
tų vergų senovinių imperijos ko- naikinta, sulamdyta ir sukone- 
lonijų proletariatas, kuris pa- veikta guli Europa, ta žiloji mo- 
ėmė į savo rankas naująjį gyve-' čiutė kapitalistinės civilizacijos, 
nimą ir savo istorinio likimo va-! Europos kapitalas per šimtme- 
dovybę. Dar pirmą'syk žmoni-*,čius veikė, pasiekdamas darbi- 
jos istorijoj tos darbo minios 
pasiekė pakankamos sau galios. 
Taip, jos gali laimėti pergales. 
Taip, jos gali paauksuoti ir auk
suoja darbo karaliją, apie kurią 
svajojo geriausios ir gabiausios 
žmonijos .dvasios. Ilgai paverg
tos Azijoj tautos Leniną paskel
bė tėvu tos naujos žmonijos. 
Europos ir Amerikos, tų di- 
'džiausiy civilizuotų šiandieninių 
kontinentų (sausžemių), revo
liucinis proletariatas žiūri į Le
niną. kaipo į savo m.ylimąjį ir

Jis turėjo milžinišką gabumą

vadovauja ir jungia šimtus

palies rūme per pasaulio karą. 
Velniškoji Velniškoji kapitalo 
mašina, sukratyta ir svyruo
janti, neužilgo subyrės į kąs
nelius. Bet šiandieną Europos 
kapitalas kol kas dar laikosi, 
ir tik viena jėga, pergalingas 
milžinas-liuosuotojas tegali jį 
šalin nušluoti. Ta jėga tai yra 
darbo minios—-tai energija ir, 
pasiryžusi darbininkų klasė

Dvasiniu vadu tos žmonijos >. 
masės buvo mūsų draugas Le
ninas. Jis turėjo raktą į dvasią 
visų darbininkų ir valstiečių. 
Strigdamas į širdies gelmes tų 
žmonijos sluogsnių, jis sužadi
no jų sąmonę, jų klasinį ins- ■■ 
tinktą (nujautimą) ir įstatė į 
kelią labiausiai paniekintus ir ' 

| prispaustus, šio pasaulio ga
liūnams jis metė į veidą pa- 
prastą ir beprotiškai drąsų ... 
obalsį: “Visa galia Sovie
tams,”—ir stojosi stebuklas.

Mūsų (Sovietinių) valsty- 
bių sąjunga auga ir drūtėja. 
Išjudinami į naująjį gyveni- 
mą iš pačių savo gilumų žmo- • 
nes, darbininkai, darbininkės, 
valstiečiai, valstietės. Juo go
džiau, juo drąsiau jie stveriast 
už valdžios galios ir žingsnis > 
po žingsnio naikina senus, su
klypusius, beverčius dalykus. 
Po kruvinų kovų,-mūsų šalis . 
drūtai stovi ant kojų, ir auga 
darbininkų ir valstiečių vifeš- 
patystė.

Netekdami Lenino, mes pra
radome mylimąjį kapitoną 
mūsų laivo. Tas nuostolis yra 
neužpildomas. Nes visame pa
saulyje niekad dąr nebuvo to
kio šviesaus pasišventimo, to
kio galingo pasiryžimo, tokios 
nepalenkiamos valios, kaip / 
kad pas Leniną, kuris saugiai 
išvedė mūsų valdžią per ar- - 
šiausius jos pavojus.

Bet jo darbas pastatytas 
ant tikro kelio. Šimtai tūks
tančių Vladimiro Iljičo (Leni
no) draugų drūčiai paturi jo •; 
galingą vėliavą. Milionai da
bar negali kjtaip pralaimėti, 
nebent patys būtų susnūdę. 
Lenino darbas jau ir dabar 
keičia visą pasaulį. :

Draugai ir broliai, augščiau 
iškelkite mūsų raudonąją vė- 
liavą. Lai jums bus nežinomas 
joks dvejojimas kovoje del 
laisvės. Proletariatas niekad 
negali pralaimėti. “Visų šalių 
proletarai, vienykitės!”

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

Telephone: Humboldt 2-7964 •

DARBININKU
SVEIKATA

Riebulė Mergutė. Aknė.

Drauge gydytojau, aš 
tau “Laisvę”/ ir prašau 
patarimo. Būsiu už tai 
jums dėkinga.

Aš esu mergaitė 21
amžiaus, 5 pėdų ūgio, o sveriu 
net 140 svarų. Aš norėčiau ?A-\ 
noti, kas man būtų galima;

, ir užbaltinta, bulvės, saldainės
. . ir t.t. Bendrai, Jūs visai ne- _ skai-1 ,daug

JUSU;
labai

tevartokite angliavan- 
džių (carbohydrates)— skro

i bylų, krakmolų ir saldimų, 
! taipgi riebalų.
I Galite sau pakankamai var
toti kiaušinių, liesos mėsos, • 

! pieno, sūrio, žuvų ir pusėtinai 
vartoti,“kad“numetu/ b/nt da- įd«u« d?ržo,vių, VaI’ '•
lį savo svorio. Regis, aš ne-, 
valgau jokių tokių valgių, 
kurie padaro žmogų riebų, o

metu

Leninas mirė. Bet Leninas • pavargusi, sunki.

liuosuoti nuo persekiojimų, ver
gijos ir priespaudos.

Dar pirmą sykį žmonijos is
torijoj prispaustųjų klasės, sto
jusios kovos laukan, laimėjo 
pergalę. Dar pirmą syk jos ap- 
šajrvojo savo pergalę plieniniais

; šapvafe proletariato'diktatūros;
Jds • buvo dar piririutin. miestų, 
skurdžių valstiečių ir paniekiu- 
f ' ’ ' ‘
lonijų proletariatas, kuris pa- veikta guli Europa, ta žiloji mo-

1 gykite bendrai truputį ma- 
' žiau, negu pirmiau, o darbuo- 

J kitės, judėkite daug daugiau, 
vis'dėlto "aš'nesida“r“au‘iiesėnė Dažniau eil(ite Pasivaikščioti, 
ir gana. Ir aš jaučiuos tokia Pasimankštyti, pašokti. Gil.a.

i pakvėpuokite pilvu, bent po 
‘100 kartų kas diena, kad ir ..
nevienu gaištu, bet pakaito
mis. a

Jums, tur būt, silpnokai vei- . 
kia skydinė liauka. Bus Jums

Thyroid tab-

Ir man veidą išberia priešJ - . • - . | XIVpat mėnesines ir po menesi- «rni 
nių. Nuo ko tai galėtų būti, iri 
ką aš galėčiau daryti, kad ma-| 
no veido taip nebertų ? Man .
tai padaro daug nemalonumo. Įiau ing^/inį1r. , nlets, gr. y2, P. D. and Co., 100

Atsakymas

Gerai, Drauge, šį-tą

ninku rankomis technikos stebu
klų, gyvendamas pilnoje dienos 
šviesoje, vergdamas milionus, 
uždedamas geležies jungą ant 
abiejų pusių žemės skritulio. 
Per šimtmečius jis sudrūtino sa
vo viešpatystę ant žemės, vieš
patystę žiaurumo, priespaudos, 
kraujo, vergijos ir teroro.

Bet sugautas savo paties tin
kle, panaudodamas išsilavinimą 
ir techniką moksliš. naikini
mui paties savęs, tas kapitalas, 
praardė milžinišką plyšį savo

tablets.” Imkite po vieną prieš 
Jums-vald, Per kokį m'ėnesį. Būtų ’ 

patarsiu. Sulig savo ūgiu Jūs i geraL^ums subesėti bent poia 
truptėlį sunkoka. Bet gal JūsĮ8™^ kas.s^alt§’ ko1 dae1^. •, 
esate platokų kaulų, plačių-|*ki sau. Pritinkamo syono. Jei- ,, 
rėmų, tai labai daug suliesėti kaip, vėliau galėtute imti 
būtų negerai ir nedailu. Jau-j’1’ PO. dvi tableti pueš va g}, 
nai mergaitei visuomet geriau/ keletą mėnesių, žinoma, im i- 
ir gražiau yra truputį riebulei !te iodo’ P° kas pora die- ‘ 
būti, negu kad sausai, lieknai, j nih
be atatinkamų apvalainumų. 
Ot, jau pagyvenusiam žmogui, 
ar tai vyrui ar moteriai, tai 
jau geriau būti liesam.

Jūs sakote, nevalgote tokių 
valgių, kurie padaro žmogų 
riebų. Abejoju, ar tikrai Jūs 
susilaikote nuo tokios rūšies 
valgių, kaip riebalai, taukai, 
daug sviesto bei grietinės, py
ragai, duona, tyrės, pudingai, 
minkšti gėrimai, sodės, kava 
bei arbata gerokai pasaldyta vartotu m M.

Tatai gerai atsilieps ir į Jū-, . 
su mėnesines ir sumažins tuos 
pučkus — aknę. Be to, vei- • 
dą galite vilgyti kas vakaras, 
ant nakties, gliceriną ir paskui 
išbarstykite borinės rūkšties 
miltukais.

Dėl viso ko, imkite mielių 
po plytelę kas diena ir “hali- 
ver oil with viosterol 250 D.” »'• 
po/10-15 lašų kas diena, ypač 
jei mažai sviesto ir grietinės ‘
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Mano Balsas iš Lietu 
vos Kalėjimų Urvo

LAISVĖ

kapų ir vienon duobėn apka
sė.. .

Areštavo Mokytoją
Lapkričio mėnesį, nakties lal

Šis Tas iš Dzūkijos 
Kampo

Tuo metu badavo du rev. polit
kaliniai Kaganas ir Jankusas, 
kurie buvo pasmerkti sušaudyti, 
šlykščiai sumušti ir įmesti į 
karcerį.

Dar iki šiol gyvi, giliai į at
mintį įstrigę, akims neįprasti 
badavimo vaizdai. Sugulę, bejė
giai, fašistų budelių ir bado nu
kankinti draugai. Išgeltę, be la
šelio kraujo veidai. Sučiauptos, 

mais. šimtai gei iausių Lietu\ os sininkas Reikalą liko pasalintas išdžiūvusios lūpos t 
dai bininkų klesos ir jos avan- ir jo vieton paskirta buvęs giliai įdubusios akys, kuriose 
gardo LKP. kovotojų, patekę į drausmės bataliono vadas ma- nuolatos dega tvirto ir vieningo 
sunkią fašistų nelaisvę liko su- I joras Šalkauskas, šis suzvėrėjęs 1 pasiryžimo ugnelė.

Tokiose sąlygose kenčia ir ko- ----- — ---- #------------ 1--------------------------
pradėjo.voja šimtai geriausių Lietuvos tiks, patalpinsi į darbinin- sus sumišimas: 
)ie save darbininkų klesos valstiečių ir kišką laikraštį, na, tai mane mas, veiksmas 
sietuvoj 'inteligentijos revoliucinių be- tas ir paakvatino būt korės- mas, gyvulių 1

Septynių metų fašistų dikta
tūros viešpatavimas

Greit po šio badavimo fašistų 
Lietuvoj, valdžia ėmė ruoštis naujiems 

pasižymėjo daugkartiniais re-'puolimams prieš rev. politkali- 
voliucinių politkalinių badavi- nius. Senas Kauno kalėjimo vir-

kaustyti ir gyvi palaidoti į mū
rinius grabus—kalėjimus. Die
ną-naktį jie kankinami pačiais 
žiauriausiais būdais, kuriuos su
galvoja tik fašistų valdžia ir 
kruvini jų ekzekutoriai. Fašistų 
budeliai nežiūri savo aukų ly
ties, amžiau’s, sveikatos. Jie 
žiūri vien jų ištikimybės darbi- ką, Jatulį, Baltrušį, 
ninku klesai, komunizmui.

19~9 metų padėtis, privertusi | kalinių mušimai, knnnuiuua* 
143 Kauno kalėjimo revoliuci-'pasidarė kasdieniniu reiškiniu, 
nius politkalinius išstoti su pro
testu, badavimu išreikalauti ge
resnių kaliniams sąlygų, buvo 
gana sunki. Politinių kalinių 
kameros buvo prikimštos: vie
toj 12-13 žmonių, talpindavo po 
22-23 žmones. Kameros šaltos, 
žiemą veik nekūrenamos, oras 
dulkėtas, tvankus, o tyru oru 
pakvėpuoti, kieme pasivaikščioti 
leisdavo labai trumpam laikui.

Negeresnė padėtis buvo su 
maistu. Juodos kavos puodelis 
ir šmotelis duonos ryte, lėkštė 
pasmirdusių burokų pietums, ir 
tokios pat sriubos vakare—tai 
visas kalinio dienos davinys. 
Daug buvo nusilpusių kaip del 
prasto maisto, taip ir del nepa
kenčiamo oro kamerose. Dažnai 
kratos, bausmės už neįsileidimą 
į revoliucinių politinių kalinių 
kameras provokatorių ir kitų 
niekšų, kuriuos brukdavo kalė
jimo administracija, ir bausmė
mis už kitus pramanytus prasi
žengimus, dar labiau sunkino 
rev. politkalinių padėtį.

Naujai paskirtas administra
cijos dalies viršininku budelis 
Korsakevičius iki tol pasižymė
jęs t politkalinių 
pradėjo rinkti 
draugus, kišt juos 
siųsti į IX forto 
kitaip terorizuoti, 
didėti bausmės už 
švenčių minėjimą kalėjime. Il
gam atimdavo pasimatymus su 
giminėmis, neįsileisdavo maisto 
iš “laisvės” ir panašiai. Gulėti 
tekdavo ant plikų narų, o gam
tos reikalus atlikinėti čia pat 
kampe stovinčioj “paraško j”. 
Visi skundai, protestai, reikala
vimai buvo atmetami. Iš visko 
buvo matyti suplanuotas fašisti
nio terorizavimo būdas, kuriuo 
buvo siekiama pakirsti revoliu
cinius politinius kalinius fiziniai 
ir moraliai.

Nepakęsdami toliau tokios pa
dėties, 1929 metais, sausio 26 
dieną, 143 Kauno kalėjimo rev. 
politkaliniai išmetė į koridorių 
maistą ir paskelbė bado protes
tą. Buvo pareikalauta geresnių 
kaliniams sąlygų. Ištisas 8 pa
ras tęsėsi šis bado protestas. 
Daug draugų per šį laiką nu
silpo, daug moterų buvo apal
pusių. Nevienam mirtis žiūrėjo 
į akis. Bet nežiūrint to, bada
vimo protestas buvo nutrauktas valdžia, 
organizuotai.

Fašistų valdžia laike bada- letarinių švenčių miriėjimą, ku- 
vimo paskelbė kąlejimo gydyto
jams įsakymą, kuriuom draudė 
teikti medicinos pagelbą badau- 

/ jantiems politkal. Be to, ka
lėjimo administracija laike ba
davimo darė pas badaujančias 
rev. politkalines kratas, kilno
jimus, sumažino kamerose švie
są ir panašiai, kad dar labiau 
apsunkinti jų padėtį. Visi tie 
žiaurumai iššaukė didelį pasi
piktinimą Kauno darbininkų 
tarpe, kuris išsiliejo į demons
tracijas prie Kauno kalėjimo • 
vartų ir fašistinio teismo rūmų. 
Nors tos demonstracijos liko fa
šistų policijos išsklaidytos, bet 
dėka rev. politkalinių ir darbi
ninkų “laisvėj” vieningumo, bu
vo prileistas gydytojas iš “lais
vės”, kuris suteikė pagelbą ke
liems su mirčia kovojantiems 
draugams.

“žmogus” iki tol pasižymėjęs 
kareivių kankinimais, ] 
mobilizuoti ir spiesti apie save 
šlykščiausius visoj Lietuvoj 
žmones, administracijos dalies 
viršininką Korsakevičių ir pa
našiai. Be to pasirinko bjau
riausius raktininkus: Grušaus-

Veiverį, 
Gabriuną ir kitus. Rev. polit- 

muš'imai, kankinimai

Tokiose sąlygose kenčia ir ko-

, Tremas Puslapi!

kankinimais, 
aktyvesnius 
į karcerius, 
požemius ir 
Kartu ėmė 
proletarinių

(žinios iš Aukštadvario apie- apie 12 vai. nakčia ir čia užside- 
linkės, Trakų apskr.) ga tvartas... Sakoma, pasigėrę 

■-------- .' !strapaliodavo tvartan išsivemt...
Kadangi miestelėnai jau buvo 
sumigę, o įkurtuvių dalyviai nu
sigėrę, tai šį kartą jau nespėta 
gaisrą užgesint. Pradėjo pleš-

Draugas savo laiške prašei
užmerktos,! aPrašyti jum naujienas iš mūsų 

kampo, taigi, kiek išgalėdamas, 
nors trumpais bruožais apibrė- 
šiu gyvenimo padėjimą ir šio- kėt visa gatvė—nuo rinkos iki 
kias tokias žineles. Rašei, kad valsčiaus namo. Pasidarė bai- 

: žmonių riks- 
, verksmas, vaikų spiegi

mas, gyvulių bliovimas, o čia 
trobesys po trobesiui tik ryja
mas pašėlusių liepsnų... O po- 

žmonės

revoliucinių be
laisvių, patekusių į žiaurius Lie
tuvos fašistų nagus.

Visų Amerikos ir Lietuvos 
darbininkų pareiga prisidėti 
prie paramos ir kovos už jų pa
dėties pagerinimą, išlaisvinimą ; pasikeitė, žinoma, 
ir kruvinojo fašizmo diktatūros 
galo priartinimą Lietuvoj.

—B. Paukštis.

pondentu.

Dar tik pora metų praslinko, Hcijos ariei “dūko”!

denį nuvedė ir paliko jį gilia
me miške (tarpe Aukštadvario 
'ir Samiliškių). Kaipo motina, ji 
visgi jo dar “pasigailėjo”—pa
liko du nuluptu kiaušiniu. Po ku, įsibriovė policija į Neciūnų 
trijų dienų grybautojos užtiko 'mokyklą ir, atstatę brauningus,, 
tą vaikutį labai išalkusį tanku- 1)1 lovos mokytoją S.

. . . . x Pranešė, kad areštuotas ir lie-myne. Prie jo rado ir tuos duL._ __ _.x ___ j______________________ »

kiaušiniu, kurių vaikutis neju
dino, nors ir labai išalkęs buvo. 
Vaikas paimtas prieglaudon, o' 
motina—kalėjimai!.

Netoli nuo Užuguosčio vien
kiemyj buvo retas įvykis: vienu 
kartu numirė tėvas ir sūnus 
Jaruševičiai; abu paliko pačias 
su vaikais dideliam skurde. 
Abu vienam vežime atvežė ant

pė greit rengtis. Kratą darė 
per 4 valandas, bet nieko įtar- 

’ tino nerado. Po savaitės laiko
jį paleido. Kaltino, būk 5 metM 
atgal, kuomet dar jis mokinosi, 
prigulėjęs prie kokios tai stu
dentų priešvaldiškos grupės.. 
Smetonos valdžia labai baili pa
sidarė ...

Tai tiek šiam kartui.

Jaunimo dieną kalėjime, šių 
žvėrių gauja įsiveržė į 64 ka
merą ir kaip pasiutę puolė 
mušti visus ten buvusius rev. 
politkalinius. Daugiausia mušė 
per galvą. Mušė pagal Korsake- 
vičiaus komandą. Kuomet jis 
mušantiems rev. politkalinius 
sargams šypsodamasis koman
davo “madagiai!” tai tie pra
dėdavo mušti visu smarkumu. 
Tai buvo jų iš anksto sutar
tas ženklas. Per šiuos mušimus 
ypač nukentėjo Birgeris ir Či- 
plis. Jie buvo parmušti ant že
mės, spardomi, mindžiojami įšė
lusių sargų kojomis. Po tų mu
šimų sargai bandė drg. Čiplį 
nusitęsti į karcerį ir ten jį pri-, -,vi . .. . TX
baigti. Jau buvo pagriebę ir be-Maiijampolės n I nu
velka už kojų į koridorių, bet 
sutikę kliūtis iš pusės kameros, 
draugų, kurie tam pasipriešino, 
tai savo auką turėjo išleisti iš 
nagų.

Po šios kruvinos ekzekucijos,, 
drg. Birgeris ir čiplis visą nak-' 
tį negalėjo _
galvos, šonai, visas kūnas. Dar„an^ dienotvarkio 
ilgai dalis draugų vaikščiojo su 
guzais galvoj, pramuštais anta
kiais, apdraskytais veidais, pra
kirstomis sutinusiomis lūpomis, 
nors kraujas senai buvo nuplau
tas.

NUO REDAKCIJOS: Drau
gas Bronius Paukštis ne vieną 
kartą buvo tampomas po kalė
jimus. 1924 m. 1 gegužės areš
tuojamas už demonstraciją, pra
sėdi du mėnesius, o vėliau dar 
penkis mėnesius kalėjime. 1925 
m. už dalyvavimą bedarbių de
monstracijoj vėl įkišamas kalė- 
jiman dviem savaitėm, o 1926 
m. už rinkiminę agitaciją dar 
dvi savaites. Pagaliaus 1929 m. 
areštuojamas ir kaltinamas ko
munistiniu veikimu. Teismas 
nuteisia jį 8 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimam Iki pakeitimo 
drg. B. Paukštis prasėdi Vil-

no kalėjimuose apie 5 metus.

Worcester, Mass
LDS 57 Kuopos Susirinkimo
Sausio 2 d. LDS 57 kp. su- 

miegoti, skaudėjo sirinkime svarbiausiu punktu 
‘ ‘ > buvo gavi

mas naujų narių į kuopą. Ka
dangi dabar eina vajus už 
naujus narius, tai visi įsirašan
ti galės įstoti už nupigintą

j kaip jūs svečiavotės mūsų kraš- su pagaliais jieško policijos 
’te, bet gyvenimas daug kuonli užmušt, bet niekur neranda;

• ......... f blogon pu- sakoma ne taip pasigėrę sve-
sėn ūkininkam ir valstiečiam, jčiai girtą policiją ištąsė kur 
Per šiuos du metu mūsų, ūki- Į toli nuo gaisro į daržus ir su
ninku, produktai dar žemiau nu- 'guldė patvoriuose. .. Na, ir lai- 
puolė, o krautuvėse įvairūs ™ JŲ, kad įnirtę_žmonės nega- 
daiktai stovi tomis pačiomis 
kainomis. Du metai atgal už 
gerokai nupenėtą diktą penimį 
paėmiau 135 litus, o šiemet už 

įtokį patį kaip tik gavau 78 li- 
• tus. Praeitą vasarą bulvės pas 
mus gerokai užderėjo, tai, sa
koma, del to ir “bekonai” atpi
go. žąsys irgi pigios, mat šie
met iš Lietuvos žąsų niekas 
nepirko, tai yra, kitos šalys ne
reikalavo. Buvo įsakyta valdiš
kiem darbininkam būtinai pirkt 
ir valgyt žąsis—vieną žąsį už 
kiekvieną 50 litų, gautų algoje.
Taigi, mokytojas, kuris gauna šatromis leidosi briedį vaikytis. 
200 litų į mėnesį, turi per mė- Apsupo jį mažam miškelyj ir 
nesį suvalgyt 4 žąsis—nori ar įvarė į griovį. Gyvūnėliui prisi- 
nenori. Bet ištikrųjų taip nėra, 
—kas nori—perka, kas nenori 
—neperka. Už tai pabaudos
nėra.

Atėjus žiemai arkliai visai 
nupigo. Bet šis ..dalykas kas 
metai apsireiškia, Turguose da
bar daugiausiai kiaulių priveža, 
bet pirkikų nedaug yra.

Mūsų kampe (Aukštadvario tė virves ant ragų i 
valsčiuj) keli desėtkai ūkių se- krampavojo ir tol pliekė akme- 
nai turėjo būt parduoti iš var- nais, kol užmušė. O kokis jų 
žytinių, bet vis d^ atidedama, džiaugsmas buvo! Kokis pasi- 

žinia žaibo 
Lai-(mėtį žmogelis iš kur iškrapštys greitumu pasiekė visą apielin-

lėjo jų surasti. Po šio gaisro 
vietinė policija (du policininkai 
ir viršininkas) dingo kur ir 
daugiau nepasirodė... Beje, šį 
kartą visai sudegė gražus nuo- 

I vados arklys.

Preso Fondo Reikalu

Draugiškai,
L J. Stankus. .•

Buckner, Ill.” 
“Gerbiama “Laisvės” Re-

Rudenį, spalio mėnesį, prie 
Mockonių kaimo pasirodė dide
lis ir gražus briedis su šako
tais ragais. Tai retenybė Lietu
voj. Mockoniečiai, pamatę šį j $10.00 augŠČiaUS minėtų iš
laukinį gyvulį, sujudo, kaip kad laidų.

Už tai, kurie iš draugų 
m o k ė d a mi prenumeratas 
primeta doleriuką ar pus- 
dolerį aukų, atlika savo pro
letarinę priedermę.

Štai žiupsniukas gražiai 
skambančių laiškų:

“Gerb. “Laisvės” Adm.:— 
Čia randate money-orderį 
$6.00, tai bus mano mokes
tis už “Laisvės” vienų metų 
prenumeratą $5.50, o 50 
centų preso fondui, supran
tama, tai labai maža auka 
arba nuošimtis už taip ilęą

karui užeinant: visi su paga
liais, su kirviais, su ilgomis

ėjo kopt prieš statų krantą per 
minkštą smėlį, kad išgelbėt sa
vo gyvastį nuo sužvėrėjusių 
žmonių. Jis niekaip negalėjo 
užkopt prieš statų krantą, vis 
su smėliu čiuoždavo žemyn. Gi 
tuo tarpu vyrai kas kuo turė
dami: akmenais, pagaliais dau- 

ižė jį. Čia greit' vienas užmė
to jį šu

Jau draugai žino, kad au- tik tiek ir už prenumeratą 
tomatiško preso kaina $2,- užsimokėti. , t
000, tuom pat kartu reikia! Nežinau ar kitą syk ga- 
priminti, kad insurance (ap- lesiu užsimokėti, 
drauda) ant preso lėšuoja 
$60.00 į metus, o kadangi 
presas yra paimtas ant iš- 
mokesčių, tai dar 6-tą nuo
šimtį turime mokėt procen- dakcija:—Prisiunčiu money 
tų kompanijai. Tai ir tas orderį ant $7.50, už prenu- 
sudaro apie $60.00 į metus, jmeratą $5.50, preso fondan 
Tai matote, prie reguliario ;$1.00 ir Lietuvos politiniam 

kaliniam $1.00. Malonėkite 
paskirstyti. Su pagarba,

M. Mažeika.
Cliffside, N. J.” ’
“Gerbiamoji ‘Laisvės” Re- ' ’ 

dakcija: Prisiunčiu moneyr 
orderį vertės šešių dolerių . 
($6). $5.50 už “Laisvės” / 
prenumeratą metams ir 50 
centų aukų “Laisvės” pre
sui. e r,} V

Gerbiamoji redakcija, pra- į 
šau dovanoti už tai, kad aš : 
pavėlavau su mokesčiu. « ‘

Draugiškai, , ,
M. Deedas.

Red Lake, Ont., Canąda.”;
“Gerb. “Laisvės” Redak-’Į • 

cija: — čionais prisiunčiu i į

išmokėjimo preso, po $75.00 
į mėnesį, dar .prisideda po

laukimą jums, labai esu dė- $11.50 money-orderį, iš ku- 
kingas, kad nesustabdėt rio prašau atnaujinti mano 
siuntinėję man laikraštį. Be- prenumeratą ant metų ir 

j je, tai bus už ‘ 1933, o už taip pat drg. M. Bingel pre- 
1 j 1934 metus dar priverstas 
’, atsiprašyti tūlam laikui, 

briedį vilkt namo ir mėselę da- ! niat dar neturiu daugiau 
lytis, pribuvo policija... Susta-'to “menkniękio” — pinigų.

rio prašau atnaujinti manokairia, kas pasibaigus vajuj I manoma, kad gal per kokį pus- 'didžiavimas!... 
nebus galima. Todel visi __  ,

■ -................. ALpLD piriigų atmokėt skolininkui ar kę; pradėjo rinktis daug įdo-
................... . Bet to atideji- mautojų pamatyti tokį didelį 

mo priežastis ta, kad jau nėra gyvulį. Bet štai aht rytojaus, 
leiskit šią progą. Kiekvienas 'kam pirkt ūkius iš varžytinių, kuomet “dydvyriai” jau rengės (

~ v- .. , . . . svės” skaitytojai ir ALĮ)LD pinigų atmoka
Dar siurpulmgesni dalykai narės h. nariai, gyvenanti Wor-. valdžiai skolą. 
3JO. rugpjūčio ,.12 d., 1929 cesferv jr apielinkėj, nepra- mo priežastisdėjo, 

metais, rev. politkalinių moterų 
kameroje. Tų pačių fašistinių 
budelių gauja puolė mūsų drau
ges moteris, ėmė daužyti galvas 
kumštimis, raktais,—daužė iki 
jos apsvaigusios krisdavo že
mėn, o paskui spardė kojomis į 
galvas, šonus, krūtinę, vidurius, 
visai apalpusias smaugė ir dau
žė jų galvas į grindis. Laike 
šios kruvinos pirties, drg. 
Klaudijai Krastinaitei sutrenkė 
smegenis, sukapojo galvą ir ant 
galo 7 parom įmetė į tamsų po
žeminį karcerį, po ko ji 1929 m. 
naktį iš 30 į 1 rugsėjo mirė. 
Kita draugė Volianskaitė išėjo 
iš proto. Dar prieš tai drg. Va
siliauskaitė nuo baisių mušimų 
gavo nervų, ligą, o Sonė Berzo- 
naitė dvi dienas išgulėjo be ža
do.

Tokias kruvinas pirtis ši bu
delių gauja ruošdavo iškalno pa
sitarusi su žvalgyba ir fašistu 

Tai liūdija visa eilė 
(faktų. Didelės bausmės už pro-

j sveikas lietuvis gali įstoti į šią Valdininkai jau prisipirko ir 
organizaciją. jiem daugiau nereikia, o sako-

kingas, kad nesustabdėt

OKfranizaci 1 a. jit/in ticiugiciu iicicinid) v ociau- pvnvijcv.. • kjuova e e v °
Sekantis kuopos susirinki- ma> būk ir valdžia uždraudė te protokolą, areštavo kaltin'in-(Tikiuosi, kad luktersit, O aš 

mas įvyks 6 d. vasario (Feb.), valdininkam pirkt žemės iš yar- kus.
7:30 vakare, 29 Endicott St.

Dabar yra laikas įstoti, kuo- 
męt esi sveikas ir yra nupigin-.degimui dar neatsibudavoja, ro-mot esi sveikas ir yra nupigm-
tas įstojimas. O susirgus čia(^os» ^ad niekas nei nemano at- 
rasit priežiūrą ir pašalpą. Mi-;^a^^ sudegusius trobesius, 
rus

Pribuvo ir veterinaras ir, iš savo pusės prie pirmos 
žytinių. Nežinia kas bus toliau, nuėmus odą, pripažino, kad 

Aukštadvario miestelis po iš- ' briedis akmenais užmuštas. Da
bar aštuonetas “smarkuolių” 
laukia bausmės...

Merginos “Prasiranda”

progos stengsiuosi atsiteisti, 
ir už šiuos metus. Draugiš
kai,

____ J sudegusius trobesius.- 
paliksit 'saviškiams ap-jPriežastis—krizis: pinigų nėra. 
4 ri Iru t i i *• rl I r tdraudą, kurie bus jum dėkin- Be to- ir trobesiam ne- šiais sunkiais laikais dauge-

gi už jūsų rūpestinga gyveni- lengva pirkt, mat, reikia išvežt 1« merginų neturi vilties išeit 
ma. Lietuvių Darbininkų Susi- užrubežin, iš kur gaunama dide- uz vyrų—pasegu nėra. Jos *• r * i — i — • . • iminlo i dirln Ii n m ii nnn co
vienijimas nemėto narių sumo
kėtus pinigus į visokius bever
čius bonus, bet stovi saryboj, 
kad jo nariai būtų teisingai 
prižiūrėti ir sušelpti ištikus 
nelaimės valandai.

Kitas labai svarbus dalykas 
buvo diskusuota, tai tvėrimas 
LDS jaunuolių kuopos. 
Worcesterieciai tuom turėtų 
susirūpinti, nes iki šiol mūsų 
tokioj didžioj kolonijoj netu
rim lietuvių jaunuolių susišel- 
pimo organizacijos. Na, o juk 
daug jaunuolių suserga ir il
gokai paguli. O tėvam prisi
eina panešti dideles' išlaidas ir 
niekas neduoda jokios pagal
bos. Jeigu jūsų sūnūs ir duk
terys priklausys Liet. Darbi
ninkų Susivienijimo jaunuolių 
kuopoj, tuomet, susirgus, na
riai tokius lankys, ir gaus pa
šalpą’. Numirę —- paliktų ap- 
draudą.

Be to, LDS jaunuoliai turi 
sporto ir apšvietos skyrius. 
Tas labai svarbu. Organizuo
tas jaunimas nebus neaprūpin
tas. Jaunuolių tėvai šiuo klau
simu nenumokit ranka, nes šiuo 
klausimu bus padarytas galu-

lėm krūvom pinigai.
Per Įkurtuves Pakūrė 

Miestelį
Gal dar niekas jum neparašė, 

iš kokios priežasties Aukšta
dvario pusė miestelio sudegė, 
tai aš čia nors trumpai parašy
siu.

Praeitą vasarą, birželio pa-

įpuola į didelį neramumą, sa, 
ir nemažai “prasikalsta”—tam
pa motinomis, žinoma, jos kim- 

i ba prie kaltininkų; nekurios 
I net prie kelių ant kart kimba...
Seniau tokių įvykių daug ma
žiau būdavo.

Aukštadvario miestelyj viena 
panelė susilaukė vaikutį (apie 
3 metai atgal). Išauginus sūnu-

baigoj, policijos buveinėj buvo M iki trijų metų, praeitą ru-

J. D. Sliekas.
Pittsburgh, Pa.”
“Gerb. Redakcija! Atnau

jinu prenumeratą už “Lais
vę” nuo sausio 1 d. 1935 iki 
sausio 1 d. 1936 metų.

Rasite čia čekį ant šešių 
dolerių ($6.00). Už “Laisvę” 
metams $5.50 ir aukoju 50 
centų preso išmokėjimui. 
Būtų reikalas suteikti dides
nę auką darbininkiškiems 
reikalams, bet kaipo bedar
bis būdamas suvirš tris me
tus, daugiau neišgaliu kaip

riomis visai atimdavo galimybę 
gauti' pasimatymus su giminė
mis, priverstinas plaukų kirpi
mas, kišimas draugų į forto po
žemius, talpinimas jėgos pagel- 
ba aktyvesnių draugų į provoka
torių kameras ir jų terorizavi
mas.

Šitokios žudynės, kankinimai 
veikė diena iš dienos visuose 
Lietuvos fašistų kalėjimuose, 
privedė prie visuotino rev. po
litkalinių badavimo, kuris įvy
ko 1933 metais, sausio mėn. Ba
davimas tęsėsi 10 dienų, ir kiek 
daugiau, apėmęs 400 rev. polit
kalinių.

Tokių badavimų per fašistų 
diktatūros viešpatavimo laiko- tinas planas LDS 57 kuopos 
tarpį buvo ir daugiau. Aš čia sekančiame susirinkime. . 
nekalbu apie 24 rev. politkali
nių badavimą Šiaulių kalėjime karienę naudai mūsų LDS 57 

11929 metais, rugpjūčio mėn. t kuopos. Tai bus dar pirmas

kokis tai balius—girtavimas. 
Apie pusnaktį užsidegė tvartas, 
kuriame policijos arklys stovi. 
Užkrėtė ne kas kitas, kaip nu
sigėrę policijantai ar kiti ten 
dalyvavę inteligentai, žmonės 
greit subėgo ir tvartą užgesino, 
vienok arklys truputį apsvilo. 
Po šio įvykio policija persikėlė 
kiton vieton, pasisamdė kitus 
trobesius. Persikraūsčiuę, su
rengė įkurtuves. Buvo gražus 
vakaras; sausas šiltas oras. 
Nuovados namuose, kaip bičių 
avily j, klega Aukštadvario visa 
inteligentija; valstybinė geria
ma aliniais stiklais; žodžiu, į- 
kurtuvės labai šaunios! Ir štai

W0 R C ESTERY VAKARIENE
Rengia Aih. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos Vietos Kuopos

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

Likos nutarta surengti va-

mūsų kuopos parengimas. Lai
ką ir dieną paskirti palikta 
komisijai. Bus garsinama “Lai
svėj” ir “Tiesoj”, LDS organe 
—tėmykit.

LDS 57 kp. Koresp.
J. M. Lukas.

Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 
pasižymėję radio dainininkai

Taipgi bus ir iš vietinių, kurie prisidės prie išpildymo 
programos

VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS VAKARE

January 27 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, Worcester, Mass.

Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai atsilankyti ir taip 
pat nori pasimatyti su draugais iš So. Bostono, Lawrenco, 

Montello ir kitų apielinkės miestų.
Įžanga 50 Centų Ypatai

numeratą ant metų. Drg. 
Bingel aukoja 50 centų Lie
tuvos politiniam kaliniam. "

Draugiškai,
Walter Brazai

Hartford, Conn.”
“Gerb. ‘Laisvės’ Admi- • 

nistracija:—Su šiuom laiš
ku prisiunčiu $6.00. $5.50 dęl 
‘Laisvės’ atnaujinimo pre-." 
numeratos visiems metams, “ 
o 50 centų aukoju del ‘Lais
vės’ naujos mašinos.

Draugiškai,
Jonas Yurašaitis. ;,,.

Gardner, Mass.”
“Gerb. ‘Laisvės’ Red.— *'• 

Prisiunčiu $6.00, tai bus 
$5.50 už “Laisvės” prenume
ratą, o 50 centų auka išmo
kėjimui naujo preso.

Draugiškai,
K. Aidukas.

Arnold, Pa.”
“Gerb. ‘L.’ Adm.—PrL ;; 

siunčiu jums $6.00. $5.50 del • 
‘Laisves’ prenumeratos, o 50 
centų aukoju ‘Laisvės’ nau< 
dai. . < 1

Širdingai ačiuoju, kad ne 
sulaikėt man laikraštį. Pra
šau permainyt mano antra
šą.

Draugiškai,
Walter Chesman.

Winding Gulf, W. Va.” 
“Laisvės” Adm.:—Pri

siunčiu $6.00, kuriuos ate 
naujinsite prenumeratą. Už 
prenumeratą $5.50 ir 50 cen- 
tų aukų ‘Laisvei’ nuo drg 
A. Mason.

Draugiškai,
V. J. Senkevičius,

Easton, Pa.”
“Gerb. ‘Laisvės’ Adm.: 

Čionai prisiunčiu $6.00. Už 
‘Laisvės’ prenumeratą $5.50,...

(Pabaiga 5 pusi.)
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Montreal, Canada

1928 
mūs 
be- 

kuo-

nomis ir visokiais žaidimais 
darbininkiškuose parengimuo
se uoliai prisideda programų 
užpildyme ir tikimasi, kad ne
tolimoj ateityje pasirodys ant 
estrados jaunuolių mandolinų 
orkestrą.

Bendrai pažvelgus į Mon
treal© lietuvių darbininkišką 
veikimą, atrodo neblogiausiai, 
bet jei ne reakcija iš valdan
čiosios klasės ir Prūseikos a- 
gentų susidėjimas su įvairaus 
plauko fašistais, kurie paleido 
šmeižtų galybes ant atskirų 
draugų ir viso darbininkiško 
judėjimo, šiandien dar būtų 
stipresnis darbininkiškas ju
dėjimas lietuvių tarpe, žino
ma, buvo ir tarpe mūs vado
vaujamų draugų kairiųjų -nu
krypimų, bet tas neatsitiko 
blogais norais, o troškimu su
stiprinti ir išauginti visą lie
tuvių darbininkišką veikimą.

Tie puolimai priešams ne
pavyko ir šiandien Montreale 

(gyvuoja ALDLD 47 ir 137 
kuopos, Kanados Darbininkų 
Apsigynimo Lygos Lietuvių 
skyrius, Jaunimo Choras, Jau
nųjų Pionierių grupė, Dramos 
grupė, kuri per šį sezoną kas 
antras sekmadienis perstato 

i kokį nors veikalą. Politinio la-- 
i vinimosi sezoninės mokyklėlės.
Išlaikomos dvi salės: viena, 
rytinėj Montrealo dalyje, ki
ta vakarinėj. Pirmojoj vyksta 
lavinimosi susirinkimai, pre- 
lekcijos bei diskusijos kas vie
ną trečiadienį, o antrojoj 
kiekvieną penktadienio vaka
rą. Salėse kas mėnesis išlei
džiamas sieninis laikraštukas 
“Budintojas.”

Minėtos organizacijos aktin
gai pritaria visoms darbinin
kiškoms vedamoms tarptauti
nėms kampanijoms. “Darbi
ninkų žodžiui” bežygiuojan
čiam linkui savaitraščio sukel
ta virš 500 dolerių aukų. Vi
sas šis sukantysis “ratas” yra 
nuopelnas ALDLD išleistų 
knygų bei brošiūrų ir dienraš
čių “Laisvės” ir “Vilnies”. Jei 
to viso būtų nebuvę, tai Mon
trealo lietuvių darbininkiškas 
veikimas būtų apie 50 metų 
atsilikęs nuo dabarties.

O kas liečia mane, man pir-

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 137 Kp. 

Įsikūrimo ir Jos Gyvuotes 
Istorija

Pirm 1927 m. Montreale bu
vo keletas pavienių narių. Pra
dėjus iš Lietuvos emigrantams 
važiuoti 1926-27 metais į Ka
nadą, tų buvusių nuo senai na
rių pastangomis, 1927 m., bu
vo suorganizuota ALDLD 137 
kuopa. Iš syk, pamenu, buvo 
laikomi susirinkimai stubose, 
nes nebuvo iš kur gauti lėšų 
del išnuomavimo salės, o ant
ra, tai dar tuomet nebuvo ir 
reikalo, nes dar tik keliolika 
kuopos narių tesirado. 
metų pradžioje pradėjo 
kuopa augti nariais ir, 
rods, jau 1929 m. narių 
poje buvo apie 80.

Montrealas ’didžiausia lietu
vių kolonija Kanadoj, nes čion 
gyvena lietuvių apie 3-4 tūks
tančiai. Naujai suorganizuota 
kuopa neturėjo prityrimo savo 
veikime, neturėjo kalbėtojų, 
o r g a n i z a t o rių ir, bendrai 
imant, veikėjų. Ir tai spragai 
užpildyti buvo pakviesti iš A. 
J. V., Brooklyno, drg. R. Miza-I 
ra, paskiau, po nekurto laiko, 
drg. B. Krasauskas, bet poli
cijai ir šnipams buvome įskųs
ti ir tuomet uždarė mums salę, 
bet visgi tiek buvo prakalbos 
atlikta mažesnioj salėj ir gy
venamuose butuose. Vėliaus 
buvo atvykęs drg. F. Abekas.

Nors minėti draugai kalbė
tojai negalėjo ilgesniam lai
kui pasilikti Montreale, arba 
tikriau pasakius mes nepajė- 
gėm jų pasilaikyti. Bet visgi 
tiek, nors trumpalaikiniai jųjų 
atsilankymai mums daug pa
dėjo organizaciniam darbui. 

. ALDLD 137 kuopa augo, kaip 
narių skaičiumi, taip klasinės 
apšvietos pakilimo laipsniu. 
Įkurti knygynui buvome pa
darę atsišaukimą į Amerikoj 
gyvuojančias kuopos ir pavie
nius narius, kurie turi ALDLD 
'išleistų atliekamų knygų,-‘kad 
prisiųstų mums. Ir ačiū, drau-i 
gai amerikiečiai atsakė mums 
j piūsų atsišaukimą su knygų 
pundais. Ir dėka draugams, moji knyga pateko į rankas, 
šiandien 137 kuopos knygyne tai “Karė Ko Delei,” nes man 
randasi apie 200 įvairių kny-' matytieji vaizdai 1914-18 me- 
gų bei brošiūrų. Mes, naujai tų imperialistinio karo aukų 
atvykusieji iš Lietuvos, su di- neišdilo iš atminties, ir kaip 
džiausiu pamėgimu skaitėme tik tą knygą atydžiai perskai- 
ir studijavome gautąsias kny-’tęs atradau aiškius atsakymus, 
gas ir iŠ kurių mes daug pasi-, kurie man buvo neaiškūs iki 
sėmėm klasinės žinijos.

Kiek vėliau ALDLD 
kp. pastangomis buvo suorga-1 
nizuota (LDSA) Lietuvių Dar- daug padėjo galutinai persi- 
bininkių Susivienijimo Amer. tikrinti parašytoji . vyskupo 
kuopa, kuri, berods, prieš su- Browno knyga • “Krikščionybė 
siVienijimą su ALDLD turėjo *r Komunizmas.”

■ ■ I . *,

137 kp. pastangomis buvo su- pajėgdamas : 
tverta (CLDL) Kanados Dar-.mintis prieš savo akis turimą

Į tol; kam tas karas? Delko lau- 
137 kai nukloti žmonių lavonais?

Religijos klausimu man

Pasimirė Tykus Darbininkiškas Veikėjas 
Juozas Zubrickas

Rockford, III. — Sausio 5 
d., šeštadienio vakaro 11 vai., 
pasimirė čia apskričio ligoni
nėj atsidavusis darbininkų 
klasės reikalų rėmėjas, Juo
zas Zubrickas.

Velionis buvo tykaus, ra
maus būdo. Jis veikė darbi
ninkiškam judėjime nuo pat 
savo jaunystės. Ir niekados 
nesididžiavo, nejieškojo jo
kios garbės, nesistatė augščiau 
už kitus. Jis tik troško iš visų 
savo jėgų kuo greičiausio pa- 
siliuosavimo darbininkiškos

išvažiavo į 
kur neilgai

atkeliavo į Rockfęrdą 
metais. O 1921 metais 
priverstas apleisti dirb- 
iš priežasties blogo svei- 
stovio. Jis gavo dusulio

Boston, Mass

Juozas Zubrickas

klasės iš kapitalizmo vergi
jos.

Paskutinėse dienose savo, 
gyvenimo, Juozas padarė tes
tamentą (patvarkymą) pa- 
skyrdamas $60 iš savo sutau- 
pintų centų darbininkiškoms 
įstaigoms ir organizacijoms. O 
ypatingai dienraščiams “Vil
niai” ir “Laisvei” po $10, ir 
Šerus paaukauti. Taipgi del 
“Daily Workerio” $10 paau
kauti. Del Komunistų Parti
jos, Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo, ir Lietuvos Politi
niam Kaliniam po $10.

Velionis buvo nuolatiniu 
skaitytoju “Laisvės,” bet Šerus 
turėjo ir “Vilnies.” Buvo da
lininku abiejų darb. dienraš
čių bendrovių.

Beveik nuo pat atvažiavimo 
į šią šalį velionis įstojo į Lie
tuvių Socialistų Sąjungą. Ka
da 1919 metais Socialistų Par
tijoj buvo skilimas, jis ėjo su 
kairiuoju sparnu. Ir buvo na
rtu Kom. Darb. Partijos. Ka
da’ Prūseika ir Butkus pagim
dė skloką, velionis Zubrickas 
rėmė Kom. Partiją. Jis pri
klausė prie ALDLD 29-tos 
kp., ir prie TDA 55-tos kp. 
iki pat mirties.

Mirdamas, 
pakankamai 
palaidojimo.

Juozas paliko 
pinigų del jo 
Vedimui savo

t n0" šermenų ir likusio turto glo-
narių virs dvidešimts. 1930 m. |r^aj ėmiau ir skaičiau ant kiek u>ejU paskyrė 
137 kp. pastangomis buvo su- pajėgdamas sukuopti savo [draugą S. šaltį. 
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bininkų Apsigynimo Lygos lie- bile veikalą, šie ir kiti veikalai pas dd. Tvarijonus, 1818-8th 
tuvių skyrius, kuris dabar turi man padėjo patekti į darbi- 7en susįrįn^0 gražus būre- 

ninkiškų organizacijų eiles ir ]įs draugų-gių. Paskutinio at-

savo geriausį

Jo kūnas buvo pašarvotas

tas Amerikoje buVo Sheboy
gan, Wis., kur gyveno apie 5 
metus. Iš ten 
Worcester, Mass
gyveno, tik pusę metų. O iš 
ten 
1917 
buvo 
tuves 
katos
ligą (asthma).

Velionis paliko tris brolius: 
Vyriausias, Antanas, gyvena 
Rockford, Ilk, Jurgis, gyve
na Worcester, Mass., ir Jonas, 
Lietuvoj. Jo tėveliai ir dvi 
jaunos sesutės mirė Lietuvoj 
laike pasaulinio imperialisti
nio karo. Liko jo ir tolimes
nių giminių : Pranas Baltru
šaitis, Chicago, UI., Juozas 
Baltrušaitis, Detroit, Mich., ir 
Pranas Balaitis, Dubuque, Ib- 
wa.

Velionis pastaruosius du 
metus nieko nebegalėjo dirb
ti. Tarp 1921 m. ir 1931 m. 
tik dirbdavo protarpiais. Li- 
gonbutyj ne ilgai jam prisiėjo 
gulėti, tik 

, na naktį, 
laisvai ant 
nių.

Lai jam
rikos žemelė...

Artimas Velionio Draugas.

dvi dienas ir vie-
Tapo palaidotas

Greenwood kapi-

būna lengva Ame-
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Sausio 13 d., Old South 
Building svetainėje, buvo su
ruošta mitingas-prakalbos de
legatų, kurte buvo nuvažiavę 
į bedarbių kongresą, kuris į- 
vyko sausio 5-6-7 d., Washing- 
tono mieste.

Šiose prakalbose visi dele
gatai išdavė savo raportus ir 
nuoširdžiai kvietė susirinku
sius klausytojus, kad jie ra
gintų savo draugus ir visus 
pažįstamus prisidėti prie to 
didelio darbo, kurį bedarbių 
kongresas turi pasibrėžęs sa
vo programoj.

Taip pat delegatai aiškino 
įspūdžius iš bedarbių kongre
so, kaip įvairūs šios šalies ats
tovai neprisileido prie savęs 
bedarbių kongreso delegatų. 
Sako, kad Mass, valstijos kon- 
gresmanai neprisileido nė vie
no komiteto delegatų. Visi jie 
buvo “labai bizi.” Vadinasi, 
piliečiai turi pagalvoti gana 
gerai, kuomet būna rinkiniai 
ir turi tada balsuoti už tikrus 
darbininkų kandidatus, kurie 
J y

linksmai besikalbėdami ir 
juokaudami, praleidome nau
jus metus, baigiant vakarie
niauti, . nepamiršta ir Lietuvos 
politinių kalinių. Draugas A. 
žalis užminė apie ^Lietuvos 
politinius kalinius ir visi sve
čiai sutiko paaukoti pagal 
galę. Aukavusių vardai: J. 
Užkurėliai, A. A. žaliai, 
Barkauskas, J. Baltrėnas 
$1; F. šiaulis, C. Andrunas, A. 
Vertelienė, M. Burkauskienė 
po 25 c. Viso $5.

Varde Lietuvos polit. kali
nių visiem aukavusiem tariu a- j 
čiu.

I į} ~ -Brw ---------- ----------------------------T

i- ((pranešimai iš kitur

iš- 
M.

po

A. Vertelienė.

reikalais rūpinsis.
Reporteris.

Linden, N. J
Graži “Party”

Naujti metų dieną draugai 
Užkurėliai buvo pasikvietę ■ 
gražų būrelį draugų, kur'

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks antradienį, 22 d. sau
sio, 8 vai. vakare, M and H. Saben- 
ko svetainėje, 91 Steamboat Rd.
Visi nariai malonėkite dalyvaut lai

ku, nes turim daug svarbių reikalų 
I apkalbėt, taipgi bus išduotas rapor
tas iš 2-ro apskričio konferencijos. 
Bus apkalbėta ir kuopos vajus ga
vimui naujų narių.

Sekr. V. A.
(17-18)

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choras rengia vakarienę 

penktadienį, 25 d. sausio, Lietuvių 
svetainėje, įžanga tik 50 centų. Bus 
skani vakarienė, po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan
kyti ir linksmai laikų praleist. Ne
pamirškite, kad vakarienė prasidės 

vai. vakare. >
Komisija.

(17-18)

HOLANDŲ LĖKTUVĄ 
NUTRENKĖ ŽAIBAS 
Haga. Gydytojams apžiū 

rojus ties Rudbah sudužu- 7 
šio holandų lėktuvo aukų 
kūnus, paaiškėjo, kad visus 
lėktuvu _skridusius žmones rmlaaelpm,os ,r apiennKes organl. 
nutrenkė žaibas. Lėktuvas zacijų atydai! Prašome visų draugų 
sudužo jau nebevaldomas, 
nes vairuotojas buvo vietoje 
užmuštas.

Pirmą kartą istorijoje 
žaibas nutrenkė skridusio 
lėktuvo keleivius.

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos ir apielinkčs organi-

N. S. Pittsburgh, Pa.
ALDLD 87 kuopa aukoja 

$6 Lietuvos politiniams kali
niams. Perduokite Priešfašis- 
tiniam Susivienijimui ir pa

skelbkite spaudoje.
J. Gasiūnas.

nerengt jokių parengimų ant 10 d. 
kovo, nes Philadelphijoj yra rengia
ma didelis bankietas su koncertu, 
prakalboms ir šokiais tą dieną, šia
me koncerte dainuos žymūs daininin
kai, bus solo smuikininkų ir klasiš
kas kvartetas. KvieČianr visus atsi
lankyti ant šio parengimo.

J. Rainys.
v (17-18)'

WORCESTER, MASS.
ALDLD kuopos rengia vakarienę 

ir koncertą “Laisvės” nauda, 27 d. 
sausio (Jan.), Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St.

Dainuos A. Mickevčiutė ir Ignas 
Kubiliūnas, radio dainininkas. Apart 
jų bus ir vietinių dailės spėkų. Įžan
ga vakarienei 50 centų.

Kviečia Rengėjai.
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Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SŪSIDOMĘKITE:

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!
L. D. S. yra įkorporuotas 

Nęw Yorko valstijoj

.10** op

WORKERS. INC

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitų valstijų
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virš 150 narių. Vėliaus su pa-;] 
rama 137 kp. narių susiorga- pasiryžęs esu, ant kiek man 
nizavo Lietuvių Jaunimo Cho
ras ir šiandien dainuoja netik 
lietuvių parengimuose, bet 
taip lygiai ir tarptautiniuose. 
Ir tdip veikdama 137 kuopa 
1931 m. turėjo apie 180 narių.

Kadangi Montrealas užima 
platų teritorinį plotą, pasek- 
mingesniam veikimui pakeltas 
klausimas persiskirti į dvi 
kuopai ir nariams atsikreipus 
į AtDLD Centro Komitetą bu
vo gautas leidimas ir naujai 
kuopM no. 47. Nuo to laiko 
Montreale gyvuoja dvi kuo
pos.

Taipgi pora metų atgal, 
ALDLD 137 ir 47 kuopų narių 
pastangomis tapo suorgani
zuota Jaunųjų Pionierių gru
pė. Nors šis svarbus ir sunkus 
darbas buvo nelengva pradėti, 
nes neturėjome mokytojų 
jiems vadovauti ir priklausan
čius vaikus prie Pionierių gru
pės mokyklose kunigas ir mo
kytojos terorizavo ir gąsdino 
Įvairiais būdais, bet, nepaisant 
to, buvo suorganizuota apie 

pionierių/ kurie savo dai-

sisveikinimo prakalbėles pasa-
galimybės ir mano gabumai Lawdanskas Iiamuo-
leis, dirbsiu savo klasės nau
dai.

Aš, rašydamas šį rašinėlį, 
medžiagą ėmiau iš savo atsi
minimų, nes nei dienyno nei
gi kitokių užrašų bei doku
mentų neturiu, todėl negalė
jau paduoti detalių, skaitlinių 
ir datų. Bet visgi tiek šia AL-| 
DLD 20 metų sukakties proga 
gal bus įdomu susipažinti ki
tų kolonijų draugams su mūs 
kolonijos veikimu nuo 1926 
m. iki dabar.

M. Krisas.

Port Carbon, Pa

30

Prisiunčiam aukų Lietuvos 
politiniams kaliniams $2. Iš 
ALDLD 159 kuopos iždo au- 
kavom vieną dolerį ir šie drau
gai suaukavo po 25 c.: K. Ro- 
linaitis,. P. Baranauskas, S. 
Radzevičia, B. Jurkonis. Viso 
pasidaro $2.

J. Shupailienė.

se, ir K. Tvarijonas ant kapi
nių. Pirmasis kalbėjo ' apie 
netikusį socialį surėdymą ka
pitalistinėse šalyse, kur darbi
ninkų klasės nariai miršta 
pirm laiko; nurodydamas 
pirmlaikines mirties priežas

tis velionio Juozo Zubricko ir 
tūkstančių ir šimtų tūkstan
čių kitų darbininkų. Antrasis 
kalbėjo apie velionio išsireiš
kimus ir apie jo rėmimą dar
bininkiško judėjimo. Drg. 
Tvarijonas taip susigraudino, 
kad verkė kalbėdamas, ir del 
to jo prakalba buvo trumpa. 
Paačiavęs dalyviams už pas
kutinį patarnavimą, užbaigė.

Gal kas iš velionio giminių 
norėtų daugiaus informacijų 
apie jį, tai gali kreiptis šiuo 
antrašu: S; Šaltys, 1818—8th 
St.,. Rockford, Ill.

Juozas Zubrįckas buvo 46 
metų amžiaus, nevedęs. Jis 
atvažiavo iš Suvalkų redybos, 
Naumiesčio apskrities, Sintau
tų miestelio, 1912 metais. Pir
mas jo laimės jieškojimo mies-
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yra saugiausia, tvirčiausia, prieinamiausią lietuvių draudimo
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

Turtas $100,000.00

Ū
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Kiekvienas L. D. S. narys gauna organą “Tiesą”

Naudokitės proga: rašykitės dabar, kuomet eina specijaliai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio 1 d. 
iki balandžio 1 d., 1935 m.

Įstojimas dabar yra nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

Prisirašykite patys, prirašykite 
savo jaunuolius ir vaikus

L. D. S. yra Jūsų organizacija, 
joje Jums yra vieta!

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimą!
Del platesnių informacijų kreipkitės sekamu antrašu:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Religijos Padėtis So 
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvietines Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS
(Tąsa)

pereidama rubežių, ji atlankė kunigą 
Styslą (del kurio ji turėjo laišką iš Len
kijos) praneŠ'dama drauge, kad ji atvy
ko. Sovietų Ukrainoje, apart šnipinėji
mo, ji varė priešsovietinę propagandą.
Vienam teismo procese, kuris atsibuvo 
vasario mėn., 1928 m., Maskvoje, prieš 
vyskupą Skolskį, gyvenusį Ukrainoje, 
vėl liudija katalikiškų kunigų špionišką 
veikimą. Skolskis, pagal įsakymą len
kiškos diplomatinės misijos Sovietuose, 
pildė įvairias šnipinėjimo užduotis. 1923 
m., pagal proponaciją atstovų lenkiškos 
misijos, dalyvavo tvėrime kontr-revoliu
cinės organizacijos Ukrainoje. Taip pat 
jis priimdavo ir duodavo darbus prie baž
nyčių tiems kunigams, kurie atvykdavo . 
iš Lenkijos siunčiami lenkiškų militaris- ! 
tų šnipinėjimui. Tiems šnipams vyskupas 
Skolskis padėdavo materiališkai ir duo
davo įvairias informacijas politinio pobū
džio. Einančius iš Sovietų į Lenkiją 
priešsovietinius gaivalus jis aprūpinda
vo dokumentais apie “ištikimybę”.
Trumpai sakant, Skolskis taip pat, kaip 
ir daugelis iš jo pirmtakūnų ir artimųjų, < 
būdamas Sovietų Sąjungos pilietis, užsi
iminėjo šnipinėjimu Lenkijos naudai ir 
dirbo taikindamas silpninti Sovietus del 
interesų lenkiškos buržuazijos. Veiki
mas katalikiškųjų kunigų Sovietų Sąjun
gos teritorijoje buvo pastebėtas naudin
gas Lenkijai, nes pastaroji mokindavo 
katalikiškose bažnytinėse mokyklose ir 
seminarijose speciališkus kunigus. Lai
ke proceso, vyskupas Skolskis paaiškino, 
kad vyskupas Dubrovskis, Lucke, savu 
laiku prisiuntęs iš Lenkijos į Ukrainą 
keletą grupių kunigų. Tų iškeptųjų ku
nigų tikslas buvęs ne religija, bet šnipi
nėjimas. 1929 m. pavasarį buvo atideng
ta baptistų organizacija, kuri užsiiminė
jo šnipinėjimu, dirbdama Lenkijos nau
dai. Šiai organizacijai vadovavo baptis
tai Sevčuk, Poplovski, Kosolapov ir kt. šių 
baptistų grupė užsiimdavo kontrabanda, 
nueidavo į Lenkiją, kur jie gaudavo nuo 
lenkiškų karininkų religinės ir kontr-re- 
voliucinės literatūros ir gabendavo ją į 
Sovietus išplatinimui. Už tą literatūrą 
Sevčuk ir jo kompanija lenkiškus milita- 
ristus aprūpindavo kariškomis įvairiomis 
jiems reikalingomis žiniomis—apie padė
tį Raudonosios Armijos būrių, kariškas

< mokyklas, ginklus ir t. t. Tokiu būdu, 
parodė save faktiškai, kad taip pat bap-. 
tistai Sovietuose yra špionai—agentai vi- 
sapasaulinės buržuazijos. Lapkričio 
mėn., 1929 m., valstybės politinė direkci
ja (OGPU) likvidavo Ukrainoje kontr-

* revoliucinę organizaciją “Lygą atvadavi
mui Ukrainos, S.V.U.”, kuri turėjo tiks
lą atsteigti kapitalistinę tvarką Ukrai
noje, sugrąžinaųt viešpatavimą dvarinin
kų ir kapitalistų. Tarpe organizacijos 
vadovaujamųjų ašmenų buvo V. Cchovs- 
kis, buvusis ministeris petliūrinės. val
džios. Jis veikė prisidengęs ateisto var
du, bet slaptai jis buvo vedėjas ukrainiš- 
kos bažnyčios, kurioje buvo susispietę vi
sa dvasiškija ir kiti religiniai gaivalai, o

taip pat eks-karininkai, dalyvavusieji 
Petliūros bandose, kaipo atamanai ir tt. 
Po panaikinimo, petliūrinio judėjimo, tie 
asmenys numetė kariškas uniformas, ap
sivilko popų sutonais, likdami Sovietų ga
lios amžini priešai. Tų popų šaika akty
viai varė priešsovietinę propagandą, geis
dami atplėšti Ukrainą nuo Sovietų su 
tikslu, kad padėti ją pavergti lenkiškai 
buržuazijai. Dauguma popų buvo tie, 
kurie nugalėti buvo atviram politikos 
lauke ir kurie patapo popais vien su tuo 
tikslu, kad išnaudoti religiją ir bažnyčią 
kaipo įrankį tolimesnei kovai prieš So
vietus.

Nėra nieko stebėtino tame, kad šiuose 
viršminėtuose atsitikimuose kunigai, su
sirišę su šnipinėjimu ir kitokiomis prieš- 
sovetinėmis avantūromis buvo už tai teis- 
miškai atsakančiai; pagal jų užsitarnavi- 
mo, nubausti.

Visi viršminėti įvykiai nėra išgalvoti. 
Šie aprašymai yra ištraukti iš teismų 
protokolų. Patys teismų procesai ėjo 
tūkstančiams žmonių klausant, kurių 
skaičiuje buvo atstovai užrubežinių laik
raščių. Dauguma iš teisiamųjų viešai 
prisipažino, kad del neapykantos prieš 
proletarišką valdžią varė šnipinėjimo 
darbą Lenkijos naudai. Mes nesakom, 
kad visa katalikiškoji kunigija, gyvenan
ti Sovietijoj yra lenkiški šnipai. Ne. 
Bet randasi tam tikras skaičius jų tar
pe, kurių politinė simpatija vilioja juos 
prie Lenkijos buržuazijos ir prieš Sovie
tų Sąjungą.

Sovietų Sąjungoje yra baudžiami tik 
tie kunigai, kurie, įsimaišydami į visuo
menės politinį gyvenimą, nutolsta nuo re
ligijos, tai yra, išeina iš religinių ribų, 
kurių viduje yra garantuojama konstitu
cinė neliečiamybė ir laisvė veikimui reli
ginėje srityje.

Jeigu angliška “Intelligence Service” 
sužinotų, kad vyskupas Canterbury yra 
francūziškas šnipas, tuojau be jokių ati
dėliojimų jį suareštuotų, nežiūrint jo 
dvasiško laipsnio. Kodėl tad visokie ka
pitalistiniai gončai kelia alasą, kuomet 
Sovietų valdžia nubaudžia tuos, kurie už- 
siimdinėja kontr-revoliuciniu veikimu? 
Tarp kitų tautų, lietuviški “dvasiškieji 
tėveliai” irgi yra įsivėlę į konlr-revoliu- 
cinį veikimą. Kad tas teisybė, tai apie 
tai pasako viršnurodyti faktai, kad So
vietų Sąjungoje nėra nei vienas kunigas 
areštuojamas ir laikomas kalėjime, jeigu 
jis neužsiima šnipinėjimais ar kontr-re
voliuciniais darbais. Visi gerai prisime
nat, kaip išmainytieji ant Lietuvos politi
nių kalinių kunigai, sugrįžę į fašistinę 
Lietuvą, pasistatė save religiniais kanki
niais. Visi fašistiniai lietuviški laikraš
čiai liejo per tūlą laiką krokodiliaus aša
ras, porydami apie baisias kančias delei 
“šventos religijos”. Tiesiog galima atvi
rai sakyti, kad šie parazitai, būdami So
vietuose, visai nesirūpino savu tikruoju 
amatu, bet kaip viršminėtieji lenkiški ku
nigai — užsiimdinėjo šnipinėjimais ir 
kontr-revoliuciniais darbais ir už tai ga
vo tam tikrą laiką patupėti belangėje.

. (Daugiau bus)

—nežinau nei aš. Bet aš, tai 
dar gyvas tebesu.' Tiktai del 
tam tikrų priežasčių buvau per
stojęs rasinėt korespondenci
jas.

Sulaukęs šiuos naujus me
tus ar- tikriau pasakius per- 
keitęs metų skaitlinės numerį 
ir turėdamas valandžiukę 
liuosesnio laikė, padariau min
timis peržvalgą visų pereitų 
metų darbuotės pasisekimus 
ir nepasisekimūs. Ir pasirodė, 
kad yra nemažai nuveikta ge
rų darbų. Kad būta gana svar
bių įvykių ir kad gerokai su- 
tvirtėjęs komunistinis frontas. 
Bet yra buvę ir nepasisekimų. 
Yra padaryta nemažai ir klai
dų. Ir padarius galutiną su
trauką pasidarė nejauku, kad 
tas viskas pasiliko visuomenei 
nežinoma. Tai padaryta gana 
stambi klaida.

Nusprendžiau atitaisyti šią 
klaidą: susijieškojau kampe 
užmestą plunksną ir prie pir
mos progos bandysiu nors 
svarbesnius dalykus aprašyti. 
Tik nežinau, kaip seksis, nes 
plunksna ilgą laiką nevartota, 
tai pusėtinai surūdijus.

Ir ant pabaigos no.riu pri
minti, kad nepamirškite (ir 
kitiems pasakykite) parengi
mo paminėjimui 11 metų nuo 
mirties draugo Lenino, kuris 
įvyks 27 d. sausio, lygiai 7 vai. 
vakaro, Opera House svetai
nėj, Avė. C kampas 26-tos 
gatvės. Bus puikiausia progra
ma. Programoj dalyvaus pa
garsėjęs Sietyno ''Choras iš 
Newark, N. J. Įžanga tik 25 
centai; vaikams veltui.

Proletaras.

Saar Policija Grobia 
Darbininkų Centrus 
SAAR. — Nors pagal 

Tautų Lygos Tarybos pa
tvarkymą Saar kraštas bus 
pervestas Vokietijai tik ko
vo 1 d., tačiaus hitlerinin
kai jame jau daro savo 
“tvarką.” Iš Vokietijos pri
plaukė tūkstančiai Hitlerio 
smogininkų; sykiu su vieti
niais naziais jie gaudo, dau
žo, kruvina ne tik komunis
tus ir socialistus, bet ir tuos 
katalikus, kurie reikalavo, 
kad Saar pasiliktų Tautų 
Lygos kontrolėj, o nebūtų 
pervestas Vokietijai.

Hitlerininkų šaikos jau 
užgrobė ir uždarė Komunis
tų ir Socialistų Partijų įstai
gas ir spaustuves. Hitleri- 
zuota gi Saaro policija nei 
piršto nepajudina prieš tuos 
galvažudiškus u ž p u olikus. 
Nieko prieš juos nedaro nei 
3,300 kareivių, kuriuos ka
pitalistinės šalys atsiuntė į 
Saarą prižiūrėti balsavimus 
ir tvarką, iki to krašto 
klausimas bus galutinai iš-, 
spręstas. Pasirodo, kad 
daugely j vietų nebuvo jo- • 
kios tarptautinės sargybos F 
net sausio 13 d., kuomet ėjo į 
balsavimai, kas toliau turės' 
valdyt Saarą.

pain-expeller™
TrUe M-k U. & FM. O<

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

DIDELIS NUPIGINIMAS
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 

adresuoki!:
J. BARKUS 

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

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that Licence No. 
RW-1109 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 388 Ridgewood Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sum^d nn the nremisos.
SAMUEL THOMSON & GEORGE 

(HOMELIKE TAVERN) 
388 Ridgewood Ave

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1116 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 195 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. »■

SOLOMON SOHLIFKA
195 Sutter Ave., Brookljję, N. Y. i
NOTICE is hereby given that License No. < 
RL-8309 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the'Alcoholic Beverage Coh- 
trol Law at 722 4th Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the

Borough 
be con-

BOEHM
Brooklyn, N. Y.

premises.
FRANK M. RUG and

ANDREW ROGIELEWICZ
4th Ave., Brooklyn, N. Y,'

PRESO REIKALAI
(Tąsa iš 3-čio pusi.)

o 50 centų ant naujo preso.
Ačiū, kad taip ilgai laukė- 

* te, nes aš negalėjau atsi
naujinti, neturėjau pinigų, 
mat esu bedarbis ir jau 4 
metai kaip niekur nedirbu.

Viso gero,
A. Rudžinskas.

Somerville, Mass.”
“Gerbiamieji

$6.00. $5.50 už ‘Laisvę’, o
50 centų preso išmokėjimui.

Draugiškai,
A. Petrikonis.

Stamford, Conn.”
“ ‘Laisvės’ Adm.:—Čionai 

prisiunčiu money-orderį už 
$18.75. $18.25 del ‘Laisvės’ 
prenumeratų, o 50 centų au-

Prisiunčiu

ka nuo drg. A. Josio preso 
išmokėjimui.

Draugiškai,
J. J. Mockaitis.

Bridgeport, Conn.”
Šiuo kartu aukų gavome 

$6.00. Iš anksčiau turėjo
me $1226.86. Viso .aukų 
preso išmokėjimui jau ga
vome $1232.86. Skolos dar 
yra $753.89. O jei priroka- 
vus tą $120.00 tų išlaidų, 
kur augščiau suminėta, tai 
skola yra $873.89.

Kaip anksčiau 
dienraštyj laiškus 
“Laisvės” vajaus
kų, jie yra nusistatę sau 
kvotas • gaut naujų skaity
tojų iki Pirmai Gegužės. 
Būtų gražu, kad dienraščio 
skaitytojai nusistatytų sau 
laiką išmokėjimui’ preso. 
Atsižvelgiant į tą didelę

matėte 
draugų, 

udarnin-

Gręsia Naujas Audėju 
Visuotinas Streikas

Apginklavo 600 Fašistu
SACRAMENTO, Cal. — 

Miesto vedėjas James Dean 
surinko ir apginklavo 600 
fašistų kovai prieš “raudo
nųjų sukilimą.” O sukili
mu jis vadina 2,000 darbi
ninkų maršavimą iš vakari
nių valstijų į Calif or ni jos 

skaitlines j sostinę Sacramento. Tie 
, į Sacra-

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntinį.
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NOTICE is hereby given that License No, 
RL-8314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor' at retail under 1 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2111 East 28th St., Borough of • 
Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

LEON W. BLISS, LEON E. BLISŠ 
& EARL W. BLISS 

(BLISS LOG CABIN)
2141 East 28th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-10974 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 96 
Montgomery St., Borough of Brooklyn, 
County tof Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH OCHSHORN
96 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.-------------------------------- —

; NOTICE is hereby given that License No. 
B-7809 has been issued to the undersigned

i to sell beer at retail undei- Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5301

I Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
I of Kings, to be consumed on the premises.

ESTHER DAVIS and 
LILLIE DINNERSTEIN

Church Ave., Brooklyn, N. Y.5301

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7808 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 910

■ Metroixditan Ave., Borough of Brooklyn, 
I County of Kings, to be consumed on the 

premises.
JAMES VINCENT

910 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NAMAI

1 WASHINGTON. — Roo- 
isevelto paskirta komisija 
neva rankioja i'

i apie darbininkų algas ir są- darbininkai žada t ____
i lygas audyklose ir verpyklo- niento pribūti vasario 2 d.

Bet tai dar ramus fab- įr reikalauti, kad valdžia pa- 
rikantams laikotarpis. Mat, liuosuotu 18 teisiamų darbi- 
patys Darbo Federacijos va- ninku. ______A—
dai pasižadėjo valdžiai pa- vo sugaudyti per policijos ir

masę “Laisves” skaitytojų, 
rodos, kad iki sekančio “L.” 
Bendrovės suvažiavimo ga
lėtumėt sukelt aukų apie 
$873.89 ir presas jau būtų 
išmokėtas. Norime girdėt 
draugų nuomones tuo klau
simu.

Suvažiavimas įvyks 7-tą 
dieną balandžio, 1935.

P. Buknys.

Bayonne, N. J
Reikės Atitaisyti Klaidą

Drauges ir draugai! Neabe
joju, jog jūs manėt, kad Ba- 
yonnes visi korespondentai jau 
po veleną, nes jau su virš me
tai laiko, kaip nebuvo spau
doje jokios korespondencijos 
iš Bayonnes. Tiesa, kas atsi
tiko su kitais korespondentais

se.

Tie darbininkai bu-

laikyti per šešis mėnesius 
“paliaubas,” nešaukti strei
kų, kol Roosevelto agentai 
užbaigs savo “tyrinėjimus.”

Iš antros pusės, tarp au
dėjų verpėjų bruzdėjimas 
auga prieš bloginamas sąly
gas. Patys Darbo Federaci
jos vadai numato, kad atei
nantį pavasarį naujas visuo
tinas streikas bus neišven
giamas. Todėl jau dabar, pačių šnipų-provokatorių iš 
Jungtines Audėjų Unijos .kepti, 
viršininkai susirinkę daro 
pasitarimus, kaip busimąjį 
streiką suvaldyti; ir vyriau
siu naujo visuotino streiko 
vadu jie vėl skiria tą patį 
Gormaną, kuris pardavė 
pernykščią 500,000 audimo 
pramonės darbininkų kovą, j vargas sumažės.

fašistų padarytas ablavas 
laike San Francisco visuoti
no streiko.

Valstijos valdžios advoka
tas McAllister teisme skaitė 
būk tai suimtus per kratas 
“dokumentus,” kur komuni
stai šaukią “tuojaus” grieb
tis ir ginklais nuversti ka
pitalistinį surėdymą Ameri
koj. Tie “dokumentai” yra

Vis daugiau darbininkų or
ganizacijos vienijasi ir stojoa 
už Bedarbės ir Socialės Ap- 
draudos HR 2827 bilių, kuris 
.yra įneštas į šalies kongresą. 
Tik tą bilių priėmus darbinin
kų būvis nors kiek pagerės ir

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasęs an&lis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai le^ališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy,. Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbowr 8424

IIQIIIQIIISIIIOI

Laikrodžiu
Vedybiniu

1st. 1892

r Daimontai
Laikrodžiai

■Hi Brangakmenai
Mes perkame senų auksų

LaiRe gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

lajeriiBiiiemsmeiiiemsiHEiiiBiiiemsi IISIIIBIIIBIIISIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIICIIIBIIIBMICIIICIIIC?

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New- 

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

manęs šokančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—-Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



Beštas Puslapis LAISVE

NEWYORKO JR APIELINKES ŽINIOS
Visi Į Lenino Minėjimo Prakalbas! nori Rooseveltas pravesti, tai tur kapitalistai kitų darbinin- 

didesnė pusė šių šeimynų bus 
išmesta ant gatvės.

Darbininkų pareiga 
smarkinti veikimą už Bedar
bės7 ir Social ės Apdraudos 
2827 bilių, kuris dabar 
įneštas į šalies kongresą.

pa-

HR 
yra

reformistų suteršimo,

Sausio 21 dieną sukanka 11 šaulį bus darbininkų susirin- 
metų nuo Lenino mirties. Lenkimai, prakalbos. New Yorke 
ninas buvo ne vien Sovietų I Komunistų Partijos Antras 
Sąjungos proletariato revo- Distriktas rengia masinį mitin- 
liucinis vadas, bet ir viso pa- gą, kuris įvyks Madison Sq. 
šaulio. Jam pavyko apvalyti Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
marksizmą nuo oportunistų ir New Yorke. Tai bus nepapras- 

atsteig- tas susirinkimas. Į Madison
ti jo revoliucines puses, kurias} Square Gardeno įtalpą telpa 
buvo paslėpę Kautskiai ir kiti Į apie 30,000 žmonių, jau vien 
marksizmo darkytojai. Leni-riokis masinis susirinkimas 
nas visą- savo gyvenimą pa-'daug reiškia. Susirenka darbi- 
šventė darbininkų klasės pasi-’ninku.'organizacijos su ąavo 
liuosavimui. Jo mokslas pasi- raudonomis'vėliavomis, griaus- 
liko kaipo nenugalima 
kuria susidaužo visos 
ninku priešų atakos.

Leninas mirė 21 d.
192,4 metais, bet jo mokslas j 
pasiliko ir milionai pasaulio bein. 
proletarų, valstiečių ir 
nialių pavergtų vergų 
naudojasi ir rengiasi į galuti
ną kovą už pasilmosavimą.

Todėl viso pasaulio darbi
ninkai kiekvieną metą Lenino ’ muzikos kavalkus. 
mirties dienoje rengia prakal-1 James Ford kalbės temoje: 
bas, masinius mitingus, mini, 
Lenino nuveiktus darbus, aiš-Į 
kiną jo mokslą, jo svarbą.

Kiekviename pasaulio kam
pelyje 21 dieną sausio vienaip 
ar kitaip revoliuciniai darbi
ninkai mini Leniną ir kiekvie
nai stengiasi gauti nors kiek 
daugiau žinojimo apie Lenino 
mokinimą, v

Tuo laiku darbininkų laik
raščiai pateikia straipsnių iš 
Lenino raštų, apie jo mokslą, 
atsiminimų, sujungia Lenino 
mokinimą su darbininkų tos 
šalies uždaviniais.

Sausio 21 dieną po visą pa-

masinis susirinkimas

uola, į mingai sveikina vieni kitų or- 
darbi-

sausio

ganizuotus būrius.
Madison Sq. Gardene 

programa:
Pirmininkaus Chas. Krum-

bus

kolo-Į “Internacionalą” grieš WIR 
juom benas.

Bus sugrieštas Sovietų lai
dotuvių maršas.

WIR benas grieš dainas ir

Pirmadien., Sausio 21, 1935

žiaus, 63 Perry St., New 
York, yra nuteistas pasimokėti 
pabauda $25 už netvarkų au- 
tomobilium važiavimą. Tas 
žmogus tiktai nusipirko nau
ją automobilių ir tuoj aus ga
vo pasimokėti pabaudą.

kų milionus, išmetė ant gat
vės. Jis dėjo visas pastangas 
susirasti darbą1, bet negalėjo. 
Harris savo, laiku- kariavo už 
Amerikos imperialistų reika
lus prieš ispanus, 1898 me
tais. Nuo to laiko pas jį buvo 
ir revolveris. Iš to paties gin
klo, kuriuo savo laiku jis žudė j Septyni šalpos biurai 
ispanus, dabar patsai pasidarė kad jie į dieną išduoda

Jersey City mieste policija 
areštavo L. Dishman, 34 metų 
amžiaus žmogų, kurį kaltina, 
kad būk jis ir dar vienas kitas 
pavogė šilko troką, kuriame 
buvo už $13,000 šilko.

t LORIMER RESTAURANT į 

LIETUVIŲ VALGYKLA .

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

Stiliumi j PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

<!><!>Prūseikos “Filosofija” Ap
gavimui savo Pasekėjų

“Naujoje Gadynėje,” No.
3, neva aprašoma J. Ormano 
ir K. Michelsono debatai. Ten 
tarpe kitko sakoma: Michelso
nukas gerai argumentavo “bet. žmogus nusižudė.

sako, 
už 

kokia ta kapi- $2,522 vertės reikmenų. Kągi 
tas reiškia, kuomet mieste yra 
arti 1,500,000 bedarbių. To
kia šalpa tiek reiškia, kaip į 
jūras lašas vandens.

talistinė sistema! Savo laiku 
kapitalistai šaukė, kad Harris 
“didvyris,” bet paskui tą “did
vyrį” įstūmė. į bado padėtį, ir (

jo pozicija buvo daug silpnės-j žudytis darbininkams ne-į 
nė.” Ką gi tai reiškia? Kięk-1 reikia. Ne darbininkai turi žu-| 
vienas sąmoningas darbininkas | ti, bet ' ši netikusi sistema.! 
žino, kad J. Ormano pozicija j Pirm negu ją panaikinsime, vi- 
buvo teisinga 100%, kuomet, si stokime už Bedarbės ir So- 
Michelsonuko pozicija visiškai; cialės apdraudos HR 2827 bi-, 
klaidinga. Michelsonukas ar-lių, pagal kurį kiekvienas be- 
gumentavo” visokiais išmislais darbis privalo gauti nemažiau 
prieš Sovietų Sąjungą, kuriuos'$10 į savaitę ir dar po $3 
jis gavo buržuazinėje spaudo- kiekvienam šeimynos nariui.
je. Jeigu jis nors “World Al- 
manacą” butų pasiskaitęs a- 
pie SSSR, tai jau tokių netei
sybių nebūtų kalbėjęs. Bet jis 
jaunas. Jis gyvena tuom, ką 
jam pateikė kapitalistinė gat
vinė pletkų spauda.

Bet kodėl Prūseika-Butkus

Trumpos Žinutės

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

<t>

d>

<i>

<i>

<i>

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

<f>

4>

4>

IŽO III | |OfiO Atviri kojų skauduliai, Garankš-
lyĮIglįJ Į 111Į čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-■ W W matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

28 W. 89th Stn Arti Central Park West, New York City
“Leninas ir Negrai.”

Freiheit” Choras sudainuos 
Lenino mylimą dainą.

Darbininkų Teatras vaidins
vaizdelius iš Lenino gyvenimo, savo gazietoje nepasako, kad

Bus perskaityta pirmoji Le- Michelsonuko 
nino prakalba, kurią jis sakė, 
po revoliucijos pergalės.

Drg. Earl Browder kalbės 
bėgamais reikalais.

“Internacionalu” užsidarys* 
susirinkimas.

Matote, kokia tai svarbi 
programa. Visi ir visos daly
vaukite. Įžanga ypatai tik 25 
centai. Nesivėlinkite! Būkite 
laiku, 8 vai. vakare!

H. H. Humphry, buvęs ka
lėjimo viršininko pagelbinin- 
kas Municipal Parole kalėji
me nuteistas 3 metams kalėji
mo. Sako, kad\jį sugavo įman- 
tį kyšius nuo kalinių.

Pavojus Ateiviams Darbiniu.
Jungtinių Valstijų Kongrese 

ntid Seniai guli reakcinis Dies 
bilius prieš ateivius darbinin
kus. 1932 metais darbininkai 
sukėlė masinius protestus ir 
kongresmanai tais laikais tą> 
biliu padėjo Į sali. Dabar, re
akcijai augant, viešpataujanti 
klasė, matydama burzdėjimą 
darbininkų klasės ir bedarbių, 
jau vėl išnaujo kelia reikalą 
to biliaus priėmimo. Jeigu 
Dies bilius būtų priimtas, tai
ateiviai darbininkai atsidurtu j 
baisioje padėtyje. Pirmiausiai 
būt išdeoortuota anie 3,000.- 
000 ateivių. Atplėštų tėvus 
nuo vaikų, vyrus nuo žmonų. 
Laužytų visur darbininkų strei
kus, kiekvieną ateivį, pagavę 
streiko lauke, tuojaus depor
tuotų. Padarytų žiaurų puoli
mą ant darbininkų spaudos.

Ateivių Gynimo Komitetas 
ragina visus darbininkus stoti
į -veikimą. Siųsti protestus į-nacionalis sekretorius Sovietų 
kongresą organizacijų varde. 
Reikalauti sulaikyt ateivių de
portavimus. Aukuoti kiek gali
te į tą komitetą. Visais reika
lais kreipkitės, sekamu antra
šu: Committee for Protection 
of, the, Foreign Bom, 80 E. 
11th St., Room 611, New

Bearsiąs Bijosi Debatų
Hearsto didlapiai ir jis pat

sai per radio, niekina Sovietų 
Sąjungą. Sovietų Sąjungos 
Draugai iššaukė Hearstą į de
batus Sovietų Sąjungos reika
lais, bet Hearstas bijosi stoti. 
Tat vis tiek Sovietų Sąjungos 
Draugai rengia masines pra
kalbas, kur reikalauja pribūti 
ir Hearstą.

Prakalbos įvyks penktadie
nį, 25 d. sausio, 8 vai. vakare 

ISt. Nicholas Palace, 69 W.
66th St., New Yorke. Kalbės 
Heywood Broun, garsus ra- 
šėjas ir piešėjas; Harry F. 
Ward, pirmininkas Amerikos 
Lygos Kovai Prieš Fašizmą; J. 
W. Waterman, vieno laikraš
čio redaktorius; Anna Louise 
Strong, redaktorė “Moscow 
News”; generolas Jakontov, 
buvęs caro generolas ir auto
rius knygos “Chinijos Sovie
tai”; W. N. James, rašytojas 
iš Baltimorės; H. Goldfrank,

Sąjungos Draugų ir Chas. La
mont, pirmininkas Sovietų Są
jungos Draugų. Darbininkai 
dalyvaukite masiniai ir paro
dykime Hearst ui, kad jis ne
galės Amerikos darbininkams 
meluoti.

pozicija buvo 
klaidinga? Kodėl jie sako, 
kad tik ji buvo “silpnesnė”? 
Tai čia ir kyšo Prūseikos-But- 
kaus renegatystė, jų atsineši- 
mas linkui Sovietų Sąjungos. 
Jie nedrįsta ją ginti, nedrįsta 
sakyti, kad Michelsonukas tu
rėjo klaidingą poziciją, nepa
taria tam jaunuoliui skaityti 
darbininkų raštus, kad susi
pažinus su tikrais faktais apie 
Sovietų Sąjungą, bet palieka 
tą viską nuošaliai. Mat, patys 
Prūseika-Butkus nesutinką su 
Sovietų Sąjunga, bet kol kas 
dar nedrįsta pilnai atidaryti 
savo gerkles. Jie linkui nie
kinimo Sovietų Sąjungos eina 
tuom pat keliu, kokiu savo pa
sekėjus prirengė prie niekini
mo Komunistų Internacionalo. 
Juk visi žinome, kad Prūseika- 
Butkus 1931 metais sakė, kad 
“Bimbos klika” viską daro, 
reiškia tik keli lietuviai. Jie 
net- prieš Komunistų Partiją 
dar tada nedrįso bent ką sa
kyti, o kas del Komunistų In
ternacionalo, tai sakėsi, kad 
su juom pilnai sutinka. Dabar 
gi jau niekina Komunistų In
ternacionalą.

Tas patsai buvo linkui drg. 
Stalino. Juk pamenate, kada 
jie dėjo d. Stalino paveikslus 
ir šaukė “draugas,” “< 
gas,” o dabar jau šaukia “dik
tatorius,” “žiaurus Stalinas” ir 
tt.

Prie to pat jie eina ir So
vietų Sąjungos klausimu, iš
kaito nedrąsiai, “pomalenku,” 
“pomalenku,” o paskui vis 
drąsiau, galų gale užtrauks1' 
pilna gerkle, kaip P. Grigai- vienuoliktas mėnuo. Jisai paeina iš 
tis. Jau dabar sušaudytų teror ParaPŪ’os, . Vangelonių j;
ristų reikalu kartu su Hearstu 1 ' -

C # e cf ysviieiįj v uugoviVj jpxau :

lieja ašaras ir niekina Sovietų kai tamsus ir'truputį plikas. Kakta i 
Sąjungą. ------ -

Teisėjas W. Bondy paliuo- 
savo vienos ukrainų religinės 
moterų organizacijos lyderką 
Helen Dabush, kuri pirmiaus 
buvo nuteista kąlėjiman už 
perdavimą tos organizacijos 
tam tikrų dokumentų į poli
cijos šnipo rankas. Matyti, tei
sėjas surado,, kad šnipui per
davimas dokumentų nėra pra
sikaltimas.

Magistratas Harris nuteisė 
gazo kompanijos kolektorių 
Carl .Geršeną, 30 metų am
žiaus žmogų, 60 dienų į kalė
jimą. Sako, kad pas tą pinigų 
kolektorių yra kokių tai finan
sinių trukumų. ■* • l ■■ • ■ .

J. Jacobš ir H. Alberts a- 
reštuoti už tai, kad jie naktį 
valgykloje, 156 Christopher 
St., New Yorke, susipyko ir 
pradėjo šaudytis.

Vito Daly, 38 metų

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barbei^ Shop) 

{taisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias;

bas atliekamas 1 sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE

pa- 
dar-

1 Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir J 

am- pasidabinti savo plaukus ar veidą.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus metinis su
sirinkimas jvyks 23 d. sausio, 7:30 1 
v. v. ALP Kliubo svetainėje, 80 
Union Avė. Visi ateikite, nes bus

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS,

100 UNION
Brooklyn, N. Y.

Savininkas

AVENUE,

I daug svarbių dalykų apkalbėt, apie 
arau~ ateinant) sezoną.

Sekr. Ch. Nečunskas.
(16-17)

PAJIEŠKOJIMAI j
PAJIEŠKOJIMAS i

Aš, Domicėlė Jesonienė, pajieškau I 
, savo vyro, Juliaus Jesonio, kuris , 
'mane su dviem vaikučiais paliko jau C

s s
s £

s E

I

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

Nuliūdimo valandoj, kreipkitės pas naus, patarnavi
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą.
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Neteko Vilties — Nusižudė
I f -
Atrado žmogų, nukritusį 

nuo Washington tilto, ties 
179th St., New Yorke, ir užsi- 
muŠusį. Vienas iš atėjusių pa
žiūrėti pažinp, kad tai yra 
James McCutchen, 40 metų 
amžiaus, 203 Columbia Ave., 
Naw York. Jo kambaryje su
rastas laiškelis, kuriame jis 
rašo vienam savo draugui 
kad pavargo gyvendamas, 
darbo neturi ir nenori toliau 
gyventi. Pirmiau galvojo, kad 
apsives ir išauki ės gerą šei
myną, bet dabar sumanė .už
migti amžinu miegu ir nusi
žudė. Tai yis aukos šios neti
kusios tvarkos.

» ’ > • . r > J- j

Merginą Peršovė Lovoje
Kažin kas peršovė męrginą

G. McGee, 26 metų, fOO W.

Apiplėšė Valgyklą
Trys, ginkluoti plėšikai 

gavo J Shermąn , Cafeterią
įsi-

86įt}i St., New Yorke. Ji g;ulė- 2555 Broadway, New Yorke J 
jo lovoje. Kažin kas šovė iš pasįgrėbe pinigus iš registerio, 
kito kambario, kulka perėjo <R9on dnr tnom kartu tpn I

sodžiaus,- Vilniaus gubernijos. Jis yra ' 
apie 5 pėdų, 5 colių augščio, plau- i 1 • 1 • . \ t .11 1 •! TT 1 1 ’

augšta ir turi kąrpą ant šono smak-;|. 
ro. Jis yra barberys. Viskas jam 
dovanota, tik tegul jis sugrįžta. 
Kas ■ apie jį • žinote malonėkite , man 
pranešt šiuo antrašų, už ką būsiu 
labai dėkinga. Mrs. Delia JeSohis, 
97 W. 6th Str., So. Boston, Mass. -

I - ■ (15-17)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 1 
prie išdirbinio šių prekių. !

Čia yra puikus pasirinkimas 1 
portfelių, valizų, skrynių, ku- ! 
parų, moteriškų pocketbook’ų ' 
ir kitokių Šiem panašių daiktų. !

Parduodame ir Lietsargius
•■i . (Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Dr. HERMAN MENDLOWITZ
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.

o

< >

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.
NEDALIOMIS

Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

per sieną ir ją sužeidė. Mer
gina buvo pasirandavojus tą 
apartmentą ir dar tik pirmą 
naktį miegojo.

400,000 Šeimynų Vargsta
Miesto bedarbių šalpos vir

šininkai T. L. Hausmann, Ed. 
Corsi, aldermanų pirmininkas 
Deutsch sako, kad New Yor
ke yra 400,000 šeimynų, ku
rios būtinai reikalinga šelpti. 
Jie patys pripažįstą tą faktą, 
kad kacĮa federale valdžia vi

sai nustos bedarbius šelpti, ką

apie $200, dar tuom ,kartu ten j PARDAVIMAI 
buvo 25 žmonės, ir tiems ki- PARSIDUODA bučemė ir grocernė, 
Šenius iškraustė ir pabėgo. Du geroj vietoj, lietuviais apgyventa, 
žmonės iŠ buvusių plėšikams kaina prieinama ir galima gerą pra- 
priešinosi, tai vagiai 
skaudžiai sužalojo peiliais.

į og gyvenimą padaryti, nes ta krautuvė 
J laikoma ir išdirbta suvirš 20 metų.

! Randa pigi, kartu prie krautuves yra 
ir kambarys del gyvenimo. Priežastį 
pardavimo sužinosite ant vietos.

| Kreipkitės šiuo antrašu: 428 Lorimer
1 Cu D___ -1-1____ XT

' pardavimo sužinositeNusižudė Darb. Bedarbis
Arthur Harris, 59 metų am

žiaus, 162 W. 66th St., New 
Yorke, nusišovė, žmogus pir- PARSIDUODA 15-kos kambarių ho- 
miau dirbo nrio medžiu nas1 telis’ 8tovi geroj vietoj’ ir biznis miau GUDO prie rneazių pas geras Kaina , $7500.00. Pardavimo 
Hirsch Lumber Co., per ilgus priežastis tai' penatvė. Kreipkitės 
laikus kompanijai sukrovė ne- sekamu antrašu: W. Dumbosky, Ex- 
mažai turto. Bet pereitais me- įhar,">c Hotel, KJeal and Jackson Sts., 
tais kompanija jj, kaip ir ki-i (ib-17)

St., Brooklyn, N. Y.,
(17-10)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

Išbalzamuoja ir laidoja numirusiu? 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir karietas veSelijoms. 
krikštynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančiu Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krjau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, -Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjimu, 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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