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Pa., jau 
į orga- 
duokles.

Darbininkai Visų, šalių, į' 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 

Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

KRISLAI
Nauji Nariai.
Molokovo žodis.
Gėda Amerikai.
15 Metų Sukako.
Sovietų Atsiekimai.

Rašo D. M. ŠOLOMSKAS

Dabar yra vajus už naujus 
narius į Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugiją. 
Draugai iš Minersville, 
gavo 6 naujus narius 
nizaciją ir prisiuntė jų 
Kas sekamas iš eilės?

Maskvos Sovietų suvažiavime 
Sovietų Sąjungos didvyris drau
gas Molokovas sakė: “Draugai! 
Mes su jumis dabar darome 
peržvalgą to didelio darbo, ku
rį atlikome pastaraisiais metais. 
Kada žiūri i žemlapį ir lygini 
su tuom, ką matai iš oro, tai 
yra didelis skirtumas. Ant 
žemlapio negyvi ženklai, o iš or
laivio matai tikrą gyvenimą. 
Skrajojant po Sovietų Sąjungą, 
aš dar nemačiau tokio kampe
lio, kur nebūtų budavojimo, kur 
neitų.greitas darbas. Net ten, 
tolimose šiaurėse, už 15,000 ki
lometrų nuo Maskvos, ir tai yra 
didelis darbas...

“Aš noriu pasakyti porą žo
džių, kas liečia aviaciją. Mask
vos sritys daug atsiekė išplėti
me orlaivininkystės. Jūs visi ži
note, kad mūsų fabrikai gamina 
gerus orlaivius 
motorus. Tas 
mui tų tikslų, 
kiame. O mes
gai, nedaug: skrajoti augšciau- 
siai, skrajoti ui visus toliausiai, 
ir skrajoti ui visus greičiau
siai.”
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Delegatai Darbininkų 
ir Profesionalų Kovai 

i už Socialę Apdraudą
Šimtas Philadelphijos Darbininkišku, Profesionališki} ir Pa- 

šalpmių Organizacijų Reikalaują, kad Washington Ponai 
Išklausytų Jų Nuomonę apie Soc. Apdraudos Bilius

ir labai tvirtus 
gelbėja atsieki- 
kurių mes sie- 
siekiame, drau-

Washingtone bedarbių kong
rese dalyvavo profesorius iš Co
lumbia Universiteto, kuris tarp 
kitko pareiškė: “Gėda ir di
džiausia gėda Amerikai! Jung
tinės Valstijos—pati galingiau
sia šalis ir iki dabartinio laiko 
neprisirengė gerai pastatyti be
darbių aprūpinimą.” Kapitali
stinė valdžia ir nepastatys tą 
darbą gerai, jeigu darBininkų 
masės prie to neprivers.;----- i i :

Sausio 11 d. šiemet sukako 
lygiai 15 metų nuo įsteigimo 
Sovietų Sąjungoje judžių gamy
bos. Sovietų Sąjungos spauda 
ir organizacijos atatinkamai pa
minėjo tas sukaktuves. Sovie
tų valdžia apdovanojo Lenino ir 
Raudonosios žvaigždės ženklais 
garsius Sovietų judžių vedėjus. 
Dai’ tik 15 metų Sovietų judžių 
gyvavimo, o jau pirmą vietą 
jiems duoda Amerikoje ir Eu
ropoje, jeigu paimti nors ir ju- 
dį “čapajevą”, jo technika ir 
turiniu.

Berlyne komunistai surado 
naują būdą lapelių platinimui. 
Štai: gatvekaryje atrado palik
tą dėžutę; kada ją atidarė, tai 
iš jos pasipylė į visas puses de- 
sėtkai lapelių. Tos dėžutės 
dugne buvo specialė sprenžina, 
kuri lapelius ir išskleidė.

Dideli Sovietų Sąjungos at- 
siekimai. Maskvos Sovietų 
konferencijoj drg. Kuibyševas 
raportavo, kad jeigu 1930 me
tais darbininko metinė alga vi
dutiniai buvo 936 rubliai, tai* 
1934 metais jau 1,782 rubliai, 
arba 90.4 nuošimčių paaugus.

; f Į;
1934 metais Sovietuose pra

dines mdkykUs lankė 22,500,- 
000 vaikų, pirm-pradines (ma
žų vaikų) 6,500,000, Techniki
nes augštas mokyklas lankė 
683,400, kitokias augštas moky
klas 472,800; vakarinius darbi
ninkų kursus lankė iki 7,000,- 
000; kliubų ir stubų skaityklų 
kiekis pasiekė 60,300.

1934 metais Sovietų Sąjun
goje buvo 66 galingos radio sto
tys ir 2,160,000 priimtuvų. Ju
džių buvo 30,600 įstaigų.

Sovietų prekybos laivynas 
smarkiai pakilo: upių laivynas 
pasiekė 573,600 tonų; upių lai
vai kitų laivų traukiami, 5,663,- 
000 tonų. Jūrų laivynas pasie
kė 1,022,000 tdnų įtalpos.

San Quentin, Cal. — Paniurus kalėjimas, kur darbininkų vadas Tom Mooney yra jau 18 metų ne
kaltai pūdomas, šalies Augščia usias Teismas paskutinėmis dienomis atsisakė išnaujo pernagri- 
nėt Tomo Mooney’o bylą; dar, girdi, turite kreiptis į Californijos Vyriausią Teismą, nors ži
no, jog Californijos teismai atmetė pakartotinas Mooney apeliacijas.

LIETUVOS PREKYBA SU 
SOVIETAIS

Kaunas. — Kaip praneša 
“Liet. Žinios,” Maskvoje ir 
Kaune eina pasitarimai del 
prekybos praplėtimo tarp 
Sovietų Sąjungos ir Lietu
vos.

Amerikos Kompartijos 
Užuojauta Drg. Stalinui 
del Kuibyševo Mirties
Amerikos Kompartija per 

savo sekretorių Earl Brow
der} pasiuntė drg. Stalinui 
kablegramą, išreiškiant gai
lestį del mirties Valeriano 
Kuibyševo, pirmininko So
vietų Planavimo Komisijos:

“Su giliu gailesčiu mes 
sužinojome apie pirmlaikinę 
mirtį Valeriano Kuibyševo. 
Mes sykiu su jumis giliai 
apgailestaujame šį didį nuo
stolį. Tai yra ir mūsų nuos-

KURSTO NULYNCIU0T118-KĄ TEISMU KO
VINGU DARBININKŲ CAUFORNUOJ

SACRAMENTO, Cal. — |streiko.
Vietine kapitalistų spaudai Tarptautinio Darbininkų 
faktinai kursto nulynčiuot Apsigynimo advokatas Leo 
18 darbininkų, kurie dabar Gallagher reikalauja per- 
teisiami neva uz peržengi-1 dabartinis lynčiškas vajus 
mą knmmalio sindikaliz-, baltinamuosius. Teisė- 
mo” įstatymo. “Bee rašo, 
būk šie ir kiti “raudonieji”, 
buvo padarę sumoksią is-r 
žudyt pašalpinių darbų sto
vyklų oficierius. Miesto par
kuose fašistiniai, “vigilan
tes” (sargybiniai) viešai 
mankštinasi ginkluotam ka
rui nevą prieš “komunistų 
sukilimą.” B u r ž u a z i jos 
spauda agituoja išleisti val
stijos įstatymus, kad net 
streikuot būtų uždrausta.

Tokiais šturmavimais ka- kus.
pitalistai siundo savo ,govė-! Nacionalis Komitetas de
das nugalabint teisiamuo- lei Politinių Kalinių Apgy- 
sius kovingus darbininkus, nimo pasiuntė telegramą 
jeigu teismas negana aš- teisėjui Lemmonui, protes-

176 REVOLIUCINIAI 
FARMERIAI ĮKALINTI

Barcelona. — Fašistinis 
ilspanijos teismas nubaudė 
176 ūkininkus, dalyvavusius 
bendrame darbininkų ir val
stiečių sukilime prieš val
džią. Jie įkalinti nuo 6 mė
nesių iki trijų metų.

riui, be jokių tam mokesčių iš 
darbininkų puses.

Viršminėtas Philadelphijos 
Veikimo Komitetas išrinko de
legatus į Washington^ kovoti 
lėoų komisijoj prieš niekšišką 
Wagnerio-Lewiso planą, o už 
žmonišką bedarbių ir negalin
čių dirbt apdraudą. Delegatai 
yra šie: Dr. Mildred Fairchild 
iš Bryn Mawr (mergaičių) Ko
legijos; F. Bpyd, profesionalų 
organizacijų atstovas; Frank. 
Moser, Amerikos Darbo Fede
racijos plumberių unijos atsto
vas ; Cecil Bragg nuo D. Fede
racijos elektros batarejų uni
jos; O. J. Hali nuo Federaci
jos Midvale Plieno Darbininkų 
Unijos ir du delegatai nuo pa- 
šalpinių draugijų.

Kitų miestų darbininkai ir 
profesionalai taipgi rengiasi 
siųsti delegatus į Washingtoną 
kovai už tinkamą socialę ap
draudą. > ’

PHILADELPHI.A, PA. t- 

Įvairios organizacijos sausio 
25 d. mušė sekančią telegramą 
Jungtinių Valstijų kongreso 
lėšų komisijos pirmininkui Ro- 
bert L. Doughton, Washing
ton, D. C.:

“Šimtas organizacijų—Ame
rikos Darbo Federacijos loka- 
lai, savitarpinės pašalpos 
draugijų ir profesionalų orga
nizacijos—griežtai reikalauja, 
kad priimtumėte po du atsto
vu nuo kiekviehos iš tų trijų 
grupių, ir išklausytumėte jų 
nuomones apie Wagnerio-Lew
iso bilių. Jos reikalauja, kad 
paskirtumėte šiems atstovams 
laiką.

Norris Wood, Sekretorius 
Vietinio Veikimo Komite
to, del Darbininkų Biliaus, 

207 South 15th Street, 
Philadelphia, Pa.”

Kodėl šis Veikimo Komite
tas del Darbininkų Bedarbių 
Socialės • Apdraudos Bjliaus 
(H.R. 2827) reikalauja/ kad 
kongresjnis lėšų komitetas pri
imtų ir i 
ir profesionalų atstovus? __ 
del, kad lėšų komitetas dabar 
svarsto niekingą Wagnerio-r 
Lewiso įnešimą neva “socialės 
apdraudos,” kuris nežada nei 
vieno cento 16-kai milionų 
dabartinių bedarbių, o nusenu- 
siems darbininkams tesiūlo tik 
po $15 per mėnesį; todėl, kad 
Wagnerio-Lewiso bilius, kurį 
užgiria Rooseveltas, nusako, 
kad dirbantieji darbininkai tu-

Žada “Pašalint” Pelnus 
Iš Amerikos Kary

WASHINGTON. — Se- 
natorius McSwain yra įtei
kęs kongresui sumanymą 
“pašalinti pelnus iš karo.” 
Sako, išleidus tokį įstaty
mą, ' būtų uždraustą kelti 
reikmenų . kainas laike ka
ro; ir šalies prezidentas 
kontroliuotų pramonę ir fi
nansus.

Tariamas “laisvesnis” se
natorius Baruch pasakoja, 
būk tokius patvarkymus rgtųz mokėti "iki 3 nuošimčių 
įkūnijus, “mažiau” būtų ka- 'nuo savo.algų į apdraudos fon- 

, Nes Amerika dą; todėl, kad pagal tą bilių, 
ninkai kain ’ žinoma buvo mpnfoi vra daromi ne fpis- sėkmingiau kariauti' paliekama atskiroms valsti-
suimti’per ‘policijos fašis- mas, bet vykdoma sumoks-1!1- tode1., įdt.os .ša!.yš i ^al&^dmudoa^Ey^S 
tų padarytas ablavas laike las prieš 18 nekaltų darbi-^os kad'/kariška6savana" itodel> kad apdrauda sulig to 
San Francisco visuotino ninku.

''Rooseveltas pasirinko ir du- ^^lėtų pradėt veikti; todėl, 
Pontus, amunicijos fabri-1 

.kantus, kuriem pereitas ka-' 
ras davė 600 nuošimčių gry
no pelno.

Nežiūrint žadamo kainų 
apribojimo, stambesni kapi
talistai gautų progos ani- 
plėšt paprastu^ gyventojus 
ne blogiau kaip laike perei
to pąsaulinio karo.

TAUTŲ LYGA VARO JA
PONUS Iš SALŲ

Geneva. — Tautų Lygos 
Tarybos didžiuma reika
laus, kad Japonija pasi
trauktų iš tų salų, kurios 
buvo pavestos Japonijai lai
kinai globoti po pasaulinio 
karo. Japonų imperialistai 
yra ten prisibudavoię tvir
tovių ir nežada paleisti salų 
iš savo rankų.

jas Dal M. Lemmon atsisa
ko tai padaryti. . i

’ | Tardytojas (prokuroras) 
pareikalavo traukt teisman 
ir “Daily Workerio” repor
terius, kaipo teismo “išnie- 
kintojus.” Mat, tie repor
teriai teisingai aprašė, ko
kias meklerystes darė tar
dytojas McAllister, parink
damas fašistuojančius savo 
sėbrus į prisaikintus teisė
jus prieš minimus darbinin-

Gresia Generalis Auto.
ms lesų Komjue.tąs pn- 1 • • I A
išklausytų darbininkų ’ Darbininku Streikas 
ionalu atstovus?—To-

tolis. Mes tikimės, kad ga- triai juos nubaus. Tie darbi- tuodamas, kad dabar Sacra- 
lėsime prisidėt nrie to nuos
tolio išlyginimo, labiau 
įtempdami savo pastangas 
kovoje už bendrą mūsų idė
ją.

Broliškai Jūsų 
Kom. Partijos 
Org. Komisija.”

MASKVA. — Sekmadienį 
200,000' darbininkų ir vals
tiečių , aplankė drg. Kuiby
ševo kūną, kuris buvo pa
šarvotas buvusiame Bajorų 
Kliubo nalociuie,! > Piliorių1 
Sveta inėje. Tarp garbės 
sargų buvo pats Stalinas ir 
kiti žymieji Sovietų vadai

Drg. Kuibyšev mirė per? 
eitą penktadienį. Jo kūnas 
buvo sudegintas sekmadie
nį ir pelenai palaidoti sie
noje Kremliaus, Sovietų vy
riausybės centro. Pelenus 
nešė Stalinas, Molotovas ir 
kiti bolševikų revoliucijos 
karžygiai. Kuibyševas buvo 
vienas iš daugiausia • pasi
darbavusių delei Penkerių 
Metų Planų įvykdvmo. A- 
part to, jis buvo Politinio 
Biuro narys ir Liaudies Ko
misarų Tarybos vice-pir- 
mininkas. Pamatinė jo mir
ties priežastis tai persidir- 
bimas. ’ '

LIETUVOS ŽINIOS
Nugriaus Cerkvę

Liaudininkų dienraštis “L. 
Žinios” rašo,;

“Šiomis dienomis apygardos 
geismas išsprendė miesto savi
valdybės bylą su stačiatikių 
Ėparchijos Taryba del cerk
vės nukėlimo iš turgaus aikš
tės, priklausančios ’ miesto sa
vivaldybei.-Teismas patvirtino 
pirmos instancijos (apyl. teis
mo.) sprendimą nugriauti cer
kvę, tik patenkino st. Ep. Ta
rybos priešieškinį m. s-bei 
apie 3,000 It. už įvairius pa
gerinimus ir patobulinimus, 
padarytus valdant •minėtą 
sklypą.”

Už pačią cerkvę nieko ne
bus atlyginama pravoslavų 
(stačiatikių) dvasiški j ai. Ir 
Lietuvos tautiečiams tatai at
rodo ' paprastas 1 dalykas. Bet 
kuomet Sdvietų Sąjungoj net 
pagal parapijonų nutarimą 
būna kokia bažnyčia uždaro
ma, žiūrėkite, kaip tie patys 
tautiečiai sielvartauja, kad gir-

df “bolševikai varu stengiasi 
išnaikinti žmonių religiją.”
Advokatas Apkirto Ūkininką

■ ŠIAULIAI. — Advokatas A. 
Laikūnas patrauktas tieson už 
suktybę, padarytą ūkininkui 
Tomkui: Jis iš Tomkaus pirko 
ūljcį su 14 hektarų- žemės ir 
trobesiais. Advokatas Tom-j 
kui tedavė tik du litu išviso, 
bet taip pats sudirbo popieras, n- 
kad išeina, būk, jis pilnai už 
ūkį apmokėjęs, Del to dabar; 
eina byla.

DETROIT, Mich. — Au
tomobilių darbininkai 80 lo
kalų, priklausančių prie 
Amerikos Darbo Federaci
jos, pareiškia, kad jie yra 
griežtai nusistatę prieš pra
tęsimą esamosios sutarties, 
kuri buvo padaryta 1934 m. 
kovo 25 d. Tą sutartį pasi
rašė Darbo Federacijos 
prezidentas Green su fabri
kantais ir NRA atstovais, 
idant iškrikdyt tuomet pra
sidėjusius masinius strei
kus automobilių pramonėje.

Panaudodami tą sutartį, 
fabrikantai išmetė daug 
unijistų iš darbų, jų vietas 
užpildė kompaniškais paka
likais ir apkapojo darbi
ninkams algas; sykiu įvedė 
dar didesnį skubinimą. Au
tomobilių darbininkai da
bar, todėl, vėl tariasi apie 
visuotiną streiką.

Teismo Raštininkė Ėmė Kyšius

ŠIAULIAI. — Apylinkės tei
smo raštininkė Kiršėnaitė bu
vo užvedus bylas prieš “Šiau
lių žinių” redaktorių ir norą 
kitu asmenų kaipo šmeižikus, 
Kiršėnaitė skundė juos už tai, 
kad jie per spaudą bei žodžiu 
paskleidė gandus, kad jinai 
imą kyšius už patarnavimus 
Jbylose.

Teisme įrodyta, kad Kiršė-

naitė -ištikro imdavo kyšius 
nuo 3 iki 10 litų; todėl kalti
namieji išteisinti. Dabar sako
ma, kad ji pati Kiršėnaitė bū
sianti teisiama kaipo kyšinin
ke.

kad naujiems, būsimiems be
darbiams tuomet būtų moka
ma apdraudinė pašalpa tik po, 
kelioliką dolerių per keliolika 
savaičių bėgyje ištisų rnetų^ ir 
todėl, kad pagal Wagnerio- 
Lewiso bilių darbininkai turė
tų išdirbt pas tą patį šamdy-’ 
toją paskirtą laiką ir nestrei- 
kuot; jeigu nenori prarast ap
draudą. • ■

Tokį tai fneklerišką bilių 
rooseveltininkai skubinasi pra- 
šmugėliuoti* kongresė kaipo 
statymą, ir taip viską sutaiso, 
kad pagalėtų būt del to jokių 
diskusijų. Kongresinė lėšų ko
misija tuo pačiu, laiku stengia
si užsmaugti tikros Darbinin
kų -Bedarbių Socialės Apdrau
dos Bilių. Mat, šis Darbininkų 
Bilius reikalauja, kad regulia- 
rė pašalpa visiems bedarbiams 
būtų mokama per visą nedar
bo laiką; kad apdraudos lėšos 
būtų imaųios tik iš. valdžios ir 
kapitalistų kišenių; kad be
darbiui, nusenusiam bei ne
sveikam darbininkui būtų mo
kama ne mažiau $10 per sa
vaitę ir dar po $3 kiekvienam 
jo užlaikomam šeimynos na-numhrino 39 gyventojus.

Streikai! Išėjo 4,000 
Stiklo Darbininkų

PITTSBURGH, Pa. —Su
streikavo 4,000 plate stiklo 
kompanijos darbininkų. Dar 
tiek pat yra nubalsavę 
streikuot kituose miestuose. 
Reikalauja pripažint unijų 
(Amerikos Darbo Federaci
jos) ir pridėt uždarbio.

SUŠALO 200 ŽMONIŲ

Jungtinėse Valstijose per 
paskutinių dienų šalčius su
šalo apie 200 žmonių. Vien 
New Yorko valstijoj šalčiai
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Verkia ir Guodžiasi Žmonės
Daug verkšlianančių balsų dabar vi

sur girdisi del to, kad SLA Pild. Taryba 
pakėlė .minėtos organizacijos nariams 
po penktuką duokles. Štai, va, Cleve- 
lando “Dirvoje” tūlas R. K., tik dabar 
pamatė, kad turbūt “nei vienoje Ameri
kos lietuvių organizacijoje nėra įsivy
ravus ir nepaisanti jokių savo organiza
cijos įstatų valdyba, kaip SLA Pild. Ta
ryba...” Sulyg p. R. K., “vienas negra
žiausių atliktų SLA Pild. Tarybos dar
bų yra tai pakėlimas nariams po pen
kis centus kas mėnesį lėšų fondui.”

Girdi, rašo R. K., Pild. Taryba skelbia, 
“jog jie uždėjo mokestį pasiremiant SLA 
konstitucijoj Pild. Tarybai suteikta galia, 
kas irgi neteisybė...” nes “konstitucijo
je skyrius V nusako, kad P. T. esant rei
kalui gali pakelti mokestis tik į apsau
gos ir pašalpos fondus, bet į lėšų fondą 
jie.negali kelti be Seimo.” Tokis daly
kas, sako rašytojas, SLA viršininkams 
ne pirmiena. “Jie pasikelia algas, pasi- 
samdo sekretorius visai be seimų tarimų 
ir be narių valios. Jie žino, kad nariai 
parėkaus, pasibars per porą metų, o kol 
ateis sekantis seimas, užmirš ir vėl rinks 
į Pild. Tarybą tuos pačius jfonus. Ar ne 
taip iki šiol buvo?” : ?

Dar toliau R. K. sako: “Dabartinė 
Pild. Taryba užimdama savo vietą pri
žadėjo padaryti įvairiausių reformų ir 
pagerinimų Susivienijime, o iki šiol iš 
tų ‘pagerinimų’ tik vienas tepravesta— 

nfaP pakelta nariams mokesEys!”
Na, ir paverkšlenęs, pibėdavojęs, R- 

K. užbaigia savo straipsnį be jokios iš
vados, Jie jokio pasakymo, kas reikėtų 
SLA nariams daryti, kad tokius daly
kus pašalinus. Ar jis mano, kad gra
žiais žodžiais, zerkšlenimais privers Pild. 
Tarybą atšaukti pakėlimą duoklių ? Jei

mehis ir pats sūve nusišovė. Tai šiurkš
tus žygis. Prie jo tegalėjo jaunuolį pri
vesti tiktai baisiai šiurkščios gyvenimo 
sąlygos.

Bet tokis žygis yra netikęs. Mes jam 
nepritariam, mes prieš tokį žygį kovo
jam. Kodėl? Todėl, kad jub klausimas / 
nebus išrištas. Individualiniu teroru i 
nieko nepataisysi, dalykų padėties nepa- J 
keisi.

Prieš individualinį terorą reikalinga 
atstatyti niasinis darbas, masinė veikla. 
Ardenas, žinoma, to nesuprato, kaip Į 
dar nesupranta milionai kitų darbininkų.

Podraug šis skaudus įvykis parodo ir 
tai, kaip labai reikalinga socialė apdraus į 
da. Jeigu šiandien Amerikos darbiniu- / 
kai turętų socialę apdraudą, tai* toki į 
žmonės bųtų aprūpinti ir panašių skau- . 
džių įvykių, neapsireikštų. . ;

Todėl pastiprinta sparta kovokime už l 
Darbininkų Bedarbėj ir Socialėš Apdrau- 
dos Bilių (H. R. 2827), kuris šiuo'tarpu 
yra įneštas į J. V. kongresą.

i .. ..... 1 i ; ..... t . K

“Visuomenės Priešas No. 1M—
Lietuvis i

Vienas laikraštis patvirtina tą faktą, 
kad šiuo tarpu federalės valdžios agentų 
“stropiai jieškomas”, kaip spauda skel
bia, “visuomenės priešas numerio pir- | 
mo”, Alvin .Karpis, yra lietuvis ir jo tik
ra pavardė — Albinas Karpavičius.

Albino Karpavičiaus (Karpio) tėvas, 
Jonas Karpavičius, dženitoriauja Chica
go je ir yra gan biednas, sunkiose sąly
gose gyvena. Charakteringai Karpio 
motina kalba apie savo sugedusį sūnų:

Aš mastau apie jį kiekvieną minutą. 
Kas sekmadienį uždegu jo intencijai žvaku
tę ir meldžiuosi už jį. Kasdien aš verkiu 
del jo. Niekas iš mūsų šeimos nėra buvę 
blogi. Jisai pirmiausia pradėjo vaginėti 
automobilių šinas, už kurias gaudavo po 
penkis dolerius pa^dūbdamaę, ir kada buvo 
sugautas, buvo pasiųstas į vaikų pataisos 
namus. Ten susitiko su blogesniais už sa- 

’ ve. Dabar, gal jis ir norėtų pasitaišyti, bū
ti kitokiu, bet nežino, kąip. Jau pejrvėlu.

Atniuškime Nauji) Už 
I simojimą ant Ateivių 

Teistų

Vieša Padėka “Laisvei”

Gerbiama ’‘Laisvės” Admini
stracija: širdingai jums dė- 
kuoju-už siuntinėjimą “Lais
vės” dienraščio jau dvieji me
tai, kaipo bedarbiui. Niekas 
taip nesuramina nusivylusį, rū
pesčio sukonveiktą bedarbį, 
kaip darbininkiška spauda. 
Jeigu ne “Laisvė,” “Vilnis” ir 
kiti darbininkų geri laikraščiai 
ir knygos, o ypatingai ALDLD 
laidos, jau būtų ne vienu dau
giau bedarbių nustūmę į dides
nį nusiminimą, susigraudinimą 
del šios netlkusios-pūvančios 
kapitalistinės tvarkos. 

i f •

j Mes, bedarbiai, norint alkį 
ir šaltį kenčiam, .bet kuomet 
sulauki “Laisvę” į vargšo įšal
tą bakūžę, tuoj, rodos, viskas 
jaukiau ir linksmiau, tuoj pa
manai, kad nesi nuo visų ap
leistas ir turi draugų, kurie

ŠYPSENOS

Mes andai rašėme, aiškindami, kad šis 
pakėlimas duoklių visiškai nereikalingas. 
Mes sakėme, kad SLA viršininkai turė
tų nusimažinti savo algas, sumažinti iš
laidas. Net ir tokis dalykas, kaip Bago- 
čiaus išleidimas SLA pinigų—viso $5,000, 
kaip jis pats sakė—byloje su Worcesterio 
LDS nariais darbininkais, turėtų būti 
nors kartą atatinkamai įvertintas ir su
prastas ir tam, pagaliaus, turėtų būti pa
daryta galas. Tegul tie tūkstančiai do
lerių, kuriuos SLA ponai išleido bylinėji
muisi su LDS (skundams) ir jo atskirais 
nariais, būtų šiandien SLA ižde, tai nei 
jokių nariams pakėlimų mokesčiuos ne
bereikėtų daryti. Bet SLA viršininkai, 
kaip pasirodo, tuo nesirūpina. Ir jie ne
sirūpins, jei SLA nariai neprivers jų 
tuo rūpintis.

Griežtas, bet Netikęs Žygis
Skaitytojai bus skaitę, kaip jaunuolis 

Henry W. Arden, Qncagos universiteto 
auklėtinis, suparalyžiuotas, atkirstas nuo \ 
pašalpos, norėdamas išlieti savo kerštą 
prieš tuos; kurie tvarko pašalpos davimo' 
reikalą ir pačią sistemą, nušovė du as-

Ne kokia žinia tiems ’ lietuvių patrio
tams, kurie bando skelbti, būk /‘mūsų 
tauta” yra pavyzdingiausia! Juk Albi
nas Karpis šiandien skaitomas didžiau
siu visuomenės priešų! Jam grūmoja li
kimas Dilingerio ir kitų, panašių jiems.

Mes, tačiaus, imdami visas tautybes 
vienokiai, surandame Albine Karpiuj 
nieką daugiau, kaip tiktai kapitalistinės 
sistemos išdavą. Tėvai biedni, vargdie
niai. Albinas buvo .auklėjamas religin
gai ir tokiose sąlygose, kur jam buvo aiš
kinta, kad visi Amerikoje gali būti tur
tingi, tiktai būk gudrus, giliųkingas. Ot, 
Albinas, to vedamas, ir užsimanė išban
dyti savo giliukį. Juk čia tik būk tur
tingas, būsi laimingas ir garbingas. Ir 
štai, pasak jo motinos, jis, būdamas jau- 
namečiu, vagia automobilių šinas ir del 
to pasiunčiamas į “pataisos namus,” kur 
jį dar daugiau sugadino, kaip sugadino 
jau ne vieną jaunuolį. Vilties pasitaisyti 
jis nebemato ir todėl pasirįžo žygiuoti di
džiųjų raketierių ir vagių pėdomis. Al
binas tokis juk ne vienas. Buržuazinė 
spauda “blof iria,” skelbdama, būk Albi
nas yra “visuomenės priešas numerio 
1-mo.” Tokių yra šimtai, tūkstančiai. 
Daugybe vagių" ir plėšikų gyvena kara
liškai. Jų Jaimė, žifioma,/.tiktai tame, 
kad jie moka vogti, turi progų paslėpti 
savo vagystes ir gauna pągelbą iš “augš- 
tųjų sferų.” i • >

1 Iki kapitalįzmas viešpataus, gyvuos to
ki “visuomenės priešai numerio 1-mo”, 
kadangi jis, kapitalizmas, juos gimdo.

Atsišaukimas į Visas Amerikos Lietuvių Organizacijas
Jungtinių Valstijų kongresan išnaujo įneštas reakcinis 

Dies bilius (H. R. 2010) prieš Amerikos ateivius. Tas 
bilius vyriausiai taikomas prieš revoliucinius darbinin
kus, bet jeigu jis taptų įstatymu, jeigu jį kongresas pri
imtų, tai būtų užduotas smūgis visiems ateiviams ir vi
sai Amerikos darbininkų klasei. - !

Dieso bilius reikalauja persekioti, areštuoti, kišti į ka
lėjimą bei deportuoti ateivius, kurie yra komunistai, ar
ba pritaria jiems, arba šiaip dalyvauja darbininkų kovose 
už bedarbių reikalus, už geresnes sąlygas dirbtuvėse, 'už 

\tęį§^j>rganįzuotis į unijas ir t. į.J Šitas bjaurus bilius 
sekamai apwudina “ariarchistūs” arba ‘ “komunistus”:

“Pagal šitą Aktą, ‘komunistas’ reiškia kiekvieną ąteivį, 
kuris yrą narys arba prisidėjęs prie bile kokios organizacijos, 
kuri, arba bile ateivis, kuris tiki, pataria, skelbia arba moki-1 nors už .■ tūkstančio mylių at- 
na (1) nuvertimą Jungtinių Valstijų valdžios spėka arba jaučia vergdienį. Tikrai ne- 
prievarta, arba (2) pareigą, reikalą, arba pateisinimą netie*-, žinau kas atsitiktų, kuomet nu- 
soto užpuolimo bei užmušimo bile kokio viršininko bei virši-' stotų toks garbingas svečias 
ninku (arba tam tikrų individualų, arba viršininkų abelnai) j lankytis į mūsų namelį. 
Jungtinių Valstijų valdžios arba bile kokios organizuotos vai-; 
džios, delei jo ir jų oficialio charakterio, arba (3) netiesotą į. 
gadinimą, žalojimą, arba naikinimą nuosavybės, arba (4) sa
botažą, arba (5) doktriną—mokinimą, kuris skelbia per spė
ką arba prievartą nuvertimą valdžios įsteigtų vyriausybių, 
arba socialūs tvarkos, gyvuojančios tokiose šalyse, kurių ne
kontroliuoja komunistai, ir įsteigimą jų vieton (a) tokio reži
mo, kuris vadinamas ‘proletarine diktatūra’, arba (b) tokios 
sistemos, kuri yra paremta ant bendro nuosavybės valdymo 
'ir panaikinimo privatinės nuosavybės, suprantant, kad Tre
čiojo Internacionalo arba Komunistų Internacionalo platfor
ma, programa arba tikslai apima viršminėtą doktriną-mokini- 
mą. Nebus skaitomas komunistu tas ateivis, pagal šitą Ak-1 
tą, kuris įrodys, kad jis tapo tokios ‘organizacijos nariu per 
baimę, spyrimą, prievartą, klaidingą perstatymą, arba ap
gavystę.”

Gi valdžiai, provokatoriams, šnipams, fašistams, val
dininkams ir kitiems šios sistemos palaikytojams nebus K1U nors aarou n01 
sunbu. paskelbti, pagal šitą bilių, kad tokia ir tokia or- lesiu jums atsiteist. 
ganizacija yra komunistinė bei revoliucinė. Mes žino
me, kad šiandien reakcionieriai “raudonaisiais” skaito 
•net palšus liberalūs. Visos darbo unijos jiems yra revo
liucinės, komunistinės. Taigi aišku, kad šitas Dieso bi
lius atkreiptas nestik prieš Komunistų Partiją ir komu- 
ųistus, ne tik ;prieš revoliucinės organizacijas ir draugi
jas, bet prieš;visus darbininkus, prieš visą Amerikos 
darbininkų klasę, prieš kiekvieną ir visus ateivius, kurie 
tik nors puse, lūpų išdrįstų prasitarti prieš nepakenčia
mas gyvenimo sąlygas Amerikoje, prieš Roosevelto val
džios žygius, prieš karo ir. fašizmo pavojų, arba prieš 
Europos kapitalistines valdžias.

<" Šis reakcinis bilius jau senai buvo planuojamas'per- 
I varyti per kongresą, bet praeityje mums pavykdavo tas 
pastangas išblaškyti. Režoliucijų, telegramų, masinių* 
mitingų, demonstracijų, protestų pabijodavo Washingto- 
no ponai ir Dieso bilių padžiaudavo ant tvoros. Dabar 
taip pat turime stoti į kovą ir atmušti šias naujas bur
žuazijos pastangas užnerti kilpą ant kaklo ant milionų 
ateivių. tl

Visose draugijose, visuose masiniuose susirinkimuose, 
priimkite protesto rezoliucijas ir siųskite Washingtonan. 
Darbas labai greitas ir svarbus. Reikia protestuoti be 
jokio atidėliojimo.

Mes šaukiame visas lietuvių organizacijas, draugijas, 
kliubus, unijas, chorus, pavienius žmones, visus, kurie 
priešingi naujiems ateivių suvaržymams ir persekioji
mams, veikti tuo jaus, protestuoti be jokio vilkinimo.

į Savo protestų rezoliucijas bei telegramas siųskite se
kamu adresu:

į Committee on Immigration and Naturalization, 1 
V Washington, D. C.

I Jeigu greitai veiksime, jeigu greitai sukelsime galingą 
pudrą masinių protestų, tai atmušime reakcijos naują 
pasimojirrią ant ateivių, kaip kad panašius pasikėsinimus 
Itriiušėme praeityje. Lainiėjimas mūsų kovos už mū
sų teises priklauso mums patiems.? 1 '■ ’ • 1 • '

J. V. Komunistų Partijos, Lietuvių 
Frakcijų: CentroBiurą s.

' < A? Bimba, Sekr.

“Geras kvieslys”
Kartą Lietuvoj atvažiavo 

dešimts mylių kvieslys, kad 
pakviesti vieną šeimyną į 
jų giminių vestuves.

Kvieslys; • “Tamistas la
bai širdingai prašo jūsų gi
minės, kad būtinai turite 
pribūti į jų dukrelės vestu
ves, nežiūrint, kad ir toli
mas kelias.”

Šeimininkas: “Labai šir
dingai ačiū! Sugrįžę pasaJ 
kykite, kad tikrai atkeliau
sime. Bet, o kada, rots, tos 
vestuvės .įvyks?”

Kvieslys: “Atsiprašau ta- 
mistos, to tai nežinau.” .

I

Baltimore, Nd,
Svarbios Prakalbos Šiame 

Laikotarpyje

žinoma, darbininkų prie
šams tai ašaka gerklėj, nes 
mūsų “Laisvutė” pasako daug 
karčios teisybės ponams. Koks 
tai gražus kad ir dabar eina'menkai pažįstamam Raului 
aprašymas, už ką Sovietų Vai-.dešimkę, sako): 
džia baudžia “jegamasčius,” 
popus, rabinus, muilas, pasto
rius, bet jau ne už tikėjimo

Jis nesiskubina
Stepas (p a s k o lindamas

“Tamista, Raulai, galite 
nesiskubinti grąžinti, nes

išpažinimą baudžiami. O kiek |tuo. tąrpu man pinigai ne- 
šiaip visokių teisingų žinių pa- taip jau labai reikalingi.”
siskaitymui.

Dar sykį jums, “L” adminis
tracija, tariu karščiausia ačiū,'kurie dar pirma pasaulinio 
kad siuntinėjat tokią brangią karo man paskolino, tai dar 
dovaną. Vis kaip kada nors,'jr šiandie sekioja paskui, 
kad ne finansiškai, tai gal ko-;Įsitgmyk, tamista! O vie- 
kiu nors darbu nors kiek ga- „ok aš jiems dar vis nesi_.

Raulas: “Ah, nebijok, ta
mista. Daugybė žmonių,

'skubinu grąžinti.”
J. J. Butkus.

Reikia priminti, kad tokių 
darbininkų randasi tūkstančiai 
po plačią Ameriką, kurie bran
gina darbininkų spaudą, bet 
nepajėgia užsisakyti arba at
sinaujinti. Jiem pasiaiškinus 
savo padėti laikrašč. siuntinė
jimas pratęsiamas. Tačiau ‘Lai-1

svė’. to negalėtų padaryti, jei 
nė pasiaukoję darbuotojai, ku
rie renka prenumeratas, ren
gia pramogas, taipgi ir tie 
skaitytojai, kurie dar išsigali 
ir atsinaujindami savo prenu
meratas prideda aukų.

Redakcija
• — • • •* .- -A \ • .' : » . < • ' ______
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DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake St„ Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
S FĖZKA TA

MINKŠTA, APVALAINA 
MOTERUTE

Drauge gydytojau, aš esu 
“Laisvės” skaitytoja, randu 
daug' naudingų patarimų ir 
meldžiu ir man patarti.

Aš esu moteris 48 metų am
žiaus ir turiu trejetą vaikų, ir 
jau du metai, kaip neturiu mė
nesinių. Aš sveriu 1'85 svarus 
ir esu 5 pėdų aukščio.* Aš 
.prisilaikau nekuriu valgių, bet 
vis esu į)erriebi: Tai patarki
te, kaip man užsilaikyti, at 
kokių vaistų naudoti ar kukio 
maišto; tai buš aČiui ’

Jumš, Drauge, jau du me-

i tyrės, kruopų, virtienių, sal
džių valgių bei gėrimų, riebių 
daiktų. Žinoma, nevartokite 
alkoholinių svaigalų, nes nuo 
jų žmogus greit nutunka, bet 
silpnas esti. Vartokite dau
giau vaisių ir daržovių, viduti
niai pieniškų, mėsiškų, kiauši
nių, žuvų. Druskos visai ma
žai tevartokite, nes druska ir 
gi svorio padaugina.

Netik sau apie namus besi
darbuodama, bet ir laukan ei
kite, pasivaikščiokite sparčiai, 
pagimnastikuokite. Giliai pil
vu pakvėpuokite: tatai pade
da perdeginti taukus ir pa
keisti juos energija.

Prieš kiekvieną valgj imkite 
skydinės liaukos: ’“Thyroid

tai, kaip visai apsistojo mėne- tablets, gr. 
sinėš. Vadinas, *Jūms kiauši- 100 tablets.
dės abba o varai, yra suvytę, ha prieš valgymą, tai po tris 
atrofiioti, nebėveiklūs. O, kai kas diena, kokį mėnesį—kitą, 
jų sūlties nebeišsisunkia į Tada galėtute imti ir dvigu- 
kraują, tai moteriai pasidaro bai: po dvi prieš valgį, kol 
palinkimo 
tukti.
kokia liauka nėra
mai veikli. Pasitaiko itin daž
nai, kad tuo “gyvenimo besi- 
keitimo” laikotarpiu, apsilps
ta ir skydinė liauka. Tada mo
teris da labiau tunka.

Štai1 kaip, £>rau&e, darykite.
Valgykite bendrai mažiau vi
so ko, o dali^iaii' judėkite, 
m ari k š t ykitės. Nevartokite 
duonos, pyragų, bulvių, blynų,

Visiškai Bankrutuoja Hitlerihinky Vyskupas Imkite po vie-
pavergtiem darbiniu- į Draugų vietinis skyrius vasa

rio (Feb.) 1 ’dieną peilktadie- ’j • : h V * V • ' 'nį, rengia prakalbas^ kuriose 
kalbės Ferdinandą W. Rded 
temoje:/‘Milžiniški šiame lai
kotarpyje atšiekimai Sovietų 
Sąjungoje.”

’ Pradžia 8 :30 vai. t vakaro. 
Įžanga 25c.

Vieta: Workmen’s Circle- 
Hali, 1029 E. Baltimore St.

Visų draugų ir draugių pa
reiga ne tik patiertis dalyvau
ti/ bet kviesti ąavus draugūs.

Vinco Duktė

šalių
kams/tuom kart dar į didesnę 
neapykantą varo -kapitalistinių 
šalių buržuaziją. Tą galima 
aiškiai pastebėti jų pačių 
spaudoje, kaip ponai GarethKuomet darbininkų tėvynė į

Sovietų Sąjunga žengia milži-‘ Jones ir Levine, riebiai apmo- 
niškais žingsniais prie galūti-' kami polio William Hearst’o 
no likvidavimo vidujinio prie-'savoo purvinais apie badą So* 
šo, kąd dar sparčiau galėjus vietų Sąjungoje iširiislais sten- 
pagerinti darbininkų būklę gias padengti skurdą čia pat 
Sovietų Sąjugoje, ir duoti aiš- Amerikoj.
kesnį pavyzdį ^kapitalistinių* Todėlei Sovietų’ Sąjungos

BERLYNAS. — Hitleris, mokėti algas dar jį sekan- 
kaip žinoma, buvo paskyręs tiems • hitleriniams kuni- 
Ludwigą Muellerį vyriausiu1 gm^s. JJlūęller todėl siūlo 

. savo vyskupu protestonams. j įstatyti bažnyčių turtą, 
Bet parapijonai ir tukštąn- ■ 
čiai kunigų sukilo prieš Mu- kad gautų už jį 2,856,00.0
ėllerio diktatūrą; ir jam da- piarkUį paskolris.
bar tik iš vardo teliko val
dyti • liuteronų bažnyčią 
Prūsijoj. ‘ Tačiaus, kaip jis 
dabar skundžiasi,, iš tūks<

■ . ■* ’ • *

Viena. — Išdaužyta lan
gai katalikų koplyčiai', kuri 

, tančių: Prūsijos parapijų jis įręngta buvusiame darbi- 
ntįgauna nei cento, ir visai ninku apa'rtmentiniame na- 
rietūri pinigų, kad galėtų 'me “Kari' Mar^hof.”

- j sutikėti, riebėti, I laipsniškai ir pamažėl nutirps 
Ypačiai, jei da ir taip Jums žymi dalis Jūsų gra- 

pakanka-' žaus kūno, kol dasivarysite iki 
130-135 svarų.

Imkite mielių, bent po ply
telę kas diena. Paprasto žuvų 
aliejaus, po šaukštą po valgio, 
arba, kai Jums tai da geriau, 
“Haliver oil with viosterol 250 
D,” po 10 lašų po valgio, su 
apelsino sunka. lodo, po Ihšą 
kas pora; kas trejetas dienų, 
visą gyvenimą.

.4-
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jo laiku uždarbis (alga) nupuolė iem?‘ senega ams.

Nikei Co. ofiso rytais, kada re-[Leniną, kurį viso pasaulio dar-žinias suteikė iš Washipgtono, I

Antra kalbėtoja buvo iš Jau-

ris yra del ginklų reikalingas. Prigulėjęs ir buvęs jos

Vabalas.
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> nuro
dė, kad tik Komunistų Partija 
yra darbininkų partija ir kadros darbininkų skerdynės, ka

ro. O kaip tik, nikelis ir va-

D. C., Amerikos Federącijpę 
Statistikos.

■1 ywwi*:

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

Sovietų gyvenimo ekonominiu, 
kultūriniu ir industriniu žvilg
sniu.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

,o_ . Šiaip gavo bal-
, , _ sų: Louis Valgo—853, E. So-

darbimnkus, parduodami i chau—805, M. Del Voccio—

Surinkta aukų

A. P. L A. REIKALAI

.... ................................... -

______ Nors Sudburib policijos ko- 
prasidės 6 vai. vakaro, punktu-! misi ia uždraudė rodyti Sovietų 
ališkai, Tarptautiniam Darbi- j vamintą filmą “Ten Days That 
ninku Name, 3014 Yemans St. °1 ’’

LAISVA

Kas Veikiama Apskričiuose i . Dabar> kuomet va/us !cbe- . v r eina, apskričiai tūrėtų rupm-
ir Kuopose tis tvirtinti silpnesnes kuo-’

---------  ' pas ir organizuoti naujas.
20 kuopos sekretorius rašo, 

kad pas juos nelaimės ant ne
laimių. Vieniems nariams ne- 
pasveikus, kiti pradėjo sirgti. 
Bet liūdniausia žinia, tai kad 
d. Jurgis Steponavičius nuo 
mūs atsiskyrė—mirė sausio 
12, palikdamas 7 dukteris ir 2 
sūnų, • taipgi mylimą savo 
draugę. 20 kuopa labai ap
gaili likusios šeimynos. Dar
buojamės gavimui naujų na
rių, kad atpildžius paliktą 
spragą, f 
ginti, mažai dirba. Visgi dir-j 
bant gaunama ir naujų narių. 
Darbuosimės kiek galėsime, 
kad daugiau gauti.

23 kp. (naujos) sekr. Chas. 
Strauss rašo, kad vienas susi
rinkimas neįvyko, tai tuojaus 
šaukė kitą, kuris buvo sėkmin
gas ir išrinko valdybą. Pasiža- tu0 syk~iu duoda dirbtį. 
da darbuotis gavimui daugiau

Drg. Geo Urbonas rašo, kad i 
APLA Pittsburgh© Apskričio 
metinė konferencija įvyks va
sario 24, LMD. Name, 142 
Orr St., Pittsburgh. Prasidės 1 
vai. po pietų. Visos APLA 
kuopos, gyvuojančios Pitts- 
burgho apielinkėj, turėtų siųs
ti delegatus į šią svarbią kon
ferenciją. Kvietimai bus pa
siųsta tiesiai kuopoms.

Kietosios anglies teritori
jos APLA naujas apskritys 
atlaikė konferenciją sausio 20. 
Pasekmės kol kas nežinomos. 
Manau, vėliau bus spaudoj 
paskelbta. Veikiausia buvo 
sėkminga konferencija. Ten 
apskritys buvo senai reikalin
gas. Jisai galės didelį darbą 
nudirbti.

Pietinio Illinois apskritys 
pusėtinai apsilpęs. Teko kal
bėtis su d. J. Leonaičiu iš Ben-
tono, teko susirašyti su dd. K. naujų narių. 
Morkūnu ir šaučiuliu. Pasiro
do, kad toj apielinkėj palai
kyti apskritį būtinai reikalin
ga. Buvo per didelės duoklės 
—10 centų į metus nuo nario. 
Reikėtų jas numažinti iki 5 
centų ar dar mažiau, kad ga
lėjus pritraukti ir silpnesnes 
kuopas prie apskričio.

Pasidairius Po.Sudburj
. Sudburio miestelis yra pla

čiai žinomas Kanados darbi
ninkam, nes čia gerai dirba 
mainos. Todėl ir daug darbi
ninkų atvažiuoja iš kitų vietų 
darbo jieškoti, o kiti, negavę, 
išvažiuoja, f 
tyti daug bedarbių 
skurdžiai gyvenant, 
“relifo” “singeliam’ 
Tik duoda padirbti ant 
vės” prie miesto 5-10 dienų 
mėnesiui, moka 25c į valandą. 
Bet ir tas yra sunku gauti,.nes 
labai daug atsiranda darbi- 

žmonės labai suvar-, ninku, norinčių dirbti. •
I Ypatingai daug matyti jau
nų vyrų prie The International

27 kp. sekret. Narakienė 
rašo, kad buvo gerai pasidar
buota ir sukelta “Daily Wor- 
keriui” $5.55, taipgi parduota 
štampų delei Socialės Apdrau- 
dos Kongreso už $1.50. Pini
gai prisiųsta Centran ir bus 
perduota, kam skirta.

J. Gasiunas, Centro Sekr.

Hnmfonm/Jr ljai' Pa^amint^ veikalą iš Lietu-
HdinirdlIlLK^ ITllCIl* -vos proletariato kovos įvykių. 

_____  [Veikalas surinktas iš kasdieni
nių darbininkų užrašif to laiko
tarpio, 
kai ir 
ijo su 
darbui 
.Veikalas užsivadina “ 
Komunistų Sušaudymas 
lįsisteigimas
i Lietuvoj. į šiame veikale daly
vauja daugybė studentų-jauni- 
mo, darbininkų masės. Smar
kus, greit judantis Reikalas su 
dainom, keiksmu, verksmu ir 
juoku. “Keturių Komunistų

Didžiulio Detroito apsuptame 
kampe gyvuoja penkios stipriai 
stovinčios Lietuvių Darbininkiš- j? 
ko Sąryšio organizacijos. Jos 
veikia sutartinai ir gerai. Pa
girtina tas, kad tarp suaugusių 
uoliai dirba darbininkiškame ju
dėjime nemažas skaičius čiagi- 
mių lietuvių—jaunimo. Tas vis 
rodo tėvų neapsileidimą, kad ‘ 
spaudimą daro ant savo jauni- 1 
mo, nors kiti tėvai patys mažai, ' 
arba visai nedalyvauja.
Čia Lietuviai Gerai Įvertina,Sušaudymas? labai įdomus, nes 

jis liečia darbininkų gyvenimą. 
Ypač svarbu matyt tiem, kurie 
dar turi atminčių iš savo gim
tinės šalelės.

Veikalas, kaip minėjom, bus 
perstatytas 17 vasario (Febru
ary)/ Labai netoli. Tikietus 
galima įsigyt iš anksto, sutau- 
pinant 5 c. Kaina iš anksto 30 
centų, prie durų 35 c., vien šo
kiam 20 centų.

’ rys 5 vai. po pietų. Lošimas

kada Lietuvos liaudinin- 
socialdemokratai susidė- 
juod^ašimčiais bendram 
prieš Lietuvos liaudį.

Keturių 
” arba

fašistų* valdžios

Proletarinį Meną
Metai atgal, bendrai veikiant, i 

šios organizacijos sulošė didį ■ 
veikalą “Kolčaką.” Publikos 
priėjo tiek daug, kad beveik ne
tilpo svetainėj. Lošimas pasi
sekė labai gerai. Publika pil
nai patenkinta. Jinai parodė 
savo nuoširdžią paramą sunkiai 
dirbusiem lošėjam ir rengusiom 
organizacijom.

Tas sudarė daug stipresnį 
pasitikėjimą ir daug prisidėjo 
sukėlimui spėkų ir ūpo šį metą, 
kada sutvertas komitetas grie
bėsi už darbo. Veikliausių 
draugų vadovybėj šiemet tapo 
surengtas ir perstatytas dides
nis ir sunkesnis veikalas, -tai 
“Macochas.” $is veikalas rei
kalavo daug geresnio prisiren
gimo, spėkų ir patyrimo. Bet 
visi sunkumai pranyko ir “Ma- 
cochą” perstatė mūsų lošėjai 
daug geresnėj formoj. O pub
likos! Tiek daug priėjo, kad 
pritrūkom kėdžių, pristatėm pa
sienius ir galerijas. O lauke 
vis dar lijo ir lijo. Ir lošimas 
dar nepradėtas, 
gelbėk “viešpatie,” 
prisiėję daryt, jeigu būtų bu
vęs gražus oras? Tas 
buvo lapkričio 18, 1934.

Nemiegant
O ką, manot, mest snaudžiam 

ir lauksim kitų metų? Ne! Jau 
pora savaičių, kaip komitetas 
sušilęs ruošia ką tai naujo. Te
ko sužinoti keletą faktų ir jum 
noriu pranešt. Hamtrarhcko j 
penkios organizacijos bendrai Frankwood Williams “Russia, 
stato scenoj naujausią 4 aktų Youth and'the World Today” 
tragediją, penkiuos atidengi- jr pasakos savo įspūdžius iš 
muos. pyks vasario 17, nedėl- 
dienj.

Tai yra veikalas, kurį mūsų 
publika pilnai užsitarnavo uo
liai remdama menininkų dar
bus. Todėl aktoriai yra pilnai 
prisirengę atlikt didį, įspūdin
gą darbą, sulošiartt šį visai nau-

tai Gurmanas įr KelĮėrįs, kurie' gi kandidatai.
prisidengę frazėmis apgaudinė
ja <
streikus, kurie šilko audėjus su-!gio A Phelian_ 900 S Phe-

darban be jokio laimėjimo lnan’_867, J. Brooks—887, S. 
m. . niicin 1 pi _fhu. bosai nukramtg uždarbį. ,Berlinsky—784, S. Shiber—812, 

V -V _ 1 _ 1 • 1 • *
mas Sausio 20, Didžiulėj

Washington Hali. • | Vėliaus turėjo būti rodomi b. Appel—785,’ J. Sozoni—794, 
Nors oras buvo prastas, lijo krutami paveikslai (pikčieriai), gt Donagen—797, H. Stutz _

ir snigo, bet publikos atsilankė “Trys Dailios Apie Leniną”, bet 703, a. Van Vlanderin_ 763, E.
apie tūkstantis žmonių. Pirmi- kada prastas oras buvo, tai ne- Haijjer_ 717.
ninkas drg. An’ia atidarė susi- pribuvo laiku ir taip užsibaigė

šiaip mieste .ma-’rinkimą, pakviesdamas vietinį mitingas.
ir gana žydų chorą dainuot. Reikėtų ($29.82. 
nes čia pasakyt, kad šis žydų choras Į 
neduoda. IpUSėtinai gerai dainuoja. Sūdai

hai" navo Internacionalą, “Scottsbo-' Workers”, sausio 18 d., 1935 m., 
ro Boys” ir streikierių dainą, paduoda skaitlines, kad 1934 
Tada sekė prakalbos. Drg. metais paaugo bedarbių skai- 
Ania, organizatorius, kalbėda-'čius 429,000, o dirbančių tuo 
mas apie Leniną, nurodė 
darbus nuo jo jaunų dienų iki'41.5 nuošimčių žemiau 1929 m.< 
mirties, ir kaip yra svarbu pa- ir įvairių korporacijų divideų- 
minėti didįjį darbininkų vadą dai paaugo 35 nuošimčiais. Tas

gistruoja į mainas, nors uzsi- ^ininkai pasiskyrė kaiųo žvaig- 
registravęs turi laukti keletą Į ždę proletarų.
mėnesių ir daugiau, pakol pa
šauks apžiūrėti pas daktarą nųjų Komunistų Lygos, d. Lit- 
ir tik jam pripažinus sveiku, tledinking. Jauna mergiščia,

................................ į bet gana gerai išsilavinus. Ji-
Dabar pora žodžių apiejnai irods- kad svarbu Vra Pa

mainas. Kodėl jos visu smar-l Klllsti kiekvienam jaunuoliui j 
kurnu pradėjo dirbti 1933 met. I Jaunuolių Komunistų Lygą, nes 
vasarą, paimdami keletą tūks-ltik organizuotai bus galima pa- 
tančių darbininkų dirbti? To- stoti kelh> fašizmui ir karui, 
del, kad kapitalistinės valsty-,kuris ’au artinasi.
bes pradėjo rengtis prie ant- Paskutinis kalbėtojas

Kanados kapitalistai, 
mi tokias turtingas mainas, 
kraunasi milionus pelno, čiulp
dami paskutines darbininkų 
jėgas prie darbo. Čia yra iš
kasama virš 60 procentų pa
saulinio nikelio.

Mamose darbininkai yra la- 
neduoda 

revo- 
unijų;

Tas parodo, kad C. Zimmer- 
manų ir Kellerių baubų darbi
ninkai nesibaido. Vely “tar
nauti. Maskvai”, o ne tokiai fei- 
kerių grupei. Virš minėtą at
skaitą paduoda “Printers’ 
Voice” sausio 17vtos laidoj. Tai 
didelis smūgis Prūseikos išgir-

Ching Fašistų Valdžia 
Parsiduoda Japonams
NANKING. — Nors Ja- 

ponija įsiveržė į Chinijos 
provinciją Chahar, išžudė
kelis šimtus chinų kareivių 
ir gyventojų ir vis gilyn 
briaujaši į Chiniją, tačiaus 
fašistinė Chinų valdžia sa
ko, kad tai esą “vietinis, ne
labai svarbus dalykas.” Vei
kiausia Chinijos fašistiniai 
valdovai parsiduoda Japoni
jos imperialistams.

Workers Unijoj
Į naują Executive Board kel- 

leriniai, pasivadinę progresyve 
grupe, gavo 326 balsus. Kelle- 
riniai buvo parsitraukę kalbėto
jų C. Zimmerman, šis žmoge
lis “spyčino”, kad nariai nebal
suotų už “Rank and File“, nes, 
girdi, raudonieji gauną “ ‘uka- 
zą’ iš Maskvos,” kad pakrikdy- 

turėda- va^as- Taipgi nurodinėjo, kaip ti uniją. Bet tų žmogelių, Zim-
- lR yra skirtingi kiti vadai, kaip mermano ir Kellerio, “fiūzas” 

Trockis ir kiti renegatai, kaip neišdegė. Tapo išrinkti kovin-

Socialistų savaitinis laikraš- 
'tis “New Leader” paskelbė, būk 

■ Charley Vigorito esąs fašistas, 
1 priklausąs dviejose fašistų or
ganizacijose. Kodėl C. V. pri
skaitė prie fašistų? Todėl, kad 

Pilna Atskaita Rinkimų ,C. V. atsisakė kalbėti nuo so- 
American Federation Šilk, .cialistų platformos. C. V.'pa

sakęs, kad jisai su feikeriais 
soc. viršininkais nieko bendro 
neturįs.

Atsakydamas į tai, C. V. pa
skelbė savaitraštyje “Printers’ 
Voice,” sausio 17 d., kad jisai 
pasmerkia fašistus ir kovos 
prieš juos, o rems Komunistų! 
Partijos platformą, nes jisai ta- , 
po išrinktas tik kovingų unijos ' 
narių balsais 1733 lokalo prezi
dentu.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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 jvai- 
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191.
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bai persekiojami, 
jiem organizuotis prie 
liucinių organizacijų, 
už tokius prasižengimus tuo-! 
jau atleidžia nuo darbo. Bet 
ar jie sulaikys darbininkus! 
nuo darbininkiškų unijų. Ne.[ 
Pritruks darbininkam kantry
bės, susiorganizuos jie slaptai,; 
paskelbs jie' kovą išnaudoto
jam už geresnį gyvybės palai
kymą. , ...

Tik labai , blogas paprati
mas, tarp kai kurių dirbančių 
draugų, kad neišnyksta gir- 
tuokliavimas-kazyriavimas. Tai 
labai klasiniai atsilikusių 
draugų darbas ir jį vertėtų! 
mesti. Bet yra ir gerų draugų, | 
kurie paremia aukomis kokius 
svarbius darbininkų klasės 

: reikalus.
Durys atsida-

Vas. 11, pirmadienį, Friends 
of Soviet Union rengia prakal
bas, kurios bus Assembly Hali 
Public Library, Exchange St., 
Binghamton, N. Y.

Kalbėtoja bus Ferdinandą 
Reed. Draugė Reed yra bu
vusi Sovietų Sąjungoj 5 sykius. 
Jos duktė dirba Rusijoj, o 
dukters sūnus lanko tenai mo
kyklą, ‘Draugė Reed yra iš
vertus į anglų kalbą rusų ra
šytojo Lermontovo tūlus raš- 

Įtus. Taipgi d. Reed, būdama 
. Rusijoj, dirbo “Subotnikuos” 
prie statymo Maskvos subvės.

Draugė Reed, gyvendama 
Mass, valstijoj, kovojo gavimui 
moterims teisių balsavimui ir 
yra parašiusi keletą straipsnių 
tame klasime.

D-gė Reed darys peržvalgą

Shock the World,” bet rodė 
15 d. sausio, 8 mylios nuo Sud- 
burio, Long Lake, finų salėj. 
Ėodė per dvi pamainas, bet 
žmonių buvo pilna salė abu 
sykiu, atvažiavusių iš Sudbu- 
rio.

Nors greitai ir skubiai rodė 
filmas, bet darbininkai viską 
aškiai matė ir suprato, kaip 
darbininkai nuvertė carą, pas
kiau sumušė Kerenskio pasta
tytą valdžia ir įsteigė darbi-1 
ninku valdžią, vadovaujant 
Komunistų Partijai, priešakyj 
su Leninu ir kitais žymiais va- 

• dais. Pas darbininkus liko la
bai puikus vaizdas ir norėtų 
daugiau matyti tokių filmų So
vietuos gamintų. Valdančioji 
klasė nenori, kad darbininkai 
matytų teisybę, kaip ten pa
tys darbininkai tvarkosi. Už 
tai ji ir uždraudė rodyt Sud- 
burio miestelyj Sovietų filmds, 
nori darbininkus ' palaikyti 
tamsybėj, kad tik ilgiau palai
kius šią sistemą.

WORKERS. INC.

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS 
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE: 

s . I

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

New Yorko valstijoj
Laisniuotas Mass, ir Visoj 

eilėj kitų valstijų

yra saugiausia, tvirčiausia, priein amiausia lietuvių draudimo
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

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

{stojimas dabar yra nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

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

Santa Maria, Argentinoj, 
Binghamtono lietuviams to- [badu streikuoja 600 džiovi- 

d. ininkų-hgonių valdiškoj li
goninėj, reikalaudami ge
resnio maisto ir tinkames-' 
nes daktariškos pagelboš. I

kia puiki proga išgirsti
Reed turi būt išnaudota.

Įžanga dykai.
FSU Rep.

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Ketvirtas Puslapis LAISVU

w

' Antradienis, Sausio 29, 1935

kai 
dar
ant 
nes

Už kelių minučių- priėjo 
prie troko mažas vyras, apie 
35 metų amžiaus, ir sušuko: 
“Tas vyras su pilku žiponu, iŠ- 
lysk laukan iš troko greitai.” į buvo rašyta iš mūsų apielinkės 
Tas išblyškėlis sako man : 
pitonas tave šaukia, 
greitai.”

žinoma, man neliko 
daugiau daryt, kaip tik 
ti tą paliepimą. Išlindau

Mexico, Me.
Jau daug laiko praėjo, kaip

Ka-1“Laisvėj”. Tai aš norėčiau ži- 
Eik 'noti, kur pasidėjo mūsų Pasau

lio Pilietis, kuris seniau nors 
nieko retkarčiais šį tą parašydavo iš 
pildy- mūsų apielinkės.

iš

Frenchtown, Me.
i « I iąl

Šis kampas Maine valstijos 
pirmiau buvo beveik nežino
mas 20 mylių atstume, kaip tai 
Browville’i, Greenville’i, ir ki
tiems miestukams. Tik 
Rooseveltas įvedė verstinų 
bų kempes, jis pasirodė 
Maine valstijos žemlapio,

* čia išstatė CCC kempę, kurią 
užima 160*ta kompanė tos pu
siau militarinės įstaigos, čia 
randasi apie 150 jaunuolių, vi
si vietiniai, tai yra surinkti iš 
šios apielinkės mažų miestukų 
ir farmų. Beveik visi vartoja 
Kanados franeuzų kalbą, nes! 
jų tėvai nesenai atvyko iš Ka
nados į šią šalį, kuomet čia 
gerai ėjo miškų darbai.

Apie mėnuo laiko atgal, aš 
, užsikabinau ant “Hobo” kem

pės troko ir nuvykau Green- 
villėn. Ten slankiojau gatvė
mis jieškodamas pažįstamų. 
Pražiopsojau “Hobo” kempės 
troką, ir jau rengiaus marguo
ti pėsčias net 20 mylių kelio. 
Sutikau du jaunuolius, kuriuos 
lengvai pažinau pagal jų dra
panų, kad jie yra CCC jau
nuoliai. Užkalbinau aš* juos 
ir pasakiau, kad mane ’paliko 
trokas ir dabar esu priverstas 
eiti pėsčias į “Hobo” kempę 
per tokį lietų ir tamsumą.

Jie mane atvedė prie CCC 
kempės troko ir sako: “Lysk 
pačian galan, kad nematytų 
kapitonas ir 
mumis, o ten tik turėsi ketu
rias mylias pareit savo kem
pėm” Su mielu noru aš įlin
dau trokan ir maniau, kad 
laimingai parvažiuosiu.

Trokui bestovint ant gatvės 
apie kokią valandą laiko, vi
sas Būrys pradėjom kalbėti. 
Aš pradėjau duot jiem klau
simus. Ar jie visi yra užga
nėdintais tos kempės gyveni
mu? Ar jie užganėdinti algo
mis po vieną dolerį į dieną? 
Ar jiems patinka tampytis mi- 
litarine gimnastika ? Ar jie už
ganėdinti maistu, ir kokia at
eitis jų laukia išėjus iš CCC 
kempės? Pasirodė tarpe jų 
skirtumai. Turintieji nuo še
šioliktos iki dvidešimties metų 
sakė, kad esą užganėdintais 
Roosevelto malonėmis, o tie 
virš 20 metų, kurie jau pra
dėjo bent kiek galvot apie’ sa
vo ateitį, prisipažino, kad su
tiko su manim. Sakė, kad nė
ra jokios progos sutaupint pi
nigų, kad paskiau galėtų ap- 
sivest ir auklėti šeimynas. Bet 
jų kapitonas duodąs jiems si keturias mylias tolumo 
progą dėvėt kareivių rudinius;, blogas kelias ateiti, tie keturi 

jaunuoliai lankės pas mane 
jau tris kartus. Paskutinį 
kartą tik trys iš jų atvyko, 
nes vienas guli ligonbutyj po 
operacijos, bet tas prižadėjo 
ateiti, kaip pasveiks.

čia man atrodo, jog yra ge
ra proga sutverti branduolį 
kovotojų šioje kempėje. Tik 
reikia vieno gabesnio jaunuo
lio su vadovėliais, kuris galėtų 
būt mūs kempėje ir draugauti 
su jais. Mūs kempėn įeiti la
bai lengva. Reikia užsirašyt,

parvažiuosi su

tai yra žadąs juos perkelti re- 
guliarėn kariuomenėn kaip 
atras vietą juos įkišti.

Čia pastebėjau vienas išlin
do iŠ troko. Nuo gatvinės lem
pos šviesos, mačiau jo išblyš
kusį v«idą. Jis man atrodė, 
kad tupi ant viso pasaulio ligų 
lizdo, nors ir neatrodė dau
giau kaip 28 arba 30 metų 
amžiaus. Už poros minučių 
sugrįžo atgal, įlindo į troką, 
atsigulė taip, kad savo ilgiu 
užėmė visą suolą.

Čia yra dvi popierinės, kurios 
troko ir pasakiau tam kapito-'su išnaudojimu darbininkų ge
nui, jog aš esu Dėdės Šamo rai pasižymi. 
ex-kareivis ir dabar dirbu Dė- silpnai dirba.
dės Šamo darbe; tas trokas Co. dirba po 3 ir 4 dienas į sa- 
priklauso Dėdei Šamui, tad ko- vaitę, bet ne visi darbininkai 
del aš negaliu važiuot ant jo? gauna išdirbti po 4 ar 3 dienas

Aplink mus susirinko apie 4 savaitę minėtose popierinėse. 
40 žmonių, kurie ėjo iš salės j Yrą tokių skyrių, kuriuose la- 

įnuo kokio parengimo. Kapito-.'bai smirdi. Darbininkui, dir- 
nas man sake, kad nesąs prie-'bant tuose skyriuose, greit svei- 
šingas tam, kad ex-kareivis: katą suėda ir pradeda darbinin- 
arba bent kokis Amerikos pi- kas sirguliuoti. Tai bosas tuoj 
lietis, važiuotų ant Dėdės Sa- ir sako: “Tu čionai negali dirbt 
mo troko, bet delei žmonišku
mo jis nenorįs matyt, kad duosiu kitą darbą, kaip tik pir- 
žmonės būtų sugrusti troke, mą progą turėsiu.” O tų pįrmų 
kaip gyvuliai. Sakė, kad to- Progų jau laukia desėtkai dar- 
kia situacija stato visų mūs bminkų. 
“sveikatą” pavojum Aš at
kartojau: “Kapitone, klausyk. 
Tame troke yra gana vietos 
delei 17 žmonių gulstiems, 
nes tas trokas dienoms, kaip 
tu siunti tuos vyrus į darbą, 
veža 40 ir daugiau. Delei tavo 
žmoniškumo aš turėsiu eiti 20 
mylių pėsčias tokiame tamsu
me, kad automobilius gali su
važinėt, prie to dar pila lie
tus. Dabar žiemos laikas; 
mane kiaurai perlis; aš, perša
lęs, gausiu plaučių uždegimą. 
Tai nebus pavojinga mano 
sveikatai ?”

Mūs aplinkiniai klausytojai 
nekurie plojo rankas, kiti gar
siai nusijuokė, o vienas sušu
ko : 
ku to troko. Leisk tam žmo
gui važiuoti.” Kapitonas su
niurnėjo per sukąstus dantis: 
“Red talk,” modamas ranka 
sušvilpė, ir draiVeriūi sušuko.: 
“Go ahead.” Kai trokas pra
dėjo važiuot, kapitonas din
go taip greit, kaip “skradžiai 
žemę” būt nuūžęs.

Po dviejų dienų, keturi jau-

...................... ■ ...................r-1 .........................................■■■■■■■ 

niu pasirašo Senas Rumfordie- yra mūsų išnaudotojai, 
tis. Man fodos, kad tam Se
nam Rumfordiečidi būt teisin
giau pasirašyti sena davatka, 
nes jis tik ir rašo apie savo da
vatkų vargūs. O toliau visaip 
šmeižia ir pravardžiuoja bolše
vikus. žinoma, davatkų rašti
ninkams yra daug vietos “Kel
eivyje” rašyti. 

Mexicos Vaclovas.

Šitos popierinės
Oxford Paper Stoughton, Mass

daugiau. Eik namo, o aš tau

Jeigu darbininkas dirbdamas 
tose popierinėse suserga ir ser
ga daugiau, kaip 3 mėn„ tai 
nežino ar pasveikus jam duos 
darbą atgal, ar ne. Dažnai taip 
būna, kad ilgai sirgęs darbinin
kas negauna to paties darbo, 
kurį pirmiau dirbo. Jeigu jam 
ir duoda darbą, tai dažniausia 
pastato prie kito darbo, kurį 
padirbęs kelias dienas ir vėl tu
ri eiti namo. Tai-taip kapita
listai darbiniu, užsimoka, kad 
tu jiem pelnus kraudamas visą 
savo sveikatą prarandi.

Pas mus dar yra tokių darbi
ninkų, kurie girdo ir šeria bo
sus. O bosas mato, kad yra ge
ra proga, tai ir naudojas. La- 

Kapitone,.tu nesi savinin-|bai gaila tokių žmonelių, kad 
duodas taip save išnaudoti ko
kiam valkatai.

• Dar aš noriu čionai parašyti, 
kaip yra prižiūrimi ligoniai 
darbininkai ir apie slauges, ku
rios tuos ligonius prižiūri, čia 
kalbu aįhe Maine General Hos
pital, Portland, Me. Man ro
dos, kad tai y>;a didžiausia li- 

nuoliai iš tos CCCkempės'ap- joninė Maine valstijoj, kur aš 
— - “ Hobo” Pats esu išgulėjęs 4 savaites.

Tame skyriuje, kuriame aš 
landą laiko. Jie’'sakė, kad m a- 'gulėjau, .yra 28 lovos ir jos vi
no pasielgimas su ■ kapitonu į sados būna pilnos ligonių. O 
jiems patiko, išskyrus tą iš-[s\auB’ių labai mažai. Kai ligo- 
blyškėlį. Sakė, kad tas iš-jn*s reikalauja ko nors, tai turi 
blyškėlis esąs jų visų skundė- .Palaukti, pakol prie tavęs prięi- 
jas ir reikėsią ji “fiksyt.” 
Taipogi sakė, kad jiems ne
patinka visa tos kempės mili- 
tarinė sistema.

Nors minėta kempė randa- 
ir

lankė mane Kakadjo 
kempėj. Kalbėjom apie va

na slaugė. O kas; blogiausia, 
kad nakties laiku atlieka tik 2 
slaugės prie 28 ligonių. Kaip 
tau prisieina ką nors gauti, tai 
jau bėdos, nes kaip pažiūri, 
kaip tos slaugės laksto, tai ne
nori nei šaukti prie savęs.

Vieną vakarą nueinu į stubą 
su reikalu.. Įeinu į vidų, žmo
gelis sako: “Prašom sėstis, su- 
siedėli.” Atsisėdau palei sta
lą ir žiūriu, kad ant kito krės
lo guli pamestas “Keleivis”. Pa
ėmiau ir vartau. Pamačiau ra- 

■ šoma iš Rumford, Me. ir, pa
ėmęs, perskaičiau. Po straips-

“Bangor, Me.”, tai čia ir at
veža.

Jokūbas.

Ūkininkai Pradėjo 
Organizuotis

Pas mus pradeda atbusti lie
tuviai ūkininkai, pradėjo supra
sti svarbą ginti savo reikalus. 
Nepakęsdami sunkios naštos ant 
savo sprando iš stambių speku
liantų pusės, sutvėrė Lietuvių 
Ūkininkų Sąjungą. Įeina .se
kančios kolonijos: Staughton, 
Randolph, Bridgewater, Abing
ton, Middleboro.

Sveikinu aš jūsų pradėtus 
pirmus žingsnius. Bet neku- 
riuose darbuose padaryta klai
dų. Jeigu mes norim turėti ge
ras pasekmes iš mūsų veikimo, 
turim gerai apgalvoti, kad mes 
nepadarytum stambių klaidų, 
nusistatydami savo veikimui 
programą. Kada mes turėsim 
statyti rinkoj savo ta vorus, no
rėdami, kad juos pirktų miestų 
gyventojai, mes turime gerai 
apgalvoti, kad turėtume įtek
mę miesto gyventojuose, kurie, 
reikalui esant, būtų mūsų drau
gai ir kiekviename žingsnyje 
stotų su mūsų eilėmis.

Kiek aš permatau, gal būt su- 
žiniai arba nesužiniai, mes da
rome stambią klaidą visų pirma 
todėl, kad mes kviečiam tokius 
kalbėtojus į mūsų LUS ' mitin
gus, kaip “Keleivio” redaktorių 
Michelsoną, ar Bagočių, SLA 
pirmininką. Jūs galit gerai ži
noti, kas jie yra ir keno reika
lus gina. Arba vėl “Darbinin
ko” redaktorių Knezį. Kaip 
vieni, taip kitas savo kalboj pa
sakė, kad jie, kaipo profesiona
lai, nieko nežiną apie ūkininkų 
darbą ir negalį nieko aiškinti, 
ką ūkininkai turėtų daryti. Vie
ni liepė užsirašyti “Keleivį”, 
kiti “Darbininką”, kad sužino
ti, ką turi daryti ūkininkai.

Čia jau gali būti visiems aiš
ku, kaip ant delno. Jeigu ne
žino, kaip paaiškinti atsistoję 
ant estrados,- tai kaip gali nu
piešti per spaudą ūkininkų pa
dėtį. Ar ne veidmainiai? 

| Jeigu mes norim būti organi
zuoti ir susipažinti su tuo, ką 
daro kitur ūkininkai ir ka mes 

i *■
turim daryti, turim atydž'iai 
studijuoti spaudą, kuri yra tin
kamesnė ir apgynėja mūsų rei
kalų. Kiek aš esu persitikrinęs, 
“Laisvė” yra tinkamesnė už mi
nėtus, nes ji stovi pirmoj! po
zicijoj už ūkininkus, taip pat ir 
dirbtuvių darbininkus.. Jeigu 
mes atydžiai tėmysim jos špal- 
tas, matysim, kad yra nurbdo- 
mas sunkus ūkininkų gyveni
mas. Taip pat jos redaktoriai 
gali nurodyti gyvu žodžiu, jei
gu mes pakviestume juos' su 
prakalba laike parengimo. Iš 
jų mes daugiau sužinosime, ka^

Jeigu mes toliau taip dary
sim, kai pirma, tai yra iš tų pa
čių lauksim patarimo, tai iš mū
sų darbo išeis,.taip sakant, tuš
čias kiaušinio kevalas, ant nie
ko nueis mūsų darbas. Jeigu 
mes bandysime aiškintis, kad 
mes bepartyviški, vistiek pasi
rodys, kad nekurie nori už
tempti ant savo kurpalio, nusi- 
duodami nekaltais avinėliais. 
Bet vėliau paaiškės jų darbai, 
kaip nebandys slėptis po nekal
tybės suknele. Gal nekurie sa
kys, kad aš klaidą turiu, bet gy
venimo praktika parodys vėliau, 
kad aš teisybę sakiau.

riai pasijuto baisiam skurde, o’sakiau 
paprasti darbininkai bežemiai 
ar daržininkai beduoniais,— 
alkanais ir be drabužių.

Pasklidč gandas, kad pirks 
gyvulius ir gerai mokėsią. 
Ūkininkai suvarė daug gyvu
lių : karvių, veršių ir net gerų 
pieningų karvių. Juk buvo 
sakyta, kad gerai mokės. Bet 
kas pasirodė? Nagi, už gerą, 
riebią karvę augščiausias už
mokestis $15, o už kitas dar ir 
sų veršiu, 7-8 doleriai. O už 
metų veršį nuo $1.50 iki $3. 
Katrie buvo priversti parduoti, 
turėjo imti tas kainas, bet ku
rie turi geros veislės karves,

i: “Kad čia pakūtavosit, 
tai pekloj nereiks.” Nekurie 
atsakė: “Nėra kitur peklos, 
čia pekla.- Tik kapitalistai, 
tai dievai, o jų pakalikai— 
aniuolai ir velniai.” Labai nu
stebau šiuos žodžius išgirdęs, 
už kuriuos nekurie iš tų pat 
vargšų seniau būt ant laužo 
sudeginę. Visi kruta, juda— 
“sūdo” laukia.”

SUŠALO MERGINA 
LIETUVOJE

Lankykim tankiau susirinki- kiek turtingesni—nusivarė na
mus, gvildenkim mūsų gyveni- mo. 
mo klausimus. Tadax galėsim- 
išrišti gyvenimo klausimą ’ ir 
spaudos nusistatymą kas link 
|gynimo mūsų reikalų. Budėkim 

žingsnyje. Rem- 
kuri 
užsi-

O nupirktąsias, girdėjau, 
sušaudė ir paliko girioj juod
varniam ėsti, išradę, būk 
sveikos.

ne-

kiekvienam 
k'im darbininkų spaudą, 
teisingai nurodo mūsų 
briežtą tikslą eiti prie galutino
laimėj imo-pergalės, kaip ūki
ninkams, taip pat ir dirbtuvių 
darbininkams. Vienykime spė
kas ir būsime pergalėtojais sa
vo parazitų. Dėkimės sykiu su 
šapų darbininkais, reikalauja^ 
į pagelbą. i Ir dirbtuvių darbi
ninkai, bus pirmutiniai į pagel
bą, reikalui atėjus. Paduokim 
viens kitam brolišką ranką už 
vienybę tarpe ūkininkų ir dirb
tuvių darbininkų. *

M. Tylūnas.
Nuo Redakcijos: M. Tylūnas 

teisingai pastebi, .kad ūkinin
kai turi būti ant sargybos, turi 
skaityti kovingų ūkininkų ir 
darbininkų spaudą, turi visi da
lyvauti susirinkimuose ir sekti 
“nepartyviškų” partyviškumą ir 
kur link jis veda. Nepartyviš
kų organizacijų nėra ir kurie 
slepiasi po bepartyviškumo 
skraiste, tikrai turi ką nors po 
skvernu. Apsižiūrėkite, kad 
nepasivėluotumėt pamatyti. To
ki pasivėlavimai sunkiai atsiei
na ūkininkams ir darbininkams.

• Galintiems skaityti angliškai 
arba turintiems angliškai skai
tančius vaikus ūkininkam pa
tartina užsisakyti kovingų ūki
ninkų laikraštį. “Farmers’ Wee
kly”. Jį išleidžia Farmers’ Na
tional Educational Ass’n., Ine., 
1817 South Loomis St., Chicago, 
Ill. Išeina kas savaitę. Prenu
meratos kaina $1.50 metams, 90 
c. pusei metų, 50c trim mėne
siam. Pavienės kopijos kaina 3 
cėntai.

Kitų kolonijų ūkininkai taip
gi turėtų rašyti “Laisvėje” apie 
savo sąlygas ir organizacijas 
bei jų veikimą.

Darbai ir Uždarbiai
Kada atsirado mėlynas 

lis, o, kaip žmonės juom 
džiaugėsi, koks jisai malonus 
biedniokams atrodė. Buvo da
vę dirbti prie kelių taisymo 
6 valandas į dieną už 12 do
lerių į savaitę. Visi šnekėjo : 
“Koks geras tas Rooseveltas.” 
Garbino kaipo idealą. Ale 
staiga pakrypo tas jo mėlynas 
paukštis ir pradėjo juosti. Ne
kurie sako: “Kibą laumė ap
mainė.” Nukirto uždarbį tiek, 
kad į dvi savaiti gauni 6 do
lerius. Į mėnesį gaudavom 
dirbti 10 dienų, bet po 6 va
landas.

are-

Dodson, La
apie 
yra 
Yra

Alytus. — Merkinės vals
čiuje atrado sušalusią 30 
metų amžiaus merginą Mar
celę Večkiutę.

I PRANEŠIMAI B KITUR

WĄTERBURY, CONN.
Marksistinė ir Leninistine mokyk

la atsidaro Lietuvių Darb. Centre, 
774 Bank St., seredoj, 30 d. sausio. 
Tėvai, kurie turite sūnus ir dukteris 
atveskite juos ir prirašykite, mokyk
la bus vedama anglų kalboj.

J. Žemaitis.
. (24-25)

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kp. mėnesinis susirin

kimas įvyks penktadienį, 1 d. vasa
rio, 7:30 vai. vakare, 3014 Yemans 
St. Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes yra daug svarbių dalykų apsvars
tyt.
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RENGIA LDS 50 KUOPA IR JAUNUOLIŲ 226 KUOPA

Įžanga 35 CentaiProf. Alexander įlanka, Richmond Hill Music Studio Orchestra

WORKERS CENTER
SVETAINĖJE

723 5th Avė., 
Kampas 23rd St.

SO. BROOKLYN, N. Y.

GERIAUSIAS KONCERTAS 
VISAME BROOKLYNE!

Prof. įlanka ir jo mokiniai 
duos programą

kiti Lietuvių Mužikai-Solis- 
tai Deklamatoriai Dalyvaus

SOUTH BROOKLYN© IDS 50 KP. 4 METŲ SUKAKTUVIŲ KONCERTAS
NĖD£LIOJE

Vasario (February)

šokiai prasidės 5 vai. vaka
re; koncertas 7-tą vai. Po 

koncerto vėl šokiai

Šokiams Gries 
Myron Baron’s Royal 

Arcadians
Liėtuviškhš iii Atrtėrikoniš- 

kus šokius

Šiame miestelyje yra 
500 gyventojų. Tarpe jų 
kelios religinės sektos, 
net 5 bažnyčios: 2 negrų, 3
baltų. Kožnas giria savo 
bažnyčią, bet labai retas kat
ras iš vyrų eina. Tik mote
rys, taipgi bagotesni farmeriai 
ir miesto kupčiai tai dar yra 
labai davatkos ir laikosi su 
jais. Bet biednesnius verčia 
atšalti bėda, jie neturi gerų 
drabužių ir pinigų. Pirmiau, 
apie 17 metų atgal, tos baž
nyčios buvo taip prigrūstos 
šventadieniais, kad nė, suolų

1 nebuvo tuščių. Bet užėjus kri
viui nekurie pažino monus ir 
metė. Jei pirmiau būtum iš
sitaręs nors žodį prieš religiją; 
tai būtum net ant laužo tbkęsf 
Bet dabar bile kokiam išsireiš
kimui atleidžia sakydami, kad 
tai juokas.

Čia riegTai neturi jokios tei- 
’sės ir juos labai akliną jų re
liginiai ministerial.

Naikina Bovelrią' ir Gyvulius
Pirma buvo daugiau darbų, 

j kada sodino bovelną. O da
bar bovelna naikinama. Jei 
katras surenka “bale” vatos 
daūgiaū, negū valdžios leista, 
tai būna aptaksuojamas arba 
ir visai sunaikintas derlius. 
Tuonv tarpu biednesni farme-

Nagi' bejuostant tam paukš
čiui pasijutom, kad jau nu
kerta mokestį ant 10 c. į va
landą ir uždeda 2 valandas, 
arba į vietą 6 vai. dirba 8 
valandas. Visi k'eikia, kas tik 
žino kokio valdininko vardą.! 
Maistas pabrango trigubai o 
mokestis nukirsta per pusę ir, 
girdėjau, dar kiršią iki 12 c. 
į valandą. Maisto kainos 
brangsta nesvietišku skubumu, 
bet farmeriam už produktus 
vis pigiau mokama.

Didelis Nepasitenkinimas
Man teko kalbėtis su gru

pe, kaip jie save vadina, 
“areštantų,” kurie kelius pla
tina s'u lopetomis. Darban tū
ri pribūti laiku; pasivėlinęs 
gali būt išmestas iš darbo ar
ba suspenduotas nuo pašalpoš 
ir pašalpinio darbo. Po teisy-' 
bei, tuos kelius aptaisyti bū-< 
tų geru dalyku, jeigu jie būt 
taisomi su ta mokestimi, ką 
pirma mokėjo ir su masino- j 
mis. Būtų galima pagerinti; 
kaimiečių kelius. Ale kaip jie j 
taiso su lopeta, tai tik žmo
nes už tą mizerną almužną 
“mūčina.” '

Aš pro juos praeidamas pa-

Atsiveskite ir naujų narių.
’ Seki*., A. Varaneckienė.

(24-25)

WILKES BARRE, PA.
Wilkes Barres Darbininkų Centro 

komitetas rengia balių ketvergę, 31 
d. sausio. įžanga 15 centų ypatai. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut, 
linksmai laiką praleist ir paremt 
darbininkišką organizaciją. Bus ge- 

orkestra, kuri grieš lietuviškus 
amerikoniškus šokius.

B. Zuris.
(24-25)

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Radio valanda permainy

ta. šiuomi pranešam, kad lietuvių 
radio valandą, kurią vedė Petronėlė 
Antanaitienė, pradedant trečiadienį, 
30 d.‘sausio bus leidžiama 6:30 vai. 
vakare, vietoj pirmadieniais 5:30 
vai. vakare. Stotis bus ta pati, 
W.H.A.T.

Radio klausytojai nepamirškite at
sukti savo radius nauju laiku.

i P. Antanaitienė.
Į. ' (23-25)

ra 
ir

DIDELIS NUPIGINUSIAS 
Dviejų dolerių vertes knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

’ adresuokit:
J. BARKUS 

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

i TRU-EMBER COAL COMPANY
, (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street \ Brooklyn, N. Y,

Telefonas: EVergreen" 7-1661

■ . ' > ■ ■'•'***



Religijos Padėtis So
vietų Sąjungoje

--—-Pagal Visasvietinės Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS“
(Pabaiga)

Jie dar sykį persitikrino iš priešsovie- 
tinės kampanijos, kuria varė užsieniniai 
dvasiškiai, kad religija yra įrankis kariš
kos propagandos, taikančios nuversti So- 

/ vietų valstybę ir likviduoti socialistinę 
statybą. Tie visi įvykiai paakstino So- 

„ vietų Sąjungos darbininkus prie greites
nio religijos atsižadėjimo.

Šie išsižadėjimai pasireiškė formoje 
milioninių masių reikalavimų uždaryti 
bažnyčias, pavedant jų namus kultūriš
kiems visuomenės reikalams.

Tankiausiai, kuomet buvo uždaroma 
bažnyčia, balsuodavo 95 nuošimčiai apy

linkės gyventojų už uždarymą. Ir ar ta
da administraciniai organai privalo prie
šintis tam ir įsakyti gyventojams lanky
ti bažnyčią? Reikalinga pastebėti, kad, 
sulig įstatymų, bile kokia bažnyčia gali 
būti uždaryta pagal daugumos gyvento
jų prašymą, netarpininkaujant vietinės 
administracijos organams, o galutinai 
dalykas yra nusprendžiamas augštes- 
niuose valstybiniuose organuose — vei
kiančiųjų teritorijų arba respublikų So
vietuose. Grupė tikinčiųjų visada turi 
galimybę teisėtai protestuoti prieš baž
nyčios likvidavimo nuosprendį.

Kad likvidavimas bažnyčių yra daro
mas sėkmingai, sulig reikalavimų milio
ninių masių, liudija faktai: Laike rinki
mų kampanijos į Maskvos Sovietus, ko
vo mėn., 1929 m., šimtai tūkstančių bal
suotojų reikalavo išrinktųjų likviduoti 
bažnyčias, paverčiant jas į kultūrines 
įstaigas. Vardų skaitlinė, kurie balsavo 
už tuos reikalavimus, sudaro storą dide
lio formato knygą virš 168 puslapių. Ji 
yra liudytoja, kad jeigu prisieina kokia 
nors bažnyčia likviduoti, tai tas yra da
roma pagal reikalavimą daugumos tūks
tančių darbininkų. Retuose atsitikimuo
se likvidavimas ir nugriovimas bažnyčių 
yra daromas pagal perplanavimą miesto 
arba, kada bažnyčia trukdo trafiką ir tt.

Londono “Times”, 31 sausio, 1930 m,, 
buvo patalpinti paveikslai griaunamojo 
Simonovo vienuolyno (Simonovka yra 
darbininkais apgyventa Maskvos prie
miesčio dalis). Parašas “Times” po pa
veikslais buvo padėtas “Sovietinis Van
dalizmas.” Bet tas buržuazinis organas

- tada neprisiminė, kad vieton šios nu-
- griautos bažnyčios buvo pastatytas Dar- 
'bininkų Kultūrinis Palocius. Tuo dar
bu per trejus metus rūpinosi darbinin
kai didžiausių fabrikų Sovietų Sąjungoje 
“A.M.O.”, “Dinamo”, “Parastroj” ir ki
tų, kurie radosi Simonovkos priemiesty-

' je. Bažnyčia, apie kurią buržuazija tiek 
daug verkė, radosi pačiame viduryje cen- 

, tro. Cariška valdžia ir rusiški kapitalis
tai neturėjo rūpesnio pastatyti darbinin
kiškam rajonui kultūrinį namą. Tinka- 

V mesnės vietos pastatymui darbininkų pa- 
) Jociaus tame rajone nebuvo, todėl darbi

ninkai per tris metus reikalavo iš val
džios, kad bažnyčia, kurios niekas ne
naudoja (ji buvo senai uždaryta del be
veik pilno pranykimo lankytojų), būtų 
nugriauta. Tik galų gale, kada specialė 
darbininkų delegacija buvo nusiųsta pas 
Sovietų*valdžia su reikalavimu nugriauti 
bažnyčią ir ant tos vietos pastatyti dar
bininkų kultūrinį palocių, tiktai tada pa
velijimas buvo duotas. “Subatninkams” 
vadovaujant (subatninkai yra savanoriai 
darbininkai, kurie dirba savo liuosu lai
ku, neimdąmi už tai mokesnio), buvo su
organizuota per vieną dieną 110,000 dar
bininkų iš tos apylinkės fabrikų, bet prie 

. darbo tegalėjo dalyvauti tiktai 10,000 
darbininkų. Darbininkų kultūros palo
cius proletariškoj Maskvos dalyje buvo 
pastatytas. Tas pavyzdys liudija, kad

visai yra nelengva gauti leidimas delei 
nugriovimo bile kokios nors bažnyčios. 
Ir ten, kur toks likvidavimas yra įvyki
namas, jis yra rezultatas daugumos gy
ventojų noro.

Kaip ir kam sunaudojo uždarytas baž
nyčias tuojau po revoliucijos, kalba šie 
faktai ir skaitlinės: Bažnyčiose, vienuo
lynuose, namuose, kurie priklausė baž
nyčioms, yra įsteigta 48 sanatorijos, 168 
institucijos del invalidų, senelių, našlai
čių ir t. t., 197 mokyklos, 349 ligoninės, 
2 akušerijos įstaigos darbininkėms mo
tinoms. Dabartiniu laiku uždaromos 
bažnyčios yra paverčiamos į kliubus, 
skaityklas, muzėjus, darbininkų univer
sitetus, sporto įstaigas, bibliotekas, tech
nikos mokyklas ir t.t. Jei sovietinė val
džia nepildytų darbininkų reikalavimų, 
tada tas būtų laužymas įstatymo, kuris 
duoda laisvę išpažinimui ir taipgi reikš
tų įkirojimą gyventojams, ko jie nenori. 
Mes imkim kitą pavyzdį: Daugumoje 
miestų ir kaimų darbininkai išmetė iš sa
vo namų ikonus ir sudegino. Ar tas bus 
religijos persekiojimas, kada žmogus 
prašalina iš savė gyvenamojo namo iko
ną, kuris jam priklauso ir jį sudegina? 
Argi sovietinė valdžia turi siųsti būrį ka
reivių, kad neleidus žmonėms to daryti? 
Arba kitas pavyzdys: Dabar miestų ir 
kaimų darbininkai reikalauja uždrausti 
skambinti varpais, nes tas trukdo darbi
ninkų poilsį, o varpus reikalauja sunau
doti industrijai. Mieste Jaroslav dau
giau negu 90 nuošimčių balsuotojų rei
kalavo vietinio Sovieto uždrausti skam
binimą. Yra suprantama savaimi, kad 
Sovietas negalėjo atmesti nutarimą abso
liutiškos gyventojų didžiumos, ir skam
binimas buvo uždraustas, taip kaip ir 
daugumoje kitų vietų.

Caras Petras I 1700 metuos išleido de
kretą, kuriuo įsakė išimti visus varpus iš 
bažnyčių ir juos pristatyti į Maskvą. Ži
noma jie buvo sunaudoti gaminimui gin
klų. Tada nei viena valstybė nematę ta
me jokio religinio'“persekiojimo”, ir nie
kas apie tai net nekalbėjo, reikalas ir ga
na, Rusijos istorijoj yra daug įvykių, 
kada patys kunigai išimdavo varpus iš 
bažnyčių ir juos perduodavo militariš- 
kiems reikalams, tvirtinimui cariško ab
soliutizmo (tas įvyko ir 1914-18 m.). Bet 
kada tikrasis krašto šeimininkas, darbi
ninkų klasė, sunaudojo varpus gamini
mui reikalingi! ūkio mašinų, tada Euro
pa ir visas kapitalistinis pasaulis, su 
šventuoju Romos papa priešakyje, paga- 
tavi buvo ir yra organizuoti “kryžiaus 
karą” prieš Sovietų Sąjungą už “perse
kiojimą religijos.”

Taip, Sovietų Sąjungoje įvyko platus 
paliuosavimas darbo masių iš religijos 
nagų. Tas buvo pasiekta ne per perse
kiojimą; Persekiojimas vien tik tvirtin
tų religiją.

Štai ko; tikrumoje, tiek bijo kapita-’ 
listai ir kunigija kitų žemių. Juos baido 
pergalė Sovietų Sąjungos, juos baido au
gantis ir tvirtėjantis ateistų judėjimas. 
Bet galų gale vieną lieka jiems pasakyti, 
kad nuo to nėra pasaulyje vaistų, kad 
nuo to neišgelbės jokios romiško papos 
su juoduoju štabu pastangos; kapitalisti
nė sistema atgyveno savo dienas draugė 
su savo tvirčiausiu ramsčiu — bažnyčia, 
religija ir kunigija. Nauja pasaulinė 
sistema nušiltos visus tuos parazitus nuo 
žemės kamuolio. Busimosios gentkartės 
tik istorijoje skaitys apie buvusią keistą 
ir bjaurią parazitišką sistemą. Žinoma, 
jie stebėsis iš mūsų pergyventų laikų, 
taip kaip mes stebimės iš urvinio begin
klio žmogaus, kuris kovojo už savo gyvy
bės palaikymą su žiauriomis gamtos ap
linkybėmis. ' .

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

ATSKAITA

6.50

1.00
I.per

10.00
M.per

5.00
J.per

5.20

11.00

5.00

19.13

.50

5.00
5.50

6.39
.50 

1.00 
2.00

11.05
5.00

Mockaitį
Brooklyn, N. Y., per* J. Nali- 

vaiką
Anson, Me., per J. Shagow
Naugatuck, Conn., per J. Zu- 

aleskj

Amerikos“ Lietuvių Organizaci
jų Priešfašistinio Susivienijimo 
Centro Komiteto |plaukų ir Iš
laidų Už Spalio, Lapkričio ir 

Gruodžio men., 1934 Metų.
ĮPLAUKOS SPALIO MĖN.

Binghamton, N. Y., per O 
Girnienę

Easton, Pa., per V. Stančiuką 
Minersville, Pa., per J. Ra

manauską

aleskj 1.00
Oakville, Conn., per T. Visockį, 6.90 
Waterbury, Conn., per J.

žemaitį
Hartford, Conn., per O. Vil

kaitę
Camas., Wash., per Z. Pupelj
Quincy, Mass., per J. Vaszkį 
Rochester, N. Y., per P. žirgulį 
Hartford, Conn., per O. Gi- 

raitienę
Montello, Mass., per G. Shi- 

maiti
Brooklyn, N. Y., per “Laisvę” 

nuo d. Pacific

Viso 22.55
ĮPLAUKOS LAPKRIČIO MĖN.

Hudson, Me., pei’ J. Shagow
Bridgewater, Mass.,

Katilių
Worcester, Mass.,

Šiupienienę
Bridgeport, Conn.,-

Viso 80.12 BROOKLYNO AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS
ĮPLAUKOS GRUODŽIO MĖN.

Lockport., N. Y., per F. Kūdrą 1.00 
Reading, Pa., per K. Romikaitį 5.00 
B’klyn, N. Y., per Ch. Mockų 1.50 
Easton, Pa., per M. Urbą 8.00 
Benld., Ill., per W. Mickalitį 1.00 
Benld, Ill., per W. Mickelitį 2.15

Penktas Puslapis

VAKARIENE ■ KONCERTAS
RENGIA

WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

SUBATOJE

VASARIO
FEBRUARY

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN

ĮŽANGA GERA 
ORKESTftA

ŠOKIAMS

Programoje dalyvauja garsus dainininkai iš toliimj miestų: J. L. Kavaliauskaite, 
mezzo-sopranas iš Brooklyn©; A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.; 
Ramoškaitė, sopranas, iš Hartford, Conn. Bus geri kalbėtojai iš Brooklyno.

Sudegė Šeši Žmonės
GREENWOOD LAKE, N. 

Y. — Sekmadienį sudegė 
paštininkas A. S. Beattie, , 
jo žmona ir keturi svečiai 
iš New Yorko: policistas 
Oscar Anderson su pačia ir 
dviem mažais kūdikiais, per. 
gaisrą garaže, kurio antra-

me augšte buvo įtaisyta gy- šiaurvakarinėse valstijose
venami kambariai. Mano
ma, kad jiems bemiegant 
eksplodavo kerofeiriinis pe
čius, kuriuo buvo kambariai“ 
apšildomi.

žuvo 25 žmonės; per Missis
sippi upės išsiliejimą prigė
rė dar 27.

POTVINIŲ AUKOS
Chicago: —- Per potvinius

Uruguayans valdžia sa
kosi užgniaužus tautininkų 
ir nepriklausomųjų partijų 
rengtą sukilimą.

Montello, Mass., per K. če- 
reškienę ir G. Shimaitį

Benld., Ill., per A. L Bagžį
Hartford, Conn., per J. Kaz

lauską
Hartford, Conn., per J. Kaz

lauską
Harrison, N. J., per J. Blažiuną 
Benld., Ill., per W. Mickalitį 
Raymond, Wash., per A. Burt 
Benld., Ill., per W. Mickalitį 
Forest City., Pa., per J.

Kondrotą
Hudson, Mass., per M. Ar

lauskienę
Philadelphia, Pa., per J. Smith 
Livingston, N. J., per G. A.

Jamison
Seattle, Wash., per M. Balt

rušaitį
Johnson City, N. Y., per A.

Pagiegalą b
Rochester, N. Y., pei’ J. Yur- 

gelaitį
Newark; N. J., per Anna 

, Zuparko
B’klyn, N. Y., per J. Valatką 
Minersville, Pa., 

Arbačaūską
Jersey City, N. J., per J. B.

Paserpskį . i >
B’klyn, N. Y., per P. Kapiską 
B’klyn, N. Y., per S. Sasną 
Chicago, Ill:, per J. Gurskį 
Port Carbon, Pa., per J. Shu- 

pailienę

Viso 103.73
IŠLAIDOS SPALIO MĖN.

Spaudai už 25.000 lapelių ir 
išsiuntinėjimas

Pasiųsta Lietuvon
Persiuntimas

Rekordinė Vokietijos 
Ginklų Gamyba 1934 m.

ESSEN. Kruppų gink
lų, amunicijos ir plieno fa
brikų darbai pereitais me- ’ 
tais pakilo 56 nuošimčiais. 
Savininkai gavo virš pustre-' 
čio miliono dolerių gryno'

10.00' pelno. Karo reikmenų ir
I medžiagų gamyba čia eina 
smarkiau, negu bet kada po 1 
pereitam karui. Hitleris :

.Rockford, Ill., per I. Ruli 9.25

PRANEŠIMAS
2.00

2.00

5.25

l
per

5.00

2.00

O

O

O

s.
6.00

107.00

Viso

License L-1370

o

' HARM AM

4.00
2.00

74.00
100.00

2.00

206.40
270.20

6.00
1.00

K. DEGUTIS, Savininkas-
1OO UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

Sykiu 
Išlaidų per tris men.

Lieka ižde
Sekr.,

Ižd-

atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

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.
’ .i ■ v________ ■ .■ _____________ ■- L - 3

‘ Tel. Stagg 2-2996

3.00
2.00’
2.17
5.70
2.25

5.00
.50

3.31
2.10

21.50
MĖN.

5.00
100.00

2.00

409 Lorimer St.,. Brooklyn, N. Y
' Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

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. ’ ,

Brangakmenai
Mes perkame senų auksų

■ Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo' mandagiausias; dar

bas

X Daugelio prašymą gautiy 
2* tikro bičių medaus jauT 
4įišpildeme. Turime 40J 
X galionų tikro, šviežio, lie:i 
X- pų žiedų medaus.

LIETUVOJ NUŽUDYTA 
DU BERNAI

Viso
SUTRAUKA

įplaukų per tris men.
Rugsėjo mėn. buvo ižde

n
n

Sasnai už^.štampas (400 
po 1Ą)

Viso
IŠLAIDOS GRUODŽIO

Spaudai už 3,000 plakatų 
Pasiųsta Lietuvon 
Persiuntimas

176.00 
MĖN.

2.75
2.50
2.75
2.50
5.00

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš’ $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

SKAITYKIT IR .PLATIN r 
K1T “LAISVE”

Visi 
kyti , .
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

Viso
IŠLAIDOS LAPKRIČIO

Spaudai 500 lapelių 
500 konvertų 
500 konvertų 
500 l^škų 
.2.000 rezoliucijų

1.00

i.oo ginkluojasi visais garais.
3.5o 1

476.60 
. 304.50
■ 172(10 

J. Weiss.' 
S. Sasna.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

f LIEPŲ ŽIEDŲ į 
I" ŠVIEŽIAS tI MEDUS

Sieninių 
Laikrodžių 

į Vedybinių

1st. 1892

Daimootai
Laikrodėliai

Bandė Nužudyt ExrKaizerj?
DORN. — Pasklido gan

dai, lead virėjas buvusio kai
zerio Viliaus bandė jį nu
žudyt. Virėjas ūmai išsiųs
tas atgal į Vokietiją. xUz Kvortą 75. centai! 

Į Už Galioną $2.75

Ukmergės valsčiuje, Pi- 
vonijos miške,; nežinomi pik- 
tądariai nušovė Alfonsą’ 
Siriiča ir Juozą Stundžių, 
jaunus darbininkus, kurie 
tarnaudavo kaipo ūkininkų 
bernai.

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

y dų, kad neturėtumėt 
šalčio!

XTuojau kreipkitės šiuo antrašu:

J 427 LORIMER STREET1 
BROOKLYN, N. Y.

<&<S>

ADVOKATAS
J. GEORGĖ LIPSIUS 

ir investigatorius
C. W. BENSON 

persikėlė raštinę j sekančią vietą
1324-30 Lincoln-Liberty

Building
Broad ir Chesnut,
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbtmo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

iiiaiiioinoiiioiiiaiiioiiiaiiiaiiioiiiaiiiaiiioiiianioiiiainonioiiiantonioiiiaiiioiiiOHionia»^

HYMAN BERGER,?
SAVININKAS

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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NE W YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
LAlSVfi Antradienis, Sausio 29,1935

'i ./f •<■..;■■ • C ' S ' < •'/■■• ’ • . .* ‘

į Hill, N. Y., mirė sausio 26 d. Į 
'Laidos sausio 29 d. Jono kapi
nėse, t

Laidotuvių apeigom rūpina
si grab orius J. Garšva.

t'
R f

Mokykitės Anglų Kalbos
Publikos mokykloje No. 90, 

Queens, 109th St. prie Jamaica 
Ave., Richmond Hill, pirma
dienių, antradienių ir trečia
dienių vakarais yra pamokos 
anglų kalbos. Mokykla nuo 
7:45 iki 9:45 vai. Mokinimai 
prasidės su 4 d. vasario. Čia 
gali kreiptis ateiviai, kad iš
mokus anglų kalbos, o kalbos 
mokėjimas yra būtinas 
kas čia gyvenantiems 
nėms.

Newarke Minės Paryžiaus 
Komunos Sukaktuves

daly- 
žmo-

T a r p t a u tinis Darbininkų 
Apsigynimas Newarke minės 
17 d. kovo, vakare, Paryžiaus 
Komunos sukaktuves. Parengi
mas įvyks Sokol Hall, svetai
nėje. Dalyvaus močiutė Bloor 
ii visa eilė kitų gerų kalbėto
jų. Rengėjai prašo darbinin
kiškų organizacijų tą vakarą 
nieko nerengti, bet dalyvauti 
šiame parengime.

Matykite “Tamylą” Newarke
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo III Apskričio metinis 
parengimas įvyks 3-čią dieną 
vasario, Newarke, N. J. Tai 
bus perstatoma nepaprastai 

Newarko Sietyno gražus veikalas Tamyla, 
Internacio-' Penkių aktų melodrama, kurią 

daineles, suvaidins Aido Choro Dramos 
Grupė iš Brooklyn, N. Y.

' Veikalas “Tamyla” yra pa-

Iš Harrison Drg. Parengimo
šeštadienį, 26 d. sausio, Am

erikos Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugijos 136 kuo
pos draugai buvo surengę pa
rengimą. u. 
Choras sudainavo 
nalą” ir dar kelias 
Po to, d. D. M. šolomskas, A-T 
LDLD CK sekretorius, pasakei 
trumpą prakalbėlę bėgamais Jm^as iš-kabulų ir aiabų gy- 
klausimais ir apie ALDLD va- ,, - - - v,
jų, kviečiant darbininkus stoti , valdo. Francijos valdžia, 
į šią organizaciją. Tada dar 
viena draugė sietynietė sūdai-i 
navo porą dainelių solo ir 
to, sekė šokiai prie geros 
kestros.

klausimais ir apie ALDLD va-'ve?!rao„— ^lgerij??«!kU;™°S 
, 1 R-

'myla” yra naujas veikalas, 
; tik vieną sykį Brooklyne su
vaidintas ir niekur pirmiau ne
buvo vaidintas.

O taipgi, pasibaigus lošimui, 
bus ir šokiai, prįe geros or- 
kestros, kuriai vadovauja Ka-

po 
or-

Mirė L Čerkasky
Mirė Isaak čerkasky, !

W. 98th St., New Yorke, tė
vas šura čerkaskio pianisto, 
šura čerkasky būdamas Rusi
joje jau 8 metų amžiaus para
šė penkių veiksmų “operą,” 
o 9 metų būdamas vadovavo 
orkestrą. Tas jaunuolis paro
dė gabumo, o dabar Jungtinė
se Valstijose dalyvauja dide
liuose buržujų koncertuose.

Jo tėvas, Isaak čerkasky, 
caro laikaįs buvo vienoje mo
kykloje, Odesoje, mokytojas. 
Įvykus darbininkų revoliucijai 
jis- 1922! metais atvyko. į Ame
riką nesutikdamas su darbinin
kų tvarka. Paskutiniais lai
kais politikoje nedalyvavo.

mis, vakare, kambaryje 514, j
I todėl, kas tik ką turite bazaro 

305 reikalu, tai kreipkitės į šį 
. kambarį.

TDA penkių dienų bazaras 
įvyks Manhattan Lyceum sve
tainėje prasidės 20 diena va- 30 d. sausio, 7:30 vai. vakare, L.A.P. 
sario.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

_ Brooklyno Kriaučių Atydai!.
Lietuvių kriaučių 54 skyriaus me

tinis susirinkimas įvyks trečiadienį,

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi j • PABANDYKITE!

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

Brooklyn, N. Y.

Kliubo svetainėje, 80 Union Avė., 
Visi nariai dalyvaukite, nes 
svarbių dalykų apsvarstyti.;

Gerai Pavyko E. New Yorko sausio^' bet iš priežasties blogo oro j 
Draimu Psrnnirimsc kriaučiai nesusirinko, todėl likosi!l/IdllgŲ Fdlvllglmdo atidėtas sysirinkipias ant 30 d. sau

sio. Visi būkite laiku. '
*, Sekr. Ch. Nečiunskas.

New ■ ;

i IŠRANDAVOJIMAl]
PAS1RANDAVOJA '

išpildyme daly- PASIRANDAVOJA šviesus kamba-' 
.. L . „ i rys, garu apšildomas, viskas naujar

_ . ’ir moderniškai ištaisytą. Kreipkitės
šiuo antrašu nuo 7 iki 8, Apt. 22, Į 
293 Hooper St.,. Brooklyn, N. Y.

(24-25)

turim

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

! ’• '■ • • ? • ' • A. BALČIŪNAS \ \
' 1321 Chauncey Street, < ? ’ Brooklyn, N. Y.

h }, T. BIELIAUSKAS
■ ‘ ‘ ' 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

1 • ' ' Tel.: Foxcroft 9-6901

Pereitą sekmadienį įvyko 
graži vakarienė • East _.T.. ( 
Ybrke. Dalyvavo virš 200 žmo-1 
nių, visi draugiškai ir gražiai 

! linksminosi. Spėjama, kad pa-j 
rengimas duos pelno.

Programos i 
vavo Aldo Choro Merginų En- 
semblis, sudainavo “Interna
cionalą” ir kelias smagias dai
neles. Drg. Klimiutė dainavo 
solo, akompanavo Valinčiutė. 
Drg. Ch. Kwarren visus žavė- 

> stebėtina armonika, 
į Dr. J. J. Kaškiaučius tarė ke- 
! lėtą žodžių į susirinkusius.

Valerija Smitaitė. Vakaiienei valgius gamino 
gaspadinės: Leikienė, M. Mi
sevičienė ir O. Baltrušaitienė.

Pirmininkavo drg. Baltrušai
tis. Kiti dirbo vakarienės rei
kale sekami draugai: Bieliaus
kas, Bieliauskiutė, Frances 
Norris, Helen Norris, Verku- 
tienė, Verkutis, Norbutas, Jak- 
štys, H. Jeskevičiute, Klimas 
ir . Zakarauskiutė. Išanksto 
daugiausiai tikietų pardavė d. 
Marozas, bent apie 45 tikietus. 
Tai didelis pasidarbavimas! 
Šokiams griežė. A. Balčiūno 
orkestrą. Visiems atsilankiu
siems svečiams ir darbinin
kams tariame didelį ačiū!

Komisija.

Apsivedė V. Smitaitė
Pereitą sekmadienį, 27 

sausio, apsivedė Robison
d.

Bo- PARDAVIMAI
ihanan (amerikietis) su lietu- Jo sav0 
vaite Valerija Smitaitė. Ves-1 ” 
tuvių pokilis buvo “taisvės” j 
svetainėje.
yra duktė Pranės Šmitienės,
77 Division Ave., Brooklyn.
Pokilyje dalyvavo apie 300 jų 
giminių ir svečių.

“L.” Koresp.

Po prakalbos buvo pora 
klausimų, į kuriuos kalbėtojas 'zimieras Kvarinskis. 
atsakė. Tarpe kitko iš publi
kos buvo duotas sumanymas, jersės lietuviai, nepraleiskite

Todėl, gerbiamieji New

Budavos Automobilią Kelius
New Yorko miesto viršinin

kai nusprendė išvesti išilgai 
New Yorka du milžiniškus vir-

kad šis susirinkimas priimtų j prOgos, dalyvaukite šiame me- šutinius automobiliams kelius, 
i t._ Įtjniame parengime ir matyki-: kad galėtų sėkmingai ir grei

to tą nepaprastą veikalą; 
šioje pramogoje jūs sueisite 
šimtus savo klasės draugų bei ]įy palei East upę ir žemuti- 
pažįstamų; jaunimas ypatin- nėj miesto dalyje, bei centra- 
gai turėtų nepraleisti progos, linėje prie Hudson upės. Nauji 
nepamatę šio veikalo, o taip j Keliai tik juos sujungs. Kada 
pat kartu pasilinksminti-pa-i šis darbas bus baigtas, tai 

prie East upės nuo Battery 
Tas įvyksta 3-čią dieną va-1 Parko bus geras kelias iki 

sario, nedėlioj, Lietuvių Svetai-' 125th St., gi prie Hudson upės 
. r i New York Ave., inuo Battery Parko bus kelias 

Newark, N. J. ' įveik iki Yonkerso. Kada jie
Pradžia lygiai 5-tą valandą bus pravesti, tai išilgai New’ 

po pietų.
Bilietų kainos: 75c., 50c. 

vien tik šokiams 35 centai. 
Užkviečia LDS III 

Apskričio Valdyba.

protesto rezoliuciją prieš Lie-1 
tuvos fašistų valdžią. Rezoliu-1 
ciją pagamino ir ji sekamai 
skamba:

Reikalavimas Lietuvos 
Valdžiai

tai miestą pervažiuoti.
Jau dabar yra dalis gerų ke

“Mes Harrisono lietuviai
darbininkai susirinkę skaitliu- šokti prie geros orkestros. 
je.apie 150 žmonių į viešą su-‘ ’
sirinkimą, 26 d. sausio, išklau
sę trumpą paaiškinimą apie’nėje, 180 
padėtį Lietuvos revoliucinių 
politinių kalinių, priėmėme se
kamą rezoliuciją. .

Mes reikalaujame, kad Lie
tuvos fašistinė valdžia išpildy
tų visus Revoliucinių Politinių 
Kalinių Kolektyvo reikalavi
mus, kaip tai: prašalint iš ka
merų šnipus ir mušeikas, su
teikt kaliniams geresnias ka
meras, leist jiems gauti darbi
ninkiškos literatūros, kaip tai 
knygas ir laikraščius, daugiau 
jiems suteiktų progos pabūti atlikti, 
prieš saulę ir pasivaikštinėti minių traukinių keliauninkų 1 per langą ir užsimušė. Ji labai 
ore. Pagaliaus, mes reikalau- kiekis paaitgo veik 
jame, kad visi Lietuvos revo- 000,000 žmonių, lyginant

Yorko miestą bus galima 
ir. greitai automobiliais perva-

I žinoti, gi dabar tas ima daug
laiko. 1

Nusižudė Bedarbė Moteris
Mary Turner, 28 metų be

darbė moteris, nusižudė šešta
dienį. Ji gyveno 251 W. 95th

Kam Sniegas, Kam Biznis
New Yorke tiek daug pri

vertė sniego, kad ir trumpą 
kelionę pėsčias niekas nenori St., ant ketvirto augšto. Mo- 

...... Į vieną savaitę pože- teris netekus kantrybės iššoko

liuciniai politiniai .kaliniai 
tų iš kalėjimų paliuosuoti, 
jie niekuo nėra kalti.

Mes reikalaujame, kad 
mūsų reikalavimai tuojaus 
tų išpildyti.”

,Šią rezoliuciją priėmė Har
risono ir apielinkės lietuvių 
darbininkų susirinkimas ir jos1 
kopija yra pasiųsta Lietuvos ’ 
atstovybei į Washingtoną.

Ten Buvęs

ant 15,-j ilgai buvo be darbo ir labai 
i su vargo.

bū- normaliu važinėjimu, gi busų
keliauninkų kiekis taipgi paki- vižudystę smerkia.
lo veik ant 5,000,000. Tas ro- kai ir darbininkės neprivalo 
do, kad komunikacijos kom-^ žudytis, bet priversti kapita- 
panijos pasilupo nemažai pel- listinę valdžią priimti H. R. 
no iš priežasties sniego. J 2'827 bilių, kuris yra įneštas į 

-------- ;— I šalies kongresą už bedarbių,
Reikalavo Paliuosuoti Rakosį !igon'ų’seny ir jaunų reika‘ lūs. Ne darbininkų kaltė, kad 

šalyje yra apie 16,000,000 be
darbių. Tai yra kaltė kapita
listinės tvarkos.

nes

šie 
bū-

Turčiams Visad Gerai

Masinė vengrų darbininkų 
I delegacija buvo, nuėjusį ’ pas 
| Vengrijos konsulą, Cunard 
Build., 7 Morris St., ir įteikė 
savo rezoliuciją, reikalaujan
čią .paliuosuoti komunistų, ya-

Sąmoningi darbininkai sa-
Darbinin-

Besivažinėiant Susižeidė
I 4 r t J A ’ * t < f ".' • ■ * ■ * . i

dą drg. M. Rakosį. Darbiniu-Į Pnspigę .daug sniego. Dau-
Kiek laiko atgal buvo nu- kų delegacija sakė, kad jeigu 

teistas M. C. Moseman me- jų reikalavimas nebus išpildy
toms ir vienai dienai į kalėji- tas, tai jie rengs masines de- 
mą už išeikvojimą Mountains monstracijas.

PARSIDUODA bučernū ir visi įtai- j 
kaip tai,., Toledo svarstykles, ------------------------------ma .Į 

mė-! 
kiti 
bu- 
ati-

sai, J 
pjaustymui mašina, registeris, 
šina kavai malt, visi stalai, kur 
sų pjausto ir visos lentynos, ir 
paprasti dalykai, kurie randasi 
černėje ir grocernėje. Kas nori 
daryti bučernę—gali viską gaut už 
pigią kainą. Kreipkitės šiuo antra
šu: |

A. LESSING,
57 Siegal St. Brooklyn, N. Y. 

(23-24)

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. 
j Brooklyn, N. Y. r-------------------------------- :---------

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

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

arti Grand Street’
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. *

Notary Public Tel. STagg 2-5043

Lankėsi “Laisvėje” Svečias
, Pirmadienį į “Laisvės” iš
leistu vę buvo užėjęs drg. Va
lukas. serantonietis. Jis domisi 
Meno skyriumi ir abelnai dar
bininkų reikalais. Sakė, kad 
jie, Scrantono “opozicionie
riai,” vis daugiau susitaria su 
Komunistų Partijos pasekė
jais bendram veikimui. “Lais
vės” užeigoje serantonietis d. 
Valukas suėjo savo brolį B. 
Valuką, kuris jau kelinta sa
vaitė gyvena Brooklyne ir yra 
atvykęs iš Mahanoy City apie
linkės.

Rep.

Telephone: Evergreen 7-0072,

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausą, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 
nuo 5 iki 7

Sekmadieniais nuo 11
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N- Y.

MATHEW P. BALLAS
f . . K J . ■

(BIELIAUSKAS)
J’ILH U j •* M '■ - , 1
Laisnuotas Gtaborius

660 GRAND ST.
.■ 'i

BROOKLYN,

dienomis 
vakarais 
iki 1

Puikįai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

KOJŲ LIGOSSvarbi Lekcija ir Diskusijos
Lietuvių Darbininkų Susi

vienijimo jaunuolių 200 kuopa 
rengia labai svarbias prakal
bas ir diskusijas. Jos įvyks 
ketvirtadienį, 31 dieną sausio, 
7.:30 ya!. vakare, “Laisves”, 
svetainėje, 419 Lorimer St., 
•Brooklyne. Kalbės Vytautas 
Zablackas, išduos laportą iš 
Amerikos Jaunimo Kongreso 
kuris atsibuvo nesenai Wash- 
'ingtone.

John Orman jaunuolių or
ganizatorius, kalbės, kodėl 
reikalinga padaryti- suvienytą 
jaunuolių fr ntą-sulig Ameri
kos Jaunimo Kongreso,

Roy Mizaia, LDS preziden
tas, kalbės lietuvių - kalboje 
apie jaunimo reikalus.

Po prakalbų bus diskusijos.
Visos .’i’tuvių jaunimo or

ganizacijos yla prašomos da
lyvauti su savo nariais ir išsi
reikšti apie sudarymą bendro 
lietuvių jaunuolių veikimo.

Visi ateikite—jauni ir seni!
Įžanga dvbai.

20 St. James St. East 
Tel. HArboar S424

1/ JI UI | | |i 110 Atviri kojų skauduliai, Garankš-
K Ilgi IĮ Į Uli |t^ čiuotos Kraujagysles, Kojų Reu-

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 StM Arti Central Park West, New York City

DR.L.A.BEHLA
« 'GVokietys Kojų Ligų Specialistas

Telefonas: Evergreen 7-^770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chape! Šermenim
Parsamdo automobilius Šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir , kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktį’ :
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y.

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos

Telephone, EVergreen 8-9770

i J. GARŠVA■

Graborius (Undertaker)
<LAIDOTUVIŲ( DIREKTORIUS 
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
int visokių kapinių; parsamdo »au- 
tomobiliue ir karietas veselijoms, 
krikštynoms ir pasivažinėjimams
i ? . • & t *» »’ I

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Ligos Gydomos
i Gydoma Odos 
| Išbėrimai, Krau- 
< io Nesveikumai, 
■ Nervų Ligos 

M Chroniški SkaUf 
ų dūliai, Skilvio, 

I Žarnų ir MėŠla- 
Į žamės Ligos, A* 
f b e 1 n as N u šilti i- 

mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš-

1 k i Nesveikavi-

gelis jaunuoliu, o net ir pa
augusių žmonių važinėjasi su 
rogutėmis jiųo kalnų. Vienose 
rogėse buvę susisėdę net dvy
lika asmenų. Kada jie važia
vo . nuo kalno, tai rogės įsi
bėgę atsimušė į medį. Dešimts 
asmenų sužeista. J. Fuses, 12

National Banko, Tannersvillė- 
je, pinigų. Bet dabar teisė
jas Meekins išklausė jo apelia
ciją ir nuteisė, kad buvęs' 
banko viršininkas atgrąžintų amžiaus, turinti daug namų metų berniukas, susilaužė ko-
bankui $10,000 pinigų, pasi- ir kitokio turto, iškrito per koją ir smarkiai sutrenkė, gal-

x mokėtų $1,000 baudos ir bus langą nuo 20-to augšto ir už- vą. F. Quinvile, 26 metų mo-
-laisvas. Prie to jis atgrąžini- simušė. Ji gyveno. 10 Park i teris, taipgi labai sužeista. Abu

mą ir pabaudą neprivalo vie- Ave.,- New Yorkę. Ponia iš- paimti į ligoninę,
ftu kartu sumokėti, bet tą pa- krito pilnai apsirengusi, net '------------------- —
daryti per kelis kartus. Bago- pirštines užsimovusi. Policija ILD BAZARO REIKALAIS 
tam visada gerai, net ir šiame sako, kad kiek yra žinoma, ji Ta r p t a u tinis .Darbininkų 
atsitikime vienas teisėjas jį nu- paskutiniais laikais nesveika- Apsigynimas įsteigia raštinę 
teisė kalėjiman, kitas pakeitė vo. šioje tvarkoje vieni varg- į Hartford Buildingę, 22 E. 17th 
•jo bausmę. Kapitalistinėje sta ir sveikatos netenka iš ne- St., Room 514, 
tvarkoje pinigai viską gali, už datekliaus, vargo, kiti-—turčiai;Atsidaro?raštinė 
tai, kad desėtkai milionų dar- sugadina savo sveikatą iš di- vakaru, čionai 

bazaro komisija

Turte Iškrito Per Langą
Ponia C. O’Brien, 55 metų

bo žmonių labai vargsta. | dėlių raskažių,

New< Yorke, 
čia su šiuo 
rinksis TDA 
kas antra die-

M IRT YS—-LAIDOTUVĖS
Marė Jangonienė, 43 metų. 

396 Schenck Ave., mirė sausio 
26 d. Kūnas pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos koplyčioj. Lai
dos sausio 30 d. Jono kapinė
se.

Petronėlė Noreikienė, 80 m.,' 
101-43—115 th St., Richmond

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (piles) 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo ir 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko-1 
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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite, kokį aegerumą, 
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
110 East 16 Si N. Y.

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4t)i Avė. ir Irving PI. 

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




