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išraut ir išmesti už tvo- 
Bet, tikiu, kad šios pamo- 
pasikalbėjimai, pasibari- 

ir savitarpinė kritika padės

kenčia 
Pas drau- 
vadinamo 
sutartinų, 
Asmeniš-

užsi puldinėjimų 
prikaišiojimų,

KRISLAI
Wilkes-Barre Draugai.
Darbo Pasidalinimas.
Komunistai.
Unijų Baisi Audra.

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

4

Visą pereitą savaitę pralei
dau su Wilkes-Barre, Pittstono 
ir Wyomingo draugais. Turė
jome susirinkimų, pamokų, dis
kusijų. Man atrodo, kad mū
sų pastangos išėjo vidutiniai. 
Šį sykį, reikia pasakyti, drau
gai daug geriau buvo prisiren
gę prie tarpsavinio lavinimos, 
negu kada nors seniau. Gana 
gražus būrelis draugių ir drau
gų lankė pamokas. Galėjo, ži
noma, būti daugiau. Kitą kar
tą, pasinaudojus šiais prityri
mais, tikiu, bus geriau prisi
rengta ir daugiau darbininkų | 
įtraukta į lavinimąsi. j

Wilkes-Barre apielinkėj mūsų 
revoliucinis judėjimas 
nuo visos eilės ligų, 
gus nesiranda taip 
“team work’’-bendrų, 
draugiškų pastangų, 
kūmų daug,
vienas ant kito, 
užsispyrimų taip priviso, taip 
prižėlę, kad nelengva viską su
syk 
ros. 
kos, 
mai
mūsų draugams išsigydyti.

Kartais keista, kartais juo
kinga ir baisiai pikta, kuomet 
tiek daug revoliucinio darbo 
stovi prieš mūsų akis, tai mes 
ožį varinėjame, baramės ir že
miname vienas kitą plačių ma
sių akyse. O vis už mažmožius, 
menkniekius. Joki principai 

’nėra įvelti. Visi draugai, atro
do, supranta momento svarbą ir 
mūsų judėjimo sunkius, bet 
karžygiškus kelius, tačiaus 
menkos vertės dalykėliai užkliū
va ir neprileidžia prie gražaus, 
draugiško, sutartino veikimo!

Telephone STagg 2-3878

Kietų Angliakasyklų 
Streikas Luzerne del

Senųjų Sąlygų
WILKES-BARRE, Pa. — 

Pašaukta streikan mainie- 
riai visų kietųjų angliaka- 
syklų, priklausančių Glen 
Alden Kompanijai. Tai yra 
didžiausia anglių kompani
ja Luzerne apskrityj. Strei
ką skelbia Pennsylvanijos 
Kietųjų Angliakasyklų Dar
bininkų Unija,, nepriklauso
ma nuo Amerikos Darbo 
Federacijos. F e d e racijos 
vadai daro bandymų su 
ginkluotų gengsterių pagel- 
ba suvaryt šios unijos na
rius į senąją Jungtinę Ang
liakasių Uniją. Del to per 
trejetą paskutinių dienų 
įvyko susikirtimų tarp gen
gsterių ir Kietųjų Anglia
kasyklų. Unijos narių. Ši 
unija reikalauja sugrąžint 
pirmiau padarytus algų nu- 
kapojimus ir panaikint ki
tus sąlygų pabloginimus.

Draugai, trenkite į ’šalį visus j 
tuos nesusipratimus. Griebki
tės už darbo, kurio tiek daug 
mes turime ir kurio visiems ga
li pilnai užtekti. Komunistų 
Frakcija turėjo susirinkimą ir 
pasigaminp šešių mėnesių pro
gramą. Draugai, kurie dalyva
vo susirinkime, prižadėjo su
remti pečiais ir pravesti savo 
pasibfiežtus tikslus gyvenimam 
Davė žodį, kad nė vienas per 
tuos šešis mėnesis nesušlubuos. 
Tvirtai pasitikiu tais draugais. 
Komunistų Partijos simpatikus 
draugai prašys ir kvies talkon 
pravedimui tų planų. Jūsų, 
draugai simpatikai, revoliucinė 
pareiga jiems pagelbėti.

“Šventos Maudynės” -- 
Limpamą Ligą Šaltinis
CALCUTTA. — Arhoda- 

ya Yoga šventėje 750,000 
iindusų iš visos Indijos suva- 
j žiavo pasimaudyti tariamo- 
joj “šventoj” upėj Ganges. 
Jinai yra pilna nešvarumų, 
ir per “šventąsias”, maudy
nes daugelis užsikrečia įvai
riomis ligomis.

Karščiai Piety Amerikoj
BUENOS AIRES.—Dideli 

karščiai svilina Pietinę A- 
meriką. Montevideo mieste 
užvakar buvo 111 laipsnių 
karščio, Cordoboj 109 laips
niai. Buenos Aires pašauk
ta policija išvaikyti per di
delių minią, besigrūdžian- 
čią i miesto maudynes, be- 
ijieškančią. atsiv ė d i n i m o 
vandenyje.Permažai komunistų, parti j ie

čių. Štai no ko kenčia visa 
Wilkes-Barre apielinkė. Moky
kloje apie tai plačiai kalbėjome. 
Nežinau, kiek draugų pavyko 
įtikinti, kad be Komunistų Par
tijos negali būti sėkmingo revo
liucinio judėjimo. Frakcijos su
sirinkimas nusitarė sustiprinti ' 
savo eiles, gauti naujų narių.

Pastebėjau, draugių moterų/,,. TTr , . . . . .
beveik besimato partijoj, bene I^'ne..yorkerl 
tik viena draugė V. priklauso. 
O tufithe daug revoliucinių mo
terų, kurios tinka būti partijos 
narėmis ir turėtų būti įrauktos 
į jos eiles. ■ > . :.

Už šešių mėnesių, nusitarė
me, vėl turėsime visos frakcijos/ 
susirinkimą ir padarysime ro- 
kundą, kas nuveikta, kaip pra
vestas pasibrėžtas planas, kąi 
turime daryti ateityje. Komu
nistų Partijos Lietuvių Frakci-i

ISTANBUL.—Penktadie
nį pirmą sykį Turkijos isto
rijoj moterys balsavo visuo
tinuose seimo rinkimuose.

Tinijos Anthracite Miners of 
/America. Bet senoji United

dar turi pasekėjų. Dištriktinė 
Boylano mašina gerai apsidrū- 

i tinus.
Ii eij a. 
abiejų 
ydinga 
inainieriai vieni kitiems skaldo. 
Sakoma, kad senosios unijos va
dai turi prisisamdę ir, prisiga- 
benę gengsterių naujosios uni- 

į jos nariams galvas skaldyti.

Ją palaiko bosai ir po-, 
Kasyklose, kur randasi 

unijų narių, eina saužu- 
tarpsavinė kova. Galvas

jos Centro Biuras ir visi kitiV Taip toliau eiti negali, 
nacionalių organizacijų • centrai lunijos bus sunaikintos ir tik 
yra pasiryžę visais būdais Wil- [[kompanijos ilgainiui liks laimė- 
kes-Barre ir apielinkės drau
gams pagelbėti sustiprinti mū
sų revoliucinį judėjimą. Bet, 
žinoma, patsai darbas ant vie
tos priklauso jums, vietos drau
gai.

Abi

tojomis. Mūsų draugų pareiga 
visur kelti klausimas unijų vie
nybės iš apačios, susisiekimas ir 
susibroliavimas • eilinių narių. 
Abiejų unijų vadai (Boylan se
nosios, Maloney naujosios) ne
paiso mainierių reikalų. Jiems

Pasibaisėtini dalykai dedasn rūpi tik savo džiabas ir karjera, 
mainierių tarpe. ' Dauguma' Lai tą supranta kiekvienas mai- 
mainierių priklauso prie naujos jjerys! ,

Brooklyn, N.Y., Antradienis, Vasario (February) 5, 1935

Auto. Darbininkai Jau 
Išstoja Į Kovą Prieš 
Rooseveltinį Kodeksą

kams algas, įvedinėja vis di
desnę paskubą. ••

Bruzda prieš tą kodeksą 
ir Cleveland© automobilių 
darbininkai ir metalistai. 

Fabrikas ! Clevelande automobilių dar
bininkai turi šiandien susi

traukti streikan visus 5.000 trinkima, kuriame svarsto 
darbininkų. Rengiasi ko- žingsnius darytinus prieš 
von ir Fisher automobilių Roosevelto kodeksą. W. 

[viršų darbininkai Lansinge. I Mortimer, White automobi- 
|Mich. Reikalauja panaikint Jių motorų darbininkų loka- 
l Roosevelto užkartą’ skebinį lo pirmininkas, sako, reikia 
j kodeksą automobilių darbi- visuotino bendro fronto 
i ninkams; pridėt algos, pa-:streiko, idant darbininkai 
naikint kompaniškas unijė- galėtų bent ką laimėti. Dar
ies ir pripažint tik darbinin- bininkų atstovas Cleveland© 
kų uniją. Ypač pakilęs dar- [Automobilių Darbo Komisi- 
bininkų pasipiktinimas, kad joj, Lehman pareiškė, kad 
Rooseveltas, nieko neatsi- 

mini- 
metu

DETROIT, Mich.—Strei- 
ikan išėjo 700 Murray auto
mobilių viršų fabriko dar- 

’ bininkai-prižiūrėtojai. Strei- 
[kas skleidžiasi įvairiuose 
[darbų skyriuose. — 
pikietuojamas; bandoma iš-

New Jersey pajūrio sargybiniai gelbėja likusius gyvais žmones iš “Mo
hawk“ laivo. Tavorinis Norvegijos laivas prakirto “Mohawkui” šoną; 
del to “Mohawk” nuskendo ir 45 žmonės prigėrė. Tyrinėjimai rodo, 
kad “Mchawk” vairavimo įtaisai buvo sugedę ir komanda netikusi, todėl 
“Mohawk”, nežiūrint gauto ženklo, nepasisuko iš tavorinio laivo kelio. 
“Mohawk” priklausė Ward laivų kompanijai. Kito tos kompanijos laivo 
“Molto Castle” gaisre 6 mėnesiai atgal žuvo 134 žmonės, taipgi per kri- 
minalį savininkų apsileidimą.

Darbininky; Ex-Kareiviij JĮ ““„Į™ 5“- ,XriJ 

Išstojimai Francijaj jįj Va“Ė, gt 
LILLE, Francijoj, keli musių tame mėnesyje.

tūkstančiai darbininkų ir. vįso pep 1934 pjr_ 
sužeistų pereito karo vete-- mus 44 mėnesių mirė 9,410 

sočia-! kūdikių iki 1 metų, kurie 
į de-1 sudarė 17,0% visų gimusių 

tuose mėnesiuose.
Iš per 1934 m. pirmus 11 

Žanda- mėn. mirusių nuo tuberko- 
demon-diozės mirė 2,322 asm

Iš viso per 1934 m. pir-

ranų, komunistai ir 
listai išvien, išstoji 
monstraciją, minėdami me-i 
tines sukaktuves nuo per
nykščių susikirtimų su fa
šistais ir valdžia. 1____  ,
rai užpuldinėjo demon-ih°zes mirė 2,322 asm., nuo 
strantus; bet demonstran-. kitU infekcinių _ ligų 2,287 
tai vis tiek organizuotai ! asm., nuo vėžio ir kitų navi- 
maršavo gatvėmis ir pasie- M 1,014 asm., nuo reumato, 
kė miesto valdvbos rūmą. Įmitimo ir kitų bendrų ligų 
prie kurio atlaikė masinį j

Susirinkime mos-ligų 1,704 asm

darbi-

visuotinas streikas gali bile 
momentu išsiveržti. Hup- 
mobile automobilių darbi
ninkų lokalo vice-preziden- 
tas John Soltis atsikreipė į 
unijos narius, kad nepaisy
tų savo-augštųjų vadų, to
kiu kaip Green, o rengtųsi 
kovai. Sako, Green ir kiti 
Darbo Federaciios vadai

klausdamas, pratęsė 
mą kodeksą iki šių 

[ birželio.
Tas kodeksas buvo 

ninkams užkartas pereitą
kovo mėnesį. Kada jo lai
kas išsibaigė, Darbo Fede
racijos vadai sutiko tą dar
bininkų pavergimą pratęsti 
trimis mėnesiais. Dabar gi neva urzgia prieš Roosevel-
prezidentas Rooseveltas vi- to kodekso pratęsimą, bet 
sai sauvališkai dar pusme- 'tik todėl, kad juos darbinin- 
čiui pratęsė savo kodeksą, ■ kai’ nrie to priverčia. Hup-

susirinkimą.
dalyvavo ne tik ex-karei- 
viai ir darbininkai, bet ir 
valstiečiai.

Šalininkai karaliaus vai
zdžios sugrąžinimo Franci j ai 
ir fašistai užsakė mišias pa
minėti sukaktuvėms jų sėb
rų, kurie krito kovoje su 
darbininkais.

Rumunijos Valstiečiai
Afnwfja Vaf7VH11R su^ kurio fabrikantai veja 'mobile darbininkų lokalo 
Hmlclc LyllŲ TžUZylllub ]aujęan veiklius unijistus, jų taryba jau nusprendė visiš- 

BUCHAREST. _ Rumu- vietas užpildo kompaniškais kai nesiekaityti su to ko-
nijos valstiečių partijos su- pakalikais, kapoja darbinin- dekso patvarkymais, 
važiavimui Vaida-Vojevod, 
buvęs ministeris pirminin
kas, įteikė sumanymą prieš 
žydus studentus ir profesio
nalus. Reikalavo, kad vals
tiečiai į savo platformą įdė
tų reikalavimą aprubežiuoti 
priėmimą žydų į augštesnes 
mokyklas, į mediciną, advo
katūrą ir kitas profesijas.

Rumunijos valstiečių de
legatai atmetė ir pasmerkė 
tokį sumanymą. Jų pirmi
ninkas Mihalache pareiškė, 
kad rumunai studentai tu
rėtų geriau mokintis ir lėm
ei au prisirengti savo profe
sijoms, o ne daužyti žydams 
langus.

TEGUL NESIDŽIAUGIA PRIEŠININKAI IŠ PRA
PLATINAMOS SOVIETU DEMOKRATIJOS

MASKVA. — Sovietų Są- yra socialistinė bendra nuo- 
jungos kongresas nutarė, 'savybė miestuose ir sodžiuo- 
kad toliau rinkimai bus!se ir glaudžiausia sąjunga 
slapti, o ne rankų pakeli- tarp darbininkų ir kolekty- 
mu, kaip iki šiol buvo, bet vizuotų ūkininkų.”
tegul del to nesidžiaugia 
Sovietų tvarkos priešinin
kai. Viena, todėl, kad ne 
tik darbininkai, Let ir mil
žiniška dauguma valstiečių 
yra perauklėti sovietiniais i 
pagrindais; kita, tai Sovie-j 
tai, nežiūrint slaptų balsavi
mų, neleis žiupsniui likusių i 
priešų varyti kontr-revoliu- 
cinę propagandą ryšyj su 
rinkimais. Sovietų valdžios | 
organas “Izviestija”, — ra- ( 
šant apie darbo žmonių de
mokratijos paplatinimą, kur 
valstiečiai balsavimuose su
lyginami su miestų darbi
ninkais, — paduoda Lenino 
žodžius:

“Laisvės apribojimai bus 
reikalingi tik kaipo laikini ' 
žingsniai kovai prieš pasi- : 
mojimus! išnaudotojų, vis 
dar tebenorinčių sugrąžint , 
arba apgint senąsias savo 
pirmenybes. Kada tokios 
išnaudojimo galimybės pra-l WASHINGTON.—Jungti- 
nyks, tai nebereikės ir šių nių Valstijų vyriausybė su- 
laikinų suvaržymų, ir Par- grąžino $48.664,202 neva 
ti j a.. .stengsis juos panai- permokėtų taksų New York 
kinti.” Life apdraudos kompanijai

O šiuo laiku Sovietuose ir kitiems kapitalistams, 
buožių klasė jau pamatiniai Jie, žinoma, nieko nenermo- 
panaikinta ir privatinis biz- kėjo, bet nedamokėjo; ale 
nis išgyvendintas. “Dabar- Roosevelto valdžia vis iš- 
tinis Sovietų šalies pagrin- randa būdą, kaip šelpti iž
das,—rašo ‘Izviestija’, —.naudotojus.

374 asm., nuo nervų siste- 
nuo 

kraujotakos organų ligų 
2,005 asm., nuo kvėpuoja
mųjų org. ligų (be tuberku
liozės) 3,338 asm., nuo virš
kinamųjų org. ligų 3,302 as., 
nuo šlapimo ir genitalinių 
org. ligų 583 asm., nuo nėš
tumo ir gimdymo ligų 373 1 AMERiKA BOIKOTUOJA

SOVIETŲ MANGANĄ
i WASHINGTON.—Jung
tinių^ Valstijų valdžia daro 
sąrašus, kurių šalių preky
bą ji boikotuos. Pirmoi vie
toj į juodąjį sąrašą įtrau- 

! kė manganą, kuris buvo ive- 
■ žarnas iš1 Sovietu šalies. 
Manganas yra reikalingas 
gaminti .. geresnės rūšies

600 Milicininku Neva 
Apsaugoja Negrą

CLEVELAND, Ohio. — 
šešiais šimtais milicininkų 
apstatyta teismo rūmas, 
kur teisiama negras James 
H. Coyner. Valdžia neva 
saugoja, kad baltieji io ne
išplėštų ir nenulynčiuotų. 
Coyner kaltinamas už tai, 
būk jis užmušęs vieną bal
tųjų porą. Sakoma, būk jis 
prisipažinęs; be, kaip žino
ma, detektyvai, ir policija 
taip kankina areštuotus ne
orus, kad visai nekalbus 
dažnai priverčia “prisipa
žinti.”

asm., nuo odos ir kaulų lirrų 
810 asm., nuo prigimtinių 
trūkumų ir naujagimių li- 

[., nuo senatvės 
■ ■ 4.865 asm:, > prievartos mirti- 
11 mi .1,025 asm., ,ir nuo .nenu
statytų i priežasčių mirė 
! 6,409 asm.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS Ig^oasm
--------------- -— , i .. ’

Kiek Susituokė, Gimė 
Ir Mirė Lietuvoje Lapkričio, 

Mėnesį, 1934 Metais
Per 1934 m. lapkričio 

mėn. visoje valstybėje buvo’ . 
2,041 jungtuvės, gimė 4,391 
kūdikis, mirė 2,705 asme
nys.

Iš viso per 1934 m. pir
mus 11 mėn. buvo 17,255 
jungtuvės, gimė 55,493 kū
dikiai, mirė 32,381 asm. ir 
priaugo 23,112 asmenų.

Iš per 1934 m. lapkričio 
mėn. gimusių 6,0% buvo gi
mę nemoterystėje; iš visų 
per 1934 m. pirmus 11 mė
nesių gimusių gimusieji ne
moterystėje sudarė 7,2%.

Karn I aivac .gaminti geresnės rūšies Mcyljyo Ra! U LiLVdJr |plieną. Jungtinės Valstijos 
Nuskandina Pabėgėlius pad?rg suta%?u ^Hja. mm b kuriai nusileidžia 50 nuo- 
ATHENAL— Pranešama, šimčių muitų už įvežamą į 

kad sukilo Dodecanese salų 'Ąmepiką manganą. Sovietų 
graikai gyventojai prieš ” manganui. pakelia ik; 
Italiją, kuri valdo tas salas. kerštas prfe§ Sovietu nrekv. 
Italų kariuomenei pradėjus ,ba už tait kad Darbininku 
terorizuoti gyventojus, jų šalis nesutiko išmokėti Ru- 
būrelis bandė pabėgti iš Co- sijos carų ir Kerenskio sko- 
lymnos salos, naudodami lų Jungtinėms Valstijoms, 
žėglinį laivelį. Itali jos ka- Į Amerikos vyriausybė žada 
ro laivas nuskandino laive- boikotuoti prekybą ir kitų 
lį su visais pabėgėliais.

kuriai nusileidžia 50 nuo

jai “nepalankių” šalių.

Neva Permokėti Taksai
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Caro Skolos ir Sovietų Sąjunga
Washingtono ponai norėjo iš Sovietų 

Sąjungos, kad jinai jiems atmokėtų ca
ro skolas, kad sumokėtų už tuos bonus, 
kuriuos caristai pardavė Amerikoje, kad 
sumokėtų už konfiskuotus Jungtinių 
Valstijų' kapitalistų turtus, kuriuos jie 
turėjo caristinėje Rusijoje, ir dar nuo
šimčius. Washingtono ponai mane iš
plėšti iš Sovietų Sąjungos apie 600 milio- 
nų dolerių. Bet jie pamiršo, kiek šimtų 
milionų dolerių nuostolių jie padarė So
vietų Sąjungai, teikdami ginklus, amu
nicija, pinigais ir siųsdami savo armijas 
į Sibirą, Murmanską, Archangelską, teik
dami pagelbą Judeničiui ir Kolčakui. So
vietų Sąjunga iš savo pusės1 turėjo teisę 
pateikti savo reikalavimus. Bet Wash
ingtono ponai ir jų bosai nuo Wall Stry- 
to manė, kad jie apgaus Sovietų Sąjungą.

Derybas del atgavimo iš Sovietų Są- ; 
jungos caro skolų vedė ilgai. Sovietai vi
sas caro skolas likvidavo tuojaus po re
voliucijos. Principe jie niekados jų ir 
nesirengė Amerikai nei bent kokiai ki
tai šaliai atmokėti. Sovietai sakė Ameri
kos kapitalistų valdžiai: jeigu norite 
kiek atgauti už senas caro skolas, tai su
teikite mums ilgiems metams paskolų, 
mes už tuos pinigus Amerikoje pirksime 
tavorus, tad jūs iš to ir turėsite pelno, | 
kas jums bus dalinas atlyginimas už se- ! 
nas carui suteiktas skolas. Bet mes jo
kių caro neigi Kerenskio skolų nemo
kam.
. Bet Amerikos kapitalistinė valdžia ne
sutiko, nors buvo įsteigus Išvežimo-Įveži- 1 
mo - Banką, kurio tikslas^.buvo išplėsti I 
tarpe Sovietų Sąjungos ir Jungtinių Vai- j 
stijų biznį, bet Johnsono reakcinis bilius f 
ir kiti žygiai neleido tą padaryti. Pa- • 
galiaus Washingtono ponai įsitikino, kad 
jiems nepavyks apgauti Sovietų Sąjun
gą, tai bando likviduoti tą banką ir kal
ba apie Sovietų Sąjungos pripažinimo 
panaikinimą.
, Kur Nuėjo Paskolinti Pinigai?

Svarbu žinoti, kur nuėjo carui ir Ke- 
renskiui paskolinti pinigai. Straipsnyje 
mes negalėsime viską išlukštenti, bet 
iiors kelis faktus pateiksime. Jungtinių 
Valstijų generolas Graves, kuris koman
davo Amerikos armiją Sibire, parašė 
-knygą vardu: “American Siberian Ad
venture” (“Amerikoniška Avantura Si
bire”). , Jis toje knygoje iškelia faktus, 
kaip anglai, francūzai, japonai ir ameri
kiečiai už 52,000,000 dolerių vertės pasi
savino Rusijos turto, tik ginklais ir ap
sirengimu, Vladivostoke. Sovietų Sąjun
goje tą knygą išleido rusų kalboje ir 
drg. Mine dar pridėjo faktų apie tai, 
kaip Amerika rėmė kontr-revoliuciją. 
.Štai keletas jų:
' Washingtone buvo kerenskinis rusų at

stotas P. Bachmetev. Jis ranka rankon 
dirbo su Wilsono valdžia. Bachmetevas 
iš Washingtono Kolčakui rašė, kad Ame- 
riktf Pūtikus prieš revoliuciją Rusijai pa- 
skąljhti1 $450,0(/0,000 ir dar gelžkelių rei- 

$150,000,000. Iš tos sumos tik 
$200,000,000 buvo jau Rusijai įteikta, o 
kiti $ar ne. Tuos likusius pinigus Bach- 
motevas su Washingtono valdininkais1 ir 
telkė k o n t r-revoliucionieriams kovai 

.prieš .Sovietus. 18-12-18 Bachmetevas 
rašė, .kad čeko-slovakams, kurie buvo Si
bire sukilę prieš Sovietus, jis pasiuntė: 
ylOOjOOO šautuvų, 100 kulkasvaidžių, 22 
lauko kanucleS, 4,400,000 patronų šautu
vams, 150,000 porų apsiavų ir 611 pundus 
padams skūros. Siunčiame jums čia at
spausdintų 10,000,000 “bumažkų” vertes 
3,500,000,000 rublių.”

1919 metais Bachmetevo sekretorius D. 
PelcOV informavo Sovietų priešus seka
mai :

“Pagal jūsų telegramą N112, nuo 30 d. 
liepos, 1919 metų, susitarėm su Jungtinių 
Valstijų valdžios atstovii ir pristatysime:1

kals
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1. Remingtono šautuvų 112,945. Kai
na už 'šautuvą $26.75. ’

2. Atmokėti už tai reikia iki 15 d. rug
sėjo, 1919 metų.

3. Vladivostoke įsteigiamas priėmimo 
punktas ir atmokėjimo bankas su kapita
lu pradžioje $2,547,558.

4. šautuvai išvežami iš Bridgeport, 
Conn., į Seattle, Wash., iš kur bus su
krauti į laivus ir pasiųsti į Vladivos
toką.”

Bachmecevo pagelbininkas Uget, 26 d. 
liepos, 1919 metais, pranešime No. 4201 
raportavo, kad su žinia valstybės karo 
sekretoriaus N. D. Baker nupirko 268,- 
000 šautuvų ir siunčia į Vladivostoką ir 
Novorosijską. Tais pat metais jie pa- < 
siuntė kontr-revoliucionieriams 963 kuk 
kasvaidžius, daug kanųolių ir šimtus tūk
stančių eilių kareiviams apatinių ir vir
šutinių drabužių.

Spalių 29, 1919 metais, Bachmetevas, 
pranešime No. 398 rašė: “Laivu ‘Delait/ 
išplaukusiu iš Seattle, Wash., 18 d. spa
lių, pasiuntėme: 115,945 šautuvus ‘Re- 
mingtono’, 426 dėžes pakeičiamų šautu
vams dalių, 17 dėžių su patronais kulka- 
svaidžiams ‘Maksim’ rūšies.”

Amerikos valdžia dirbo išvien su ru
sais kontr-revoliucionieriais, siuntė šim
tais tūkstančių šautuvus, kanuoles, pat
ronus, kulkasvaidžius prieš Sovietus; 
Kolčakui į Vladivostoką, generolui Mille- 
riui į Archangelską, Denikinui į Novo
rosijską. Tik 29 d. rugpjūčio, 1919 me
tais, Amerikos valdžia Denikinui pasiun
tė 28,000 šautuvų. Visa tai buvo daro
ma su Bachmetevo žinia ir rokuojama 
paskola Rusijai. Tuom kartu Amerikos 
kareiviai Archangelsko, Murmansko ir 
kituose karo frontuose gelbėjo baltiems, 
šaudė Sovietų piliečius,, plėšė valstiečius, 
naikino turtą. Ir dabar Washingtono 
ponai nori, kad jiems Sovietų Sąjunga už 
tą viską atmokėtų, ką jie suteikė rusams 
kontr-revoliucionieriams prieš Sovietus 
kovai!

Drg. A. P. Rosengoltz Pareiškimas
Į Washingtono ponų bandymą sutruk

dyti prekybą tarp Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos davė atsakymą dabartiniame 
Sovietų Kongrese Sovietų Sąjungos Už
sienių Prekybos Komisaras. drg. A. P. 
Rosengoltz. ,> ■

Jis atžymėjo, kad Sovietų Sąjungą nuo 
šalies;, kuri daugiau įveždavo, dabar jau 
yra viirtus j šalį, kuri daugiau išveža, ne
gu įveža. Iš Amerikos 1930 metais pirko 
tavorų už $264,000,000 aukso rublių ver
tės, o 1934 metais tik už $17,000,000. 
Drg. Rosengoltz sakė, kad nepaisant, kad 
tarpe Jungtinių Valstijų ir Sovietų Są
jungos atsisteigė draugiški sajitikiai, bet 
prekyba sumažėjo. 1 O kaltė yra pačių 
Jungtinių Valstijų valdininkų. Sovie
tų Sąjunga laike Pirmo Penkių Metų 
Plano iš Jungtinių Valstijų pirko įvai
rių reikmenų už $530,000,000, nuo pra
džios Sovietų įsikūrimo iki dabar už 
$820,000,000 ir visada laiku sumokėdavo 
už pirkinius. Mokėjo aukso rubliais ar
ba hukso rublių kursu tavorais. Bet 
štai Washingtono ponai “neteisingai at
sinešė linkui Sovietų Sąjungos ir sudarė 
prekybai kliūtis, priimdami ir neteisin
gai pritaikindami Johnsono aktą linkui 
Sąjungos Sovietų Socialistinių Respubli
kų, j uždrausdami pardavinėti Sovie
tų Sąjungos bonus Jungtinėse Val
stijose ir atsisakydami teikti prekyboje 
kreditų... Todėl pritaikymas Johnsono 
akto prieš Sovietų Sąjungą yra ne vien 
neteisingas, bet ir nelogiškas žingsnis, 
ypatingai Jodei, kad kreditai būtų buyę 
Jungtinių Valstijų banke ir iš ten juk 
jais būtų ■' mokama - už Sovietų Sąjungai 
reikalingus tavorus.” ... ; •

Toliau Sovietų Sąjungos prekybos- ko
misaras nurodė, kaip Sovietų šalis veda 
prekybą 'su kitomis šalimis—Francija, 
Italija, Graikija ir t.t. Visur Sovietai at
moka laiku jiems suteiktus kreditus.

Washingtono ponai tik sau smūgį už
duos, pablogindami reikalus' su Sovietų 
Sąjunga. Ant rytojaus, kaip tik Wash
ingtono ponai padarė žingsiiius linkui 
panaikinimo Įvežimo-Išvežimo Banko, 
taip greitai Vokietijos biznieriai nusi
džiaugė, kad jie gaus Sovietų Sąjungos 
užsakymus, kuriuos pirmiau1 gaudavo 
Jungtinės Valstijos. Vokietija siūlo So
vietų Sąjungai 200,000,000 markių kre
ditą ir tai net ant 5 metų. Vokietijos 
fašistinė valdžia, kad daugiau padrąsi
nus savo bižniėrius teikti Sovietams kre
ditus, apsiima iš savo iždo jiems atmo-
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keti 70 nuoš. jų kreditus, jeigu jiems 
Sovietų Sąjunga neapmokėtų. Jie nori 
gauti daug užsakymų iš Sovietų ir tokiu 
būdu sumažinti savo šalyje bedarbę ir 
pakelti gamybą.

Šiame atvejyje Washingtono ponai pa
sirodo prasčiausiais diplomatais ir biz
nieriais. Jie, varinėdami savo ožius, dar 
daugiau pablogina prekybos reikalus su 
Sovietų Sąjunga. Sovietų Sąjunga bile 
kur suras sau reikmenų, kadangi ji vi-

sada laiku ir pilnai atmoka. Caro skolų 
gali laukt Washingtbno ponai iki pasa
kiškos “sudnos dienos”; jie jų negaus.

Žinoma, Sovietų Sąjunga darys viską, 
kad pagerinus santikius su Jungtinėmis 
Valstijomis, kaip ji daro, ir linkui kitų 
šalių,'bet tas priguli ne nuo jos vienos. 
Darbininkų pareiga daryti spaudimą į 
Washingtono ponus, kadi jie liautųsi da
rę tas žabangas ir kliūtis prekybai su 
S.S.S.R. Valstiečio Sūnus.

Lietuv. Gyvenimo Margumynai
4 „

Per du (birželio ir liepos) 
menesiu iškilo aikštėn šie išeik
vojimai. Pašto ženklų afera pa
daryta valstybei nuostolių apie 
4,000,000 litų. Kubilius išleisda
vo iš .muitinės neapdėtus pašto 
rinkliava radio apartus iy, tuo i Utenos apskr. gyv. i Stasį Stei-, 

.. _ , ., sąmoningai padarė nuostolių kūną iš spintos dingo 40 litų.Įtarė savo tarnaitę, . pavogus . , o TZ J -v, * , . f. _ . , . .h v, , .*.. !apie 13,000. Kauno pašto tau- SteikunaS įtarė, kad pinigus pa-(uesros galą*.. t Girdi, ji aršine- * . - - . • *_ > _ _ — — . .......
šusi apie pusę metro dešros, 
bet kai išvirusį, likę keli centi-1 
metrai, Dėlto padavė tarnaitę 
teisman. Teisme tarnaitė papa
sakojo, kad kartą Zableckis atė-' * 
jęs su policija jieškoti pavogtų 
uogų. Radęs stiklinę su uogo
mis ir ją pasiėmęs, be to radęs 
dar moteriškas kelnes, kurias 
taip ilgai žiūrėjęs ar kartais ir 
tos ne jo esančios. Teisėjas 
tarnaitę išteisino, o iš Zableckio 
priteisė 
uogomis

’ | ,’ĄURAG£$ ūkipi banko; di-
1 rektorius Tauragėje yra 

vienas, i turtingiausių žmonių, 
iBet apie jo> šykštumą tauragiš
kiai turi visą, eilę anekdotų. Ga
lų gale dėl šykštumo atsidūrę 
teisme.„ Direktorius * Zableckis

darbo. Peralkę ir sušalę naktį 
bijoję eiti į nežinomą didelį 
miestą.

“D. Nauj.” 1933' XII. 19.

1931 m. rugpjūčio pabaigoj 
pas Lipkuvos vienk., Kurklių v.

• pamųjų ;kasų kasininkas Janu- ėmė piemuo P. Mackevičius, bet 
“ilis pasisavino 100,000 litų ir pa- trūkstąpt įrodymų policijai ne

bėgo. Iš Tauragės pašto išvog-, pranešė. Apie lapkričio mėn. 
■ta 13,000. Panemunės (Pageg. *iš spintos dingo vėl 100 litų, 
iapskr.) išeikvota apie 10,000 Ii- Steikūnas pasikvietė du savo 

į. Iš Kauno miesto valdybos brolius, nusiviliojo Mackevičių į 
kasos 100,000 litų. Koperacijos klojimą ir čia ėmė jį žiauriai 
banko tarnautojas Markevičius odiniu bizūnu mušti. Mackevi- 
išeikvojo 73,000. Valstybės Ra- j 
diofono buhalteris Linkevičius 
išeikvojo apie „28,000. Belvede-. 
rio pienininkystės ir gyvulinin
kystės mokykloj išeikvojimas 

i siekia 24,000. Už Vileišio ir 
1933 V 6 (Vytauto tiltus atsiskaitant pa

daryta nuostolių 150,000. Tai 
'tik per du mėnesiu.

Tautos Balsas” 1933. VIII. 19.

tarnaitei stiklinę su

dienomis Šiaulių meršiomis
gaičių gimnazijoj viena trečios 
klasės mokinė tikybos pamokos 
metu pasiteiravo pas kapelio
ną kun. Kasčiuską, kas tai yra 1 šiandien ypatingai bloga. Jei 
civilinė metrikacija.. Kunigas | jau varžo ūkį, tai visai už men- 
Kasčiuska, kuris turi dar ir įkas sumas. Gaila ūkininkų, ta- 
teologijos daktaro laipsnį, atsa-!čiaus ką padarysi, skola ne ro
ke: “Pasižiūrėk į šunis su ka-'na—neužgys. Taigi nesenai
lėmis gatvėje (ši atsakymo vie-į man teko varžyti vieną ūkįnin- 
ta sušvelninta, nes kapelionas i ką Veliones valsčiuj. Ir žinoma, 
išsireiškė pęrdaug jau “natūra-, niekas iš to neišėjo. Mat tas 
liai”)—ir,suprasi kas yra.civi- ūkininkas nebijo jokio antstolio, 
line metrik,acįja.”

Anstolis pasakoja: Su ūkiais

nes jo ūkis, pagal žmonių paša- 
Irniimus. 1 pans* iižkniktna turimi

tai* atei-zono ’ląikd ne 
nantį . pavasarį-vasarą tikrai 
šilko dažyklos užsidarys. Ne
laukime Roosevelto NRA juo
dos vištos pagerinimų, nes pa
tys savę apsigausim. Organi- 
zuokimės, stokime į Komunis
tų Partiją. Tik. K. 
žys bosų-Roosevelto

P. sudau- 
užmačias.

Bulletin,”
25 laidoj,

“T h e Union 
penktadienį, sausio 
UTW of A 1733 lokalo narys 
praneša, kad dar randasi to
kių unijistų, kurie dirba po 16 
valandų į dieną. 'Vienam fab
rike išdirba; 8 valandas, o pas
kiau eina į kitą fabriką dirbti 
kitas 8 valandas, pasiduoda
mas kitu vardu. Ęet per uni
jos viršininkus- buvo susektas, 
pagautas. Tad unija jam pri
teisė užsimokėti $?5 pabau
dos. Vis dar randasi žmonių, 
norinčių būti asilais!

“Naujoj Gadynėj” iš Pater- 
sono E. Kindaros pripiškintas 
puslapis. Pradedant nuo “bim- 
bukų,” “bimbizmo,” Centro 
Biuro, baigiant Komunistų 
Partija ir Kominternu—viskas 
jam kreiva, viskas “no good” 
(bloga). Viskas primetama 
Bimbai ir keliem draugam, 
būk mes darbuojamės tik del 
Bimbos, o Bimba mums algas 
mokąs. Tik nežinia, kas 
tam žmogeliui pasidarė, kad 
neprisiminė apie auksą, juk

čius kankinimo nepakęsdamas 
pasakė, kad eisiąs atnešti pa
slėptų pinigų. Tuo jis norėjo 
išvengti tolimesnio kankinimo 
ir ištrūko nusikandinti. Vieno 
piemens Steikūnai paleisti nesu-

.tiko, o su jais kartu jis nėjo. I Jie sakydavo, būk R. Mizaia 
Tada jam užmetė kailinius ant tarhą aukso iš Maskvos pai-
galvoj, galvą prispaudė prie že
mės ir pradėjo mušti toliau. 
Pusiau užtroškęs Mackevičius iš 
užverstų ant galvos kailinių ki
šenės išsitraukė peilį ir persi-

vežęs (Prūseikos išmislas).
E. Kindaras sapaliodamas 

daužosi, lygiai kaip girtas tvo
ra nuo tvoros, pats nežinoda
mas, kam primesti, būk mes

pjovė sau gerklę. Tada Steikū- apmokami agentai. E. K. pra-
nai nustojo jį kankinę ir pasi
skubino nuvežti ligoninėn, čia 
buvo nustatyta, kad Mackevi
čius sau kakle pasidarė 7 cm. 
ilgio įpjovimą.

I “L. ž.” 193? m.
Tai keletas faktų, pačios Lie

tuvos fašistinės spaudos paduo- 
0 kiek tokių ir panašių

“L. ž.” .1933 m. VII. 6. kojimus/ esąs užkeiktas, tačiau j atsitikimų į- spaudą nepatenka,
3 -------- ---’---- -- ----■----- --- i AltiK. jų atįii _

- • žaliukus sūnus, kurie jei tik pir- į neskelbiamų.
svarbiausia, kad tėvas .turi tris kiek jų sąmoningai nutylimų,

R-kas pačioj pradžioj 1919 
metų buvo nuteistas mirti už 
plėšikavimą. Taciaus Respub
likos prezidentas, kaipo nepil-1 
namečio pasigąilėjo ir gyvybę * 
dovanojo. R-kui pakeitė baus
mę iki gyvos galvos. Kalėjime 
būdamas, jis iš pradžių buvo 
labai neramus, pešdavosi su 
draugais, neklausydavo kai. ad
ministracijos. Dėlto jam tekda
vo nukentėti, .jį nubausdavo 
karceriu; t. y. įvarydavo į tokią 
kamerą-kambarį, kur nėra švie
sos, lovos ir kur teduoda tik į,

kėjai ateina ūkio apžiūrėti, išei- į 
na su gerom kampuotom laz
dom ir tokiais baisiais žvilgs
niais apdalina pirkėjus, kad 
tuos tik šiurpas pakrato ir jie 
nueina sau. “Ką čia mano pirk
si padegs, arba užmuš.” Ir taip 
jau treti metai to ūkininko* iš-ration Silk Workers Manager, 
varyt negalima, o skolų jis turi, 
anot juokdario tris Baltijos ma
rias.

Paterson, N. J
Eli Keller, American Fede-

Nuovadose varžytinių skelbi
mų pilna. Tačiau ūkių nedaug

Prūseikos išgirtas, kaipo audė
jų ^lyderis,” gavo galą bato 
į sėdynę, tapo išvytas iš ma
li adžerystės unijoj. Tad E. K. 
prirašęs dvi špaltas skębų 
laikraštyje, “The Morning 
Call,” sausio 28 d. laidoj, verk
šlena, girdi: priverstas buvęs 
pasitraukti iš manadžerystės, 
nes jį priverčia raudonųjų uni- 
. . • • •• n < * • •• ’r—«

simano, būk Bimba bosas, 
Centro Biuras bosai, net ir Ko- 
minterno ir Komunistų Parti
jos Bimba bosas. Mat, E. K. 
nori savo medalį prikabinti 
Bimbai. Geriau atsiminkie, E. 
Ę., kaip pats, sveikas, ištiesų 
buvai už bosą (formaną) May
tag Carshop. O tie rekordai 
visi, yra t pas mus ant rankų ir 
vėliaus iškelsime juos aikštėn.

Vabalas.

Atitaisau Klaidą
“Laisvės” No. 20, sausio 24 

d., įvyko klaida mano kores
pondencijoj, iš Patersono, N. 
J. Ten buvo parašyta, kad; 
“Garbukas supjaustė G. Na
vicką,” o turėjo būti: J. Ado
mavičius (Garbukas) supjaus
tė peiliu S. Navicką.

Vabalas.

trečią dieną viralo. Po ketverių < teisyarzo.
metų tokio gyvenimo R-kas ap-1 “Karvės,—sako ūkininkas— 
sitvarkė, pradėjo mokintis sta-Įne mano. Trobesiai ne mano, žo- 

’liorystės ir kitų amatų, kokie džiu, čia mano nieko nėra. Vis- 
tik kalėjime prieinami: 1924 m. kaa brolio.”
didžiojo kalinių pabėgimo metu tikrinti nuosavybės dokumen- K. skundžiasi, kad jo padary- 
R-kaš buvo taip pat pabėgęs tus ir kamaroj užėjau 12 šeš- i tą su bosais kontraktą eiliniai 
n nn n nlroiiLS -i n iv i noko i i _ ? i • i »• y * y • _ __ ______ ' n 4 nfciaalrn nvi imli vi liVnnenuo to nukentėjo- ir į pabaigą 
susirgo džiova. Kalėjimo kape
liono padedamas jis, regis, 1930 
metais išėjo iš kalėjimo, bet 
namų neberado. Tėvas su moti
na buvo mirę, brolis išvykęs į 
Braziliją. R-kas susirado pana
šių sau draugu ir vėl pradėjo 
plėšikauti.

—Gyvenimo Tnan nebėra, ger-l 
biainasis teisme,’ kalbėjo jis, I 
—plaučiai baigia* kifrrtyt, o jei 
ir nekirmytų,'tai aš'neturiu- iš 
kO gyvent. '' > ■ i i f j ' i

—Juk buvai gavęs1 darbo? :
—Nusispjaut man į tą darbą 

—numojo ranka R-kas—-aš Vie1 
nos plytos nepakeliu, o man rei-' 
kėjo nešioti po dešimt. Be to, 
aš plytų'1 nešiot nenoriu, Aš no
riu gyvent taip, 'kaip be pra
kaito. Sušaudykit mane—būsiu 
dėkingas. ’

R-kas prisipažino plėšikavęs, 
išdavė kitus draugus ir kada 
jam perskaitė sprendimą “dvi
dešimts metų sunkiųjų .darbų 
kalėjimo”, jis visų nusistebėji
mui, kaip išdykęs bernas pa
kratė koją ir.;.7. sugadino teis
mo salėj orą. > i

—štai,> kiek aš bijau' jūsų 
dvidešimts metų!

“M. R.” 1932 XII. 29.

Platinama Dirbąnčiyjy 
Demokratija Sovietuos
MASKVA.— Liaudies ko

misarų tarybos pirmininkas 
Viačeslav Molotov patieks 
Sovietų Sąjungos kongresui 
sumanymą, kad toliau rin
kimuose į kongresą būtų 
tiesioginiai balsavimai ir 
kad nuo sodžių gyventojų 
būtų slaptu balsavimu ręn- 
kama lygiai delegatų į kon
gresą, kaip ir nuo tokio pat 
skaičiaus miestų darbinin- 

dienį, 22 d. sausio, paskelbda-^U- Kaip, pianesania, tas 
mas; kad bus- rinkimai jo vie-'sumanymas bus prnmtąs. 
ton 16 vasario,’ specialiame Šitaip, dabar galima prapla- 
narių mitinge. Išniekinęs ko-! tinti visų dirbančiųjų demo- 
vingesnius darbininkus, pareis-, kratija todėl, kad buožių 
14, kad prasišalinsiąs dviem t luomas sodžiuose yra fakti- 
šavaitem, o' vėliau grįšiąs uni-1 nai panaikintas ir lauko 
jon veikti, kas reiškia, grįš ūkis virš 90 nuošimčių ko- 
terorizuofi kovingus darbiniu- jektyvizuotaš ( S O C ializuo- 
kus. Dabar matosi, kur link tas), 
rfenegatai traukia.

Pradėjau žiūrinėti, b°s kairieji, “left wing.

kų kailiukų.” O šičia tai mano,1 nariai atsisakė priimti, numes- 
tačiau jau nebetinka, vabalų su-| o aini šalin, 
ėsti.” :

Girdi, jo kontrak- 
__  Na, tinka ar ne tinka, vis 1 tąsi buvęs geras del visko, iš- 
delto aš juos aprašysiu. Ir ką, skiriant uždarbį.

Jis ten taip pat verkšlena, 
kad jam nepasisekė su rinki
mais Pildančios Tarybos (ex
ecutive bbard). Tad E. K., 
užsirūstinęs, rezignavo antra-

jūs manote, ūkininkas pajuodo 
ir balsiai sušuko:

—Laūk, tu, smarvę. Kokią tu 
turi teisę svetimus šeškus ap
rašinėti.”

, . “M* R.” 1933 . XI. 7.

Vėlai vakare stotyj rasti ap
sikabinę centralinio šildymo 
vambzdžius du plonai apsiren
gę bernįul^ąi, vienas ,kokios 15, 
kitas 13 metų. Paklausti iš kur 
kur jie; pasisakė atvykę iš Kė
dainių vienas pas seserį, kuri 
čia kažin kur tarnauja, kitas 
pas brolį—8-to pulko virėją. 
Vaikai tvirtino turį geležinke
lio bilietus ten ir atgal, bet kai 
reikėjo parodyt, parodė kažko
kiai reklamos korteles. Buvo 
manyta, kad tai bus pabėgę iš 
Kalnaberžės auklėjimo įstaigos 
jauni nusikaltėliai. Geležinkelių 
policijoj vaikai besiaiškindami 
“suklupo” ir prisipažino, kad 
neturi čia nei seserų, nei brolių, 
o atvyko “zuikiu” tikėdamiesi, 
kad kareivinėse kur nors pri
ims juos auginti: nes vienas ne
turi visiškai tėvų, kito tėvai be

Iki šiol darbininkai turė-
Buvo rašyta, kad dažų fab-'davo penkta tiek didesnę at- 

“ ‘ ’ :hbvi. stovybę negu valstiečiai^ ir 
senai I atskirų Sovietinių Respubli- 

kaip dabar, kų bei sričių kongresai 
Waidman U.P.D.yV. daugelį rinkdavo delgatus į 
darbininkų atleidžia iš darbo. Sovietų Sąjungos kongresą.

* r

Tikas pradėjo mažai bedirbti.
Kaip matosi, tai jau : 
taip “slekavo,

žinoma, bosai'bando nenugąz- 
Idinti, įkalbinėja darbininkam, 
kad kaip tik daugiau darbo

visos

Philadelphia, Pa. — Teis- 
užeis, taip greit pašauksią at- nlas atrado kaltais George 
gal į darbą. Mat, bosų senas Marsh ir šešis jo sėbrus, ku- 
“skymas.” O mes tai žinome rie pernai vasarą išplėšė 
gana gerai: jeigu dabar, sc- $17,000 iŠ pašto siuntinil).
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Kaip Ėjo Mūsų Badavimas Šiaulių 
Kalėjime

1929 m. antroji pusė ir 1930 norės pavartoti dirbtiną maiti- ' 
m. pasižymėjo visuose Lietuvos nimą ir panašiai. |
kalėjimuose negirdėtu teroru.
Kovoj su kylančiu revoliuciniu vyko atlikti.
judėjimu fašistai griebėsi žiau- j Bet reikėjo pasiruošti įr ideo- 
riausių priemonių. Bet nesuge- loginiai. Badavimas—tai rim- 
bėdami sulaikyti tą judėjimą tas dalykas. Stojęs į badavi-1 
“laisvėj ”, visų pirma savo žiau-,mą—nežinai ar išliksi gyvas;' 
rūmą jie nukreipia prieš pa-, reikia didelės bolševistinės iš-Į 
kliuvusius į jų rankas ištiki-Į tvermės, kad organizuotai, bol- ' 
mus proletariato kovotojus, re- Įševikiškai pravesti tokį badavi- 
voliucinius politkalinius. Pasta-Imą. Ir tik ačiū augštam drau- 
tę sau tikslą moraliniai ir fizi-'gų supratimui, ačiū aiškiam ti
kimai išnaikyti savo belaisvius, įėjimui į tos kovos reikalingu- 
arba bent padaryti juos invali-'mą ir geležinei disciplinai es-

Nors ir su sunkumais tai pa

i išdžiūvusiom lūpom—bet pasi
ryžę kovot, kovot kol reikės, 
j Mes tvirtai žinom, už ką mes 
kovojam, mes jaučiame, kad 

Įmes neapleisti: už mūsų pečių 
Į stovi Lietuvos proletariatas ir 
mūsų Partija ir mes ramiai tę- 

'siam kova.
Aplankęs mjis į 5 dieną, ry

tą, viršininkas bando tuščiais 
Įžodžiais ir pažadais nuslopinti 
badavimą, o tą pačią dieną, pa
vakare, ateina kartu su Šiaulių 
apygardos teismo prokuroru.

Mūsų atstovas, sunkiai nuli- 
Įpęs nuo narų, pareiškia mūsų 
reikalavimus.

Storas, žvairas prokuroras 
dideliais šiltais kailiniais su 
brangiu kalnierium, po sočių

IŠ FABRIKO “PROVODNIK” GYVENIMO
• L. PL1ENIS

mu, pasiryžimu stato naują so
cialistinį gyvenimą.

(“Priekalas”)

dais, netinkamais tolimesnei ko-'ant mūsų eilėse—pavyko taip'P^e^ Pas viršininką, dar kve-
- .... .. « •• 1 . • i • > • •• • i. i 4* i c l-r Irnlrinvai,—fašistai sudarė kalėjimuo-įvirtai, taip vieningai pravesti 

se baisų režimą.
Šiaulių kalėjime draugus iš

laikydavo virš metų šaltuose, 
drėgnuose karceriuose; bendro
se kamerose buvo i 
virš 20 žmonių kiekvienoj ka-!m«sų maž3 maist3 produktų at- 
meroj ; maistas smarkiai pablo-;sargą. Prižiūrėtojai bandė 
gėjo, rašomoji medžiaga bei imesti maistą atgal kameron, j 
knygos buvo atimtos, už kiek- .bet mes tam pasipriešinom ir I

šį badavimą.

Sausio 25-tą dieną iš ryto 
___  i mes nebepriėmėm pusryčio ir 

prikimšta išmetėm iš kameros, pro duris,

viena menkniekį bausdavo -fašistai, pagrąsinę atiduoti ne
smarkiausiai:—po 2-3 mėnesius ,s^ maistą kriminaliniams, bu- 
neįleisdami maisto iš “laisvės”, iv0 Paversti jį nunešti.
atimdami teisę susirašinėti su Į žinia, kad politiniai paskelbė 
giminėmis, gauti laikraščius, at- badavimą, žaibo greitumu aplė- 
imdami ir taip jau trumpus pa- kė visą kalėjimą. Vieni su di- 
sivaikščiojimus. Buvo net at- džiausią neapykanta, kiti 
atsitikimas, kad vieną politka- simpatija priėmė šią naujieną, 
linį, draugą Kacą, apkaustė ge-1 Už valandos, baisiai įniršęs, 
ležiniais pančiais.

Pats administracijos elgima
sis su kaliniais tapo nepaken
čiamas.
padėjėjas, 
mošiūnas, 
kaišiodavo 
panosėn, žadėjo “sušaudyti vi
sus komunistus,” grasindavo, 
“kad jau paruoštos lentos gra
bams” ir pridurdavo, kad nu
vešiąs “į pirtį,”—tai yra—iš
plakti dratais.

šitokia padėtis 
linius pastatyti 
badavimo—vieno 
kovos būdų kalėjime.

Bet toji kova—badavimas— 
turėjo būti pravesta organizuo- tybės gynėjui (prokurorui), 
tai visuose Lietuvos kalėjimuo
se, kadangi visur siautė toks 
teroras ir turėjo plačiai būti 
palaikyta “laisvėj,” Lietuvos 
proletariato.

Negalima kova kalėjime ati
traukti nuo kovos laisvėj. Mes 
visi esame kovojančios proleta
riato armijos kareiviai, mūsų 
laimėjimai kalėjimuose — tam
priai surišti su kylančiu judėji
mu “laisvėj” ir kova turėjo eiti 
suderintai.

Taip ir įvyko. Lietuvos nro-, ------------------  — -------
letariatas su LKP • priešakyj kameros į kitą kamerą maistą 
karštai palaikė mūs.—buvo ren
giamos demonstracijos, mitin
gai. masovkos, platinami atsi
šaukimai ir kabinamos raudo
nos vėliavos bei obalsiai.

Ir užsienio proletariatas

Kalėjimo viršininko 
žvalgybininkas Ta- 
įsiveržęs kameron, 
kumštį kaliniams

vertė politka- 
klausimą del 
iš stipriausių

su

'atbėgo dežiūruojantis valdinin
kas. Bjauriai koliodamasis, jis 
pareikalavo nutraukti badavi
mą, o mums, žinoma, atsisa
kius, nuėjo pranešti augštesnei 
kalėjimo administracijai, ir 
greit koridoriuj pasigirdo 
griausmingas—“stot, ramiai!” 
Tai atsibaladojo pats viršinin
ko padėjėjas kraugėris Tama- 
šiūnas, būrio prižiūrėtojų lydi
mas. Jie išvarė mus korido- 
riun, iškratė ir smulkiai apžiū
rėjo visą kamerą, ir išvertė vi
sus daiktus in—prasišalino.

Raštu mes nepadavėm mūsų 
reikalavimų, bet žodžiu prane- 
sėm juos ir viršininkui ir vals-

Reikalavimai buvo šitokie:
(1) Panaikinti fašistų terorą 

kalėjimuose; nebausti už revo
liucinių švenčių -šventimą; ne
mušti ■politkalinių.

piantis kaž kokiu brangiu vynu, 
—jis su panieka žiūri mus savo 
kiaulės akutėmis. *

Jis bando įkalbėti mums, kad 
ne nuo jo valdžios priklauso 
patenkinti mūsų reikalavimus, 
jis reikalauja tuoj nutraukti 
badavimą, kad lengviau būtų 
apgauti mus. Bet mes nepasi- 
duodam, mums ir nereikalinga 
fašistų malonė. Ir nieko nepe
šęs jis, grasindamas, pasitrau
kia iš kameros.

šešta, septinta badavimo die
nos.

Kaip lėtai eina laikas! Galvą 
skauda, skruostai dega, papiro
sų dūmai atrodo kartūs, neska
nūs. Alkio nesijaučia, tik kai 
pro kameros duris neša katilą 
su išvirtais pietums—supuvu
siais kopūstais,—jų kvapas er
zina nosį ir primena valgį.

Kas-žin, kas vyksta dabar 
laisvėj? Vaizduotėj, mes matom 
darbininkiškas minias, mes gir
dim karštas kalbas ir matome 
plevėsuojančias raudonas vė
liavas.

O valandos slenka.
štai ateina ir aštunta diena.
Mes gaunam žinią, kad visi 

kalėjimai jau baigė badavimą, 
kad kampanija “laisvėj” prieš 
politkalinių terorizavimą praė
jo neblogai.

Lygiai 8 dienoms pasibaigus 
—mes nutraukėm badavimą, tik 
mūsų draugai, izoliuoti karce
riuose ir vienutėse badauja dar 
iki rytdienos, nes mes neturė-

Fabrikas “Provodnik” susi- Jau 12 metų neteko tėvų ir pa
deda iš 3 pamatinių cechų: kliuvo į prieglaudos namus. 

I audimo cechas—jis gamina Po ilgo klajojimo pateko teks- 
| techninius audinius, regenera- tiliaus fabrikan, kur išmoko 
tų cechas—jis perdirba seną’austi. 1929 m. atėjo į fabriką 
gumą, ir trečiasis—šiame ga-Į “Provodnik.” Savo darbštumu 
minamos atskiros automobilių ir sumanumu greit iškilo ce- 
ratams detalės.

fdg revoliucijos fabrikas pri
klausė rusų—francuzų 
nieriams.
mašinos buvo prasti, 
vertės.

Pirmosios penkmetines be- į šturmmį darbą 6 
gyj fabrikas smarkiai pasikei-! ^re.Jn^as/r g^vo garbingą 17 
te. Įsigyta 30 ; 
varstotų (sukamųjų mašinų), 
kurios 3 kart paskubina audi
mo gamybą. Tas mašinas pir
ko 1927 m. ' Amerikoj—pas 
mus jų dar negamino tada, 
dabar gi, jau 1932 m., pradė
jo veikti tokios pat mašinos 
SSRS pagamintos. Jos dirba 
neblogiau už amerikoniškas.

Pertaisius fabriką smarkiai 
išaugo ir jo gamyba. 1927 m. 
audimo cechas gamino 848 
tūkst. kvadr. metrų audinio. Haliniai siūlai.

che. Jis reguliariai lanko tech- 
• ninius kursus ir 2 kart, gavo 

akcio-1 Premijas už mokslą.
Gamybos įrankiai,! Pramfinplaną išpildo 113- 

menkos,H5%. Soc. lenkyniavime eina 
j visad priešakyj. 'Leonas už 

3 kart gavo

Louisianos Diktatorius
Apsistatęs Milicija

BATON ROUGE, La. — 
Fašistinis senatorius Huey 
Long apsistatę milicija ir 
valdo šį Louisianos “sosta- 
miestį” kaip diktatorius. 
Norėdamas gaut daugiau 
pritarėjų, jis paskleidė gan
dą, būk “Standard Oil Kom- v 7
panija taikosi jį nužudyt.”

Suzana Baranauskienė
•: UŽLAIKO 

visokios rūšies čeveryky
ir

šilkinių pančiakų 
krautuvę.

1329 So. 2nd Street
Phila., Pa.

(2) Nuimti uždėtas bausmes. ?°T galimybės perduoti jiems, taipgi mokyk]os
(3)
(4)

raščių
(5)

simatymų su laisve.
(6) Visų politkalinių bendras

•ir pailgintas pasivaikščiojimas.
(7) Leisti perduoti iš vienos

Panaikinti izoliaciją.
Neatiminėti knygų, laik- 
bei korespondencijos.

Neatiminėti maisto ir pa-

kad galima priimti maistą.
I Koks skanus pasirodo pirmas 
stiklas karšto vandens su cuk
rum, bet dar smagesnis buvo 
jausmas, kad kova pravesta su 
bolševistine ištverme, kad mū
sų kolektyvas dar kartą paro
dė, kad jis yra monolitinis ir 
revoliucinis.

Savo pasiutusiu teroru, pri-ir daiktus.
(8) Duoti pasimatymus be i vedusiu mus prie badavimo,—

amerikoniškų 1 partij°s suvažiavimo udarnin- 
ko vardą.

Jo šeima susideda iš 4 žmo
nių : jis, žmona ir 2 vaikai, 
žmona dirba sykiu su Leonu, 
tam pat ceche. Kiekvienais 
metais jis kartu su žmona va
žiuoja atostogų metu į poilsio 
namus. O vaikai vasarą gyve
na vaikų .kolonijoj.

štai mechaninis cechas. Nuo 
tekinamų detalių lekia plieno 
juostelės, šliaužia, raitosi me- 

, Prie varstoto 
stovi vidutinio ūgio darbinin
kas. Jis viena ranka turi tvir
tai suspaudęs rankeną. Tai 
Mikolas Vorobjevas — briga- 
dirius. Jis gimė neturtingoj 
valstiečio šeimynoj. 14 metų 
jau pradeda jieškoti uždarbių, i 
Jis pakliūva žiaurion fabrikan
tų sauvalėn ir išnaudojiman. 
1917 metai. Trys metai pilieti
nio karo frontas—jis per šiuos Į 
3 metus neišleidžia ginklo iš I 
rankų. 1923 m. stoja darban į! 
fabriką “Provodnik.” Fabrikas 1 
tada buvo išardytas, apleistas. 
Vorobjevas su didžiausiu jėgų 
įtempimu griebias atstatymo 
fabriko. 1928 m. jį išrenka bri- 
gadirium.

Ypatingai jį myli jaunimas 
—jis gi. geriau kaip kas nors 
jiems padeda išmokt vartot 
varstotą, išaiškint jų darbo I 
trukumus, padėt nugalėt dar
be kliūtis. Trys jo mokiniai 
Malagin, Poliakov ir šuvaje- 
va geriausi udarninkai.

Nemaža nuopelnų Vorobje
vas turi ir išradimų srityj. Jo 
išradimai palengvina darbą ir

Šiemet jo gamyba viršija 6 
mil. metrų.

Fabrike dirba 1,500 darbi
ninkų, t. y. 3 kart daugiau 
kaip 1927 m.

Šalia bendro fabriko augi
mo, gerėja ir darbininkų ap
rūpinimas, jų padėtis. Kiekvie
nas darbininkas, inžinierius, 
tarnautojas padirbėjęs fabrike 
11 ‘mėnesių gauna atostogų 
nuo 2 iki 4 savaičių fabriko 
lėšomis. Darbininkai, reika
lingi gydymo ar geresnio poil
sio, siunčiami į poilsio namus, 
sanatorijas arba kurortus. 
Šiais, 1934 m. tokiu būdu ilsė
josi 500 darbininkų; 200 dar
bininkų vaikų vasarą ilsėjosi 
pionierių stovykloj, 50 vaikų 
—vaikų kolonijoj (sovchoze, 
kuris priklauso fabrikui) ir 
apie tiek pat vaikų randas 
vaikų darželiuose (jaslės). 
Fabrikas išlaiko techninę mo
kyklą, kur darbininkai nemo
kamai mokomi augštesnės 
technikos, kad pakelt savo 
kvalifikaciją.

Beraštei likviduoti ir ben
dram mokslui įsigyti, įsteigtos sutaupo fabrikui 'tūkstančius 

* ' * ! rublių.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išJirbimo 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.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

(taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

! CHARLES’UP TO DATE
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE 

Brooklyn, N. Y.
e

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno apielinkSj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidari 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N* Y.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA 
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.

čia

Ką Aukosite “Laisvės” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietų Produktų, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS

US, * uuuu.

“Priekale” jau buvo rašyta, I O štai regenerato cecho vir- 
kokiu entuziazmu darbininkai šininkąs Borodinas. Iš mažens 
po XVII partijos suvažiavimo —piemenavo pas buožes, pas- 
ėmėsi mokytis d. Stalino pra-. kui bernavo, nes poros hekta- 
riešimo. čia reikia pažymėti, rų žemės sklypelis negalėjo iš- 
kad dar su didesniu atkaklu-( maitinti visos šeimynos. 1921 
mu vykdomi tie d. Stalino nu- m. meta žemę ir su tėvu va- 

,rodymai gyveniman. Dėka to žiuoja Maskvon, dirba padie- 
—mūs fabrike pakilo darbo niu. Borodinas nuo jokio dar- 
našumas, pagerėjo gamybos bo neatsisako : krauna bagažą, 
kokybė. Pramfinplanas ųž pir-, malkas — dirba, kas tik pa- 
mą; pusmetini (1934) buvo iš- puola.
pildytas 107.6%. I I fabriką ateina 1922

Sovietų fabrikų darbininkai Bet neilgai teko dirbti, nes fa- 
nesitenkina milžiniškais garny-j brikas sustojo. Prisiėjo kitur, 
bos ir bendrais šalies socialis-, darbo jieškoti. Po kiek laiko 
tinęs statybos atsiekimais vien fabrikas vėl pradeda dirbt, 
savo gerovei kelti. Jie kartu Borodinas vėl dirba fabrike, 
rūpinasi ir savo brolių užsie-j Jis aktingai dalyvauja subot- 
nyj parama. Tai ypač aiškiai Rinkų organizavime, aktingai 
buvo matyti Austrijos darbi- dalyvauja visuomeniniam dar

nius be. Jis greit įgyja autoritetą

PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENI

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

"Laisves” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
Įžanga 10 centų ypatai.

fašistai norėjo pasiekti du tiks
lu—išgąsdinti “laisvėj” savo 
daugėjančius priešus ir demora
lizuoti politkalinius.

O išėjo atbulai: draugai “lai
svėje” dar daugiau įtempė jė-

grotų ir ilgesnius.
(9) Pagerinti maistą.
(10) Laikyti kamerose

Ir užsienio proletariatas ir žesnį žmonių skaičių, 
darbo masės padėjo mums. Vo-1 Ramiai praėjo dvi dienos, 
kietiioi ir kitur įvyko gausin- Nors badas jau pradėjo dras- 
gos demonstracijos prieš Lietu- kyti savo nagais mūsų vidurius,' gas kovoj su kraugeringu fašiz- 
vos atstovybių rūmus. Tuo pa- nors kraujas menkai tebešildė 

solidaru- sušalusį kūną, bet nusilpimo 
dar nejautėm taip smarkiai. 
Mes tyliai vaikštom iš kampo į 

išoriniu kampą, vengdami smarkių ju- 
sunkimu , dėsiu, kad be reikalo neeikvoti, 
■politkali- taip reikalingas tik prasidėju- 

_ ■ (šiai kovai, jėgas.
Bet į 3—4 dieną 

gų labai nusilpo, 
dom ' narus ir1 jau 
vom į dvi eiles, kai koridoriuj 
pasigirsdavo komanda stoti ra
miai rytiniam ir vakariniam 
patikrinimui.

Administracija vengė šiomis 
dienomis, lįsti kamerosna, tik 
retkarčiais prasiverdavo dury
se “vilkelis” ir pikta Tamošiū
no akis pasirodydavo jame. Jis 
jieškojo nusivylimo ar dvasi
nio puolimo ženklus, bet pama
tęs ramius, pasiryžusius veidus, 
tik vien išblyškusius,—užleis
davo “vilkelį.”

Ketvirta badavimo diena bai
giasi. Visi guli 
naruose, silpnos 
putės šviesoj visi 
geltoni, net žali.

sireiškė proletariato 
m as.

Dėl blogų ryšių su 
pasauliu mes. Šiaulių 
darbų kalėjimo rev. 
niai. tik sausio 23 dieną tikrai 
sužinojom, kad visi Lietuvos ka- j 
Įėjimai ir Varnių koncentraci
jos stovykla jau keletą dienų 
badauja.

Tuoj buvo pradėtas ruošima
sis badavimui dviem kryptimi: 
techniškai ir ideologiniai!

Mes buvom tada 47 žm. iš
mėtyti per visa Šiaulių kalėji
mą. - 30 draugų sėdėjo 2 ben
drose kamerose, 9 draugai tu
pėjo karceriuose jau ilga laika 
atskirti nuo visu ir 8 draugai 
sėdėjo vienutėse, baisiausiose 
sąlygose. Reikėio jiems visiems 
duoti 
dirbti 
finus 
jiems 
gas: be šilto virinto vandens, 
nepriimti vaistu kam nors su
sirgus ar nusilpus, priešintis 
visomis išgalėmis jeigu fašistai

žinia apie badavima. iš
kartu su 
reikalavimus.

smulkias badavimo salv-

jais išstato- 
pranešti

m.
rpa-

dalis drau-
Mes nulei-
nebestoda-

išsitiesę savo 
elektros lem- 
veicįai atrodo 

Visi išbalę,

mu, o mūsų kalėjimo kolektyvai 
dar daugiau susicementavo, už
sigrūdino tolimesnei kovai ir iš 
badavimo mes išėjom dar la- ninkų sukilimo metu — 
biau moraliai sustiprėję. Fizi- fabriko darbininkai kaip vie-i darbininkų tarpe. įstoja kom-
niai gi daugelis smarkiai nu
kentėjo: kai kurie buvo sutinę 
nuo bado, kiti labai nusilpę, 
daugeliui tas badavimas ilgam 
apardė sveikatą.

M. Feigelsomas.

Blofai apie “Gausingas”
Dovanas Dionnų Mergaitėm

CALLANDER, Ont. — 
Daug prirašyta kapitalisti
niuose laikrasčiuosb apie 
dovanas skurdžių ūkininkė-

nas nutarė paaukoti 1 dienos .iauniman, kur, po kiek laiko, 
liėka išrinktas komjaunimo 
kuopelės sekretorium. Dar la
biau išauga Borodinas Raudo
nojoj armijoj. Atitarnavęs 
Raudonojoj armijoj, jis grįžta 
su nauju politiniu ir visuome
ninio darbo bagažu. Jis greit 
išmoksta fabriko sudėtingą 
techniką ir gauna meisterio 
darbą. Jam vadovaujant fabri
kas greitai kyla. Jis nuolat 
ceche, nuolat darbo vietoj, 
kad laiku pastebėt 
trūkumus, padėt jas pašalint. 
Greit jam pavedama vadovaut

uždarbį nukentėjusiems nuo 
fašizmo. Austrijos darbinin
kams ir jų šeimoms sušelpti.

Augant fabrikui—auga ir 
žmonės, darbininkai.

štai audimo cechas. Garsiai i 
tauška mašinos sukdamos be-; 
galinius siūlų tinklus, pinda- 
mps juos į platų ploną aude
klą—kordą.

Apie jas sukinėjas nedidelis 
vyras. Rūpestingom akim ap- 

iineta jis kiekvieną ratuką, 
kiekvieną siūlą. Nuo jo akių j

kliūtis,

* • • i • . KieKviena siuitą, nuo jo j**“*
11* • • 1. 1 kuriai nep’asisiėps vienas nutrauk- Į visam cechui. Ir dabar tas bu-
keli menesiai atgal gimė 1
penkios mergaitės vienu | 
pradėjimu. Pasirodo, jog Lėti, bet savo darbą išpildo są-!bis, 
ĮRVisn Dinnnm too-avn 43L- ~. . . ..-i..... *•„_ ___ I
$111- dovanų. Jie taip SU-Į varstotą. Savo sumaningais pa
vargę, kad ima pašalpą iš . tarimais jis dažnai ’ ’ 
valdžios, kaip ir kiti pavar-1 mažiau kvalifikuotam 
geliai bei bedarbiai. Kitaip,1 ninkui. 
turėtų mirti badu. Į Sunkus buvo Leono kelias.

tas siūlas. |v§s buožių piemuo, paskiau
Leonas nemėgsta daug kai- bernas, dar vėliau—juodadar- 

__ v _ _____ _ , — dabar jis puikiai eina 
° -i -DionHai ^tegavo tik žiningai. Jis puikiai žino savo Cecho viršininko pareigas.

Spalis atidengė tikriems ša- 
padeda lies šeimininkams kelią į švie- 

darbi- są ir mokslą, į naują gyveni-
mą. j

Ir jie su didžiausiu entuziaz-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonašl tai legališkas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
jsitemyti adresą ir telefoną.

I1
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti į ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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



Į

r* - -k: ’N

Ketvirtas Puslapis
■

—A v M;,'

LAIsva Antradienis, Vašat. 6, 1935
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_ , N

TRŪKUMAI, KLAIDOS IR SILPNAS MŪSŲ DRAUGŲ PRASILAVINIMAS
Mat, nors Philadelphijoj apš- 
čiai turime darbininkiškų or
ganizacijų ir kuopų po visą 
miestą, bet jų nariai paprastai 
didžiumoj laike vajaus tik pa
sikalbą, padiskusuoja apie 
raudoną nedėldienį, apie mo
bilizavimą jėgų, ir žiūrėk, 
aprimo ir išnyko, kaip tas 
kas iš pelkių..

Raudoni ir “Geltoni” 
Nedčldieniai

Didelė dalis mūsų darbi
ninkiškų organizacijų bei 
darbininkų klasės judėjimo 
rėmėjai nėra pilnai suinte
resuoti mūsų spaudos plati
nimu, apšvietos skleidimu 
tarp lietuvių darbininkų ir 
tarp savęs. Tą galima įro
dyti pavyzdžiuojant prak
tika klasių kovoje. Mes su
prantam kapitalizmo subu
davojimą. Kapitalistų klasė 
demonstruoja savo protines 
jėgas per augščiausią monų 
įstaigą-bažnyčią, mokyklų 
sistemą ir spaudą, šie trys 
kapitalizmo dėsniai aukli 
darbo visuomenę būti ištiki
mais bailiais ir individua
lizmo filozofais. Tai yra 
dvasinė kapitalizmo jėga; 
o fizinė jo jėga paremta 
militarizmo pamatais, teis
mų įstatymais, policijos 
prievarta, ir tt.

Suprantama, šios kapita
lizmo priemonės yra taiko
mos ne kam kitam, kaip tik 
prieš darbininkų klasę. Jė
ga prieš jėgą, apsaugot iš
naudojimo ir pelno privatiš- 
ką nuosavybę, delei kurios 
eina kova tarp darbininkų 
ir kapitalistų. Tą revoliu
ciniai darbininkai turi gerai 
įsitėmyti.

Darbininkų klasės perga
lė taip pat rymo ant jos 
protinės ir fizinės jėgos,kaip 
kad: organizacija, klasinis 
supratimas, paremtas mark
sizmo - leninizmo moky
mais, kaip suvienyti'darbi
ninkų klasę apie vienatinį 
pasaulinį vadą, Komunistų 
Internacionalą ir jo sekci
jas. •

Kas pirmiausiai darbinin
kų klasei rodo kelią į per
galę ? Suprantama, kad 
spauda, klasinis protavi
mas, kasdieninės kovos ir 
organizuota vienybė. Kapi
talistų klasės jėgos sudary
tos iš tų pačių darbininkų 
klasės su _ kuria lyginant j 7evoi‘iučija^rt 
kapitalistai randasi visis-1 
koj mažumoj; gi darbinin
kų klasės jėgos susideda iš 
tų pačių darbininkų visiš
koj didžiumoje.

Šį faktą reikėtų kiekvie- 
» nam lietuviui darbininkui 

įsitėmyti, kad mūsų klasi
nio supratimo spauda tarp 
darbininkų ir jų rėmėjų yra 
tiek svarbi, kaip pats gyve
nimas. Darbininkų spauda 

. .yra galingiausias ginklas 
prieš kapitalizmą, Leninas 
sako.

vėl 
rū-

nenori parodyti, kaip išvengt plačiųjų darbininkų masių: jų 
bedarbės, bado, savižudystės organizacijų ir visų organiza- 
darbininkams. Kam tau kiš-c-įjy narių, kurie remia revo- 
tis į darbininkų šalį? Jie turi nucįnį judėjimą, tai yra, dar- 
savo šalį ir ją neatiduos kapi- bininkų klasę. Darbininkų kla- 
talistams. • j sės laikraščiai samdo spaudos

Tada keleivinis susipainioja darbininkus ir juos kontroliuo- 
ir pradeda nutilti, tik retkar- ja> 0 privatiški laikraščiai, tur
čiais priduria, kad Amerikos naujanti buržuazijai, yra pa- 
darbininkai durni, kad šios tys savo bosai, 
šalies valdančioji klasė stipri 
ir gal tik už 100 metų kas bus

Į geriau. “Keleivio” suklaidin-

ir jų tikslas 
mulkinti darbininkus, kad jie 
neįgautų klasinio supratimo; 
juk tada jie nesektų tokį klai-

Man nebuvo laiko galvoti tas darbininkas tiki,'kad šioj dinantį laikraštį, 
apie raudonus nedėldienius, šalyj bloga, ir jis jaučia, kad | 
man vis rūpėjo plano struktū- gal už 100 metų kas bus ge- viečiai labai susipainioja 
ra, planingas darbas. Vienas riau.

Šitokioms išvadomis kelei- 
ir 

Kaltina Amerikos dar- ima sarmatytis, kad jie neturi', 
draugas net pasigyrė, kad jie bininkus, kad jie nemoka ko-'nuovokos apie savo klasės rei- 
išęina su raudonu nedėldieniu voti, kad jie yra durniai. At- kalus. Jie pamato, kad tu turi 

sakymą jam duodi, kad Ame- visai skirtingą supratimą nuo laikraščiai ir ju bendro fron- 
rikos darbininkų klasės istori- jo. “Keleivio” ir panašių lai-; 
ja paremta kovų laimėjimais,; kraščių yra tikslas šmeižti So-> 
masiniais išstojimais prieš iŠ- vintu Sninncrn vriRvt.i npsamn-l 
naudotojus. Kad Amerikos 
žmonių karas buvo vedamas 
prieš Anglijos despotizmą ir

prenumeratų rinkti ir sako 
“subytys” visas kolonijas. O aš 
jam atsakau, ar tu sugrįši rau
donas ar geltonas? Aš, sakau, 
einu pasirinkęs “geltoną” ne- 
dėldienį, nes nežinau, kokias 
pasekmes turėsiu; vienok ma
nau sugrįžti su raudonu ne
dėldieniu.

Taigi laike vajaus raudono 
nedėldienio vajininkai ir 
grįžo vos su 90 punktų, 
toni,” o 
raudonu 
punktų, 
raiška.

su- 
gel- 

man prisiėjo grįžti su 
nedėldieniu—su 2470 
Tai buvo mėgėjų iš-

Planų Primosimas

Renku visokius antrašus, 
“Laisvės” skaitytojų listą tvar
kausi ir planingai pasidalinu 
miesto teritorijas. Pirmiausiai 
atsikreipiu prie “Laisvės” 
skaitytojų, klausdamas nuro
dyti, kur lietuviai gyvena ir 
kur būtų galima užrašyti 
“Laisvę”. Gaunu gerą pradžią. 
Susiduriu su darbininkais vi
sokių minčių, visokių pakrai
pų.

Pas Keleiviečius

Susiduriu su išgverusio “Ke
leivio” skaitytojais. Šie darbi
ninkai nesukalbami, neturi 
pasitikėjimo darbininkų kla
sėje, tuč tuojau prikiša: “Ha- 
ha! o kas toj Rusijoj? visi bai 
gia pastipti badu. Ką tie ko
munistai, jie nieko negali; kė- 

ir nenu- 
žinoma,

lai-

i r

Ką Reiškia Mūsų Spaudos 
Vajus?

Komunistinės spaudos 
platinimo vajus tai yra mo
bilizacija prieš kapitalizmą, 
prieš politinius priešus, sėk
mingiausia agitacija prie 
klasinio supratimo, sėkmin
giausias aiškinimas apie 
klasįų kovą, apie krizį, be
darbę, reikalingumą socia- 
lės apdraudos bedarbiams; 
sėkmingiausias aiškinimas I 
visos pasaulinės situacijos, 
geriausia proga aiškinti ra- 
ketierių graftą, pelnagrobių 
daromus gadinimo žings
nius, kaip kad maisto, svei
katos, oro, proto ir pana
šiai.

Dalyvaudamas pirmą 'syk 
spaudos vajuj, daug patyriau 
tokių vaizdų, apie kuriuos ne
turėjau nei minčių. Pirm va
jaus maniau sau, papuoliau į 
tokią bėdą, iš kurios negalėsiu 
išsisukti. Jokių patarimų iš 
niekur negavau. Kaip čia rei
kės surasti žmogų, kuriam bus 
galima užrašyti “Laisvę,” 

Vilnį” ar “Daily Workerį?”

verčia kapitalizmo,” ž 
dar su pašaipa pasako.

Prasideda diskusijos; 
leivietis nesustoja, 
kaip ta sena skranda, 
laikiausi mandagumo, bet nie
ko nereiškė. Bandžiau įrody
ti, kaip “Keleivis” lošia dar
bininkų klasės išdaviko rolę, 
kaip jis mulkina darbininkus 
ir biznį sau daro, neturėdamas 
nieko bendro su darbininkišku 
judėjimu, vedančiu kovą prieš 
kapitalizmą.

Vėl keleivietis argumentuo
ja, kad Rusijoj komunistai 
“pasileidę, gėdiną merginas,” 
kad laiškus rašą žmonės, kaip 
‘‘ten blogai, nesvietiškas var
gas.”

Patyriau, kad su tais su
klaidintais darbininkais nerei
kia taip jau mandagiai ir pla- partiją atstovauja 
čiai aiškinti pakeltus klausi
mus. < 
rėjau su

ke- 
barška, 
Aš vis

vietų Sąjungą, rašyti nesąmo
nes, meluoti apie Darbininkų I 
Tėvynę, nes kaip greit šioj ša
lyj darbininkai paims galią į 

jos užkariavimą. Nepriklauso- savo rankas, tai tokių feike- 
mybė laimėta tik dėį<a Ameri-lrių laikraščiai bus uždaryti ir 
kos darbininkų klasei ir vals-' 
tiečiams, kurie daugiausiai 
kraujo praliejo. O ką davė 
Amerikos buržuazija darbinin
kams ir valstiečiams, paėmus 
galią ? Tą patį, ką ir Angli
jos buržuazija: išnaudojimą, 
vargą ir veik tas pačias gyve
nimo sąlygas. Vėliau darbinin
kai organizavosi ir jie kovojo 
už geresnes gyvenimo sąlygas: 
daugiau mokėti ir trumpesnes 
valandas dirbti. Nuo tada ir 
prasidėjo platesnė ateivybė į 
Ameriką. Suvažiavo svieto iš 
visų kraštų. Pasirodo, kad A- 
merikos darbininkai mokėjo 
kovot.

“Tai kodėl dabar jie neko
voja?”—keleivinis atsako. To
dėl kad dabartiniu laiku bur
žuazija yra gudriai organi
zuota. Jinai užlaiko savo agen
tus unijose, Socialistų Partijoj 
ir visose kitose masinėse orga
nizacijose, ir net vieną kitą 
agentą įkiša ir į Komunistų 
Partiją į kitas revoliucines or
ganizacijas, kol juos sugauna. 
Tose organizacijose didžiumoj 
yra darbininkai. Prie to bur
žuazija užlaiko savo spaudos 
agentus, ir tarpe jų randasi 
lietuviški, kaip kad “Kelei
vis,” “Naujienos,” “Vienybė” 
ir visa eilė tautiškų-klerikališ- 
kų laikraščių, kurie visi gina 
išnaudojimo sistemą ir parduo
da darbininkų reikalus. Vadi
nasi, jie ardo darbininkų vie
nybę ir trukdo kovą už geres
nį gyvenimą. Bet taip ilgai ne
bus. Amerikos darbininkai 
persitikrins. ir iššluos pardavi- 
kus agentus iš savo tarpo. Ko
munistai pavyzdingiausiai to 
mokina. (Minimui 
buvo nepastebėję 
kovų, kurias vedė 
darbininkai 1934 
Francisco, Toledo, Minneapo- 
lip, pietinių ir Naujosios An
glijos valstijų.)

Dabar, sakau, brolau, kokią vėl reikia vartoti

prašalinti, kaip ir visa išnau
dotojų klasė panaikinta.

Šitokiu aiškinimu užrašiau 
“Laisvę” dvylikai “Keleivio” 
skaitytojų ir visi prašė, kad 
dar atsilankyčiau pas juos pa
sikalbėti. Jie buvo dėkingi, 
kad buvo nušviesta jų pačių 
pozicija.

Pasitaikė rasti vienoje.stu- 
boje 4 “Keleivio” skaitytojai,

kad prezidentas deda pastan- jįg pasaulyje tas pats skur- 
gas pagerinti darbininkų gyvė- das, išskyrus Sovietų Sąjungos 
nimą: jei kapitalistai norės, 
tai jie pasotins visus žmones; 
juk taip nebus visada; šalis 
turtinga ir prie . revoliucijos 
neprileis. Kad, girdi, ir komu
nizmas valdytų, tai bedarbės 
klausimo neišriš. ••

Palygink gi darbininkus, 
skaitančius revoliucinę spaudą, 
kaip jie sprendžia apie krizį, 
kapitalizmo subudavojimą, ir 
kaip tą klausimą riša monel- 
ninkų spaudos ricieriai, aiškin
dami darbininkams tuos pa
čius dalykus. Gaila, žiūrint į 
tuos jų skaitytojus darbinin
kus, kad jie klaidingai pro
tauja. Neiškenęs prašai tokio 
duoti kelias minutes 
savo mintis:

“Vienybė”, kaip 
jau bankrutavo. Jei

“Keleivis” ir kiti

išreikšti

žinoma, 
“Vieny- 
panašūs

i to pasekėjai turi tokią gerą in
taką lietuvių darbininkų tar
pe, tai kodėl jie nepajėgė iš
leisti dienraščius? Net Lietu
vos liaudininkų organas “Lie
tuvos žinios” yra daug mažes
nis už “Laisvę” ir “Vilnį”; o 
kiek ten apgarsinimų! O raš
tai kam verti?— Lietuviškos 
buržuazijos plepalai. Tu, bro
lau, sakai, toks pat esi darbi
ninkas, kaip ir aš; tu arba ki
tas toks darbininkas negali iš
siskirti iš darbininkų tarpo. 
Jūs galite skaityti “Vienybę,” 
“Keleivį” ir kitus savo klasės 
priešų laikraščius per tiek me
tų, kiek jau skaitėt, ir vis sto
vėsite ant to paties supratimo

ir su jais prisiėjo padiskusuoti laipsnio, štai mes, klasiniai su
valančią ir pusę. Vienas sako :1 sipratę lietuviai darbininkai, 
“Aš “Keleivį” skaitau suvirš turime du didelius dienraš- 
20 metų ir jis yra geriausias1 čius; mes turime dideles masi- 
laikraštis.” Kitas sako, kad'nes organizacijas. Mes turime 
kiekvienas giria savo tavorą.' apščiai pralavinę lietuvių dar- 
Trečias vėl numykė. Su jais J bininkų, kurių dalis rašinėja į 

. vartojau panašią metodą ir: laikraščius; jau vienas kitas 
ant galo pradėjo jie vienas ki- 1

3 naujus skaitytojus tame na
me, kuriame dalis jų buvo sve
čiai, nes skirtingus pridavė 
antrašus.

Plačiau pažymiu apie “Ke
leivio” skaitytojus todėl, kad 
juos atradau labiausia suklai
dintus, labiausiai nustatytus 
prieš komunistinį judėjimą. Ir 
todėl matau reikalą juo dau
giausiai vesti kovą prieš kelei
viškus . blofus. Michelsonas, 
“Keleivio” redaktorius, kada 
tai vedė kovą prieš religiją, 
bet dabar “Keleivį” davatkos 
juo labiau giria, nes jį ir 
tuvos valdžia įsileidžia, 
nėra baisus nei “dievui,” 
išnaudotojų klasei.

Lie-
Jis 
nei

Pas Vienybiečius

Po “Keleiviui” labai ypa- 
tingų skaitytojų atradau tik 
keletą “Vienybės” skaitytojų. 
Jie irgi viską mato blogą pas 
darbininkus. Jie giria prezi
dentą Rooseveltą ir jo progra
mą; šmeižia Sovietų Sąjungą, 
kad “ten badas, lavonai vo
liojasi po gatves.” Daug kalba 
ir kartoja, ir negalima perkirs- 

iti jų nesąmoningą kalbą. Čia 
strategiją. 

Keleivis,” Bandau nukreipti tokio kalbą 
‘ __ arba kokią klasę?—Darbinin- ant šios šalies ekonominio kri-

Geriausias pasekmes tu- kų ? Jeigu jis atstovauja dar-'zio ir viso pasaulinio krizio.
Keleivio” suklaidin- bininkų klase, tai jis turėtų I Nurodau bedarbę ir jos prie- 

tom aukom šitaip—nepaisyti, remti Komunistų Partiją, nes■ žastis. Nurodau tikslus kom- 
ką jie kalbą, bet smarkiai ir'klasių kovoje yra tik du fron- panijų ir valdžios naikinimą 

“Kelei-'tai: darbininkų ir kapitalistų gamtus turtų del pelno; gadi- 
leidėjus, kokią klasę jie klAsės. Jis taip kovoja už dar- nimą maisto produktų del pa- 

keno reikalus jie bininkų reikalus, kaip Vokie- • sekmingesnio pelno.
Sakau: Jūs turite tikė

ti, ką “Keleivis” rašo,

trumpai numaskuoti 
j vi o 
i atstovauja, 
i gina.

keleivieciai 
milžiniškų 

amerikonai 
m. — San

šioj ša- 
kurie ' lyj darbininkai pastatė fabri- 

ištobulino mašinas, pri-
tijos socialdemokratai, 

nes pardavė darbininkų reikalus-kus
apart jo jūs jokio kito darbi- po kelis sykius, atnešdami fa- taikytas smarkesniam gamini- 
ninkiško laikraščio neskaitėt, šizmo baisenybes. Tą patį pa- mui, bet tas pasitarnauja pel- 
Jei Rusijos darbininkai nieko darė geltonieji socialdemokra- nagrobiams, o darbininkams— 
negalį padaryti, tai jie turėtų tų vadai Austrijoj, Italijoj ir nedarbas. Pasaulis užkrautas 
pasilsėti, ir jų vietą turėtų už- kitur. Kodėl “Keleivis” pabė- produktais iš masinio gamini- 
imti buvusieji kapitalistai, jie go iš mūsų tarpo, kada jį drg. >mo tiek, kad kapitalistai nęga- 
turėtų įrodyt,' kad va mes Kapsukas numaskavo ? Todėl, [ Ii iškišti į marketus, o darbi- 
daug greičiau pagerinsim jūsų kad biznis prie to vertė; o tas ninkai, negaudami darbo ir ne
gyvenimą. Bet kur tu žmo- biznis ir pasiliko tik Michelso- turėdami pinigų, negali išpirk- 
gau, sakau, įrodysi, kad kapi- no ir Gegužio, kurie nuslydo į ti ir tų pačių pagamintų pro-

dešinę, tai yra> ginti kapita
lo sistemą. “Keleivis”' atsto
vauja tik savo biznio reikalus 
ir gina buržuazijos interesus. 
“Laisvė”, “Vilnis” ir visa. reVo-j

talistai būtų <ką nors gero pa
darę darbininkams? Štai čia 
Amerikoj darbininkai viską 
pastatė, padarė, o dabar be
darbė, badas ir vos dalis dar
bininkų dirba, o kapitalistai liucino spauda yra palaik

dūktų, šiandien jau jaunuoliai 
mato, kas dedasi dirbtuvėse, 
kurios sumodernizuotos su na
šesne gamyba, pritaikyta vis 

, del gausesnio pelno.
a Vienybininkai vis aiškina,

iš 
iš

tobulinta, įvesta skirtingais 
klausimais skyriai; “Laisvė” 
yra plačių lietuvių darbininkų 
minių laikraštis. Jei kunigai 
kovoja prieš darbininkus, tai 
mūsų spauda juos kritikuoja. 
Prieš žmogaus įsitikinimus mes 
nevedam užpuolimo kovą, tik 
aiškinam. Sovietų Sąjungoj 
valdžia nenaikina, neuždarinė- 
ja bažnyčių. Tai parapijonų 
dalykas. Vieni pradėjo pult 
“Vienybę”, kad tas, sako, “jū
sų laikraštis neteisingai ap
šmeižė mūsų kunigėlį ir para
piją.” Atsakiau, kad ir mes 
vedame kovą prieš “Vienybę,” 
nes tai darbininkus monijantis 
laikraštis; mes su juo nieko 
bendro neturime. Prasidėjo 
diskusijos. Pradėjau aiškinti 
krizį, bedarbę. Pradėjom kai-

darbininkus^ budavojančius so
cializmą. šiame momente juo 
labiau reikalinga sekti pasau
linė perspektyva, o ją nušvie
čia tik darbininkiška spauda, 
darbininkiškas judėjimas ir jo 
stiprėjimas. Užsirašyk, sakau, 
draugę, darbininke, “Laisvę”; 
pabandyk vienus metus ar pu
sę metų, o minėk mano žodį, 
kad tu pripažinsi tą teisybę, 
apie kurią čia tau minėjau.

Panašia metodą užrašiau 8 
vienybininkam po “Laisvę.” Iš 
“Vienybės” skaitytojų, reikia 
pripažinti, daugiausiai atsili
kę lietuvės moterys; jos kon
troliuoja savo vyrus ir nelei
džia užsirašyti “Laisvę.” To
kias moteris pavyksta perga
lėti Dr. Kaškiaučiaus aiškini- bėti apie sveikatą, mediciną, 
mais apie sveikatą. darkymą maisto.

Aš čia pažymėjau daugiau keletą Dr. Kaškiaučiaus svar- 
Vienybės” | besnių apie sveikatą straips- 

buvo'nių; įrodžiau, kad mūsų lai- 
labai kraštis nieko nerašo prieš pa-

i čius katalikus darbininkus. Įsi- 
gilinom labiau į sveikatos da
lykus, gamtos dalykus. Visi 
svečiai atydžiai klausėsi. Iš jų

apie “Keleivio” ir 
skaitytojus, nes su jais 
sunkiausias darbas ir 
daug laiko sueikvojo.

Pas Katalikus

Su kitų laikraščių skaityto
jais buvo lengviau, pavyzdžiui, 
“Saulės,” “Draugo” skaityto
jais. Tie skaitytojai mažai su
pranta arba visai nenuvokia a- 
pie klasių kovą. Prie to ir tų 
pačių savo laikraščių neskaito, 
ir neskaito del to, kad jie ne
patraukia: juose nieko nėra, 
apart mulkinimo. Vienok su
vargę darbininkai nuo bedar- 
bės-krizio taip pat smerkia ka
pitalistus, pelnagrobius, valdi
ninkus, kad jie tik rūpinasi sa
vo pelnu, o žmoniškumą visai 
pametę . . .

O kaip su parapijonais? At
galima jiems užrašyti “Lais
vę”? Taip, štai pasitaikė užei
ti į viejią namą, kuriame teko 
atrasti apie 24 svečiai. Sienos 
šventais paveikslais nukabinta 
ir stalai buvo įvairiais valgiais 
nuklota, žmonės visi švariai 
apsirengę, smagūs, blaivūs. At
siprašiau ir perstačiau, kąd 
dabar eina dienraščio “Lais
vės” vajus, nupiginta kaina, 
su laimėjimais tik naujiems 
skaitytojams. Perstačiau lai- 

I Krascio įuriių. vienas-Kitas pa- 
Istatė klausimus apie “Laisvę”; 
sako, ji šmeižia kunigus arba 
puola religiją, o kiti pastebė
jo jiems, kad kunigai mažai 
užstoja už darbininkus. Prisi
ėjo aiškinti, kad “Laisvė” pa-

užima • redaktorių vietas, 
“gramotnas” Michelsonas 
“Keleivio” ir jo kolegos 
“Vienybės,” “Naujienų” ir ki
tų stovi ant vietos. Tėvynės 
Mylėtojų Draugystė nubankru- 
tavo; SLA nekaip važiuoja, 
šliupo, Grigaičio, Jurgelionio 
suorganizuotos bendrovės nu-[kraščio turinį. Vienas-kitas pa
nešė lietuvių darbininkų sumo
kėtus pinigus. Tiek to, nepai
sant, kaip mes žiūrėsim tik į 
lietuvišką judėjimą, mes vis 
tiek apsupti bedarbės-krizio, 
kasdieniniu gyvenimu. Visa-

Perskaičiau 
f

Išpildžiau blankas; dar tre
čias paprašė užrašyti, o kiti du 
davė antrašus ir būtinai liepė 
atvažiuoti pasikalbėt, šie sve
čiai mane pavalgydino, man
dagiai išleido ir prašė vėl prie 
progos apsilankyti. Vėliau nu
važiavau pas tuos du, ir tiems 
greit pavyko užrašyti “Lais- 

(Tąsa 5 pusi.)

I PRANEŠIMAI IŠ KITUR

EASTON, PA.
ALDLD 13 kp. rengia prakalbai 

nedalioj, 10 d. vasario (Feb.) Easjxm,
St.,Baking Co. svetainėje, 36 N. 7 

2 vai. po pietų.
Kalbės drg. D. M. šolopfskas, iš 

Brooklyn, N. Y. Drg. Šo skas kal
bės svarbiais dienos kl 
tai: “Bedarbės ir Ka 
Šiame Krizui?” “Ar uz'W 
šizmas amerikoje?”, ir daugelis kitų 
klausimų bus išaiškinama. V/si būki
te.

Kviečia K isija.
(30-31)

simais, kaip
Bus Galas

ataus fa-

CLEVLLAND, O.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

panedėlį,. vasario 11 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Darbininkų Svetainė
je, 920 E. 79th St.

Šiame susirinkime bus išduotas ra
portas iš ALDLD 15 Apskričio meti
nės konferencijos. Taipgi visi nariai 
turime ne tiktai patys dalyvauti bet 
ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.
(30-31)

VAKARIENE-KONCERTAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

RENGIA
WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

SUBATOJE
VASARIO FEBRUARY

1935

Programoje dalyvauja garsūs dainininkai iš tolimų miestų: J. L Kavaliauskaitė, 
mezzo-sopranas iš Brooklyno; A. Višniauskas, baritonas, iŠ Bayonne, N. J.; 
Ramoškaitė, sopranas, iŠ Hartford, Conn. Bus geri kalbėtojai iš Brooklyno.
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Įspūdžiai iš Pereito “Laisves” Vajaus

| ti. Nieko nesakė, nes perdaug 
buvo įtemptas protas į piifaklio

Priemiesčiai

549,000

rūšies
512

tą masinį lietuvišką darb. ju-’ gandintai turėtų būt pasiųsti į'darbininkai 
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mes’ būna.
Kad ir mažiau susirinkimų 'Nežiūrint, kiek jiems laiko

ima nueit ir pareit, jie už tą

Tel. Stagg 2-299<5License L-1370

sant steigiamų mokyklų,

dienomis

iki 1

o
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kiekvieno gabumus, ar jis bei 
ji bus tinkami skleisti propa
gandą tarp atsilikusių lietuvių 
darbininkų. Tas parodo, kad

Paprastai per metų metus 
mes zulinamės organizacijose, 
susirinkimuose, parengimuose,

o

o'

a algas.
“Sovietų Sąjungoj

pasiskleistų. ■ T .
Organizacijose kyla vaidai, 

kai kur ir špygų kaišiojimas,

I 500 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas, apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite siuntini.

a
3

noje stuboje sekmadienį atra- visi prasilavinę draugai, tėi už^ai ant žydų.
dom pilną stubą kazirninkų: mėnesio kito daug literatūros mUOSe ŽUVO tr^S asmenys, 
du dideli stalai apsėsti pinak- parsiduotų, daug narių būtij Bet tš.s policininkas nėra 
lierių, ant sofos apie 8 paaugę' galima gauti, datig agitacijos žydas.

strategiją... Camdene labai 
apleistas lietuviškas veikimas.

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.

ir rašo lietuvių
mūsų judėjime

galėta bei sunaikinta.
A. J. Smitas.

šimtus naujų skaitytojų, jei 
žinotum jų antrašus. Jei ben
drai visų organizacijų nariai

specialiai taisomos.

JUOZAS
KAVALIAUSKAS#
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

majięs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
• Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

SKAITYKIT IR PLATIN;
KIT “LAISVĘ”

stubas, po butus, kalbėtis su
darbininkais. Aš tikiu, kad šis Kiti vajai daug būtų J.___ ___  I . ..................... .

Pati j Mes turime turėti daugiau

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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Telephone: Evergreen 7-0072 ’

DR. I COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1
nuo 5 Iki '7 vakarais

> Sekmadieniais nuo 11 
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

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

Nekuriu namai kia mūsų literatūros, 
mūsų žodžio, agitacijos.

vaikai kazyruoja, o ant grin- j pietkai, tik todėl, kad mes ne- 
dų mažiukai vaikučiai, ir tie 
kazyruoja. Vadinasi, visas na
mas paskendęs kazyrose. Pri
ėjau prie seno buvusio “Lais
vės” skaitytojo ir klausiu, gal 
užsirašysi “L.” ? Tik suniur
nėjo ir pareiškė, kad neturįs 
laiko skaityti. Jam ir atkirtau: 
jei jūs kasdien kazyruojat, tai, kalbiauja. 
suprantama, laiko nėra skaity-

(Tąsa nuo 4 pusi.)
vę.” Vadinasi, vienoj stuboj 
gavau 5 metinius skaitytojus.
Vėliau aplankiau veik visus ir 
tiksliai norėjau patirt, ką jie 
mano apie “L.” Visi gyrė, ir

x 4 labiausiai myli skaityt Dr.
Kaškiaučiaus straipsnius.

Nenumokite Ranka ant
X “Kryžiokų”!

Atsilankiau pas vieną
svės” skaitytoją, kad jis pava- 
džiotų pas kaimynus lietuvius.
Išėjova ir jis pirštu parodė: i .T T x ,,, . . ... . . N. J. teko gauti keletas naujų> “Ar tu matai tą namą skersai 
gatvę, va štai tą ? Sakau, taip. 
Tai kryžiokai gyvena, Kas, sa
kau, toki? Tai tu dar nežinai?

, Nugi, bažnytiniai, davatkos.
Pabandyk tu jiems užrašyti 
“Laisvę”! Aš sakau, eime, juk 
neišvys. Tas draugas pradėjo

„juoktis. Per prievartą reikala
vau eiti. įėjom. Iš apie 20 
“Laisvės” numerių radau tik 
apie 5 numerius, su kuriais ga- 

f Įėjau vesti agitaciją, daugiau
siai su Dr. Kaškiaučiaus 
straipsniais apie sveikatą. Su

sikoncentravau visus, gabumus.
Vyras nesipriešino, o moteris 
sako, tas laikraštis nepareis į 
josios namus. Perskaičiau tris 
Dr. Kašk. straipsnius, ir per 
vieną ir pusę valandos užra
šiau “Laisvę,” nes pataikiau į 
moteries ligos klausimą, kuri 
jau senai serga.

Iš katalikų yre gerų žmonių.
Jų jaunuoliai didžiumoj daug 
geriau kalba 
kalbą, negu 
jaunuoliai.

Phila. ir

■ įvertinam paties svarbiausio 
veikimo. Eiti pas žmogų į na
mus nėra jokia sarmata; ir 
policistas nesaugoja namų.

Pas mus dažnai būna taip: 
jei kuris veža veikimo vežimą, 
tai jam da vis krauna ir ra
gina, šmeižia, kandžioja, šuo-

J^oks Skirtumas Tarpe Amerikos Ir Sovietų 
Sąjungos Mainierių Darbininkų Gyvenimo 

i _ • *• I k

pade-Į algas gauna ir trumpesnes va
landas dirba, pagerindami 
kultūrinį gyvenimą.

“Pagal Amerikos valdžios 
apskaitliavimą, Amerikos mai- 
nieriai gauna tik pusiau tiek 
algos, kiek jie gavo 1929 m.

Amerikos mainierių 
tis yra sunki, šimtai tūkstan
čių jų visai nedirba. Kurie 
dirba,' tai visai mažai, bet 
sunkiai turi dirbt po kapita
listine sistema. Kam praeitą 
rudenį teko skaityt “Laisvėj”
korespondento. Požeminio ap- Sov. Sąjungos mainierių algos 
rašymą apie mainų darbiniu-1 kilo vis augštyn ir augštyn nuo 
kų gyvenimą, tas jau gali su-! 1924 rų. Laike pirmo penkių 
prast, kokis jų yra gyvenimas metų plano jų algos pasidvi- 
ir skurdas. Bet Sovietų Są
jungoj visai skirtingas mai
nierių darbininkų gyvenimas. 
^Pie Sovietų Sąjungos mainų

Philadelphijoj galima gauti j darbininkus aprašo A. Roches- Sovietų Sąjungoj

Vaikščiodami po namus mes 
greičiau pamatysim klaidas, 
daromas laikraštyje ir visur 
kitur.

Philadelphia šiemet vis tiek 
laimėjo vajų, nes jinai bendrai 
davė 3359 punktus.skaitytojų.

Kokia Bendra Išvada Iš Perei
to “Laisvės” Vajaus?

Per vajų gavau 60 naujų 
skaitytojų ir didžiumoj meti
nių; apie 87 prisiėjo atnaujin
ti. Padariau su mašina 3,647 
mylias. Agitacijos pasklei
džiau ir patyriau, kad prieš 1 
vajų ir visada reikalinga vaji- 
ninkams gerai apsiskaityti ne 
tik politika, bet ir šiaip įvai
riais klausimais, informacijo
mis, ir susitvarkyt savo kalbą. 
To neužtenka; dar turi greit 
pažinti žmogaus psichologiją 
ir greit pritaikyti metodą. Turi 
energiškai orientuotis, pasiro
dyt, kad tu esi ne koks vėpla, 
grabaliotojas. Jei tu jį neužin- 
teresuosi kuo nors, tai žmogus'nimosi rašyboj, literatūroj 
nenori klausytis. Nesileisk į organizacinio patyrimo, 
diskusijas apie religiją su ti- tiek, ką aš 
kinčiais, nes per vieną vakarą “Laisvės 
nepertikrinsi.

Daug žmonių prašyte prašo, 
kad tik vėl atlankytum juos. 
Dauguma net klausia literatū
ros, visokių informacijų. Bet 
vienas žmogus viską neatliksi.

Mūsų Klaidos ir Netikęs
• Veikimas

Lengviausiai buvo užrašyti 
lietuviams “Laisvę” tai prie
miesčiuos, nes lietuviai didžiu
moj vidutiniai gyvena Phila
delphijoj., išskyrus labiau ap
gyventas lietuvių vietas. Ten 
yia daugiau bėdaibių, labiau konferencijose su bendro fron- ......
suvargusių žmonių. Daugybė jEo obalsiais, linijomis, visokiais aprašyti, 
biednai gyvena. Keletą. atia-| nukryp|majg, vįeną

, svarbiausią dalyką tai mes vi- savikritikos, organizacinės kri-
1 P d k .sada neėmSm j atydą—eiti po tikos, veikimo kritikos.

Nepaisant žmogaus įsitiki
nimų, bedarbė, vargas, badas, 
rūpestis verčia jieškoti visoke
riopos rodos. Vieni keikia A- 
meriką, kiti keikia politikie
rius, grafterius. Kiti iš despe
racijos geria, nepaisant kokius 
svaigalus nusitvėrę.

Gaila žiūrėti į tuos žmones 
darbininkus, 
mažose gatvėse skylėti, kiauri, 
dvokianti viduj. Vaikučiai iš
blyškę, pageltonavę, purvini, 
apdriskę, išalkę, žiūrėk į mo
tiną, išdžiūvus kaip šaka, ner- 
vuota, liguista vargšė. Klausi, 
ar gauna pašalpą iš miesto.! 
“Kur tu gausi? Jei politikierių 
turėtum, tai dar gal šiaip taip 
išmaldautum”. . . Suprantama, 
•tokiems tai nors imk ir siųsk 
“Laisvę” uždyką, bet tada lai
kraštis neišsilaikys.

Pas Biznierius

Teko daug smulkių biznierių 
pereit ir jų dalis užsirašė 
“Laisvę,” nes krizis ir juos pa
lietė. Nepaisant, kad krizis, 
sunkiau laikraštį užrašyti, bet 
žmonės interesuojasi politkia, 
nori patirti, prie ko pasaulis 
prieis. NRA nieko nedavė, o 
juo labiau iš smulkių,biznierių 
atlupo stambusis biznis, ir dau
gelį jų privedė prie bankruto. 
Abelnai žmonės žingeidauja 
dabartine situacija.

N. J. Valstijoj

sveikata ir gyvastys. Sovietų]voliucinio darbininkų judė- 
Sąjungoj tik šiais metais išlei-' 
do nuo 30,000,000, iki 40,000,- 
000 rublių del pagerinimo 
mainų, apsaugojimo darbinin
kų nuo visokių nelaimių ir 
duoda darbininkui pilną moks
lą, kaip • sveikatą užlaikyt, 
kaip save ir kitą nuo visokių 
nelaimių apsaugot, ir tuo pa
tim apsaugot visą darbininkų 
turtą ir jų nuosavybę.”

Vitkus.
(Iš Anglų Spaudos)

jimo. Jų persikraustymui* 
reikalauja, kad kongresas ; 
paskirtų $2,500,000.

DIDELIS NUPIGINTAS ’
Dviejų dolerių vertes knygų

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.

Vokietija Ginkluojasi, 
Nepaisant Tautų Lygos
LONDON, — Anglija ir 

Francija sutinka, kad Vo
kietija galėtų derėtis su jo
mis ir kitpmis -valstybėmis 
delei apsiginklavimo, jeigu 
Hitleris sutiktų prisidėti 
prie Tautų Lygos. Bet. hit
lerinė valdžia šaltai žiūri į 
šį “geradaringą” pasiūlymą 
ir savaimi visais garais gin
kluojasi.

gubino, o 1933 m. 10 nuoš bu
vo pakelta.

“Bet Sov. Sąjungos mainie
rių algos tai tik dalis istorijos, 

į mainierys
I apserga arba jį sužeidžia ir 
prisieina eit į ligonbutį, jis 
yra aprūpintas su visa medi- 
kale pagalba. Prie to, dar jis 
gauna 75 nuoš. roguliarės al
gos, jeigu ženotas, o jei pavie
nis—gauna 50 nuoš. regulia- 
rės algos. Jeigu ligonbutis 
sužeistam darbininkui jau ant 
toliau nereikalingas, tai visą 
laiką, pakol pilnai pasveiksta,! 
gauna veltui visą medikalę! 
paganą ir jau pilną algą 'lu R s lf Eina T |į 
sugrįžta vėl | darbą. j ; .•

“Gyvenimo namai Sovietų ebimams rabnkantams 
mainieriams yra arba veltui) 

ku- ^r moka labai mažai. Elektra,1

į ter sekamai:
“Sovietų Sąjungoj mainie- 

„i'iiai dirba vienuolika (11) mė-
mestųsi į vajaus darbą, tai la-jnesL], bet gauna mokėt už 12 
bai lengvai būtų galima sek- rnčnesių (mėnuo su apmokama 
minga planą sutaisyti—labiau-1 akacija). Kuomet mes tą pa-

- • ” — ’ • • ■ sakom Amerikos mainieriams,
tai jų plaukai ant galvos at
sistoja. Amerikos mainieriai 
užlaikomi pašaipinių įstaigų, 
kur juos laipsniškai badu ma
rina. Sovietų Sąjungoj mai
nų dūdos bliauna dieną ir nak
tį, ištisus metus, apart valsty
binių šventų dienų, kuoęnet 
Amerikoj a p s k a i t.liuojama 
apie 200,000 mainierių, 
riems visai nėra vilties gaut 
darbą po kapitalistine sistema.

“Sovietų Sąjungoj bedarbės 
nėra. Laike penkių metų pla
no, mainų darbininkų skaičius 
paaugo nuo 290,000 1928 me
lais iki 550,000 1932 metais ir 
didelis mainų darbininkų skai
čius paaugo laike antro pen
kių metų plano. Sovietų Są
junga stovi ketvirta anglies 
produkcijoj pasaulyj. Tik Am
erika, Anglija ir Vokietija pa
gamina daugiau anglies, kaip 
Sovietų Sąjunga.

“Sovietų Sąjungoj anglies 
produkęija paaugo 150 nuoš. 
laike pirmo penkių metų pla
no ir tikimasi paaugsiant 235, 
nuoš. į penkis metus, tai yra'kams prieš 1917 m.
nuo 1932 iki 1937, su ati'dary-l “Dabar mainieriai turi pilną 
mu 178 naujų didelių mainų, i progą gavimui mokslo, kultū- 
I pabaigą pirmo penkių metų^'os aktyviškumui. Mainieriai 
plano, 65 nuoš. anglių mainos turi savo kliubus, teatrus ir 
buvo sumechanizuotos, bet]lutas pasilinksminimo vietas, 
mašinos darbininku iš darbo Tą viską kontroliuoja unija, 
neišmetė, kaip kad llapitalis- Sovietų Sąjungoj apie 77 nuoš. 
tinėse valstybėse. Sovietų Res- mainierių priklauso prie mai- 
publikoj darbininkai džiau- nU unijos, kuri turi 
giasi, matydami mašinas atei- narių 857 mainose. Vien tik 
nančias jiems į pagalbą. Maši- rūdų mainose ir tos 
nos jiems palengvina fizinį1 mainierių unija turi 140,000 
darbą, padaugina produkciją, ] narių.

1 “Sovietų Sąjungoj mainos 
Keliose 

mainų mainose Uralu srityje po žeme! 
jau dabar dirba taisoma virtuvės ir valgyklos’ 

tik 6 valandas į dieną. Ame- (“dining halls”), kad darbi- 
rikos mainų darbininkai dirba’ninkai galėtų šiltą valgį gaut.
8 valandas, bet didesnis jų]Jau 17 mainų turi minėtą įtai- 
skaičius dirba 10 ir 12 arba.symą, kitose vietose statoma 
ir daugiau valandų. Amerikos 1 prie pat mainų restauranai,

kurie būna atdari dieną ir nak
tį, kad mainų d’arbinipkas, ne
žiūrint kokį “shift’ą” jis eina į 
darbą ar grįžta iš darbo, ga
lėtų gaut šiltą valgį.

“Sovietų Sąjungoj kultūrinis 
aktyviškumas milžiniškai au
ga. Mainų industrijos turi 7 
mainų mokyklas, kuriose mai- 
nierius mokina, kaip apsisau
go!, nuo visokių nelaimių ir 
tūkstančiai mainierių mokinasi 
augštešnio mokslo ir platesnio 
mokslo hpie mainų darbą.. .

“Amerikoj kapitalistai ma
žina mainų išlaidas, darbinin
kus stumia į pavojingus’ dar- 

| bus, mainas apleidžia. O tas 
viskas daroma, kad padarius 
daugiau pelnų. Jie nėžiūri, ko
kiam pavojuje darbininkų

šiai padėti sutaisyti antrašus, 
('nurodyti žmones.

Reikėtų turėti visų lietuvių 
organizacijų antrašus; visų 
kliubų, draugijų, parapijų, o 
būdus galima rasti juos gauti.

Darbininkiška spauda yra 
didžiausias įrankis organizuo
ti, šviesti ir rengti atsilikusius 
lietuvius darbininkus į mūsų 
revoliucines organiza cijas. 
Mums reikia savitarpinio lavi- 

ir 
Tai 

patyriau šiame 
vajuje.

Kad vajus pratęstas i'ki ge
gužės mėnesio, tai aš irgi duo
du žodį: dar naujų skaitytojų 
gausiu, ir jų galima gauti vi
sada.

Vajus man šiemet nepatiko 
tuomi, kad jis daugiau buvo 
paremtas ant punktų gaudy
mo, o ne ant naujų skaitytojų 
jieškojimo.

Kuomet užimtas visokiais 
techniškais darbais, tai nėra 

> ganėtinai laiko gerai įspūdžius

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

skite 50c. šiuo antrašu:

Mūsų spaudos vajai ir visi 
j pasek- 

mūsų darbas būtų daug svar- rningesni, jei jie būtų vedami 
besnis, daug reikalingesnis, ' organizuotai pačiu organizaci- 
daug sėkmingesnis, negu visi jy> jų apskričių. Kontestus tu
kinėti veikimo būdai. Vietoj r6tų vesti platus organizuotas 
eiti į mases, mes jų bijom ar-Į kūnas. Ypatingai ALDLD kuo- 
ba nenorim su joms susisiekti. I pos, jų apskričiai. Turėtų būti 
Dabar galima kalbėtis su dar- Į sudaryta grupė propagandistų, 
bininkais; jie laukia mūs, lau- Mūsų darbininkiškos organiza- - . - — . - i i • i .... . . ° uaiMQ, jj<xM.<xu£in<x piuuunuj^j

’ au ia cijos ir jų nariai turėtų ateiti sutrumpina valandas ir pake-Į 
į pagelba, sudaryti antrašus p 

Jai kaip gi mes išbudavosim 1 gyvenančių lietuvių. Propa-

dėjimą, neturėdami plataus apielinkes padėti vietiniams 
kontakto su lietuviais darbi- Į draugams. Organizacijos turė- 
ninkais ?

Ar mes priauklėjom savo or
ganizacijų narius apsčiai prie 
tokio darbo? Ne. Vajaus prak
tika aiškiausiai įrodė tą faktą.
Klasinis draugų supratimas,
J.---------f, V. . V. V... . VVkJ, kJWTi.

labai mažam progrese. Nerei- Į faktas, būtent, “Laisvės” ma- 
kia čia jokio pasigyrimo: susi-’siniai piknikai, bankietai. Jei 
rinkimų eiga, tvarka parodo visi dirba, milžiniškos pasek-

tų padengti lėšas. Kur finansų 
nėra, ten turėtų pagelbėti 
“Laisvė.”

Skiriamos dovanos nėra 
praktiška. Mes visi perdaug 

J pasitikim ant kelių draugų 
kaip ir visas supratimas, stovi .triūso. Tatai parodo geriausias

mainieriui prisieina eit apie 
valandą laiko į mainas, ir tiek 
laiko pareit, už ką negauna 
mokėt.

“Sovietų Sąjungoj mainų 
darbininkai gauna mokėt’nuo | 
to laiko, kada jie į mainas 
įsileidžia arba į “driftą” įeina.

su barniais, bet daugiau veiki- f - -
, . . mo ir kreipimo domės į vaikš- gauna mokėt, jų 6 valandos

mes dar neturime kiek rei- čiojimą po stubas. Susirinki- 
kiant pralavintų kadrų, nepai- mai turėtų būti tik raportų 
sant steigiamų mokyklų, jei vieta, pasitarimų vieta, savi- 
nėra noro lavintis ant toliau. 1 tarpinio lavinimosi vieta. Nuo 
Daugelis iš mūsų trinasi po 20 į to mūsų veikimas daug sus.fi- 
metų judėjime ir. jokio progre- prėtų ir daug priešų būtų nu- 
so nepadarė nei rašyboj nei li
teratūroj.

Po visus miestus, tiesa, yra 
šiek tiek pralavintų draugų | 
grtfpė, gerų agitatorių, propa-' 

Teko nuvykti ir į N. J. valsti- gandistų. Ar jie eina po stubas 
ją su viėnu draugu. Burlingto- jieškoti skaitytojų, narių, ar 
ne atradom lietuvius visiškai; platina literatūrą ? Ne. Mes vi-

Žydu Skerdynė Algerijoj
Setif - mieste Algerijoj, 

jFrancijos valdomoj afriki- 
nėj kolonijoj, vienas girtas 

j . .. .. . , Ipolicininkas pašovė arabąsias darbas vaikščioti po stu1- f • • r> i i • bas labiau prasilavinusi^ ^elvl- Paskleista gandai, 
draugams. Jei Komunistę.Pa^'K P^imnkas^ zyd^s; 
tijos nariai leistųsi po stubas ir lr tuojaus pradėta užpuoli- 

--”L Susikirti-

atsilikusius nuo progreso. Ten'si esame toki, perdaug atside-l 
anksčiau d. Reikauskas aprin-idam vienas ant kito. Svarbiau1-j 
ko senus skaitytojus ir gavo 
du naujus sulig vietinių drau
gų nurodymų.

Buvom Camdene, N. J. Vie-

po žeme ‘išbuvimo skaitosi 
darbu. Taipogi, valandos dar 
trumpesnės,, kuomet prisieina 
mainieriui dirbt šlapioj darbo 
vietoj, arba prastesnėj vietoj.

•
“Amerikoj NRA neva pri-j 

taria. 7 valandų darbui mai-l 
nose, bet mainų išnaudotojai 
reikalauja tiek'pagamint, kiek 
mainierys pagamino 8 ar 10 
valandų dirbdamas, kad jų 
pelnai nesumažėtų, bet dar 
padidėtų. John Lewis, UMWA 
viršininkas, prižadėjo mainų 
savininkams sakydamas: ‘su
trumpinimas darbo dienos ne
sumažins darbingumo neigi♦ 
produkcijos’. *

“Šitokia skubinimo sistema 
nėra žinoma Sovietų Sąjungoj. 
Mainų savininkų ten nėra. Jei
gu S. Sąjungos mainieriai dau
giau pagamina, tai didesnes

WASHINGTON. — Roo- 
kūras apšildymui namo, miesto sevelto valdžia planuoja iš- 
patarnavimas ir kiti , namų kelti į sodžių apygardas, to- 
reikmenys veltui, už tą viską b nuo miestų tas pramones, 
mainieriai visai nemoka. Dar- kurios tedirba tik dalį laiko, 
bininkai taip pat 
darbines drapanas, 
“fools” (įrankius) 
Tą viską aprūpina 
kurioj darbininkas

“Nauji namai, 
skalbyklos, vaikų 
yra statomi aplink mainas, di-' 
dele suma pinigų yra skiriama 
tam darbui kas metai ir kas j 
metai. Naujos socialistinės 
darbininkų kolonijos statomos' 
visur, su visais moderniškais; 
parankamais. Tas viskas ne-j 
buvo žinoma mainų darbiniu-,

gi gauna'Nori apsaugoti tokius fab- 
apsiavima, I rikantus nuo unijinio ir re- 
ir šviesą.Į 
industrija, į 
dirba. i i 
maudynės,1 

darželiai.

Tel. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 

kampas Inman St., 
arti Central Skvero, 

CAMBRIDGE, MASS.
OFISO VALANDOS:

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

10-12 ryte

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 

nam reikale. Kainos žemos 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
f ______________ 1

ADVOKATAS 
J. GEORGE LIPSIUS 

ir investigatorius
C. W. BENSON 

persikėle raštinę j sekančią vietą: 
1324-30 Lincoln-Liberty 

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

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STORES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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NE WY0RK0 IR APIELINKES ŽINIOS
Kriaučių Lygos Balius '

I

A.C.W. lietuvių 54 skyriaus LORIMER RESTAURANT

Korn. Part, šeštoj Sekcijoj 
bus Labai Svarbios Lekcijos

Komunistų Partijos šešta 
Sekcija, Williamsburghe, kas 
sekmadienis turės labai svar
bias paskaitas ir prelekcijas. 
Per visą vasario mėnesį, kas 
sekmadienis bus prelekcijos 
Italų Darbininkų Svetainėje, 
125 jBoerum St. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Sekamos paskaitos 
įvyks:
10

Lygos bus labai geras vakarė
lis. Jis įvyks šeštadienį, 16 d. 
vasario, 7:30 vai.
“Laisvės” svetainėje, 
rimer St., Brooklyne. 
ne tik taip vakarėlis, 
nas iš geriausių.

LIETUVIŲ VALGYKLA
Visokių Rūšių Šviežūs Valgiai, Gaminami Lietuvišku

Taipgi ir Amerikonišku
Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

! * i 1 7 .’ >
jo, ko nepametė, to ir gavo.. .

Delegato raportas priimtas 
ir nutarta, kad niekur jokių 
viršlaikių nedirbtų. Rodos, ge
ras nuosprendis padarytas ir 
turėtų kriaušiai jo prisilaikyti.

Iš nekuriu įstaigų išklausyti 
pranešimai ir priimti. Iš kelių 
įstaigų raportų nebuvo galima 
išklausyti, nes jau. buvo vėlus 
laikas, kame veik visą ^vakarą 
užmušė Petronių klausimas,; 
Aš bent netikiu, kad i rastųsi 
bent vienas lokale > žmogus,■> 
kuris taip savo “aš” pasista
tytų, kaip1 Petroniai. O juk ka- 
‘da Petronis buvo*'unijos ivir- 
šininkds, ■ buvo/ ir -darbdavys, 
turėtų žinoti, kad ne jo vieno 
reikalas tik1 lokalui turi apeiti, 
bet visų kriaučių. Bet kur tau. 
‘/Aš,” pirma, o paskui kiti. 
Jeigu visi taip imtų kiekvieną 
lokalo susirinkimą demons
truoti, tai kur jau mes kriau- 

• • • 1 ' T y -1 • V • V -11

vakare, 
419 Lo- 
Tai bus 
bet vie- 
šokiams

grieš geriausia orkestrą, vado
vystėje Charlie Kwarreno.

Koncertinės programos iš- 
pildynie dalyvaus Aido Choro 
Merginų Ensemblis, solus dai
nuos A. Višniauskas, iš Bayon- 
nės, ir kitos dailės spėkos.

Įžanga į šį vakarėlį bus tik
tai *25 centai jypatai ir dar prie 
įžąngbs bus ! laimėjimui labai 
puiki lerųpa. Reiškia, kas nors 
už įžangos tikietą dar laimės 
taip.ilabai naudingą dovaną.

JLa........................................ — - ■ ' ■ ... . .

IB
DIDEUS VEŽIMAS MEDAUS

“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius
4*

Judį “Dono Kazokai”
Greenpointo Komunistų Par

tijos kuopa ruošia rodyti So
vietų Sąjungoje gamintą labai 
gęrą jūdį “Dono Kazokai.” 
Vaidinimas bus trečiadienį, 6 
d. vasario, 8 vai. vakare, New 
National Hali, 261 Driggs Av.,

pasirūpinkite Brooklyne.
Visi darbininkai privalo pa

matyti šį paveikslą, nes jis la
bai svarbus. .Prie to jūs savo 
dalyvavimu paremsite Komu
nistų Partijos Greenpointo 

i srities 
j sekciją, kuri turi užlaikyti dar- 
; bininkų centrą. Visi ir visos 
ateikite. Nepamirškite, kad ju- 

! d is 
re,

Meno Sąjungos III Apskričio Matykite Sovietą Gamintą 
Konferencija ir Balius 1

Sekmadienį, 10 d. vasario, 
“Laisvės” name, Brooklyn, N. 
Y., įvyks menininkų Trečio 
Apskričio metinė konferenci
ja; jos pradžia bus antrą va
landą po pietų. Jeigu apskri
čio vienetai dar nėra išrinkę 
delegatus, tai
atlikti jų rinkimą kuogreičiau- 
sia. Delegatų skaičius nėra 
nustatytas—juo daugiau pri
siusite jų, tuo bus gyvesnė 
konferencija. Meno darbas yra 
didelis, ta’d menininkų'susirin-( kuopelę, kartu ir tos 
kimas turi būti nemažas.

Konferencijai pasibaigus 
Tradicijos Ameri- prasidės linksmas vakarėlis ir;

i šokiai. Bus gera meniška pro
grama, dainuos: Aido Choras, 
Newark© Sietyno Choras, Į 
Great Necko Pirmyn Choras

d. vasario: Bendras Fron
tas ir Pasekmes Saaro 
balsavimų, kalbės drg. G. 
Siškind, distrikto apšVie- 
tos vedėjas.

d. vasario temoje: Revoliu- j
- cities

kos Darb. Klasės, kalbės 
drg. A. Bimba, “Laisvės” 
redaktorius.

d. vasario apie bedarbių 
reikalus, kalbės drg. I.
Amteris, generalis sekre-įždės Merginų Sekstetas, 
torius Bedarbių Tarybų.

Taigi matote, kad bus labai 
svarbios pamokos. Visi ir vi
sos ateikite į šias pamokas.

bus tik trečiadienio vaka- 
ukrainiečių svetainėje. -

Kompartijos Kuopa.
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Taigi;visi- ir visos esate kvie- 

čianfi; nfebžniirŠti, kad šis taip į 
puikus} jy^arėlis bus vasario T
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Dailininko Ig. ■ Banasevičiaus 
Yra kūrinią Paroda 

šiuo tarpu Academy of 
lied Arts patalpose (349 
86th St., New York City)
siasi Ignoto Banasevičiaus— 
dailininko tapytojo—piešinių 
paroda. Banasevičius yra ga
bus piešėjas ir jau spėjęs ge
rokai pasirodyti su savo kūri
niais svetimtaučiuos. Jis, beje, 
yra nariu John Reed Kliubo ir 
eilės kitų artistų organizacijų.

Į parodą įėjimas veltui. Ji 
tęsis iki 10 d. vasario mėne
sio. Valandos: nuo 1 iki 5 
p. p. ir nuo 7 iki 9 v. vakaro 
kiekvieną dieną. Sekmadie
niais uždaryta.

Visi lietuviai darbininkai Į kokis geras LaGuardia,-jis net 
kviečiami atsilankyti ir pasi- ’ viešbutį parandavojo bena- 
grožėti mūsų dailininko me
niškais darbais.

“Naudokite Medų Vietoj Cukraus,”-
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

• KAINA: Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

LDS pirmos kuopos susirin
kimas įvyks ketvirtadienį, va

šiai nueitume. Kad išrišo loka- sario 7 d., kaip 8 vai. vakare, 
lo valdyba, patvirtino Joint 
Trade Boardas, ir, rodos, tu-' 
retų' pakakti. Bet ne, “aš” 
mat, didelis vyras, “aš” daug 
žinau, o turiu kelius frentus, 

Bus ir minkštų gėrimų, j kiai puola LaGuardią ir jo ad- įaį parodysiu, ką galiu.. . 
už neišvalymą 

sniego. Bušų ir traukinių kom
panijos užtat gražaus pelno 
turi, nes kiekvienas stengiasi 
važiuoti.

ir Elizabeth© Raudonos žvaig- Nuostolių už $5,000,000
Lai- 

svės” svetainėje tokio vakarė- bja, kad jie pereių savaitę tu. 
lio dar nėra buvę. ir?j() mažiausiai $5,000,000

Vakarėlyj bus užkandžių, nuostolių iš priežasties sniego,! 
kuriuos pagamins Aido cho- J neišvalymo gatvių. Jie smar- 
ristės. ~ 
Viskas bus prirengta pagal ministraciją 
darbininkišką skonį. Įžanga ' "
tik 25 centai ypatai. Šokiai 
prasidės 7 vai. vakare. Šokių 
orkestrą—A. Balchens.
Kviečia Menininkų Apskritys.

Brooklyn© biznieriai skęl-
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Yra labai svarbu, kad visi 
kuopos nariai atsilankytų. 
Nors dar žiema, bet vienok 
jau laikas daryti gerus įneši
mus del pavasario ir vasaros 
sezonų veikimo.

Draugės ir draugai, kurių
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Viešbutis Bedarbių Laikymui
LaGuardijos valdžia nuran- 

davojo seną sukrypsį Mills Ho
tel No. 1, ant Chrystie ir Ri- 
vington gatvių, New Yorke, 
kur suvarys apie 600 benamių 
bedarbių ir juos ten užlaikys. 
Miestui į mėnesį ten bedarbio 
užlaikymas atsieis $15.90, tai 
yra ant $5.10 mažiau, negu 
kad išduodama pašalpa. Po
nas S. Howe sako: “Matote,

Kalbės Drg. Browder
Nedėlioję, 10 d. vasario, 8 

v. vakare, St. Nicholas Palace, 
69 W. 66th St., New Yorke, 
kalbės drg. E. Browder, Ko
munistų Partijos generalis se
kretorius. Tai bus atviras Ko
munistų Partijos nariu susirin
kimas, į kurį yra šaukiami vi
si nariai ir bus adaros durys i 
simpatikams. Drg. Browder, 
kalbės apie Darbo Partiją, ku-' 
rią manoma šioje šalyje suda
ryti iš visų darbininkų organi
zacijų, unijų ir partijų.

miams.” Taip atrodo tiktai iš 
paviršaus žiūrint. Kiekviehas 
supras, kad ten bedarbių val
gis, gyvenimas, bus labai blo
gas, vargingas, tikra katdj’ga. 
Jie bus kaip koki kaliniai. At
siradus sniegui ar kitokiemš 
darbams juos varys dirbti.

Pamatykite svarbiausi iš visų revo
liucinių veikalų, kuriame paskelbiama 
visų darbininkų ir jūrininkų teisės.

“Sailors of Catarro”
Civic Repertory Theatre 

14th St. ir 6th Ave. 
Vakarais 8:45—Dienoms Antr. ir 
Subatom 2 :45—TIKIETAS 30c.

Apiplėšė Daktarą Ofise
šeštadienį vakare į Dr. C. 

J. Noonan raštinę, 56—8th St., 
Brooklyne, įėjo vienas žmogus 

•ir paprašė apžiūrėti jį. Kada 
daktaras apžiūrinėjo “pacijen- 
tą,” tai tuom kartu įėjo dar 
du vyrai ir vienas išsitraukęs 
revolverį daktarui prisakė ran- 

I kas iškelti. Kada jie iškratė jo 
kišenius, pasiėmė apie $100, 
nukabino laikrodėlį, tai tada 
vagiai daktarą pririšo prie kė
dės ir patys pabėgo. Daktaras 
ilgai buvo pririštas, šaukėsi 
pagelbos, daužėsi, kol apačio
je kaimynai išgirdo ir atėję jį 
paliuosavo.

29-tas METINIS 29-fas

BALIUS
RENGIA '

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ
Įvyks Subąto j e

9 d. Vasario (Feb.), 1935
LIET. AM. P1L KLIUBO SVETAINĖJE

80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
t ( f

Kviečiam visus Brooklyn© ir apielinkės lietuvius
■ atsilankyti.

Pradžia 8 valandą vakare.

įžanga 40c.; iš anksto perkant tikietą 30c.

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

WILLIAMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y.

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

<!>Mano supratimu, kad ypa 
tiškumus, mes, kriaučiai, ture- • duoklės yra užsivilkę, prašomi 
tume, padėti į šalį, o rimčiau ateiti kiek anksčiau. Taipgi, 
lokalo susirinkimuose pasvars- - .

* tyti apie algų skalę, kurią pla-1 kraustę į naują gyvenimo vie- 
nuoja mūsų unijos viršininkai i tą, būtinai ateikite ir praneški- 

I ant narių užkarti. Bet neuž- te naują adresą.
•Jmušt laiką veltui tik todėl,

■ kad pasirodyti save “labai iš- 
mitingu.” Taip mes, draugai 
kriaučiai, netoli važiuosime.

Pasėkoj ’ to beverčio triukš- 
mavimo, bevertės ambicijos 

svarbūs 
,■ pranešimai iš unijos įstaigų,

------------ ------------ Taipgi, 
'tie draugai, kurie esate persi-
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Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 
nuq 6 iki 7:30 vai. vakarais. 4>

past- , 
ver-bonais $1,456,000 

paspruko. Dabar vienas 
darbininkas ant Park 
stoties, tarpe bėgių, su-

Atrado Tik Krepšį
Sausio 28 dieną vagiai 

grėbė 
tės ir 
IRT 
Place
rado tiktai nuo tų bonų krep
šį. Visur paskelbti bonų nume-į kėlimo, palikti keli 
riai ir jie apšaukti negerais 
bet jau daug kartų buvo atsiti- nieko nepakalbėta apie algų 
kę, kad.“negerį” bonąi arba ska’lę, kurią šiomis dienomis 
pinigai 
eidavo lygiai su gerais.

Kuopos archive dar randasi 
daug narystės paliudymų, ku
rie dar neturite paliudymų, 
būtinai ateikite ir atsiimkite, 
nes yra labai svarbu turėti pa
liudymą. .•

J. Visockis, Sekr.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS

Ona Jonavičjenė, 49t mėtų, 
i, kaip ve Lindberghų, unijos viršininkai svarsto Wa- 53 Diamond St., mirė vasario 

shin'gtone, o juk tie klausiniai 1 d- 'd, Midos vasario 5 d. iš 
paliečia visus'kriaučiuš, nė vie- Panelės Apreiškimo bažnyčios 
J* 1- A( J— Ty •_ -1 -1 i • i Tnn a

į visų kriaučių reikalai, reikalas 
Petronienės, mat, už vis svar
biausias, kad ji’dabar negalės 
paglemšti’ iš kitos darbininkės' 
visa darbą. c v C

Ch. Naciunskas,
54 Skyriaus oficialis koresp. j

Iš Atsibuvusio Kriaučių 
Metinio Susirinkimo

(Pabaiga)
Tiesa, kad Petroniai dabar 

virto “kovotojais,” jiems pri
klauso “kreditas.” Tik visa 
bėda, kad jie tada kovoja, ka
da unija dalyką sutvarkė, o 
pirma tylėjo ir džiaugėsi lai
me, kuomet toji jų laimė Za
leckienei buvo ašaros, kuri tu
rėjo nuėjusi į dirbtuvę ' sėdėti 
per dieną ir žiūrėti, kaip Pet
ronienė dirba susikavojusi 
darbą po mašinomis, kad nei 
dalytėlė jo netektų sesei Za
leckienei. Tiesa, net atsidūrė 
į “Naująją Gadynę” su savo 
“skriaudomis,” ir šmeižė loka
lo valdybą, kad ji negera. Su
prantama, kad “negera.” Kaip 
ji bus gera, kad liepė duot da
lį darbo ir kitai darbininkei. 
Jeigu būtų lokalo valdyba vi
sai Zaleckienę iš darbo išvijus 
ir Petronienei pavedus pasiim
ti ir tuos likučius, tada ir Pet
ronis ir jo žmonelė b‘ūt sakę:

j “O, kdks delegatas puikus! Č), 

koks tas ‘Ekzakutivi Boardas’ 
geras!” Bet dabar tie nelabie
ji ėmė ir padalino darbą, ku
rį padarius visgi dar Petrohie- 
nė pasidarys virš 30 dolerių, 
o antroji* apie 20. Kas nori 
tuo klausimu padaryti išių, tai 
lai daro, o kriaušiai ne,maži 
vaikai, jie įvertins tuos, ku
rie ką gina ir ko nori mūsų 
lokale. k

Tiesa, atsirado keletas, ku
rie verkšlendami sakė: “Kas 
gi gali eiti į lokalo valdybą 
skųstis, kad ten jokios teisy
bės nėra, kad ten tik politika 
'varinėjama.” Puiki politika 
ar ne? Bet nepaisant tūlų, gai
lių ašarų ir verksmų, Petronie
nės reikalas paliktas, kaip lo
kalo valdyba patvarkė. Kaip 
ta patarlė sako: “Ko jieškojo,' 
tb ir gavo.” Petroniai jieško- 
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NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St. 4>
4»
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Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

na kokią ypatą. Bet kas tie i J°no kapines.
Lietuvių apeigom rūpinasi 

graborius J. Garšva.

Laisnuotas Graborius

5
660 GRAND ST., BROOKLYN, N. y

3

Trumpos Žinutės
Marion Metowitz reikalauja 

nuo savo vyro $50,000 alimo
ny. Sako, kad ji apsivedė su 
juom 1920 metais ir puikiai 
sugyveno, bet vėliau jis įsimy- 

kuriomsĮėjo “pacijentes,’ 
plaukus gerbinėjo.

tėvą S.
McCombs

. Sūnus suareštavo 
Rosenfieldą, 1490
Rd., New Yorke. Jis pasekė tė
vą, kuris po antrašu 1610 Mer
maid Ave., New Yorke, turėjo 
kitą “motiną.” Rosenfield su 
antra pačia apsivedė pereitą 
gruodžio mėnesį.

1934 metais veltų medicinos 
egzaminavimo“ punktą Beth 
Moses ligoninėj,1 ;Stuyvesant 
Avė./ aplankė virš 60,000 žmo«- 
nių, kurie>neturi kuom pasimo- 
kėti daktarams/ i • • i ‘ r > -: -

Pranešimas
GERA PROGA

Užlaikau restaurąntą ir barą. To
je vietoje restaurantas laikosi jau 
per daugelį metų, dabar laikant alų, 
biznis dar labiau pakilo, vienas nega
liu apsidirbti, todėl reikalingas part- 
nerys. Norėčiau gauti patyrusį prie 
to biznio, finansinis prisidėjimas 
prieinamas. Kreipkitės šiuo antrašu: 
191 Morgan Avė., kampas Stagg St., 
Brooklyn, N. Y.

(28-30)

IŠRANDA VOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 
šviesūs, naujai išdekoruoti, pusė 

bloko nuo Jefferson St. Jei pasitai
kys lietuvys randauninkas, tai bus vi
sam mėnesiui veltui randa, arba ap
mokėsimi atsikraus tymo kaštus. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(25-31)

Brooklyne grūmoja . 86;Q00' 
laivakrovių darbininkų gene-1 
ralis streikas. Unijos vadai jį 
atidėlioja, bet darbininkai ver
čia reformistinės unijos vadus 
skelbti streiką. i ,

Pereitą savaitę Brooklyn© 
policija areštavo įvairiose vie-Į 
tose 50 jaunų vaikinų ir mer
ginų. Jie kaltinami vagystėje, I 
plėšimuose, valkatystėje, ne- 
męrahškume ir eilėje, kitų pra
sikaltimų. Tai išdavas kapita
listinės supuvusios tvarkos. 
Jatfni vaikinai ir merginos, 
tankiai nuturėdami ką valgyti, 
pradeda užsiimdinėti 
žygiais. ■ ! 
,1 * z i * i

tokiais
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Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai. 3

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

1/ III || O O Atviri kojų skauduliai, Garankš- 
KĮJaJIJ Į |Į]Įj|\ čiuotos Kraujagyslės, 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 SU Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Vedybinių

NAMAI

Įst. 1892
if.-.’i- L,fe..L

Daimontai
HARMAN s

ILAIDOTUV1Ų DIREKTORIUS 
t

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

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN,'N. Y.

Sieninių 
Laikrodžių

Laikrodėliai
Brangakmenai

Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

•--------r-r--T- --r-r— ■ IĮ

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai if už prienamy kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

; Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A- 

i :b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

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

rumų ir Čiepų IšmirkštimaL 
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

P. M.
P. M.

l t




