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KRISLAI
Sovietų Atsiekimai. 
Gamyba ir Mašinos, 
čigonas ir Plienas. 
Duona ir Anglis. 
Elektra ir Traktoriai.

Rašo D. M. šolomskas

Koki milžiniški Sovietu Są
jungos atsiekimai, tai sunku ir

* įsivaizdinti. “Pravda” 21 d.
sausio padavė palyginimą, kiek
Sovietų Sąjungos gamyba paki
lo, lyginant 1931 metų pabaigą
su 1923 metų galu, tai yra pei
li metų.

Stambioji gamyba 1923 me
tais davė 4,000,000,000 rublių 
vertės produktų, o 1934 metais 
jau 49,500,000,000 rublių.

Metalo apdirbimui 
produkcija 1923 metis 
000,000, o dabar jau 
000,000 rublių vertės.

O juk šios
gamina kitas mašinas, tai yra prieš 
labai svarbūs šalies įrankiai.

mašinų 
buvo 5,- 
13,400,-

k

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis
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Workers’ Daily)
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Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 

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

Pasaulį!

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Pakyla Nauja Didelių LIETUVOS ŽINIOS Smetona Nori Greit
Streikų ir Kovų Banga
Jungtinėse Valstijose

' WILKES-BARRE, Pa. —
mašinos, kurios Streikuoja 21,000 mainierių 

Alden angliakasių 
kompaniją. Reikalauja sau 

čigūno (špyžo) 1923 metais , teisės priklausyti tokiai uni- 
buvo pagaminta tiktai 300,000 ;jajy kokiai jie nori; panai- 
tonų, gi 1934 metais jau 10,- pinti žiaurumus iš boselių 
500,000 tonų. ; pusės laike darbo; vėl įvesti

aaa1? met^ls Pa^aml‘ tokia alga, kokia buvo pir.-no 4,231,000 tonų, 1932 metais ■ 
7,000.000 tonų, o 1934 metais 
jau 9,600,000 tonų.

Anglies gamyba 
1913 metais pasiekė 

> tonų. 1923 metais

caro

miau mokama, ir vykdyti 
kitas sutarties sąlygas, ku
rias kompanija sulaužė.

DETROIT, Mich.—Strei-
prie 
29,040,000 
buvo 12,-'kuoja 700 Murray automo- 

700,000 tonų, o 1934 metais jau bilių viršų kompanijos dar- 
93,500.000 tonų.

Donbaso kasyklose, kur 1923 
metais pagamino tik 8,100,000 
tonų, tai dabar ten pagaminta 
60.000,000. Prie to, kasyklos 
veik jau pilnai mechanizuotos. 
Daugybė naujų kasyklų pri
steigta.

Į keturis metus Sovietų S,_ 
jungos laukų apsėjimo kiekis 

. padidėjo ant 21.000,000 hekta
rų. (Vienas hektaras veik ly
gus yra 2’Zj akrams). Duonos/ 
jeigu tada buvo 500,000,000 pū
dų prekybai, tai dabar jau yraičioj skyrimus pinigų įvai- 
pagaminta 1,400,000,000 pūdų, iriems tikslams, pasidarė 
žemės ūkyje yra virš 5,000 so- buntas prieš prezidento Ro- 
vietinių ūkių ir 200,000 kolek- oseve]to užmačias, kas lie- 
tyvų. Sovietiniai ir kolektyvų šalies finansus. Komi- 
ūk>ai jau 90 nuošimčių apdirba gijos nariu d u nesutįnka 
žemę ir nuolatos javų derlių ke-i. r,. n v . v . . ... * leisti Rooseveltui seiminm-ha.

bininkų; energingai pikie- 
ituoja net per visai; 24 va-

TOLEDO, Ohio. — 2.100 
darbininkų, nariai Lavintų 
Mechanikų Draugijos ir 
Amerikos Darbo 'Federaci
jos, eidami bendru frontu ir 
grūmodami streiku, priver
tė Spicer. Manufacturing 
Kompaniją prjdėti jiems 10 
nuošimčių uždarbio.

New Yorke, nežiūrint tei- 
smiško indžionkšino ir Dar
bo Federacijos vadų išda
vystės, 60,000 važiotės dar
bininkų tebėra pasiryžę ko
voti.

Šie streikai ir plačiai ei
nanti darbininkų mobiliza
cija reiškia išnaujo paky-

Neleidžia Studentams De
monstruoti prieš Lenkus

KAUNAS. — Karštieji 
Lietuvos fašistai studentai 
Kaune norėjo surengti de- 
monstracinį susirinkimą 
prieš atvykusią pilsudskinę 
Lenkijos dainininkę Ban- 
droVską-Turską. Bet uni
versiteto valdyba uždraudė 
tokį studentų išstojimą. 
Mat, kaip jau buvo praneš
ta, Smetona varinėja slap-į

baudomis. Vilniaus apskri
tyje buvo nubausta už lie
tuviškų mokyklų steigimą 
200 asmenų.

Švenčionių apskritis, kaip 
žinoma, yra Lenkijos užval
dyta.

Nugalabinti Šochotą, 
Komodaitę ir 2 Kitus

“Laisvė” gavo kablegra- 
mą, kad

“Smetonos valdžia tikrai 
'rengiasi sušaudyti šochotą Įdėlių, 
ir Komodaitę. Juos kaltina

KALINYS NUSIŽUDĖ 
SRIUBOJE

PA RYŽIUS.—Vienas Rio- užmušime p r o v oratoriaus 
mo kalėjimo kalinys, kuris 

i buvo nuteistas kalėti 7 me
tus pasitarimus su Pilsuds- i^us> nusižudė labai savotiš- 

ksn-įku būdu: nėrė stačia galva 
lį didžiulį varinį katilą, ku-

kiu delei santaikos su 
Iki j a.

Kaunan atvažiavo ir Len
kijos profesoriai Paškevi
čius ir Paprockis.

Pilsudskienė—Suvalkų
Miesto Garbės Pilietė

Lenkų radio praneša, kad

riame virė sriuba kali
niams. Kalinamasis buvo 
laikomas pavyzdingu kali
niu. Tačiaus sužinojęs, kad 
jo žmona su juo persiskyrė 
ir kad jo dviejų vaikų glo
ba pavesta jo buvusiai žmo
nai, o ne motinai, kaip kad!

kų judėjimo veikėjus. Tatai 
yra didžiausias nusikalti
mas akyse smetoninių bu-

Amerikos lietuvių darbi
ninkų organizacijos privalo, 
nieko nelaukdamos, siųsti 
protesto kablegramas Sme
tonai ir reikalauti, kad j‘s 
tuojaus paliuosuotų šocho- 
tą, Komodaitę* ir jųdviejų

Glikmano.”
Lietuvos fašistai valdo

vai kaltina ir du kitus as
menis kaipo komunistus, 
būk tai dalyvavusius suo
kalbyje del Glikmano nu- draugus. Jeigu draugija bei 
žudymo: Prieš juos nėra kuopa šiuo tarpu neturi su- 
įrodymų, kas liečia to Sme- sirinkimo, tai jos komitetas 
tonos šniukšto užmušimą, privalo siųsti protestą-rei- 
Bet fašistai pasiryžo juos kalavimą savo organizacijos 
nugalabinti kaipo darbinin- vardu.

landas paroje. Reikalauja lančią bangą didžių streikų Pilsudskienė aplankiusi Su- naR o ne motinai, kaip kad, ■ » ų_į 17 • •
pridėti algos, ekstra mokėti ir kovų prieš išnaudotojus valkus ir buvo iškilmingai jis norėjo, kalinamasis la- IHOOIlfiy VC! luCipi&S Į
už viršlaikius, teisingai pa
skirstyti darbus ir tt.

Senatorių Buntas prieš 
Roosevelto Garavimo
WASHINGTON. — Sena- 

torių , komisijoj, svarstan-

ir pavergiančius NRA ko- sutikta miesto atstovų. Su- bai nusiminė ir nutarė nusi-
deksus.

Kraujo Lašas (rodė, kad '

Į valkų gyventojų delegacija žudyti, 
įteikusi Pilsudskienei Suval-

Vyras ne Tėvas
PITTSBURGH, Pa. 

Viena moteriškė buvo 
traukus tieson Franką

Lenkų Valdžia Baudžia
_ j Lietuvius už Mokyklas

Pa- į VILNIUS. ELTA.—Lai- 
Yj" kraščių pranešimu, Švenčio- 

sockį, kaltindama, kad., jis njų apskrityje;pereitais me- 
įtaisė jai. kūdikį, ir reika-jįais buvo patraukta tieson
laTidama iš jo pensijos kūdi-' 
kini auginti. Visockis užsi-' 
gynė. Tuomet buvo paimta Į 
po lašą krauio iš Visockio, 

i kauti kaip jis nori su $4,- tos moteriškės ir kūdikio. 
'880,000,000 pinigų, kuriuos Medicinos žinovams ištyrus

> metais davė V, 100,000.0001 kongreso atstovų rūmas nu- jų kraują, pasirodė, kad Vi- 
pašalpi-1 sockio kraujas yra skirtin-

!gos grupės, negu motmos 
ir kūdikio. Sulig šio moks
liško įrodymo, jis ir tapo iš
teisintas.

tyvų. i
ūkiai jau 90 nuošimčių apdirba

366 lietuviai už lietuviškų 
mokyklų steigimą. Iš tų as- 

Imenų 150 buvo nuteista ka
lėjimo ar piniginėmis pa-

val-

Smetonos Atstovas 
Išvažiavo Varšavon

“Liet. Aido” Smetonos 
džios organo, oficialus atsto
vas, buvęs vyriausias redakto
rius Vai. Gustainis išvažiavo 
Varšavon. Jį entuziastiškai iš
lydėjo “Rzien Ęowenski,” įdė
damas net Gustainio paveiks
lą.

Aišku, kad Gustainis turės 
pasikalbėjimų su Pilsudskio 
valdininkais apie Lietuvos su- 
artinimą su Lenkija.

Nyksta Br. Hauptmanno 
“Nekaltumo” Liudytojai

FLEMINGTON, N. J.— 
Rpda valstijos tardytojas 
Wilentz pagrasino aštrio
mis bausmėmis neteisingai 
liudijantiems už B. R. 
Haupt m a nną, kaltinama 
kaino Lindberghų vaiko mi

Elektros energija, kuri 19-y 
23 _____ ,
kilovatų-vąlandų, tai 1934 balsavo viešiems 
metais jau net 20,500.000,000 į niams darbams, 
kilovatų-valandų, arba bent 
20 kartų daugiau negu tada.

JAPONAI GROBIA LIAUDIŠKA MONGOLIJA

Senatorių komisija iš to 
sumanymo išbraukė tokius 

1923 metais Sovietų Sajun- Roosevelto reikalavimus: 
goję negamino nei traktorių kacĮ jįs paįs turi skirstyti 

1 pinigus naujai kuriaipomsnei automobilių, nebuvo tam 
gaminimui fabrikų. Sovietų Są
jungos valdžia išbudavojo mil
žiniškus fabrikus i 
traktorių ir automobilių. 1934 
metais jau pagaminta 90,776 
nauji traktoriai ir 72,466 auto
mobiliai.

Leninas sakė: “Revoliucija 
padarė tą, kad į kelis mėne
sius Rusija savo politikos tvar
koje pasivijo pirmaeiles šalis.. 
Bet to neužtenka. Karas negai
lestingas, jis griežtai stato 
klausimą: arba žūti, arba pa
sivyti pirmeilines šalis ir pra
lenkti jas taipgi ir ekonomi
niai.” 1 . •

Augščiausią Teismą
WASHINGTON. — Tom 

Mooney per savo advokatus 
vėl kreipiasi į Jungtinių 
Valstijų AųgšČiausią Teis
mą, kad paliuosuotų jį iš 
kalėjimo, kol tas teismas 
pernagrinės C a 1 i f o rnijos 
konstitucijos įstatymus ir į žudytoją, tai ir nepasirodė 
pirmesnę byla, no kuria Į pustuzinis tų žmonių, kurie 
Mooney ' liko įkalintas iki žadėjo liudyti už Hauptma- 
gyvos galvos. Sulig kapita- nną—kad jis buvęs namie 
listu sumokslo, tas nekaltas arba svečiuose tuo laiku, 
darbininkų vadas jau išsė-ikaip Lindberghų vaikas bu
dėjo 18 metų San Quentin ;vo išvogtas, 
kalėjime.

Nesenai jis kreipėsi į ša-1 
lies Augščiausią ' 
išrodydamas, kad buvo nu- 
smerktas pagal papirktų 
liudytojų melco-ingus paro
dymus. Augščiausias Teis
mas tuo atveju pripažino, 
jog Californiios teismas iš-! 
tikrųjų nesiskaitė su teisė-. .. . 
mis. O vis dėlto šalies Aup- |^°L 
ščiausias Teismas atmetė: 
Mooney apeliaciją todėl. *kad n n JUT 
dar Moonev nesikreipė į vy- ii/lg. U9 IvL oOlOlllSliU 
riausia Californiios teismą. Į D I 
Bet ink Mooney’ui buvo iav I raKalDOS 
nekarta atsakyta, k^d 
p-al Califo'-T.’jos istotvmir | /merikos Lietuvių Darbi- 
nieko daugiau negalima esą ninku Literatūros Draugi- 
^pyv^i del jo naUunsavi^o. 6 Apskritys rengia pra- 

'Todėl dabar Mooncy reika- kalbas, kur drg. D. M. šo- 
jlauia, kad. p«ts Jungtiniu jlomskas, ALDLD. Centro 
j Valstijų Aukščiau01’00 (Komiteto sekretorius, kal
imas pasižiūrėtu į Calif or-sek°mse vietose:

VY"! Nedėlioję, 10 d. vasario,

Vienas, ta
riaus, valgyklos savininkas, 
jHauptmanno kaimynas liu- 

Teisma dijo, hūk jis matęs, kad Isi- 
Ydor Fisch buvęs ant kapi-

nių, kur tuo laiku Lindber- 
gho tarpininkas Dr. Condon 
išmokėjo $50,000 už vaiko 
sugrąžinimą. Taip bando 
suverst kaičią ant Fischo, 
kuris jau yra miręs Vokie-

MASKVA. — Išlaukinės nijai priekabio užpult ir su- 
Mongolijos 
publikos ministeris 
Įninkąs, Gendun pareiškė, 'armija jau 
■kad Japonijos ir 1-------- — -----v_ -----
|kuo kariuomenė išnaujo da-i Išlaukinė Mongolija yra

Į .............................. , Sovie-
Išlaukinės Mongolijos j tams draugiška šalis, kuri 

vyriausybė įsakė- savo ka-, randasi kampe tarp Man- 
reiviams pasitraukti nuo 'chukuo, Chinijos ir Sovieti- 

i sienos, idant neduot J’apo-;nio Sibiro.

Liaudies Res- naikinti darbo žmonių tvar- 
pirmi- ką. Japonų ir Manchukuo 

užėmė žemės 
Manchu- sklypą ties Kuhyr-Obo.

pinigus naujai Kuriaipoms 1Y A *1 | kuo Kariuomene išnaujo ua-1 išlaukine iviungc
pašalpinėms įstaigoms. natsKllOSia DŠrVZĮ AlHCIlkOS to įsiveržimus į tą respub-(liaudiškai valdoma, 
duoti iš to fondo paskolas įž • • v 1VI 1 *1 Išlaukinės Mongolijos .tams draugiška ša
“reikalingiems,” tai yra sau

Ki 11 n 1 U x A ‘

patinkamiems asmenims bei 
kompanijoms, ir atidarinėti 
naujus viešuosius darbus 
vien pagal savo nuožiūrą.

Karui prieš Meksiku
WASHINGTON. — Ša- 

lies kongreso atstovų rūmui 
įnešta sumanymas padaryti 
nuodugnų ištyrimą, kaip 
“bedieviška Meksikos val
džia persekioja katalikus ir 
kitas religijas.” Vienas kon- 
gresmanas rėkė, kad pasku
tiniu laiku “5,000 dabartį-

30,000 Naziy Sutraukta 
į Klaipėdos Pasienį 
KAUNAS. — Vokietijos

nazių darbo vadovybė nuo
lat i Rytprūsius gabena jau-. . ...■ nijos konstituciją, ar

3,600 Priežasčiij del 
Ateiviy Departavimo

WASHINGTON.— Atei- 
___  _ __  _____  ,vių apgynimp ^delegacijai, 
nės meksikiečių vyriausybės protestuojančiai prieš dar- 
nriešų buvę pagrobti ir nu- 'bininkų > deportavimus . iš 

Amerikos, pasakė MacCor- 
Į mack, < ateivybės komisionier 
rius, kad ėšąi 3;6Q0 >priežas- 

■ čių, del kurių galima išbug- 
dyti ateivius iš Amerikos. 
Tarp tų priežasčių, žinoma, 
pirmą vietą užima veikimas į me|.aįg į Rytprūsius atga- 
komumstmese orgamzacijo- benta 16 su viršum tūkstan

čių. Šių metų pradžioj bū
sią atgabenta dar apie 15 

. Šie vy- 
jrai, kad ir dirbdami pas 
ūkininkus, nuolat renkasi į 
specialius susirinkimus, da- - ... . . Klausimą ir muus uegameus
ra karinius pratimus ir ap- Vmo7VY^Lietuvai grę-!1-eikalais- Dalyvaukite visi!
oLuEni cnvn tnvnn nnloiU DaS temOSe. 241 niCLUX H1 gi ę ______

32 Vyrai Nunuodyti
Debreczene, Vengrijoj, 

teismas nusmerkė mirti 72 
metų senę J. Nagy, kuri 
pardavinėjo nuodus mote
rims, norinčioms nužudyti žudyti.”— *• “ ~ ~ B ■ 
si nuodijimų sumoksle nu- 1 Kariškiausįas kalbas prįeš 
teista visam amžiui kalė ji- Meksiką pasakė fasistas

, trečia—15 metų. At- kongresmanas Ham. Fish ir

savo vyrus. Kita dalyvavū-

Kaip matome, tada Leninas 
sakė, kad politiniai Rusiia pra-įman 
1 1 — •• • 1 • V ’

. _ . .v . -r7 nijvo ... -’i in euuiiuje, iv u. vaocuiv,
nų vyrų bunus is viso Vo- Iriausias tos valstijos teis- i2 vai. po pietų, Easton, Pa. 
kietijos krašto, kurie priski-1mas ^ak byloje k? nors. Prakalbos įvyks Easton Ba-

lenkė Europos pirmeilines ša- kasįa 32 lavonai vyrų, ku-|^°^an- Panašus protesto ir 
lis, tai yra darbininkai Rusijo- pjp sakoma buvo tokiais i “tyrinėjimo 'Sumanymas 
je pirmiau nuverts Raudoto- niwlais nun)'arinti. , prieš Meksika jau pirmiau
jus ir įkūrė savo vadžią. Eko- įneštas Jungtinių Valstijų
nominiai turi taipgi pasivyti ir 
pralenkti. Rugelyje sričių 
Sovietų Sąjunga ir čia jau pa
sivijo ir pralenkė kapitalisti
nes šalis.
ATMETi~GIMDYMU
KONTROLES ĮNEŠIMA

WASHINGTON. — Kon-jgulė du sportininkus, kal- 
į nų laipiotojus, ir nunešė 

juos 1,000 pėdų žemyn. Kiti, 
tatai matydami, suskubo 
gelbėti. w Sužeistas tapo ir

DUSNIEGU UŽGRIŪTI 
SPORTININKAI

PORTLAND, Ore. — Nu- 
griūdamas milžiniškas ga- 

| balas sniego nuo Hood kal- 
Įno 11,000 pėdų augštyje už-

riami prie ūkininkų ir va
dinami landhelferiais. Šito-į 
ikių tlandhelfęrių pereitais;

se, dalyvavimas streikuose 
ir kitose kovose už darbi
ninkų reikalus. McCormack vvn/

■ ar ne.

Cleveland, Ohio

greso teisiu komisija atmetė 
įnešima išleisti įstatymą, 

r pagal kurį galėtų būt be 
bausmės duodama patari
mai, kaip apsisaugoti nuo 
nepageidaujamų kūdikių 
gimdymo.

senatui.
Klerikalai agituoja nu

traukti visokius ryšius su pripažino, jog keletas dienų I 
Meksikos valdžia. Po prie- atgal jis .buvo pakviestas ir Į 
danga religijos apsaugoji- Įdalvvavo bankiete dviejų, 
mo daroma prirengiamieji'galingų trustų, kurie rei

kalauja aštriausių. įstatymų 
prieš ateivius darbininkus.

Amerikos imperialistų žing
sniai karui prieš Meksiką.

Paryžius. — Kazarmėse
Franciios kareivių

ALDLD 15-to Apskričio
Prakalbos

kmg Co. Svetainėje, 36 N» 
,7th St.
f Panedėlyj, 11 d. vasario,
8 vai. vakare, Baltimore, 
Md. Prakalbos įvyks Lietu- 

jvių Svetainėje, 853 Hollins

Vasario 8 d., pėtnyčios va-Į 
kare, Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave., apskričio ko-

Bus kalbama apie Sovietų 
'Sąjungos atsiekimus, karo 
;pavojų, esamąjį bedarbės 
klausimą ir kitais bėgamais ’

skritai savo tarpe palaiko . . . , . 7 -t j t j* šia pavojus karo del Klaipė-kariškų drausmę. Juo di- dos?PKąJturime daryti. kad
dėsnis tokių militarizuotų gavus daugiau pašalpos?” 
“landhelferių” gabenimas Kalbės:d. F.Abekas,“Vil- 

| Lietuvos pasienio linkui yra nies” redaktorius, Mrs. I. 
kažkaip įtartinas, nes Ryt-,Norris, motina dviejų Scottsbo-

Ashland, Ky. — Po vienu
(tuščiu namu rado $9,500 iš'tarp 

vienas.gelbėtojas. Visiems($10,000 pinigų, kurie buvo siaučia pavojingo gripo Ii-_____ r ......
trims prireikė operacijų; savaitė atgal išvogti su vi- ga, nuo kurios per ketvertą prūšių ūkininkai jų kratosi ro jaunuolių ir kiti, 
bet jie išgysią. Įsu maišu iš pašto. dienų mirė 32 kareiviai. ir priima tik įgrasinti.su maišu iš pašto. dienų mirė 32 kareiviai.

Įžanga veltui!

MASKVA.—Per paskuti
nes 15 dienų Sovietai parda
vė dar keletą tūkstančių to
nų linų, daugiausiai Fran
cu zi jai ir Belgijai.ir priima tik įgrasinti. S. M.
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“ Streikierys” Tebestreikuoja
Andai “Keleivis” apsidžiaugė Prūsei- 

kos prakalba, sakyta So. Bostone, o da
bar “Naujienų” korespondentas rašo iš 
Norwoddo, kur tasai “streikierys” lan
kėsi. -Girdi, žmonių į prakalbas “nedaug 
teatsilanke,” bet Prūseika

pusėtinai vanojo bolševikus, Bimbos parapi- 
jonus. Suminėjo net 21 smertelną grieką, 
kuriuos papildė Bimba ir jo šalininkai.

Taip, Prūseika “vanoja bolševikus.” 
Dabar juk mada. Vanoja bolševikus ir 
Hearst ir father Coughlin ir visi išnau
dotojai. Fašizmo valdomose šalyse bol
ševikai yra kankinami kalėjimuos, žudo
mi? Beje, “pats” Grigaitis tiek ir tiek 
“privanojo bolševikus.” Bet ar tas bol
ševikus sunaikino? Ar tas sunaikins re
voliucinį darbininkų judėjimą? Ar toki 
“streikieriai” (atsiminkit: Prūseika yra 
apskelbęs amžiną “streiką” revoliuci
niam darbininkų judėjimui) gali, savo 
piktais liežuviais ką nors padaryti? Ne, 
nieko baisaus! Gali sielotis, gali raivy
tis, bet iš to nieko neišeis.

Prieš kiek laiko, kuomet Prūseika dar 
buvo žmogus (vas. 14 d., 1929) jis rašė 
“Laisvėje”:

“Kiek aš pažįstu musų istoriją per pasta
ruosius 15-17 metų, tai beveik kiekviename 
atsitikime tokie tipai (renegatai) greitai 
mirdavo politiniai. Isteriškai sužviegdavo, 
bet, beveik visuomet, tulžies krateris greit 
užsičiaupdavo. Avantiūristas Šmitas din- 
'go... Zabulionis dar kalėjūfie (pinigdir- 
;bis). Geležėlė . visiškai1 šusiskrepliavo. 
.Plungis žino geriau už mus, kaip jis “paki- 
’lo” susidėjęs su širvydiniais.

;Kiek laiko ims, iki nusižviegs (jo pa- 
tiės žodžiais) Prūseika, tiek daug plūs- 
d£mas ir niekindamas komunistus? !

* jnr..!_■-■.■j ■■■■!_ . —

» K

: Drg. Bangaitis Gavo Lenino
■ Ordeną
’Pereitą rudenį Sovietų Sąjungos vy

riausybė apdovanojo visą eilę geriausiai 
pasižymėjusių politinių skyrių (prie ko
lektyvinių ūkių) vedėjų Lenino ordenais. 
Lenino ordenas yra augščiausias garbės- 
unaro ženklas Sovietų Sąjungoj. Jį ga
vęs, asmuo turi visą eilę pirmenybių vi- 

' same kame. Bet jis gauti yra sunku; as
muo turi gerokai ir sunkokai pasidar
buoti, kad gavus tą didį ženklą.

Tarpe gavusiųjų Lenino ordenus buvo 
ir lietuvis d. Bangaitis, gyvenąs >r vei
kiąs Baltarusijoj.

Sausio 14 d., 1U35, Baltarusijos Sovie
tų XI suvažiavimas Minske. “R. Arto- 
jųj” skaitome:

Draugiškai sutiko suvažiavimas apdova- 
; notas SSRS Centraliniu Vykdomu Komitetu 
’Lenino ordenais politskyrių viršininkus, 

drgg.‘Vai maną, Bangaitį, Maisejevą ir Ka- 
menšteiną. Drg. červiakovas sveikino juos 
ir prisegė jiems prie krūtinių Lenino orde- 

» nūs—augščiausią partijos ir vyriausybės do- 
[ vaną...

; Suvažiavimo prezidiuman išrinkta 74 
akmenys, kurių tarpe randame lietuvai
tes mokytojos Vaškevičiūtės vardą.

♦ Tai vis liudija apie lietuvių darbinin
kų ir darbo inteligentų uolų dalyvavimą 
Sovietų Sąjungos respublikų socialistinės 
kūrybos darbuos. Ne vienas ir ne dū 
lietuviai darbininkai Sovietų Sąjungoj 
yra apdovanoti Lenino ir Raudonosios 
Vėliavos ordenais už didelius pasižymė
jimus. Šių žodžių rašytojui kadaise sa
kė vienas asmuo, kad jis pažįstąs keturis 
lietuvius, nešiojančius Lenino ordenus. 
Tai buvo keli metai atgal. Ir tuomet jų, 
be abejo, buvo daugiau, negu keturi, o 
šiuo tarpu—dar daugiau.

Drg. Stalinas Apie Judomus
Paveikslus

Nelabai senai Sovietų Sąjungoj buvo 
minima 15-kos metų jubilėjus nuo pra
dėjimo SSSR gaminti judžius (kino). 
Minėtų sukaktuvių proga d‘ Stalinas pa
siuntė sekamo turinio pasveikinimą ju- 
domų paveikslų darbininkams:

Sveikinimas ir geriausi linkėjięnai sovietų 
kinematografijos darbininkams jos garbin
gų penkiolikametinių sukaktuvių dienoje.

Kino sovietų valdžios rankose sudaro di
džiausią, neįkainuojamą jėgą.

Turėdamas išimtinas galimybes dvasiniai 
paveikt į mases, kino padeda darbininkų 
klasei ir jos partijai auklėti darbo mases so
cializmo dvasioje, organizuot mases kovai už 
socializmą, kelti jų kultūrą ir politinį ko
vingumą.

Sovietų valdžia laukia iš jūs naujų* pasi
sekimų—naujų filmų, garsinančių panašiai 
kaip “Čapajevas” istorinių kovos už Sovie
tų Sąjungos darbininkų ir valstiečių valdžią 
reikalų didybę, mobilizuojančių naujų užda
vinių išpildymui ir primenančių kaip apie 
atsiekimus, taip ir apie sunkumus socialisti
nėj statyboj.

Sovietų valdžia laukia iš jūs drąsaus jūsų 
meistrų įstojimo į naujas “svarbiausio” 
(Leninas) ir labiausia masinių, meno sritis 
—kino.

Neilgas tai laikotarpis penkiolika me
tų, bet žiūrėkim, kaip tcrli Sovietų Są
jungos judomųjų paveikslų gamintojai 
nužengė! Šiandien daugelis rodomų vi
dutinių SSSR gamintų judomų paveik
slų sumuša geriausius Amerikos judžius. 
O tokis šedevras, kaip “Čapajeyas”, pa
rodo, kad Sovietų Sąjungos judžiai yra 
pralenkę kapitalistinių kraštų judžius 
keliolika metų.

Bet Sovietų veikėjai tuo nesitenkina. 
Jie, kaip matome, akstiną kino meninin
kus toliaus žengti, duoti daugiau “Čapa- 
jevų”, daugiau pažibų.

tai žmonių, kuriems tenka šian ar ten iš
vykti, neišpildo* tų techniškų pasų siste
mos reguliacijų, bet nebuvo girdėti nei 
vieno atsitikimo, kur tiek daug, taip 
skaudžiai būtų asmuo del to nubaustas. 
Tenka primipti, kad d. Krumbein prisi
pažino prie tos kaltės ir jam buvo saky
ta, kad, girdi, jei tu prisipažinsi, tai visai 
maža pabauda tavęs laukia.

Dabar aišku, kaip “maža” toji pabau
da!

Tai parodo nieką daugiau, kaip tiktai 
žiaurų klasinį teisėtumą. Drg. Krum

bein buvo nubaustas, kadangi jis yra ko
vingas darbininkas, vadovaująs asmuo 
komunistiniam judėjime. Teisėjui’ įtupė
jo jį pasiųsti ilgam- laikui kalėjiman ir 
tuo pakenkti tam judėjimui, kurį jis dir
ba per virš 25 metus. Bet teisėjas klys
ta, jei jis mano, kad tuo būdu jis pasieks 
savo tikslą. Drg. Krumbein vieton atsi
stos šimtai naujų darbininkų ir tęs tą pa
tį darbą. Tolydžio darbininkų masės rei
kalaus d. Krumbeino paleidimo iš kapita
listinės nelaisvės, kur jį patalpino klasi- 

' nis teisėtumas!

Dar Bus Šią Žiemą “Laisvei” Naują 
Skaitytoją

padvigubint muitinius mo
kesčius ant sunkiojo Meksi
kos žibalo, įvežamo į šia ša
lį-

Hudson, Mass.
Sausio 26 d. varde ALDLD 

103 ir TDA 20 kuopų įvyko 
vakarienė su šokiais. Iš prie
žasties didelio šalčio ir daug 
sniego, žmonių atsilankė ne- 
perdaugiausia, bet per ener-

Plieno Darbininkai Privalo Budėti
Plieno pramonėje ūrfiai vystosi sąjaus- 

mas streikui. Didelis, platus ir griežtas 
plieno pramonės darbininkų streikas gali 

i įvykti bile dieną. Pastarieji šeši mėne
siai pamokino plieno pramonės darbinin
kus, jog pasiremti Rooseveltu, jo NRA 
7a sekcija, Plieno Darbo Reikalais Tary
ba, o taipgi “kovingumu” tokių žmonių- 
lyderįų, kaip Mike Tighe ir jo sėbrai, ne
verta ir nėra prasmės.

Per tuos šešis mėnesius plieno darbi
ninkai pamatė, kad viskas, kas jiems bu
vo žadėta valdžios ir samdytojų, neišpil
dyta. Atpenč, gyvenimas kur kas labiau 
pasunkintas. Mike Tighe, federacinės 
unijos vadas, ir kiti jo sėbrai, per ta lai
ką, ažuot ruoštis darbininkus prie khvos 
su išnaudotojais, visokiais būdais ir net 
grąsinimais bando juos sulaikyti nuo jos.

Neveizint visko, eiliniai Amalgamated 
Association unijos nariai, gruodžio 30 
dieną, 1934, turėjo savo konferenciją 
Pittsburghe, kur buvo pareikštas griež
tas sentimentas už kovą su plieno trustu. 
Vasario mėnesio 3 dieną įvyko kita pa
naši eilinių darbininkų konferencija, kur 
darbininkai padarė rimtų pastangų strei
kui. Dėlto ADF viršininkai deda pastan
gų bausti eilinius narius. Tačiaus jie 
nubausti jų negalės, jei tik darbininkai 
vieningai laikysis savo vietose ir solida
riai veiks už visų plieno pramonės dar
bininkų interesus.

Visi Amalgamated Association -unijos 
eiliniai nariai, kuriems rūpi unijos ir vi
sų plieno darbininkų reikalai,' privalo da
bar smarkiai ruoštis prie streiko. Kai
po pirma sąlyga, reikalinga įtraukti kiek 
galint daugiausiai darbininkų į uniją. 
Praplėst unijistuos apšvietą, padaryt gy- 
vesnius lokalų mitingus: juose diskusuo- 
ti reikalus unijos ir besiartinančius dide
lius uždavinius. Visoki iš bosų puolimai 
ir persekiojimai darbininkų turi būti 
unijose iškelti ir kiekvienas persekioja
mas darbininkas turi būti remiamas.

Geras prisiruošimas prie streiko užtik
rins pasekmingesnį jo laimėjimą.

Klasinis Teisėtumas
J. V. federalis teisėjas, Henry W. God- 

dart, nusmerkė Kompartijos Antro Dis- 
tri'kto organizatorių, Charles Krumbein, 
18-kai mėnesių kalėti del to, kad šis su
laužė kokias ten pasportų reguliacijas, 
kuomet buvo išvykęs iš šios šalies, šim-

gingą gaspadinių pasidarbavi
mą ir draugų-gių daug ko iš 
valgių paaukavimą liko pelno 
del abiejų kuopų $19.50.

Daugiausia aukavo, tai far- 
meriai Aleksandravičiui, iš So. 
Sudbury. Tai mūsų uoliausi rė
mėjai visokių parengimų. 
Taipgi aukavo Melkunai, Si- 
korskiai, Zulonai, A. Greskai, 
L. Višniauskai, J. šeškauskai, 
,0. Sidarienė ir F. Bukadek. 

Patersone duoda ! Varde virš minėtų kuopų, ren-

įme, draugai, į darbą be ati
dėliojimo. 

Draugiškai,
!j. Bimba ir J. Matačiūnas.” 

Tikrai proletariškai rašo
Į pakvietimą darbuotis pointą. Iš draugo Puidoko draugai patersoniečiai. Esa- 

gavime naujų skaitytojų sa-'turėtume imti pavyzdį dau- me tikri, kad jie savo žodį 
vo dienraščiui, matome gra-'gelis iš mūsų. Yra eilė mies- tikrai išpildys. Tai irgi pa- 
-........................................... i. yj • Svyzdis kitų miestų drau-

silpnai Sams- Menkutė lietuvių
... . ..... New Haven, kolonija . f .... 

Conn., Bridgeport, Conn., naujų skaitytojų savo gėjai taria visiems daug aciu. 
Baltimore Md Amster- dienraščiui iki Pirmai Ge- j Pastaraisiais laikais vietos 
dam N ?Y Šcranton ir 'gnžės. Jie taipgi ragina ki- darbininkiškos organizacijos 
Wilkes 'Barre apielinkese. itvl lnicstlJ draugus stoti į turėjo daug visokių parengimų

žiai skambančių atsiliepi-j tų, kur lietuvių tirštai gy-, 
mų. ‘ '
gerokas būriukas “Laisvei” ,Pavyzdžiui:

Atrodo, kad dar busi vena, o vajus ėjo

naujų skaitytojų. Mes pil
nai pasitikime draugų žo
džiais, kurių { laiškai telpa 
žemiau. Skaitykime jų laiš
kus.

“Gerb. ‘Laisvės’ Red. ir
Administracija:

Gavau tamstų laišką, ku
riame prašote toliau dar
buotis platinime ‘Laisvės’ ir 
aplaikiau dovaną už pasi-! numeratu 
darbavimą praėjusiame va-l-pn- 
juje. Ačiū!

Iš savo dovanos aukoju 
$5 preso išmokėjimui ir 
draugų prašymą dar gauti 
naujų skaitytojų mielai pil
dysiu. Pas mus mažai lie
tuvių. Kiek naujų skaity-1 
tojų iki pavasariui dar gau-,v -uje_ Jfl prašymą gauti 
siu sunku pasakyti. Tačiaus^ naujų skaitytojų pri.

• 1*4- e ’ tad! imame ir pildysime,
viena-kita gausiu. , ~ .-.j. • | Pastebėjome dienraštyje

. Aš širdingai dėkavoju vi- (drg. S. Reikausko iššauki-

“Lais- ■ binio, Šimaičio, Šmito ir ki- 
atsinaujino. tų pirmaeilinių vajininkų, | 

Skaitau už savo būtiną pa-'iki 1 d. gegužės; Matytis 
reigą skleisti darbininkišką daugelis jau yra pasiskyru-i

■’ dniip-inn viptn kur darbą. Aišku, kad jie laukia ir padarė gražaus pelno del
i • 4. • atsakvmo iš kitu miestu -darbininkiškų reikalų. Visi u nemokėjo rimtai atsakymo is Kitų miestų.draugai nemokėjo 

paimti dienraščio platinimą.
Dėkavojame draugui Pui

dokui už gražią auką preso 
’ I išmokėjimui ir laukiame 
’įnuo jo daugiau naujų pre- 

mūsu
čiui.

Dar vienas laiškelis:
“Draugai! Prisiunčiu ‘Lai

svei’ 3 prenumerątas ir $12 
dienraš- money orderį. Darbuo- 

isiuos ir ant toliau taip, kad

“ ‘Laisvės’ Administraci
jai, Brangūs Draugai!

Dėkavojame už dovaną, 
kurią gavome nuo ‘Laisvės’ 

j už atsižymėjimą pereitame 
naujų skaitytojų gavimo

darbavosi ir už tai visi už
sitarnavo bolševikiškos gar
bės.

čia pranešu vietos ir apie- 
linkės lietuviams darbinin
kams, kad per pasidarbavimą 

iki 1-mai dienai gegužes pa-.TDA 20 kuopOs, 21 vasario, 
T • ' 1 • i Z r T • — 1.dvigubint “Laisves” skaity- tai bus ketverge, 7 vai. vaka-

tojus...
Draugiškai,

J. Adams.
Grand Rapids, Mich.”

ro, L. P. Kliubo svetainėj, į- 
vyks iš 1917 metų Rusijos re
voliucijos laikų įvykių paga
minti judami ir kalbami pa- 

i veikslai “Red Sniper.” Įžanga 
į tik 25c. ypatai. Tikietai bus 
' platinami iš anksto.

Taigi, draugai ir draugės,

Trumpas, bet labai rys-1 
kus* drg. Adams laiškelis. ■ 
Padvigubint “Laisvės” skai- Į 
tytojų skaičių, tai labai di- Vietiniai, padėkit mums pla- 
delis užsimojimas. Sunku ti tint tikietus, o iš apielinkės ne- 
kėtiSj kad tas žygis draugui; pamirškit atsilankyti ir kitus 

L-! pakviest, nes ne dažnai mesAdams pavyks, tačiaus-ma-: 1 — ,
lonu pasidžiaugti d. Adams! galim gaut tokią proga^. 
ambicija darbuotis ' savo 
klasės dienraščiui.

Visi rytai baisiai storai 
apšvietą ir labai džiaugiuo- siu ir kvotas, po kiek gauti I apversti sniegu. Tas trukdo 
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siems, kurie pas mane _nau- mą į lenktynes draugų De
jai užsiprenumeravo 
ve” ir kurie

si, kad vietos lietuviai įver- 'naujų skaitytojų iki pirmai 
tina tą mano triūsą užsira-'gegužės. Mes patersonie- 
šymais ir atsinaujinimais ^iai, pilnai užgiriame, tą 
“Laisvės” per mane ir, nau- draugų pasirįžimą ir parei

škiame, jog mes pasiskiria- 
me sau kvotą gauti 10 nau
jų skaitytojų ‘Laisvei’ Pa
tersone iki pirmai gegužės. 
Truks-pliš, kvota turės būt

dojimusi kita literatūra, ku
rią aš platinu.

Draugaiškai,
S. Puidokas.

Rumford, Me.”

‘draugams darbuotę rinkime 
prenumeratorių. Bet nerei
kia laukti sniego nutirpimo. 
Galima tikėtis, kad jo bus 
dar daugiau .

Briskime per sniegą pas 
darbininkus į stubas ir kal
binkime juos užsiprenume
ruoti “Laisvę”.

P. Buknys.Rumforde ir toje apielin- išpildyta. __
kėje, kaip drg. Puidokas, čia prisiunčiu 2 naujus'
primena, lietuvių nėra labai' skaitytojus, o vieną jau esą- Dvigubina MllitUS ant Žibalo 
daug. Thčiaus drg. Puido- me anksčiau (po vajaus) at- MpLeĮLno 
kas pasiryžusiai darbuoda-'siuntę, tai jau turime 3, o 7,1 
masis, pereitame vajuje su- dar‘reikia gauti. Mes ragi-!
rinko tiek prenumeratų, name visus vajininkus, ypač sikos valdžia protestuoja 
kad laimėjo net 13-tą dova- tuos, kurie gavo dovanas, prieš įneštą Jungtinių Vai
ną, $20.00. Jis padarė 551 kad tą patį padaryti. Stoki-jstijų kongresui sumanymą

WASHINGTON. — Mek-

Walter W. Waters (iš kairės) kadaise Vadovavo veteranų maršavimą į 
Washingtonu, o J .V. armijos štabo vadas, Douglas MacArthur, vete
ranus'kriušino plienu ir ugnimi. Dabar Waters gavo valdžios darbą 
po to paties MacArthur priežiūra! .

M. P.

Worcester, Mass

neįvertinat šios 
svarbumą, jos 

darbininkams, 
į išnaudotojų

T.D. Apsigynimo 13 kuopos 
Nariams

Draugai ir draugės, kodėl 
jūs nelankot kuopos susirinki
mus? Nejaugi 
organizacijos 
reikalingumą 
kurie papuola
nagus? Draugai, negerai daro
te, kad nelankote susirinki
mus. Pereitais metais dirbo tik 
keli draugai ir pasekmėj tuo
jau labai daug svarbių dalykų 
likos neatlikta. Kuopoj yra 25 
nariai, kad visi dalyvautumėt, 
visi pasiimtumėt po mažą dar
belį, labai būtų atlikta daug 
svarbių darbų.

Kuopa išrinko valdybą 19-
35 m.: II. Stonkus—org.; D. 
Lukienė— fin. sekr. ir kores
pondentė; M. Mazurkicnė — 
protokolo raštininkė; V. Nor
kus — iždininkas; D. Lukie
nė — į Worcester!© centralinį 
komitetą. Kuopa per 1934 m.

' aukavo : Worcesterio plieno ir 
metalo industrinei unijai $3, 
Friends of Soviet Union $2, 
politiniam kaliniam $9, Scotts
boro “keisui $1.16, Labor De
fender $2.50, Kanados T. D. 
Apsigynimui $2, Austrijos ka

iliniam $3.50.'Viso $23.16.
Kuopa surengė vienas dis- 

i kusijas. Taipgi siuntė visą eilę 
rezoliucijų ir protestų įvairiais 
reikalais.

Visi pasidarykim šių metų 
rezoliuciją, kad dalyvausime 
100 nuoš. visuose TD Apsigy
nimo 13 kp. susirinkimuose ir 
mes tiek atliksim darbo, kad 
patys stebėsimės.

TD Apsigyųimo Centralipio 
Komiteto susirinkimas įvyks 
ketverge, vasario (Feb.) 7, 8 
vai. vakare, Workers Center, 
Green St. Atstovai iš organi
zacijų, įsitėmykite.

D. Lukienė, Kp. Koresp.
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i pelnų, siekiančių $5,000 ir daugiau per metus. ,su sulrusiais nervais, plinkanti,
j Šio Akto nauda turi būt suteikta darbininkams, ar tai idarv. visai jauno ^yruko’ vnuo 
'jie būtų industriniai, žemės ūkio, bei tarnautojai, ir far-1 u-simo va; . ais Paciais 
Įmeriams, neatsižvelgiant į jų amžių, lytį, rasę, spalvą,.™^’ Xjmotas d M Kacas’ 
Į religinius arba politinius. įsitikinimus arba prisirismus.; dar -va] kankjno 
■Joks darbininkas arba farmerys negali, būti: diskvalifi- ,kad jis visai nustojo sveikat 
į knotas nuo gavimo atlyginimo, laiduojamo šio Akto, delisusirg0 gircĮies liga ir pilnu 
jo praeityje dalyvavimo streikuose, atsisakymo dirbti 
vietoj streikierių, afba už mažiau, negu vidutinę vietinę validas. 
arba unijinę algą, arba nesaugiose arba nesanitariškose 
sąlygose, arba kur darbo valandos ilgesnės, ne- 

Įgu nustatytos unijinės valandos tam tikroje pramonėje
Šis bilius (H.R. 2827) jau yra įneštas į Jungtinių Vals- bei vietoje, arba nepaprastai tolimoj nuo jo namų vie- 

tijų Kongresą ir skamba sekamai: jtoje. i1 .
Sekcija 1. Lai būna Amerikos Jungtinių Valstijų Se

nato ir Atstovų Buto, kongresan susirinkus, nutarta, kad . . . r
šis Aktas bus žinomas vardu Darbininkų Bedarbes, Se- T1S ™
natves ir Socialės Apdraudos Aktas.

Sekcija 2. šiuomi Darbo Sekretorius yra įgaliojamas ir 
įpareigojamas tuojaus įsteigti apdraudos sistemą aprū- į 
pinimui atlyginimu visiems darbininkams ir farmeriams j 
virš 18 metų amžiaus, kurie yra bedarbiai ne iš jų pačių ■ 
kaltės. * i

Toks atlyginimas turi lygintis vidutinėms vietinėms 
algoms tame užsiėmime, bet neturi, jokiame atsitikime, 
būti mažiau kaio $10 j savaite plus (pridedant) dar po 
$3 i savaitę už kiekvieną užlaikomą šeimynos narį. Dar
bininkai. kurie nori ir gali dirbti pilna laika, bet nedali 

K gauti pilno laiko darbo, turi teisę gauti tą skirtumą, ku
ris susidaro tarpe jo uždarbio ir vidutinių vietinių algų 
tame užsiėmime už pilną laika. Minimum atlyginimas, 
kurį laiduoja šis Aktas, turi būti pakeltas sulig pakilimo 
pragyvenimo išlaidų.

Šitokiu bedarbės apdrauda turi vesti ir kontroliuoti 
ir minimum atlyginimą sutaikvti su pragyvenimu dar
bininkai ir farmeriai nagai tokias taisykles ir patvar- 
kvmus. kuriuos išdirbs Darbo Sekretorius, sutikime su šio 
Akto tikslais ir punktais, per bedarbės apdraudos komi
sijas. tiesioginiai išrinktas darbininkų ir farmerių orga
nizacijų nariu.

Sekcija 3. šiuomi Darbo Sekretorius toliau yra įgalio
jamas ir įpareigojamas tuč-tuojau ištemti kitas socialės 
apdraudos sistemas aprūpinimui atlyginimu visiems dar
bininkams ir f rmeriams, kurie negali dirbti del Imos, 
senatvės, motinystės, industriniu sužeidimų ir kitokios 
beiėgybės. Šis atlyepnimaš- turi būt toks pats, kaip šio 
Akto Sekcija 2 nustato bedarbės apdraudai ir turi būt 
taino pat tvarkomas.

Atlyginimas už bejėgvbę del motinvstės turi būt išmo
kamas moterims per aštuonias savaites prieš gimdymą 
ir per aštuonias savaites po p-imdymo.

Sekcija 4. Visus pinigus, reikalingus atlyginimui, kuri 
laiduoja šis Aktas, taip pat išteisimai ir palaikvmui šio 
Akto administraciios. sumoka Jungtiniu Valstim val
džia. Visi šitie pinigai šiuomi paskiriami iš visų Junsti- 
nių Valstijų Iždo fondų, kurie nėra kur kitur paskirti.

1 Organizuotai ir Pavieniai Remkime

Aprūpinimui Apdrauda Bedarbėje, Senatvėje, Ligoje ir 
Kituose Priepuoliuose

Šį bilių priėmė Amerikos ■ Darbininku Kongresas, ku-

ką, darbininkiškus laikraščius1 
ir jų vadovybę. Išniekino dar-1 
bininkiškas dainas-eiles, poezi
ją; išgyrė tautiškus himnus ir 
jų poetus. Užkliudė ir mūsų 
m e n i n i n kus-dainininkus: J. 
Grybą, 1. Kubiliuną, K. Men- 
keliuniutę ir kitus. Ant galo jo 
liežuvio užkliuvo visi. Atrodė, 
kad buvo gerai paėmęs ant 
drąsos.

nervų suirimu. Liko tikras in-j
Vabalninku kaime kas buvo patenkinti. Dauguma 

areštuotas dr. B. “įta- išsireiškė, kad pas jį matos po-' 
komunistiniu veikimu, litinis bankrutas. Buvo ir klau-1 
per kojų padus, spar-tsimų, į kuriuos atsakinėjo ne-

, i • ' '* — I— 1 ’ • , —

-I šitokia jo prakalba mažai
!___________ .. • .L.- -__________________i

1932 m. 
riamas” 
Jį mušė 
dė į pilvą. Rankas užpakalyj 
surišę stūmė žemėn ir vėl spar
dė. Kai jis nustojo sąmonės, 
perstojo mušę, bet kai vėl atsi- 

ir kuria- Peikėjo, klausė: “nu, dabar pa-

aiškiai, sumaišytai. Ir taip už 
baigė savo mizerną “spyčių.”

I me dalyvavo 2,500 delegatų, o Jungtinių Valstijų Kong- sakvsL kas su tavim buvo ir su 
rnann inošp MinnoRntns knnoTPemnnnc Tnndonn IT? šita ’kuo turi lyšius? Negavę at-resan įnešė Minnesotos kongresmanas Lundeen. Už šitą 
bilių jau 'yra pasisakę tūkstančiai darbo unijų ir šiaip 

! organizacijų.
Šis bilius (H. R. 2827) yra naudingas visiems bedar

biams. Pernai kongresan panašus bilius buvo įneštas 
kaipo H. R. 7598, bet nebuvo priimtas, nes nepakanka
mai darbininkų ir farmerių masės kovojo už jo priėmim- 
mą. Dabar reikia kovoti, reikia priversti Washington© surakino stipriai užpakalyj 
ponus, kad jie šį bilių H. R. 2827 priimtų. Ir jeigu mes rankas, įmetė į šaltą karcerį, 
masiniai padarysime spaudimą į kongresą, tai jis virs 
įstatymu ir bus įvesta bedarbės, senatvės ir socialės ap- tą savaičių. Valgį jam padėda- 
draudos sistema. Gelbėkimės. nuo bado! Kovokime už,vo ant žemės, kaip šuniui ir jis 
bilių H. R. 2827.

Lietuvių Darbininku Susivienijimas,
419 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Am. Lietuvių Darbininku Literatūros Draugija
46 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

sakymo vėl tęsė savo žvėrišką 
ekzekuciją. 1933. m. Panevėžy 
areštuota eilė darbininkų. Vie
nam iš jų S. tardant prie kalė
jimo (Panevėžyj) žvalgyba už
metė ant galvos maišą ir mu- 

Į še, kol neteko sąmonės. Paskui | 
______ i stipriai užpakalyj

Tokioj padėtyj jis išbuvo kele-

Sausio 28 d. Vienybės Vyrų 
ir Moterų Pašalpinė Draugys
tė laikė mitingą. Tarp kitko, 
čia kalbėjo, atstovai nuo Brock- 
tono Bedarbės Apdraudos Bi-1 
liaus HR 2827 Komiteto, Ch. ‘ 
Murphy ir K. Beniulis. Draugi- ■ 
ja apsvarsčius šitą svarbų dar
bą išrinko' 3 atstovus, kurie 
darbuosis del to biliaus prave- 
dimo, ir paaukavo iš labda
rybės kasos $10. Šita draugija 
turi tris šimtus su viršum na
rių. Visados remia darbininkiš
ką judėjimą.

turėjo valgyt burna ant pilvo 
atsigulęs, nes rankos buvo stip
riai suveržtos ir nuo to visai ]<ac] čion, kaip sugrįžo delega-

Laisvėj” jau buvo rašyta,

pamėlinavusios.
Minėti draugai dabar 

Šiaulių kalėjime.
Kas kaip “gyvena” kalėjime?]

tai iš Washington© Bedarbės 
IhP1 Apdraudos Kongreso del pra-

| vedimo Biliaus HR 2827, pra- 
? Įsidėjo didelė darbuotė. Pra

dėjo spausdinti 20,000 atviru-Jeigu sutinkate su šiuo bilium ir norite, kad jisai būtų 
priimtas Kongrese, tuojaus išpildykite žemiau paduotą Jau iš draugo Kagano laiško tu- čių ir siunčia į Washingtoną,
blanką, iškirpę įdėkite į konvertą, užlipdykite B centų į vaizdą, bet tai dar ne-
krasos ženklelį ir -pasiųskite šiuo adresu:

Committee on Labor of the House of Representatives,
Washington, D. C. I

We or I read the Workers’ Unemployment, Old 
Age, and Social Insurance Act and favor of its adop
tion by the United States Senate and House of 
Representatives.

Name ................................ ..........
Address .................  City.......................
State ...........................

Fašistinis Teroras Lietuvos Kalėjimuose Ir
Progresyvinė Sistema

M. KUČINSKAS ’

davo už kiekvieną smulkmeną. 
Ištisais mėnesiais būdavom be 
rašomosios medžiagos, be kny
gų ir laikraščių. Mėnesiams 
atimdavo teises gauti pasima
tymus su giminėmis iš laisvės. 
Bet iš bjauriausių teroro prie
monių buvo izoliacijos sistema. 
Izoliuodavo vienutėse ir ypatin- 
„ i karceriuose. Izoliuodavo

NUO RED.: Drg. Kučinskas 
Martinas buvo areštuotas už ko
munistini veikimą 1931 mt. Ka
riuomenės teismas jj nuteisė 12 
metų sunkiųjų darbų kalėjimo. 
Iki pakeitimo atsėdėjo Šiaulių kai. 
2 nietu ir 8 mėnesius.
Fašistų valdžia vartoja prieš 

politkalinius įvairias kankinimo 
priemones, kaip fizines: muši
mas, surakinimas kandalais, 
grūdimas į karcerius ir t. t., 
taip ii moralines, atėmimas daugiausiai aktyvesnius revpo- 
knygų, rašomosios medžiagos, .litkalinius, izoliuodavo neribo- 
laikraščių, tyčiojimasis, sodini- tam laikut Jieškodavo tik prie- 
mas su šnipais, provokatoriais, i kab8S; kad jzoiiuot ir labai daž- 
metimas į bepročių kameras ir nai> be jokių priežasčių, jei tai 
t.t. Kankinimo ir to fašistinio panorėdavo administracija. Kas 
teroro tikslas kiekvienam žino- reiškg tuomet būti izoliacijoj? 
masr palaužt revpolitkalinių pa
siryžimą kovot prieš kruvinąją 
fašistinę tvarką, už darbininkų 
ir valstiečių Sovietų Lietuvą. 
Sulaužyt jų organizuotumą, su
silpnint jų moralinį stovį, pri
verst maldaut kruvinojo Smeto-’ 
nos pasigailėjimo. To tikslo pa
siekt ji naudoja šlykščiausius 
kankinimo būdus.

ŠIAULIŲ KALĖJIMAS iki 
1931 m. pasižymėjo ypatingu 
fiziniu ir moraliniu kankinimu, 
žemiau aš talpinu draugo Ka
gano S. laišką, rašytą man, iš 
kurio aiškiai pamatysime, as- 
meniai pergyvenusio tuo metu 
kalėjimo administracijos kanki
nimo metodas. Jis savo laiške 
man rašė: “Labai augšto laips
nio fašistų teroras Šiaulių ka
lėjime pasiekė jau 1929 m. 
Tais metais mes revpolitkaliniai 
nuolat būdavom nubausti. Baus-

vaikščiojimą, knygų ir rašomo- su Jankūnu buvom nuteisti mir- 
sios medžiagos grąžinimą... jtimi, tai kalėjimo administra

cija nepasitenkino mūs esančia 
padėčia ryšyj su teismo mirties 
sprendimu, t. y. griežta izolia
cija. Karceryj kaipo mirtinin
kus, tai administracija ieško ant 
ant kiekvieno žingsnio prieka
bių, kad nubausti. Vieną sykį 
administracija rado išeinamo j 
vietoj laiškelį ir metė kaltę'ant 
mūs, būk tai mūsų rašyta ir

. Treflfis Puslapi*

PARENGIMAM
BARČEKIAI

Tąja

$ 5.45 
3.00 
2.50 
2.00 
2.00 

10.00

$1,25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2.30 
$2.45

Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, 
vės” 
jums

Suzana Baranauskiene
UŽLAIKO 

visokios rūšies čeverykų 
ir

šilkinių pančiakų 
krautuvę.

1329 So. 2nd Street
Phila., Pa.

$24.95

Vertes 
Vertes 
Vartės 
Vertės $200. 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės

Lais- 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50.1_____Kaina
$100______ Kaina
$150._____ .Kaina

Kaina
$250._____ Kaina
$300.______Kaina
$350______ Kaina
$400._____^Kaina
$450.______Kaina
$500._ -___Kaina' $2.85
$600______ Kaina $3.00

Tąja proga, gauti barče- 
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokitė 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu galėtume padaryti.

“Laisvės” Administracija 
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

Mass, valstijos senatoriams ir 
kongresmanams.

Dabar čion visos krutamu 
paveikslų įstaigos išėjo prieš 
tą bilių HR 2827. Rodo visur, 
girdi, jeigu tokis bilius liktų į- 
statymu, tai šalis subankru
tuotų į vienus metus. Tai ma
tot, kaip kapitalistai gązdina 
darbininkus.

viskas, viską ir sunku kores
pondencijoj aprašyti. Fašistai ir 
jų kalėjimo tarnautojai, be tie- 

.'sioginių žvalgybos kankinimų, 
- dar patys sugalvoja įvairių 

priemonių kankint politkalinius. 
Įkelia į politinių kamerą šnipą, 
kad sektų, ką politkaliniai da
ro ir kalba. Išmestą iš kame
ros šnipą Klocą (1929 m.) vėl 
įgrūdo. Tik paskelbus badavimo 
streiką po 4 dienų buvo iškeltas. 
Iki 1931 m. revoliucinių šven
čių pietų prižiūrėtojai įsiverž
davo į kameras įnirtę, kaip šų-> 
nes, plėšdavo nuo krūtinės rau
donus ženklus, mušdavo ir 
stumdydavo.

Dažnai būdavo kratos. Viską 
išversdavo, sumaišydavo, po 
kratos daug daiktų draugai ne- 
besurasdavo. Už revoliucinių! 
švenčių šventimą bausdavo iki 
6 mėn. be pasimatymo, be laik
raščių, knygų, rašomosios me
džiagos. Revpolitkaliniai nega
lėjo toliau pakęsti tokių kan
kinimų ir išniekinimų. Jie buvo 
priversti imtis paskutinės kovos 
priemonės, paskelbt badavimo 
streiką 1931 m. sausio 21 
kuris tęsės 9 dienas.

Jie reikalavo: nekankint 
litkalinius kandalais, duoti 
kyti knygas, laikraščius, duoti 
dažniau pasimatymus, ilgesnį 
pasivaikščiojimą ir tt.

(Tąsa bus)

Šalna.

r

Puikiai Plaukia Dovanos
Laisves” Bazarui

Pinigiškų Dovanų Gavome Nuo Sekamų Draugų:
J. Bimba ir J. Matačiunas. Paterson, N. J
A. Sinkevičius, Brooklyn, N. Y.................
A. Valinčius, Pittston, Pa......................
A. Petruškevičius, Brooklyn. N. Y.............
Marčiukienė. Brooklyn, N. Y......................
Mr. Irvin Gilman, New York City..........

Viso jau gavome
sios medžiagos grąžinimą. . . 
Antroj badavimo dienoj atėjo 
mus vesti į tamsų karcerį 
kioms paroms. Kadangi 
badavom, tai atsisakėm 
Tada vakare į mūsų mažą 
cerį įsiveržė raktininkų būrys 
priešakyj su sadistų šakėnu ir 
pradėjo mušti, išvilko mane ir 
dar vieną į koridorių ir vėl mu
šė, kiek kas norėjo. Ypatingai 
mušė prižiūrėtojas^ Krivickas, nubaudė mus: atėmė rašomąją 
Beveik plikus, sumuštus, nukan- medžiagą, knygas, nedavė pasi- 
kintus įmetė mus į šaltą, drėg- matymą> dvi savaites be paši
ną, tamsų karcerį. .vaikščiojimo ir t. t. Kada 15

Taip budeliai darė su mumis vasario tribunolas patvirtino ka- 
silpnais, antrą dieną badau j an- riuomenes teismo sprendimą, 
čiais. Ir taip išbūvom, tęsdami 'kada kiekvieną dieną, kiekvie- 
badavimą 5 paras. ' j ną valandą galėjom būti sušau-

Iš faktų, liudijančių apie dyti, mums nedavė pasimatymo 
žiaurų terorą Šiaulių kalėjime, su giminėmis.”, 
verta priminti ir baudimą kan- kaganas if Jankūnas buvoja dykai, todėl įvairios publi- 
dalais. Už menkniekį kandalais nufeisti nužudyti, vėliau mirties • kos susirinko apie šimtas pa- 
apkaustė mūsų draugą Ch. Ka- sprendimas pakeistas kalėti iki 
cą. Tas draugas iT šiaip ilgą; ,gyVOS galvos. 1933 m. jie iš
laiką buvo kankinamas izolia- iš fašistų nagų ir randa- 
cijoj ir tuo nepasitenkindami * • gggR 
budeliai dar kandalus apkaustė.

| Labai ilgai karceriuose buvo NEKALTYBES KAUKĖ. —

pen
nies 
eiti, 
kar-

Montello, Mass

d.,

po- 
lai-

Daiktais dovanų gavome sekamai:
Draugė Kaškiaučienė, Dr. Kaškiaučiaus žmona, auko
jo gerų namų rakandų: pilną bedroom setą, su pilno 
saizo lova, 2 divonus, >3 komodes,. veidrodžių ir kito

kių gražių dalykų.

Tai reiškė: karceris 3,5 žings
nio ilgumo 2 žingsnių platumo. 
Ten pasodina dažniausiai tris 
žmones, kad nelieka kur pasi
sukti. Nuolatinė vieta ant “lo- 
,vos”.~ Atimdavo nuosavus daik
tus, be knygų, pasivaikščioti 
kieme gaudavom 10-15 minučių, 
žiaurus teroro būdas — buvo 
baudimas tamsiu karceriu, iš 
kurio visa eilė draugų neišeida
vo gan ilgą laiką. Nespėdavo 
atlikti vieną bausme (7 paras 
karcerio), tenka pasilikt kitas 7 
paras atlikt ir t. t. Tokiu būdu 
vasaros metu 1929 m. dviejų 
mėnesių laike išbuvau 27 paras 
tamsiam karceryj. Tą pačią va
sarą mane ir tdar du draugu
izoliavo karceryj. Teko būti (kino vienutėje, o dar vieną — 
prie viršminėtų izoliacijos sąly-, karceryj, mirties sprendimu, 
gų. Nutarėm paskelbt bado kol galų gale iš proto juos iš- 
streiką, reiklaudami: perkelt į, varė.
bendrą kamerą, didesnį pasi-1 Dar vienas faktas. Kada aš

budeliai dar kandalus apkaustė.

kankinami d.d. F. Krastinas ir \ Fašistai slepia savo tikrąjį
veidą. Visų rūšių fašistų laik-Gailevičius. Ant kiek žiaurūs 

kankinimai Šiaulių kai. 1 
rodo, kad neužilgo du draugus Irus žvalgybos kankinimo būdai. 
iš proto išvarė, i 
šauską Augustą ilgą laiką kan-

Didelė Darbuotė Del Bedarbės 
Apdraudos Biliaus HR 2827 ir 

“Sklokininkų’’ Prakalbos

Sausio 27 d. čion kalbėjo 
“sklokininkų” tėvas L. Prūsei- 
ka. Jo prakalbas išgarsino la
peliais ir per radio, kad įžan-

siklausyti jo prakalbos.
Pirmiau kalbėjo apie pasau

linę politiką, švelniai atsinešė, 
linkui Lietuvos prezidentoĮ 
Smetonos ir kitų valstybių. Vė
liau užkliudė Sovietų Sąjungą, 
nurodydamas, kad jie mainę - 
užsieninę politiką, įeidami į

Drg. žigaitis iš Brooklyno aukojo dvi muftas; 
draugai Karpavičiai paaukojo: šluojamą mašiną, di- 
šių, staltiesę ir kitų dalykų. Drg. A. Yanušauskienė 
iš Scranton, Pa., prisiuntė labai gražią rankom iš
siuvinėtą staltiesę ir labai nepaprastą ir gražų, ran
kom išsiuvinėtą kalendorių, visi mėnesiai rankom iš
siūti taip, kaip tikras kalendorius., Draugė M. Wit- 
kienė, iš Kearny, N. J., prisiuntė rankom išsiuvinė
tą staltiesę ilgam stalui. Jaunuolė M. Buivydžiutė, 
iš Brooklyiįp, aukojo mandoliną. Draugas Miliaus
kas, iš Brooklyno, aukojo setą dišių. Drg. Yanušie-

• nė, iš Washington, Pa., aukojo setą dišių.
Matote, kaip draugai puikiai darbuojasi, kad “Lai

svės” bazarą padarius sėkmingu. Tikimės, kad ir 
visi kiti draugai sukrusite ir darbuositės, kad pada
rius šių metų bazarą sėkmingesnių už pereitų metų.

Visiems aukotojams tariam širdingą ačiū.
L. “L.” ADMINISTRACIJA. --

buvo, I raščiuose slepiama įvairūs žiau- Tautų Lygą ir tt. Nekliudė vi- 
1 rii’H vvalffuhnQ VnnVinimn hndai _____ - j .

Draugą Tama- Bet darbo masės gerai žino, 
.................. nes žvalgybos naguose ne vie

nam teko pabūti. Ne vienas 
draugas neteko sveikatos dar 
būnant žvalgybos naguose, kol 
pakliuvo į kalėjimą. Pavyz
džiui, draugas Lifšicas 1930 m.

dūrinės tvarkos.
Vėliau skaitė iŠ užrašų, kaip 

jis užvadino, “21 Sakramentas 
Apie Bimbą ir ‘Bimbinius’.” 
Trumpoj ,sutraukoj turinys 
toks: niekino Bimbą, “bimbi
nius,” Komunistų Partiją, Cen
tro Biurą, Kpminterno politi-

Bazaras įvyks 22, 23 ir 24. dienomis vasario 
(February), “Laisves” svetainėje, 419 Lorimer 

Street, Brooklyn, N. Y.

DETROITO LIETUVIU DARBININKU APTEKA- 
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



Ketvirtas Puslapis
I

A

A. L D. L D. ŽINIOS
“šviesos” Antrašai. Į gėrisi juomi ir prašo siunti-

Centro Komitetas buvo'ngtL lai,škų
išsiuntinėjęs kiekvienai kuo- Kauname is Pietų Amenkos, 
pai laiškus, prašant, kad .Kanados ir kitur. Musų or- 
prisiųstų narių antrašus. 
Daugelio kuopų sekretoriai | 
tą atliko,-o kiti iki šiol dar 
neprisiuntė.

Siunčiant antrašus, visa- jaus metu reikia gauti dau- 
da pasirūpinkite gerai pa-|giau darbininkų į mūsų or- 
rašyti gatvės numerį, gat-1ganizacija. Kalbinkite visus 
vę ir nario vardą. Tankiai• 
draugai prisiunčia senus 
antrašus, o kada jie jau yra Bedarbiai ir Skriaudėjai 
sustatyti, tai gauname ta
da kitus ir vėl išnaujo rei

ganizacija visada gelbėjo
1 i e t u v iams darbininkams 

t' šviestis. Mes daugeliui ko
lonijų teikėme ir teikiame 
nemažai literatūros. Šio va-

savo draugus ir drauges.

Amerikos Lietuvių Darbi- 
kia perstatyti. Tas padaro'ninku Literatūros Draugija 

Prie to kiek-! yra darbo žmonių organiza- 
susi rinkime pra- ei ja. Ji gyvuoja jau 20 me-

LAISVE

Market Gatvekarių Darbininkai Laimėjo ir nepasakytu: “O kodėl ku
nigėlis negali nueiti ir pasiimt 
‘welfare’, jog ‘visiems’ bedar
biams duoda?”

Ketvirtad., Vasar. 7, 1935
•p •' 11‘1 4i ■

general į 
Amalga- 
Railway 
dirbanti

San Francisco, Cal. — Per- direktorių boardą, kad pasta- 
eitą metą, šaukiant į 
streiką, lokalo 1004 
mated Association of 
Employees nariai, ■
Market gatvės gatvekarių 
kompanijai, keliom valandom 
anksčiau išėjo į streiką. Jų 
streikas buvo skirtingas, bet 
supuolė su generaliu streiku ir 
tęsėsi dar ir po generalio strei
ko.

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37 kuopos susirinkimas į- jev0' 

vyks vasario 10, 6 vai. vakaro, L. 
U. Kliubo kambaryje. Visi nariai ir • 
narės malonėkite ateiti laiku, nes 
bus daug svarbių dalykų. Taipgi rei
kia pasimokėti duokles už Šiuos me
tus. Atsiveskite naujų narių prisira- 

; syti.

rieji leistų kompanijai pakelti 
gatvekarių fėrą ir įvesti vieno 
darbininko ant gatvekario sis
temą, panašiai, kaip ir mūsų 
kaimyniškam mieste, Oaklan- 
de, kad yra, kur vienas darbi
ninkas atlieka dviejų darbą ir 
valdo gatvekarį su 70 žmonių 
įtalpos. Feras yra 10 centų ar
ba 7 tikietai už 50c.

Ne vien darbininkai, dirbanti 
tai kompanijai, bet abelnai vi
sa publika turi protestuoti 
prieš tokį kompanijos pasikė
sinimą. Kompanija, įvesdama 
tokią sistemą, ne vien pakeltų 
fėrą, bet išmestų ant gatvės 
tarpe 4-5 šimtų darbininkų. 
Kompanija nurodo, būk ji ne
galinti debartine apyvarta pa
dengti išlaidų. Jos 1934 metų 
grynas pelnas siekęs tiktai 
$923,197. Iš to kompanija iš
skaito $500,000 gatvekarių nu
sidėvėjimo lėšų kas metai.

Prasta Logika
Kada jie pakėlė kelis centus 

ir sutrumpino valandas darbi
ninkams, jie sukėlė didžiausią 
lermą. Bet pačios kompanijos 
prezidentai bei direktoriai ima 
algas nuo $10,000 iki $35,000 
per metus ir pridėčkų gauna 
po kelis 
Tas jiem 
laidos ir 
lermo.

Taip pat gegužės mėnesį 
mirė Jonas Baltoms. Visieihs' 

J 

Chesterio lietuviams buvo ži-l 
nomas, kad nėjo į bažnyčią. Sausio 11 atvyksta pas mus jau-1111 JI CIO j JtYClUl 11 V J U £ MCVZullJ' VlCA-j kjwu.mv j.*. » j vm jpc*.o inuo J c* v*

kol sveikas ir gyvas buvo. Bet

| partizanų kovas, po. vadovyste rau
donojo komandieriaus draugo čepa-

Pradžia 11 vąl. ryto.
Nepraleiskime šios progos, nes vė

liau gailėsimės.
Vinco Duktė.
(31-33)

MM0HK

. ,H ARM AN 7

NAMAI
numirus nunešė į bažnyčią ir 
palaidojo su bažnytinėfn cere
monijom, irgi neuždyką. ži
noma, kunigų kiauras maišąs 
neprisotinamas.

Bet pasaulis eina savo ke
liu, ant vietos niekas nestovi. 
Atsimenam, dar prie caro 
valdžios kunigai giedodavo: 
“Dievas danguj, caras ant že-: 
mes.” O dabar Sovietų val
džia Rusijoj sako : “Kas nedir
ba, tas nevalgo.” Turi iš sa
vo prakaito sau duoną užsi
dirbti, o jei kas nenori dirbti, 
gali badauti.

Brostvininko Sūnus.

kiamas LDS jaunuolių susirinkimas. 
LDS nariai ir visi, kam tik apeina 
jaunuolių organizavimas raginkite 
savo jaunuolius ateiti r dalyvaukite 
patys šiame susirinkime pirmadienio 
vakarą.

y S. Penkauskas.
(32-33) '

Sieninių 
Laikrodžių 
Vedybinių

V

Kompanija bandė sulaužyti 
streiką su kompaniškos unijos 
darbininkais. Pirmą gatvekarį 
pats kompanijos prezidentas, 
Samuel II. mihn, vadovavo po 
policijos apsauga. Bet kompa
nija buvo priversta skaitytis 
su darbininkų reikalavimais, 
kad ir netiesioginiai su darbi
ninkais, tai per Roosevelto 
“arbitraciją,” kurioj pats kom
panijos prezidentas, Samuel II. 
Kahn, buvo taikos taryboj.

Po ilgų derybų paskelbė su- 
vasario visi

centre lėšų, 
viename 
neškite nariams, kad, jeigu'tų ir tūkstančius darbinin- 
jie persikelia į kitą vietą,'kų apšvietė. Kada narys 

— i-- iyra jarį)0 arba serga,
yra blogoje finansinėje pa-1 

! dėtyje, tai nepaisant, kaditartb su 1 d.
■nario duokle yra nedidele,|Marketgatvgsgatvekariudar-

- bininkai dirbs po 8 valandas ir
gaus pakėlimą algų 25 nuo
šimčiais arba 1214 cento į va- 

1 landą. Pirmiau darbininkai 
dirbo nuo.9 iki 16 valandų į

tai per kuopos sekretorių, 
arba tiesiai lai praneša į 
A.L.D.L.D. centrą savo se
ną ir naują antrašą, nes ki
taip “Šviesa” nepasieks jį 
ir dar paštoje bus sudaryta į paliuosuojame 
nesmagumo.

Giria “šviesą

tik $1.50 į metus, bet mes 
narį nuo 

| duoklių. Jis moka tik 10; 
i centu ir gauna knygas ir iv “ ! i i • i cui uv nuu.y iki jo vaianuų įizurnala. Kada tokis narys „ • į _ , .•zi*' ,r..u: j- : •• i dieną ir gavo mokesties nuo 40 

- - - . . . - ixi<i 50 centu į valanda. Dabar
nuo drg. P. N. is Luxem-: teisia, tai yra sumoka orga-, dirbs po 8 valandas'ir gaus 
n--™; mzacijai likusią duoklių da-!nuo 52i/2 iki 62 ir pusę centu

lį—$1.40. Už tai yra dėkingi j į valandą ir 95c. už viršlaikį.
i organizacijos ™ oKova Prasideda Su Kompanija

Sekamą laišką gavome pradeda dirbti, tai jis atsi- ik
« .ZX »k D 4 X T -v-v-k 1- * n * o 4- «-» * T 1 r- Z-X r-. I

burgo:
“Gerb. Drauge:—
“Netikėtai gavau 

žurnalą “Šviesą” pasiskai
tyti pas vieną lietuvį Esche 
Luxemburgo mieste.

išimtai mūsų < 
jūsų narių kas metai.

rių per pora metų mokėjo 
tik po 10 centų, gavo kny
gas, vėliau žurnalą, o pas
kui tie asmenys pasitraukė 
iš organizacijos. Pabuvo ko
kį laiką ir vėl prašo priimti

Kompanija jaučiasi atlikusi 
didelę pareigą. Ji turi tikslą 
panaikinti 5 centų fėrą San 
Francisco. Dabar kompanija 
kreipėsi į gelžkelių komisio- 
nierių ir San Francisco miesto

tūkstančius bonais. 
neatrodo didelės iš- 
nesukelia to baisaus

pasimirė gelžke- 
William Sprou- 
p rezidentu Cen- 
ir Southern Pa-

Kitą draugo žinutę netal
piname, kadangi tais pačiais 
klausimais jau tilpo anksčiau 
gauta.—“L.” Red.

I PRANEŠIMAI IŠ KITUR

NEWARK, N. J.
LDS 8 kp. susirinkimas Įvyks ket

virtadienį, 7 d. vasario, 8 vai. vaka
re, 180-2 New York Avė. Visi na
riai dalyvaukite, nes turim daug 
svarbix dalykx apsvarstyt, taipgi už
simokėkite savo duokles.

B. Deržanauskas.

SO. BOSTON, MASS.

DETROIT, MICH.
Komitetas prieš karą iri fašizmą 

rengia Bingo ir Bunko parę, suka
toj, 9 d. vasario (Feb.) pas draugą 

, Latoža, 1035 Caniff St.
I Draugai ir draugės, ši pare bus la
bai įdomi, nes mažai kas žino kaip 
lošt tai bus daug juoko išmokt. Taip
gi bus ir gardžių užkandžių ir gė- 
rirmų. Kviečiam visus ateit ir pra
leist 
šokt

9
8

Bet yra ir blogos valios 
Jis žmonių, štai gavau iš vieno 

man labai patiko. Pas mus Kanados miesto net kelis 
Luxenburge yra labai blo-. laiškus. Ten eilė buvusių na
gai su darbininkų literatū
ra ir abelnai su darbininkų 
organizacijomis. Darbinin- 
'kai yra labai prispausti, o 
dar blogiaus svetimšaliams 
—negalima nei žodis už
darbininkus ištarti. Prieš • juos atgal. Gal būt ir vėl 
krizį čionai buvo nemažai mano mokėti po 10 centų, 
lietuvių darbininkų, turėjo-'gauti organizacijos knygas 
me savo organizaciją, bet 
•kada užėjo krizis, tai gan 
greitai visus išvaikė ir liko
me tiktai keli lietuviai.

“Drauge, ar negalėtai 
mums siuntinėti “Šviesą”, 
mums labai norėtųsi ją gau
ti nors kokį laiką.

“Darbininkas iš
Rouges”

Matote, kur tik 
kai gauna mūsų

Terres

darbinin- 
žurnalą,

ir žurnalą. Toki žmonės, iš- 
naujo ateidami, turi pirma 
atsimokėti ta skola, tik tadaU- v z
juos galima priimti į orga
nizaciją. Toki žmonės nega
li būti skaitomi teisingais, 
kol jie neatsiteis su mūsų 
organizaciją. Mūsų organi
zacija yra darbininkų orga
nizacija, kovoja už tiesą, už 
darbininkų' reikalus, prieš 
visokias neteisybes ir todėl 
asmenys, kurie ją skriau-

džia—labai negražiai elgia
si, tiesiai prasikalsta prieš 
darbininkų judėjimą.

Negalima šaltai žiūrėti į 
tuos, kurie skriaudžia orga- 
n i z a c iją, neatsilygindami 
jai. Žinoma, tas nieko ne
turi bendro su tais darbi
ninkais, kurie ištikro negali 
sumokėti, kurie vargsta. To
kiems nies laukėme ir lauk
sime, teikėme apšvietą ir 
teiksime, kol jų piniginė pa
dėtis pagerės ir jie atsiteis, 
arba atidirbs savo veikimu 
revoliuciniame darbininku 
judėjime.

D. M. šolomskas, 
ALDLD CK Sekr.

čia nesenai 
lių magnatas, 
le, kuris buvo 
tral Railway
cific Raįįgoad. Mirdamas pali- 

tris šimtus milionų. Iš kur 
tuos milionus surinko, jei 

iš tų 40,000 darbininkų, kū
pąs jį, po jo “globa,” dir-

ko 
jis 
ne 
rie
bo ?

Pacific.

Chester, Pa
Sausio 27 d. mirė Aleksan

dras Krulskis, išsirgęs per 7 
metus. Prigulėjo prie V.L.P. 
Kliubo. Buvo vedęs ir gyveno 
Chestery per apie 20 metų. 
Buvo laisvų pažiūrų žmogus, 
mylėdavo skaityti knygas 
laikraščius. Į bažnytinius nie

VAKARIENE ■ KONCERTAS
NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”

RENGIA
WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

SUBATOJE 9 FEBRUARY
1935

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN

ORKESTRĄ

BROOKLYNO AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS

ĮŽANGA

Ypatai

GERA

ŠOKIAMS

Programoje dalyvauja garsūs dainininkai iš tolimų miestu: J. L. Kavaliauskaitė, 
mezzo-sopranas iš Brooklyno; A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.; 
Ramoškaitė, sopranas, iš Hartford, Conn. Bus geri kalbėtojai iš Brooklyno.

Laikrodėliai
linksmai vakarą, galėsite pasi- 
ir gardžiai pavalgyti.

Kviečia Komisija.

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kp. mėnesinis susirin

kimas Įvyks sekmadienį, 10 d. vasa
rio, 2 vai. po pietų, Sweety Hall.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus svarbių dalykų apsvarstyt.

S. Kuzmickas.

LEWISTON, ME.
ALDLD 31 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 10 d. vasario, 10 vai. ryto, 
šv. Baltramiejaus svetainėje. Visi na
riai būtinai pribūkite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi ne
pamirškite užsimokėti duokles.

Sekr. A. Kaulakis.

PHILADELPHIA, PA.
TDA lietuvių kuopa rengia pra

kalbas ir dviejų veikalų perstatymus 
sekmadienį 10 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, 995 N. 5th St. Bus du svarbūs 
perstatymai, “Scottsboro jaunuoliai 
neturi mirti” ir “Paliuosokim Tom 
Mooney.” Artistai bus iš New Yor- 
ko, apart lošimo bus ir geras kalbė
tojas.

Antradienį, 12 d. vasario, 8 vai. va
kare, Mercantile svetainėje, Brood 
ir Merter gatvių bus labai žymaus

prakalbos. Šias prakalbas rengia 
ILD distriktas.

Įžanga 25c.

1

Mes

Laike 
puikią

SJBį Brangakmenai
perkame seną auksą

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

LDS 62 kp. susirinkimas Įvyks 
sekmadienį, 10 d. vasario, ? vai. po rašytojo ir kalbėtojo John Spivack, 
pietx, 376 Broadway. Visi nariai bū- ' " 1
tinai dai yvaukite.

Prot. Rast.
(32-33)

LIETUVIŲ

ValizŲ Krautuvė
A. G. GUGIS Manager,

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinu, 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.

B. Raman.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį, 10 d. vasario, 2 vai. po 
pietx, Darbininkx Centre, 416 Lack
awanna Ave.

Visi nariai žinote, kad 
na vajus gavimui naUjx 
visi ateikite į susirinkimą ir pradė
kite dirbt, taipgi pasimokėkite duo
kles.

Sekr. Klevinskas.
(32-33)

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 10 kp. šaukia visas dar

bininkiškas organizacijas dalyvaut 
šiame svarbiam susirinkime. Yra 
svarstoma ar kraustytis iš svetainės 

ir kur dabar laikom susirinkimus, tai 
yra, 995 N. 5th St., kartu su rusais 

rusai rengiasi

. Į Mitingas įvyks nedėlioj, 10 d. va- 
’ j sario, po pietx, nes prieš to bus 

man prakalbos ii’ perstatymas, kurį ren
gia TDA 9 kp., ir viskas netęsis dau
giau 
visx

dabar ei- 
narix, tad

, v . ar pasiliksim, nes ru;
RUS netikėjo, bet savo Šeimy- kraustytis 15 d. vasario, 
nos nedrausdavo, sakydamas 
“Kas nori, gali eit, bet 
jos nereikia.”

Už dienos prieš mirtį, 
žmogų neteko sąmonės, 
lanko kunigas pas ligonį ir iš-i 
klausė išpažintį. Numirusį nu
nešė į bažnyčią ir su bažnyti- cijos, būtent, LDS žLkp.^ ALDLD 52 
nėm ceremonijom palaidojo.. . .. miKsmą siikix oaiiKieią su programų

Jei del parapijono klebonas ir smagiais lietuviškais ir ameriko- 
būtų patarnavęs paskutinį sy-į 
kį, negalima būtų ką sakyti. 
Bet del tokio žmogaus, kuris 
netikėjo į bažnyčią savo gyve
nime, kol gyvas buvo ir saky- 

i davo: “Man jos nereikia,” tai 
: kiekvienas sveiku protu gali 
'matyti, del ko kunigai rūpina
si. Gal kas sakys, kad kuni
gai rūpinasi žmogaus dūšia. O 
kodelgi kunigai nesirūpina su 
ta dūšia, kuri neturi 25-30 do
lerių ?

Gal iš parapijonų kas sa
kys: “Iš kur kunigas pragy
vens?” Ar tai dar mažai ku
nigui Paukščiui gaunant $150 
į mėnesį, kaip parapijonai sa
ko? O kiek tu, parapijone, 
gauni į mėnesį ir su šeimyna, 
jeigu - dirbi? Daug šeimynų 
gauna “welfare” 4-5 dolerius 
į Savaitę ir turi būt patenkinti 
šioj kapitalistinėj sistemoj.

Čia reikia pamąstyti kožx 
nam darbininkui, kodėl mes 
taip vargstam ir skurstam, o 
kraunam turtą kožnam para
zitui, kurie gražiai gyvena iš 
mūsų darbo ir prakaito ? Ko
dėl kunigai užgina parapijo- 
nams kalbėtis su tais,’ kurie 
neina į bažnyčią? Arba kodėl 
draudžia skaityti darbininkiš
kus laikraščius, kaip “Laisvę” 
ir kitus raštus? Jie bijo, kad 
parapijonai nepradėti; mąstyti

CLEVELAND, OHIO
A.L.D.L.D. 15-tas apskritys rengia 

prakalbas labai svarbiais dienos klau
simais, penktadienį, 8 d. vasario, 7:30 ! 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 6835 | 
Superior Ave. Bus keletas gerų kal
bėtojų, Drg. F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius, Mrs. I. Morris, motina 
dviejų Scottsboro jaunuolių ir kiti. 
Taipgi bus išduota raportas iš Be
darbių Apdraudos Kongreso Wash
ingtone. . Įžanga veltui.

Kviečia Apskr. Komitetas.

BALTIMORE, MD.
Linksma Naujiena

Šiandien "kas nėra iš “Laisvės” 
skaitytojų girdėję apie Sovietų Są
jungos judį “Čepajevas”?—Daugelis.

Ne tik girdėjo, bet kalbasi, kad tik 
galėjus kaip nors jį matyti.

štai baltimoriečiams proga. Penk
tadienį, vasario 8 dieną, Auditorium 
teatre, Howard and Franklin Sts., 
kiekvienas, kuris tik panorės, galės 
papildyti savo žinojimą apie žiaurias

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

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

šaukite dieną ar ‘naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

kada 
atsi-

kaip tris valandas. Visi nariai 
organizaeijx dalyvaukite.

P. Pnod is.
(32-33)

DETROIT, MICH.
Vasario 10-tą dieną trys organiza- ------- - - - - -------

kp. ir “Aido” Choras, ruošia . labai 
linksmą siikix bankietą su programų

■niškais šokiais. Bankieas įvyks Drau- 
gijx svetainėje, 4097 Porter Street. 
Pradžia nuo 7:30 v. vakaro. Įžanga 
labai žema, tik 30c. ant bankieto, 
ant šokix 15c. O komitetas šio pa
rengimo užtikrina, kad būsite visi 
pilnai patenkinti.

J. J. Butkus.
(32-33)

WILKES BARRE, PA.
ALDLD 43 kp. susirinkimas Įvyks 

10 d. vasario, 9:30 vai. ryto, Darbi- 
ninkx svetainėje, 325 E. Market St. i 
Visi draugai ir draugės pribūkite | 
paskirtu laiku, todėl kad turėsim 
daug svarbix dalykx apsvarstvt. 
Taipgi bus išduotas raportas iš So
cialūs Bedarbix Apdraudos Kongre
so . Washingtone. Šis raportas yra 
visiems labai svarbus išgirst.

J. V. S.
(32-33)

SO. BOSTON, MASS.
Bostono anielinkės draugams svar

bios žinios! Komunistx Partijos nau
dai visoj naujojoj angliioĮ yra ren ? 
girnas bazaras, kuris atsibus 13. 14, 
15, ir 16 d. vasario (Feb.), 1935. 
Pradžia 7 vai. vakare, įžanga tik 
10 centų. Mes prašome visu draugu 
paremti ši bazara ir padėt kaip kas 
išgali, prisiųsdami visokiu daiktu del 
bazaro 
506

šiuo antrašu: E. Ceikienė, 
Broadwav. 'So. Boston, Mass.

ALDLD 2 kp. kom’sia.
(32-33)

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kn. mėnesinis susirinki

mas įvyks 10 d. vasario (Feb.), 
10:30 vai. ryto. 29 Endicott St. Visi 
nariai malonėkite dalyvauti, nes tu
rim labai daug svarbių dalykų ap
svarstyti.

D. Lukienė.

t

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

Pirmos klasės anglis, geriausios

Prista-
Prašome

Įsitėmyti adresą ir telefoną.
lelcfonuokite: Evergreen 7-1661

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Lietuvių Anglių Kompanija
rūsies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legalįskas svoris.
tome greit Į jūsų namus.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyfi, N. Y.

Moterų ALDLD 155. kp. mėnesi
nis susirnkimas įvyks 12 d. vasario 
(Feb.), 8 vai. vakare, 29 Ehdicott St. 
Visos narės malonėkite dalyvaut lai
ku.

Fine Sekr. D. Lukienė.
(32-33)

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

NM
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

Šis mano rašinėlis reikėjo seniaus pa
rašyti, bet mano gyvenimo aplinkybės, 
kaipo bedarbio, buvo tokios, kad vargiai 
galėdavau surasti tinkamą ir ramią vie
tą parašymui laiško, o jau apie straips
nių rašymą negalima buvo nei svajot. 
Bet pasaulyje nieko nėra amžino, viskas 
keičiasi, tai ir mano gyvenimo apystovos 
taip persikeitė, kad dabar turiu-progos 
parašyti, ko norėjau.

Pradėsiu rašyti, ką aš mačiau ir paty
riau gyvendamas per 17 mėnesių Lietu
voje ir del ko aš važiavau į tą šalį.

Vasario 13 d., 1931 m., buvau išmestas 
ant gatvės iš Sunship Building laivų bu- 
davojimo dirbtuvės, Chester, Pa. Nete
kęs darbo, išeidamas iš dirbtuvės, pa
klausiau bosą: O kaip ilgai reiks būti be 
darbo? Bosas, ramindamas, atsakė, gal 

-pusę metų, o ilgiausia tai metus. (Bet 
jau praėjo 4 metai, o ten darbas dar ne
pradėjo geriau eiti). Gavęs tokį atsaky
mą, maniau sau: o gal kitoje dirbtuvėje 
bus galima darbas rasti. Bet greitai per
sitikrinau , kad mano svajonės yra tuš
čios, nes prie kurios dirbtuvės nenueisi, 
visos yra apgultos bedarbių, ne šimtais, 
bet tūkstančiais, ir dar tuos darbininkus, 
kurie tose dirbtuvėse dirba, atleidinėja. 
Todėl, pasibastęs po Chesterį, nuo dirb
tuvės prie dirbtuvės, per 6 savaites, nu
sprendėm su savo gyvenimo drauge va
žiuoti į Lewiston, Maine. O jeigu ten ne
gausime darbo, tai važiuosime į Lietuvą. 
Draugai chesteriečiai, su kuriais sykiu 
veikėme darbininkiškose organizacijose 
ir Komunistų Partijoje, surengė mums 
išleistuves. Tos išleistuvės taip giliai 
įstrigo į mano smegenis, kad ir dabar 
tebeskamba mano ausyse atsisveikinimo 
prakalbos. Visi kalbėtojai pažymėjo, 
kad, kur aš nebūsiu, Amerikoje ar Lietu
voje, neapleisčiau kovojančių darbinin
kų prieš išnaudoto;1! eiles. Aš savo at
sisveikinimo prakalboj daviau garbės žo
dį, kad, kur aš nebūsiu, savo įsitikinimų 
nemainysiu ir pakolei mano krūtinėje 
plaks širdis, pasiliksiu sykiu su kovojan
čiais darbininkais. Dabar turiu pasaky
ti, kad aš savo žodį ligi šio laiko išlai
kiau. Bet vienas iš draugų kalbėtojų, 
kuris man davė nurodymus, dabar, ant 
kiek man žinoma, apleido mūsų eiles ir 
nuėjo pas skloką. Todėl, drauge, jeigu 
jums pasitaikys skaityti šis mano straip
snis, kviečiu jus grįžti prie mūsų ir sy
kiu dirbti tą patį darbą, kurį mes sykiu 
seniaus dirbome.

Atvažiavę į Lewiston, Maine, atrado
me tokią pat bedarbę, kaip ir Chestery- 
je. Todėl kito išėjimo neradom, kaip tik 
važiuoti į Lietuvą. Dar Chesteryj bū
dami, gavome iš Lietuvos nuo savųjų 
laiškus, kuriuose rašė, kad nevargkite ir 
nebadaukite Amerikoje, bet važiuokite 
pas mus ir broliškai gyvendami prasi- 
maitysime ir nereikės badauti. Žinoma, 
jie tą rašydami nemanė, kad mes jau 
sykį buvę, vėl važiuosime. Bet su savais 
išrokavimais norėjo tik mums gerais pa
sirodyti. Kadangi mes buvome parva
žiavę į Lietuvą 1926 metais, laike social- 
demokratųfn\liaudininkų valdžios ir dar 

 

mums ten tebfcįūnant, socialdejnokratai 

 

su liaudininkais pTkąngė dirvą fašizmui, 

 

ir 17 d; gruodžio, 192Km., naktį perda
vė valdžią fašistams. Mums dar Lietu
voje esant, pirmas žingsnis- fašistinės 
Smetonos valdžios buvo tai suareštavi
mas tūkstančių darbininkų ir vargo vals
tiečių ir sušaudymas Lietuvos darbinin
kų vadų—draugų Giedrio, Požėlos, Grei- 
fenbergerio ir Čiornio. Tai mes labai 
gerai žinojom, koks likimas mūsų lau
kia, kada apsigyvensime Lietuvoje ant 
visados. Bet, bedarbės verčiami, ma
nėm, kad visgi maž ir bus galima- prisi
taikyti ne prie politinių, bet prie ekono
minių gyvenimo aplinkybių ir šiaip taip 
bus galima gyvybę palaikyti. Bet kada 
Bostono uoste atsisveikinome su drau
gais ir laivas, sušvilpęs trečią sykį, pra
dėjo trauktis nuo Amerikos kranto, aš 
patėmijau per savo gyvenimo draugės iš

balusį veidą riedančias ašaras ir ją pa
klausiau, kame priežastis? Ji man trum
pai atsakė, kad bėgam nuo bado į mir
ties nasrus. Ir kada viską apkalbėjom, 
o ypatingai, kaip, yra kankinami ir žu
domi Lietuvoje draugai komunistai ir re
voliuciniai darbininkai, tai priėjom prie 
išvados, kad padarėme didžiausią klaidą, 
bet klaidą pataisyti jau buvo pervėlu, 
nes Amerikos krantai jau skendo mels
vose bangose Atlantiko vandenyno. Ir 
nori, ar ne, bet turi važiuoti į tą teroro, 
vargo ir ašarų šalį. Kadangi į Lietuvą 
parvažiavome ne į svečius, bet gyventi 
ant visados, tai ir studijavome jos gyve
nimo visas puses ant tiek, ant kiek tik 
aplinkybės leido.

Kadangi mes parvažiavome pragyvenę 
čia, Amerikoje, arti penkių metų, tai 
per tą laikotarpį Lietuvoje gyvenimas 
buvo labai persimainęs visose srityse: 
visur matėsi skurdas ir vargas. Sueida
vome su valstiečiais ir darbininkais ir 
kada pradedi kalbėti, maž ne visados 
kalba pasibaigia nusiskundimais, bėdavo- 
jimais ir ašaromis. Bet jeigu pasikalbė
jimas įvyksta viešoje vietoje, ant tur
gaus, tai verkdami ir bėdavodami labai 
atsargiai apsidairo aplink, kad kartais 
koks šnipas neišgirstų. Nes už bėdavoji- 
mą gali būti areštuotas. Smetonos val
džios agentai sako taip: kad tik bolševi
kai bėdavoja ir tik bolševikai yra nepa
tenkinti “laisvos” Lietuvos surėdymu, žo
džiu, jeigu esi alkanas, skurdo ir vargo 
prislėgtas, tai, pagal fašistinės tvarkos, 
neturi skųstis, ir jeigu tave Smetonos 
činauninkai smaugia, turi dar jiems dėc 
kavoti. Pagyvenę, pradėjom susieiti su 
susipratusiais darbininkais ir bolševi
kais. Tie žmonės visai kitoki, ant jų 
veidų nematysi ašarų, bet pilni energi
jos ir vilties įgyvendinti savo idealus ir 
įsteigti tokį surėdymą, prie kurio vi
siems darbo žmonėms nudžius nuo veidų 
ašaros ir gyvenimu jie bus pilnai paten
kinti.

šnipai ir Areštavimai
Parvažiavę į Kupiškio miestelį, ir pir

mą sykį nuėjęs ketverge į turgų, susiti
kau savo senus pažįstamus ir pradėjom 
kalbėtis visai nekalto turinio tema. Na
gi, žiūriu, kad du ponaičiai, prigrįžę sa
vo nugaras netoli mūsų, stovi. Tada vie
nas iš draugų man patyliukėm sako: Žiū- 
Yčk, šie yra šnipai ir klauso, ką mes kal
bame. Visgi žmogui, nepripratusiam 
prie tokių keistų apystovų, pasidaro net 
juokinga, ir aš neiškenčiau ir priėjęs 
prie ponaičių, užklausiau: Gal tamstos 
esate atvažiavę-iš kito miesto ir turbūt 
tamstoms nežinomos čia gatvės ir vietos, 
kad taip ilgai stovite ant vietos? Jeigu 
taip, tai aš pats galėčiau jus išvedžioti 
po miestelį ir parodyti žymesnes vietas, 
įstaigas ir 
prato, kad 
Todėl man 
riau, negu 
ramsčiuodami lazdelėmis, nuėjo' tolyn. 
Kažin, ar yra ant žemės bent viena šalis, 
kad būtų tiek šnipų, kaip Lietuvoje. Kaip 
man teko iš pasitikimų šaltinių sužino
ti, tai viename tik Kauno mieste su virš 
80,000 gyventojų yra 8,000 šnipų, ku
riems yra mokamos mėnesinės’ algos, ki
tuose miestuose ir miesteliuose tas pats. 
Net kaime, kuriame aš esu gimęs ir au
gęs yra 2 šnipai.

Lietuvoj yra visokio rango ir plauko. 
činovninkų ir valdininkų 27,652, ir tie vi
si turi kai k’ą pranešti, nes jeigu kuris 
nieko nepraneša, tai esti apšaukiamas 
tinginiu ir kartais paliuosuojamas iš tar
nybos. Jeigu dar prie šių skaitlinių pri
dėti organizacijas (kurios atlieka šnipų 
darbą uždyką, tik vardan dievo, tėvynės 
ir patriotizmo) šaulių, pavasarininkų, 
švenčiausio sakramento, visokių brostvi- 

' ninku ir davatkų, tai susidarys čiela ar
mija tamsybės spėkų, kurių ir suskaityti 
nėra galima, j

(Tąsa bus)

namus. * Šnipai, žinoma, su- 
aš žinau, kas jie per vieni, 
atsakė, kad mes žinome ge- 
porlas visas vietas ir, pasi

South Bostono Žinios
Draugas Angelo Herndon 

Kalbės Bostone
Prakalbos įvyks Ruggles 

Hall, kampas Washington ir 
Ruggles gatvių, vienas blokas 
nuo Dudley St. stoties, neda
lioj, 10 d. vasario, 3 vai. po 
pietų, i Mitingą rengia Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
ir Scottsboro-Herndon Veikimo 
Komitetas.

Draugo Herndon laukia ka
lėjimas. Jisai nuteistas 20 me
tų, dabar paliuosuotas po 
$15,000 belos. Jo apeliacija 
yra Jungtinių Valstijų augš- 
čiausiam teisme. Visi turėtume 
atsilankyti ir išgirsti, už ką jį 
valdančioji klasė nori taip 
sunkiai nubausti.

Taipgi tos pačios dienos va
kare rengiama maža vakarie
nė, Tarpt. Darb. Apsigynimo 

(raštinėj, 5< Harrison Ave., 
Boston, pačiam viduryje mies
to. Dalyvaus ir draugas Hern
don diskusijose - pasikalbėji
muose. Įžanga tik 15c. Daly
vaukime visi. *

Svarbus Metinis Bazaras
Rengia A. J. V. Komunis

tų Partijos Naujos Anglijos 
Distriktas. Bus galima pirkti ir

kurią gauname iš “Roosevelto 
malonės” (per klasiniai sąmo
ningų darbininkų kovą), su 

——— kuria mumis palengva marina
laimėti daug dalykų, pasiren- badu ir trumpina mūsų gyve- 
kant, kas kam patiks, proleta-' nimą.
rinėmis kainomis, tai yra ne
brangiai. Čia rasit Sovietų Są
jungos dailės išdirbinių, seno
vinių daiktų (antiques), pa
veikslų, maisto, drapanų (ypa
tingai moteriškų suknelių, nes 
kriaučiai ruošiasi gana smar-į 
kiai), skulptūros, gyduolių ir 
kitokių turtų.

Kiekviena vakara bus » *» V
ruošta rusiška arbata ir 
kandžiai.

Būtute nuvažiavę sykį ir bū
tut išgirdę, gerą progą, kad ta 
pati mokykla bus Wyominge. 
Ir buvo: prasidėjo 29 sausio ir 
tęsėsi iki 3 vasario. Bet, drau- 

: gai, mes patys nesirūpinome 
J sužinot, o vietiniai draugai ne-

pa- 
už- sužinoti ir rūpintis savo rei

kalais. Stokite į darbininkų

papratimuš reikėjo mt. 
lį ir stoti į kovą po darbininkų 
klasės vėliava.

Nežiūrint į pakraipas-pa- 
žiūras, kokios sriovės, kokių 
įsitikinimų—tu esi žmogus. Bi
le darbininkas ir stok į savo 
eiles, nes kaip bolševiką, taip 
ir kataliką—visus mus lygiai 
slegia nesvietiškai sunki kapi
talistų letena. Pasiliuosavimui 
nuo to viso turime jungti vi
sas mūsų spėkas. Todėl, drau-

besuspėjo garsint tą darbi-'gai, daugiau nepraleiskite pror 
ninku mokyklą Wyominge, nes gos, stengkitės patys daugiau 
čia netikėtai įvyko. Bet turė
jote važiuoti į Wilkes Barre
nors sykį išgirsti ką nors nau- organizacijas, skaitykite dar- 
dingo, jeigu mums mūsų reika- bininkų spaudą, o tuomet visi 
lai rūpi.

Ar ištikrųjų, draugai, mes 
viską taip jau žinome?

Aš sakau, mes nieko dar ne
žinome, nesuprantame apie 
mūsų pačių darbininkų klasės 
reikalus. Mes esame dar vys
tykluose klasių kovos vystomi j 
į tvirtus darbininkų klasės ko- 
votojus. Mes norim “apgin-, 
kluot,” apšviest mūsų • protą ! 
darbininkiškais ž i n o j i m ais, ■ 
kad suprastume ir aiškiai ma-j 
tytume, kokiais būdais kapita
listai mus išnaudoja, išjuokia 

jai organizuoti didesnes minias mūs darbo klasę. Ir vis tai už 
į kovą prieš alkį, fašizmą ir mūsų tamsumą, todėl, kad mes 
kara.

Bazaras įvyks New Interna
tional Hali, 42 Wenonah St., 
Roxbury, Mass.

Programas
Seredoj, 13 vasario, Komu

nistų Partijos vakaras. Prakal
ba komunisto draugo Sidney 
Bloomfield; perstatymas tea
tro.

Ketverge, 14 vasario, Dar
bininkų Kliubų ir Darbininkių 
Moterų Tarybų vakaras. Kon
certas per Freiheit Gesangs 
Fa rein.

Pėtnyčioj, 15 vasario, šokiai. 
Grieš Olympians Orkestrą.

Subatoj tarptautiškas vaka
ras. Aplankykime Komparti
jos kermošių ir pagelbėsime

Aist.

nesilavinam, todėl, kad mes 
nenorim 'pažint mūsų tikrojo 

I kelio, kuriuo eidami turim ko
vą laimėt ir galim išsiliuosuot 

spau-

DETROITO ŽINIOS
(Pasikalbėjimas Dviejų Senų 

Pažįstamų)
Vasario 3-čią dieną buvo pa

sekmingas LDS 21mos kuopos 
susirinkimas. Aš sakau pa
sekmingas todėl, kad šiame 
susirinkime, man atsišaukus į 
draugus kas liečia- prisidėjimą 
prie Proletarų Meno, kaipo 
vienetą, užsimokant $5 meti
nės duokles, kuopa vienbalsiai 
sutiko tatai padaryti. Vadi
nasi, mūsų Detroito 21 kuopa 
išpildė savo pareigą, sutiko pa
remti mūsų besivystančią pro
letarinę dailę.

Po tokio susirinkimo, belauk
damas ant kampo gatvės buso, 
giliai buvau įsimislinęs, kaip 
tai juo tolyn, juo tarpe mūsų 
draugų auga geras supratimas, 
atjautimais ir perm a tymas gy
vai reikiamų bei naudingų mū
sų darbininkiškam judėjime 
įrankių—praplėtimo proletme- 
nui reikiamos medegos, kurios 
taip žymiai mūsų, lietuvių, kal
boje trūksta. Taip man bemą
stant, tik plumt man į petį ga
na sunkoka vyriška ranka. Aš 
greitai atsisukau ir žiūriu— 
senas mano pažįstamas.

“Na, net nugązdinai, 
želi, tu mane,” greitai, 
čžem išsprūdo pro mano 
tie žodžiai.

Juozas.: “Jonuti, aš noriu ta
vęs paklausti vieno dalyko, bū
tent: aš girdėjau per O. D. ir 

Į kitus mano pažįstamus, kad 
10-tą dieną šio mėnesio, tai 
yra vasario, trys mūsų organi
zacijos bendrai, LDS 21-ma, A. 
LDLD ir mūsų didžiulis Aido 
Choras, 
bankietą 
sa?” ■

“Taip,

ju 0- 
neju- 
lūpas

rengia šaunų silkių 
ir šokius. Ar tai tie-

čiai paėmė praktikuoti labai 
maloniai skambančią naują 
dainą, kurią stropiai mokina d. 
W. Gugas. Ir aš esu Pkras, 
kad jie ją šiame parengime 
padainuos mūsų susj’-nkuriems 
svečiams, mūsų rėmėjams ir 
simpatikams.”

“Na. tai labai ge-ai. Aš taip J 
myliu dainų pasiklausyti, kuo
met choras dainuoja. Aš su
sitikdamas pasakys/u ir kit ems 
mūsų Litsaidiečiam-, kad Je šį 
sykį skaitlingiau atsilankytų į 
vestsaidiškių parengimą, nes 
esu patėmijęs, kad istsaidės 
draugai labai nerangūs parem
ti savo draugų parengimus 
vestsaidėj.”

“Dalinai tiesą kalbi, Juoze
li. Bet mes tikimės; kad šį 
kartą draugai neiškentės ne
atsilankę į šį parengimą, ir 
tai skaitlingai.”

“O kurioj svetainėj tas vis
kas bus?”

“Draugijų svetainėje, 
zuti, 4097 Porter Street.”

“O, nuo kiek pradžia?”
“Nuo 7:30 v. -vakare, sek

madienį, 10-tą dieną vasario, 
1935 m.”
“Dar turiu tau, brolyti, pasa

kyti, kad šį sykį gausime tame 
bankiete pakaštavoti skanių 
mūsų organizacijų narių, ge
rų gaspadinių pagamintų už
kandžių ir įvairių gardumy
nų.”

“Na, o kad aš girdėjau, kad 
bankieto užkandžiai bus sutai
syta iš gerų ‘šmalcinių’ sil
kių ?”

“Taip, Juozeli. Tačiaus aš 
turiu minty tuos, kurie netaip 
jau turi didėlį patraukimą prie 

i silkių. Tai jie galės pasirinkti 
kitokių skanių užkandžių.”

“O, tai dabar suprantu. Va
dinasi, pagal tavo pasakojimą, 
tai bus visi atsilankiusieji už-

Juo-

Juozeli; tikra tiesa,” 
drąsiai atrėžiau savo senam 
pažįstamui.

Juozas: “Tai kad Choras sy
kiu vengia šitokį iškilmingą pa- ganėdinti. 
renaimą su šiom organizaci 
jom, tai gal choras duos kieį<! atšliaužia.”

------- • i “Q kiek būs įžanga?”
“Tik 30c. šokiams tik 15c.

J. J. Butkus.

ir programų ?” l
‘ žinomas dalykas, Juozutilį 

Ant Liek aš žinau, tai a-die-l

kaltė, 
geros

kaip vienas organizuotai stosi
me į kovas, tada laimėsime vis
ką ir darbininkų valdžią.

Lankiusi Mokyklą,
L. S. R.*

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 STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

512

iš to mus nesvietiškai 
džiančio jungo.

Draugai, mūsų pačių 
kad mes nenorime sau
gyvenimo ateities, kurią mesi 
ištikrųjų galime laimėt. Bet, i ~ 
žinoma, šitaip kovodami, kaip I “ 
daugelis mūsQ dabar: vieni, 
prie alaus baro, kiti prie kor- ' 
tų lošio, jaunimas teatre ir 
prie bolių žaislo, o šeimininkės i 
palei pečius ir tt., nieko nelai- 
mėsim. Vienok čia mums atsi
randa pinigų ir laiko užtenka, 
o į Wilkes Barre nuvažiuoti į

I darbininkų mokyklą—klausus, 
atsakymą gaučiau: “Bedarbė, 
nėra pinigų,” “neturėjau lai
ko.” i

Taip “kovojant,” draugai, 
mūsų kovos galas bus toli, la- _ 
bai toli.

Taip darykime, draugai, 
kaip čia skamba d. Bimbos po
sakis: “Reikia kalti geležį, kol 
raudona.” Aš manau, kad mū
sų kovų reikalas jau yra už
tektinai įkaitęs pas mus visus, 
tad nenuleiskime rankų nuo 
kovos darbo, laimėkime mūsų 
tikslą, laimėkime kovą visi su-! 
tarimai. Jau senai tuos nau-' 
dos mums nenešančius blogus i

■ ■

“Na, tai jau ‘rhano’ busas

Papeikimas Pittston ir Wyoming Draugams
Draugai, jau iš mūsų dien

raščio “Laisvės” sužinojote, 
kad buvo rengiama darbinin
kų lavinimosi mokykla Wilkes 
Barre, Pa., Darbininkų Cen- 

Įtre. Tad iš mūsų, draugai, tu- 
1 rėjom e nuvažiuoti kiekvienas

darbininkas ar darbininkė nors 
sykį išgirsti d. Bimbą: aiškinant 
mūšų, darbininkų, klasės rei
kalus, kad kaip nors išlaimė- 
jus darbininkams šviesesnę gy
venimo ateitį, o ne būti pasiten
kinusiais ta ubagiška a'lmūžna,
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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, siu

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir t jūs aplaikysite siuntinį.

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

Juozas Levanda 
(Levandaaskaa) 
GRABORIUS

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

lIBIIIBIIIBIlIBlIlBIlIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBtlIBIIiaillBIIIBIIIBIIIBIIIBIIIBIIISIIIBIIIBHIBIIISięi

2 
2 
2 
2
2 
2
5 
2 
2 
2
2 
2
2 
2
2 
| 
i
2 
2
5

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2r2996

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.

5isiiisiiisnisiiieiiieiiiBHie»iemEiiiEniBmeniemoinsmBmsiiioiiiBmeii>etiiBijiWemi

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



aslapls

< ‘ w a.•

> $ ’“v '•* ■' 'T-'’ ■ L ’' ' ? .
• •©O

'■ ■ c

LAISVI Ketvirtad., Vasar. 7, 1935 $

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
' d

šaunų

na tik 30 centų ypatai, tą pat 
vakarą perkant prie durų, jau i 
bus 40 centų. Taigi nusipirkite j 

tai iškalno.

New Yorko ir Apielinkės Dalyvaukite Martin Luther 
Menininkų Konf. ir Balius i D-gyštės Metiniame Baliuje

I •

Šį sekmadienį, 10 d. vasario,! Pažangi Martin Luther 
“Laisvės” name,bus menininkų Draugystė rengia 29 metų su- 
Trečio Apskričio metinė kon- kaktuvių paminėjimui
feroncija—pradžia antrą va- balių. Jis įvyks šeštadienį, 9 
landą po pietų; jai pasibaigus, d. vasario, 8 vai. vakare, Ame- 
taip yra manoma, prasidės šo- rikos Lietuvių Piliečių Kliubo 
kiai, užkandžiai ir visas pasi- svetainėje, 80 Union Avė., 
linksminimas 7 valandą vaka- Brooklyne. Bus gera orkestrą, 
re. Prašome linksmai praleisti kuri grieš visokius šokius. Iš-! 
vakarą su Brooklyno ir apie- kalno perkant tikietus, jų kai-l 
linkės menininkais.

New Jersey draugai me
nininkai visada darbuojasi va- 
sarinuose parengimuose,
dabar Brooklyne, ypatingai' Antras dalykas, M. Lutherio 1 
Aido Chorui, reiks pasirodyti, Draugystės baliuje reikia da- 
ką jie gali veikime. Dovanų lyvauti ir todėl, kad tai yra 
niekam jokių neduosime, nes. pažangi darbininkiškai nusi- 
palaikyti darbininkų dailę ir stačiusi organizacija. Ji ne 
taip yra verta didelių pinigų.1 kartą ir ne du parėmė įvairias 
Prie to, įžanga tik 25 centai; darbininkų kovas ir 
ypatai.

Šiame vakarėlyj bus gera mūsų simpatikus, kurie tik iš- 
dainų programa, nes dainuos 1 galite, dalyvauti šiame baliuje, 
jau spaudoje minėti tryš cho-i “Laisvės” Draugas. |
rai ir Elizabetho Raudonos1-----------------------
žvaigdės Merginų Sekstetas. Į)rgg .Onos ir FmO JakŠČlŲ 
Vadinasi, 1— ----
nai: kas 
lės šokti, 
dainų, tai keturių chorų daina
vimo — manome, pakaks vi
siems !

Kviečia Menininkų Aps.

įvairius
(reikalus. Todėl mes raginame

Kom. Partijos Lietuvių 
Frakcijos Susirinkimas

•. 1

Pirmadienį, 11 d. vasario, i 
7:30 vai. vakare, “Laisvės” 
svetainėje, įvyks Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijos su
sirinkimas. Yra visa eilė labai 
svarbių reikalų ir todėl turi vi
si nariai dalyvauti. Nepamirš
kite ir būkite laiku.

Paremkite Williamsburgo 
Bedarbių Darb. Šokius

žemutinės Williamsburgo 
dalies bedarbiū tarybos rengia 
didelius šokius. Jie įvyks šeš
tadienį, 9 d. vasario,‘7 vai. va
kare, International Workers 
Order Hall, 125 Boerum St., 
Brooklyne. Bus gera muzika ir 
koncertinė programa. Darbi
ninkai ateikite masėmis ir pa
remkite bedarbių darbininkų 
organizaciją, kuri turi daug 
kovų’. Įžanga tiktai 25 centai 
ypatai.

Kalbės Drg., Browder r?
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 narių susirin
kimas, į kurį yrą šaukiami vi- 
simpatikams. Drg. Browder 
kalbės apie Darbo Partiją, ku- Ll 
rią manoma šioje šalyje suda- _ 
ryti iš visų darbininkų organi- 
zacijų, unijų ir partijų.

Great Neck, N. Y

Trumpos Žinutė
Sniego valymui LaGuardia

Iš So. Brooklyno Draugų 
Atsibuvusio Parengimo

Nedėldienį, vasario 3 d., 
LDS 50 kuopa ir jaunuolių 
226 kuopa turėjo savo metinį 
koncertą ir balių. Programo j
išpildyme dalyvavo prof. Alex-į vietomis panaudojo gaisrinin- 
ander įlanka Richmond Hill .ką inžinus vandenį traukti ir. 
Music Studio. Programa susi-1 sniegą plauti, bet šaltas oras j 
dėjo daugiausia iš muzikos ka-j taip paveikė, kad net tie in-1 
valkų—solo ir grupėmis. Kaip j žinai apšalo. Kas tada atsitik-1 
del jaunuolių, dar pradinių, tų, jeigu kur nors _

PIRMYN CHORO DOMEI! $
• i• rKetvirtadieni, 7 dieną vasa-!^ 

rio (February), 8 vai. vakaro, 
Sobenkos svetainėj, įyyks Pir- 
myn Choro pamokos. '

Kaip žinia, Choras Pirmyn II 
apsiėmė dalyvaut Brooklyne su 
dainomis, tad visi nariai 
vaukit pamokose!

MASPETH, N. Y.

daly- 
F.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

Naudokite Msdų 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.

Ketvirtadienį, 7 dieną vasa- 
va

karo, draugų Laukaičių grįčioj, 
64-45 Perry Ave., Maspeth, 
įvyks LDS 14 ir ALDLD 138 
kuopų susirinkimas.

.............................................. Itų'"jeigu"kui- nors gaisras kil->io (February), 7:30 vai.

i tai išėjo gana gerai. Dalyvavo , tų, kada tokioje padėtyje yra 
.ir iš vietinių kelintas jaunuo-'inžinai.
lių. Anna Petroski griežė ant 

, smuikos gana vikriai, publikai 
Surprise Pare j gerai patiko, ši mergina jau 

i prisirašė prie jaunuolių kuo- 
Pereitą nedėldienį, vas. 3 d.,'pOs. & Navalskiutė gabiai pa- 

Kiburio svetainėj, drg. Ona deklamavo. Jai gerai sekasi, 
Jakštienė surengė savo vyrui, faįpgį moka gerai nuduot-lošt. 
suprais parę, kur dalyvavo pačios eilės netaip jau tin- 

 virš šimto svečių. Buvo mišri Būtų labai gerai, kad tėvai 
uj ** -j v‘_ _ _ _ _ įpubjika: darbininkai, biznie- parinktų jai kokių daugiaus
Negras Bego--Nusautas Iriai, kriaučiai, konttaktoriai ir• darbininkiš. eilių. Max žižiu- 
Negras Andrew Barnes, 23, Mitoki. Pirmininkavo^ Vitalis nas gtella. Roškįutė ant pia- 

Nuo svečių buvo no jr Boškiutė solo sudainavo 
draugams pOra dainelių, kas irgi gerai 

Buvo prakalbėlės, | jggj0> yįsas programas buvo 
išpildytas vien jaunuolių.

Publikos buvo pilna svetai
nė, kurioje buvo daug jauni
mo. Ir šiame parengime di-

bus visiems užtekti
noms pasišokti—ga- 

o kas norės išgirti

Fred Luddger, 43 metų am-|ku‘>P1* susirinkimas. .
žiaus, gyvenęs 897 St. John I. nar,a‘ n»a>°n«k-‘e daly- 
Pl., New Yorke, paskutiniu;vautl- 
laiku nesveikavo ir nusišovė.
Jo seselė sako, kad jis pradė
jo sirgti po savo motinos mir
ties. Luddger dirbo pašte.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

' kitokį.
I Eukšnaitis.
geriausi linkėjimai 
Jakščiams. 7

į dainelės, kurias sudainavo Ve-1 
lieka, Bukšnaitis ir Tamkiūtė 
su broliu. Valgių ir gėlimų bu
vo perteklius. Po vakarienei! 
ėjo pasikalbėjimai ir šokiai c^jurna paslikos sudarė vieti- 
iki vėlai nakties. jniai lietuviai. Aš pamenu pir-

Ten Buvęs., mįaus, kad southbrooklyriiečiai 
I ką rengdavo, tai daugiausia

metų amžiaus, 1931 Madison j 
Ave., New York, buvo įsigavęs 
į grosernę 49 E. 124th St., 

• New Yorke. Tuom kartu ten i 
praeidinėjo policininkas Isidor 
Asper ir pastebėjo, kad kas 
yra grosernėje. Kada jis norė
jo suimti, tai Baimes pasileido 
bėgti. Policininkas pradėjo jį 
šaudyti ir ant vietos nudėjo. 
Aišku, kad jeigu tas žmogus ......
lindo vogti į grošemę, valgo-, Vaidino SU DiddlU Pasiseki- imdavosi ant Williamsburgo, 

bei Central Brooklyno lietuvių 
paramos. Dabar jau visai kas 
kita. Draugai besidarbuoda
mi LDS reikale išaugino kuo
ją gana skaitlinga nariais ir 
įgavo daugiaus užuojautos iš 
vietos lietuvių. Toki kai šis 
sėkmingi parengimai dar dau
giau žada ateičiai. Ko, mano 
manymu, truko šiam parengi
mui. tai bent trumpos prakal- 
bėlės LDS organizacijos reika
lu, nes buvo ir naujų žmonių, 
kurie apie šią organizaciją dar 
gal nėra girdėję.

Šiame mėnesyj k nona vėl 
naaugo 3 naujais nariais, šį 
ketvirtadienį, Feb. 7 d., bus 
kuopos mėnesinis susirnkimas. 
Visi nariai turėtumėte būti. 
Susirinkimas įvyks Workers 
Center, 723—23 St. "

Koresp.

mus daiktus, tai jis ne-1 it v 1 c • i n 
buvo jokis specialistas vagis, j Yofke SovietŲ Opsriį 
Gal būti jį badas vertė tą da-i New Yorko Metropolitan 
ryti. Mes pasmerkiame tokius I Opera Co. pirmu kartu vaidino 
Barnes žygius, bet negalima i Sovietų Sąjungoj gamintą 
užgirti ir 
būdamas kapitalistinės tvarkos 
sargas, šaudo tos pačios tvar
kos sugadintus arba bado ver
čiamus prie tokių žygių žmo- dienio vakarą pamatyti tą o- 
nes.

negalima I Sovietų Sąjungoj ’ gamintą 
policininką, kuris ; revoliucinio k o m p o zitoriaus 

Dimitri šostakovič operą “La
dy Macbeth* of Mzensk.” Bai
siai daug žmonių suėjo antra-

perą. Apie 39th St. ir Broad
way, New Yorke, buvo ilgos

Matykite ‘Sailors of Catarro’j*—
Darbininku teatro grupės tag d kad Soviet s jun. 

artistai jau ilgokas laikas vai- _ . ... . vi«
dina labai gera veikalą var
du “Sailors of Catarro” (“Jū
reiviai Katarro”). šis veikalas 
pagamintas pagal Austrijos 
jūreivių sukilimą pereito karo 
metu. Jis yra vaidinamas Ci
vic Repertory Theatre, 14th 
St. ir 6th Ave., New Yorke. 
Vakarais vaidinimas nuo 8 :45 
vaL vakare, o antradieniais ir 
šeštadieniais nuo 2:45 vai. r>o 
vietų. Jžangos tikietai nuo 30 
centu ’ir eina augščiau. Daly
vaukite.’

gos judžiai ir teatrai vis dau
giau ir daugiau turi pasiseki
mo.

Vagiai Pačiupo $25,000
Vagiai įsigavo į Pioneer 

Watch Case Co. laikrodėlių 
dirbtuvę, 305 E. 46th St., New 
Yorke, ir pasičiupo" $25,000 
aukso vertės. Vagių būta nak
tį ir tą apžiūrėjo tiktai ryte, 
kada susirinko darbininkai. 
Auksas buvo laikomas gamini
mui auksinių laikrodėlių.

29-tas METINIS 29-tas

BALIUS
RENGIA

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ
Įvyks Subatoje

9 4 Vasario (Feb.), 1935
LIET. AM. P1L KLIUBO SVETAINĖJE

80 Union Ave., ' Brooklyn, N. Y.
GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS

Kviečiam visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius
. atsilankyti.

Pradžia 8 valandą vakare.

Sniegas ir Nelaimės
Valant sniegą ant gatvės 

automobilius užmušė darbinin
ką Nicholas Carduccį, 52 me
tu, gyvenusį 99 Stanley Avė,. 
New Yorke. Kitas darbininkas 
Emilio Diela, guli paimtas į 
ligoninę, nes jam sulaužė ko-

4 ją.

Ant Harlem upės nuskendo 
barža su 200 tonų anglies. Ji 
nuskendo ties 131st St. Ant 
baržos tiek daug prisirinko le
do ir sniego, kad ji neišlaikė 
ir nuėjo po vandeniu.

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

Keturis jaunuolius tarpe 19 
ir 23 metų, Lorenzo, Martina- 
no, Terranova ir Oicone, poli
cija sulaikė name 157 E. 31st 
St., New Yorke. Jie ten*buvo 
sulindę plėšimo tikslu. Pašauk
ta policija užklupo juos ir ne
galėjo pabėgti.

LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket
virtadienį, 7 d. vasario, 8 vai. vaka
re, '‘Laisvės” svetainėje. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti, nes 
bus L.D.S. Centro raportas skaito
mas. Taipgi kai .kurie esate nepa- 
simokėję duoklių, o kiti permokėję. 
Nepamirškite ir naujų draugu atsi- 
vest ir prirašyti prie LDS kuopos.

Valdyba.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
-t- m -i • i t 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. is ryto Kampas E. 23r<l St.
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Gaisrininkas John Willie su- s 
sižįeidė gesinant gaisrą 3318 
Mermaid Ave., name.

Tel. STagg 2-5043Notary Public
REIKALAVIMAI

REIKALINGAS
Reikalingas partnerys, turiu tris 

kambarius, ir' norėtau gaut gyveni- 
i mui draugą, kuris sutiks mokėti pu
sę išlaidų ir padėt apvalyt kamba
rius. Yra visi įtaisymai, kambariai 
dideli ir šviesūs, randa žema. Kam
bariai randasi Williamsburge ir pri
važiavimas parankus, nuo B.M.T. sto
ties trys blokai. Atsišaukite vakarais 
nuo 6 vai. subatom ir nedalioms per 

I visą diena. Johnas, Room 16, 136 Mc-
Graham Avė.,

(31-33)

K. Mucha, 45 metų moteris 
ir S. Manchuef, 47 metų abu 
bendrai * laikė nusipirkę namą 
Hicksvillėj. Paskui Mucha par
davė savo dalį savo pusinin
kui, bet ko tai susipyko, susi-'i<ibben St. kampas 
ginčijo ir ją Manchaueris per- Brooklyn, N. Y. 
šovė. Moteris paimta.į 
nę, o jis areštuotas.

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

ligoni-

Isador Goldstein, 18 
jaunuolis, 582 Powers 
Brooklyne, yra patrauktas 
teisman, nes būk jis kėlė 
triukšmą prie šalpos biuro. Iš
naudotojų valdžia atsisako 
teikti bedarbiams šalpą, o ku
rie drąsiau kovoja, tai juos 
areštuoja. Bet tie kapitalistų 
žygiai negalės sulaikyti darbi
ninkus nuo kovos.

seržantas
45 metų

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

metų
St.,

amžiaus 
nuo per-'

Policijos 
McLamey, 
ir 5 vaikų tėvas, jau 
eito penktadienio yra kur tai
dingęs. Iš karto policija manė, 
kad tas viršininkas kur tai ba- 
liavoja, bet dabar jau susirū
pino juomi.

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS 

GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą: 

1324-30 Lincoln-Liberty
Building

Broad ir Chesnut, 
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo ll iki 1 dienomis 
nuo, S iki 7 vakarais 

Sekmadieniais. nuo ,11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN. N Y.

IDS 1 Kp. Susirinkimas ;
LDS pirmos kuopos susirin

kimas įvyks ketvirtadi.ehį, va
sario 7 d., kaip 8 vai. vakare;! 
“Laisvės” svetainėj, 419 Lori-i 
mer St.

Yra labai svarbu, kad visi 
kuopos nariai ątsilankytųi 
Nors dar žiema, bet vienok 
jau laikas daryti gerus įneši
mus del pavasario ir vasaros 
sezonų veikimo.

Draugės ir draugai, kurių! įtaisyta pagal naujausią madą; pa- 
duoklės yra užsivilkę, prašomi. tarnavimas kuo mandagiausias; dar- 

i ateiti kiek anksčiau. Taipgi, 
tie draugai, kurie esate persi-

į kraustę į naują gyvenimo vie- visi ir visos yra kviečiami atsilan-

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

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

ww m* to* tolini

I/O III I IOOO Atviri kojų skauduliai, Garankš-Įi 11 gj II Į į Į] II 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 ikU6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Sumušė Du Vagius
, \

Du ginkluoti vagiai įėjo : 
vaistinį, 207 Graham Ave. 
Brooklyne, ir pareikalavo pi-į te naują adresą, 
nigų. Tai antru kartu į tris' Kuopos archive dar randasi 
mėnesius laiko. Vaistinės sa-'daug narystės paliudymų, ku- 

Įvininkas H. Stusky drožė vie- rie dar neturite paliudymų, 
nam vagiui į akį, o kito iš- būtinai ateikite ir atsiimkite, 
traukė revolverį. Muštynėse ir nes yra labais Svarbu turėti pa- 

! jis gavo abi juodas akis, bet liūdymą. 
vagiai pabėgo nieko nepešę. | 1

tą, būtinai ateikite ir praneški-

Visockis, Sekr.

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

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

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

©
U ydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
Žarnės Ligos, A- 
b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 
mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų il
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se
rumų ir čiepų Išmirkštimai.

Prieinamos Kainos % 
Sąlygos pagal jūsų išga’ę

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 P. M.

> O sekmadieniais 9 iki 4 P. M.
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