
■■■MM

Darbininkai Visų Šalių,
Vienykitės! Jūs Nieko
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N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!
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Pirmas Lietuvių 
Darbininkų , Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

Prūseika “Naujojoj Gady
nėj” daro tik juoką prieš chi- 
nus iš to, kad Japonija užgrobė No. 34 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

KB ISLAI
Prūseikos “čapsuj”. 
Aukso Torielkos.
SSRS Stiprybės Pamatas.
Hitlerio Džiaugsmas. 
Senas Vincas Dejuoja.

Rašo Komunaras

t

dar vieną Chinijos provinciją, 
Chahairą. Sako, kad “chinai 
taip minkšti, kaip jų čapsuj.” 
Sklokos galva niekina chinie- 
čius; tartum jis nemato, kad 
Chahairą Japonams pardavė 
pati fašistinė Chinijos valdžia, 
už Japonijos žadamą talką prieš 
Chinų Sovietus.

Prūseika pamiršta Chinų 
darbininkų ir valstiečių narsą, 
kurie žino, už ką kovoja. Jų 
Sovietų valdžia apima jau virš 
80,000,000 Chinijos gyventojų.
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Rooseveltas panaikino 
pagrindą doleriui, bet jis 
kso torielkų Baltajame 
vas. 7 d. šėrė Augščiausio Tei
smo teisėjus. Pastaruoju lai
ku jie svarstė, ar prezidentas 
turėjo konstitucinę teisę panai
kinti apmokėjimus auksu. Bet 
jis žino, kad Augščiausio Teis
mo seniai parems tokius Roose- 
velto patvarkymus, kurie tar
nauja stambiems kapitalistams, 

” beskurdindami darbininkus.
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Kom. Partija Vėl Siūlo 
Socialistams Bendrą 
Frontą Unijų Reikale

4 Milionai Stoja už
.2827 Bilių del ‘;

Socialės Apdraudos

i

>

Ką tik užsidariusiame Sovie
tų Sąjungos kongrese paaiškė
jo, kad privatinėse rankose vi
soj šalyj tėra tik 4 nuošimčiai 
gamybos priemonių. 96 nuošim
čiai jau susocializuota. Tai ne
apsakomai svarbus pažangos 
žingsnis ne tik socializmui kur
ti, bet ir nuo imperialistinių 
priešų apsiginti.

Amerikos Komunistų Partija per savo centro sekreto
rių Earl Browderj vas. 7 d. pasiuntė sekantį laišką So
cialistų Partijos Centro Pildančiajam Komitetui, kvies
dama socialistus į suvienytą frontą kovai už svarbiuo
sius darbininkų reikalus šiuo laiku:
“Gerb. Draugai!

“Čia prisiunčiame jums kopiją laiško, kurį parašėme 
Pildančiajai Tarybai Amerikos Darbo Federacijos.

“Mes siūlome jums daryti žingsnius delei išdirbimo 
bendro veikimo programos tarp Socialistų ir Komunis
tų Partijų, idant galėtume atsiliepti į kritišką dalykų 
stovį, su kuriuo susiduria darbo unijos, ypač pramonėse 
autombilių, plieno, kasyklų ir audimų.

“Kas gali .abejoti, jog tokia bendro veikimo taktika, 
remianti didžią organizavimo kampaniją, kovojanti už 
darbo unijų demokratiją ir padedanti prisirengti prie 
neišvengiamų didžių streiko kovų, begaliniai sustiprintų 
darbininkų Idasę šiame pavojaus momente?

“Mes siūlome jums, kad praneštumėte visiems Socia
listų Partijos nariams automobilių ir plieno pramonėse 
daryti su komunistais bendras pastangas, kad galima 
būtų išbudavoti Jungtinę Automobilių Darbininkų Uni
ją ir Amalgamated Sąjungą Geležies, Plieno ir Cinos 
Darbininkų į galingas unijas, kurios galėtų tinkamai at
sakyti į stovinčius joms prieš akis uždavinius. Mes jau 
esame išleidę panašius patvarkymus savo nariams.

New Yorko “Times” rašo; • “Mes esame pasirengę bile laiku sueiti -su jūsų orga- 
kaip džiaugiasi Hitlerio valdžia , nizacijos tuo tikslu paskirtu komitetu ir diskusuoti šiuos 
del to, kad Jungtinės Valstijos ; klausimus.
uždarinėja savo konsulatus ir. 
mažina savo atstovybę Sovietų 
Sąjungoj. Džiaugiasi ir Japo
nijos imperialistai.

Paskutinėmis dienomis Japo
nai padarė porą karišką užpuo
limų ant Mongolijos Liaudies 
Respu^įikos pasienio. Jų tikslas 
yra ištaškyti liaudišką Mongolų 
valdžią ir per jos lavoną pri
eiti prie Sovietų miesto Chitos, 
iš kur galėtų sėkmingiau mė
ginti užgrobt bei perkirst Sibi
ro gelžkelį.

Buvo lengvaminčių 
kurie sakė, kad Sovietų valdžios i partijai

“Tikėdamiesi greito ir palankaus atsakymo,
• ■ Su broliška pagarba, i z 

Jungtinių Valstijų Komunistų Partija, 
Earl Browder, Generalis Sekretorius.”

VEŽĖJU UNIJOS VADU $10,000 DOVANA 
ROOSEVELTO PARTIJAI UŽ “GERUMUS”

WASHINGTON. — Vai- nas visai užmiršo, kaip su 
, dyba Tarptautinės Vežėjų Roosevelto agentų pritari- 
I • • • 1 "y-'Y " 1 * rr savo >mu pernaį samdytojai, poli-

žmonių, jvas. 7 d- davg demokratų ic’ja..lr milicija budehavo 
..............ST $10,000 dovanų; Itreikawsms išvežiotoms 

pripažinimas iš Jungtinių Vals-jtuom prisidėjo prie išlygini. Mmneapo y St. Paule New 
tijų puses tai busiąs Amerikos!^ nepritekliU(Fkurie pasi- Y°rke lr kltU0Se m^UOSe. 

darė laike prezidento Roo
sevelto rinkimų vajaus. Sy- 
jkiu su dovana, išlupta duo
klių pavidalu iš darbininkų, 
Tobinas pasakė^ kad tuo- 
mi yra išreiškiama “įverti
nimas5’ prezidento Roose- 

Senas Vincas “Naujoj Gady- velto politikos, kaipo darbi
nėj” taipgi graudena sklokinin- 
kus, kad nedarytų vienybės su 
revoliucinių lietuvių darbininkų 
organizacijomis. Kodėl? Todėl, 
kad, girdi, “centrabiuriai” juos 
apšmeižę. Jeigu Senas Vincas 
būtų bent kiek vyras, atvirai 
pasakytų: “Nendrių vienybės 
su komunistiniais darbininkais 
todėl, kad man nėra išrokavi- 
mo; antra, todėl, kad bijau ka
pitalistinės valdžids, }o ' trečia, 
todėl, kad būti sklokirtinku man 
asmeniškai geriau.”

blokas su Sovietais prieš Japo
niją. Bet kaip tik Roosevelto 
valdžiai nepavyko iš Sovietų iš
plėšt carinių ir Kerenskio sko
lų ištisai, tuoj Amerikos impe
rialistai ir parodė savo iltis 
Darbininkų Tėvynei.

Bevykdant jiems Roosevel
to programą prieš streikie- 
Irius buvo nužudyta keli 
darbininkai.

O ir dabartinė dovana 
Roosevelto partijai yra duo
ta kaip tik tuo momentu, 
kada demokratas teisėjas 
Burt Jay Humphrey išda- 

Jis nerausdamas medavo, vė indžionkšina prieš strei- 
būk Rooseveltas pagerinęs .kan pasinešusius Vežėjų 
darbininkams būklę. Tobi-1Brolijos darbininkus.

ninku “geradario.”

Pasibaisėtina Auto.
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Darbininkų Padėtis
Ro

< įįįį,

Ant šio stulpo prie teismabučio Fiemingtone, 
N. J., yra sukabinta daugybė telefono ir tele
grafo vielų. Tomis vielomis yra kasdien per
siunčiama po milioną žodžių kapitalistiniams 
laikraščiams apie teismą prieš Hauptmanną, 
kuris teisiamas už Lindberghų vaiko pagrobi
mą ir nužudymą. Be galo, be krašto pliaupda
mi apie šią bylą, buržuazijos laikraščiai užpa
kalin nustumia bei užtriną svarbiąsias žinias 
apie prisirengimus karui, apie bedarbių ap
draudos reikalus ir kt.

Plieno Darbininku Uni jos Vadas M. Tighe 
su Policija Išvijo Unijisty Delegatus

WASHINGTON.—Jung
tinių Valstijų kongreso dar
bo komiteto pagelbinei ko
misijai besvarstant Darbi
ninkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Bilių H.R. 2827, 
kalbėjo drg. Is. Amter, Be
darbių Tarybų Centro sek
retorius. Jis be kitko nuro
dė, jog šį bilių remia 2,500 
lokalų Amerikos Darbo Fe
deracijos, penkios didelės 
nacionalės Federacijos uni
jos, šešių valstijų Darbo Fe
deracijos ir 50 miestų unijų 
centrai. Sykiu su kitais 
darbininkais, farmeriais ir 
profesionalais, už H. R. 
2827 socialės apdraudos su
manymą stoja 4 iki 5 milio- 
nų žmonių.

Kadangi įvairūs Roose
velto valdžios pakalikai, 
tarp jų ir Darbo Federaci
jos vadai, pasakoja, būk iš
leidimas įstatymo sulig to 
biliaus būt priešingas Ame
rikos konstitucijai, tai į bi- ,<^oV -----
liaus svarstymo komisiją kitus darbininkus, kad riei- 
atsilankė advokatas Leo J. tų dirbti ir t. t.
Linder, vienas iš didžiausių 
konstitucijos žinęvų, ir sa
vo kalboje išdėstė, jog šalies eksploduojapt, užmušta i 
konstituciją nei vienu savo .žmonės.. •

punktu nėra priešinga to
kiam įstatymui.

Bilių H. R. 2827 pasižadc; 
jo remti dar vienas kong- 
resmanas, Sirovich iš New 
Yorko.

Pean. Policija Šaudi 
Mainieriij Pilnėtas

WILKES-BARRE, Pa. — 
Pobcija ketvirtadienį šaudė 
į keturis streikierius, pikie- 
tuojančius Glen Alden kom
panijos kasyklą; šaudė va
žiuodami automobiliu. Tik 
tada sustojo, kai viena iš 
kulkų netyčia pataikė pa
čių policininkų automobilio 
“tajerį”, ir mėlynsiūliai šau
liai nebegalėjo toliau va
žiuoti.

Teisėjas Valentine yra 
pasirengęs išduoti indžionk- 
šiną prieš streikuojančius 
mainierius, idant atimt iš jų 
teisę pikietuoti, perkalbinėti

Bilbao.—Vienam laivuku:

PITTSBURGH, Pa.—Di- vadai Mike Tighe, Leonard, 
dele konferencija apskričio Gaither ir kiti buvo jau pri- 
lokalų;.,atstovU;'. Amalgama-, sistatę raštinėje policijos, ir 
ted Geležies;1 Plieno ir Cinos ginkluotų mušeikų. /Parda- 
Darbininkų Unijos, pereitą visai-vadai neleido darbi- 
sekmadienį išrinko Wm. ninku atstovams nei kalbė- 
Spangą, Chas. Greenwoodą ti; suriko, kad bus iš unijos
ir tris kitus dalyvius kaipo išmesti į, visi sekmadienio- 
delegatus, kad jie nueitų į konferencijos dalyviai ir 
tos unijos centrą ir persta- grūmodami užsiundyti ant 
tytu konferencijoj nutartus jų mušeikas ir policiją, išvi- 
reiKalavimus. O svarbiausi jo konferencijos įgaliotinius 
reikalavimai buvo, kad uni- iš unijos centro, 
jos centras turi organizuot Apie tą niekšišką vadų 
dar neorganizuotus tos pra- pasielgimą sužinoję, darbi- 
monės darbininkus ir nemė- ninkai labai pasipiktino.

TROCKISTAS PADEDA VALDŽIAI BYLOJ PRIES 
18 CALIF0RN1 JOS DARBININKU

SACRAMENTO, Cal. — 
Byloje prieš 18 darbininkų, 
kurie buvo suimti laike San 
Francisco • visuotino strei- 

tyt laukan kovingesnių uni- Vandergrift ir McKeesport ko, trockistas advokatas Al-
jos narių. darbo unijų centrai jau nu- bert Goldman talkininkauja

Kuomet tie delegatai nu- balsavo atmest M. Tigho pa- ^teisėjams prieš septynioliką 
ėjo į unijos centrą pereitą liepimą išbraukt nepatinka- 
ketvirtadienį, tai augštieji mus jam narius.

džia įbruko tarp pašaipi- 
nių ir kitų darbininkų, liu
dijo meluodamas, būk tei
siamieji savo kalbose grasi
nę nužudyti tūlus pašalpi- 
nių įstaigų valdininkus.

Už VIDUTINĘ ALGĄ 
ŠALPOS DARBUOSE

WASHINGTON. — Sena
torių komisija, svarstanti 
Roosevelto reikalavimą pa
skirti jam $4,880,000,000 pa- 
šalpiniams darbams, nu
sprendė dauguma balsų, 
kad tuose darbuose turėtų 
būt mokama vidutinė alga, 
o ne tik “pragyvenimui”, 
kaip kad Rooseveltas žadė
jo. Darbininkų spaudimas, 
mat, veikia ir į storžievius 
senatorius.

WASHINGTON 
osęvelto paskinta NRA ty
rinėjimų ir planavimo, ko
misija paskelbė savo rapor
tą apie automobilių darbi
ninkų sąlygas. Raportas sa
ko, kad kompanijos paleidi- 
nėja nepatinkamus sau dar
bininkus, neparodydamos

mobilių darbininkams ai- 
gas-._., i '

Ir-tokią itai NRA kodek
so tvarką prieš automobi
lių darbininkus Rooseveltas 
pratęsė dar pusei metų, ne
paisydamas jų ■ skundų ir 
'protestų;’

Dabar, kaip pripažįsta 
pats NRA komisijos rapor
tas, darbininkai išnaujo 
“pavojingai bruzda”. '

Lawrence o Lietuviu
Svarbus Susirinkimas

Pirmadienį, vasario 11 d., 
7:30 vai. vakare, L. U. Kliu- 
bo kambariuose, 41 Berke
ley St., įvyks nepaprastai 
svarbus susirinkimas, kiirį 
šaukia Lietuvių Darbininkų

kaltinamųjų. Aštuoniolik
tas yra trockistas Norman 
Mini, ir Goldmanas stengia
si išvaduoti tiktai Minį.

Keletas dienų atgal adv; 
Goldman pasigerino kapita
listiniam teismui, pareikš
damas, kad jis nesutinka su 
tokia politika, pagal kurią 

WASHINGTON. — Me-j veikė dauguma teisiamųjų 
thodistų kunigas John Pem- darbininkų, 
berton iš Camdeno ir kun.
H. P. Sloan iš „Woodbury, 
N. J., gavo po $250 dovanų 
iš C. L. Bardo, tuometinio 
prezidento N. Y. Laivų Sta
tymo Kompanijos,, už tai, 
kad šiedu kunigai padėjo 
sulaužyt streiką laivų sta
tymo . darbininkų pernai 
Camdene, N. J. Tie > kom-. 
Danijos kyšiai dvasiškiams 
buvo įrodyti vasario'7 d., 
H^omet, tyrinėjančioj ginklų vaujantįs 17-ką teisiamųjų

Rakosi Narsiai Teisme Apmokėjo Dvasiškiam 
Apgynė Savo Veiklą Kaipo Laivastačip

Vergnj Sovietuose
BUDAPEST. — Užsibai- 

|gė teismas prieš Vengrijos 
koniųnistų vadą M. Rakosi; 
bet nuosprendis dar nepa
skelbtas. Drg. Rakosi -Jau 
buvo atlikęs 8 metų bausmę 
kalėjime užtai,, kad jis daly r 
vavo Vengrijos Sovietų val
džioje i 1919; metais.' ’ Už tą 
patį “nusikaltimą”1 buvo iš
keltą prieš’jį ir ši antra by< 
la.- ’ geisme jis narsiai apgy
nė savo veikimą kaipo ko
munisto, pareikšdamas:

/‘Visomis savo pajėgomis

Streiką Laužytojam
Susivienijimo 125-ta kuopa, 
ir kviečia visus lietuvius, 
ypatirtgai jaunuolius ir jali- 

; nuolių tėvus, atsilankyti.

700 aš veikiau kaipo įsitikinęs 
net del ^^109 priežasties; Murray automobilių darbi- 
v. x ... - ’ ninku jau energingai strei-
ziaus atstatomi kaipo per- kuoja. Kiti taip pat karštai 
seni darbui; masinos taip....................... .. t. •.
pagerintos, kad jomis tin
kamai dirbti negali atlaiky
ti jokia žmogaus pajėga; 
kompanijos yra visur pri- 
brukusios savo šnipų. .

Bosai, kaip žinoma, viso
kiais būdais kapoja auto

sulaukusieji•40 metų am-

biznį senatinėj komisijoj ta
po perskaityti minimų ku
nigų laiškai, ačiuo jautieji 

Ir mano sąžinė yra rami del kompanijai už gautus iš jos
kalbasi apie kovos reikalą. 1

komunistas ir tarnavau pro
letariatui kiek tik pajėgiau. 
Ir mano s _

, visko. ką aš padaręs vardu pinigus.
proletariato diktatūros.^ i

Paterson, N. J.—šiandien 
prieš pietus įvyksta Šilko1 Columbus, 
Audėjų Federacijos susirin-lės ą; 
kimas, Turn svetainėje, pla- pagal H. R. 2827 bilių tapo 
nuoti kovą prieš algų ka;. o-■ įneštą ir Ohio valstijos sei* 
jimųs. ■>..< ;,įmėliui.

; Ohio.—Socia- 
pdraudos sumanymas

Vasario 6 d. tardytojas 
McAllister atsinešė vienin- 

jis/ # padarė • į vąldįųinkams, 
pripasakodamas nesąmonių 
prieš kituš teisman- pa
trauktus. McAllister1 - už- 
reiškė, kad tai yra svarbus 
įrodymas prieš kaltinamuo
sius. ' 
ninku Apsigynimo advoka
tas Leo Gallagher, atsto- 

užprotestavo prieš tos išpa
žinties skaitymą. Bet troc
kistas Mini’o advokatas
Goldman nieko nesakė nrieš 
išpažinties skaitymą teisme, mas pripažino kaltu a 
Visiem suprantama, kad jis, 
Stengiasi lėšomis 17-kos ko
vingų darbininkų išgelbėti 
nuo bausmės tik savo globo- 

oficieriai: grūmojo perkelt jamąjį Mini. <
kitur tą darbą, jeigu darbi- ’ 
ninkai nepasiduos.

lyno, dalyvaus šiame susi
rinkime ir plačiai kalbės 
apie LDS. ;

Ateikite visi ir atsiveskit 
savo sūnus ir dukteris. Pa
tirsite, kaip lengva dabar 

T^piautr^'D.'rbt ™ I"“J LI,’S ?’
dėlę naudą įstojusieji turi. 

LDS 125 Kp. Sekt.

LENGVAI BAUS POLITI
KIERIŲ-ŽMOGŽUDĮ ‘

POTTSVILLE, Pa.—Teis

Streikas ėjo‘ypač del pa
gerinimo sąlygų, darbinin
kams. stačiusiems karo lai
vą “Tuscaloosa.” . Laivyno

Tą pačią dieną šnipas 
Mellville Harris, kurį vai-

laipsnio žmugžudystėje 
layers republikonų vadą 
J. Bruno, kuris su savo ša 
ka nušovė penkis iš demoi 
stravusių demokratų.: Ja 
gręsia tik 6 iki 12 metų k 
Įėjimo.
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Kompartijos Laiškas ADF
. Veikiančiai Tarybai

Šiuo tarpu Washingtone Amerikos 
Darbo' Federacijos yėikiančioji taryba 
laiko, sąvę posėdžius. Ta proga, USA 
Kompartijos pirmininkas ir sekretorius, 
dd. Fęster ir Browder, pasiuntė jai laiš
ką, kuriame siūloma visokeriopa komu
nistų pagelba reikale organizavimo neor
ganizuotų darbininkų.

Laiške nurodoma dabartinis Roosevel
to pasųnojimas prieš automobilių pramo
nės darbininkus, kuriuo jis prailgino pa
darytąjį seną kodeksą, neatsiklausęs nie
ko iš organizuotų darbininkų, nors ta
sai kodeksas yra peiliu darbininkų pa
kaklėj.

Komunistų pareiškime - laiške aiškiai 
pasakoma, jog Roosevelto administracija 
veda šMį linkui fašizmo ir tuo visas or
ganizuotas darbininkų judėjimas gali bū
ti sunaikintas, jei nebus daromi atatinka
mi žygiai. ADF viršininkai, kurie iki 
šiol rėmė Roosevelto politiką, dabar turi 
padaryti vieną iš dviejų, nurodo laiškas:

Arba jūs vesite pastarųjų dviejų metų 
savo nusistatymą, skelbdami pasitikėjimą 
kapitalistiniais politikieriais,, duodami para
mą bosams, išmesdami komunistus ir kitus 
kovingus darbininkus iš unijų, neprileisda- 
mi darbininkams gerai susiorganizuot ir pa
siruošti kovoms—tokiam atsitikime jūs bū
site istorijoj žinomi tais, kurie bando suar
dyti Amerikos darbininkų judėjimą;

Arba jūs padėkite pravesti, bendrą fron
tą darbininkų judėjime visų -tų, kurie ban
do suorganizuoti Amerikos darbininkų kla
sę į .galingas unijas, nepriklausomas nuo 
demoralizuojančios kapitalistinių politikie
rių įtakos, neturinčias nieko bendro su ka
pitalistais, jų valdžia ir gengsteriais, kad 
įsteigus-darbo unijose tikrą darbininkų kla
sės demokratiją — tas viskas sutrauks ge
rinusius organizatorius ir labiausiai pasi
šventusius darbininkus ir atidarys plačiai 
durįs kiekvienam teisingam darbininkui.

Toliau laiške nurodoma, kad Kompar
tija ir dabar pakartoja savo pareiškimą, 
kokį'jinai padarė savo laiške ADF 54-tai 
konvencijai, kad jinai darys viską koope
ruodama ir organizuodama visus neorga
nizuotus darbininkus į ADF eiles, kad 
kovojus prieš kompaniškas unijas ir pa
darius ADF unijas geriausiais įrankiais 
Amerikos darbininkų klasės.

Partija, sako toliau laiškas, pasirengu
si šiiafrne darbe kooperuoti su kiekvienu, 
nepaęjėūnt jp politinių nuomonių, kuris 
tiktąžiOato pirmoj eilėj klausimą, kaip 
sustiprinti darbo unijas.

ŽiS^esime, ką į tai atsakys Amerikos 
Darlfe Federacijos vadai. • ‘

s Vis Tebegręsia Badas
“Draugas” ir vėl išspausdino “žinią”: 

“Sowetu Rusijai gręsiai badas.”, Tai, kad 
lašale! Per pastaruosius keletą metų 
Drąg^as” beveik diėna iš dienosi skelbė, 
*’ J&njoj jau yra badas ir jis sp-nai-

Tpilipnus gyyentojų»»jPąnašiai kar-
būk 

Įkinc
tojo^hDkrbininkasV ir kiti Sovietų prie
šų iJjjęasČiai. Bet dabarr pamatę; kad 
ano3įį>ašakos jau nusidėvėjo taip, kąd 
niektos net'ir iš tamsių katalikų joms nė- 
betifę tai “Draugas”* sugalvojo nauja ' 
skyięg,: pradėti naują< Sovietų ŠąjUhgoj - 
bad<y*kaiUpaniją. Na, ir pradėjo, šian-, 
dienjpn “badas gręsia,” rytoj ji$ “įvyks*’ 
ir “^įiarins milionus žmonių”,} užporyt 
kunigų laikraštis ir vėl pFadės: “Rusijai, 
- - - Z- - - - - - - - - - - - - - -
Vėliu Dolerio Vertę
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gręsia baiias.” Ir taip eis,1 kaip katarin-’ f 
koj. ; i f

O Sovietų Sąjungos darbininkai, nepai
sydami tų ponų ir jagamascių melų ir> 
tauškalų, sočiai pavalgę, dirbs dar dau
giau/ statydami naują visuomenę, socia
listinę visuomenę, kuri jau pradėta, kuri 
neša milžiniškų pasekmių.

Argi mėnulis paiso, jei ant jo kokis 
nors kvailas šunelis auksi!

yv ■ ■■ 1 ■ ■ —ibi

Septintasis Kongresas Užsibaigė
Visasovietinis SSSR septintasis kong

resas užbaigė savo sesijas pereitą ket
virtadienį. Suvažiavę virš 2,000 atsto
vų—darbininkų, kolektyviečių, raudon
armiečių, rašytojų ir kitokių intelektua
lų—atstovaujančių visas Sovietų Sąjun
gos respublikas, visas autoiiomines sritis, 
visus šalies kampus ir kampelius, aptarę 
svarbiausius reikalus, nustatę gaires to
limesnei socializmo plėtotei, dabar va
žiuoja namon pranešti plačiosiom ma
sėm apie savo nuveiktus darbus.

Važiuoja namon jie ne be džiaugsmo. 
Kongrese jie persitikrino apie nepapras
tus socializmo laimėjimus, apie pergalin
gą darbo žmonių pasisekimą, apie nepa- ' 
prastą gerėjimą dirbančiųjų masių gyve
nimo—ekonominio ir kultūrinio. Jie čia 
pat, kaip sako pranešimai, Maskvoje, va
žinėjo tiktai ką užbaigta steigti Mask
vos subve (“Metro”, kaip ten vadinama), 
moderniškiausia ir geriausia pasaulyj!

Tarpe Sovietų kongresų veikia Cent- 
ralinis Veikiantysis Komitetas, susidedąs 
iš 605 narių, o pastarasis išrenka Prezi- 
dijumą iš 27 narių, kuris sudaro Liau
dies Komisarų Tarybą ir nuolat stovi 
prie valdžios vairo. Į prezidijumą šiemet 
išrinktas ir draugas Stalinas, greta ki
tų visų žymiausių Sovietų Sąjungos dar
buotojų.

Išrinkta svarbi speciališka komisija 
pataisymui SSSR konstitucijos. Komisi
jos pirmininku yra d. Stalinas, o į jos 
sąstatą įeina toki žymūs žmonės, kaip 
Kalininas, Vorošilovas, Molotovas, Jenu- 
kidzė, Bucharinas, Radekas, Krylenko, 
Akulovas ir kiti.

Konstitucijoj numatoma padaryti vi
sa eilė permainų. Įvesti slaptą ir tiesio
ginį balsaviųią, sulyginti balsavimo tei
sę miestui ir kaimui (Iki šiol miesto gy
ventojai, tai yra, darbininkai, galėdavo 
rinkti vieną atstovą nuo 25,000 balsuo
tojų, o valstiečiai—vieną nuo 125,000 bal
suotojų). Kodėl konstitucijoj daromos 
atmainos? Todėl, kad pačioj šalyj pasi
darė milžiniškos atmainos nuo to laiko, 
kuomet Leninas esamai konstitucijai dė
jo pagrindus.

Per tą laiką buožė tapo nugalėtas. Kai
me pravesta kolektyvizacija ir žemė ir 
visi darbo įrankiai susivisuomenino. Pa
sak d. Molotovo, šiandien Sovietų Sąjun
goj tebėra tiktai 4 nuoš. darbo įmonių 
privatinėse rankose, o 96 nuoš. suvisuo
meninti.

Sovietų konstitucija tarnauja ne kaipo 
kokis abstraktis dalykas, bet kaipo įran
kis darbininkų rankose vykinti šalyje so
cializmą. Kiekvienas etapas kelyje lin
kui socializmo yra atžymimas tam tikra 
tvarka, tam tikru požymiu pačiuos tvar
kymosi pagrinduos.

Džiaugsmingai ir dideliu ūpo pakili
mu Septinto Sovietų Kongreso delegatai 
gali grįžti namon. Jie mato, kad jųjų 
šalis, eidama Markso-Lenino nurodytu 
keliu, kyla, kaip jokia kita šalis nekilo 
pasaulio istorijoj. 'Jie tolydžio mato, kad 
senas pasaulis, kapitalistinis pasaulis, 
smunka, merdėja, raitosi depresijos kon
vulsijose. f^ie taip jau puikiai žino, kad 
kiekvienoj, kapitalistinėj šalyj' yra komu^ 
nistinės'partijos, kurios skleidžia Mark
so-Lenino tnokslą ir organizuoja darbi
ninkus niįvertimui kapitalizmo ir įkūri- 

’ mui sovietinės tvarkos. Jie supranta, 
kad vis didesnės ir didesnės darbininkų 
masės kapitalistiniuos kraštuos su atsi
dėjimu žiūri ir mato Sovietų Sąjungos 
laihiėjimus ir persitikrina, kad ir pas 
juos, t. y., kapitalistinėse šalyse, pasi
lieka tiktai vienas kelias atsikratymui 
skurdo vargo, tai Spalio kelias!

. Primo Camera patraukėįgaųnaino dolerio vertė. Bet į ------ ---------
WSRHTNGTON — Roo praskiedimas; teisman ant $125,000 kumšti-

valdžia yFa pąsiry- ^arnaus didĮnsiemš kapita- ninką Max Schmelingą. Gar
is sUisti daugiau popiėri- lustams kovoje už cinkas už-1 nėra kaltina, kad būk Schme- 
... _ "&gų. Tuom bus dar sieniuose ir už. didesnius lingas.sulaužė kontraktą kum-

valdžia yra pąsiry-

■* nių pinigų.
. *W)iaų numušta darbininkų |pelnus štynių reikale.
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Tašfetijhis Teroras Lietuvos Kalėjimuose Ir
Progresyvinė Sistema

” . M. KUČINSKAS

• (Tąsa) politkMinių. Tiesą Šiaulių kalė
jime “bandė” sugundint. Išsky-

o

Rep.

kas minutė žiūri per “Volčoką” 
(kameros duryse mažytę ,sky- 
hiię.) ir rašo raportus.
Apagal naują taisyklę “kali
mą protesto badavimai griež
tai draudžiami. Paskelbusiems 
tokį badavimą, maistas gali 
būti' duodamas prievartos bū
du.”

Bet dauguma iš tų taip vadi
namų k 
litinį “prasikaltimą”. Dauguma'ciJ°s manymu 
darbo valstiečiai, darbininkai. 4”°”
Fašistai juos nenori vadinti po- , „
litiniais, nes masių akyse ir už- nuplikusiam, leido laikyt ilgus 
sienyj nenori pasirodyti, kad ir Plukus, primetė ,‘lengvatų” 
lietuvių darbo masėse didelis Feigelsonui M., Sniečkui A. 

į nepasitenkinimas fašistų; vai- Davė ir man tris “lengvatas,” 
džia ir kad yra daug politinių reiškė, galiu rašyti kas savaitė 
kovotojų; r „ " *

Už ką daugiausiai jiė fašis- tas 
tų nubausti, tie ‘_______
niai”? Lž mokesčių ir skolų ne- nes aš per 2^2 metus negavau 
galėjimą! užsimokėti, už miško ū’ niekam nerašiau laiškų ir tt. 
malkoms kirtihią, nes nėra- kuo Tokias 
žiemą kūrenti, o pirkt nėra pi
nigų. Už policininko ar ahs-, kalėjime, 
tolio išvijimą, kurie nori par- nūtes nuo savo draugų, 
duot paskutinį jų mantą ir tt. išgalvotos 
Kalėjimp administracija juos šlykščiausis pasityčiojimas iš 
kuo žiauriausiai eksploatuoja, t revoliucinių kalinių. Tankiai 
nes tai yra jiems neapmokama galima išgirst iš administraci- 

Ląisvėje visgi reikia nurs J°s tokių “linkėjimų:“ “jei no
rėtumėt, galėtumėt pasinau
dot lengvatomis, bet jūs nesi- 
taisot.” “Nešitaisot,” reiškia 
neatsisakote nuo savo revoliu
cinio tikslo.

Tai reiškia, kad “lengvatos” 
duodamos p r o v o k at oriams, 
lenkų šnipams, didelio mašta
bo aferistams, užmušėjams: 
Marčiulioniui, Šileikai ir pan. 
tipams.

Fašistai laukė, kad tos nau
jos represijos: atėmimas spau
dos, nuosavų drabužių ir tt. 
įneš į mūsų eiles demorali
zaciją, bet apsiriko, nepavyko 
jų triūsas, nes revpolitkaliniai 
žino gerai fašistų ir žvalgybos 
metodus. Jei tas nepaveikė, 
jie sugalvojo savo taisyklėse 
kitą būdą, kaip rusų patarlė 
sako: “ne mytjom, tak katan- 
jem” priversti politkalinius pa
siduot. ' Įvedė ir baudžiamąja 
grupę. • Tenai < gali pakliūti, 
kiekvienas, jei administracija 
panorės. Ji baudžia už kiek
vieną menkniekį bį va tau bau
džiamoji grupėZ 
nas draūgas buvo 
tą fašistų slastą-.
punktą, toj grupėj daromi šie 
suvaržymai:

“a) 
arba 
mųjų

b) 
su lankytojais...

c) nėleidžiama skaityti laik
raščių, žurnalų ir knygų, iš
skyrus tikybinio turinio.. .

f) neleidžiama vartoti ta
bako ir tt. Be. to dar yra drau
smės bausmės.

Už “nusikaltimą,” nesilai
kymą nustatytos tvarkos, kai. 
viršininkas gali bausti:

“a) atėmimu teisės rūkyti 
tabaką ligi 6 mėnesių,

b) atėmimu teisės gauti ir 
rašyti laiškus ligi 6 mėn.,

c) atėmimu teisės pasima
tyti su lankytojais ligi 6 mė-jkad ir man ką patartumėt. Aš 
nėšių.. .

f) atėmimu teisės pasivaikš
čioti griname ore ligi dviejų 
savaičių.. .

i) atėmimu
2 sav., >

1) patalpinimu karcerin ligi 
.1 savaitės ir sūrakinimas pan
čiais.”

Tai pagal taisykles, bet' vir
šininkas gali ir be jokių tai
syklių baust ir pasunkint kar-1 ant operacijos, bet aš nuo to 
cerio padėtį: pasiklojimo atė-įkarto nebuvau pas jį. Ar aš tu- 
mimu, t maisto :

i gauti skaityti atsiųstas iš kitur, kaVčėi’i'd tamsumu ir tt. 
kpygas, D taip pat ir iš užsie-i. keleto ištraukų

!as, laikraščius, b) kai- kMČjimo bendros taisyklės 
matome-, ką tbs bausmės reiš- 

atsisėdus prie stalo “ligi kia- Visa “Progresyvinė” sis- 
tema nukreipta prieš revoliuci- nedaug tebūtų galima spręsti, 
hius kovotojus; Priežasčių Sakote, Jums nupuolę viduriai.

.. v. ’ . . . jbaUst visados išranda: pažiū-iTai yra labai galimas daiktas.
ie įamajai pinigų a- rgSį per ]angą, balsiau kame-' Daugybė moterų nud sunkių 

. , , roj sukalbėsi, nėhuSiimsi kė-' gimdymų gauna smarkiai pa-
. įnys tūri daugiau 80 ^^.^ prješ einantį valdinihką žeisti apatines dalis. Labai—
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Tai matome, kad yra ir m&- j pasivaikščiojimo. Kad 
labiausiai dėl spaudės [giūu badst, kai kūri'e 

rnnktų. Bet tai ne de! ■ prižiūrėtojai—Bielskis L,

’iminąlinių tupi už po- re grupę draugų, administra- 
i, įtakingėsnius ’ 

"inteligentus” ir “davė leng
vatas“: Adomauskui L., jau

darbininkai.

rėjimo, Korka nubaudė 7 pa
roms karcerio. Šulcas buvo 
nubaustas karceriu už neatsa- 
kymo į pasityčiojantį Korkos 
klausimą.

(Tąsa bus)

i ir gauti laiškus. Man prime- 
i “lengvatas” dėlto, kad 

“kriminali- man J°s v^ai ndl-eikalingos,

reikia kovoti. Elgi- 
jais žiaurus.

uotino. visos Lietuvos
streiko

. 1932

jėga.
centus mokėti. Juos kalėjimo 
administracija stropiai sergsti, 
kad nesusirištų su politkaliniais 
ir kad nepasimokintą iš jų, kaip 
ištikrųjų 
masis su

Po vis
politkalinių badavimo 
1931 m., kaip jau sakiau, pa
dėtis bųVo šiek tiek pagerėju
si.
įV£daJtaip^ vgLdiimma^ progresy
vine.. jjstema. Tuoj buvo atim- 
tosknj^go^jr tik per didelį var
gą vėl po 6-8 mėnesių gautos, 
bet tik vadovėliai (Tai tik Šiau
lių kai.; 'kitū’os kai. negrąžino). 
Užsienio spaudos visai nebelei
do. Rašomąją medžiagą apru- 
bėžiavo it sūštampavo, kurį pri
rašęs turi visą atiduot adminis
tracijai. Tuo kai. administra
cija norėjo užkirsti galimybę 
palaikyti ryšius su draugais. 
Perskaitę laiškus,- turėjo taip
gi grąžinti administracijai; Ka
me tos progresyvinės, teisin
giau regresyvinės, sistemos es
mė?

Tame, kad įvairiais
s'uardyt revpolitkalinių eiles. 
Jiems nepasisekė palaužt, suskai
dyt politkalinių eiles atviru te
roru, fiziniu kankinimu, tai pa
norėjo pritaikint “modernišką”, 
moralinį kankinimo būdą. Fa
šistai galvas laužo, kad surasti 
priemones, kurios palaužtų bol- 

lęs. Bet veltui jų pa- 
Pagal naują sistemą 

paskirstė į tris grupes.

būdais

ševikų e 
stangos, 
kalinius 
Pirmoj grupėj randasi tie kali 
niai, ku 
mas ] 
tvarkos 
jokių “1<

Antroj{i grupė vadinasi “pri- 
Tie kaliniai, ku- 
tikrą lengvatą 

'arkds nuostatų), 
yra nema-

kuriems i 
pag'al lei 
os nuostlt

iem rėžimas . skiria- 
įendros kalėjimo 
jus-, dar negavę

vilegijuotųjų.” 
rie gauna Lma 
(27 punkta^tv' 
o tokių “lengv 
žai ir jei kalinys “užsitarnau
ja” tas visas “lengvatas”, gali 
būti pervedamas į antrąją gru
pę. . .

Kaikurie svarbesnieji iš tų 
“lengvatų” punktai: ,

“a) Parašyti arba gauti vie
ną laišką per savaitę... ,

c) vi^ną kartą per savaitę 
pasimatyti ir kalbėti su lanky
tojais.” Gaudavom pasimaty
mus ir laiškus rašyti tik vieną 
kartą per dvi savaites.

“f)... laikyti pas save nė 
būtinai reikalingų daiktų; a)

lengvatas” i primetė 
keliems draugams ir Kaulio 

Juos izoliavo į viė- 
Tos 

lengvatos” tai

Jersey City, N. J

(u ne vie- 
lakliuvęs į 
Pagal 28

neleidžiama gauti iš šalies 
patiems pirkti prideda- 
maisto dalykų.. .
neleidžiama pasimatyti

vedė- 
“auk- 
Lietu- 
ir už-

žindma, revoliuciniai kovo
tojai nebijo fašistų represijų, 
teroro. Jie savo tikslo siekia 
ir pasieks. Jokie varžymai, 
izoliayimas draugų vienų nuo 
kitų neatbaidys nuo kovos už 
darbininkų reikalus.

Tos kalėjimo taisyklės vi
sur vienodos, nors jas vykdo 
kaip kas nori.

Sadizmo Čempionas Korka
Kauno sunkiųjų darbų kalė

jimas pagarsėjęs Korsakevi- 
čiaus (administr. dalies 
jas, vadinamas Korka) 
Įėjimo metodais” ne tik 
voj, bet plačiai žinomas
sienį, užsitarnavęs budelio var
dą. Jo sadizmui nebuvo galo. 
Man Kauno kalėjime teko bū
ti neilgai, bet draugas Paukštis 
ir kiti pergyvenę savo kailiu 
man pasakojo šiurpulingus da
lykus. Jei nerasdavo priemo
nių bausti politkalinį, Korka 
pradėdavo kilnoti iš kameros į 
kamerą. Tikslas—neduot ga
limybės mokintis. Po vieną 
ar po du mūšį draugus įmeta 
į provokatorių, šnipų ar bepro
čių kamerą, kad pakankint. 
Tankiai^ bepročių ir provoka- 
torių-šnipų kamerą buvo meta
mi mūsų gėi^ėsnieji draugai: 
Sniečkus, Jankūnas, ir kiti. To
kioj padėtyj išlaikydavo mė
nesiais. Tai buvo didžiausi 
priemonė kankinti, nes nuo 
visko būdavo atitraukti. Įsi- 

ja|vaizdink būti bepročių kame
roj, kai neduoda nei miegoti, 
nei gulėti, kai tave puola 
smaugti. Iš tenai mūsų drau
gai išeidavo vos gyvi, o Korka 
tik šypsodavos: “na, kaip pa
tiko?” Eilė draugų, po 1931 
m. badavimo buvo įmetami į 
provokatorių, bepročių kame
ras. Vienas iš kalinių buvo 
labai sumuštas, kai pasiskundė 
ir pareikalavo gydytojo apžiū-

Sausio 13 d. čia įvyko pra
kalbos, kurias suruošė vietinės 
ALDLD ir LDS kuopos pami
nėjimui keturių sušaudytų Lie
tuvos komunistų, Karolio Po
žėlos, Juozo Greifenbergerio, 
Kazio Giedrio ir Rapolo Čior- 
nio. Kalbėjo d. S. Sasna, iš 
Brooklyno, kuri trumpai atžy
mėjo faktą, kad tie keturi ko
votojai padėjo savo gyvybę už 
Lietuvos ir. visos dirbančios 
liaudies reikalus. Sykiu nuro
dė, kad už jų mirtį ir įsigalė
jimą Lietuvoj fašizmo yra ne
mažai atsakomingi liaudininkų 
ir socialdemokratų vadai, ku
rie būdami koalicinėj valdžioj 
visaip smaugė revoliucinį dar
bininkų judėjimą, o davė lais
vai organizuotis fašizmui ir be 
pasipriešinimo atidavė fašis
tams valdžią.

Toliau buvo’ prisiminta, kad 
Smetonos valdžia nepasiten
kino. sušaudymu tų 4 darbi
ninkų vadų, bet kad Lietuva 
tapo vienu dideliu kalėjimu, 
kad šimtai kovingų darbininkų 
sukimšti kalėjimuose ir ten 
kankinami bei pusbadžiu laip
sniškai marinami. Susirinkimas 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
reikalaujančią paliuosavimo 
Lietuvos politinių kalinių ir 
civilių teisių Lietuvos liaudžiai. 
Taipgi pirmininkui, d. J. B. 
Paserpskiui, atsikreipus į pu
bliką aukų surinkta Liet, poli
tiniams kaliniams $6.62, kurie 
tapo perduoti Priešfašistiniam 
Susivienijimui .del persiunti
mo.

W a s h i ngton. — Pernai 
Jungtinių Valstijų valdžios 
iždas gavo tik 51 centą tak
sų ant kiekvieno išleisto do
lerio. Taigi turėjo 49 nuo
šimčius nepritekliaus.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

DR. J. J. KASKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

NUPUOLĘ VIDURIAI
Drauge gydytojau, norėčiau,

pasiklojimo ligi

esu vedusi moteris, 40 *metų 
amžiaus, ir aš turiu dvejetą 
vaikų, kurių jauniausiam suėjo 
18 metų.-Nuo. gimimo to mano 
vaiko •' aš nesijaučiu gerai. 
Man laĮjai sunku vaikščiot: 
rodos, kad iman visa kas že
myn nusisvėrę, ir 
man viduriai aukščiau pakyla.

ir jau paskui nebepajėgia teik
ti viduriams atatinkamos pa
ramos. Be to, gimtuvės raiščiai 
irgi labai išsitampo, ir dėlto 
pati gimtuvė prad'eda žemyn 
nusileisti, pulti žemyn.

’Jei tuoj po gimdymo gydy
tojas moteriai nesutaiso, nesu- 
siūva žaizdų bei įplyšimų, tai

* kankinasi ir 
pri

versta lesti pasiduoti tokiai ’ 
chirurgas 

pažeidi-

nio knyg
bėti su lankytojais ne pro grb*- ’ 
tas, bėt
30 minulių, c) nešioti kaip pa
tinka plaukus, d)' gauti už sa 
vo darbe«

liai ligi 70%, jei neliečiamų pi
nigų ka

sinančiį, 
gavimo,

taip moteris ir 
_ —- tir^Fkada va^sta, <kol galų gale — r , - - 3- _ ^- .1. - - - 1

Kokie aštuoni metai, kaip operacijai 
man vienas daktaras sakė eiti su ais^ su 

mus.
Ir mano 

kad Jūs, Drauge, jau ir taip 
be reikalo perilgai laukusi, 
negaišuodama nueitumėt pas 
chirurgą-gydytoją, ir tegul jjs 
daro, ką suras reikalinga. Jūs 
da jaunutė moteris, ir Jums 
nėra prasmės taip kankintis ir 
kažko laukti.

Operacijų niekas nenori, 
bet, kai reikia, tai reikia. Kiek
vienai moteriai bile kokie prie 
gimdymo pažeidimai reikia 
tuojau sutaisyti. Jei ne, tai 
bent kada vėliau, bet būtinai 
reikia sutaisyti. Kitaip moteris 
nesijaučia, kaip moteris.

šumažihimu, rėčiau vėl pasiteirauti sv gy- ( 
idytoju ar da man palūkėt? 

iš Aš esu “Laisvės” skaitytoja.
Atsakymas

Iš Jūsų, Drauge, aprašymo

(Tamošiūną, gausi 3-7 paras be labai dažnai gimtuvėj pasida- 
dau- ro įplyšimų; gimdomasis ka- 

stropi.halas ir,suraukiamieji raume- 
ir kt. nys pasižeidžia, susidrasko—

kad jai

nuomonė yra tokia,
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Shenandoah, PaSavanoris Kazys

Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungą šį mO- 
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti šj klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

j metus.
Meno Sąjunga, 46 Ten Eyck St., 

Brooklyn, N. Y.

zacijų parengimuose tenka matyt Jeanettę tai 
vieną, tai kitą darbą dirbant. Ot, šie virš pa
žymėti dalykėliai ir išskyrė Jeanettę iš kitų 
jaunuolių, baigusių mokyklą.

Jeanettei įteiktos draugių-draugų dovanos.

, ■■ ■■■■■.

Vajus už įtraukimą ALD
LD ir LDS kuopų į Meno 
Sąjungą tebūna gruodžio ir 
sausio mėnesiais. Kiekviena 
menininko ir darbuotojo lai 
būna pareiga šį vajų gerai ... 

pravesti.

<
Kuomet Europą gaubė parako debesys

Ir žemė dvokė pūvančiais lavonais, 
Tai ir mūsų septyniolikos metų Kazys

Kvaito patriotizmu ir ponų monais.

“Ei, Kolumbija šaukia tave! Už tėvynę!” 
Oratorius kalbėjo ant statinės:

“Imk ginklą į ranką, tverk paują gadynę! 
Ir grįžk su aukso ženklu ant krūtinės!

Prieš mus neatsilaikys barbaras vokietys!” 
Triukšmą kėlė avantiūristų, būriai.

Viens, du trys! Marš, marš! Pirmyn!”—su
[jais ir Kazys—

Išmaršavo ginti tėvynę kariai.

Bažnyčių metaliniai varpai gaudė skardžiai;
Fabrikų sirenos staugė, it vilkai...

Vaikai, merginos ir motinos verkė graudžiai, 
Kai į karo frontą žygiavo pulkai.

* *
*

Iš brolžudiško karo grįžo jaunas Kazys.
Jojo krūtinę puošė ženklai “garbės.”

Didžiavos atliktais darbais narsusis karys
Ir manė per amžius jo vardas skambės.

Ir džiaugėsi gyvenimu jaunasai Kazys.
Susituokė, augino savo vaikus.

Jisai manė, pasaulio gerybėse
Tarsi laisvas drugys, po

nardys, 
pievas laukus.

Bet... gyvenimas, lyg laivas jūrų viduryj: 
Retkarčiais plaukia nekliudomas vėjo,

Bet dažniausia jis nardomas bangų sukuryj, 
Tik žiūrėk, akymirkoj, subirėjo!

1

Retkarčiais mūsų Kazys gaudavo dirbinėt, 
Bet jo šeimyna faktiškai badavo.

Nuo dieninių rūpesčių jis ėmė sirginėt 
Ir štai, trumpu laiku jis džiovą gavo.

Jis nustojo teisės palaikymui gyvybės;
Tapo nustumtas gyvenimo dugnan, 

Ir prasmego praeityj žadėtos gerybės.,.
Pilvas dvyliktą vis mušė: “dan, dan, dan!”

* *
♦ / ( K

(*
rbtuvės mūro stovėjo,

Ir bevilčiai žiūrėjo į ateitį.
Jis prisiminė, ką Kolumbija žadėjo,

Kuomet jis ėjo naikinti vokietį.

♦

“Ei, Kolumbija šaukjdr tave! Už tėvynę!” 
Nesąmoningai Kazys atkartojo.

“Imk ginklą į ranką, tverk naują gadynę! 
“Prakilnūs obalsiai!” jisai galvojo.

i

Kazio ausyse skambėjo girdėti aidai— 
“Grįši su aukso ženklu ant krūtinės! 

Jo sąvokoj drėkes kruvini karo vaizdai 
Ir neorganizuotos mintys pynės.

Štai samdytojas tarpduryje galva krato: 
“Nėr darbo!” Kazys į jį pažiūrėjo...

Už keno tėvynę jis kovojo? Suprato!
Jo širdyj neapykanta virpėjo...

(Tąsa bus)

Daugiau Diskusijų

I o -e e—

Aš pilnai sutinku, kad per-Lnautl V1S^ mūsU apskritį.

vimą.

G. Klimas.

Jis kovojo už tėvynę! Už tėvynę tų, 
Kurie nieko nedirba, viską turi.

Jie begėdiškai siekdami Europos kraštų, 
Tėvynės vėliavoj slėpė liežuvį!

Draugui J. Juškai duodu kre
ditą. Jis tankiai pasirodo me- 

, Ir tūlais dalykais 
Sutinku ir su d. Pa-

Penktas, lošimas turėtų būt 
po vadovyste gabiau

sio režisieriaus, esančio apskri-

Taip išsireiškė meno skyriaus 
redakcija, atsakydama į d. J. 
Juškos į straipsnį, tilpusį “L.”, 
sausio 26, 1935 m.

i būt įtraukta. Duokim .sau,

Nuspręsta dar įdėti $44,095 
į Independent, požeminių trau
kinių sistemos praplėtimą New 
Yorke.

Vieną mažesnį veikalą galė- 
abelną menišką Veiki- tų vaidinti mažesnėms koloni- 

i, kad di- joms, antrą—didesnėms. Dides
nėms kolonijoms ir operetę, ži-

Kazys, dūlindamas namo, paplūdo kraujais 
Jr ant šaligatvio susirietė jis...

Neatsisveikino su žmona nei su vaikais 
Ir amžinu miegu užmerkė akis... 

. * *

Tai mat, kaip atsitiko su narsiuoju Kaziu.
Dabok, kad ir tu neliktum suviltu

Kapitalistų tėvynės obalsiu “kilniu.. .” 
Žinok, kur stovi, jei karas vėl iškiltų.

Pjautuvas.

Jeanettei Sastern Suprizas
• BINGHAMTON, N. Y.—1 d. vasario ALP.

> Kliube buvo suruoštas surprizo vakaras Jea
nettei Sastern. Dalyvavo diktas būrys drau- 
giu-draugų. Jeanettė šiomis dienomis pabaigė 
vidurinę mokyklą—-High School. Tai čia ir pa- . 
minėta šis požymis, pasidžiaugimas.

Ne visiems, tačiaus, baigusiems vidurinę mo
kyklą būna suruoštos šjtokios pasidžiaugimo 
pramogos. Jeanettei suruošta dėlto, kaį, ji 

’ . . dalyvaudąma darb. organizacijose įsigijo daug 
draugių-draugų. Ji yra narė Y.C.L., L.D.S. ir 
Aušros choro. Pernai LDS. kuopoje ji uoliai 
ėjo iždo globėjos pareigas, šiemet ji yra cho
ro finansų raštininkė. Beveik visuose organi-

Congratulation!
Mokslo laipsnį įsigijus, 
Tu smagutė, tu džiaugiesi! • .
Skaidrios viltys tave supą, 
Svajų laimėn ranką tiesi.;.

Dvelkia lengvas vėjužėlis
Ir minčių sparnai plazdena, 
Suka ratą, kur sustoti, •
Ir planus rytojui pieną. . .

* * * >
Mokslo dienoms dar ne galas,—- 
Reiks dar siekti laipsnio kito. 
Dar ne visos džiaugsmo liepsnos 
Tau ant tako užųšvito. t

, Bet—šiandieną tu smagutė, 
Džiaugsmo juostos tave juosia!— 
Siųsdams tau congratulation, 
Aš irgi drauge džiaugiuosi!

St. Jasilionis.

Meniški Krislai
Ne Visi Nutarimai Yra Pildomi

Pereitam Meno Sąjungos suvažiavime, Det
roit, Mięh., buvo padaryta keletas gerų nuta
rimų. Bet jie ne visi yra vykdomi gyveni
mo praktikoj. Didžiausias pageidavimas, kad 
būtų daugiau išleidžiama trumpų scenos vei
kalų, vis stovi ant vietos. Kad Meno Sąjun
gos Centras tą galėtų įvykdinti, buvo nutar
ta, kad kiekviena Meno Sąjungos vienetą ant 
metų padarytų 'bent vieną parengimą Meno 
Sąjungos Centro veikalų leidimo fondui.

’ Ar buvo surengtas parengimas tam tikslui?
Rodosi, nebuvo girdėti. Mes žinome, kad 

pakala pakalą varo.' Taip ir čia. Kada vie
nas tarimas nevykdomas; tuo pačiu sykiu ir 
Uitiems tarimas nėra galimybės įvykdyti.,

Kas bus pirmieji su parengimais Meno Są- . 
jungos veikalų leidimo fondo • maudai ? •oMesvų: 
kanadiečiai, žiūrim į amerikiečius, kodėl, jie 
tuo reikalu jokių žingnių nedaro. Jeigu jūs, 
amerikiečiai, tą klausimą rimtai pastatysite, 
tai ir mes tuo reikalu neatsilikšime.

Mūsų Dramos v • 1
Paskiausia išleista drama, “Pradžia”, dar 

tur būt niekur nebuvo vaidinta. Net ir brook
lyniečiai ją apleido, pasiimdami rankraštį 
(vertimą) “Tamylos.” Niekas nevaidina ir nie
kas nepasako, kodėl nevaidina. Reikėtų pajieš- 
koti priežasties, kodėl tie veikalai nevaidina
mi, kurie guli Meno Sąjungos Centre.

“Pradžiai” suvaidinti reikalinga specialiai 
daryti dekoracija, prieklėtis, o tas nemažai 
apsunkina perstatyti. Paskui grūdų dalini
mas ir su maišais jų nešiojimas, visa eibė val
stiečių—darbininkų. Reikalinga didelis skai
čius lošėjų, kaip ir “Inkvizicijai.” Tai vis del 
tų., priežasčių veikalai nevaidinami. Man ro
dosi, kad “Pradžia”, kaip tai “persausa” at
rodo, todėl mūsų menininkai nesigriebia vai
dinti.

* * *
Manau, kad Meno Sąjungos Centras turi, 

pirm išleisiant, veikalą geriau išstudijuoti ir 
numatyti visas galimybes ir aplinkybes, kad 
tas veikalas plačioms darbininkų masėms būtų 
prieinamas ir kad jo turinys būtų artimai 
jaučiaimas ir suprantamas šioj šalyj gyvęn- 
nantiems darbininkams/ .■ .

Veikalas “Moteris Gatvėje” turi pasiseki
mo ir jis vaidinamas daugumoj vietų, kaip ir 
buvo vaidinami v.eikalukai gana plačiai “Suiro 
Tėvelio Nervai” >ir “Bedarbiai”.( Panašiai ,to
kie veikalai plačiausiai yra prieinami syvai-, 
dinti. ; , ’

* Į , j •'
Dabar išleidžiama penkių veiksnių melodra

ma “Tamyla”. Nors jinai nėra revoliucinė, bet 
vis kas tai naujo į Meno Sąjungos išleistų vei
kalų tarpą. “Tamyla” vaizduoja afrikiečių ka
balų gyvenimą, moterų pavergimą ir afrikie? 
čių puslaukines, žiaurias tradicijas.' ,

Jeigu tik brooklyniečiai, kurie “Tamylos” 
veikalui pasiuvo rūbus, sutiks paskolinti ar 
išrenduoti kitoms kolonijoms, tai “Tamyla” 
galės būti daugumoj vietų suvaidinta. Gal ir 
čia tik susidurs su dekoracijų sunkumu; Kai 
kur prisieis dekoracijas apeiti.

* * *
Kiek pirmiau dienraštis “Laisvė” savo špal- 

tose spausdino ir scenos veikalus. Jų tarpe . 
pereitais metais buvo išspausdintas veikalukas 
“Pavasario Kova’”. Tiek apie tą veikaluką gali- . 
ma pasakyti, kad jisai net skaityti buvo nuor -I

bodųs.'j Ir, aišku, kad šis veikalukas vargiai 
kur bus suvaidintas, nors jisai yra pagamin
tas atskirose knygutėse.

“Pavasario Kova” vaizduoja Sovietų Sąjun
gos kolektyviečių gyvenimą, jis ten gal būt la
kiai naudingas suvaidinti. Bet čia, Amerikoje, 
kąž-kaip lieka nesuprantamas, ir svetimas. Jis 
bus aiškus ir suprantamas tik tiems darbi
ninkams, kurie smulkmeniškai studijuoja So- 

’ vietų Sąjungos kolektyvų gyvenimą. Bet dar- 
• bininkąms, mažiau tuo interesuojantiems, bus 
mažai haudos-nesuprantama.

■ : I * * *
Menp 'Sąjungos Centre jau tur būti guli 

apie poras desetkų scenos veikalų. Čia turėtų 
:ateiti'dienraštis “Laisvė” į pagelbą Meno Są
jungai ir vieton spausdinamų apysakų, galė
tų per metus bent porą scenos veikalukų at- 
spausdįnti savo špaltose. Veikalais, lygiai 
kaip ir apysakomis, skaitytojai interesuojasi. 
Ir tuo pačiu sykiu scenos mėgėjai galėtų pasi
naudoti veikalais.

Tik reikia parinkti, kad vertimai ar origi
nalai parašyti veikalukai būtų tinkami vaidi
nimui. i

* :J: - *

Toronto Lietuvių Darbininkų Dramos Gru
pės draugai išvertė kelius veikalukus iš kitų 
kalbų. Mes pasiunčiam juos ir Meno Sąjun
gai, bet mes nenorim, kad jie centre gulėtų. 
Turi būti leidžiami į svietą vaidinimui. Šie 
torontięčių draugų vertimai tinkami vaidinti. 
Visi vįenveiksmiai scenos veikalukai: “Parti
zanas”, “Susitikimas”, “Po Ratų Bildesiu”, 
“Streikierys”. '

Trysj! iš Sovietų 
iš Am 
ciniai.

Sąjungos gyvenimo, vienas 
komiški, du rimti, revoliu-rikos. Du

* . * *
bėda su Amerikos lietuvių darbininkų 
acijoms, kad jos permažai, vaidina, per-

Visa
organizacijoms, kad jos permažai, vaidina, per- 
mažai veikia meno srityj. Menas yra nepava- 
duojąmas darbininkų apšvietos įrankis ir dėlto 
mūsų brganizącijoms. reikia daugiau susido
mėti proletarinio meno 'kėlimu; daugiau kal- 

< beti, propaganduoti ir veikti šioj srityj.
: Ii ’ , * * *

; Reikįa ir Meno Sąjungos Ceptro Biurui pa- 
:■ stebėti^ Jau -bus du metai; kai kalba apie pa- 
. gaminimą paskaitos proletarinio meno klau

simu ir vis dar jos nėra. Tokios 'paskaitos 
pagaminimas yra būtinas. Ją būtų galima 
skaityti visose lietuvių kolonijose ir tuo daug 
padėti aiškiau nušviesti proletarinio meno 
svarbą ir jo reikšmę darbininkų klasinėms or
ganizacijoms.

Rl. Svyyrūnelis.

Stebuklinga” Seno Vinco 
“ Smuiką”

Rodos, bus pirma Seno Vinco ilgesnė apysa
ka nuo to laiko, kaip jis atsiskyrė nuo revo
liucinio darbininkų judėjimo ir tapo “opozi
cionierium,” tai dabartinė jo parašyta “Smui
ką”. šią “Smuiką” prūseikiniai talpino savo 
laikraštyje, kaipo gerai vykusį kūrinį, litera- 
tinę pažibą. Prisiverčiau ją perskaityti, kad 

turėtų suorganizuoti apskričių 
ratelius! štai kodėl. Visose 
'apskričio kolonijose randasi ga
bių lošėjų ir prasilavinusių dai
nininkų ; jie turi būti sutraukti 
į vieną apskričio ratelį, šitas ' 
jratelis galėtų sėkmingai aptar-

mažai įpūsų menininkai kreipia 
domės j abelną meniš1 ' ” ’ 
mą. Mjano supratimu 
džiausia.ųnūsų aktorių nelaimė, 
tai kad jie visados neišmoksta noma, su pagelba, vietinių cho- 
savo rolių. Dažniausia kartoja mų, turėtų pastatyti, 
suflioriaus skaitymą, o tas ne'

■ tik dar 
jus, 1

trd blogą įspūdį į klausyto- vedamas
bet ir patiems- lošėjams sį0 režįsj

trukdo daryti judėjimą, nuda-.įyj ir muzikalės spėkos turėtų 
Vlm^’ i būt įtraukta. Duokim .sau,

2-ras dalykas, tai režisierius įS-čias apskritys turi muzikos 
turi gauti rolėms atatinkamus tžvaigždę, B. . Šalinaitę. Tada 
tipus. Ke tik kad galėtų Šoki- mes pasidžiaugtume mūsų 
nėt, bet kad būtų sklandus nu-.!pienu, 
davimas ir graži, garsi kalba ir 
t.t. Tračias, tai kad mūsų .lo
šėjai daug triūso padeda tiktai Į no skyriuje, 
vienam, ar dviem vaidinimam sutinku. C.
ir jau užbaigta. Man rodos, jei- faliniu, 
gu lošėjai pašvenčįą daug triū
so, tai turėtų būti lošiama vi
suose apskričio miestuose ir 
miesteliuose. s

Ketvirtas, man rodos, kad 
meno apskričiai, kaipo tokie,

pastebėjus Seno Vinco kūrybą, kaipo meni
ninko, rašyto jaus.

Bet labai apsirikta. Vieton padaryti pažan
gą, vieton geresnio meninio ir idėjinio kūrinio, 
Senas Vincas nukalė, rodos, lyg iš smėlio, be 
cemento, “gyvenimą”, kokio nėra ant mūsų 
žemės. Idėjiniai ir meniniai Senas Vincas pa
darė pažangą, bet atgal. Stebėtina, kad. visa 
eilė net smulkburžuazinių rašytojų per šį kri- 
zio periodą padarė didelės pažangos. Jie davė 
vienokias bei kitokįas :savo kūriniams idėjas, 
jie duoda charakterius; dabartinės gadynės ir 
vaizdus kapitalistinės sistemos krizio. Gi Seno 
Vinco apysaką, “Smuiką” negalirna net prily- 1 
ginti prie bent kokio literatinio bei mėninio 
kūrinio, nekalbant jau apie idėjinę tuštybę.

Vyriausiais charakteriais Seno Vinco “Smui- 
koj5’ yra Ričardas, Rūta ir Graso. Ričardas 
kopia prie operos “žvaigždės” garbės, o Rūta 
visai neparodyta, kas ji yra. Po pirmo ant 
scenos pasirodymo ji liekasi užmiršta.

Ričardas ir Rūta atvažiuoja į savo gimtinį 
kaimelį, namelį, gražiame automobiliuje. čia 
apysakos pradžia. Tame namelyje Ričardas 
augo pirmas savo gyvenimo dienas. Jis jį ap
leido. O dabar vėl sugrįžta, žinoma, nežinia, 
kokiam tikslui. Bet jau sugrįžus, tas ūkis, 
pagal Seno Vinco “Smuiką”, nėra realus, bet 
daugiau panašus į utopiją. Ta farma apleista, 
“išdaužytais langais”, joje “niekas negyvena”; 
bakūžėlė su “pakrypusiu prieangio skylėtu sto
gu”, o “galvijinės” tik “pamato liekanas” 
Ričardas pamato.

Paskiaus Ričardas tik “stukterėjo petim” 
tos bakūžės duris ir “pribyrėjo visokių šiukš
lių ir skruzdėlių lizdo” ant Ričardo švarko ir 
skrybėlės. Vadinasi, šiame name jau ne žmo
nės gyvena, bet vabalai, žiurkės, pelės, paukš
čiai. Bet šitame name Ričardas dar randa 
savo paveikslą, lovą ir pagaliaus, kokiu tai 
stebuklingu būdu, dar suranda sveiką savo 
vaikystės laikų smuiką, “veršio skūroj įkištą”. 
Ii’ tuo pačiu momentu ta “smuiką” taip “ste
buklinga”, kad Ričardas tik “prisidėjo prie 
peties, patraukė per stygas sulinkusiu, išpašio
tais ašutais, smičium ir ji pravirko.” Namai 
supuvo, sugriuvo, bet “smuiką” sveika liko. 
Niekas ją nerado ir net nepaėmė per kelis de- 

'sėtkus metų. ‘ ‘ '
Gi, apžiūrėjęs Ričardas savo'buvusį gyve

nimą, savo Rūtai, išvažiuodamas, pasakė, kad 
šiame ūkyje “Viskas jau atgyvenę savo die
nas. .. „Tik vieni griuvėsiai”.

“Viskas atgyvenę savo dienas”. Tik smui
ko nei pelės neėdė, nei vabalai negadino ir lie
tus nelijo. Kaip Amerikoje, realiame gyveni
me, žmonės, vaikai, valdžia per keletą desėt- 
kų metų tą namą “nerado”, neapgyvendino, 
neišdraskė ir neišnešė net rakandus ir sykiu 
smuiką? Tokiam Amerikos gyvenimo vaizda
vimui, kaip S’. V. bando rodyti, gali tikėti tik 
apysakos rašytojas, bet ne jos skaitytojas.

Čia Senas Vincas dar pamargina savo įsi
vaizdavimą net “stebuklingu” kaušeliu. Vis
kas jau tik “griuvėsiai”, bet dar prie pumpos 
“kabojo medinis, gerokai apipuvęs kaušelis”.

V. Bovinas.

Lyros Choras Mokinasi Opere> 
tę “Vestuvės Pušyne”

Jau nedaug laiko liko iki 
perstatymo, kuris turės būti 3 
d. kovo (March), tad pamo
kas laiko dvi į savaitę.

i ; Mūs jauni režisieriai, J U* 
džentavičjenė - Zdaniutė ir 
Kuzmickas, Sušilę darbuojasi, . 
kad operetę sumokinus sėk
mingai. Vaidintojai jau gero
kai prasilavinę savo roles. 
Choras taipgi jau ritmingai, 
dainas sudainuoja. '

šį veikalą gavome iš Meno 
Sąjungos be muzikos. Bet mūs 
jauna ir sugabi choro moky
toja, draugė JudžentavičienČ- 
Zdaniutė, pritaikė muziką prie 
23-jų dainų. Dainų labai gra
ži meliodija, vykusiai sutaisy
ta. Taigi Shenandoryje bus 
pirmiausia suvaidinta ši ope
retė. Patartina apielinkės ir iū 

vietiniam draugams pamatyti ■ ’• : 
šią operetę. Diena paranki —- 
nedėldienis. Naje, buvo tikie- *į 
tai padaryti 1 dienai kovo, bet 
del tam tikrų priežasčių liko 
nukelta į 3 d. kovo, nedėlioję. •• | 
Tikietai tie patys bus geri. 
Kurie patėmysite šį praneši- 
mą—praneškite ir kitiems.

Krosnos Dzūkas.

f. $
♦

1

Newark, N. J.
Vasario 3 d. brooklyniečiai 

sulošė Newarke veikalą “Tamy
la”. Kaip buvo pirmiaus gir
dėta ir rašoma “Laisvėje”, kad 
veikalas daugumai patiko, taip 
pat patiko ir Newarke. Ypač 
pdtikb' moterims. Joms buvo 
juoko* ir verksmo.

Per visą veikalą yra rišama 
ta didelė problema—meilė. Tas 
viskas prasideda su pirkimu ir 
pardavimu, kaip buvo ir yra 
daroma pas labai atsilikusius 
žmones. Prie to, veikalas pa
rodo šių žmonių religiją ir jos 
pavergimą.

Nežinau, ar rašytojas to vei
kalo rašė jį kaipo darbininkiš
ką, ar režisierius pridėjo kelis 
punktus darbininkiškumo ant 
galo. Per visą veikalą nėra .dar
bininkiškos propagandos. Tik 
vienu sykiu, kaip iš šūvio, ant 
galo mes užgirstam žodžius: 
“Sovietų Sąjunga.” Ir tas net

(Tąsa 4 puslp.)
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Ketvirtas Puslapis

PHILADELPHIA, PA.
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Keturi Darbininkai Išteisinti
. - XY.UI11 VI CllV1J C4» pUDC"išskyrus, kuomet atėjo kuopų |tjnaj v-]ai šeimininkSs gami-

da-fi-

MONTELLO, MASS.

limcsmuffH

Ten nėra nieko

Daug

do, koki tie žmonės buvo irS. M.

Kadangi mums tenka sykiu

UBU) SKYRIAUS BAUS

VAKARIENE ■ KONCERTAS
C

Haverhill, Mass.
LIETUVIU SVETAINĖJE, 103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN

iš

t

Worcester, Mass
BROOKLYNO AIDO CHORO MERGINŲ ENSEMBLIS

ORGSIN

kad 
daug

'‘techniškumų” būtų veng- 
Jeigu 22 kp. f. s. matė to- 

didelį reikalų del raporto, 
turėjo su užrašų sekr. pa-

>• f

General Representative in U.S.A 
at AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

ne- 
įro-

i.mą, domėn. Mūs manymu, mi
nėti dalykai galėtų būt talpi
nami.

Petrukevičius, iš Law- 
, Mass. Į pamokas susi- 
nemažai choristų, ypa- 
nemažai įsirašė jauno- 

Tai pagirtina.

arba nesupranta, todėl manau, 
kad tas nėra užtektiAu įrody
mu. Tu ja apkaltini nelegališ- 
ku užsiėmimu?”

K

Pastaba Kas Link Darbininkų 
' Kalendoriaus

tai 
gaminti bendrų raportų, tuo
met pats būtų patarnavęs 
“aiškumo” delei, o ne kaip da
bar, atbulai.

šiem metam iš veiklių draugų:

ALDLD 131-mos kp. Org., 
. M. Juozavičius, 
Sekr. St. M. Leesis.

Red Prierašas —Didelių dis-

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKU APTIEKA
Čia randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

. Sausio 26 d. ALDLD 13) 
kuopos susirinkime, perbėgus

nieko bendro neturi su šiuo h. say0 kolonijas Didžiu. 
raportu. Jisai (22 kp. fin. sek-l ’ , . . . .

. rrrp-i---- -W -- lEr- ■ v

PRANEŠIMAI iŠ KITUR

ALDLD 4 kp. šaukia visus i kon
ferenciją, 10 d. vasario, 50 Main St..

ferencija šaukiama tuo tikslu, kad 
reikalauti Jungtinių Valstijų kongre-

darbininkai ir darbininkės privalo da- 
; lyvaut, tad kviečiam visus iš apie
linkės ir tolimesnių vietų dalyvaut.

Komisija.
(33-34)

{spūdžiai Iš ALDLD 15-to Ap
skričio Konferencijos

Sausio 27 d. įvyko ALDLD 
15-to Apskričio metinė konfe
rencija. Delegatai susirinko 
į laikų ir konferencijos atida
rymas tik 45 minučių pavė
luotas. Draugas Abekas pa
sakė gerų prakalbų, nurody
damas ant kiek yra mums, 
darbininkams, reikalinga turėt 
takių apšvietos organizacija. 
Reikia pasakyt, kad konferen
cija buvo gyva ir tvarkinga,

sinę pažanga ir supratimų sa
vo klasinių reikalų.

Iš kuopų ir apskr. valdybos 
raportų pasirodo, kad 1934 
metais visos ALDLD kuopos 
su apskričiu yra išaukavę įvai
riems darbininkų reikalams 
virš $250. Desėtkus protesto 
rezoliucijų priėmę gynimui ko
vingų darbininkų, kurie daly
vauja kasdieninėse kovose, 
kaip už bedarbių apdrauda, 
tuojautinę pašalpa ir abelnų 
darbininkų būklės pagerinimų.

Konferencija užsitęsė pusė-

ALDLD kuopos ir kitos organi
zacijos prisidėtų prie Meno 
Sąjungos su auka-metine mo
kestini, tai ir mūsų kuopa at
siliepė ir įstojo su $5. Kuopa 
nutarė užrašyti Kanados lai
kraštį “Darbininkų žodį” ir 
Tarptautinio Darbininkų Apsi
gynimo organh “Labor Defen
der” delei viešo lietuviško kny
gyno, 29 Endicott St. Mūs kp. 
daug dirbo vakarienei, kuri į- 
vyko 27 d. sausio del mūsų

LAISVfl į
.... . ... /................. ■, 

dienraščię “Laisvės”, bet jau 
tas buvo aprašyta, todėl neat- 
kartosiu. ,....... !

Visos [narėį, nepamirškite 
ateinančio susirinkimo, kuris 
įvyks vasario (Feb.) 12, 8 vai. 
vakare, 29 Endicott St. čia tu
rėsim apkalbėti vajaus eigą ir 
draugės Mažeikienės prakal
bų maršrutą. Taipgi yra ir 
kitų svarbių dalykų aptarti.

Į

D. Lukienė, Kp. Koresp,

šeštadienis, Vasario 9, 1935

dirbti ir diskusuoti su katali
kais darbininkais, taip pat ir 
platinti literatūrų, tai, mūsų 
supratimu, šitokio ‘turinio ka
lendorius būtų daug lengviau 
platinti ir tokiu būdu galėtu
me paskleisti daugiau apšvie
tos.

*
Mes prašome mūs darbinin- 

! kiškų dienraščių patalpinti šia 
mūsų pastabų, kad ir kitų ko
lonijų draugai ir mūs spauda 
išreikštų savo nuomonę kas

raportai.
Iškilo diskusijos ant 22 kp. 

“netvarkaus” raporto. Ten bu
vęs tos kp. fin. rašt. pašoka 
ant kojų ir pasiūlo savo ra
portų. S. M., davėja 22 kp. 
raporto pastebi, kad kp. 
nansų sekretoriaus raportas 
nieko bendro neturi su

retorius) užsispyrė duot (ir 
konferencijos delegatai parė
mė) savotiškų raportų. Daly
kas nebuvo tuomi nušviestas, 
bet tik diskusijų ir užmetinėji- 
mų paleista 22 kp. vardu. Pas
kutiniame 22 kp. susirinkime 
abu sekretoriai neatsilankė. 
Ten įsirašė 4 nauji nariai ir 
pasimokėjo už 1934 m. 3. Po su
sirinkimui dar trys pasimokė
jo duokles. Bet 22 kp. f. s. 
“techniškumo” šalininkui, kaip 
kp. delegatų, taip ir centro 
rašt. šolomsko, raportas netei
singas, mat, pas jį tų skaitlinių 
nebuvo. Pažymiu šį dalykų, 
kad sekančiose konferencijose 
tų

no pietus toj pačioj svetainėj. 
Maistas kvepia. Delegatų skil
viai pradeda nerimauti, negavę 
pietų. , \ t

Prie Pietų Stalo
Pasisotinę delegatai buvo 

pirmininko iššaukti pasakyti 
savo įspūdžius apie konferen-

ma delegatų pareiškė, kad nė
ra prisirengę, nes nebuvo iš

i kalno painformuoti kalbėti. 
Bet visi pasisakė dirbti orga
nizacijos labui.
kyti, 
sakė 
bėjo
kp.;

Gerų Dalykų Nutarta
Užgirta LDS šaukimas -Lie

tuvių Kongreso Prieš Karų ir 
Fašizmų, taipgi nutarta remti 
visais galimais'būdais, kad jis 
būtų sėkmingu.. Užgirta Ko
munistų Partija ir nutarta jų 
remti finansiniai, išrenkant po 
vienų atsakomingų draugų 
kiek^jenoj kuopoj, kuris rū
pintųsi sukėlimu pajamų. Tas 
visas parodo mūsų narių kla-

Newark, N. J.
(Tąsa iš 3-čio pusi.) . 

pabudina iš miego.
Veikalas gali būt labai geras, 

bet jeigu lošėjai nepagauna to 
veikalo prasmės, tai negali per
statyti jį gerai. Tad pripuola 
daug pagyrimo brooklyniečiams 
už tokį puikų lošimų.

Nana.

Iš Laisvės Čhoro Veikimo
Sausio 20-tų įvyko antras 

eilės choro susirinkimas, ku
ris buvo pavyzdingas draugiš
kumu. Po komisijų raportų 
pasirodė, kad veikimas eina 
p* šiame susirinkime ta- 

inkta choro valdyba

Reikia pasa- 
kad visi pakviestieji pa
po gerų prakalbėlę. Kai
ri. Rubienė nuo farmerių 
Valentukonienė — Cleve-

lando kp.; d. Sklerienė —Co- 
releto kp.; d. Rudienė—Colin- 
woodo kp.; d. švelnis—Akro- 
no kp.; d. Sodeika—Youngs- 
towno kp.; d. Mažeika nuo 
apskričio ir d. F. Abekas pa
daro sutraukų, kurioje padaro 
keletą pastabų ir duoda kri
tikos.

Paremta Komunistų Partija
Apskr. pirm. d. Mažeikai at

sišaukus paremti Komunistų 
Partijos vietos djstrikta, laike 
pietų draugai suaukavo po $1 
J. Rūbas, A. Jakaitis, D. Les- 
nikowski ir P. Sodeikis; po 50 
centų J. Mažeika, F. Skleris ir 
f. Boika; Pu. Kliauga—60c; M.- 
Bruožienė — 25c; smulkių — 
$2.28. Viso labo $8.63.
Konferencijoj Dalyvavo

Kitas geras požymis, 
konferencijoje dalyvavo 
svečių, narių ir ne narių mūsų 
organizacijos. Nemažai iš sve- 
čių-narių ėmė balsų ir padėjo 
rišti iškeltus konferencijoj klau
simus.

San Francisco, Cal. — Sau- j Bus virš trijų metų, kaip 
šio 22 d. augštesnis teismas Kalifornijoj gyvuoja TD Ap- 
(Superior Court of Appelate) šigynimas ir jie žino, kad ši 
paskelbė nekaltais šiuos dar- organizacija veda apsigynimo 
bininkus: Jack Jackson, John Kaltinamoji prisipažino
Rodgers, 
Elaine Black. Jie buvo areš
tuoti liepos 19 d., 1934 me
tais ir kaltinami valkatystėje 
(vagrancy).

Jack Jackson yra organiza
torius Marine Workers Indus
trial Union. Unija savo kon
vencijoj, kurioj atstovauta a- 
pie 7 tūkstančiai narių, 1932 
metais, paskyrė Jacksoną, su 
apmokėjimu po $5 į savaitę ir 
kelionės išlaidas, verbavimui 
jūreivių į unijų įvairiuose Pa
cifico pertuose.

John Rodgers buvo ir yra 
jūreivis.

J. II. Wilson yra Tarptau
tinio Darbininkų Apsigynimo 
organizatorius ir yra apmoka
mas po $10 į savaitę.

Joseph H. Wilson, I šelpime kalinių ir dirbime le- 
I gališko darbo. Valkatystės-ak
tas negali bausti radikalų.

Teisėjas Johnson: “Kuomi 
yra kaltinajma?”

Prokuroras Gillen: “Re
miantis tuo, kad TDA yr'a ne- 
legalė organizacija.”

Teisėjas: “Tas nieko bendro 
neturi su valstybe.”

Prokuroras skaito TDA in-

Sekmadienj, vasario (Feb.) 10 d. 
jvyks TDA 9 kp. svarbus parengimas. 
Apart gerų kalbėtojų bus ir lošė
jų grupė. Nepavėluokite, nes prasi
dės kaip 2-rą valandą po piet, 995 
N. 5th St. Po šio parengimo turė
sim svarbų susirinkimą. Tai klausi
mu: rusai greitu laiku išsikels į kitą 
vietą; taigi mes turim nuspręst ką 
mes darysim. Ar eisim vėl su dd. 
rusais ar jieškosim kitur kambarių 
susiririkimam laikyt.

Tat yra kviečiamos visos organi
zacijos dalyvaut, kaip tai: Lyros Cho
ras, TDA, LDS, ir ALDLD 10 kp. 
Privalom visi dalyvaut sekmadienj ir 
turėsim daryt sprendimą, nes laikas 
trumpas.

J. J. Potienė.
(33-34)

BAYONNE, N. J.
LDS 26 kp. rengia pirmą metinj 

balių, 10 d. vasario (Feb.), Kliubo 
. vakare. įžanga 25 centai.
I Visi esate kviečiami skaitlingai at- 

: i Darbininkų Kalendoriaus re-! -Slankyti ir linksmai praleist vaka- 
j _. rą su draugais, šokiams grieš geraidakcija ims tų draugų pasiuly-. Žinoma Gurskio orkestrą.

Kviečia visus LDS 26 kp. 
(33-34)

Prokuroras: “Taip.” ’
Gynėjas, advokatas Ander

son, įrodė, kaip policiją juos., 
areštavo 1026 McAllister gat-| 
vėj dėlto, kad San Francisco I 
policijos departmentas nesu-1 
tinka su TDA ir Komunistų 
Partijos mokslu, kad visi a- 
reštuoti turėjo legališkus dar- .. . v., . , . . KT_ i link šito sumanymo,bus su įmatomom įeigom. Nė
ra įrodymų prieš apkaltintus 
valkatystėj. Kaltinami prisi
pažįsta radikališkam veiki
me ir nesigina nuo to, kad 5 
policmanai įsilaužė į privatiš-1 kusijų tuo klausimu nevertėtų ^:3° vaI’
ka butą ir areštavo minėtus as- kelti. Be abejo, sekamų metų į 
menis.

Prokuroraš: “Joseph Wil
son už algą dirbo priešįstaty- 
mišką darbą, platino' savano
riam TDA propagandą ir 
(trenkęs į stalą kumščiu) 
lyvavo streike!” 

Anderson sako: “Gillen 
įrodė jų nusikaltimo, bet 
dė savo nuomonės nesutiki
mą.”

Teisėjas: “Aš girdėjau apie !
V11VJ -LU YCldClllV, <J\J AVXCU11 kJV.j

radikalizmą, -bet konstitucija Brockton, Mass., 5 vai. vakare. Kon- 
duoda teisę visiem ir mes ne-

_ , . UT7 J • T~\ A v I vilkte* v* vi v Ull^UHUVį v CUOV1JUstrukcij-as Ka Daryti Po Arės-j galime to užgniaužti. Ten nė- so, kad priimtų bilių HR 2827. Visi 
tu”: “1. Neteikti informacijų į ra nieko maištingo tose in 
policijai. 2. Neprisipažinti kai- strukcijosę.” 
tu ir reikalauti prisaikintųjų 
teisųjų (jury). 3. Reikalauti 
Tarptautinio Darbininkų Ap
sigynimo gynėjų. 4. Reikalauti 
kuo žemiausios parankos. 5. 
Reikalauti ųpkaltinimo kopi-

Bet tų diena teisėjas savo 
nuosprendžio neišreiškė ir pri
žadėjo paskelbti vėliau. Dabar 
gauto teismo rekordo pabaiga 
skamba: “Ant rekordo prie
šais mus, mūsų nutarimu, nėra 
įrodymų nuteisti kaltinamuo
sius valkatystėje. Yra legališ- 
ka panaikinti tų apkaltinimų.” 
Pasirašo teisėjas su dviem 

i pirmsėdžiais teisėjais'
Pacific.

Te!. TRObridge 6330

DR. JOHN REPSHIS 
(Repšys)

LIETUVIS GYDYTOJAS
278 Harvard St., 
kampas Inman St., 

arti Central Skvero, 
CAMBRIDGE, MASS.

OFISO VALANDOS:
2-4 ir 7-9 vakare 

Nedaliomis ir šventadieniais: * 
10-12 ryte

Elaine Black, TDA sekreto- JOS" 61 Reikalauti prisaikdintų-
;r' jų teisėjų surašo.”

Teisėjas: “Mes negalime eiti 
virš įstatymų. Už ką jie yra 
kaltinami ?•”

Prokuroras vėl skaito iš 
TDA brošiūros, įrodinėdamas, I 
būk mokinama prieš įstaty
mus.

Teisėjas<
baisaus, mano supratimu.”

Prokuroras: (labai rūsčiai) 
“Kuo smarkiau apsieisite su 
kaltinamaisiais,, ftuQ jums leng
viau.” X i '

Teisėjas: “Laikraščiai ta pa-i visus kuopos reikalus, prieita 
tį rašo. Kokį kita įrodymą tu- prie literatūros platinimo klau- 

|simo. Plačiai išdiskusavus kas
Prokuroras: “P r i e š į staty- link Darbininkų Kalendorių iš-

re, taipgi yra apmokama 
turi vyra, kuris ja užlaiko.

Visi kaip vienas teisme įro
dė, kad jie yra apmokami dar
bininkai, o ne valkatos, kaip 
teismo rekorduose skamba, 
kad jie kilnojasi vieta iš vie
tos ir gyvena be įmatomų jei
gu-

Elaine Black įrodė, kad 
TDA nėra politinė organizaci
ja ir nėra sąryšy su Komunistų 
Partija. TDA negina darbinin
kų, kurie tiki į individual! te
rorų, bet apgina komunistus, 
nes komunistai yra persekioja
mi. Elaine Black atsisakė ati-;ri prieš ja—Elaine Black? 
duoti pagarbą US vėliavai: 
“Dėlto, kad ji nestoja už dar-1 miškam veikime be įmatomų leidimo, nutarta duot pastabą, 
bininkų teises. Aš jaučiu, kad jeigu.”

I aš buvau apkaltinta tik ūži Teisėjas: 
mano politinį įsitikinimą,” i

Saginaw, MichO f

j ar nebūtų galima ateityje tal- 
‘Bet ji gauna ai- pinti ir katalikų šventes, mė

sa- 1 gą. Komunistų Partija yra le- nėšių permainas ir nurodyti iš 
ko Elaine Black. Apie tai jau gale partija. Gal mes nemyli- kur šventės ir šventieji atsira- 
aprašiau “Laisvėj” pirmiau, me ir nesutinkame, bet konsti- 
dabar tik paminėsiu, kas įvyko tucija pripažįsta laisvę žodžio, kaip jie šventaisiais patapo, 
vėliau, lapkričio 16, 1934. (Yra žmonių, kurie nesutinka
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(RUSSIA)

DOVANOS
Siųskite Torgsin orderį į 

Sovietų Sąjungų savo gimi
nėm ar draugam ir padė
kite jiems’pirkt iš Torgsino 
krautuvių, kurios yra kiek
viename didesniam mieste.

Tose krautuvėse yra lai
koma apie 15,000 augštos 
rūšies skirtingų vietos ga
mintų ir importuotu daik
tų ; drabužių, avalinės, a- 
patinių, miltų, cukraus, 
džiovintų ir konservuotų 
daržiovių, kavos ir kitokių 
valgomų daiktų; prie ga- 
spadinystės reikmenų, ta
bakų ir kitko. Į vietas, kui 
nėra Torgsino krautuvių, 
daiktai būna greit pasiun
čiami per paštų.
Kainos gana prieinamos 

palyginant su kainom 
Amerikoje.

Patarnavimai Torgsino 
eilinėse krautuvėse visur 
prielankūs, tvarkingi, grei
ti ir mandagūs.
Del Torgsino Orderių kreipkitės 
arba į banką savo apielinkėje 

arba į autorizuotą agentą.

rence, 
rinko 
tingai 
lių. Tai pagirtina. Prie to, 
choras nutarė turėt vajų per 
tris mėnesius. Yra paskirta 3 
dovanos už prirašymų daugiau
siai daini-ninkų-kių. •

Teatro komisija išdalino 
knygutes aktoriams ir rengias 
rūpestingai, idant pradžioj.ko-' 
vo m. būtų sulošta. Apie tai 
bus vėliau pranešta.

Pastaba seniem choristam 
būti draugiškiem prie jaunimo 
taip, kad mes galėtume šiemet 
chorų išauginti į 60 dainininkų 
ir dainininkių. Choro surašė 
dabar randasi 38 nariai, abie
jų lyčių '(13 prisirašė naujų). 
Sekančiose pamokose, jaučiu, 
kad gausim apie pusę tuzino 
daugiau jaunuolių.

Pamokos įvyksta kas nedė- 
lia, 3 :30 po pietų, choro kam
bariuose.

P. Reporteris.

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVES”
RENGIA

WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

SUBATOJE

VASARIO FEBRUARY L!WLW4
ĮŽANGA GERA

ORKESTRĄ
GERIAUSIA DUONA
\SCHOLES BAKING■Antosė Račkauskienė; 

. rašt. —Anna PeČiukonię- 
nė> 4 Baldwin St.; turto rašt.

F. Stipinis; ižd. —B. Gu- 
s. Gaidų komisija: P. 

. Paulauskas, J. Kazlaus- 
Choro oficialis reporte- 

Pečiukonis.
26-tų choras turėjo 

. Susirinko nemažai cho- 
Sjų. Liko pelno delei 

s pamokų.
o 3 d. įvyko pirmos 

pamokos. Mokytojauja

Iš Moterų ALDLD 155 Kuopos
Pereitų mėnesį moterų AL

DLD kuopa, kaip ir visados sa
vo susirinkimuose, išaukavo pi
nigų delėi darbininkiškų reika
lų-

Kaip matėm agitacijų, kad

Ypatai ŠOKIAMS

Programoje dalyvauja garsūs dainininkai iš tolimų miestų: J. L. Kavaliauskaitė, 
mezzo-sopranas iš Brooklyno; A. Višniaiiskas, baritonas, iš Bayo nne, N. J.; 
Ramoškaitė, sopranas, iš Hartford, Conn. Bus geri kalbėtojai iš Brooklyno

168 Manhattan Avenue,
Brooklyn, N. Y.

KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISOKIUS PYRAGUS BEI KE1KSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūšų 
duonoj nėra jokių dažų nęi chemikalų. Mūsų duonų valgyda

mi sutaupysite pinigų, nes nesirgsite; tai nereikės 
išmokėti gydytojui.

Duonų pristatome į visas dalis—Brooklyno ir apielinkės, kaip 
į krautuves taip ir į pavienius namus, taipgi siunčiam ir 

į kitus miestus.
Tel.; Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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Penktas Puslapis

Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai? ,
------------------------------------------ GAMTOS SŪNUS------- ----------------------------------
(Tąsa)

Liepos mėnesį tų pačių metų atėjo įsa- 
' kymas nuo Panevėžio apskričio viršinin

ko pas Kupiškio nuovados policijos vir
šininką (pristavą) Lukoševičių, kad su
rašytų viso Kupiškio valsčiaus ir mies
telio gyventojus, nes, girdi, esą už pirmą 
pusmetį mokesčiai nemokėti. Kada ūki

ninkai ir grįtelninkai buvo surašyti, tai 
visi sujudo j ieškoti kvitų, kuriuos gavo 
nuo nuovados viršininko gegužės mėnesį. 
(Mat, dabar mokesčius renka nuovados 
Viršininkai). Ir su kvitais bėga pas tą 
patį nuovados viršininką, kuriam sumo
kėjo mokesčius. Nubėgę pas tuos girtus 

„ ponus, ūkininkai turėjo sugaišti po 3 ir 
4 dienas, pakol priėjo iš eilės prie “jo di
denybės”. Priėjęs iš eilės, prie nuovados 
MŪršininko, žemai nusilenkdamas, ūkinin
kas sako: jūsų didenybė, ponas nuovados 
viršininke, aš mokesčius pamokėjau, štai, 
ve, ir kvitas, kurį ponas davėte už sumo- 

w kėtus pinigus. Tada viršininkas arba jo 
padėjėjas, ironiškai pažiūrėjęs, atsako: 
nu, ką jau tau padarysi, jeigu turi kvi- 

/ tą,* tai mokesčių antrą sykį mokėt nerei
kia, bet dešimtį litų turi pamokėti už su
gaištą milicijanto laiką laike aprašymo 
tavo turto. Ir taip kožnas vienas turėjo 

r pamokėti po dešimtį litų “už sugaištą mi-~ 
licijanto laiką,” nežiūrint, kad jo mokes
čiai buvo pamokėti. Tie gi gyventojai, 
kurie kokiu nors būdu buvo pametę kvi
tas, turėjo pamokėti mokesčius antrą sy
kį. Bet atsirado ir tokių drąsuolių, ku
rie nenorėjo mokėti antrą sykį ir pasi
priešino Smetonos činauninkam. Tai tie, 
"kaipo maišto kėlėjai ir bolševikai, buvo 
areštuoti, perduoti į žvalgybos inkvizito
rių rankas, o vėliau kariško komendanto 
nubausti kalėjimu, o jų nuosavybės par
duota varžytinėse.

Panašūs įvykiai gal įvyksta ir kituose 
valsčiuose ir apskričiuose, bet apie virš 
minėtą įvykį Lietuvos laikraščiuose rašy
tu nebuvo. Nes, mat, jeigu kuris laik
raštis išdrįstų parašyti, tai jis būtų ap
kaltintas už “šmeižimą” valdžios ir “kėli
mą krašte neramumų.” »

Gyvenant Kupiškio miestelyj, teko ge
rai prisižiūrėti, kaip elgiasi valsčiaus 
ponai, valsčiaus raštininkas Pėža ir jo 
pagelbininkas Plukas (Plukas turi du 
darbu, “dievo 'muzikanto” ir valsčiaus 
raštininko padėjėjo) su darbininkais ir 
vargo valstiečiais, jeigu tie turi kokį rei-' 
kalą valsčiuje. Be kyšių prie jų nepriei
si. Todėl galima sau įsivaizduoti, kaip 
elgiasi didieji valdininkai! (Bet atsiran
da tokių ir amerikoniškų ponių, kaip an
tai ponia Petrikienė, kuri, pauliavojus 
su Lietuvos fašistiniais valdininkais, ir 
nieko apie Lietuvos žmonių gyvenimą 
nepatyrus, sako per radio prakalbas ir 
giria tuos ponus, su kuriais baliavojo, 
kad jie yra mandagus, kyšių neimą ir ki
tas visokias psalmas ir oracijas gieda ir 
augština Lietuvos liaudies smaugikus. 
Aš tos ponios plepalų nekritikuosiu, nes 
jie yra žemiau kritikos.)

Augštesniems Lietuvos ponams, jeigu 
turi kokių 'reikalų prie jų, visados rei
kia raštiškas prašymas paduoti. Nuova
dos viršininkui, jeigu duodi prašymą, 
reikia ant prašymo priklijuoti žyminių 
mokesčių ženklelis (štampas) už penkius 
litus. Augštesniems valdininkams ant 
prašymų reikia brangesni žyminiai ženk
lai klijuoti: juo didesnis ponas, juo bran
giau reikia mokėti už ženklelius. ^Apa
tiškai prašyti ir kalbėti su augštesniais 
ponais vargšai negali, nes ponai skaito 
savęs įeidiuiu su prasčiokais kalbėti. |

- . i (Daugiau bus)

siuntęs kalėjimam Bet jis ge
ras vistiek tokiems ’ “socialis
tams.” >

SLA apskričio konferencijoj 
už bedarbių ir socialės apdrau- 
dos bilių balsavo socialistuo- 
janti, tautiški ir katalikiški 
darbininkai, bet S. Bakanas ne 
tik kad pats prieš balsavo, bet 
ir balsavusius visaip išniekino. 
Jisai ypatingai siunta pries dd. 
Gatavecką ir Miliauską, kam 
jie energingai kalbėjo už be
darbių bilių.

Už socialės apdYaudos bi
lių HR 2827 jau daugelis or
ganizacijų pasisakė ir dabar 
siunčiama delegacija Wash- 
ingtonan reikalauti, kad tasai 
bilius būtų priimtas.

Rep.

PINIGAI CHINŲ FAŠIS
TAM PRIEŠ KOMUNIST.

Nanking.—Chinijos fašis
tų valdžia gavo dikčiai pi-

PITTSBURGHO IR APIELINKES ŽINIOS
Kas Veikiama Pas Mus 
ir pas Priešus
<

Vasario 3 tikrai pasilieka 
visų koncerto dalyvių atminty. 
Publikos prisirinko pilna Lie
tuvių Piliečių Kliubo audito
rija. Įvairių tautų. Programas 
buvo puikus. Viso koncerto 
žvaigždė — K. Menkeliuniu- 
tė, iš New . Yorko, ištikrųjų 

/ sužavėjo visus savo gražiomis 
dainomis lietuvių, rusų, ukrai- 
nų, italų ir anglų kalbose. Ji- 
•nai net per tris sykius progra- 
me dalyvavo. Buvo taipgi dau
giau dainininkų ir muzikų. 
Lietuvių Darb. Choras su In
ternacionalu atidarė progra
mą. žavėjančiai išėjo merginų 
stygų kvartetas ir bendrai A. 

^Norkiuko dainavimas. Drg. J.
Allander pasakė prakalbą a- 
pie Leniną ir jo mokinimą. Au
kų Darb. Mokyklai surinkta 
$13.05.

Kelioms tautoms bendrai 
4 ^velkant, visada galima daug 

daugiau nuveikt. šitas pa
rengimas irgif davė mums vi
siems gerą pamoką,' kad rei
kia ir toliau bendrai tarptau
tiniai veikti. Tasai pats ben
dras komitetas turėtų vėl rū
pintis ką nors surengti, nes 

'’“darbininkai labai tokių paren
gimų pageidauja.

žiomis dainomis. Visi labai dė
kingi jai už tokį patarnavimą 
ir taipgi nuoširdų darbą tarpe 
darbininkų.

Nepamirškime, d. Menkeliu
niutė pasižadėjo prie pirmos 
progos vėl Pittsburghą aplan
kyti.

Reporteriui teko sužinoti, 
kad kiekvieną panedėlio vaka- 
ra, Liet. Darb. Kliube, esti lie- 
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tuvių kalboj mokykla plates
niam susipažinimui su mark
sizmu ir abelnai su darbinin
kų judėjimu. Lavintis visiems 
reikia. Todėl ir kviečiami mo
kyklą lankyti. Jeigu bus rei
kalas, tai mokykla bus pra
plėsta — mokinimui lietuvių 
kalbos ir rašybos.

Atsiminkime, kaip Sovietų 
Sąjungoj darbininkai dienomis 
dirba, o vakarais lavinasi. Iš 
tamsiausios šalies dabar pasili
ko kultūringiausią. Tai kodėl 
mes negalime daugiau prasilą- 
vint? Tik reikia noro ir pa
stangų.

cijoj ir atėmimu čarterių iš tų 
lokalų, kurie siųs delegatus. 
Jie pasidarbavo, kad unijistai 
negautų ir Elks svetainės. Ta- 
čiaus viskas niekais nuėjo. 
Virš 400 delegatų susirinko’ va
sario 3, Moose svetainėj, ir at
laikė sėkmingą konferenciją. 
Taipgi joj dalyvavo ir apie 
150 mainierių delegatų. Delei 
to dabar Lewis ir Fagan siunta 
taipgi.
Buržuaziniai laikraščiai skel

bia, kad plieno ir mainierių 
unijų viršininkai, kuriems ne
apeina darbininkų reikalai, iš
tikrųjų nusitarę mesti laukan 
tuos, kurie remia eilinių 
rių judėjimą. Bet kadangi 
sai judėjimas taip tvirtas 
rosi, vargiai jie savo tikslą
lės atsiekti. Pittsburgho dis- 
trikto viename susirinkime bu
vo pasiūlyta mesti komunistus 
iš unijos. Eiliniai nariai sukėlė 
tokią velniavą prieš unijos 
biurokratinius viršininkus, kad 
jie tuoj aus atsisakė tokius 
žingsnius daryti,

Darbininkams visiems vieta 
unijose ir sykiu reikia vesti 
kovą piles darbininką isdSVl-^ Broadway, fioroūgh of Brooklyn, County of

na- 
ta- 
da- 
ga-

nigų panaujintam 'karui'laiku įsigalėjo ypač Suyang 
prieš Chinų Sovietus. Pra- Ietyje,• > > 
nešimuose slepiama, iš kur 
tie pinigai, gauti. Chinų 
raudonarmiečiai paskutiniu

Tarptautinės darbininkų mo
kyklos naudai rengiama pui
kus vakarėlis subatoj, vasa
rio 9, 522 Court PI. Pradžia 8 
vai. vakare.,Bus įvairus vaka
rėlis. Bus duota lekcija ir pas
kui dainų' muzikos ir lošimo. 
Bus ir užkandžių su gėrimais. 
Įžanga veltui.

Drg. K. Menkeliuniutė čia 
išbuvo visą savaitę. Jinai bu
vo atsilankiusi į Liet. Darb. 
Choro praktes ir davė gana 

J gerų pastabų, kaip geriau su- 
^jmokinti x dainas. Vasario 4 
buvo surengtas jos išleistuvių 
vakarėlis, kuriame nemažai 
publikos dalyvavo. Čia vėl ji
nai svečius palinksmino gra

to

Pittsburgho miesto taryboj! 
didžiausios pjovynės. Vieni re
mia majorą McNair, kiti stoja 
už išmesimą jo iš majoro vie-l 
tos. Pjbvynės daugiausia eina j 
už šiltas vietas. Mat, jis se
nuosius valdininkėlius mėto 
laukan iš valdiškų darbų ir 
stato savo 
trustui, kuris kontroliuoja 
Pittsburgho politiką ir val
džią, McNair geras tarnas, to
dėl ir, kol kas, i 
Darbininkams nėra 
kuris Meliono agentėlis bus | 
miesto gaspadorium. Visi jie Į 
darbininkų priešai. Darbiniu-j 
kai turi savo kandidatus staty
ti ir darbuotis, kad išrinkus 
savosius.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais, 

esant
padidinu to- 

dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Maripn St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. .Y.

i Tel.: Glenmore 5-6191

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

Juozas Levanda 
(Levandanskas) 
GRABORIUfc

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekfie* 

nam reikale. Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Šalininkus. Plieno Įtaisyta pagal naujausią madą; pa- 
; tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
3

n^lniknmns Visi ir visos yra kviečiami atsilan- 
1 . c ' kyti į šią naują vietą, susipažinti ir

skirtumo, pasidabinti savo plaukus ar veidą.

Atlantis and Pacific krautu
vių išvežiotojai vis dar tebe- 
streikuoja. Kova eina aštri. 
Krautuvės pikietuojamos. Kai| 
kada streikierių simpatikai ir 
akmenis į krautuvių langus 
paleidžia. Kompanijai nuosto
liai nemaži. Betgi jinai nepasi
duoda. Streikieriai atsišaukia į 
visus tas krautuves lankančius 
remti streiką — nesilankyti į 
krautuves.

Stiklo darbininkai irgi pa
skelbė streiką. Sąlygos begali
niai sunkios. Kompanija neno
ri skaitytis su unija, NRA 
jiems nepagelbsti, bet dar ken
kia. Priversti streikuoti.

Mainieriai ir plieno darbi
ninkai rengiasi prie didėlio 
streiko. Tariasi bendrai skelbti 
streiką, kad jisai būtų sėk
mingesnis.

Bedarbiai baisiai nepasiten
kinę čekiais mokėjimu delei 
to, kad jiems pašalpa dabar 
pusėtinai sumažinta. Bedarbių 
Tarybos reikalauja pakelti 50 
nuošimčių ir rengiasi prie di
delių kovų, kad privertus po
nus skaitytis su reikalavimais 
organ i z u o tų d arb i n in k ų.

Remkinl Bedarbių Tarybas. 
Bedarbiai visi turėtų jose pri
klausyti ir bendrai kovoti.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given t,hat License No. 
B-7842 haš been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beveragb Control Law at' 98 
Hill St., Borough of Brooklyn, ■ County ’ of 
Kings, to be consumed off the premises.

EAST END CLUB. INC. 
of the 22nd. Asscnibbly 

District of Kings County
Hill St., Brooklyn, N. Y.98

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7861 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 345 
Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

FRANK DOLANSKY
345 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7860 has been issued to the undersigned 
to sell bee? at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 189 
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

SAM WOLTEN
189 Tompkins Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 

<B-7866 has been Issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of

Kings, to be consumed ori the-premises.
MICTIAEL J. KISTNER

(LINDY’S REST)
1780 Broadway., Brooklyn, N. Y.

NaU j leninių socialfasistėlių NOTICE is hereby given that License No.
pastumdėlis S. Bakanas liie- (t,*T
kad nesuranda prielankaus žo-
džio darbininkams, visaip nie
kina revoliucinius darbini!!-1

kus.

St., Boropgh of' Brooklyn, County of Kings, 
.to be consumed on the’premises.

HOW ARE YOU CLUB
Present Point (Old Mill), Foot of Crescent St.

! Brooklyn,. N. Y. ’

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: , 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 Vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union- Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Sieninių
Laikrodžių
Vedybini!]

1st. 1892

G Daifflontai
, harman ; . Laikrodėliai

MBb Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn'
Bet., Graham & Manhattan Avės.

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

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
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonas: EVergreen 7-1661 ’
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Geriausios Degtines 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, ttiojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Plieno unijos viršininkai pa
siuto prieš eilinius narius, ku
rie Pittsburghe turėjo savo na- 
cionalę konferenciją prisiren
gimui prie didelių kovų su 
plieno baronais. Unijos prezi
dentas Tigh ir sekretorius 
Leonard išleido dekretą, grą-' 
sindami išmetimu iš unijos vi-1 
sų tų, kurie dalyvaus kohferen-

kus, visur kliudo jiems, kur j ;__
(.•‘iii D i'io cL-aiFrvūi’ cn NOTICE is hereby given that License No. LlAuctt į,dll. CJ JIB SKaiCOSl SO- , RL-8378 has been issued to the undersigned 

rinliafn Tni knr EnL-in “aonio ' to sell beąr, wine and liquor at retail under CiailSLU. ± ai KUl UOKie SOCia- Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con- 
liat-ni” trol Law at 5Ž9 Franklin Ave., 'Borough of
llbbctl I1UUJO . Brooklyn, County" of Kings, to bo consumed

Per “Naujienas” jisai dabar.011 tho ‘’-rarai 
garbina tūlĄ teisėją Karei iš 
Milwaukes, kuris čia lankėsi t'NOTictf ______
oolitiniais roiknlnis Foil A-1.103'6 has been issued to the undersigedpviiiiniaib leinaiais. lasai ieiKito Bc)1 bcel. at retnil ulKler section 75 of 
Šėlas vra darbininku nanriofo the Alcoholic Beverage Control Law at 8799 sėjas yia uaioinmKu nepnete- l8tfl Avo>i Boi.ough, Brooklyn, county of 

liūs. Ne vįėrią, veikiausia, be- *» wraNBE^EB1“"’ 
darbj arba streikierj yra pa-l370„ ,8th(\V HEAL™ n. y.

IARĄH J, ALBRITTON 
>RR0W BAR & GRILL)

589 Frtlnklin Ave., Brooklyn, N. Y.
Iven that License No.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LlĖtUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystės profesi
joje if Brooklyn© apielinkėj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidarė 
Savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

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

šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

' 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 

mąnęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417



W-A

Šešias Puslapis

juos vijosi. Bet'negalėjo pa

NEW YORKO IR APIELINKĖS ŽINIOS
gauti, nes plėšikai iš automo
bilio pradėjo šaudyti kulkas- 
vaidžiu.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJA I

Nedėi. Dalyvaukite Menininkų Parengime Gerai Pavyko Judis
Trečiadienį, Ukrainą Sve- 

dainų programa, nes dainuos tainėje, ant Driggs Avė., Broo-Šį sekmadienį, 10 d. vasario, 
“Laisvės” name, bus meninin
kų Trečio Apskr. metinė kon
ferencija —pradžia antrą va
landą po pietų ; jai pasibaigus, 
taip yra manoma, prasidės šo
kiai, užkandžiai ir visas pasi
linksminimas’7 valandą vaka
re. Prašome linksmai praleisti navimo — manome, pąkaks vi- nas.” šolokovo •’ toji 
vakarą su Brooklyno ir apie- siems! 
linkės menininkais.

“Čapajevas” Knyga Jau 
Gatava

International Publishers Co.
jau spaudoje minėti trys cho- klyne, Greenpointo Komunistų jau išleido drg. D. Furmanovo 
rai ir Elizabetho Raudonos Partijos vienutė surengė rody-' 
žvaigždės Merginų Sekstetas.1 mą Sovietų Sąjungoje gamin- 
Vadinasi, bus visiems užtekti-' to veikalo “Dono Kazokai.” 
nai: kas norės pasišokti -ga- Jis pagamintas pagal šoloko- 
lės šokti, o kas norės išgirsti Vo pirmąjį tomą geriausios 
dainų, tai keturių chorų dai-1 apysakos vardu “Ramusis Do- 

apysaką 
turį gilią praeities istoriją ir ji

Magistratas Rudich nuteisė 
italę moterį C. Broco, 29 metų 
amžiaus, pasimokėti pabaudą, 
Pas ją surado 10 galionų iš 
Italijos išvežto vyno. Moteris 
teisinosi, kad ji tą vyną gavo; 
vaikų trynimui, bet ir tas ne
gelbėjo.

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK ,
161 NO. 6th STREET

J . ' ., < , parengi- viso turės • keturis-topus,.P)r-
New Jersey draugai meni- mas bus labai svarbus, taip-’ mas tomas apima kazokų gy- 

ninkai visada darbuojasi va- gi visiems reikia atmintį ir pa-. venimą ir imperialistinį karą; 
sariniuose- parengimuose, tai remti menininkų apskritį. Prieš antras karą, revoliuciją prieš 
-dabar- Brooklyne, . -ypatingai Į menininkus stovi t daug- ,uždą-, carą, revoliuciją prieš buržūa- 
Aido Chorui, reiks pasirodyti, vinių kultūriniame darbininkų zija ir trečias tomas—piliečių 
ką jie gali veikime. Dovanų veikime, o tas reikalauja iš- karą. Gi ketvirtas bus apie da- 
niekam jokių neduosime, nes laidų. Tat visi ir visos dalyvau- 1 
palaikyti darbininkų dailę ir . kite šiame parengime, įžanga dar šolokovas rašo.
taip yra verta didelių pinigų, maža, o dvasinės naudos ture- Taigi ir šis judis pagamintas 
Prie to, įžanga tik 25 centai site daug ir kartu pasilinks- tik pagal pirmą tomą. Čionai 
ypatai. minsite.

Šiame vakarėlyj bus gera

Kaip matote, tai ;

baltinį kazokų gyvenimą, kurį

Taigi ir šis judis pagamintas

Ruoškitės Dalyvauti 54-to Rytoje Viešas Komunistu 
Kriaučių Lokalo Parengiu^ ]

A.C.W. lietuvių 54 skyriaus ' 
Lygos bus labai geras vakarė
lis. Jis įvyks šeštadienį, 16 d. 
vasario, 7:30 vai. 
“Laisvės” svetainėje, 
rimer St., Brooklyne. 
ne tik taip vakarėlis, 
nas iš geriausių.

vakare,

istorinį veikalą “čapajev.” 
Furmanovas, buvo karo komi
saru kovose prieš Kolqaka, 
toje divizijoje, kurią konįan- 
davo liaudies didvyris čapaje
vas. Jis aprašė tai knygoje, 
ši knyga plačiai iššikleidė So
vietų Sąjungoje. Pagal ją pa
gamino. veikalą .
vardu, kuris jau antras mėnuo , zi vieta, pasisėdėjimui, pasi- 
yra rodomas Cameo teatre. I vaikštinėjimui, įr automobiliais. 
Dabar International Publishers pasivažinėjimui,; bet klausimas 
Co. išleido tą knygą ir anglų kaip greitai tas bus 'prartesUs, 
kalboje. Jos kaina $1.50. Ten gyvenimam1

Padarė planus išbudavoti la
bai gražų parką ant Randalls 
salos, kuri yra prie Harlem 
upės. Ta sala turi 150 akrų 

“čapajev”, žemės. Ten . bus .padaryta grą-

yra daug naudingų ir kitų 
knygų— įsigykite. Antrašas: 
International Publishers Co., 
381 Fourth Ave., New York,
N. Y. Arba galite gauti Work- amžiaus, ilgus laikus išgyvenęs 
ers Bookshop, 35 E. 12h St. 
New Yorke.

MIRTYS—LAIDOTUVĖS
Liudvikas Bielis, 60 metų

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) . . 

65-80 GRAND AVENUE 
maspetu, N, Y.

Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
8—10 ryte

. 1—2 p. p.
6—8 vak. 

Šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

VALANDOS:
1—2 n. p. 
6—8 vakare
Ir pagal sutartj

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
1—2 p. p.

.. . 6—8 vak. •
Išskiriant Ketvirtadienius

, ir Sekmadienius.
•Tel. Juniper 5-4488

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 

' Penktadieniais uždaryta 
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS valandos: 
9—12 ryte

(DANTŲ GYDYTOJAS). .............. _........ 2—8 vakare
499 GRAND ST. KT TeI- Stagg 2-0706^ •

Namų, Republic 9-3040 .

Brooklyne ir buvęs žinomas 
biznierius; gyveno 23 Scholes 
St. Mirė vasario 7 d. Katarinos

> vasa- 
I rio 11 d. Pašarvotas graborius 
Bielausko koplyčioje. Bus lai
dotas Trejybės kapinėse. Pali
ko nuliūdime sūnų Jozuką, 
dukterį Mildred, tris brolius— 
Juozą, Vincą ir Mikolą ir taip 
daug giminių. Prašo visų pa
žįstamų atsilankyti šermenyse.1 
Laidotuvių apeigomis rūpinasi 
graborius Matthew P. Ballas, 
(Bielauskas.)

Apdraudė ant $440,000,000, lig0"i1n®j palaidotas
1934 metais New York Life 1 

insurance Go. apdraudė žmo
nių ant $440,000,000. Tas pa
rodo, kaip baisiai išsiplėtusios 
tos milžiniškos amerikoniškos 
apdraudos kompanijos. Bet jos 
kas metai vis daugiau ir dau
giau pasidaro pelnų iš žmo
nių draudimo. Vien tik perei
tais metais minimos kompani
jos turtas paaugo ant $60,- 
000,000.

Kompanija nuo apdraustųjų] 
žmonių sukolektavo virš 98 
milionus dolerių, 
tik apie 38 milionus.

paimta turtingi kazokai Mele- 
Menininkų Draugas, kovai, jų gyvenimas ir santi- 

kiai. Revoliucinių darbininkų 
judėjimas tik biskelį blikstelė- 
ja malūne, kur vienas bolševi-

Part. Narių Susirinkimas kas apkuiia Grigorį Meiekovą, 
I gindamas nuo jo paprastą val- 
stietį. Caro laikais kazokai bu
rto privilegijuoti. Jie iš viršaus 
žiūrėdavo į ten apsigyvenusius 
darbininkus ir juos vadino “a- 
teiviais.”

Šiame veikale vaizduoja, kaip 
Senis Melekovas privertė savo 
jaunesnį sūnų Grigorį apsives
ti su jam nemylima mergina. 
Grigoris tuom pat kartu myli

Nedėlioję, 10 d. vasario, f 
vai. vakare, St. Nicholas Pa
lace, 69 W. 66th St., New 
Yorke, įvyksta viešas Komu
nistų Partijos New Yorko ir 
apielinkės narių susirinkimas. 
Draugas Earl Browder, Komu-

Tai bus 
bet vie-
Šokiams nistų Partijos generalis sekre- 

grieš geriausia orkestrą, vado- torius, kalbės temoje apie rei- 
vystėje Charlie Kwarreno. jkalingumą Amerikoje Darbo 

Koncertinės programos io- | a ainjuo. oio ouomuAJiuao ucio- 
pildyme dalyvaus Aido Choro pasakytai yra svarbus, kaip 
Merginų Ensemblis, solus dai- Komunistų Partijos nariams, 
nųos A. Visniauskas, iš Bayon-jtaip ir mūsų simpatikams. čia 
nes, ir.kitos dailės spėkom

Įžanga į šį vakarėlį bus tik
tai 25 centai ypatai ir dar prie 
įžangos bus laimėjimui labai 
puiki lempa. Reiškia, kas nors 
už įžangos tikietą dar laimės 
tain labai naudingą doVMHH.

Taigi visi ir visos esate kvie
čiami neužmiršti, kad šis taip 
puikus vakarėlis bus vasario 
16 dieną.

iš-- Partijos, šis susirinkimas neiš-i kito kazoko gražią moterį Ak-
i y*/"\ ’ ■W'a nnnlrirtni w ▼ -v. nxvrx 11 r* Ix i va • ✓"'I • • 1 t — • v

Darbiu. Mokyklėlė Kliube
Darbininkų mokyklėlė, kuri 

prasidėjus buvo “Laisvės” 
svetainėje, del stokos vietos, 
jau yra perkelta į Amerikos 
Piliečių Kliubo svetainę, 80 
Union Avė., Brooklyne.

Visi mokiniai, kurie lankė
te mokyklėlę, bei norite lan
kyti ir pramokti lietuvių kal
bos, gramatikos ir taip dau
giau politiniai prasilavinti, tai 
ateikite sekmadienio 9 valan
dą ryto į minėtą vietą. Mes 
turime labai gerą mokytoją.

gali ateiti kiekvienas darbinin
kas ir darbininkė ir pasiklau
syti taip svarbios prakalbos. 
Ypatingai visi partijos nariai 
privalo dalyvauti.

\ ■’ . į-f-r-*------—t-H* j c - •

Skaitykite “Daily Workerj”
Komunistų Partijos organas 

“Daily Worker”, Šiandien .pra
dėjo spausdinti pirmą straips
nį apie reakcionierių Hearstą 
ir jo fašistinę politiką. Hears- 
tas veda hitlerinę propagandą 
prieš Sovietų Sąjungą ir abel- 
nai darbininkų 
“Daily Workerio” 
drg. James Casey 
vinius apie patį 
skelbia darbinin. 
o tas išaiškina ir 
šistinę politiką.

judėjimą, 
redaktorius 
surinko da
li earstą ir 
dienraštyje, 
Hearsto fa-

Sustreikavo 2,000 Darbiniu.
New Yorke sustreikavo virš 

2,000 krautuvių darbininkų ir 
darbininkių, dirbusių pas Da
niel Reeves Inc., krautuvėse, 
kurių yra apie 800, tai yra da
lis Grocery Chain krautuvių.

sinę. Grigoris buvo per tėvą iš
varytas iš namų, taipgi Aksi- 
nės vyras ją sumušė ir išvarė. 
Jie abu nueina tarnauti pas 
didelį poną Lačnickį. Ten dir
ba, vargsta, bet abu džiaugia
si, kad, kartu, krūvoje.

Užeina kai;as, Melekovai, ir 
kiti kazokai išvyksta į jį. Ka
ro > lauke Aksinės vyras per
šauna .Grigorį Meįekovą, ker- 
šindamas jam ųž tai, kad jis 
paviliojo jo pačią. Bet,jis iš
gyja.) Kai jis parvyksta namo 
pasiviešėti pas dvarponį,tai at7 
randa, kad jo Aksinią jau mei- 
luoja to dvarponio* sūnus, karo 
leitenantas, čia Grigoriųs susi
pyksta su Aksinia, gerai išpila 
kailį tam ponaičiui ir vėl išei
na į karo frontą. Taigi šiame 
veikale yra tik pati pradžia 
tos apysakos ir todėl atrodo, 
kad ko trūksta.

Greenpointo policija ilgai 
trukdė ir neleido atidaryti 
svetainę, nes būk leidimo nė
ra. Bet vėliau, matant publikos 
rustėjimą, buvo priversta nu
sileisti rengėjams, žmonių bu
vo pilna svetainė.

Buvęs
Mirė LaGuardijos Brolis
Trentone rtuo širdies ligos

greitai mirė LaGuardijos bro- Darbininkai reikalauja pripa- 
lis Richard D. LaGuardia. Jis žinti jų uniją, pakelti algas 
jau buvo 49 metų amžiaus ir nuo 10 nuųš. iki 20 nuoš., su- 
ten turėjo .valdišką vietą. Po- trumpinti darbo valandas ir 
nas LaGuardia greitai nusisku- eilę kitų pagerinimų. Darbinin- 
bino į savo brolio laidotuves, kai streikuoja solidariai.

29-tas

LORIMER RESTAURANT
- LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi i PABANDYKITE!

! 417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI - > x J. P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y,

Mirė Mary Pauža. 51 metų 
amžiaus, 87-26 92nd Street, 

o išmokėjo ( Woodhaven, N. Y. Mirė vasa-
I rio 5 d., bus palaidota vasario

. e ; • | 9 d., 8 vai., ryto, iš namų į St.
Bušai ant 8th ir 9th Avė. | John’s Cemetery. Laidotuvių 
Po ilgos kovos busų. kompa- Apeigomis rūpinasi grąborius 

nija gavo leidimą, kad galės J- LeVanda. ' ■ . ■-
busai važinėti 8th ir 9th Avė.,! 
New Yorke. -Priešinosi karų ir 
traukinių korųpanija, kuri su
pranta, kad fbūsų operavimas 
tbmis gatvėmis atitrauks dalį j 
jos keliauninkų; Matote,-kapi- nirr^adiAnį, 11 /l. ,vasar;o, ipę dre*.1 
talistinėjGi sistemoje komuni- K. Bender. 98 Tnlman St. 7*30 vai. ; 
kacijos kompanijoms

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkimas Įvvks 
nirmadiAnj, 11 d. ,vasar;o„

. vakare. Visi haViai malončkite dalvx 
apeina vaut .nes bus svarbiu klausimų ap- 

ne visuomenei patarnauti, bet svarstymui, po susirinkimo bus pra- 
, . , . , . kalbos. ■ ' ’•kaip daugiau sau pelno pasi-, sekr. M. R.
daryti. Taigi traukinių ir gat-| . ,<33-34)
Vekarių kompanija priešinosi,-------——--------- ---- ------—------
kad ten atsiranda naujas 
konkurentas. rt PARDAVIMAI

PARSIDUODA fomišuotų kambarių 
biznis ir visi rankančiai. Yra 18 kam- Į 
barių ir visi išrandavoti.- Galima ge- ! 
ras pragyvenimas padaryt. ■ j-

Kreipkitės sekamu antrašu: C.

York. . |
Trys blokai nuo Brooklyno tilto.

(34-40)

Trumpos Žinutės
Ant Flatbush Ave., Brook- 

lyne, ginkluoti plėšikai pada- BX',PTub“. ,
re kelis pasikęsinimus apiplėš
ti krautuves. Du policininkai - K

,rt III | 1^100 Atviri kojų skauduliai, Garankš-
R||JIJ Į lllll IĮ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
" * Te ' B matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR . L. A : BEHLA
Vokiqtys Kojų Ligų Specialistas .

loiwiwtiuiiviivifuiwiwiimwifuiiutwiwtivi rami mn*

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai jrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

. METINIS , r ,29-las

BALIUS
i RENGIA •

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ 
Įvyks Subatoje

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

80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
J GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Kviečiam visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius 

atsilankyti.'
Pradžia 8 valandą vakare.

Nauja Svarbi Knyga
International Publishers Co., 

darbininkų knygų išleistu vė, 
išleido naują knygą apie Japo
nijos imperialistu prisirengi
mus, karui prieš Sovietų Sąjun
gą. Kny^a yra parašyta O. Ta- 
nino ir Ė. Johano^ Prie jos yra 

!įžanga Kari Radeko. Knyga 
turi 320 puslapių, žėmlapį, pa
veikslų. Jos kaina’$1.75. ’

, ~;----------T,---------------------- ;— '

Pačiupo Darbininky Algas
Keturi ginkluoti plėšikai‘už

puolė 17 ’ darbininkų < Metai 
' Art Ceiling Co., Degraw ir 
. Henry gatvės, New Yorke, ir 
atėmė jų algas. Darbininkai 
turėjo algų apie $400f. Plėši
kai buvo ginkluoti revolveriais. 

] Matyti, jie žinojo,kad tos dirb
tuvės darbininkai gavo algas 
pinigais.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

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

iš anksto perkant tikietą 30c.

Pavogė Daug Gėrimu
Vagiai naktį išlaužė 16 co

lių sieną ir įsigavo į svaiginan
čių gėrimų sandėlį, V. Dasazza, 
brolijų/ 501 W. Broadway, N. 
Yorke. Jie pačiupo v^no, deg
tinės ir kitų gėrimų* 52 baksufe, 
apie $1,000 vertės

; NEDALIOMIS 
Ni)o 10 iki 12 vai. iŠ ryto

FLATBUSH OFISAS 
i ? 2220 Avenue J j.

Kapipas E. 23rd St.
—....... ------

LIETUVIŠKAS KABARETAS
STANLEY MISIŪNAS

Savininkas >
Pirmas Lietuvis Palaikantis Puikų Kabaretą

ALUS — VYNAI — DEQT1NĖS
Kabaretas gražiai įtaisytas, visuomet linksma nuo- 

. - taika, malonu-smagiai laiką praleist.
GERI VALGIAI IR MANDAGUS PATARNAVIMAS

ORANGE CABARET
914 BROADWAY BROOKLYN, N. Y.
Prašom užeii arba telefonuokite Tel.: Evergreen 7-8991

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
1 * . ■

Graborius (Undertaker)
J

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS ? 

(Undertaker) v
Vedu Šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainą 

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

((Arti Marcy Avenue1)/ , 
BROOKLYN, N. Y. J

| Sergančių Vynj ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
l Odos Išbėrimai, 
I Nervų Lig oą, 
J Bendras Nusilpi- 
7 mas, Nervų Jė- 
į gos išeikvojima|, 

K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau- 
duliai, Skilvio ir 
Žarnų Ligojį 
MėŠlažarnės Lir

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai. Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduiiai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, Ji. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. Ir Irving PI. 

NEW YORK
Valandos—r9 A. M. iki 8 P. M.
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

f •
. f

Įžanga 40c




