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SOVIETŲ GAMYBA 
VIRŠIJA VISUS 

PLANUS

Pirmas Lietuvių • 
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai visų Salių ’■ 
Vienykitės! Jūs Niek© 
N e p r a 1 almėsite. Tik 
Retežius, o I ši almėsite 

Pasauli 1

MASKVA. — Pagal So
vietų Antros Penkmetės 
Planą, šiemet turėjo būt pa
gaminta anglies po 370,700 
tonų per dieną, o nuo šių 
metų pradžios iki gruodžio 
15 d. buvo vidutiniai paga
minta po 370,900 tonų ang
lies per dieną.

Tuo pačiu laikotarpiu šie
met buvo nulieta ir apva
lyta spyžio po 39,600 tonų į 
dieną, o Penkmetės Plano bu
vo skirta, tik po> 38,500 tonų. 
Sulig to plano, kasdien turėjo 
būt vidutiniai pagaminama 
po 30,000 tonų kočioto (ro- 
liuoto) metalo, o šiemet pa
gaminta po 31,400 tonų per 
dieną. Plieno buvo skirta pa- 
gamint po 40,000 tonų kas
dien, ir tik šio metalo nustaty
tai kvotai dar trūko 900 to
nų ; bet tai menkas trūkumas, 
kurį toli persveria kiti pakili
mai.

Bendrai paėmus Sovietų ga
myba šiemet pakilo 25 ir 9 
dešimtadaliais nuošimčio aug- 
ščiau negu buvo pernai, nors? 
Penkmetinis Planas apskrita/ 
buvo nustatęs pakilti 19 ir T 
dešimtadalius nuošimčio.

Nuo šių metų pradžios iki 
gruodžio 15 d. vidutiniai per 
dieną prikrauta po 74,800 ta- 
vorinių vagonų, o pagal Ant
rosios Penkmetės Planą buvo 
skirta prikrauti po 74,000 va
gonų.

Kolektyvų Pažanga
Volgos Vokiečių Sovietų 

Respublikos vyriausybė prane
ša, jog 99 nuošimčiai ūkių toj 
srityj jau perėję į kolektyvus 
ir kolektyviai ūkininkai šiemet] 
gavo tris ir pusę sykio tieki 
grūdų kaip pernai. Iš Vo
kiečių Sovietų 250,000 šeimy
nų dabar tik apie 1,000 dar 
neturi po privatinę sau karvę; 
visos kitos šeimynos turi po 
karvę, nors gauna pieno pro
duktų ir iš bendros kolektyvų 
nuosavybės. ’ Kolektyviai ūki
ninkai, kaip jau žinoma, asme
niškai laiko sau dar įvairių 
mažesnių gyvulių.

ANGLIJOS MAINIERIŲ 
GENERALIS STREIKAS
LONDON, Gruod. 19.—An

glijos Mainierių Unijos suva
žiavimas nutarė paskelbti vi
suotiną angliakasių streiką nuo 
1936 m. sausio 27 d., jeigu ne
bus kiekvienam mainieriui 
pridėta po 50 centų daugiau

Lietuvių Darbininkų Draugijos su 
Amerikos LietuviųDarb.Literat. 
Draugija Vienijimosi Sutartis

Kadangi po Kominterno Septinto Kongreso 
išnyko politiniai skirtumai tarpe Amerikos lie
tuvių komunistinio judėjimo pozicijos ir opo
zicijos, ir kadangi fašizmo pavojus grūmoja 
ne vien komunistiniam judėjimui, bet ir pap
rasčiausiom demokratinėm teisėm, ir kadangi 
fašizmui atremti reikalinga didžiausia darbi
ninkų vienybė, tai ALDLD Centro Komitetas 
ir LDD Centro Komitetas pasisako už kuo 
greičiausį šių dviejų organizacijų vienybės 
įvykinimą, kurią (vienybę) nesenai Lietuvių 
Komfrakcijos Centro Biuras pasiūlė.

Abiejų organizacijų centrų komitetų komi- 
i sijos, savo bendrame susirinkime, sušauktame 
Centro Biuro, gruodžio mėn. 18 d., 1935, suti
ko pravesti vienybę sekančiais abiem pusėm 
priimtinais pagrindais bei išlygomis:

1. LDD susijungia su ALDLD ir bendrai 
veikia sulig pastarosios konstitucija ir taisyk
lėmis.

2. LDD Centro Komitetas išrenka tris atsto
jus į ALDLD Centro Komitetą.
/• 3. Neprivalo būti jokių diskriminacijų prieš 

J draugus, kurie buvo opozicijoj.
z5 4. Visi LDD nariai, susivienydami su 
, ALDLD, tampa lygiateisiais; Jie nemoka jo
kių įstojimo mokesčių, tik užsimoką metines 
duokles, kaip ir visi ALDLD nariai.

y- 5. Tie LDD nariai, kurie seniau buvo 
ZALDLD nariais, bet laike skilimo nuėjo su 
opozicija, dabar, susivienijus, skaitosi senais 
nariais.

6. Tie LDD nariai, kurie buvo del vienokių 
ar kitokių priežasčių atskirai, pavieniai, pa
šalinti iš ALDLD, pirm ar po susiorganizSvE^ 
mo^LDD, jei dabar jie yra LDD nariais, jie 
sugrįžta į ALDLD ir tampa pilnateisiais na
riais. •

7. Visa LDD nuosavybė, iždas, knygos, ir 
kt., suliejama su ALDLD turtu. Tą patį pa-

daro abiejų organizacijų kuopos ir apskričiai.
8. Tose kolonijose, kur tarpe abiejų pusių 

santikiai yra ypatingai įtempti, reikalui esant, 
turi būti sudaryta mišrios komisijos iš abiejų 
pusių pasekmingesniam vienybės pravedimui.

9. Abiejų organizacijų Centraliniai Komite
tai skelbia vienijimosi referendumą, kuris 
prasideda su 1936 m. sausio 1 d. ir baigiasi su 
to pat mėnesio 31 d.
PASTABOS:

Pirma’, ši sutartis neliečia įstojimo į Komu
nistų Partiją. Tai yra įvardintų organizacijų 
narių asmeninis dalykas.

Antra'. Del “Naujosios Gadynės” ateities. 
Jei “N. G.” bendrovės šėrininkų didžiuma su
tiks vienytis, tai laikraščio ateitis bus išspręsta 
susijungus, visų bendrai.
z Pasirašydami šią sutartį, mes kreipiamės į 
/abiejų organizacijų narius—draugus ir drau

ges—daryti viską, kad įvykdžius kuo glau- į 
. džiausią vienybę, kad atsteigus draugiškumą 
1 nariuose ir kad kur kas labiau sustiprinus mū

sų visų judėjimą. Kuomet politiniai skirtu
mai tarpe mūs išnyksta, draugės ir draugai, 
tuomet mes visus kitus nesusipratimus turime 
pamiršti ir, padavę vieni kitiem rankas, drau
giškai dirbti. . i
, Mes esame giliai įsitikinę, .kad tas viskas 

{bus padaryta gražiai ir draugiškai, nes žino- 
į me, jog masės lietuvių darbininkų vienybės 
-tręšta. Jos labai trdkšta ALDLD ir LDD

Pasirašo:
LDD Centro Komiteto Komisija: 

J; Kuodis, 
L. Prūseika.

ALDLD Centro Komiteto Komisija:
A. Bimba, 
D. M. šolomskas.
R. Mizara.

TRIJŲ DIENŲ SUSIKIRTIMUOSE ŽUVO 770 
ITALŲ IR ETH10PŲ SIAURĖS FRONTE

EXTRA'
ITALAI SUPLIEKTI 

ETHIOPIJOJ

Virš Pusė Bedarbių 
Be Jokios Pašalpos
WASHINGTON. — Vie- 

šųjų WPA pašalpinių dar
bų administratorius H. L. 
Hopkins gruodžio 18 d. pra
nešė, kad tie darbai sumaži
no tik 9 ir 4 dešimtadaliais 
nuošimčio tų bedarbių skai
čių, kurie visai neturi iš ko 
pragyvent, kaip tik iš tiesio
ginių pašalpų. Bet pats 
Hopkins pripažino, kad nei 
pusė iš dabar jo skaitliuoja- 
mų 11 milionų bedarbių ne
gauna jokios reguliarės pa
šalpos. O centralinė val
džia jau sustabdė tiesiogi
nes pašalpas.

Geso Elektros Co. Nusu
ko $48,551,845 Taksy

WASHINGTON. — Fe- 
deralė valdžia patraukė tie- 
son Associated Gas and 
Electric Kompaniją, reika
laudama damokėt $48,551,- 
845 valdžiai priklausomų 
mokesčių nuo didelių jos 
pelnų.„ Tokia milžiniška su
ma taksų buvus tos kompa
nijos nusukta nuo valdžios 
1929-33 metais.

Valdžia kaltina, kad kom
panija laužė ir pašto įstaty
mus, neteisėtai siuntinėda- 
ma savo biznio garsinimus 
bei abejotinos vertės Šerus. 
Kompaniįos turtas siekiąs 
$700,000,000.

Tos kompanijos vadovau
jantis direktorius H. C. 
Hopson vedė smarkiausią 
kovą prieš sumanymą kon
grese šiek tiek apribot biz
nį, varomą elektros-geso Še
rais, dažnai neparemtais jo
kiu tikru turtu.

Los Angeles, Cal.—Abejo
jama, ar judžių komedijų

Del Taikos Plano Gali į
Sugriūti Anglijos ir- 
Francijos Valdžios -

ATSISTATYDINO MINISTERIS HOARE; DEL ŽMO
NIŲ SUJUDIMO PRIEŠ GROBIMO TAIKĄ

tik kelios dienos pirmiau 
buvo užgyręs Hoare’ojLava- 
lio pasiūlymų.
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Hauptmanno Motina Prašo 
Dovanot Jam Gyvybę

KAMENZ, Vokietija. — 
B. R. Hauptmanno motina 
parašė New Jersey valsti
jos gubernatoriui Hoffma- 
nui laišką, prašydama, kad 
mirties bausmę jos sūnui 
pakeistų kalėjimu. Haupt
mann, kaip žinoma, yra nu
smelktas mirt elektros kė
dėj už lakūno Lindbergh o 
vaiko išvogimą ir nužudy
mą.
SPROGIN1Ų MEDŽIAGA MU

SSOLINIUI Iš AMERIKOS
WASHINGTON.—Amerikos 

užsienių reikalų ministerija 
įsake išleisti iš Seattle, Wash., 
prieplaukos laivą su 20 tonų 
glicerinos į ^Italiją. Vietiniai 
muitų viršininkai buvo jį su
turėję. Gliceriną yra naudo
jama dirbimui TNT ir kitų 
smarkiausių karo sprogimų.

ASMARA, Eritrea. — 
Italų komanda praneša, kad 
jie, pagaliaus, sukirtę ethio- 
pus tarp Mai Timchet ir 
Dembeguina tarpkalnės.

Padarydami italams neti
kėtą užpuolimą pereitą sek
madienį, ethiopai buvo nu
viję italus nuo Takkaze 
upės virš 15 mylių atgal į 
Dembeguina tarpkalnę.

Gruodžio 18 d. žiniomis, 
tačiaus, italai per įnirtusią 
kovą, dažnai durtuvais ir 
kardais, atmetė ethiopus at
gal. Tuose mūšiuose, kurie 
siautė apie tris dienas, žuvę 
500 ethiopų; o iš italų pusės 
krito 197 užmušti askariai 
kareiviai, 48 eritrieciai pus- 
karininkai, 20 italų puska-

rininkų ir kareivių ir 7 ofi- 
cieriai; taip pat buvo sužei
sta apie 30 italų kariškių.

Italų lėktuvai, žemai skri
sdami, mėtė ant ethiopų 
bombas ir pylė kulkų lietų 
iš kulkasvaidžių.
Ethiopų Mažiau Kritę negu 

Italų
D E S S YE, Ethiopija. — 

Pranešimais iš ethiopų šalti
nių, minimose kovose buvę 
užmušta ir sužeista daugiau 
italų, negu ethiopų.

Smarkiausi sus įkirtimai 
siautė į pietus nuo “švento
jo” miesto Aksumo, kurį 
ethiopai stengėsi atgriebt iš 
italų.

___ ■ ♦

MussoHniui Irgi Nepatinka Taikos Planas

ADDIS ABABA, Gruodžio aktore Thelma Todd pripuo-
19.—Ethiopų komandierius Ay- 
ale pranešė, kad supliekė ita
lus netoli Aksum miesto, šiau
rinėje Ethiopijoj. Sako, italai 
betvarkiai pabėgo, palikdami 
nuklotą savais negyvėliais mū
šio lauką.

ANGLŲ SEIMAS PRIEŠ 
GROBIMO PLANĄ

LONDON, Gruod. 19. — 
United Press žiniomis, Angli
jos seimas atmes-taikos planą, 
kurį buvo pasiūlę Anglų užsie
ninis ministeris Hoare ir Fran
cijos ministeris pirmininkas 
Lavai. Jiedu buvo pripažinę 
Italijai beveik pusę Ethiopijos.

Spėjama, kad, Anglijos sei
mui atmetant tokį taikos pa
siūlymą, gal atsistatydins ir 
ministeris pirmininkas St. 
Baldwin.

lamai nusinuodijo automo
bilio garais savo garaže. 
Tęsiama tyrinėjimas.

Francij oj Pasitraukė Her
riot iš Soc. Radikalų 

Vadovybės
L O NDON. — Darbiečiai 

atstovai, taipgi daugelis li
beralų ir, dalis konservato
rių Anglijos seime sukėlė 
tokią audą prieš užsieninio' 
ministerio Hoare’o planą 
delei pusės Ethiopijos perve
dimo Italijai, kad Hoare 
gruodžio 18 d. buvo privers
tas pasitraukti iš savo vie
tos. Bet dar svarbiau, kad 
prieš tą grobimo planą išsi- kė žymiausias jos vadas Ed-. į 
judino plačios darbininkų 
minios Anglijoj. Todėl, jei
gu užsienių reikalų ministe-- 
ris Hoare nebūtų dabar at
sistatydinęs, gal būtų likęs 
priverstas pasitraukti ir vi
sas St. Baldwino ministerių 
kabinetas.

Apsivertė Ragožium
Gelbėdamas savo kailį, 

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Baldwin, kaip prane
šama, dabar duosiąs sąvo 
“pataisymą”1 taikos planui 
seime, kad, girdi, Anglų val
džia nesispiria tokį planą 
pravesti, nes ir jo ministe
rių kabinetas šį planą jau 
gruod. 18 atmetė ir net pa
smerkė; todėl visas Italiios- 
Ethiopiios taikymo dalykas 
yra paliekamas Tautų Ly
gai, ir Anglijos valdžia ten 
remsianti tik tokius pasiū- 
Ivmus, su kuriais sutiktu 
Ethiopija, Italija ir Tautų 
Lyga.

Čia jau yra visiškas apsi
vertimas ragožium Anglų 
ministerių kabineto, kuris

GRĘSIA PAIRIMAS
FRANCIJOS VALDŽIAI
PARYŽIUS. — Radikalų 

socialistų partijos pildančio
jo komiteto susirinkime iš
sivystė tokie smarkūs užsi
puolimai ant Francijos mį- 
nisterio pirmininko Lavalio 
valdžios, kad iš tos partijos 
prezidento vietos pasitrau-

Herriot, ministeris be port*, 
felio. Susirinkime kilo ne* 
apsakomas ermyderis prieš 
Lavalio-Hoare’o taikos pla- 
ną, siūlantį Italijai pusę 
Ethiopijos. Pasigirdo tokie 
šauksmai, kaip: “Jūs esate 
arklių mekleriai!” ir kt.

Herriot pamanė, kad tie 
paniekos žodžiai yra taiko
mi jam pačim. Kiti mėgino 
nuaiškinti, kad šie šūkiai 
atkreipti prieš Lavalį, ir 
bandė perkalbėt Herriotą, 
kad jis ir toliau pasiliktų 
radikalų socialistų partijos 
prezidentu, bet jis nesutiko. 
Jis sakė, kad čia “įžeista” 
visa Lavalio valdžia, kurios 
narys yra ir Herriot. "

Spėjama, kad Herriot ga
lės atsistatydinti ir iš mini
sterijos. Seime, o ypač už 
seimo sienų yra toks stip
rus nusįstatymas prieš gro
bikišką taikos planą, kad 
turėsianti iširt Lavalio val
džia, jeigu ji neatsisakys 
nuo talkininkavimo Italijos 
karui prieš Ethiopiją.

SSRS UŽBAIGĖ NAUJĄ SIBIRO GELŽKELJ

•T*%1.

T.

Baltimore, Md. — Mirė 
Lizętte Woodworth Rees, 79 
metų amžiaus, viena iš ga
biausių moterų poečių ir ra
šytojų Amerikoj.

ROMA. — Italijos dikta
torius Mussolini, kalbėda
mas Pontinijoj, gruodžio 18 
d. deklamavo, kad Italija 
vedanti “žmonių, vargšų, 
będalių, proletarų karą,” o 
prieš juos, girdi, išstoja su
vienytas frontas kitų šalių 
“atžagareivybės, saumylys- 
tės, guodumo ir veidmainys
tės.”

Tokiais “proletariškais” 
žodžiais Mussolini stengiasi 
pridengti savo galvažudišką 
užpuolimą ant nieko nekal-

tų žmonių Ethiopijoj.
Sykiu Mussolini šaukė, 

kad Italija nepriinisianti 
Francijos ir Anglijos plano, 
kas liečia siūlomų italams 
kolonizuotis milžiniškų plo
tų pietvakarinėj Ethiopijoj. 
Nes Francijos ir Anglijos 
ministerių pasiūlymas sako, 
kad Tautų Lyga turės vy
riausių globų ant to koloni
zacijos ploto. Mussolini rei
kalauja, kad tos žemės bū
tų tik po Italijos vėliava be 
jokių pašalinių priežiūrų.

TEISIA POLICISTUS UŽ SO
CIALISTO SHOEMAKERIO 

NUŽUDYMĄ.

TAMPA, Florida, Gruod. 19. 
—Tapo įkaitinti kaip pirmo 
laipsnio žmogžudžiai policijos 
seržantas, du reguliariai poli
cininkai ir du “specialiai,” 
kad pagal jų sumoksią buvo 
socialistas bedarbių veikėjas 
J. Shoemaker pagrobtas, į 
miškus išvežtas ir mirtinai už* 
plaktas. Sykiu su Shoemake-/ 
riu buvo išvežti ir budeliškai 
primušti kiti du socialistai.

MASKVA—-Sovietų nau
jas 1,365 mylių gelžkelis Si
bire tapo užbaigtas gruo
džio 18 d., po dviejų metų 
darbo, dieną ir naktį. Šis 
gelžkelis eina nuo Karymo, 
ties Čita, iki • Chabarovsko.

Naujasis gelžkelis praves
tas tąja bendra kryptim, 
kaip ir senasis Trans-Sibiro 
gelžkelis. Be savo svarbos 
šalies ūkiui, dabar užbaig
tasis gelžkelis tarnautų ir 
kariškam apsigynimui.

Naujojo gelžkelio darbas 
buvo atliktas priežiūroje H. 
G. Jagodos, vidaus reika
lų komisaro. Gelžkelio pra
vedimui daugiausia dirbo 
žmonės, nuteisti kalėjiman 
už žingsnius prieš Sovietų 
tvarką. Bedirbant, kaliniai 
abelnai pasitaisė; daugelis 
jų patapo tiesiog sovieti
niais darbo didvyriais bei 
didmoterimis. Ir tokiems 
Sovietų spauda išreiškia gi
lią pagarba, gėrisi “jų drą
sos ir pasišventimo stebuk
lais.”

Smarkesniems darbinin-

kams buvo duodama geres
nio ir daugiau valgio, o pa
vyzdingieji galėjo pasirinkt 
valgyt, ko tik jie nori.

Kad pasmagint darbinin
kus užbaigt paskutinę gelž
kelio stotį šmanske, nuolat 
griežė orkestrą diena ir 
naktį.

Japonija Grūmoja
TOKIO. — Japonijos val

diškuose sluogsniuose gir
dėt kariškų grūmojimų 
prieš Sov., jei Sovietai mė
gintų pravest gelžkelį ar
čiau linkui Išlaukinės Mon
golijos bei Manchukuo sie
nų.

NEBŪSIĄ GRIEŽTŲJŲ 
DRAUSMIŲ ITALIJAI
WASHINGTON. -Jung

tinių Valstijų valdiškuose 
sluogsniuose yra manoma, 
kad, darantis suirutei Ang
lijos ir Francijos valdžiose, 
Tautų Lyga negalėsiantį 
praktiškai prieiti prie griež* 
tesnių drausmių naudojimo 
prieš Italiją, ir todėl nebįį: 
šią Italijai sustabdyta gavį- 
mas aliejaus, geležies ir ki
tų karo medžiagų iš užsie
nių.

Bulgarijos Byla prieš 
Karininkę Sumoksią

a

CARACAS, Venezuela. — 
Numirė gruodžio 18 d. Ve- 
nezuelos tironas diktatorius 
gen. Juan V. Gomez, 78 me
tų amžiaus. Jis, 1908 m. pa
sigrobęs valdžių, per 27 me
tus caravo, žiauriausiai slo
pindamas darbininkų judė
jimų ir kankindamas bei 
žudydamas politinius Savo 
priešus.. . •

SOFIJA. — Bulgarijos 
kariuomenės teismas tardo 
buvusį minister} pirminin
ką Velčevą, oficierių sąjun
gos pirmininką, buvusį fi
nansų ministerį Teodorovą 
ir 28 augštus karininkui 
Kaltina, kad jie padarę su- ... 
mokslą nužudyt karalių, ka
ralienę ir dabartinius mini- 
sterius ir įsteigt naują val-

Bulgarijos

i
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“Laisvės” Redakcija Unijistinė
Šiomis dienomis “Laisvės” redakcijos 

darbininkai įsirašė į Amerikinę Laikraš
tininkų Gildiją (American Newspaper 
Guild), kuri veikia jau kelinti metai. Šiai 
profsąjungai priklauso tūkstančiai Jung
tinių Valstijų laikraštininkų, redaktorių, 
jų padėjėjų ir korespondentų bei repor
teriu. ‘

Amerikinė Laikraštininkų Gildija— 
pramoninė organizacija, ir pažangi orga
nizacija. Josios prezidentu yra žinomiau
sias Jungtinėse Valstijose kolumnistas— 
Heywood Broun.

Nesenai Gildijoj buvo iškeltas klausi
mas prisidėjimo prie ADF, bet nedidelė 
didžiuma narių nubalsavo nestoti jon. 
Galimas daiktas, kad ilgainiui paims vir
šų stojimo į ADF šalininkai.

Be , abejo, “Laisvė” bus pirmutinis 
Amerikos lietuvių laikraštis, kurio re
daktoriai yra Amerikinės Laikraštininkų 
Gildijos nariai.

Hooveris Dirba
•Buvęs šalies prezidentas, Mr. Hoover, 

sušilęs darbuojasi, kad “nunakinti” Roo- 
sevelto administraciją ir 1936 metų rin
kimuose republikonams laimėti preziden
to vietą, į kurią, matomai, jis pats nori 
atgal įsisėsti.

Kalbėdamas (pirmadienį) St. Louise, 
Mr. Hoover sakė, kad Rooseveltas jau 
praktikavo fašizmą ir Socializmą, ir nei 
vienas dalykų padėties nepataisęs, todėl, 
girdi, dabar reikalinga grįžti atgal į 
“amerikinę tvarką.” Jis reikalavo suma
žinti bedarbiams pašalpas, paliekant jais 
rūpintis miestams ir apskričiams, bei 
šiaip labdarybės įstaigoms.

Visa Hooverio kalba buvo apipinta de
magogija, kuria jis bando pralenkti patį 
Rooseveltą. Gerai “Daily Worker” pa
stebėjo, kad šitos kalbos žodžiai yra Hoo
verio, bet idėjos tai ne jo vieno, o visų 
kolektyviai—American Liberty League, 
Fabrikantų Associacijos, Komercijos Bu
to, Morgano ir kitų, trokštančių • įvesti 
šalin fašistinę diktatūrą.

Akyva yra tas, kad Amerikos fašizmo 
šalininkai ir jo advokatai, kalbėdami už 
fašizmą, nesako, kaip sakydavo Vokieti
joj Hitleris, šalin su demokratija, su kon
stitucija, bet jie sako: “ginkime konstitu
ciją, kovokime prieš fašizmą, ir komuniz

Audringuos Francijos parlamento posėdžiuos kairioji, liaudies fronto sriovė 
privertė premjeru Lavai jsakyti “Ugnies Kryžiui” (fašistų Organizacija) nusi- 
ginkiuot. Vaizdas paimtas iš parlamento sesijų.

mą...” Taip kalbėdami, aišku, jie turi 
galvoj tiktai komunizmą, o fašizmas 
jiems—jų idealas.

Todėl amerikiečiai, kurie stoja prieš 
fašizmą, turi žinoti Hoo'Verių, Morganų 
ir kitų kalbų ir idėjų prasmę. To, žino
ma, neužtenka. Reikalinga dėti pastan
gų, kad sekančiais mietais prezidentiniuo
se rinkimuose mes galėtume turėti plačią 
Farmerių-Darbo Partiją, per kurią visi 
prieš fašizmą nusistatę žmones galėtų 
pareikšti savo norus ir troškimus.

Vienybės Reikalai Chicagoj
“Vilnis” praneša, kad

Vienas iš centralinės L.S.S. kp. narių, 
P-as, sako, kad St. Strazdas buvo pas P. 
Grigaitį ir derėjosi delei LDD. (Opozici
jos) kp. suvienijimo su LSS. centraline kuo
pa, kuri yra vienatinė lietuvių socialistų 
grupė Chicagoj. Strazdas prašęs, kad pri
imtų LDD. kuopą, leistų jam prijungti prie 
LSS. Jis tvirtino, kad LDD. didžiuma prie
šingi vienybei su ALDLD., o viena kuopelė 
irgi negalės ir neturės tikslo gyvuoti, tad 
nori dėtis prie socialistų.

Grigaitis betgi tam esąs priešingas.
Kaip žinia, užpereitame “N. G.” nume- 

ryj tilpo LDD 4 kp. pikto turinio ir tono 
rezoliucija, pasisakanti prieš vienybę. 
Del to, “V.” d. V. A., kuriam teko kal
bėtis su daugeliu LDD narių (jis buvo 
nuėjęs į jų suruoštą pramogą sekmadie
nį), rašo:

Patyriau, kad ta prieš vienybę rezoliucija 
tilpusi “Naujoj Gadynėj” tai St. Strazdo 
pastangos padrąsinti kitus vienybei priešin
gus. Už ją balsavo tik 10 narių, o du prieš. 
Sako, kuopa turi apie 70 narių. Rezoliucija 
pasiūlyta visai netikėtai, daugeliui narių 
nežinant. Strazdas atsinešė į susirinkimą 
ir pasiūlė. Taipgi rodęs daug laiškų, ku
riuose Prūseika išvadintas išdaviku ir ki
taip išniekintas. Tub būdu pavyko pravesti 
rezoliuciją susirinkime iš 12 narių. Sako, 
didesniame susirinkime ji bus atmesta, pa
sisakyta už vienybę.
Ką gi kalba kiti LDD nariai? Drg. V. 

A. nurodo: . '
Kalbėjau su J. Milleriu (evanstoniečiu). 

Jis visa širdžia už. vienybę. Jis sako, apie 
jį buvo daug rašyta ir sakyta, perdėta, bet 
tai praeitis ir neleistina, kad užsigavimai 
pastotų kelią vienybei.

Kalbėjausi su Aleksu Lietuvininku. Jis, 
sako, nuošaliai esąs, bet daugiau su Opozici
ja. Bet ir jis už vienybę.

J. Rasinskas irgi karštai už vienybę, taip 
ir jo žmona.

Net ir kurie pradžioj gan rūsčiai kalbėjo, 
kada jau baigėme kalbą, sakė, vienybė rei
kalinga ir būtina. Galima karštai pasigin
čyti, bet kas reikia, tai reikia.

Kai kurie, beje, stoja už vienybę, tik bi
jo, kad jų choras, organizacija nebūtų lik
viduota, pakrikdyta. Veltui baimė. Organi
zacijos susivienys. Visiems nariams bus ly
gios ir pilnos teisės. Chorai gali susivienyti, 
o jei reiks, gali ir pasilaikyti kaip dabar 
yra. Jei tik yra vieta ir reikalas chorui, 
tai ir palaikysime. Niekas juk benorės pa- 
krikdyti tiek suorganizuoto jaunimo.

Abelnai teko kalbėtis su kokia dešimčia ar 
daugiau žmonių ir nė vienas prieš vienybę 
nekalbėjo.

Padėkim Kovotojam ir Jų Klaipėda Vokietijai"

Šeimom!
Tarptautinis Darbininkų Apsigynimas tu

ri įsteigęs Kalinių Šelpimo Departmentą, per 
kurį teikiama pagelba politiniams darbinin
kų kaliniams ir jų šeimynoms, kurios kai kur 
pasilikę be cento ir be vietos kampelio, šis 
dapartmentas pasirįžo surinkti iki Naujų 
Metų $5,000, iš kurių būtų galima pasekmin- 
giau plėsti pasibrėžtas tikslas.

Mūsų dienraščiui buvo siuntinėjama trum
pos biografijos tų, kuriems pagelba yra rei
kalinga. čionai mes talpiname eilę vardų. 
Mes turime, tačiau, pastebėti, kad minėtieji 
politiniai kaliniai ir jų šeimos nenori iš mūs 
aukų, kaipo labdarybės, bet jie nori, kad 
mes pasidalintume savo centais su jais kai
po su draugais, kaipo su kovotojais, kurie i 
kenčia už mūsų visų interesus; jie nori, kad » 
mes išreikštom savo solidarybę, proletarinį 
saiijausmą, prisidėdami su keliais centais 
prie pergyvenimo jiems sunkių laikų, ku
riuos jie kenčia dėka tam, kad kovoja už 
visų darbo žmonių reikalus.

žemiau seka eilė vardų tų, kuriems mes 
turime padėti:

Mrs. Nan Moore, našlė, su trimi vaiku
čiais. Jos vyras Joe Moore buvo kompanijos 
nušautas 1931. Jis buvo nušautas Harlan, 
Kentucky, laike streiko, kadangi Moore bu
vo geras ir veiklus kovotojas. Pati Mrs. Moo
re taipgi eidavo į pikieto eiles. Jos sunki 
padėtis; ji reikalinga paramos. Tie keli cen
tai, kuriuos TDA jai teikia, priduoda mote- • 
riškei ne tik materialės, bet ir moralės pa
ramos.

Jose Saiz, 22 metų amžiaus amerikietis, 
paeinąs iš meksikiečių. 1932 metais jis buvo 
nusmerktas mirti už nužudymą savo buvu
sio samdytojo. Jokio konkretaus įrodymo 
nebuvo, kad Saiz tai padarė. Dėka TDA ir 
bendram darbininkų spaudimui, Saiz buvo 
išgelbėtas nūo mirties ir pasiųstas visam am
žiui kalėjimai!. Jo padėtis kalėjime šiurkšti. 
TDA duoda jam kelis dolerius į mėnesį ciga- 
retams ir kt. reikmenims. Ar jūs negalite 
prie to prisidėti ?

Mrs. Wilma Connėrs, dviejų vaikučių mo
tina tebesėdi fėderaliamė kalėjime, esančiam 
West Virginijoj, o jos namai—Oklahomos 
mieste. Ji kali septynis mėnesius už tai, kad 
jinai su kitais darbininkais ir darbininkė
mis demonstravo ties FERA raštine Oklaho
ma City, pereitais metais. TDA deda pa
stangas padėti jos vaikučiams.

John J. Cornelison, 23 metų amžiaus. Jis 
nusmerktas visam amžiui kalėti ir tebesėdi 
Californijos kalėjime. Southern Pacific ge
ležinkelio kompanijos šnipai, mat, liudijo, 
būk jis norėjęs juos pasamdyti atlikti žmog
žudystę (tai paprastas samdytojų “triksas” 
apsidirbimui su darbininkų organizatoriais). 
Už tai Cornelison tapo nusmerktas kalėji
mai!. Bet jis nebus darbininkų pamirštas.

Warren K. Billtogs’o motina gyvena ma
žam miestelyj, Ne\^ Jersey valstijoj. Devy
niolika metų atgal jos sūnus buvo nusmerk-

Žinios Apie Karą
Niekšiškiausias Franci- 
jos ir Anglijos Žygis Valias! Bjauresnio žygio nega

li būti. Didžiausias niekšišku
mas Hoare ir Lavalio, o kartu 
ir tų šalių imperialistų. Juk tai 
akstinimas kitų į karą. Jeigu 
Mussoliniui teikiamos tokįos do
vanos, tai kodėl tada Hitleris 
turi susilaikyti nuo karo?

Nesinori nei minties prileisti, 
kad Tautų Lygoje tas planas 
praeitų. Bet jo diskusijos, apie 
jį paklausimai, atsakymai, vi
sokį manevrai sudaro* sąlygas, 
kuriose prieš Italiją atidedamas 
aliejaus, geležies ir anglies už
draudimas, duodama vis dau
giau progų Italijos fašistams 
kariauti ir laimėti prieš ethio- 
pus. Net tūla buržuazinė spau
da jau pradėjo piktintis Fran
cijos ir Anglijos žygiais. Net 
tų pačių šalių ne visa buržua
zinė spauda turėjo drąsos pilnai 
pasisakyti už Ethiopijos suplė-

Paskelbtas 
ministerio 
ministerių 

planas yra

Už Tautų Lygos sienų Ang
lija ir Francija vedė su fašisti
ne Italija derybas. 
Anglijos užsienio 
Hoare ir Francijos 
pirmininko Lavalio 
niekas kitas, kaip bjauriausias 
pataikavimas Mussoliniui ir su
draskymas Ethiopijos. Sulyg 
to plano faktiškai Italijai ati
duoda du trečiadalius Ethiopi
jos.

Prieš tai sukilo Ethiopijos ir 
Francijos parlamentuose kairie
ji atstovai, sujudo tų šalių dar
bininkai. Mažoji Antantė— 
Rumunija, Jugoslavija ir čecho- 
slovakija, Švedija, Danija ir 
Norvegija, mažosios šalys; Tur
kija ir Sovietų Sąjunga visi 
smerkia tą planą. Piėtų Ame
rikos respublikos, ' kurios dar šymo planą.
priklauso Tautų Lygoje, tai 
rengiasi ją apleisti, jeigu tokis 
planas bus priimtas. Jeigu tas 
planas Tautų Lygos būtų pri
imtas, tai reikštų jai kapus. 
Juk ar senai Tautų Lyga, 52 
šalys, vienbalsiai pripažino Ita
liją užpuolike ant Ethiopijos, 
kalta už sugriovimą taikos, ka

ro pradėto ja, o dabar tai pačiai

Anglijos Nachališkumas
Sujudus Anglijoje ir kitose 

šalyse prieš Lavalio ir Hoare 
niekšišką planą išdraskyti Et
hiopiją, pradėjo visaip išsisuki
nėti ir Anglijos valdžia. Bald- 
winas, minįsterių pirmininkas,

Z

tas į kalėjimą suklastuotais kaltinimais. Jis 
buvo podraug su Tomu Mooney, tuo didžiuo
ju amerikiečiu kovotoju ir kentėtoju. Bil- 
lingš’o motinai TDA siunčia reguliarę pagel- 
bą. Siunčia labai po mažai, kadangi Tarp
tautinis Darbininkų Apsigynimas tų pinigų 
nedaug turi.

Isabella Ochoa, dviejų mažyčių motina, 
gyvenanti Gallup, New Mexico. Jos vyras, 
mainiėrys, nesenai tapo nusmerktas tarpe 
45-60 mėtų kalėjimai! suklastuotais prieš jį 
kaltinimais iš samdytojų klasės pusės. Mat, 
Ochoa buvo geras kovotojas už bendrus dar
bininkų klasės reikalus, todėl jis buvo įkištas 
kalėjimai!. Pati Mrs. Ochoa taipgi kovotoja. 
Dabar ji nęnuilstančiai veda kovą už išlais
vinimą- savo vyro ir su juo drauge nusmerk- 
tų dviejų kitų mainierių. Taiaus sunkiai 
Mrs. Ochoa gyvena, skaudus jos likimėlis.

Theodore Jordan nusmerktas amžinai ka
lėti suklastuotais samdytojų kaltinimais ne
va už žmogžudystę. Jis laikomas Oregon 
State Penitentiary, senam, dar 1866 metais 
statytam kalėjime, kuris yra perpildytas ka
liniais. Kartą jis buvo ilgam laikui įkištas 
karcerin. Jam padeda TDA.

Elizabeth Baldwin yra našlė Juliaus Bald- 
win’o, mainierio, kurį anglies kompanijos 
mušeikos nušovė 1931 metais, Harlan, Ken
tucky, laike mainierių streiko. Mat, Julius 
Baldwin buvo kovingas streikierys. Baldwi- 
nienė turi keturis vaikus; sunkiai verčiasi. 
TDA jai padeda, kiek išgali.

K. Y. Hendrixiene, tai yra žmona K. Y. 
4 Hendrix, kuris tupi Carolina valstijos kalė

jime (jis nusmerktas septyneriems metams 
kalėti). Kurie sekė žinias, atsimena, kaip 
prieš keletą metų Gastonijoj įvyko teksti- 
liečių streikas, kuriam vadovavo audėjas 
Hendrix. Už tai dabar jis sėdi kalėjime, o 
jo žmona, pasislėpusi po kitu vardu (nes 
kitaip jos nelaikytų fabrike), dirba ilgas 
valandas ir sunkiai tekstilės pramonėj. Jai 
reikalinga užlaikyti vaikas ir dar padėti sa
vo vyrui, kuris kenčia kalėjimą ne už savo 
asmeninius reikalus. TDA bando abiem 
jiem pagelbėti.

šitie yra keli iš daugelio vardų tų asmenų, 
kurie vienaip ar kitaip paliesti reakcijos, ku
rie vienaip ar kitaip kenčia del bendrų dar
bo žmonių reikalų. Jiems reikalinga pagel- 
ba. Juos kiek išgali remia Tarptautinis 
Darbininkų Apsigynimas. Bet organizacija 
pinigų neturi. Ji tegali padėti reikalingiems 
paramos tiktai ant tiek, ant kiek jinai gauna 
iš plačiosios darbo žmonių visuomenės.

Mes raginame mūsų skaitytojus—organi
zacijas ir pavienius — prisidėti su doleriu 
kitu prie sukėlimo tų $5,000, kuriuos šiuo 
tarpu TDA pasirįžo surinkti per savo Priso
ners Relief Departmentą.

Siųskite aukas sekančiu antrašu :
International Labor Defense, 80 East 11 th 

St., New York City, N. Y. Room 610.

Anglijos imperialistų politi
kai žurnale ’ “Round Table” 
rašo: “Klaipėda yra viena ii 
problemų, kurią didelės vals-„

nenori rastis padėtyjfe, kada 
turės pasirinkti tarpe Vokieti
jos pasirinkirtio jėgos kelto ji* 
pasipriešinimo tai jėgai/* Žur
nalas taip nurašo, kad Klaipė
da turėtų būti . atiduota* Vo
kietijai. To dar negana, kai-- 
bant apie Austriją, sako, kad 
ir ji turėtų tekti Vokietijai, 
kaip Japonija turi Mančhu- 
kūo.

Nereikia manyti, kad šie at
garsiai nėra surišti su Anglijdte 
užsienio politika. Jos diplorita- 
tai nuolatos zuja tarpe Londo
no ir Europos kapitalistiniu 
valstybių sostinių. Vokietiją 
fašistiniai diplomatai tankiai 
būna Londone. Jeigu Anglija 
su Francija drįso prieš viso 
svieto akis išstoti su niekšiS-. 
kiaušiu planu sudraskymo 
Ethiopijos, kad užganėdinote 
Italijos fašizmą, tai labai gali-, 
mas daiktas, kad jie Klaipėdą • 
lengvai sutiks atiduoti Hitlė- 
riūi. Kovokim prieš karą., o tai 
bus kova ir prieš Vokietijos 
fašizmą ir imperialistų suO-. 
kalbius.

Aliejus ir Desperacija

pareiškė:
“Būkite tikri, kad reikalingi 

nusileidimai bus atsiekti. Hoare 
nepasitrauks iš savo vietos. 
Tautų Lyga nebus sudaužyta. 
Europoje karas neprasidės ir 
visi suras susikalbėjimo toną. 
Mes neturime noro skubintis 
bent į kokį katastrofišką veiki
mą. Kol Anglija pati viena ne
veikia, tol nebus aliejaus drau
smės Italijai, tas yra Tautų 
Lygos rankose.” . /' . .

Didesnių hachalų negali būti. 
Čia suokalbius daro, Ethiopiją 
Mussoliniui atiduoda, Tautų Ly
gai atima autoritetą, teršia jos 
vardą, drabsto purvais į visų 
šalių veidus, čia vėl daro pa
reiškimus, būk ir jiems taika 
apeina.

Mussolinio Orlaiviai
Mussolinis vis daugiau buda- 

vojasi karo lėktuvų. Kasdien 
baigia po penkis didelius ir 
greitus, kiekvienas po tris mo
torus, bomberius budavbti. Sa
ko, kad greitai Italija turės 100 
tokių bomber i ų. Sako, kad jie 
galės be apsistojimo nuskristi 
į Aigiptą, Alekandrią prieplau
ką, bombarduoti Anglijos karo 
laivus ir sugrįžti atgal į Italiją.

Italija aliejaus (žibalo) į me
tus pasigamina tik apie 
tonų, tas nieko nereiškia. U iš
kirsk Italijai aliejaus iš užsie
nio įvežimą, tat ir apsistos jos 
pramonė, karo laivai, tankai, 
Orlaiviai, trokai, automobiliai, 
šalis be aliejaus, kaip žmogiys 
be kraujo—negali gyvuoti. ., .

Štai kodėl dabar taip despe
ratiškai šaukia Mussolinis, jėi- 
gtr jarp ’ busU sustabdytas atie- 
jtrs/tai jis kariaus prieš visus. t 
Bet kaip kariaus, jeigu Alie
jaus neturės? Tik desperates tą 
gali tvirtinti. Anglijos ir Fran- 
cijos imperialistai supranta ką 
reikštų sulaikymas Italijai alie
jaus. Jie todėl visaip Vartosi, 
daro atidėliojimus, laukia “ste
buklų” ar kaip nors Mussoli- 
niui nepavyks Ethiopiją užg
riauti, sumušti jos armiją, arba 
papirkti ethiopų armijos vadus. 
Jie bijosi ir Italijos fašizme 
įsigalėjimo ir dar daugiau fa
šizmo susmukimo.

Italijos fašistai bauginimui 
Francijos dar pagrūmojo ap
traukti savo armiją nuo Aus
trijos rubežio ir tokiu badu 
atidaryti Hitleriui kelią užka
riauti Austriją. Bet tai yra 
žiopliausias tvirtinimas, neš W 
vien Italija kariaudama sii 
Ethiopiją neturi jėgų pastoti 
Vokietijai kelią.

Francijos imperialistai teisi*’ 
naši savo besivartyirie, kad'jfė •' 
turėjo pagaminti pardavIRISką 
ir Ethiopijos sudraskymo ku-’ 
tartį, nes būk jiems Mussolinis 
pareiškė: “Jeigu sulaikysite“ 
aliejų, tai mano orlaiviai bom
barduos Franci ją ir Anglijos 
karo laivus Viduržemtn&fe /ft*’ 
rose.” Francijos imperialistai 
net iki to nusilenkė, kad jię. 
pradėjo pasakoti, būk negSĮt ' 
greitai atsispirti prieš Italiją 
ir todėl yra priversti pasiduot! ‘ 
Mussolinio reikalavimam, Ap
duoti jam Ethiopiją, kad išven
gus karo.

Bet tai melas! Francija ore, 
ant sausžemio ir ant jūrą yra 
daug galingesnė už Italiją. <Gi. 
veikiant su Anglija, jai Ithli- ‘ 
ja nesudaro pavojaus.

Sako, Mussolinis šaukia: 
duosite man Ethiopijos, kenksi* 
te, tai jums karas!” Tegul bus.* 
taip. Bet jeigu šiandien jam> 
atiduosi Ethiopiją, tai rytoj 
jis sakys: “Neduosi pusę Fran
cijos, tai skelbsiu jums karą!’-’ *

Norwalk, Conn. *-=• Su
streikavo 100 darbininką 
Crufut and Knapp skrybė
lių dirbtuvės, protestuoda*- 
mi prieš perdidelį skubini- 
mą. ..........._

8r?'
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Puslapis Trečias

Į Amerikos Draugus
t X I S V I

Pažvelgus Atgal
“LAISVĖ” 22 METAI ATGAL

Iš “Laisvės” No. 101, už gruodžio 19 d., 1913:
RUSIJA.—Varšavos cenzūra grąžino visą pluoštą tų “Lais

vės” numerių, kuriuose buvo rašoma apie kun. Pranaitį ir jo 
bjaurią rolę Kijevo teisme. Paprastai, nors “Laisvės” siunčiame 
Lietuvon kelis šimtus egzempliorių, cenzūra veik nei vieno nu
merio negrąžina, o čia stačiai sugrąžino visą pundą.

Ar. ne aišku, kad mūsų patriotas kun. Pranaitis yra labai 
brangus carui!

ABISSINIJA.—Jš Jibuti (Afrika) praneša, jog tenais mirė 
Abisinijos imperatorius Menelikas. Abisinija yra šalis juodų
jų krikščionių.

Kaupas apie Šliupą. Vilniškės “Vilties” No. 137 randame 
įdomų nabašninko kun. Kaupo laišką į kun. J. Tumą. Laiškas 
rašytas spalių mėn. 10 d. 1905 m., tai yra tuo metu, kada Ame
rikos lietuviai nepaprastai įdomavo Lietuvos revoliucijos rei
kalais. Paduodame čia ištrauką iš to laiško, kuri paliečia p. 
J. Šliupą:

“Mūsų, čionykščių lietuvių, gyvenime vėl persilaužimas—vėl 
mes pasidalinsime į naujas partijas. Priežastis, kaip ir visados, 
šliupas. Tas žmogus atsisakė nuo “revoliucijonierių” kasinin- 
kystės ir išsimetė iš socijalistų partijos... Vietinė vyriausybė 
paliepė šliupui atsisakyti nuo kasininkystės, pamesti socijalistus 
ir už bausmę prisirašyti prie republikonų partijos—kitaip, jo 
žentas, kuris turi gerą tarnystę prie Emigrantų namų, į 10 
valandų neteks vietos. .. šliupas paklausęs.

“Gali numanyt, kad toks pasišventimas idėjos mamonai su
kėlė didelį sumišimą ja pasekėjų eilėse. Tą atsitikimą galima 

T būtų pakabiai išnaudoti, jei būtų tinkamas agitatorius ir vado
vas; tik nelaimė, tokių žmonių mes neturime. Tačiaus galima 
spėti, kad “šliuptarniai” ir patįs pradės tarpe savęs, neilgai tru
kus, peštis ir skaudžiai praretįs savo eiles, šleivai slepiama 
baimė, kad taip ištiesti bus, matyt ir socijalistų “Kovos” laik
raštyje. žiūrėsime, kas bus. Bet reikia ir nustot plepėjus. 
Sudiev!

“Tavo kun. A. Kaupas.”

HYDE PARK, Mass. Jau ir Hyde Parke, tveriasi kooperacija. 
Gruodžio 7 d. kalbėjo J. Smelstorius ir V. Jakštys. Tuomet prie 
kooperacijos prisirašė 37 nariai.

Gruodžio 12 d. kalbėjo J. Neviackas, nurodydamas istoriją 
kooperacijos. Tuomet prie kooperacijos prisirašė dar 10 na
rių. Ant 21 d. gruodžio vėl rengiamos prakalbos.

Nauji apartmentai New Yorke, kuriuos pastate valdžios lėšomis. Prez. 
Roosevelto žmona dalyvavo ceremonijose, kuriomis buvo statymo darbas 
užbaigtas.

Šiandien Pasibaigia 
"Laisvės” Vajus

W. HAZLETON, Pa., kaip rašo “Laisvėi” Burdingonas, F. 
živatkausko prakalba pavyko. Jis kalbėjo SLA kuopai apie 
netikusį šių dienų surėdymą. Ragino rašyties į SLA ir LSS 
organizacijas. Toliaus buvo įvairių pamarginimų. Publikos bu
vo pilna salė. Prakalbos pavyko gerai. Iš ypatiško pasikalbė
jimo, korespondentas sprendžia, jog F. ž. yra “draugas-socialis- 

<^tas.” Gyrė tocijalistus, kritikavusius Yčą, ir sakė, kad Yčas 
to tik ir buvo vertas.

“Laisvė” norėtų paabejoti dėlei F. ž. atsinešimo linkui Yčo.

Iš “Laisves” No. 102, už gruodžio 23 d., 1913:
RUSIJA. Rožė Luxemburg, kuri atstovauja tarptautiškame 

socijajistų biure Lenkijos ir Lietuvos socijalistus, padarė įne
šimą, kad sekantis biuro susirinkimas apsvarstytų ir klausimą 
apie nuolatines peštynes tarpe Rusijos socialdemokratų. Tos 
bjaurios peštynės privedė net, kaip “Laisvėje” rašėme, prie su
skilimo Dūmos socijal-demokratų frakcijos.

ST. PETERBURGAS, 19 d. gr.—Vidaus dalykų ministeris, 
po ilgų storonių, pagaliaus sutiko išduoti pasportą Beiliui. Bei
lis važiuoja į Ameriką pas savo gimines.

AMERIKA. Nauja audra ant lietuviškos padangės.—Tik spė
jo nutilti audra, kurią surengė J. Basanavičiaus ir M. Yčo atsi- 

4 lankymas, o ant mūsų padangės vėl renkasi debesįs.
t Senas, nuvalkiotas Brooklyn© lapas “Vien. Lietuvninkų” yra 

naujos audros centre. Morališkai nusibankrūtyjęs pirmeiviškų 
žmonių akyse, minėtas laikraštis ypatoje savo leidėjų vėl atsi
dūrė teisme.

‘.‘Laisvės” skaitytojai žino, jog p. J. Paukštys, “V. L.” lei
dėjas, buvo pasodintas į beprotnamį. “Laisvėje” savu laiku til
po korespondencijos, iŠ kurių mūsų skaitytojai matė, kad Paukš
tį norima gelbėti.

Dabar “Kova” No. 51 praneša, jog “dabartiniai ‘V. L.’ leidė
jai yra patraukti teisman už neteisingą patalpinimą į bepročių 
namą J. Paukščio, svarbiausio ‘V.L.’ leidėjo ir už mekleriavimą 
su jo pinigais.”

“Laisvė” kelis syk davė suprasti tiems ponams, jog jie turė
tų pasiaiškinti prieš visuomenę. Bet jie tylėjo. Dabar visuome
nė turi sekti bylos eigą.

Ta pati ‘V. L’. N50 patalpino chuliganišką koresp. apie Bal- 
timorės streiką. Laikraštis, kuris tiek prijaučia IWW., kiek 
vilkas ėriukui, laikraštis, kuris tiek išmano apie sindikalizmą, 

<_ kiek kiaulė apie mėnulį, išdrįso patalpinti provokatorišką kores
pondenciją prieš tuos, kurie daugiau streiką rėmė.

Chuliganiškas pasielgimas “V. L.” redakcijos yra tai noras 
staugimu užrėkti savo sąžinės balsą! šalin gauja štempeliuotų 
patriotpalaikių ir tautiškų graborių! 
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Iš “Laisves” No. 101, už gruodžio mėn. 21 d., 1917:

šį utarninką Lietuvių Brastoj, (Brest Litovk), Gardino gu
bernijoj, prasidėjo taikos tarybos tarpe Rusijos ir Vokietijos, 
bei jos talkininkių. Laikinoji sutartis jau padaryta iki 14 d. 
sausio, o dabar prasidės tarybos, kad ta sutartis pavirstų į 
generalę taiką.

f. Suvienytų Valstijų kongresas 282 balsais prieš 128 balsus 
nusprendė, kad Amerika turi paimti “divorsą” su šnapsu ir alu
čiu. Dabar tasai klausimas eis visų valstijų nubalsavimui. Kon
gresui pritaria ir senatas.

I Garsusis kairiųjų vokiečių socialdemokratų vadas K. Liebk- 
nechtas vis dar kankinasi katorgoj, kur turės išbūti virš 4 me-

Šiandien pasibaigia “Lais
vės” vajus gavimui naujų 
skaitytojų. Dar galutinų 
vajaus pasekmių nežinome. 
Kiek iki šiol esame gavę- 
naujų skaitytojų ir sulig 
atsinaujinusių visiems me
tams, tai vajus buvo visu 
trečdaliu sėkmingesnis už 
visus krizio metais buvusius 
vajus. O paskutiniai davi
niai, kuriuos jau tikimės tu
rėt pirmadienį, sekančią sa
vaitę dar gali parodyti daug 
linksmesnių pasekmių. Va
jus pasibaigia šiandien, bet 
dar duodame laiko kelias 
dienas draugam prisiųst 
prenumeratų ir pinigus iš 
kitų miestų.

Šį vajų užbaigiame kaipo 
reguliarį “Laisvės” metinį 
vajų, o su 1 d. sausio pradė
sime Jubilėjinį vajų. Jubilė- 
jinis vajus turės ei,t iki. ge
gužės mėnesio. Tad, drau
gai, turėkime mintyj visi, 
kad “Laisvės” bendrovės di
rektorių atsišaukimas — 
“minėkim ‘Laisvės’ 25 metų 
Jubilėjų su daugiausia skai
tytojų”—turi rast širdingų 
atsiliepimų t ū k s t ančiuose 
dienraščio skaitytojų ir ben
drovės dalininkų.

Šiais metais dar prašome 
draugų užsimokėt prenume
ratas, kurių yra išsibaigę ir 
taip pat prašome draugijų 
komisijų užsimokėt bilas už 
spaudos darbus prieš naujus 
metus. Mūsų įstaiga irgi 
turi atsiteisti su savo skoli
ninkais stambiom sumom 
gale šių metų. Todėl, jūsų 
atsiteisimas daug paleng
vins įstaigai. Draugai lite
ratūros platintojai, pasirū
pinkite apsimokėt bilas už 
knygas. Dar yra labai daug 
mūsų organizacijų kuopų, 
kurios skolingos už knygas. 
Atsiminkite, draugai, kad 
prašinėjimai laiškais apmo
kėti bilas daro įstaigai di
delius nuostolius. O laukt 
be prašymų, kad užsimokė
tų, reikštų dar didesnių nuo
stolių. Tad, lai šis prašy
mas būna oficialus ir lai jis 
paskatina Draugijų komisi
jas ir visus literatūros pla
tintojus tuojaus atsiteist.

Jubilėjinis “Laisvės” su
važiavimas įvyks pirmą 
sekmadienį balandžio mėne
sio, 1936. Prie to suvažiavi
mo reikia išankstd rengtis. 
Užtat, darbuokimės, kad ja

tų. Buvo pranešta, kad jisai serga džiova. Ta žinia, betgi, ne
pasitvirtino. Džiova Liebknechtas neserga.

Vieną nedėldienį lapkričio mėnesio visose Vokietijos katali
kiškose bažnyčiose buvo perskaitytos vyskupų “ganytojiškos gro- 
matos.” Tų ganytojiškų gromatų turinys buvo toksai:—Vokie
tijos katalikai užgiria konstitucijinę monarchiją ir protestuoja 
prieš tuos, kurie nori nuversti esančią karališką dinastiją. “Ka
talikai turi ginti kaizerio troną prieš pasikėsinimus vidurinių ir 
išlaukinių priešų. Vyskupai atmeta absoliutę liaudies valdžią.”

me dalyvautų esantieji ben
drovės dalininkai-šėrininkai 
ir kad surekrūtuot kuo 
daugiausia naujų šėrininkų. 
Draugas Stripeika, darbuo
damasis rinkime naujų skai
tytojų, gavo keletą dalinin
kų bendrovei ir. nemažai išr 
platino Jubilėjinių Certifi
katų. Nei už Šerus gautus 
pinigus, nei už certifikatus, 
nė draugas Stripeika ir nė 
vienas vajuj dalyvavusių ne
gavo jokio kredito punktais. 
Tas jų pasidarbavimas bu
vo tik nuoširdus parėmimas 
įstaigos. Dabar, draugai, 
vajui pasibaigus, rūpestin
gai pradėkime darbuotis ir 
Certifikatų platinimu. Lais
vės Bendrovės Dįrektoriai 
nutarė išleist naują origina
lišką apysaką, kurią visiems 
metiniams “Laisvęs” skaity
tojams duos kaipp-jubilėjinę 
dovaną. šio savo tarimo 
direktoriai rimtai laikysis. 
Knyga bus išleista ir ji bus 
pasiųsta kiekvienam meti
niam dienraščio skaitytojui. 
Knygos vardas bus MAR
TOS VILKIENĖS DIVOR- 
SAS, kurią rašo Mikas Ra- 
soda. . Jos išleidimas, jau 
esame minėję, kaštuos apie 
$2,800. Iki šiol už certifi
katus dar neįplaukė nė de
šimtas nuošimtis tos sumos. 
O už certifikatus gaunami 
pinigai yra vienatinės įplau
kos padengimai kaštų išlei
dimo skaitytojams dovanos. 
Tai, va, draugai, kodėl cer
tifikatų platinimas yra taip 
labai svarbus dalykas.

Gi pats certifikato išleidi
mo tikslas yra ne vien tik 
reikalas gaut piniginės pa
ramos, bet yra taip pat 
svarbu certifikatų, kaipo 
“Laisvės” Rėmėjo Garbės 
Ženklu, atžymėt dienraščio 
rėmėją. Certifikatas yra su 
atvaizdomis pasaulio didžių
jų revoliucionierių: Karolio 
Markso, Fredriko Engelso, 
Vladimiro Lenino, Vinco 
Kapsuko, Juozo Stalino ir 
Earl Browderio. O centre 
certifikato stovi atvaizda 
raudonos vėliavos. Tai la
bai svarbus dokumentas 
kiekvienam klasiniai sąmo
ningam darbininkui bei dar
bininkiško judėjimo rėmėjui 
turėt jį savo namuose,

Šiom dienom certifikatus 
įsigijo: ALDLD 143 kuopa 
iš Reading, Pa., už $5.00;

ALDLD 165 kuopa iš Lin
den, N. J., už $5.00. Asme
niškai įsigijo certifikatus 
šie draugai: C. Diržauskas, 
Newark, N.' J., $1; J. Mi- 
neikis, Montello, Mass., $1; 
J. S. Venckevičius, Cam
bridge, Mass., $1.00; Vin
centas Paulauskas, Eliza
beth, N. J., $1.00; Morta 
Barauskienė, Elizabeth, N. 
J., $1.00; Paulius Valentą, 
Shenandoah, Pa., $1.00, ir 
John Baker, Napa, Califor
nia, $1.00. Jie visi davė po 
dolerį kaipo Jubilėjinės do
vanos savo dienraščiui. Lai 
būna jų gražus pasirodymas 
paakstinimu visiems drau
gams. ir draugėms rūpintis 
“Laisvės” Sidabriniu Jubilė- 
jum.

Sekantį antradienį tilps 
pilnas paskelbimas vajaus 
pasekmių su pažymėjimu, 
kas laimėjo dovanas naujų 
skaitytojų gavimui kontes- 
te. Atžymėdami daug dir
busius draugus gavime nau
jų skaitytojų, norime pri
mint visiems dienraščio 
skaityto j artis, kad kur tik ei
dami, su kuo tik kalbėda
miesi ir vajui pasibaigus, 
visada turime rūpintis už
rašymu “Laisvės.”

Prie pabaigos prašome vi
sur rūpintis surengimu ko
kios nors pramogos “Lais
vės” naudai kaipo prisiren
gimui prie Jubilėjaus. Ir 
taip pat žinokime, kad “Lai
svės” bazaras bus sausio 24, 
25 ir 26, 1936. Juk ir baza
ras bus Jubilėjinis. Tad jam 
reikia tokių dovanų, kurios 
atžymėtų Jubilėjų.

P. Buknys.

Skaitytoju Balsai
KADA Aš PRADĖJAU 

SKAITYTI “LAISVĘ” 
Skaityti “Laisvę” pradė

jau su pirmu josios nume
riu, tiktai nebuvau užsipre
numeravęs, bet nepralei- 
džiau nei vieno jos numerio, 
kolei ji buvo So. Bostone. 
Man išsykio ji patiko ir į 
ją taip įsimylėjau, kad be 
jos, rodosi, ir gyventi nega
lėjau.

Užsiprenumeravau “L.” 
tik tada, kada ji išsikraustė 
į Brooklyną ir iki šių metų 
nepraleidau nei vieno jos 
numerio neskaitęs. Bet da
bar man atėjo nelinksmos 
dienos arba metai. Esu 72 
metų amžiaus senis, tai 
sunku. Neturėjau aš lai
mės susitaupyti kiek tiek 
centų, tai dabar jau ir 
trumpai. Dabar jau esu už 
“L.” daug kaltas ir negaliu 
sutaisyti už prenumeratą. 
Dar dirbu po biskį, bet la
bai mažai uždirbu taip, kad 
sunku pragyventi iš stlgos.

Labai ačiū “Laisvės” ad
ministracijai, kad man dar 
siuntinėja “Laisvę” ir labai 
būčiau dėkingas, kad nesu-

Brangūs Draugai ir Drau
gės!

Jūs jau esate girdėję, kad 
kanadiečiai lietuviai turi sa
vo laikraštį. Ne vienas iš 
jūs esate ir prisidėję prie jo 
išbudavojimo. Dabar užsi
mojome įsigyti nuosavą ma
šiną raidėms rinkti—linoty- 
pą, be kurios yra sunku lai
kraštį išlaikyti.

Matėte, draugai, “Lais
vėj” ir “Vilnyj” platų pa
reiškimą ALDLD Centro 
Sekretoriaus ir platesnį mū
sų atsišaukimą. Taipgi su
darytą maršrutą. Mes ka- 

i nadiečiai esame labai dėkin
gi ALDLD Centro Komite
tui ir “Laisvei” su “Vilnia” 
už tokį prielankų atsiliepi
mą į mūsų darbą.

Du mūsų draugai vyksta 
pas jus, amerikiečiai, su 
maršrutu pabaigoj gruod
žio ir sausio mėnesį. Drau
gai plačiau supažindins 
amerikiečius su Kanados 
lietuvių ir bendrai darbinin
kų gyvenimu ir. veikimu, 
taipgi susipažins su jūs, 
draugai, veikimu.

Svarbiausia, tai mūsų 
draugai kreipsis pas jus tal
kos padėti kanadiečiams įsi
gyti mašiną, kuri kainuoja

Kietos Anglies Lauke
Nauji Angliakasių Reikalavi

mai 4r Įsigyvenusi Unijos
Silpnybė

Nesenai šio lauko angį, tu
rėjo visuotiną konvenciją 
Washingtone del suformulavi
mo naujų reikalavimų, kurie 
bus statyti baronams, darant 
naują kontraktą. Reikalavimai 
yra šie:

Įvedimas šešių valandų dar
bo dienos ir penkių dienų sa
vaitės, su geru algų pakėlimu 
ir su sulygintu darbo laiku; 
užtikrinti senų darbininkų tei
ses prie darbo, kad jie nebūtų 
išvaromi iš darbų del senumo; 
panaikinti kontraktinę sistemą 
kasyklose; už viršlaikį, kad 
būtų mokama pusantros algos, 
o už nedėldienius ir šventa
dienius dubeltavai; nedirba
mu laiku reikalingus darbus 
atlikti, kad nebūtų statomi 
bosai į tuos darbus, o būtų 
pastatyti dirbti reguliariai tų 
darbų darbininkai, dirbantieji 
dirbamu laiku; panaikinti ne- 
kurias metodas, dabar naudo
jamas iškolektavimui duoklių, 
“check-off”; panaikinti fizi
kinius kvotimus priimant 
darb. darban; apsaugoti kasė
jus, kasančius anglį iš lauko— 
“strip mining,” kad sulyginti 
jų algas bent kiek su dirban-

laikytų jos ir ant toliaus. 
Aš kaip nors bandysiu at
silyginti..

Atvažiavus man į Ameri
ką, “Laisvė” dar nebuvo gi
musi. Skaičiau “Saulę”, po 
to—“Lietuvą” ir • “Keleivį”, 
kaip gimė “Laisvė”—grie
biausi už jos.

Labai gaila, kad aš “Lai
svės” jubilėjaus proga ne
galiu jos pasveikinti su do
vanėle, kaip daro kiti. Skai
tytojų taipgi negaliu gauti, 
kadangi nepajėgiu vaikščio
ti po darbininkų stubas.

Bet man linksma girdėti, 
kad yra keletas smarkių 
vajininkų, kurie užrašinėja 
daug “Laisvės”. Veliju jums, 
draugai, kad jūs kuodau- 
giausiai jos užrašytumėte. 
Taipgi veliju, kad dienraš
tis “Laisvė” lankytų visų 
lietuvių namelius.
P. J., senas “L.” skaitytojas.

So. Boston, Mass.

$4,000. Taipgi gauti dau
giau skaitytojų mūsų laik
raščiui. Manome, kad drau
gai suprasite ir įvertinsite 
mūsų bėdas. .r

Kolonijose, kur mūsų 
draugai negalės užvažiuoti, 
prašome draugijų bei pavie
nių draugų ir draugių atsi
liepti laiškais.

Tikimės, kad draugai 
amerikiečiai sušauksite pla
čius susirinkimus išgirsti 
mūs draugų kalbą.

Kreipiamės pas ALDLD ir 
kitų draugijų kuopas, bei 
šiaip susipratusius draugus, 
jūsų paramos, padaryti» 
skaitlingus susirinkimus ar :z. 
parengimus rtiaršrute pažy-.. .J 
mėtose dienose. Kadangi 
mūsų kalbėtojai neužims vi- 
so laiko susirinkime, tai vie- 
tiniai draugai galėsite ir sa
vo reikalais pasitarti ar da- < • 
lį koncertinės programos 
duoti. *

Manome, kaip mūsų drau- J- 
gams, taip jums, draugai, >• 
bus įdomu susipažinti su 
dviejų kaimyninių šalių lie
tuvių veikimu.

Draugiškai, --
“Darb. žodžio” Adm.

Toronto, Can.

L

—
čiais po žeme; kad abelnai 
uolos (rock) darbai būtų už
mokami Panther Creek skale J 
ir kad tokie darbai nebūtų ati- - , 
duoti kontraktoriams; kad lo- - S 
kalų komitetai, netekę darbų * V 
per kompaniją, nebūtų atmeta-, 
mi kaipo mainų skundų komi
tetai per kompanijas; kad y ,4 
kompanijos nustotų dalis savo - 
kasyklų rendavoti kontrakto- « 
riams; kad visos anglies ėmi
mo įmonės, samdančios dar
bininkus, paeitų po kontrak
tu; kad skalės lentelės būtų 
visiems darbininkams įteiktos 
visose įmonėse; kad kur sena
sis kontraktas yra sunaikintas’/ 
ir įsteigtoji alga sumažinta, ’> 
ten turi būti ta lygmala at- ” 
steigta; kad naujas kontraktas 
galios dviem metams ir baigsis 
su bal. 1 d., 1938 m. t

Kaip matome, tai ilga virti-'** 
nė reikalavimų ir visi svarbūs 
angliakasiams, nors keli ir 
neaiškūs, migla aptraukti. Ki
tas angį, žingsnis, tai tuos rei- ' 
kalavimus išgaut iš kompani

nėra kalbos.
Klausimas tiktai yra tame, 

ar UMWA vadai sutiks laiky
tis šių reikalavimų ir ar jie 
bus linkę leisti angį, kovon, 
kad šiuos reikalavimus atsiek-

Atsižvelgiant į Lewiso poli
tiką kovų klausime (ne į da
bartinę manevrinę politiką), 
vargiai daug ko galima tikė
tis. Jeigu atsimename jojo var
totą taktiką minkštosios ang
lies kasėjų reikalais pereitą vi
są vasarą, tai turėkime ome
nyje, kad jis pavartos ją ir 
kietosios anglies kasėjų reika
lų vedime. Besilankydamas jis 
pereitą rudenį Scrantone savo 
leitenantų iškilmių reikalais, 
aiškiai pareiškė, kad jis nau
dos nevykusią taktiką, kaip 
kad naudojo minkštosios ang
lies lauke.

Kol kas, mes, angliakasiai, 
dar nesame ant pražūties

(Tąsa 5 pusi.)

jų. Geruoju, diplomatiniu-kon- 
ferenciniu keliu nei nesapnuo-,. / J 
kim. Tokiu minėtu lewisiniu : , 
keliu bus gerai, ’jeigu seną 
kontraktą atnaujinsime, kurio 
tik pėdsakai bėra likę. Kad 
nors dalį šių reikalavimų da- ■. į 
stoti, reikia ir reikės atsidurti 
kovos lauke su baronais. Kad 
angliakasiai kovos nebijo ir" * 
yra tam visados pasirengę, tai
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Ką Sako Draugas J. Stalinas apie 
Greitadarbius Stachanoviečius

Nesenai Maskvoj įvyko SSSR, greita- 
darbių stachanoviečių suvažiavimas—pa
sitarimas, kuriame dalyvavo visos Sovietų 
vyriausybės ir Komunistų Partijos vadai. 
Drg. Stalinas ten išstojo su prakalba, ku
rią mes čia išspausdiname (vertimas “Rau
dono Artojo”) ištisai ir patariame dd. 
skaitytojams atydžiai ją perskaityti, nes 
tai nepaprastas dokumentas, vaizduojąs 
šių dienų padėtį darbininkų tėvynėj.—Lais-

viško judėjirho reikšmė glūdi tame, kad jis 
yra tokiu judėjimu, kuriš laužo senas tech
niškas normas, kaip nejjdkankamas, pervir
šija ištisoj eilėj atvejų pfičŠūkinių kapita
listinių šalių darbo našdnią if MidėiigU, to
kiu būdu, praktinę galimybę tolimesnio so
cializmo sutvirtinimo mūštj šatyjė; galimybę 
pavertimo mūšų šalies į lūbiatišia pasitūfin-

Draugai! Apie stachanoviečius čia, šiam 
pasitarime, taip daug ir taip gerai kalbėjo, 
kad man, taip sakant, mažai pasilieka kas 
sakyti. Visgi, jei kartą mane iššaukė tribu- 
non, teks keletą žodžių pasakyti.

Į stachanovišką judėjimą negalima žiūrėti, 
kaip į paprastą darbininkų ir darbininkių ju
dėjimą. Stachanoviškas judėjimas, tai toks 
darbininkų ir darbininkių judėjimas, kuris 
įeis į mūsų socialistinės statybos istoriją, kaip 
vienas iš pačių garbingiausių jos puslapių.

Kame gludi stachanoviško judėjimo reikš
mė ?

Visų pirma tame, kad jis išreiškia liaują 
socialistinių lenktynių pakilimą, naują aukš
tesnį socialistinių lenktynių etapą. Kodėl 
naują, kodėl aukštesnį? Todėl, kad jis sta
chanoviškas judėjimas, labai skiriasi, kaip 
socialistinio lenktyniavimo išraiška, nuo se
nojo socialistinių lenktynių etapo. Praeityje, 
2-3 metai atgal, pirmojo socialistinių lenk
tynių etapo periode, socialistinis lenktyniavi
mas nebūtinai buvo surištas su nauja tėchni- 

‘ka. Na, tuomet pas mus, taip sakant, ir be
veik nebuvo naujos technikos. Dabartinis gi 
socialistinių lenktynių etapas,—stachandviŠ- 
kas judėjimas, priešingai—būtinai surištas 
su nauja technika. Stachanoviškas judėji
mas būtų neįmanomas be naujos, aukštos 
technikos, 
džiui,
Smetaninas, 
nogradovos ir daugelis kitų, žmonės nauji, 
darbininkai ir darbininkės, kurie pilnai už
valdė savo darbo techniką, pabalnojo ją ir 
pavarė pirmyn. Tokių žmonių pas mus ne
buvo arba beveik nebuvo trys metai atgal. 
Tai—žmonės nauji, ypatingi.

Toliau. Stachanoviškas judėjimas, tai toks 
darbininkų ir darbininkių judėjimas, kuris 
stato savo tikslu nugalėjimą dabartinių tech
ninių normų, nugalėjimą esančių projektinių 
galių, nugalėjimą esančių gamybinių planų 
ir balansų. Nugalėjimą—todėl, kad jos’ ši
tos pačios normos, pSsidarė jau sehos mūsų 
dienoms, mūsų naujiems žmonėms. Sis ju
dėjimas laužo senas pažiūras į techniką, lau
žo senas techniškas n'ormas, senas projekti
nes galias, senus gamybinius planus ir rei
kalauja sudarymo naujų, aukštesnių techniš
kų normų, projektinių galių, gamybinių pla
nų. Jis pašauktas padaryti mūsų pramonė
je revoliuciją. Būtent todėl jis, stachano
viškas judėjimas, yra savo pagrinde giliai 
revoliucinis. Čia jau kelbėjo, kad stachano
viškas judėjimas, kaip naujų aukštesnių 
techniškų normų išraiška, reiškia savimi pa
vyzdį to aukšto darbo našumo, kurį gali duo
ti tiktai socializmas ir ko negali duoti kapi
talizmas. Tai visiškai teisinga.

Kodėl kapitalizmas sumušė ir nugalėjo 
feodalizmą?. Todėl, kad jisai sukūrė aukš
tesnes darbo našumo normas, jis davė visuo
menei galimybę gauti nepalyginamai dau
giau produktų, negu kai buvo prie feodali- 

- . nes tvarkos. Todėl, kad jis padarė visuome- 
’Lnę turtingesnę. Kodėl gali, privalo ir būti- 

Z. . nai nugalės socializmas kapitalistinę ūkio 
. ,, sistemą? Todėl, kad jis gali duoti aukštes

nius darbo pavyzdžius, aukštesnį darbo na- 
sumą, negu kapitalistinio ūkio sistema. To- 
del, kad jis gali duoti visuomenei daugiau 

",/L produktų ir gali padaryti visuomenę daug 
turtingesnę, negu kapitalistine ūkio sistema.

- Kai kurie mano, kad socializmą galima 
j ^ sutvirtinti keliu nekurio materialinio žmonių 

susilyginimo ant biėdniokiško gyvenimo ba
zės, Tai neteisinga. Tai smulkiai-buržua-

ZZ^zinis socializmo supratimas. Ištikrųjų so
cializmas gali pergalėti tiktai ant aukšto 
darbo našumo bazės, daug aukštesnio, negu 

rie kapitalizmo, ant produktų ir Visokios 
jrušies vartojimo daiktų gausumo bazės, ant 
■'pasiturinčio ir kultūringo Visų visuomenės 
narių gyvenimo bazės. Bet delei to, kad so
cializmas galėtų atsiekti šio savo tikslo if 
padaryti mūsų sovietinę Visuomenę labįaii 

’ pasiturinčią,— reikalinga turėti Šalyje tokį 
darbo našumą, kuris pralenkia darbo našu
mą priešakinių kapitalistinių šalių. Be' šito 
nėra ko ir manyti apie produktų ir visokios 
rūšies vartojimo daiktų gausumą, Stachano-

Bet tuomi neišsemiama Stachanoviško ju
dėjimo reikšmė. Jo reikšmė gludi dar ir ta
me, kad jis paruošia sąlygas perėjimui nUO 
socializmo prie komunizmo.

Socializmo principas gludi tame, kad so
cialistinėj visuomenėj kiekvienas dirba su
lyg savo gabumų ir gauna vartojimo daik
tus ne 
darbo,

delei to, kad pradėti perėjimą nuo‘socializ
mo prie komunizmo.

Stacfianoviškas judėjimas žymus šiam są
ryšyje tuo žvilgsniu, kad jisai turi savyje pir
muosius pradus, tiesa, dar silpnus, bet visgi 
pradus tokio būtent kultūriniai-techniško 
mūsų šalies darbininkų klasės pakilimo.

Ištikrūjų prisižiūrėkite į draugus stacha- 
noviečius. Kas tai per žmonės? Tai svar
biausia,—jauni arba vidutinių metų darbi
ninkai ir darbininkės, žmonės kultūringi ir 
techniškai pakaustyti, duodanti tikslumo ir 
akuratnumo pavyzdžius darbe, mokanti ver
tinti laiko faktorių darbe ir išmokę skaityti 
laiką ne tik minutėms, bet ir sekundomis. 
Daugumas iš jų praėjo taip vadinamą tech
nišką minimumą ir tęsia savo techniško mok
slo papildymą. Jie laisvi nuo konservatizmo 
ir užsistovėjimo kažkurių inžinierių, techni
kų ir ūkio vedėjų; jie drąsiai eina pirmyn, 
laužydami pasenėjusias techniškas normas 
ir sukurdami naujas, daug aukštesnes, jie 
įneša pataisas į projektines galias ir ūkiš
kus planus, sustatytus mūsų pramonės va
dovų; jie tame ir dalykas papildo ir pataiso

pludusių jį už “naujoviškumą.” Kas 
Busiginą, tai yra žinoma, kad jis už 
“naujoviškumus” vos neužsimokėjo 
nustojimu zavode, ir tik cecho virši- 
Sokolinskio įsikišimas padėjo jam pa- 
zavode.
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jisai padarė visuomenei. Tai

Iš ALPBD Kliubo Priešme- 
tinio Stisirihkiitto

Gruodžio 6 įvyko A.L.P.B.D. 
Kliubo susirinkimas. Nežinia 
del kokios priežasties, nutari
mų rašt. J. žičkus neatsilankė, 
nors jam buvo pranešta daly
vauti susirinkime. Tam vaka
rui raštininku išrinkta J. Te- 
nikaitis. / «

Tarptautinio komiteto vardu 
A. Kupstas plačiai raportavo 
iš tarptautinio darbininkų vei
kimo.

Pereitame kliubo susirinki
me paaukota iš iždo $3 “Dai
ly Workeriui”.

Raportas iš įvykusių drg. 
F. Abeko prakalbų. Prakal
bos buvo surengtos bendrai 
su vietinėmis L.D.S. 92 kp. ir 
ALDLD 49 kp. Išlaidų pasida
rė $8.25. Pasidalinus propor- 
cionaliai, pripuola po $2.75. 
Nutarta apmokėti išlaidas.

Nutarta paaukoti iš iždo $2 
Nacionalio Veikimo Komitetui.

Nutarta prisidėt prie siunti
mo delegato į Trečią Naciona- 
lį Kongresą prieš Karą ir Fa
šizmą, kuris atsibus Clevelan- 
de, sausio 3, 4, 5 dienom.

Kliubas yra prisidėjęs* prie 
rengimo vakarienės bendrai su 
vietinėm LDS 92 kp. ir su AL
DLD 49 kp. Pelnas nuo paren
gimo bus skiriamas Tarptau
tiniam Darbininkų Apsigyni
mui.

Nutarta mokėti metinė duo
klė $4 Kom. Partijai.

Nutarta mirusiam kliubo 
nariui nupirkti iš iždo gėlių 
vainiką vertės $15.

Nutarta kliubo susirinkimus 
laikyti kas antro mėnesio pir
mą penktadienį, 7 vai. vaka
re, pas W. Jekelevičius.

Išrinkta Kliubo valdyba 
1936 m.:

Pirm. — L. Bukauskas.
Vice-pirm. — J. Petraitis.
Nutar. Rašt. —J. Tenikaitis. 
Fin. Rašt. — V. Ogorius.
Iždo glob. — K. Dumbraus- 

kienė ir J. Mikalauskas.
Iždininkas — Al. Giržaitis.
Pastovi komisija: J. Teni

kaitis ir A. Kupstas.
Korespondentas — O. Gir- 

žaitienė.

jis, tas judėjimas, prasidėjo kaip tai savo 
valia, beveik stichiniai, iš apačios, be jokio 
spaudimo iš mūsų įmonių administracijos 
pusės. Dar daugiau, šitas judėjimas užgi
mė ir pradėjo plėtotis žinomam laipsnyj 
prieš mūsų įmonių administracijos valią, dar
gi kovoje su ja. Dr-gas Molotovas jau jums 
papasakojo apie tai, kokias kančias teko per
gyventi drg. Musinskiui, miško pjovėjui Ar
changelske, kuomet jisai slaptai nuo ūkiškos 
organizacijos, slaptai nuo kontrolerių išdirbo 
naujas, daug aukštesnes technines normas. 
Pačio Stachanovo likimas buvo negerešnis, 
nes jam teko gintis savo judėjime pirmyn ne 
tiktai nuo kaikurių administracijos viršinin
kų, bet ir nuo kaikurių darbininkų, išjuoku
sių ir 
liečia 
savo 
darbo 
nirtko 
silikti

Kaip matote, jeigu ir turėjo vietos koks 
nors paVeikimas iš mūsų įmonių administra
cijos pusės, tai jis ėjo ne stachanoviško ju
dėjimo sutikimui, o prieš jį. Tuo būdu, sta
chanoviškas judėjimas užgimė ir išsiplėtojo 
kaip judėjimas, einantis iš apačios. Ir bū
tent todėl, kad jis užgimė savistoviai, būtent) 
todėl, kad jis eina iš apačios, jis yra labiau 
gyvenimiškas ir nenuveikiamas šių laikų ju
dėjimas.

Reikia, toliau, sustoti dar ties vienu char
akteringu stachanoviško judėjimo bruožu, 
šitas charakteringas bruožas yra tame, kad 
stachanoviškas judėjimas paplito po mūsų 
visos Sąjungos paviršių ne laipsniškai, o su 
kokiu tai nematytu greitumu, kaip uraganas. 
Nuo ko prasidėjo dalykas? Stachanovas pa
kėlė techninę anglies gavimo normą penkis 
ar šešis kartus, jei ne daugiau. Busiginas ir 
Smetaninas padarė tą patį, vienas—mašinų 
statybos srityje, kitas—apavų promonės sri- 
tyj. Laikraščiai pranešė apie šituos faktus. 
Ir staiga—stachanoviško judėjimo liepsna 
apėmė visą šalį. Kame čia dalykas? IŠ kur 
ėmėsi toksai greitis stachanoviško judėjimo 
išsiplėtimo dalyke? Galbūt Stachanovas ir 
Busiginas yra dideli organizatoriai ir su pla
čiais ryšiais SSRS srityse ir rajonuose, ir jie 
patys organizavo tą dalyką?. Ne, žinoma, 
ne. Galbūt Stachanovas ir Busiginas turi 
pretenziją būti didelėmis mūsų šalies figū
romis ir jie patys išnešiojo stachanoviško ju
dėjimo kibirkštis po visą šalį? šitas taipgi 
neteisinga. Jūs čia matėt Stachanovą ir Bu
siginą. Jie išstojo pasitarime. Tai—žmonės 
paprasti ir kuklūs, be jokių pretenzijų į tai, 
kad įgyti Visasąjunginio maštabo figūrų lau
rus. Man dargi rodosi, kad jie kiek susi
jaudinę tuo judėjimo užsimojimu, kuris iš
sivystė pas mus prieš jų laukimus ir jeigu, 
nežiūrint į tai, degtuko, numesto Stachanovo 
ir Busigino, pasirodė pakankama tam, kad 
visas tas dalykas išsivystytų į liepsną—tai 
tas reiškia, kad stachanoviškas judėjimas yra
pilnai pribrendusiu dalyku. Tiktai judėji-1 ~ 
mas, kuris pilnai pribrendo ir laukia stuk- 
terėjimo tam, kad išsiveržti laisvėn, tiktai I 
toksai judėjimas galėjo išsiplėsti taip greitai i 
ir augti, kaip sniego gniužulas.

Kuo išaiškint, kad stachanoviškas judėji-į 
mas pasirodė pilnai pribrendusiu dalyku?. 
Kur priežastis to, kad jis gavo tokį greitą iš
siplėtimą. Kokios stachanoviško judėjimo 
šaknys ?

Jų, tų priežasčių, mažių mažiausia ketu
rios.

reiškia, 
kų klasės lygmenis vis dar neaukštas, skir
tumas tarp protinio darbo ir fizinio darbo 
dar viešpatauja^ darbo našumas dar ne taip 
aukštas, kad užtikrinti vartojimo daiktų 
gausumą, delei ko Visuomenė priversta skir
styti vartojimo daiktus nė. Sūlyg visuomenės 
narių reikalavimų, o atitinkamybėj su darbu, 
jų pagamintu visuomenei.

Komunizmas reiškia aukštesnį^ išsivysty
mo laipsnį. Komunizmo principas glūdi ta
me, kad komunistinėj visuomenėj kiekvienas 
dirba sūlyg savo gabumo if gauna vartojimo 
daiktus ne sulyg to' darbo, kurį jis padarė, o 
sulyg tų kūlttifiniai-išsivysčiusio žmogaus rei
kalavimų kurie pas jį yfa. Tas reiškia, kad 
kūliūrinrai-techniškas darbininkų klasės lyg
menis tapo pakankamai aukštas delei to, kad 
pakirsti pamatus skirtumui tarp protinio dar
bo ir fizinio darbo; skirtumas tarp protinio 
darbo ir fizinio darbo jau išnyko, o darbo 
našumas pakilo į tokį aukštą laipsnį, kad 
gali Užtikrinti pilną vartojimo daiktų gau
sumą, delei ko visuomenė turi galimybę skir
styti tuos daiktus atitinkamai jos narių, rei
kalavimams.

Kaikūrie mano, kad panaikinimo skirtumų 
tarp protinio darbo ir fizinio darbo galima 
atsiekti keliu 'nekurio kultūriniai-techninio 
protinio ir fizinio darbo darbininkų sulygini
mo ant bazės pažeminimo kultūriniai tech
ninio inžinierių ir technikų, protinio darbo 
darbininkų lygmenio iki vidutiniai kvalifi
kuotų darbininkų lygmenio. Tai visiškai ne
teisinga. Taip gali galvoti apie komuniz
mą tiktai smulkiai-buržuaziniai plepiai. Iš
tikrųjų panaikinimo skirtumo tarp protinio 
darbo ir fizinio darbo galima atsiekti tiktai 
ant bazės pakėlimo kultūriniai-techninio dar
bininkų klasės lygmenio iki inžinieriniai- 
techninio darbo darbininkų lygmenio. Būtų 
juokinga manyti, kad toksai pakėlimas ne
įvykdomas sovietinės tvarkos sąlygose, kur 
šalies gamybos jėgos paliuosuotos nuo ka
pitalizmo pančių, kur darbas paliuosuotas 
įlūo eksploatacijos jungo, kur valdžioje sto
vi darbinin. klasė, ir kur jaunoji darbininkų 
klasės karta turi visas galimybes užtikrinti 
sau pake'rtkamą techninį apsišvietimą., Nėra 
jokių pagrindų abejoti tame, kad tiktai toks 
kultūrirtiai-teėhniškas darbininkų klasės1 pa
kilimas gali pakirsti pamatus skirtumo tarp 
protinio darbo ir fizinio darbo, kad tiktai j is 
gali užtikrinti tą aukštą darbo našumą ;ir tą 
vartojimo daiktų gausumą, kurie reikalingi

inžinierius ir technikus; jie dažnai 
ir stumia juos pirmyn, nes tai—žmonės, pil
nai užvaldę, savo darbo techniką ir mokan
tieji išspausti iš technikos maksimumą to, 
ką galima iš jos išspausti, šiandie stachano- 
viecių dar maža, bet kas gali abejoti, kad 
rytoj jų bus dešimtį kartų daugiau? Argi 
neaišku, kad stachanoviečiai yra mūsų pra
monės novatoriai, kad stachanoviškas judė- 
mas reiškia mūsų industrijos ateitį, kad jis 
turi savyje grūdą ateinančio kultūriniai tech
niško darbininkų klasės pakilimo, kad jis ati
dengia mums tą kelią, ant kurio tiktai ir ga
lima atsiekti tų aukotų darbo našumo rody
klių, kurie reikalingi perėjimui nuo socializ
mo prie komunizmo ir panaikinimui skirtu
mo' tarp protinio darbo ir fizinio darbo ?

Tokia, draugai, stachanoviško judėjimo 
reikšmė mūsų socialistinės statybos dalyke.

Ar galvojo apie šią didžiąją stachanoviš
ko judėjimo reikšmę Stachanovas ir Busigi
nas, kuomet jie pradėjo laužyti senas tech
niškas normas? žinoma, ne. Pas juos buvo 
savo rūpesčiai,—jie siekė to, kad išvesti įmo
nes iš atsilikimo ir perviršyti ūkišką planą, 
bet siekiant šio tikslo jiems prisėjo sumušti 
senas techniškas normas ir išvystyti aukštą 
darbo našumą, pralenkusį priešakines ka
pitalistines šalis. Vienok būtų juokinga ma
nyti, kad ši aplinkybė gali nors kiek suma
žinti didžiąją istorinę stachanoviečių judėji
mo reikšmę.

Tą patį galima pasakyt apie tuos darbi
ninkus, kurie pirmą kartą organizavo mūsų 
šalyje darbininkų atstovų sovietus 1905 me
tais. Ji'e, žinoma, nemanė, kad darbininkų 
atstovų sovietai patarnaus socialistinės tvar
kos pagrindui. Jie tiktai gynėsi nuo cariz
mo, nuo buržuazijos, sudarydami darbininkų 
atstovų sovietus. Bet ši aplinkybė nė kiek 
neprieštarauja tam neabejotinam faktui, kad 
judėjimas už darbininkų atstovų sovietus, 
pradėtas 1905 metais Leningrado ir Mask
vos darbininkų, privedė galų gale prie ka
pitalizmo sudaužymo ir so.cializmo pergalės 
vienoj šeštojoj pasaulio dalyj.

(Tąsa bus.)

Koresp.

IWit-W

II. STACHANOVIŠKO JUDĖJIMO 
ŠAKNYS

Mes ..’.raudamės dabar prie' stachanoviško 
^judėjimo lopšio, prie jo ištakų.

Reikėtų pažymėti kaikuriuos charakter
ingus stachanųvlško' judėjimo bruožus.

Pirmoj eilėj į akis metasi tas faktas, kad
.. ‘f't . •
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ALDLD PIRMO APSKRIČIO 
KONFERENCIJA

Gruodžio 15 įvyko ALDLD 
Pirmo Apskričio konferencija. 
Nors nebuvo skaitlinga, bet 
gana brandi. Apskričio sekr. 
A. Pipiras išdavė puikų rapor
tą iš viso Apskričio veikimo. 
Tai buvo gerai prirengtas ra
portas. Jisai parodo, kad visas 
Apskritys narių skaičium bis- 
kį paaugo — 5 nariais. Iki 
naujų metų veikiausia bus pa
augęs iki 15 narių. Tai gerai. 
Bet tuom mes negalime pasi
tenkinti. Apskričio konferenci
ja nutarė raginti ypatingai tas 
kuopas, kurių narių skaičius 
šiemet mažesnis už 1934 me
tų, tuojaus pasidarbuoti ir iki 
naujų metų net pralenkti per
eitus metus.

Spaudos platinimo klausimu 
plačiai kalbėta. Pipiras nuro
dinėjo, kad šiais metais silp- 

«niau varomas vajus. Drg. J. 
Mažeika, šio vajaus čampijo- 
nas, taipgi padarė gerų pasta
bų, kad reikia visiems daug 
daugiau veikti ir tiktai tada 
bus geresnių pasekmių. Taipgi 
ir su literatūros platinimu. Nu
sitarta tuojaus rengtis prie 
ALDLD vajaus. Komitetas in
struktuotas išdirbti tam pla
nus. Apkalbėta ‘“šviesos” 
klausimas ir nutarta raginti 
Centrą prie leidimo mėnesinio 
“šviesos” žurnalo, kad ir ge
rokai sumažinto. Taipgi nutar
ta patarimų duoti Centrui, kad 

*jis išleistų agitacinių lapelių 
anglų kalboj delei jaunuolių 
supažindinimo su ALDLD.

Priimta rezoliucijos už de
mokratines teises Lietuvoj ir 
už vienybę ALDLD su LDD 
(opozicija). Delegatai džiaug
smingai pasitiko žinią, kad 
Liet. Darbininkų Draugija, 
Prūseikos vadovaujama, eina 
prie vienybės su ALDLD. Tai 
bus sustiprinimas mūsų spėkų 
kovai prieš karą ir fašizmą, už 
abelnuosius darbininkų reikalus.

Komitetas išrinktas iš septy
nių draugų: A. Pipiras, J. 
Kazlauskas, J. Mažeika, S. Or
da, J. Urbonas, A. žvirblis ir 
J. Gasiunas.

Draugiškas Parengimas 
Nedėlioj

Rengėjai prašė manęs pra
nešti per mūsų spaudą, jogei 
nedėlioj, gruodžio 22, Liberty 
svetainėj, 1322 Reedsdale St., 
N. S. Pittsburgh, įvyksta drau
giškas parengimas. Pradžia 7 
vai. vakare.

Sakoma, kad bus gražus pa
rengimas. Muzikalę programą 
pildys mūsų jaunuoliai dainuo
dami naujas dainas. Taipgi 
bus 
kių 
bus 
ant

veltui.
Partijos 
Kviečia

Interna-

ir stygų orkestrą ir kito- 
pamarginimų. Apart visko 
ir Arbatos Vakarienė. O 
galo šokiai.

Įžanga bus visiems 
Rengia Komunistų 
Manchesterio kuopa, 
visus dalyvauti.

Kitas parengimas:
tional Workers Order komite
tas prašė manęs paskelbti, kad 
tos organizacijos parengimas 
bus gruodžio 21, subatos vaka
re, 805 James St., N. S. Kalbės 
d. M. Bedacht iš New Yorko, 
tos organizacijos generalis se
kretorius, o po tam bus šokiai.

Dar vienas priminimas: Lie
tuvių darbininkų organizaci
jos, kurios palaiko Liberty sve
tainę, turės didelius šokius 
gruodžio 28, savoj svetainėj. 
Garsi muzika iš 11 gerų muzi
kantų. Kviečiami visi prie to 
rengtis.

Lietuvių Jaunuolių Choras 
Dainuos Ant Radib

Nedėlioj, gruodžio 22, kaip 
1:30 vai. po piet, iš WWSW 
stoties pirmu sykiu dainuos 
per 15 minutų. Taipgi ir lie
tuvių jaunuolių š^ygų orkestrą

dalyvaus. Tuo laiku lietuviš
kus radio programus duoda 
Lietuvių Radio Kliubas, Povilo 
Dargio vadovaujamas.

Mūsų choras auga nariais ir 
geriau dainuoja. Laiko prak- 
tes kiekvieną penktadienio 
vakarą Liberty svetainėj 1322 
Reedsdale St. Vadovauja Elsie 
Norkus-Gasiunienė. Kviečiami 
jaunuoliai dėtis prie choro. 
Taipgi kviečiami tėvai, turin
ti paaugusius vaikus, raginti 
juos dalyvauti chore.

Visi Piktinasi Smetonos 
Garbintojais

Dabar Pittsburghe visuose 
kampuose girdisi kalbų apie 
tas triukšmingas prakalbas, 
įvykusias gruodžio 
Mokslo Draugijos svetainėj. 
Veik visi smerkia ypatingai 
clevelandietį Karpų, kuris 
begarbindamas Smetoną begė
diškai niekino kitų pažvalgų 
žmones. Kiek girdėtis, net to 
vakaro vedėjas Virbickas ne
pasitenkinęs tokių kalbėtojų 
elgesiu. P. Pivoriūnas jaučiasi 
kaip musę kandęs. Mat jis dar 
sykį pamatė, kad Pittsburgho 
lietuviai nekenčia fašistų gar-, 
bintojų, kad jie stovi už de
mokratiją ir už pagerbimą 
įvairių žmonių nuomonių.

Dabar daugelis klausia, kas 
turėjo teisę surengti Smetonos 
garbintojams prakalbas vardu 
visų draugijų, dalyvavusių kon
ferencijoj siuntimui delegato

8, Liet,

• į visuotiną lietuvių kongresą. 
Tos draugijos buvo įvairių pa
kraipų, tai buvo sudarytas 
bendras frontas .visų sriovių. 
Ir to bendro fronto komiteto 
surengtam parengime fašistas 
Karpius drįsta šaukti: “Vy
kit komunistus laukan”; “kri
kščionių demokratai ir liaudi
ninkai—pardavikai.” Užtai jis 
gavo smarkiai vanoti ir vei
kiausia su ragaišiu jis nebus 
galima prikviesti Pittsbur- 
ghan. Smetonos garbintojams' 
smūgis. Niekas nepaiso Smeto
nienės kavalieriuko. Gaila!
Tautiškų Kapinių Parengimas

Gruodžio 15 įvyko tautiškų 
kapinių pare ngimas—“Card 
Party.” Buvo gana sėkmingas. 
Publikos daug dalyvavo. To
dėl ir gražaus pelno liks.

Tos kapinės kelių sriovių 
bendrai palaikomos. Todėl ir 
į komitetą 
viu ir visi 
susikalbėti, 
ra.

Taisytini
met rengiama kapinių apvaikš- 
čiojimai, turėtų būt kviečiami 
įvairių sriovių žmonės daly
vauti programe, kaip kad da
roma Chicagoj. Taipgi reikė
tų pačios kapinės geriau pa
puošti, apvalyti. Bet papuoši
mas kainuoja, todėl visiems 
reikėtų daugiau remti finan
siniai.

Smarki Agitacija 
Geležinkeliečiuose

laudo,

ieina įvairių srio- 
gali gana gražiai 
jokių peštynių nė-

šie dalykai: Kuo-

Reporteris.

KIETOS ANGLIES LAUKE

nerišamas. Štai išsikovo- 
kokius laimėjimus, sura- 
ant kontrakto, pasirašo 
vadai ir kompanijų ats

(Tąsa iš 3-čio puslp.) 
kranto. Jeigu mes suformula
vome šiuos reikalavimus ir 
jiems tikime, tai mes turime 
užtenkamai progų ir įrodyti 
savo vadams, kad męs jų ir 
laikysimės, kol juos gausime.

Įsigyvenusi Unijos Silpnybė
Daleiskime, kad mes, angį., 

išeisime kovon ir visus čia su
žymėtus reikalavimus laimė
sim. Ar ilgai mes juos laiky
sim? Kokiame likime jie atsi
durs? Tai klausimas’ labai 
svarbus, bet niekad nejudina
mas, 
jame 
šome 
mūsų
tovai; mūsų vadai kontraktą 
padeda lentynon, o kompani
jos numeta beskėn. Mes, an
gliakasiai, užgiedame pergalės 
himną ir einam dirbti po nau
jomis sąlygomis. Netrukus mes 
darbavietėse susiduriame su 
kompanijų reikalų saugotojais- 
bosais, kurie nenori nei klau
syti apie naujas sąlygas ir 
daro, kaip jiems patinka. Mes 
tada susirenkame lokale, išr 
dėstome bosų nesiskaitymą su 
mumis ir instruktavę savo ko
mitetus ir per komitetus ban
dome suderinti mūsų reikalus 
su bosų reikalais. Jeigu komi
tetai yra kokie lepšės, tai tuoj 
susiuostė su bosais, gauna ge
rus darbus ir lokalas sveikas 
nupirktas. Darbininkai tada 
turi priimti bosų sąlygas. Jei 
kurie pradeda murmėti ir rei
kalauja naujų komitetų rinki
mo, tai tie būna per bosus iš
vaikyti iš darbų į bedarbių ei
les. O jeigu lokalas stovi drū
čiai ant savo kojų ir išrenka 
naujus. komitetus arba visą 
valdybą, tai tada komp. užda
ro tą kasyklą iki tol, kol dar
bininkai nepadaro nusileidimą 
bosams.

Daugelyje atsitikimų loka- 
lai sustreikuoja pavieniais. To
kius augštieji unijos viršinin
kai ignoruoja. Daugelyje atsi
tikimų keli lokaląi arba ir visi 
po viena komp. sustreikuoja. 
Tokiuose atsitikimuose tie uni
jos vadai išeina, ' kaip liūtai dininkas.

prieš streikierius, eilinius uni
jos narius ir šaukia susivaldyti, 
atšaukti streiką, nes, va, jie tu
rį lentynoje supelėjusį šventą 
kontraktą, kuris draudžia 
streikuoti jo galiavimo laiku. | 
Ir taip kovojanti už savo rei
kalus, už kontraktą, angliaka
siai pralaimi. Tas pats laukia 
ir būsimus laimėjimus.

Kad nuo tokių netikslumų 
reikia angliak. saugotis, tai 
negali būti priešingų nuomo
nių. šitokioje silpnybėje gėda 
yra angį, palaikyti savo galin
gą uniją. Reikia visiems susi
rūpinti tuo klausimu ir pradėt 
veikti tuojau, štai, sekančių 
metij pradžioje, įvyks UMWA 
internacionale konvencija. Ten 
kaip tik ir bus vieta pastatyti 
reikalavimą savo vadams 
kį:

Kad kontraktas daugiau 
būtų “šventas” ir į kampą 
mestas kompanijų naudai, 
kiekvieną minutę tarnautų 
angį. Jeigu viena kompanija 
nuskriaudžia vieną darbinin
ką, tai visi už tai turi stoti. Jei
gu komp. turi tiesą laužyti 
kontraktą bėgyje jo termino, 
tai taip lygiai turi turėti tokią 
pat teisę ir darbininkai. Atsa
kant kompanijoms prieš lau
žymą kontrakto laužymu, 
greit komp. pasijus, Su kuo tu
ri reikalą ir greit laikysis su
tarčių. Tik taip Unija bus iš
gydyta nuo šios silpnybės. Tik 
tada mūsų unija bus tikrai ga
linga, tik tada mūsų kontrak
tai turės vertę ir tik tada mūsų 
būvis bus įmanomas.

Todėl, tegul bus iškeltas šis 
klausimas būsimoje internaci- 
onalėj konvencijoj.

Požeminis.

to-

ne- 
nu- 
bet

Gubernatorius Varo Lauk 
Bostono Miesto Majorą

BOSTON, Mass. — Gu
bernatorius J. M. Curley 
gruodžio 16 d. pareikalavo, 
kad Bostono majoras F. W. 
Mansfield pasitrauktų iš 
vietos. Sako, kad Mans
field visą savo tarnybos lai
ką pasirodė niekam netikęs 
kaipo vyriausias miesto val-

Įvedus prezidencinį 
kuriuo pradedama visapusiš
kai pabloginti gelžkeliečių 
padėtį ir panaikinti visus jų 
iškovotus laimėjimus, gelžke- 
liečiuose eina didelis sujudi
mas, kad atsispirti prieš šį 
reakcinį puolimą.

Gelžkeliečiai šaukia savo 
streikų ir kitais būdais prieš 
si prie sušaukimo ekstra kon
greso delei savo bėgamų 
kalų ir prisiruošimo prie 
vų.

Gelžkeliečių Unija ir 
Fraternidad pareiškia savo 
protestus su pagelba parcialių 
streiku ir kitais būdais prieš 
įmonių ir valdžios neteisėtus 
puolimus. Nei vienas gelžke- 
lietis neprivalo pasilikti nuo
šaliai nuo šių ręikšmingų 
dėjimų.

Statybos Darbininkų 
Generalis Streikas

rei- 
ko-

ju-

14 d. lapkričio prasidėjęs 
generalinis statybos šakų strei
kas už savo pagerinimus ir so
lidarizuojant musininkų kovai, 
eina visu smarkumu.

Į statybos Darbininkų Fede
racijos šauktą generalinį susi
rinkimą,'Luna Park, atsilankė 
iki 50 tūkstančių vyrų, kurie 
vieningai pasižadėjo vesti ko
vą iki laimėjimo.

Policinis Teroras
valdžia,
gyventojai,

saujelę tikrų
stengiasi įvesti

kuria
iš-

Dabartinė 
piktinasi visi 
skiriant mažą 
jos pasekėjų; 
žiauriausią reakciją ir perse
kioti yisU&įfcu nepritariančių^.

Trečios dienos lapkričio rin
kimai parodo, kokio smurto 
griebiasi konservadorine val
džia, neviem tik kruviną smur
tą vartodami prieš savo opozi
cines partijas, kaip tai radika
lus, bet ir žiauriausiai pulda
ma revoliucines darbininkų or
ganizacijas, o ypač komunis
tus. v

2 d. lapkričio užpultas Ko
munistų Partijos lokalas, Pi- 
neyroj, ir suareštuota 39 dar
bininkai, kurie ten buvo susi
rinkę. 7 d. lapkričio, Remedios 
de Escaladoj, užpultas gelžke- 
liečių susirinkimas, kuris buvo 
sušauktas su tikslu paminėti 
18-kos metų rusų revoliucijos 
sukaktuves, kame sulaikyta

150 asmenų, jų tarpe nemažai 
ir moterų. Sulaikymas 11 stu
dentų ir jų nugabenimas į 
specialę prieškomUriistinę sek
ciją, sulaikymas 32 streikuo
jančių stiklo darbininkų ir 
masiniai areštai streikuojančią 
mūrininkų, rodo, kad dabarti
nė valdžia jau visai randasi 
keblioje padėtyje ir baigda
ma savo gyvenimo dienas grie
biasi reakcionieriškiausių prie
monių savęs palaikymui.

Reikalinga kuoskubiausiai 
jungti visas jėgas 
mui prieš reakciją, 
klasės teises.

jas išmislija čielą litaniją ir 
nori ją prikergti Komitetui, 
kad išsaukus neapykantą vie
nų narių prieš kitus, kurie re
mia kalinius be ideologinių 
skirtumų.

Iš savo pusės prašyčiau, 
Komitetas imtų griežtų prie 
monių neleisti naudoti sav 
Vardą provokaciniams tikslams 
ir kiršinimo propagahdki.

Kottiiteto Nary*.
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“LAISVES” BAZARAS
atsispyri- 
už darbo

Komunis-
Ri-

Policijai užpuolus 
tų Partijos lokalą, g-vėj 
vadavia 635, Pineyro j ir sua
reštavus 39 darbininkus, jų 
tarpe ir laikraščio “Rytojaus” 
perdėtinį, neš prie minimo lo- 
kalo buVo atidaryta ir “R.” 
administracija. Laikinai “Ry
tojus” pasilieka be viešos ad
ministracijos. Visais reikalais 
kreipkitės per darbininkų or
ganizacijas,.© provincijų drau
gai ankstybesniais antrašais.

Lietuvių Darbo Skaldytojai
Būdamas Komiteto Lietuvos 

Socialiams Kaliniams šelpti 
nariu negaliu nutylėti prieš tū
las bjaurias provokacijas, ku
rios tiesiog nukreiptos prieš 
KLSKš, kad jam pakenkus 
arba jį išardžius.

“D. Tiesoj” Nr. 151, koks 
tai Rep. nesąžiningai ir pro
vokaciniai informuoja apie 
Komiteto posėdį ir jo nutari
mus, kur sako: “Komiteto na
rys X pasiūlė visą eilę adresų, 
tačiau pasirodė, kad jo visi 
pasiūlyti adresai esą bolševikų

Man pačiam būnant šiame 
susirinkime ir einant sekreto
riaus pareigas, pasiūliau Visą 
eilę antrašų, kuriuos visi pa
tvirtino, išskyrus “Laisvosios 
Sąjungos” atstovą. Be to, kaip 
žinant Lietuvoje reakcinę pa
dėtį, kame varžomas socialių 
kalinių šelpimas, jiems perda
vimas maisto ar ko kito ir an
tra, kad Komitetas šelpia visus 
socialius kalinius be išimties, 
todėl ir negali būti varžomas 
pinigų persiuntimas ir del le
galesnių veikimo sąlygų, kitų 
organų, kurie šelpia kalinius, 
priimtas Ex kalinio pasiūly
mas siųsti pinigus jo nurodytai 
draugijai. O demogogijų virė-

------------------------------------- ------------- Btiš ----------------------------------------------- —
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Sausio 24,25 ir 26 (January), 1936 
“LAISVES” SVETAINĖJE

427 Lorittiei* St. Brooklyn, N. Y’
Šis Bazarfts Yra Ketvirtas iš Eilės ir Jis Bus

JUBILĖJINIS BAZARAS1
Sukanka 25 metai, kaip leidžiama “Laisvė.” Tad 
skirdami bazarui dovanas žinokime, kad duodame 
jubilėjiniarrt bazarui ir duokime atmintinas dovanas.

Laike Bazaro Vakarais Bus Šokiai
ĮŽANGA TIK 10c asmeniui

Norint padaryti gerą bazarą, reikia dapirkti daiktų 
prie dovanotųjų. Todėl labai reikalingos 

piniginės dovanos.

“laisVės” išlaikymas yra reikalas visos
AMERIKOS PIRMEIVIŠKOSIOS VISUOMENĖS

“Laisvė” gina reikalus visų stambaus kapitalo spau
džiamų žmonių. Ji gina darbininkų reikalus jų sun
kiose kovose už geresnes darbo sąlygas ir augštesnes 
algas; ji gina profesionalų, smulkių biznierių ir far- 
rherių reikalus, kuriuos irgi sunkiai spuadžia stambu
sis kapitalas. Užtat kaip darbininkai, taip profesio

nalai, smulkūs biznieriai ir farmeriai privalo 
rūpintis palaikymu “Laisvės.”

EIKIME VISUR IR IŠ VISŲ PRAŠYKIME 
BAZARUI DOVANŲ

Eikime ir pas darbininkus ir prašykime bazarui do
vanų. “Laisvė” yra visos Amerikos pirmeiviškosios 
visuomenės laikraštis. Tad bazarui dovanų laukiariie 

iš visos Amerikos.

■»—* -

Nefjasivėluokite Užsisakyti 1936 m. Lietuvių Sovietinės 
Literatūros, Politikos ir Visuomenės Mokslų Mėnesinį 

Darbininkų Žurnalą

“PRIEKALAS”
“PRIEKALAS” ypatingos domės kreipia vystymui ir auklėjimui lie

tuvių proletarinės literatūros. Jame telpa eilės, apysakos, vaizdeliai ir 
aprašymai, vaizduojantieji SSRS darbininkų ir kolchozninkų gyve
nimą ir atsiekimus, Lietuvos ir kitų kapitalistinių šalių darbininkų ir 
vargingųjų valstiečių gyvenimą ir kovą.

“PRIEKALAS” plačiai nušviečia socialistinę SSRS statybą, kapi
talo šalių gyvenimą, rašo visais aktualiais proletarinės literatūros ir 
politikos klausimais.

Tat

License L-1370 Tel. Štagg 2-2996
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IŠSIRAŠYTI “PRIEKALĄ” Ifc 
' visais reikalais kreipkitės

MOSKVA
Izdatelstvo Inostranyth 

rabočiėh v SSSR.
RED. “PRIEKALAS”

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKĖLB1MU, GAUS UŽ 
NUPIGINTĄ KAINĄ

nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt.

Šis didelis nupiginimas tik trumpam 
laikui, tuojau naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimer Street Brooklyn, N* Y.
Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetaines

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

rioms parems degtinių, kreipkitės paą mus. ,

“PRIEKALO” KAINA:
SSRS:

Metams — 3 rub. 60 kap.
6 mėh.—1 rub. 80 kap. 
atsk. egz.—30 kap.

ŠIAURĖS AMERIKOJE, 
PIETŲ AMERIKOJE, 

ANGLIJOJE IR KITUR
Metams—Į doleris 
6 mėn.—50 centų, 
atskiras egz. — 10 centų.

Amerikoj “Priekalų” galima 
išsirašyti per “laisvę.

Whi»k»y A Blend 
į\ su snuiHT

■■ Jii'.tJinihV't,.,., '

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

rOiies ir pilnas svoris—20D0 svarų 
tonas, tai legališkas svoris. Prista
tome greit j jūsų namus. Praiom* 
ĮBitemyti adresų ir telefonu.

Telefoduokite: Evergreen f-1161
Arba užeikite pasikalbėti | ofisų 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St./ Brooklyn, N. Y

Painters anti Carpenters
Taisome ir maliavojamė ndmūš is vidaus ir ii Įdūko 

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

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

Tel.: FoKerOft

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIĖTUVlŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Telefonai: EVergreen 7-1661
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Kodėl Mes Tapome Pionieriais ?
Šis rašinys buvo gautas per “Priekalą” 

jau pora metų atgal; delei tam tikrų prie
žasčių mes jo negalėjome sunaudoti anksčiau, 
bet jis savo vertės nepraranda ir dabar.— 
•**£” Red.

Mes gyvenome dvare (man buvo 6 m., 
broliui 5 m. amžiaus), pas vieną dvarinin
ką. Tėvas su motina dirbo nuo tamsos 
iki tamsos. Mes baisiai norėdavome val- 
'!*yt per dienas likę namie ir laukdavom 
akare sugrįžtant tėvam. Taip diena iš 
.ienos slinko, bet kasdien blogyn. Anks
tau jeigu dar palikdavo duonos iki va
liai, vėliau motina ir duonos palikdavo 
mažą gabalėlį. Sakydavo, kad duonos 
trūkstam, daug nevalgykite. Kojas mes 
vasarą neaudavome. Tik žiemą dideliuo
se šalčiuose mama pasiųdavo nagines iš 
skūrelių išbėgt laukan. Vieną dieną pas 
tėvą tėvą susirinko grįčion kiti kume
čiai. Ir daug kas kalbėjo, kad bloga gy
vent. Vieni sakė: Kad reikėtų prašyti 
pono, kiti kad nereikia prašyti. Bet tė- 
/as atsistojęs lig bardamos ant jų pasa
ite. -Mes nieko negausime prašydami, 
reikalaut reikia, skelbt streiką, žodis 
streikas mums buvo žodis naujas. Neži
nojome, ką jis reiškia. Vienas darbinin
kas pradėjo sakyti, kad reikia dirbti eiti, 
juk rugiai byra, jeigu nedirbsime, strei
kuosime, tai ir mums valgyt nebus ko. 
Nuo to laiko mes supratome, ką reiš
kia, streikas. Už kelių dienų. Atsime
nam, kad buvo šventė. Rytas dar tik švi
to. Tėvas gulėjo lovoj. Mama virė barš
čius, mes lakstydami paskui prašėme 
valgyt. Taip kvepėjo barščiai nuo kva
po ir norėjos valgyt. Kaimynas įėjęs 
su tėvu vėl kalbėjo apie streiką. Tik 
staiga kaimynas pažvelgęs per langą su
šuko: žiūrėk, kįek daug policijos važiuo
ja, ir staiga per duris išbėgo laukan žiū
rėt. O tėvas šoko iš lovos griebia pluoš
tą laikraščių ir padavė motinai. Motina 
spruko į virtuvę su pluoštu laikraščių, 
bet tuo tarpu susigrūdo pilna trioba 
policininkii su brauningais rankose rėk
dami: “Rankos augštyn!” Puolė prie mo
tinos ją stūmė iš virtuvės, ji parvirto. 
Mes baisiai nusigandome; tėvas stovė
jo iškeltomis rankomis, motina sukru
vinta gulėjo ant žemės. Paskui pradėjo 
jieškoti po visą triobą. Viską vertė, jieš- 
kojo. Paskui liepė tėvui rengtis ir išsi
vežė. Vieną kartą atėjo dvarininkas mo
tinai pasakė, kad butas turi būti ištuš
tintas. Man tokių komunistų nereikia. 
Motina pasakė, kad iš buto neisime. Dva
rininkas, supyko, trenkė į duris ir pasa
kė: “Pamatysime”. Mes visgi išsikėlėm 
į kitą dvarą. Gyvent dar sunkiau pasi
darė. Mes klausdavome, kada grįš tė
vas; motina tik verkė, sakydama neži
nau. Praslinko ilgas laikas. Motina par
ėjo nuo tėvo iš kalėjimo labai apsiver
kus ir pasakė, kad nuteisė tėvą ant pen
kių-metų kalėjimo. Mes klausėme už 
ką. Ji atsakė už tai, kad prašė jis duo
nos del jūsų.

Vieną kartą mumis nusivedė į kalėji
mą, ant pasimatymo. Kalėjimas buvo di
delis, augštas, raudonas; languose matė
si geležinės grotos. Prie didelių geleži
nių vartų stovėjo būrys žmonių su venz- 
deliais. Mes su motina ir atsistojome jų 
tarpe, Ilgai prastovėjome eilėj, staiga at
sidarė geležinės durys ir suleido mus į vi
dų. Dar keletą geležinių vartų praėjome 
ir susėdome į kambarėlį, kur mumis sky
rė išpainiota vielomis siena. Už kiek laiko 
ir tėvą atvedė. Jis buvo baltas, išblyškęs, 
vos galėjome pažinti. Tuojaus vienas poli
cininkas atsistojo tarpe mūsų ir tėvo. Per
davė duonos šmotą ir cukraus ir skar
malus grąžino motinai. Ir liepė baigti 
kalbėti, vesdamas tėvą atgal kalėjiman. 
Mums buvo labai liūdna. Mes manėme, . 
kad leis kartu namo, bet vieni grįžome 
namo. Daugiau mes nei nematėme tėvą, 
nes jį išvežė toli nuo mūsų, tik gaudavo
me laiškus. Pas mumis nepažįstami dar
bininkai atnešdavo mums drapanėlių se
nų ir kokį kartą bačiukus. Mama saky
davo, kad ir duonos jie atneša. Po jų iš-k 
šjimo, mama duodavo iki sočiai duonos 
žvalgyti ir zupės gardžios išvirdavo.

Ilgą* laiką mes taip vieni gyvenome, 
ieną kartą mama pasidarė linksmesnė 

sako: Žinote ką, už dviejų savaičių 
vevas parvažiuos. Mes linksmai šokinė
jome ir darėme planus, kaip jį sutikti. 
Mes jau dideli užaugome, jis mūs nepa
žins, klausėme motinos, štai ir diena,

katroje reikia grįžti tėvui ir mes anksti 
sukilome ir visą laiką žiūrėjome į tą pu
sę, iš kur tėvas grįš. Kad mūsų nepažin
tų, sukvietėm kaimynų vaikų daug. Stai
ga per kalną pamatėme su ryšeliu einant. 
Motina patvirtino, kad tai tėvas. Mes 
visi leidomės sutikti. Greitai prisiarti
name, apstojame. Tėvas žiūrėjo į mu
mis, į visus ir pirmiausiai pabučiavo kai
myno vaiką. Mes pradėjome kvatoti, 
kad mūsų nepažino. Jis staiga pabučia
vo mumis visus esančius vaikus ir išė
męs iš ryšulėlio davė mums saldainių 
visiems. Ir taip pradėjome gyventi kar
tu.

Praslinko kiek laiko. Vieną vakarą at
bėgo vienas darbininkas uždusęs. Priėjo 
prie tėvo ir staiga suriko. “Žinai, ką? 
Fašistai paėmė valdžią, areštuoja dar
bininkus ir šaudo juos. Bėgk greičiau, ir 
tave areštuos.” Vėliau pas tėvą susirin
ko daugelis darbininkų. Jie tarėsi, kal
bėjo tarp savęs. Bet mes mažai ką su
pratome. Mes žinojome, kas tai komu
nistai, nes tankiai mumis tuo vardu va
dindavo dvarininko užveizda. Užklausus 
mamos, kas tie komunistai, mama atsa
kydavo, kad tai esą darbininkai. Dabar 
sužinojome. Tai fašistai darbininkams 
priešai, mat, jie šaudo darbininkus. Ant 
ryto vėl pas mus pribuvo policijos ir ne
rado tėvo namie. Visi nubėgo dvaran, 
kur tėvas dirbo, atsivarė ir vėl išsivežė. 
Tėvą, išvežus visi darbininkai kalbėjo su
sirinkę pas mamą. Vieni sakė, kad ne
reikėjo duoti areštuoti, kiti vėl kitaip. 
Motina ir mes iš pradžios verkėme, nes 
dauguma darbininkų kalbėjo, kad visus 
areštuotus šaudo. Mama nueidavo mies
tan, nieko nesužinojus, grįždavo, pasi
matyt neleisdavo. Vieną kartą laišką 
gavome. Tėvas rašė, kad esąs išsiųstas į 
lagerius. Mės tėvui esant lankėme mo
kyklą. Areštavus tėvą, vėl tas dvarinin
kas išmetė mumis iš buto. Gavome butą 
pas vieną darbininką ant kampo miške 
sulūžusioje bakūžėje. Žiemos buvo baisiai 
šaltos. Vasarai atėjus, mes abudu su bro
liu išėjome ganyt galvijus pas buožę. 
Man buvo 10 m., broliui 8 metai, nes mo
tina neturėjo kuo mus maityt. Buožė 
buvo žiaurus. Anksti keldavo. Valgis 
blogas buvo. Ir kai kada sumušdavo.

Vieną kartą, kuomet jau vasara bai
gėsi, buvo graži diena. Pamatėme, kad 
koks tai vyras eina tiesiai ant mūsų. Ar
čiau priėjus, pažinome savo tėvą grįžtant 
iš lagerių. Sugrįžęs iš lagerių, tėvas, 
beveik kiekvieną dieną vakare dejuoda
vo, kad niekur negali gauti darbo. Ir 
tankiai pas tėvą atjodavo policininkai irr 
klausinėdavo visų darbininkų, kur dirbo 
ar vakare namie. Kai kada ir mūsų 
klausdavo apie tėvą, bet mes nieko ne
sakėme arba liežuvį parodydavę, nubėg
davome miškan. Vieną naktį jau buvo 
šalta žiema, mes jau iš buožės buvome 
sugrįžę namie. Tėvas, nors darbo netu
rėjo, bet dvaro kumečiai tėvui atvežda
vo bulvių, miltų. Ir visuomet viens tan
kiai ateidavo pas tėvą. Jis sakydavo tė
vui, jei neturi, tai sakyk, dalysimės pu
siau, kol gausi darbo, juk jeigu neturi, 
tai vis per mumis. Po kiek laiko, 
vieną naktį tėvas ilgai nemiegojo, ko tai 
laukė. 'Mums ir buvo įdomu, ko jis lau
kė.

Tik biskį pradėjo užmigti, staiga pa
sigirdo bildesys į duris ir balsas tėvo pa
žįstamo kaimiečio: “Bėgk, žvalgyba.” 
Tėvas šoko iš lovos, griebė burnasą, be 
kepurės basas lėkė pro duris laukan. Bu
vo dvylikta valanda nakties. Po tėvo 
išbėgimo už kelių minutų susigrūdo žval
gyba vidun ir pradėjo klausti, kur tė
vas? Motina sakė, kad tėvas darbo , išė
jęs jieškoti ir negrįžo. Mes tylėjome. 
Žvalgyba atkišo brauningus, grąsino nu
šauti, jei nesakysim. Liepė rengtis va
žiuoti kartu. Motiną stumdė kumštimis. 
Bet kaip motina taip ir mes nesakėme. 
Tik užpuolus jiems ant motinos, mes 
abudu visa gerkle šaukėme. Tuomet žval
gyba puldavo ant mūsų. Taip keletą die
nų kankino atvažiuodama žvalgybą nak
timis. Ateidavo ubagais kokie tai žmo
nės ir klausdavo mūsų ar nežinai tėvo 
ir jis norįs pasislėpti ir jį policininkai 
gaudo. Mes niekuomet nieko nesakė
me, nes mama uždraudė niekam nieko 
nesakyti, nors žinojome, kad tėvas ran
dasi pas vieną mažažemį. Daug kartų 
naktimis atvažiuodavo autobusu žvalgy
ba ir stumdydavo mus naktį, išveždavo

Lietuviai Delegatai Turės Specialę Sesiją 
Prieškariniame Kongrese, Clevelande

Dar Yra Laiko Išrinkti Delega
tus Į Kongresą prieš Karą ir 
Fašizmą, Kuris Įvyksta Cleve- 

lande, Sausio 3-4-5 Dienom, 
1936 Metais.

CHICAGO, Ill.—Nacionalio 
Lietuvių Veikimo Komiteto 
sekretorius gavo laišką iš 
Amerikos Lygos Prieš Karą ir 
Fašizmą, kuriame tos Lygos 
sekretorius P. M. Reid, tarpe 
ko kito, rašo sekamai:

“Taip, mes sudarysime 
sąlygas, kad lietuviai dele
gatai galėtą atlaikyti savo 
specialę sesiją Trečiam Na- 
cionaliam Kongrese Prieš 
Karą ir Fašizmą.

“Mes taipgi užtikriname 
jumi, kad vienu svarbiausiu 
punktu Kongreso dieno- 
tvarkyje bus klausimas Lie
tuvos nepriklausomybės ir 
apgynimas Klaipėdos Kraš
to nuo Hitlerio. Šis klausi
mas, kaipo vienas pavojin
giausią punktą pradžiai ka
ro Europoj rūpi netik lietu
viam, bet ir visiems karo ir 
fašizmo priešam. Tad aiš
ku, kad Klaipėdos likimas ir 
Hitlerio žvanginimas gink
lais bus Kongrese svarstoma 
visą tautą delegatą bendrai.

“Mes labai Įvertiname 
Amerikos lietuvią susidomė
jimą šiuo Kongresų ir tiki- 
mėsi, kad lietuvią delega
cija sudarys žymą nuošimtį 
delegatą.

“Paul M. Reid, sekreto
rius Amerikos Lygos Prieš 
Karą ir Fašizmą.” 

Akivaizdoje šių faktų, mū
sų lietuvių organizacijos pri
valo dar smarkiau pasidar
buoti, kad kuodaugiausiai pa
siųstume delegatų į šį istorini 
Amerikos liaudies kongresą.

Daugelis organizacijų 
išrinko delegatus. Kitos 
renka pavieniais arba po 
lias susidėjusios krūvon,
rios kolonijos toliau nuo Clė- 
velando, paaukoja kiek delei 
padengimo lėšų ir savo linkė
jimais ir sveikinimais užgiria 
Kongresą. Per Nacionalį Lie
tuvių Veikimo Komitetą pri
siuntė Kongresui aukų ALDLD 
161 kp. iš Seattle, Wash., $5 
ir LDS. 19 kp. iš Elm Grove,

jau 
dar 
ke- 
Ku-

Išrinkus delegatus, organi
zacijos privalo greitai pasiųsti 
jų mandatus į Lygos raštinę 
sekamus adresu :

American League Against

War and Fascism 112 E. 19th 
Str., New York, N. Y.

Laiko jau nedaug. Kongre
sas įvyksta sausio 3, 4 ir 5 die
nom, 1936, Cleveland, Ohio. 
Kiekviena organizuota grupė 
gali rinkti mažiausia bent vie
ną delegatą. Norint pasiųsti 
daugiau delegatų iš didesnių 
organizacijų, galima rinkti po 
vieną nuo kiekvienų 250 narių.

Registracijos mokestis bus 
po 50 centų nuo kiekvieno de
legato. Kas liečia kelionės 
lėšų, veik iš visų didžiųjų 
Amerikos centrų yra parūpin
ti specialiai traukiniai arba ‘ 
busai. Lėšos visiems prieina
mos. Pavyzdin :

Iš New Yorko, specialiu 
traukiniu, kuris išeis sausio 2 
dieną 7 :40 vai. ryte, iš Jersey 
City stoties, delegatams tikie- 
tas lėšuos į abi pusi tik $13, j 
o svečiams $14.

Iš Chicagos specialis trau
kinys išeis 2 d. sausio, 1:30 
vai. po pietų iš LaSalle Street 
stoties. Kelionė j abi pusi: 
delegatams $7.25, o svečiams 
$8.25.

Būtų geistina, kad išrinkus 
delegatus praneštumėt Nacio
nalini Lietuvių Veikimo Komi
tetui žemiau paduodamu ant
rašu.

—L. Jonikas,
116 S. TTalsted Str.

Chicago, 111.

Tel. Virginia 7-4499

Barry P. Shalins
(ŠAL1NSKAS)

Lietuvis Gr abortus
Suteikiam garbingas laidotuves 
nepaisant kaštų. Turime puikiai 
įtaisytų pagrabaih patalpų, pa

prastai vadinamų koplyčių.

84-02 JAMAICA AVE.
Prieš Forest Parkway, 

| Woodhaven, L. L, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
(Undertaker)

Vedu šermenis ir palaidoji! tin
kamai ir už prieinamų kainą.
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė. 
(Arti Marcy Avenue) 
Brooklyn, N. Y.

ant kelio ir vėl paleisdavo. Mes vėl grįž
davome namo. Prie ko buvome ir pripra-

Paskui sužinojome, kad tėvas Latvi
joj gyvena. Motiną pašaukė tardytojas 
ir klausė, kur randasi tėvo ginklai ir li
teratūra. Motina atsakė: nežinau. At
ėmė iš jos pasą ir sakė, atiduosiu teis
mui. Vieną dieną motina susirinko vi
sus skarmalus į krepšį, paėmė mus, ir 
nuėjom miestan. Sulipome autobusan ir 
važiavome visą dieną. Mama sakė: va
žiuosime Latvijon. Iš autobuso išlipome 
netoli tokių krūmų. Mes sekėme paskui 
motiną per laukus, krūmus ir suėjus 
tankiuose krūmeliuose, motina paaiškino, 
kad čia reikės eiti iš lėto, kad pereiti Lat
vijon, nes gali areštuoti, čia stovi polici
ja. i .

Motina nešė ant rankų dviejų metų 
sesutę ir ryšį drapanų ir maisto. Mes 
ir nešėme mažus ryšelius. Ėjome tykiai, 
išlengvo, apsižvalgydami į visas puses. 
Staiga pamatėme kareivį, einantį mažu 
keliu su šautuvu. Tai buvo rubežius. Mes 
užsitraukėme už tankių krūmų, laukė- 

\ me kol toliaus nueis. Nuėjo jis toliaus. 
Mes kaip vienas šokome iš krūmų ir, per
šokę mažą sukastą ravelį, pamatėme bal- 
tai-raudonai dryžą stulpą. Tai buvo Lat
vija. Toliaus paėjome, sutikome ir tėvą, 
kuris mus atvažiavo sutikti. Paėję apie 
10 kilometrų, radome gelžkelį, sėdome 
traukinin ir atvažiavome Rygon, kur tė
vas dirbo prie garlaivio uoste. Netoli

Tik Geri Gėrimai 
Tinka Kalėdoms

Jums nėra reikalo daug pinigų išleisti geriems 
gėrimams, jeigu pirksite degtinę ir vyną

MANHATTAN LIQUOR STORE
264 Grand Street kamp. Roebling St. Brooklyn, N. Y.

DIDŽIAUSIA PIGIAUSIOMIS KAINOMIS 
DEGTINĖS KRAUTUVĖ BROOKLYNE

Štai kai kurios degtines pigiomis kainomis:

Old Manhattan Straight Whiskey 

59c pt., $1.15 kvorta

Penna Straight Rye Whiskey 

Sugar Creek 69c pt., $1.29 kv. 
Silver Stallion 79c., $1.49 kV.

OLD AMERICAN BRAND
Straight Rye Whiskey 

98c pt., $1.89 kv. 
Hunter Baltimore Rye $1.47 pt.

Wilkens Family ....98c pt., $1.93 kv. 
Old Quaker............ $1.09 pt., $2.09 kv.
Mayflower.............. $1.19 pt., $2.34 kv.
Green River.............$1.23 pt., $2.39 kv.
Three Feathers Blue label $1.39 pt., 

$2.68 kvrirta
Seagram 5cr..........  $1.42 pt., $2.76 kv.
Colvert Special .... .$1.34 pt., $2.59 kv.

Tikras Kalifornijos Vynas: 
Port, Sherry, Muscatell 39c bonka (5th) 
3 bon. už $1.00 pusė gal. 79c. Gal. $1.49

IMPORTUOTA LIETUVIŠKA DEGTINĖ
NEPAPRASTAI ŽEMOMIS KAINOMIS
Dovanokite savo draugui geros degtinės bonką 
Kalėdoms. Jeigu pirksite Manhattan Liquor 

Store tikrai žinosite, kad gera
Saugokitės Padirbimų! . (

MES ESAME LEGALIŠKA {STAIGA

Krautuvė bus atdara per Kalėdas ir per Naujus Metus.

CHARLES UP TO-DATE 
BARBER SHOP
K. Degutis Savininkas

PLAUKŲ 25c
KIRPIMAS "

SKUTIMAS 15c
Prielankus
100 Union Ave., Brooklyn
Tarp Ten Eyck ir Maujer Sts.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

Patarnavimas

uosto gyveno. Tėvas tankiai sugrįždavo 
iš uosto negavęs darbo. Tada jis eidavo 
jieškot kur malkų pjaut, stencelių skus
ti, kur eidavome visi dirbti. Mes baisiai 
su broliu pavargdavome ir vakare taip 
norėdavome valgyti. Duona net kve
pėdavo, kaip eidavome pro krautuvę, o 
pinigų nebūdavo nupirkti, nes visai ma
žai uždirbdavome.

Mes susipažinome prie darbo su kitais 
darbininkų vaikais, kurie buvo pionie
riais ir pradėjo mus nusivesti į savo su
sirinkimą. Mums taip patikdavo, kada 
kalbėdavo apie darbininkus, kaip jie ne
valgę, nuplyšę, o dirba, o buržujai ne
dirba ir kaip kiaulės nutukę. Mes labai 
nekęsdavome buržujų. Už tai buržu
jai mūs nekęsdavo; jie neduodavo mums 
butų susirinkti. Policininkai ateidavo 
tikrinti, ką mes dirbdavome. Mes su bro
liu tuoj pastojome į pionierius.

Tėvas parnešdavo atsišaukimų nuo 
darbo, o mes su broliu nubėgdavome į 
darbo vietą, kur dirbo darbininkai, pri
klijuodavome ir ant gatvių. Kai kuriems 
į rankas išdalindavome. Mums tėvas ir 
darbininkai sakydavo atsišaukimus duo
ti tik darbininkams, o jei kas klaustų, 
sakyti, kad radome.

Štai mūsų keliai į pionierius.
Kumečio vaikai,

Kostas, 13 metų, 
Vacis 12 metų.

Leningradas 5. VIII. 32 m.

grupių ir pavienių: 
Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 

amerikoniškais.
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavoju Įvai
riom spalvom.

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway512

ir Stone Avė., tarpe Eastern Park
way ir Chauncey stočių BMT Line 

BROOKLYN, N. Y.
Tel.: Glenmore 5-6191

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos 
S Gydoma Kraujo

N e n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
žarnų L i g os, 
Mėšlažamės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų). No
sies, Gerkles, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai. Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
jau nesuprantamų nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.

Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai.
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

>•
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LIETUVOS ŽINIOS
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(300-301)

F. Kubilis.

da- 
da-

K. Peslis.
(300-301)

S. Jasilionis.
(300-301)

turi savo visus planus išdirbus.
Komisija.

(301-302)

apsvarstymui, bus 
nauja valdyba 1936 me-

M. P. Komitetas.
(301-302)

Sekr. K. Rušinskienė.
(300-301)

L. K. Bintas.
(301-302)

LAWRENCE, MASS.
ALDLD 37, kp. metinis susirinki- 
ne* iwlra orini in in. 22' d o'riinrbzin. •

Puslapis Septintas
............

Lietuviai Boksininkai Pra
kišo Baltijos Turnyre

“L. ž.” (gruodžio 4 d): 
turnyras gerokai apvylė 
sporto visuomenę. Kai 

jų ne tik neįstengė rim-

boksininkų būklę, 
pastaruoju laiku 

nepavydėtina. Ne 
ir kiti esame tai 
deja. . . šioj srity j 
dirbama. O kad

Gruodžio 2 d. Kaune pasi
baigė Antras Baltijos Boksi
ninkų turnyras. Apie tai skai
tome

Šis 
mūsų 
kurie
čiau priešintis, bet pralaimėjo 
rungtynes nokautais. Tat ir ne
nuostabu, kad iš 16 susitikimų 
laimėta mūsiškių vos vienas 
(Misiūno prieš latvį Niemansą 
papunkčiai) ir 4 baigta lygio
mis. (Paukenino su estu Se- 
longu ir latviu Klezbergu, o 
Knašo —su estu Reinu ir lat
viu—Litchensu). Visi kiti susi
tikimai pralaimėti. Kokios gi 
yra tokio pralaimėjimo prie
žastys ?

Į šį klausimą nesunku atsa
kyti kiek iš arčiau pažįstan
čiam mūsų 
kuri ypač 
yra tikrai 
kartą mes 
kdnstatavę, 
per mažai
taip ištikrųjų yra, tai rodo ir 
tas faktas, kad šiam turnyrui 
buvo pasiruošta labai menkai.

Mūsų komanda sudaryta, 
matyti, “ant greitųjų.” Jos su
dėty matėme ir tokių, kurie 
dar kartą parodė, jog jie ne
tinka (pav., Jožinas, Kabals- 
kis, Jacunskas), kitiems trūko 
ištvermės ir patyrimo, jau ne
kalbant apie aukštesnę techni
ką.

Pirmą* vietą visai pelnytai 
pasiėmė estai, didele pergale 
iškovoję Baltijos turnyro meis
terio titulą. Taip pat 6 jų at
skirų svorių boksininkai iško
vojo Baltijos meisterių titulus: 
gaidžio sv. Kaebi, plunksnos 
sV.—Seeberg, pusvid. sv.—Ka
pustin, vidutiniam sv.—Reinke, 
pussunkiam Selung ir sunkiam 
sV.—Reino.-

Visa estų aštuoniukė pasi
rodė gerai užgrūdinta ir tech
niškai bei taktiškai išlavinta.' 
Ji už mūsiškius ir dalinai už 
latvius yra visa klase aukštes
nė.

syti ir tt. Moterys tuoj pasklei
dė kalbas, kad Dogelis tuo- 
ksiąsis su mokytoja. Kadangi 
kai kurios moterys tų sutuok
tuvių nenorėjo, tai pasiskundė 
kun. Dogeliui. Kan. Dogelis 
pasiūlė įteikti skundą tėvų su
sirinkimui ir švietimo ministe
rijai. Nustatyta, kad kan. Do
gelis sustatė skundo šv. min- 
jai tekstą ir jį įdavė savo gi
minaičiui seniūnui J. Šaukliui 
surinkti parašus. Seniūnas 
vaikščiojo po kaimą rinkda
mas parašus, bet pasirašan
tiems skundo tekstą kitaip aiš
kino. Sužinojęs apie tai apskr. 
viršininkas įsakė nuov. virš, 
dalyką ištirti. Policija padarė 
kvotą ir skundą atėmė. Tada 
kan. Dogelis pats kreipės į 
šviet. mln. ir įteikė savo vardu 
skundą. Kaip pirmame, taip ir 
antrame skunde buvo tvirtina
ma, kad Milaičių mokytoja 
tvirkinanti vaikus, kad jos 
meilužis pamokų metu ateinąs 
į mokyklą, ir tt. Iškelti faktai 
buvo patikrinti ir paaiškėjo, 
kad tai yra gryni prasimany
mai. Tada mokytoja Dogeliui, 
šaukliui ir Kačiušiui iškėlė by
lą už šmeižimą.

Kan. Dogelio gynėjas adv. 
Raulinaitis remiasi kažkur pa
rašytais kun. Tumo žodžiais, 
kad, girdi-, jauni žmonės suė
ję poterių nekalba.

Adv. Sugintas, palaikyda
mas kaltinima, sako, kad ne- 
išmintinga būtų reikalaut, kad 
jauna panelė, gyvendama pro
vincijoj, būtų kaip vienuolė. 
Svarbu tik, kad nebūtų per
žengtos leistinumo ribos. O 
šiuo atveju mokytoja neper
žengus leistinumo ribų.

Teisėjas paklausė adv. Su
gintą, ar jis sutinka, kad kal
tinamieji būtų nubausti sąlygi
niai. Sugintas su tuo suti
ko. Tada teismas paskelbė re
zoliuciją, kad kan. Dogelis, J. 
šauklys ir J. Kačiušis nubau
džiami po 1 mėn. kalėjimo^ 
bet nuo bausmės atleidžiami 
su sąlyga, jei laike metų 
nusikals.

Penktad. Gruodžio 20, 1

kreipės į policija. Policijai tą bes apie Darbo Partijas suvienytose 
r , ... . , " . A , • valstijose. Prakalbos įvyks nedėlioj,faktą tikrinant mergina nuio-22 lLJgl.uodži0j 8 vaL po pielUi Rus. 
dė vieną “Lopšelio” auklėtinį, sian Progressive Hali, 287 Erving 
tvirtindama, kad tai esąs jos'Ave. Įžanga veltui. Kviečiame vi- 
vaikas. Kadangi mergina vai- f’ atlankyti ir išgirsti

® v daugelį svarbių klausimų, kuriuos 
ką pasisavino, tai Lopšelio Iperstatys ir išaiškys drg. Frankfeld. 
administracija vaiką perrašė 
merginos vardu. Bet vaikas 
buvo pamestinukas. Mergina 
sako— “tai aš ir buvau jį pa
metus.” Tačiau . įtarimas vis 
tiek nesumažėjo, nes. prieš ku-1 
rį laiką mergina tėvui buvo 
nusiuntus porą vaiko fotogra
fijų. Lyginant vaiko fotografi
jas su gyvu vaiku buvo matyt, 
kad čia yra ne tas vaikas.

Kauno apyg. teismas eigulio 
skundą panaikint alimentus vis 
dėlto atmetė. Tada jis padavė 
kasaciją Vyr. tribunolui, ku
riame eigulio kasacijos skun
dą palaikė adv. Sugintas. Vyr. 
tribunolas apyg. teismo spren
dimą kasavo ir nutarė bylą 
grąžinti iš naujo spręsti, kvies
ti ekspertus.

Šią bylą jau du kartus 
sprendė apyg. teismas ir vis 
eigulio skundus atmetė, Vyr. 
tribunolas irgi antrąsyk ka
savo.

LAWRENCE, MASS.
Maple Park Bendroves metinis 

susirinkimas įvyks, nedėlioj, 2i2 d. 
gruodžio, 2 vai. po pietų, L. U. Kliu
be. Visi dalyvaukite laiku, nes apart 
svarbių dalykų 
renkama 
tams.

LAWRENCE, MASS.
Lawrence visų draugijų delegatai 

susirinkite L. U. Kliube, 11 vai. ryto, 
nedėlioję, 22 d. gruodžio. Čia bus 
konferencija, ir rezoliucijų komisija 
jau

mas Įvyks nedėlioję, 22 d. gruodžio, 
6 vai. vakare, L. U. Kliube. Visi 
būtinai dalyvaukite, nes tai svar
bus susirinkimas, bus renkama val
dyba 1936 metams.

Organizatorius.
(301-303)

Kaune Byla Prieš Žydę Kre
dito Draugijos Viršininkus

P a t r aukti atsakomybėn 
Kauno žydų centralinės kre
dito bendrovės buvę viršinin
kai—du broliai Sabolevičiai, 
Mejerevičius, Ločanskis ir M. 
Levinas. Jie kaltinami nu- 
skriaudime draugijos bankelio 
ant 120,000 litų. Beveik visi 
buvę pasprukę į užsienį, bet 
buvo suimti ir sugrąžinti Kau
nan.

WORCESTER, MASS.
T.D.A. 13 kp. mėnesinis susirinki

mas jvyks antradienį, 24 d. gruodžio, 
8 vai. vakare, 29 Endicott St. Visi 
nariai dalyvaukite laiku. Taipgi ban
dykite 
metus.

užsimokėti duokles už 1935

Fin. Sekr. D. Lukienė.
(301-302)

nerengti.

Sekretorė.

PRANEŠIMAI Iš KITUR
ne- PHILADELPHIA, PA.

kau-
6<ll

Komisija.
(301-303

LAWRENCE, MASS.
l’hill Frankfeld organizatorius

Los Angeles, Cal. — Mirė 
jau šeštas pašaipinis darbi
ninkas iš tų, kuriuos pašo
vė C. N. Layman, despera- 
cijon įpuolęs bedarbis, pa
varytas iš WPA darbo.

Nubaudė Kunigą Už 
Apšmeižimą Mokytojos

Mergina iš “Lopšelio” 
Pasisavino Kūdikį

Bus diskusijos bendro fronto klau
simu gruodžio 22 d., 2 vai. po pietų, 
735 Fairmount Ave., Phila., Pa. Dis
kusijas rengia Lietuvių K. Frakcija 
ir LDD 12 kp. Tad visi kuo skaitlin
giausia dalyvaukite minėtose disku
sijose.

NEWARK, N. J.
Sietyno Choras rengia vakarienę, 

kuri atsibus 23 d. vasario, Feb. 1936. 
Tad choras prašo kitų organizacijų 
Newarke ir iš apielinkės nieko tą 
dieną

MINERSVILLE, PA.
A.L.D.L.D. 14 kp., metinis susirin

kimas įvyks nedėlioj, 22 d. gruodžio, 
7 vai. vakare. Visi nariai malonėkite 
dalyvauti, nes turim daug svarbių da- 
ykų apsvarstyti.

EASTON, PA.
Svarbus masinis protesto mitingas 

rengiamas pirmadienį, 23 d. gruodžio, 
C.L.U. svetainėje,' -214 Northampton 
St. Prakalbų tema bus: “Kodėl Roo- 
seveltas nukirto bedarbiams pašal
pą?” Taipgi kas bus su tais bedar
biais šiame mieste ir steite kaip bus 
nukirsta pašalpa. Tad visi dirbanti 
ir bedarbiai protestuokime prieš nu
kirtimą tos taip mažos pašalpos.

Bedarbis.
(301-302)

BRIDGEWATER, MASS.
LDS 20 kp. šaukia specialį visuo

menės susirinkimą nedėlioj, 22 d. 
gruodžio, B. P. Kliube, 9:30 vai. 
ryto, čia bus apsvarstymas kiek bus 
galima pasiųst delegatų į Clevelan- 
do Kongresą, kuris įvyks sausio 3, 

ir 5 dd.

MINERSVILLE, PA.
ALDLD 14 kp. metinis susirinki

mas įvyks sekmadienį, 22 d. gruo
džio, 7 vai. vakare, Darbininkų sve
tainėje. Visi nariai privalo dalyvau
ti, nes bus rinkimas naujos valdy
bos.

BINGHAMTON, N. Y.
LDS 6 kp. rengia svarbias prakal

bas drg. J. Ormūnui, kuris Čia kal
bės nedėlioj, 22 d. gruodžio, 2 vai. 
po pietų, Lietuvių svetainėje. Kon
certinę programą išpildys dvieilis 
Aušros Choro Kvartetas, armonistė 
K. Kižiutė ir deklamatorė Žemaitytė. 
Kviečiam visus skaitlingai dalyvaut. 
įžanga veltui.

PHILADELPHIA, PA.
TDA 9 kp. susirinkimas jvyks an

tradienį, 24 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, Liaudies Name, 735 Fairmount 
Ave. Šis susirinkimas bus vienas iš 
svarbiausių metinių susirinkimų, tad 
visi nariai malonėkite dalyvaut ir at
siveskite naujų narių prirašyt. Ne
pamirškite ir duoklių užsimokėt.

Sekr. B. Ramanauskiene.
(300-301)

Gruodžio 3 d. Kauno apyl. 
teiefnas' sprendė kan. Dogelio, 
jo giminaičio seniūno Jurgio 
Šauklio ir Jono Kačiušio by
lą. Bylos aplinkybės tokios: 
kan. Dogelio tėviškėje, Milai- 
čių km. Betygalos v., Raseinių 
apskr., pradžios mokykloje 
mokė p-lė EI. VingeviČiūtė, su 
kuria ėmė draugauti kan. Do
gelio brolvaikis: žiemos metu 
važiuodavo su mokytoja pasi
važinėti, vakarais ateidavo 
pas mokytoją radio pasiklau-

t J '

WORCESTER, MASS.
Su gruodžio 13 diena prasidėjo 

savitarpinio lavinimosi mokykla. 
Visi draugai ir draugės kviečiami 
skaitlingai lankyti. Bus studijuojama 
Komunistų Internacionalo Septinto 
Kongreso Rezoliucijos, pora ALDLD' 
leidinių, taipgi bus praktikuojama ra
šymas korespondencijų.

Mokykla tęsis per gruodžio, sau
sio, vasario ir kovo mėnesius. Visi 
draugai, kurie atsilankė 13 gruodžio, 
pasižadėjo patys dalyvauti ir agituo
ti kitus. Visi draugai turėkit sau už 
pareigą lankyti mokyklėlę. Lavintis 
mums visiems reikalinga. Tad .visi 
pasižymčkit sau visus penktadienius, 
neikit niekur į svečius, negi kitus 
kvieskit pas savę, bet susitarkit su
sitikti mokykloj.

Kviečiam visus lietuvius atšilau 
ir padiskusuot savo gyvenimo klausi
mus.

Skausmų Pečiuose ar Sustirusių 
Muskulų PraKalinimui 

reikalaukit visame pasauly 
pagarsėjusio 
ANCHOR

PAIN. EIPĘLLE R.,
f h v.* m oi: i

PAIN - EXPELLERIO 
kuris suteikia greitą ir tikrą 

palengvinimąi*

U B IT IN
HAMTRAMCK, MICH.

ILD Kazio Giedrio 72 kp. susirin
kimas jvyks penktadienį, 20 d. gruo
džio, Darbininkų Name, 3014 Ye- 
mans St. Visi nariai malonėkite 
lyvaut, nes turim daug svarbių 
lykų apsvarstyt.

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. rengia svarbias dis

kusijas, nedėlioj, 22 d. gruodžio, 2 
vai. po pietų, Lietuvių svetainėje, 29 
Endicott St. Tema diskusijų bus: 
“Kuri partija paliuosuos Lietuvos 

dirbančią liaudi nuo fašizmo jungos.

Te!. StRRg 2-0783 NOTARY
Night Tel. Juniper 5-4912 PUBLIC

Juozas Levandą.
(LEVANDAUSKAS)

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos. • -

Ateikite ir persitikrinkite
107 Union Avenue *

Brooklyn, N. Y.

Prieš kurį laiką viena 
nietė mergina su vienu eiguliu 
susilaukė kūdikio. Mergina iš
kėlė tėvui civil, jieškinį vaikui 
išlaikyti ir teismas iš tėvo pri
teisė alimentų po 30 lt. per 
mėn. iki vaikas 
metų amžiaus, 
alimentus, o 
kūdikį. Eigulys 
nuo Kauno, o 
tarnybą “Lopšelio” 
doje, Marvos dvare.

Vieną gražią dieną eigulys 
gavo , žinių, kad jo sūnus mi
ręs. Jis norėjo pasitikrinti, bet 
motina slepia. Tada eigulys P. Naujosios Anglijos distrikto kai

sulauks 14 
Tėvas mokėjo 
motina augino 
gyveno toliau 
mergina gavo 

prieglau-

M. Zald. 
(299-300)

DETROIT, MICH.
Konferencija prieš Karą ir Fašiz

mą įvyks nedėlioj, 22 d. gruodžio, 
2 vai. po pietų, Rusų svetainėje, 
9219 Russell St. Tikslas konferenci
jos yra kad sudarius Bendrą Fron
tą Detroite. Čia gali dalyvauti ne 
vien tik delegatai bei visokių srio- 
vių organizacijos, bet ir pavieniai na
riai bei draugai gali dalyvauti. Kvie
čiame visus skaitlingai dalyvauti.

Komitetas.
(301-302)

HILLSIDE, N. J.
ALDLD 200 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 22 d. gruodžio, 8 vai. vaka
re, pas drg. Yankauską, 61 Howard 
St. Visi nariai būkite laiku, nes 
apart svarbių dalykų ant dienotvar- 
kio turėsim apsvarstyt vakarienės ir 
“card party” reikalus.

Org. A. Žalienė.
(300-301)

WORCESTER? MASS.
ALDLD 11 kp. susirinkimas jvyks 

nedėlioj, 22 d gruodžio, Lietuvių 
svetainėje, 29 Endicott St., 10 vai. 
ryto. Visi nartai būkite laiku, nes 
bus rinkimai naujos valdybos.

Sekr. J. Bakšys.
(300-301)

Del Kalėdų Šventės, 24to ir 31 mo 
gruodžio dienose, kurios regulia
riai yra moterų dienos, bus vien 

tik vyram. Moterim nebus.

FLUSHING RUSIŠKOS IR TURKIŠKOS

Telephone: Evergreen 8-9/70

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Laidotuvių Direktorius
Išbalžamuoja ir laidoja numiru
sius ant visokių kapinių; par- 
samdo automobilius ir karietas 
veselijoms, krikštynoms ir pa

sivažinėjimams.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Telefohaš: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

fesi joje ir Brooklyno apielin- 
kėj plačiai žinomas. Tik dabar 
Senai dirbąs graborystės pro- 
atidarė savo ofisą ir patarnau
ja balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims, vestuvėms, krikštynoms 

ir kitokioms parems, 
šaukite dieną ar naktj.

423 Metropolitan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

PIRTIS
VISADA ATDARA 
DIENĄ IR NAKTĮ

Garinis kambarys, Turkiškas Kambarys, 
Rusiškas Kambarys, didelis plaukymui 
prūdas, šviežus šaltinio vanduo, moksliniai 

mankštymai, restauracija, barbernė ir 
ir prirengimai miegojimui.

Kaina 50c. dieną ir naktį, bile laiku.
SPECIALES KAINOS PER SAVAITĘ

VYKŲ

Trečiadieniais, 
/jenktadieniais, 
sekmadieniais

DIENOS
Ketvirtadieniai^ 
šeštadieniais . ir 

atdara dieną ir 
ir naktį.

. FLUSHING RUSSIAN AND TURKISH BATHS, INC.
29-31 Morrell St. Kampas Debevoise St. Brooklyn.
Kelrodis: Broadway eleveiteriu išlipkite nat Flushing Ave. stoties, 
Canarsie subway išlipkite ant Montrose Ave. stoties. Bile karu ant' 

Broadway išlipkite ant Flushing Ave. Bushwick Ave. krais iš-*" 
lipkite ant Cook Street.

i 

—

MATTHEW P. BALLAS, Ine.

NOTARY PUBLIC Tel.: STagg 2-5043
4

K

-z •

$150
ar

mažiau

Undertakers and Embalmers t
r

Bieliausko Graborystės Įst
660 Grand St. Brooklyn, N/Y. ,

Lapkričio Rėvoliucijos minėjimas Maskvoj, Raudonojoj Aikštėj. Paveiksle matome 
žygiuojančius maršuotojus, nešančius ilius tracijas to, kas atsiekta laike pereity mėty.

Vaikas Linksmas, jis 
geria “Broncotone”

Jeigu Jūs esate užsišaldę, kosėja- 
te, kenčiate nuo dusulio užgulimų 
užeikite j vaistinę ir nusipirkite 

butelį

“BRONCOTONE”
D-RO L. GRYCZ

Po vieno butelio sunaudojimo, įsi
tikinsite, kaip jis palengvina jūsų 
kentėjimus vidurių apsirgimuose; 
kaip kad sukietėjimas, širdies py- 

kimas, naudokite'

“GASTRITONE”
D-RO L. GRYCp 

Gastritone yra kombinacija iš su
dėties, prirengtos po tiesiogine 
analistiška kontrole pagal daktarų 
receptų. Jis duoda puikiausius re
zultatus kaipo skausmo lengvinto
jas ir gelbsti skilvio virškinimui. 
102 Kent St., B’klyn N. Y.

PRANEŠIMAS BROOKLYNO IR APYLINKES LIETUVIAM!
Pranešama, kad pirmutine Bieliausko Graborystės Įstaiga puikiai įtaisyta: dvi 
plyčios ir vargonai abiejose koplyčiose, del jūsų mylimųjų pašarvojimo.

Gerbiami Lietuviai! Klauskite patys savęs: kodėl 
lietuviškos laidotuvės taip brangios, o pas svetimtau
čius daug pigesnės? Tėmykite, kad ,šitos depresijos 
laikais viskas yra nupiginta. Todėl mes dabartinės 
depresijos laikais suteikiame patarnavimą už daug 
mažesnę kainą; tuo būdu galite per mūsų įstaigą su
taupyti daug pinigų, kurie bus naudingi jūsų kasdie-
Šie paveikslai parodo ką galite gaut už $150 ar mažiau. Tėmykite, ką mūsų įstaiga suteiks už tamstų

niniame gyveime, ir palaidoti savo mylimuosius gra< 
žiai ir pigiai. Mūsų gi patarnavimas bus toks , p?‘ 
rūpestingas ir mandagus, ar tai Mitų už didelę •!“ 
mažą pinigų sumą. O ir tolumas nedaro skirtumo, dėl- 
kainos. Mūsų grabai yra padaryti geriausių ir di
džiausių kompanijų ir iš geros medžiagos.

pinigus.

Tik už $150 Garbingos Laidotuvės
Grabas aptrauktas arba medinis, iš kieto medžio, su 

metalinėmis rankenomis; vidurys išmuštas baltu šilku 
ir paduška to paties šilko; vardo blėtelė. Išviršinine 
grabui dėžė taip pat padaryta iš kieto medžio. Par
vežimas kūno iš ligonines, išbalsamavimas; siutas ar
ba dresė; žvakes, kryžiai ir krėslai, karpetai, palmos 
ir ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (permi- 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža, ir vie
ną automobilį į visas kapines New Yorko miesto apy
linkėj; grabo dėžę nuvežame j kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokių kitų pasirin
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.

Bieliauskas patarnavo daugumai svetimtaučių; patarnaus ir lietuviams, kurie į jį kreiptis 
nuliūdimo valandoj; o patarnavimas bus kuo tinkamiausias ir teisingai. Tel. Stagg 2-5043

Visas metalinis grabas pilnai atidaromas už |2ZS
Vidurys išmuštas blltu šilku ir paduška to paties 

šilko; vardo blėtelė. Išviršinine grabui dėžė taip pat 
padaryta iš kieto medžio. Parvežimas kūno iš ligo- 
ninės, išbalsamavimas ir prižiūrėjimas; siūtas arba 
dresė; žvakės, kryžiai ir krėslai, karpetai, pa 1 mos ir 
ant durų kvietkas. Išimame visus leidimus (pePtai-' 
tus). Suteikiame karavaną, kuriuo grabą veža ir du 
automobilius į visas> kapines New Yorko miesto apy
linkėje; grabo dėžė nuvežama į kapines be mokesčio. 
Koplyčią duodame nemokamai. Visokią kitą pasirffa- 
kimų taip pat galima gauti už prieinamą kainą.
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Organizacinę valdybą suda
ro : J. P. Machulis—pirm., P. 
Montvila ir V. Shabunas—vice BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

džio 27 Bus Svarbios Prakalbos 
Apie Lietuvą, Apie Karą ir Fašizmą

liuosavimui pikietų iki teismo 
reikėjo $6,600 kaucijų. Teis
mas bus pirmadienį.

Moterys Liudijo už Moterį
Kalbės L. Prūseika, D. M. 

šolomskas ir Kiti

e Ęfooklyno ir Apielinkės Lie-j 
tuvių Bendro Veikimo Komite-j 
tas, susidedantis iš eilės vie
tos. lietuvių organizacijų, šau
kia svarbų masinį susirinkimą, 
27 d. gruodžio, Piliečių Kliu-' 
bo salėje, 80 Union Avė.

Šio masinio susirinkimo tik-I 
slas, plačiau supažindinti

Kongreso Prieš Karą ir Fašiz- 
i mą. Kongresas įvyks 3, 4 ir 5 
' dd. sausio, Clevelande. Šis tre- 
'čias iš eilės kongresas bus di- 
• dėsnis ir reikšmingesnis, negu 
pirmieji du. Amerikos Dar-i 
bo Federacijos unijos, įvairios! 

i religinės, kultūrinės, apšvie- 
tos, taikos ir kitokios masinės 
organizacijos renka delegatus 
į tą kongresą. Tas parodo, kad į 
Amerikoj auga spėkos prieš

Brooklyno ir apielinkės lietu-j karą ir fašizmą, 
vius su dabartine padėčia Lie-1 Mes, lietuviai, taipgi turiV I V4O O L4 U tlUclI Vi 11 v pelu Uvlčl j vO, 1 IL uU V Icll) VcV 1 VU 1 1

tuvoj, su didėjančiu pavojum;me pasiųsti savo atstovus į tą | 
pasaulinio karo ir apie augan-! Kongresą. Juk mus taip pat 
tį fašizmo pavojų Amerikoj, paliečia karo ir fašizmo pa- 

kT; Piliečių Kliubo nariai, šv. vojus.
Jurgio Draugijos nariai, Am-
algąmeitų Unijos* nariai, AL- kės Lietuvių Bendro Veikimo 
DLD kuopų nariai, LDS kuo-; Komitetas nusprendė pasiųsti 
pų nariai, žodžiu, nariai visų . iš Brooklyno delegaciją į kon-

• organizacijų, kurios sudaro tą j gresą. Tasai klausimas bus |
Bendro Veikimo Komitetą, ra-, perstatytas masiniam susirin- 
ginami dalyvauti tame masi- kime, kad susirinkusieji galė- 
niame susirinkime.
kviečiama ir visi kiti, kurie ne-'
priklauso prie minėtų organi
zacijų.

Komitetas savo pereitam
susirinkime svarstė svarbą

Todėl Brooklyno ir Apielin-

Queens Apskričio Teisme 
dabar teisiama Mrs. Etta Reis- 
man, kuri nušovė vyro sekreto
rę ir meilužę Virginia Seigh. 
Trečiadienį pašaukta 12 mo- 

| terų kaiminkų liudyti ir jos 
visos užtarė Mrs. Reisman. J 
tokią užmušystę jos visos at
sinešė, kaipo apsaugą savo na- 

į mų ir šeimos nuo jaunesnės, Į 
(gražesnės konkurentės įsibrio-| 
i vimo.

Teisėjais yra vyrai. Ar jiem 
i patiko toks liudijimas, tai ki
tas klausimas, tačiaus jie net 
išsižioję klausė moterų liūdiji- 

Nušautoji buvo vos 23 
jos vyras

taipgi bu- 
ir pasako-

Lietuvių Namų Savinin 
kų Dėmesiui

pirm., f. Salinskas—izd., 
Karaktinas ir A. Terebeįza iž
do globėjai, A. šližys—sekr., 
Ed. Gneizevičia—fin. rast.

Įgaliotas.

Jaunimas Užgina Kongresą
Didelis susidomėjimas 3-čiu 

J. V. Prieškariniu Kongresu 
pasireiškia visokiose organiz. 
Jaunuoliai tifrėjo 2 savo konfe- 

Vienoj dalyvavo apie

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

12—2 p. p. 
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO. 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte 
1—2 p. p. 
G—8 vak.

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

Taipgi tų tarti savo žodį.
Patys būkite ir raginkite sa

vo draugus ir pažįstamus da
lyvauti tame masiniame susi
rinkime.

Komiteto Narys.

mo. 
metų, o šovėja ir 
apie 40 metų.

Pati Reismanienė 
vo liudininkų suole
jo, kaip ji savo taupmenimis ir 
sunkiu darbu padėjusi jam įei
ti į biznį, kuriame jam pavy
ko, ir kaip jis po to su ja el
gęsis ir kitą moterį susiradęs. 
Meilužė pas Reismanus ir 
sigyvenus.

ap-

Užmegsti Ryšiai su Milne 
Kidnaperiais

Pranešama, kad Mrs. Milne, 
rriotina pereitą šeštadienį pa
grobto Caleb Jones Milne 4th, 
esanti pilnai įsitikinus, kad jos 
sūnus esąs ištikro pagrobtas 
ir esanti pasiryžus išmokėti 
$50,000, kad jį išpirkus. Jisai 
dingo iš savo apartmento, 157 
E. 37th St. Jo motina gyve
na Woodstock, N. Y. Gi tur
tingi seneliai gyvena German
town, Philadelphijoj. Milnes 
yra audinyčių fabrikantai.

Miesto Kontraktai Davė 
Pelnus Valdininkams

Atsakydamas į Tammany 
politikierių užmetimą, kad pas 
jį rasta netikslumų, miesto 
apyskaitų komisionierius Blan- 
shard paleido sviedinį užmeti
mų • į Tammany. Jis sako, 
kad buvusi Tammany adminis
tracija pasidarius “milžiniš
kus pelnus” išduodant miesto 
kontraktus ir kad daugiausia 
tekę buvusiam Tammany va
dui- John F. Curry.

Fašistai Užvertė Miestą 
Su Savo Propaganda

Mussolinio fašistai skleidžia 
savo propagandą su pagelba 
miesto ir švietimo įstaigų. An
tradienį Mussolinio atstovai iš
siuntinėjo trysdešimčiai tūks
tančių mokytojų keturių pus
lapių brošiūraites, kuriose die
vinamas Mussolinis ir bando-

Iš karto manyta, kad gal 
jisr kur išvažiavęs. Bet pa
grobėjai su reikalavimu išpir
kimo-vis siunčia ką nors iš jo 
drabužių ar daiktų, su jo pa- 
rašuv įrodymui. Su paskuti
niu reikalavimu gautas jo lai
krodėlis ir pranešama, kad 
jaunas Milne tebesąs Philadel
phijoj. Graso nužudyt, jei 
bus užpulti. Motina atsišaukė
į policiją nebūti prie senuko ma įtikinti, kad fašistai užpuo- 
namų, kur tariamasi sugrąžin-1 Įimti “barbariškos” Ethiopijos 

pildą “dievo” valią. (Taip sa
kė kryžuočiai, kada skerdė lie
tuvius). Mussolinis esąs “die
vo” siųstas išgelbėti baltąją 
rasę.

Ta brošiūra, tai šlykščiau
sias kruvinojo fašizmo ir šo
vinizmo dokumentas, žinoma, 
niekam nestebėtina, kad fa
šistai ją leidžia. Bet kodėl vi
so miesto - mokytojų antrašai 
atsidūrė jų rankose? Čion ky
la klausimas, kieno rankose 
randasi švietimo Tarybos ir 
miesto dokumentai: demokra
tinių valdininkų, ar
bernų ?

Brošiūrą atgabeno 
Anglijos ambasados
karo reikalais patarėjas Cyril 
Rocke, kuris pribuvo ketvirta
dienį Italijos laivu Rex. 
pats pasirašo ir autorium 
brošiūros.

ti pagrobtąjį. Ji sako, kad 
tai yra “gyvybės ar mirties 
klausimas.”

Pagerbė Spero įgulą
jū- 

pro- 
testui prieš gabenimą jų laivu 
karo medžiagos, trečiadienį 
suruošti pietūs. Juos suruošė 
įvairios darbininkų ir priešfa- 
šistinės organizacijos, John’s 
Italian Restaurane, E. 12th 
St.r,New Yorke. Bankiete da
lyvavo Heywood Broun, Nor
man Thomas, Philip Kapp, 
Carlo Tresca ir Rocco Franse- 
shini ir kity žymūs laikrašti
ninku. socialistu, dresmeikeriu, 
Ir batsiuvių atstovai. Visi svei
kino- kovojančius prieš karą 
Norvegijos jūrininkus.

Pagerbimui laivo Spero 
rininkų, kurie sustreikavo

fašistų

buvęs 
Italijoj

Jis 
tos

Kode! Laikrodžių 
Nevienodos Kainos

Daugeliui nėra žinoma, ko
dėl garsinami laikrodžiai ne 
vienodos kainos. Jeigu kokių 
nežinomų kompanijų, tai yra 
visokių apgavysčių. Bet paim
kim visiems žinomų kompani
jų, kaip tai Waltham, Elgin, 
Hamilton ir kitų: vienur gar
sina 7 akmenų po 8 dolerius, 
kitur tuos pačius po. $24 ir tt. 
Ir tą draugai mato ne tik laik
raščiuose, bet ir krautuvių lan- 

( guose.
Reik suprasti, kad jei kurie 

' garsina žinomų kompanijų lai
krodžius taip pigiai, tai tie 
laikrodžiai nėra nauji, o iš se
nų pertaisyti. Jie tik įdėti į 
naujus viršelius, nauji nume
riai ir iš viršaus atrodo, kaip 
naujas laikrodis, o mašinerija 
visai sukliurus. Tokiu būdu 
pirkėjai apsigauna, nors ir ne 
visi—kiti gauna savo pinigų 
vertės.

I’ IT'562 broad st.xl 1 NEWARK’
Dabar Rėdoma 2 Žingeidi)* Paveikslai)

SOVIETU SĄJUNGOS 
Nauja Filmą

"RED VILLAGE”
(RAUDONAS KAIMAS)

Vaizdas paskutinių dienų Rusijos 
revoliucijos

Prie to dar bus paveikslas
DOSTOYEVSKIO

Nemirštantis Klas*kas .

“KARAMAZOV”

Žiaurus! Puolimas May’s 
Streikieriu

May’s departmentinės krau
tuvės masinis pikietas buvo 
žiauriausiai užpultas pereitą 
šeštadienį per policiją ir 33 pi- 
kietai areštuoti. Pasirodo, kad 
krautuvės savininkai “gerai 
susitaria” ne tik su policija, 
bet ir su teisėjais, kadangi pa-

Niekados nebuvo markete 
tiek daug senų laikrodžių, 
kaip pastaraisiais krizio me
tais. Milionai darbininkų, iš
mesti iš dirbtuvių, netekę dar
bo, neturi pinigų, nėra nei už 
ką nusipirkti valgio. Kurie tu
rėjo kokių auksinių daiktų, 
ypač laikrodėlių—parduoda, 
kad už tuos pinigus nusipirkti 
valgyt.

Supirkinėtojai moka tik už 
auksinius laikrodėlių viršelius; 
už mašineriją nieko nerokuo- 
ja, o jeigu už katruos biskį ir 
damoka, tai visai mažai. Tada 
jie nešioja po krautuves ir 
pardavinėja laikrodžių vidu
rius labai pigiai.

Bet laikrodėlių vidurius dau
giausia supirkinėja tam tikros 
laikrodžių taisymo dirbtuvė- ' 
lės, kurių čia New Yorke yra 
gana daug. Jose padaro nau
jus, pigius viršelius. Darbinin
kams moka po 50c. už pertai
symą laikrodžių. Toms dirb
tuvėlėms perdarymas iš senų, 
laikrodėlių naujus, atsieina po 
$2.50—$3.00 ar biskį daugiau 
ir tuos laikrodžius pardavinė
ja ne tik į mažas krautuves,! 
bet ir į dideles. O krautuvės, 
už geresnius gauna taip, kaip 
ir už naujus. Taip pat yra ir, 
su deimantais bei kitais auk
siniais daiktais. Todėl per
kant laikrodžius apsižiūrėkite, 
kad neapsigautumėt.

V. Januška.

Sunkūs laikai ypač skau
džiai palietė namų savininkus, 
nes nuomos žymiai nupuolė, o 
taksai ir mortgičių nuošimčiai 
liko tokie pat, kokie buvo ge-(uncijas,
ruošė laikuose, prie augštų'100 jaunimo organizacijų at- 
nuomų. Del to namų savinin- stovų, o kitoj 75. Atstovauta 
kai pradėjo organizuotis lfo-pr Jaunų Vyrų, taipgi Jaunų 
vai už taksų ir nuošimčių su- Moterų Krikščionių Susivie- 
mažinimą. Visų tautų namų nijimai, ir desėtkai kitų religi- 
savininkai pradėjo burtis į ata-j įstaigų. Konferencijos 
tinkamas organizacijas, orga- Į vienbalsiai užgyrė kongresą, 
nizuoti įvairiose New Yorko*

[miesto dalyse susirinkimus už-( Komunistai Ir 1936 Rinkimai 
protestavimui prieš nepaken
čiamą namų aptaksavimą.

New Yorko valstijos sosti- Yorko 
nėję, Albany, yra susikūręs 
iš žymių, įtakingų asmenų 
centralinis komitetas, kuris 
energingai veikia taksų suma
žinimui ir tuo klausimu ruošia 
taksų reguliavimui tekstą, ku
ris bus įneštas valstijos legis- 
latūron pravesti įstatymu. 
Komitetas kviečia visus taksų 
mokėtojus visais galimais bū
dais paremti taksų sumažini
mo pastangas.

Didžiojo New Yorko lietu
viai namu savininkai visu uo
lumu stoja už taksų sumažini
mą. Tam tikslui lietuviai su
kūrė organizacija vardu: Lit
huanian Home Owners Asso- 
tion of Greater New York, ši 
nauja organiz. sparčiai auga 
nariais ir jau užmezgė ryšius 
nuolatiniam kontaktui su cent- 
raliniu komitetu, Albany, N. 
Y. šion organizacijon priima- 
i ii ir yra kviečįami visi lietu
viai, turintieji fcjęt kokią neju- 
domą nuosavybę, šiuom tar
pu įstojimo mokestis tik 25 
centai, mėnesinė mokestis—IĮ) 
centų, mokant .už visą metą iš 
anksto—,$1.

Lietuvių namų savininkų or
ganizacijos susirinkimai įvyks
ta pirmą ir trečią pirmadienį 
kiekvieno mėnesio, 8 vai. va
kare, Bary P. Shalins-Šalinsko 
įstaigoje, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y. Pirmą mė
nesio pirmadienį būna mėne
siniai susirinkimai, o trečią 
mėnesio pirmadienį aiškinami 
įvairūs narių klausimai neju- 
domų nuosavybių reikaluose.

Specialis šios organizacijos 
susirinkimas įvyks gruodžio* 
20 d., 8*vai. vakare, šapalo ir 
Vaiginio įstaigoje, 147 Tha- 
mas St., Ridgewoode, kad tuo 
būdu davus progos Ridgewoo- 
do ir Maspetho lietuviams 
gausiai dalyvauti šiame susi
rinkime ir įsirašyti į “Lithua
nian Home Owners Associa
tion.”

Krikščionių Susivie-

įstaigų. Konferencijos

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) 

65-80 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

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

Tel. Mansfield 6-8787

VALANDOS:
1—2 p. p.
6—8 vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
ir Sekmadienius.

Tel. Juniper 5-4488 k

Komunistų Partijos New 
Distrikto organizato

rius, d. Amteris, jau pasiuntė į 
Socialistų Partijos Distriktui j 
užkvietimą pradėti derybas; 
sudarymui bendro darbo ma-j 
šių sleito ateinančiuose rinki
muose. šie jau bus prezidenti
niai rinkimai. Ryt dienos “Lai
svėje” matysit visą Amterio 
pareiškimą.

PAJIEŠKOJIMAI
SVARBUS PAJIEŠKOJIMAS

Nesenai Waterbury, Conn. mirė 
Juozas Jusiunas; sakoma New Jer
sey valstijoje turįs seserį, Hartford, 
Conn.—brolį ir Lietuvoje—seserį. 
Manoma, kad velionis yra iš Šiaulių 
Apskričio, nes ten susirašinėjęs su 
kaimynu, Beniu Grunskiu.

Velionis yra palikęs turto ir iki 
šiol dar niekas iš giminių neatsišau- 
kė.j

Jei šis pranešimas pasiektų jo bro
lį ar seserį, arba jei kas žino, kur jo 
brolis ar sesuo yra, prašome kreiptis 
—F. B., 427 Lorimer St., Brooklyn,

Jusiunas taipgi buvo žinomas kaipo, 
Joseph Jozenas. (301-303)

SUSIRINKIMAI
NEW YORK CITY

ALDLD 23 kp. susirinkimas jvyks 
penktadienį, 20 d. gruodžio, 7 vai. 
vakare, pas drj*. Ch. Matthews, 410 
W. 33rd St., Apt. 4. Visi nariai da
lyvaukite laiku.

Valdyba.

BROOKLYN, N. Y.
Komunistų Partijos, 6-tos sekcijos 

susirinkimas įvyks pirmadienį, gruo
džio 23-čią vieton antradienį, gruo
džio 24-tą. Prasidės 8 vai. vakare, 
“Laisvės” svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite laiku.

(301-302)

DR. ALDONA ŠLUPAS 
(ŠLIUPAITĖ) 

Gydytoja

179 So. 2nd Street
Brooklyn

Telefonas Evergreen 7-7110

Valandos: nuo 1 iki 2 po piet 
Nuo 6 iki 8 vakarais. 

Sekmadieniais—susitarus.

REPUBLIC LIQUOR STORE
(LIETUVIŠKAS MONOPOLIS)

431 Grand Street (arti Keap Str.) Brooklyn, N. Y.

Sandelis visokių degtinių, Kon
jakų, Vynų Amerikos išdirbys- 

. tės ir importuotų iš Kanados ir 
Europos

SherryWinJ
Labai didelis pasirinkimas no
rintiems suteikti dovanas savo 

draugams ir giminėms per 
šventes.

čia priduodame keletą degtinių ir vynų su kainomis

Old Farm bonka 
Calvert bonka 
Wilkens Fam. 
Crab Orchard 
Old Quaker

$2.29 pusbutelis $1.19
2.59 pusbutelis 1.34
1.93 pusbutelis .98
1.90 pusbutelis .98
2.09 pusbutelis 1.09

Port Wine,- Sherry, Muscatel ir Tokay, 
Galionas nuo $1.79 iki $2.25. Pusga- 
lionai — nuo 89c iki $1.25. Buteliais 
—nuo 55c. iki $4.50 ir 1.1.

Taipgi turime Lietuvos valstybinės
Turime CnĮnadian Club, Seagram VO ir kitos. Konjakai: Marteli. Hen- 
ness.y, Remy Martin, Codet ir kiti. Taipgi Jamaica Rum ir Irish Whiskey 

Produktai pirmos klasos, o kainos mūsų yra žęmiausios. 
TŪKSTANTIS SKIRTINGŲ RŪŠIUI!
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Dr. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 SO. 4th ST.

VALANDOS:
9—12 .ryte
1—8 vakare

Penktadieniais uždaryta
Tel. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706 
Namų, Republic 9-8040

Šita

ŽOLELIŲ ARBATA
Registracijos Numeris 12143 

arbata yra moksliškai sutaisytaarbata yra moksliškai sutaisyta iš 
12-kos atskirų žolelių, žiedelių, lapelių, 

\ "A ''šaknelių, grūdelių ir žievelių. Ir išbandyta 
visokiais būdais kas davė patyrimą, jog vienas iš geriausių 

būdų sutvarkyti pairusius vidurius.
New York miesto Sveikatos Skyrius išbandė ir pripažino, kad Natural- 
Lax.-Herb Tea yra labai gera paliuosavimui, išvalymui ir sutvarkymui 
vidurių be jokio pavojaus. Vartokite Natural-Lax.-Herb Tea, pakelis 
kainuoja 50c. Taigi, prisiųskite Money Order už 50c, o mes už tai 
jums pasiųsim per paštą pakelj Natural-Lax.-Herb Tea. Arba pri
siųskite 4 po 3c krasos ženklelius, o mes pasiųsime arbatos de^ išban

dymo. Rašykite šiaip:

John W. Thomson, P. 0. Box 186, Brooklyn, N. Y.

Kur Pirksite Laikrodžius?
Šiais laikais perkant laikrodžius reikia gerai apsižiūrėti, 

nes daugelis laikrodžių yra pertaisyti iš senų, ir tuomi 
didelis skaičius pirkėjų

naujausios 
užlaikau ir 

kitokių auksinių daiktų, 
kokie tik auksiniai daik
tai krautuvėse parsiduo
da. Ypač moterims, tai 
turime gražių setų, pa
puošalų. Taipgi turime ir 
sidabrinių indų naudoji
mui prie valgio. -

apsigauna.

Swiss. Visi 
mados. TaipgiTaigi kuriems reikalin- 

linga laikrodžių, prašau 
atsilankyti pas mane. Aš 
užtikrinu, kad gausite tą, 
ką norite pirkti pigiau 
negu kur kitur.

Aš užlaikau geriausių 
i š d i r bysčių laikrodžius, 
kaip tai: Gruen, Hamil
ton, Waltham, Elgin ir

Aš taisau visokius laikrodžius ir auksinius daiktus. >
Ruriems reikalinga patarnavimas kreipkitės pas mane, už ką' būsiu 

dėkingas ir stengsiuos pilniausiai patenkinti jus.

VIKTORAS JANUŠKA
127-17 Liberty Ave. Richmond Hill, N. Y,

(tarpe 127 ir 128 Sts.)

DR. HERMAN MENDLOWITZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand St.
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS j
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto (

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J

Kampas E. 23rd St.

HUDSON COAL
Pirkite nuo lietuvių anglių kompanijos 

300 Lincoln Road, Brooklyn, N.Y.
šviežiai iškasta dubeltai sijota Pennsylvania Anthracite

Ne Būtleginta ar Truckers Anglis
PIGI ANGLIS YRA PIGI, BET MŪSŲ ANGLIS NEBRANGI 

• t . *

Garantuota pirmos rūšies anglis ir pilnas patikrintas 
svoris, 2000 svarų į toną.

šaukite Stbve $ f 
INgersoll 2-6767 Nltt’ 1 V

Klauskite 
BEN DUBIN

GARSINKITES “LAISVĖJE” ■




