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Negras Tapo Išrinktas 
Į Maskvos Sovietą

Lietuvos politinių kalinių su 
reikalaihnh jtiospaliuosuo^ 
ti,: taipgi reikalaujant civi-; 
lių teisių Lietuvos liaudžiai. 
Rezoliucija pasiųsta Lietu
vos prez. Smetonai, o josi 
kopija A. Liet. Org. PrieŠ- 
f ašistiniam Susivienij imui. -

tūkstančių metų, turėjo bū
ti šiltas ir drėgnas kraštas, 
kaip kad tvirtina moksli
ninkai.

ew Yorko dėjus karo veiksmus prieš

Tas faktas, kad Roosevel- 
tas jau sukūrė sau kariškų 
tarybų, turi visus darbinin
kus paakstint į veiklesnę 
masinę kovų prieš karų. O 
jeigu karas išsiverš, tai jis 
turi būt paverstas revoliu
cinių darbininkų karu delei 
buržuazijos nugriovimo ir 
Sovietų tvarkos įsteigimo.

Karo Teismas dar Dvylikai 
Ispanijos Darbininkų '

MADRID

Brooklyn, N. Y., Penktadienis, Gruod. (Dec.) 14, 1934

Smithas. Pas kitus drau

Japonija Viena Neišdrįstų Pradėt Karų prieš Sovietų Sąjun 
gą; bet su Japonais Eitų Hitleris; Veikiausia ir Anglija 

su Jungtinėmis Valstijomis Jiems Padėtų

Pavienio Numerio Kaina 3c. Melai XXIV, Dienraščio XVI

Iš Vokietijos 
atvažiavęs Japonijos amba
sadorius Nagai susiriesda
mas giria Hitlerį ir didžiuo
jasi dabartiniu Vokietijos 
draugiškumu su Japonija. 
Tas draugiškumas tai pir
moj vietoj yra Japonų impe
rialistų sumoksiąs su hitle
rininkais karui prieš Sovie
tų Sąjungų.

Ispanijos fa
šistai areštavo ir karo teis
man traukia J. R. Alvarezą, 
gatvekarių inspektorių, ir

SUKRIUŠINT LIETUVĄ IR UŽPULT 
SOVIETUS RENGIASI HITLERIS

gus irgi yra panašių jėgų 
kaip pas drg. Dobinį; til 
reikia tas jėgas darban iš
judinti.

WASHINGTON. —j Kori

Amerikos Kapitalas
Bandys Išnaikinti

BROOKLYN!) SIUVĖJAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
POLITINIŲ KALINIŲ KANKINIMĄ LIETUVOJE

Berlynas
viešpatavus, skaičius Vokie
tijos laikraščių egzemplio
rių, išsiunčiamų į užsienius, 
per metus sumažėjo 6^300,-

Sukako 33 me
tai nuo to laiko, kaip Gug
lielmo . Marconi persiuntė 
pirmą savo bevielinę teleg
ramų iš Anglijos į Ameriką:

neš išnaudotojam dar dides
nius pelnus. O jeigu bus iš
leisti, del žmonių akių, įsta
tymai prieš pelnagrobius, 
tai! ginklų ir amunicijos fa
brikantai apeis tokius su
varžymus su pačių šalies 
valdovų žinia ir pritarimu. 
Todėl visiškai nebijo tų įsta
tymų didžiausi amunicijos 
fabrikantai du Pontai, ku-

Brooklyn, N. Y.—ACW of 
A Lietusių 54 Skyrius - sa
vo priešių etiniam susirin-į 
kime, įvykusiame gruodžio 
12 d., Liet. Piliečių Kliubo 
svetainėj, 80 Union Avė., 
Brooklyne,; išnešė protesto 
rezoliuciją prieš kankinimą

ištikrųjų nenorėjau vykdyti 
tą sumoksią; del to susiba
rėme su' trorelliu; o kada jis

Drg. M. Dobinis iš New- 
arko, N. J., ilgai stovėjo tik 
kelintoje vietoje “Laisvės” 
vajininkų sąraše. Bet jis 
staiga pasispyrė, ir štai' po
ra dienų atgal pralenkė net 
tokius vajaus žygūnus, kaip

Tautų Ly- prasimuštų per Lietuvą ii 
gos rūme vienas josios >ta- užpultų Sovietus. Tuo tar- 
rybos narys, kapitalistų po- pu Japonija jau būtų pra 
litikas, pasakė 
“Timeso” k o r e;s pondentui Sovietų Sąjunga Sibire 
Cl. K. Streit’ui, kad Japoni
ja pati viena nedrįsta stoti 
į karų prieš Sovietų Sąjun
gų. Perdaug, mat, Sovietai 
yra stiprūs. Japonams, gir
di, reikia talkon bent vie
nos drūtos šalies. Bet jau 
iš pirmiau žinoma, kad Ja
ponija. padarė sutartį su 
Vokietija.

Gali būti ir taip, kad Hit
leris padarys pirmus žy
gius prieš Sovietus. Bet jis 
dar bent vienus metus tu
rėsiąs palaukti ir geriau pri 
sirengti. Hitleris, sako, pa-

nėt savo laikraščius, lape
lius bei knygas per paštų; 
taip pataisyt pilietybės įsta
tymų, kad nei vienam atei
viui, kuris stoja už kapita- 
ilizmo panaikinimų, nebūtų 
įduodama piliečio popieros; 
į ir deportuot iš Jungtinių 
I Valstijų visus “raudonuo- 
jsius” ateivius, taigi ir ko
vingus streikierius.

Prekybos Rūmo direkto
riai savo raporte smulkme
niškai dėsto Komunistų 
'Partijos veikimų visuotina- 
!me San Francisco streike ir

valdžios taksų rinkėją. Lai
ke darbininkų sukilimo, 
mat, jiedu užleido savo raš
tines revoliuciniam komite
tui Oviedo mieste. Jiedu 
buvo viršininkai Generalių 
Darbo Unijų.

Suimta ir karo teismui 
atiduota dar 10 revoliucinių 
darbininkų.

LANSING, Mich. — 
Tikrai sužinota jau 24 žuvę 
per gaisrą Kerns viešbutyje. 
Rado jų lavonus. Dar neži
nia, kas atsitiko su 55 iš vie
šbučio svečių. Daugelis jų, 
jeigu ne visi, bus taipgi žu-

T.D. Apsigynimo Apeliacija 
Už Herndono Paliuosavimą ■< 
'■ WASHINGTON; -i- Tdrp- 
tautinis’ Darbininkų Apsi
gynimas per savo advoka
tus ateinantį'l pirmadienį 
įteiks apeliaciją ' augščiaū- 
siam šalies teismui, reika
laudamas pąliuosųo^ įAnge)o 
Herndoną, jauną hegrą ko
munistų vadą ir žymų į ,ko- 
votoją už bedarbių reikalus. 
Georgijos valstijos vyriauk
siąs teismas, kaip žinoma, 
buvo nusmerkęs Herndoną 
18 iki 20 metų į sunkiųjų 
darbų kalėjimą.

BUENOS AIRES, Argen
tina. — Čia apie du mėne
siai atgal tapo didelėmis 
iškilmėmis atidaryta nau
das požeminis gelžkeliš 
(subway) 
tapo uždarytas, 
ta,* kad nesaugus 
reiks ■ nemažai pataisymų 
padaryti.

Vienas ryškiausių fašiz
mo ženklu šioj šalyj tai yra 
Jungtinių Valstijų Preky
bos Rūmo sumanymas kon
gresui, kad išleistų įstaty
mus, uždraudžiant Komu
nistų Partijų ir jeib kokį 
“maištiškų” darbininkų vei
kimą. Sumanymas atkreip
tas ne tik prieš komunistus, 
bet prieš visus kovojančius 
darbininkus ir jų organiza
cijas.

Tokie reiškiniai yra tik
riausias įrodymas reikalo 
kovos prieš karo ir fašizmo 
pavojų. Būtina prievolė 
visiems darbininkams jung
tis į bendrą frontų su ko
munistais, kad galėtume at
mušti tuos siaubūnus, ,karų 
ir fašizmą.

Naujoje Anglijoj
BOSTON, Mass.—Trečia

dienį vakare beveik tą pačią 
valandų sprogo bombos ke-« 
tumiuose! judamųjų ;paveiks-, 
lų teatruose: Tremont -iri 
Majestic/ Bostone, viename; 
teatre Lynn, Mass., ir vie
natie Pawtucket, R. I. Eks
plozijos įvyko, kuomet jau 
buvo išėjus publika. Mano
ma, kad viepi teatrų biznie
riai pasamdė raketierius 
sprogdinti > kitų ’ biznierių 
judžių teatrus.

WASHINGTON. — Jung
tinių Valstijų Prekybos Rū
mas, stambiųjų kapitalis
tų lizdas, reikalauja, kad ša
lies kongresas išleistų įsta
tymus, sulig kurių būtų iš
naikinta Komunistų Partija 
ir visas kovingų darbininkų 

i judėjimas.
Prekybos Rūmas rengia 

i kongresui sumanymų, kad 
už priklausymų Komunistų 
Partijai žmonės būtų bau
džiami piniginiai ir iki še
šių metų kalėjimo. Tokios 

i bausmės reikalauja ir už 
bet kokį “maištinga sumok- kitose darbininkų kovose.

Jie užgiria Darbo Federa
cijos streiklaužio prezidento 
Wm. Greeno reikalavimų 
išmest iš Federacijos unijų 
visus komunistus ir jų pri
tarėjus. Sykiu Prekybos 
Rūmo direktoriai kursto 
prieš Sov. Sąjunga, skleis
dami melą, būk Sovietai tie
sioginiai remia ir skleidžią 
Jungtinėse Valstijose judė
jimų delei1 kapitalizmo nu
vertimo.

Vis tai fašistiniai* bandy- 
mai išnaikint* revoliucinį- 
judėjimų Jungtinėse Valsti
jose. Bettokie • bandymai 
nepavyks Amerikos kapita
listams, kaip nepavyko Vo- 
kietijoS' ir kitų šalių fašis
tams.-. ... . . -.i,' . v>

Čiepai nuo Džiovos
DENVER, Colo 

Nacionalės Ligoninės dakta
rai jau keliolikų metų atgal 
buvo išvystę čiepus nuo 
džiovos; tik iki šiol nebuvo 
padaryta nuodugnių išban
dymų. ' Bet pereitų pavasa
rį du kaliniai, nuteisti iki 
gyvos galvos kalėti, Carl 
Erickson ir Mike Schmidt 
šūtiko, kad'tuos čiepus ant 
jų išmėgintų. Čjepųosę,; ąų- 
prantama, buvo milidriai 
džįovos baktėfijių? '», r 1 < f

Nežiūrint, jog tokie: čio
pai buvo jiems į kraujų lei
džiami, tačiaus tiem dviem 
kaliniam džiova neprikibo. 
Todėl tikrinama, kad čiepai 
ne tik nėra pavojingi, bet 
tarnaus kaipo svarbus įran
kis kovai prieš džiovą.

Valstijos gubernatorius 
Johnson ketina po naujų 
metų paliuosuoti Ericksoną 
ir Schhiidtą kaipo didvyriš
ko būdo žmonės, pasitarna
vusius medicinos mokslui.

Irvington, N. J.—-Bežai
džiant Š a u t u v u, Albert 
Strack, 15 metų amžiaus, 
netyčia nušovė savo brolį 
Robertą, 14 metų. .

Amžinos Žiemos Šaly 
Rado Kietos Anglies

s Ir Žvėris Kauly
LITTLE AMERICA. — 

Nuolatinės žiemos krašte, 
už 212 mylių nuo pietinio 
poliaus (žemės ašigalio), 
nariai lakūno- tyrinėtojo 
Byrdo ekspedicijos atkasė 
kietosios anglies < sluogsnį; 
rado ir kaulus tokių.žvėrių, 
kurie maitinosi žole ir ki
tais augalais. Reiškia, tas x 
nuolatinių sniegų ir Jedųlti nenukentėtų? Bet Roose- 
plotas kadaise, pirm šimtų j veltas žino, jog naujas karas

Gruodžio 4 d. 
nes surasi 

Dabar

Japonų Imperialistas
Išgarbina Hitlerinius

TOKIO

WASHINGTON. — Pre- 
zidentas Rooseveltas fakti- 
nai jau sudarė karo taryba 
prisirengimui prie skubiai 
ateinančios naujos imperia
listinės žudynės. Pasikalbė
jime su laikraščių atstovais 
gruodžio 12 d. jis pranešė, 
kad turės būt išleista įsta
tymai, idant laike karo ne
galėtų perdaug pelnagro- 
biauti ginklų ir amunicijos 
fabrikantai ir kiti karinių 
reikmenų biznieriai.
pačių dienų po pietų Roose
veltas sušaukė karo žinovų 
konferenciją Baltajame Rū
me.

Apart daugumos ministe- 
rių, konferencijoj dalyvavo 
karštas kariško prisirengi
mo kurstytojas generolas 
Douglas MacArthur, armi
jos štabb galva ir pagarsė
jęs darbininkų judėjimo 
priešininkas; Morgano ban
kų atstovas Bernard M. Ba
ruch, buvęs, prez. Wilsono 
Karo Pramonių Komisijos 
pirmininkas; N RA organi- 
za,torius generolas H. S. 
Johnson*ir tūli kiti aršiausi 
imperialistai.

Tų faktinių savo karo ta
ryba prez. Rooseveltas su
šaukė neva tam, kad apdirb
ti planus, pagal kuriuos tu
rėtų būt panaikinta nepa
prastieji -*pelnai iš karo. Sa
ko, tokiame atsitikime turi 

■ būt “lygybė,” taip kad vieni

slų.” Taigi Prekybos Rū
mo įstatymas būtų pritaiko- 
imas ir prieš streikus, kovo
jančias unijas ir darbinin
kų demonstracijas. Tokiu 
įstatymu būtų uždrausta 
net kritikuot kapitalistų 
valdžių.

Prekybos Rūmas, be to, 
įsiūlo įsteigti federalę šnipų 
agentūrų sekioti kiekvienų 
komunistų žingsnį; uždaryt 
duris į Ameriką ateiviams, 
kurie savo šalyse buvo kla
sinių organizacijų nariais; 
apstatyt šalies armijų ir lai
vynų speciale šnipijada, 
idant negalėtų prie jų su 
propaganda prieiti Komuni
stų Partijos nariai; už
draust Kom. Partijai siunti-

TULSA, Okla.—Federalio j norėjo mane nušauti 
(teisėjo sūnus Philip Kenna-į ištraukiau iš jo revolverį 
mer, 19 metų amžiaus, prisi
pažino, kad jis nušovė den- 
tistikos studentų J. F. Go
rellį. Bet sako, kad jis nu
dėjęs Gorellį tik “besiginda
mas.” Pasak Kennamerio, 
tai Gorell’is buvo prikalbi
nęs jį prie žmogvagystės są
mokslo, kad išreikalaut $20,- 
000 iš žibalo milionieriaus

Kariška Roosevelto
Taryba Daro Planus

Naujajai Skerdynei

“Karas be pelnų,” tai gud
rus Roosevelto obalsis mul
kint darbininkus ir farme- 
rius. Tuom jis non žmo
nes prigauti, būk ateinantis 
karas bus “teisingas,” veda
mas tik už savo šalies ap
gynima ir jos garbę. Ar 
daugelis darbininkų įtikės 
tuo blofu.? ,

Kaip pereita pasaulinė 
kraujo pirtis buvo surengta 
dųrbo žmonėms vien impe
rialistų ir pelnagrobių nau
dai, taip ir naujas gręsian
tis karas tarnaus tiktai ka
pitalistiniams plėšikams.

• Minimas Tautų Lygos po
litikas tvirtina, kad Jungti
nės Valstijos tokiame atsiti
kime nieko nedarytų prieš 
Japoniją. Bet reikia su
prasti, kad Amerikos impe
rialistai bent ginklais, amu
nicija ir pinigais pagelbėtų 
Japonams.' O Anglijos už
sienių reikalų ministeris Sir 
i John Simon jau yra bandęs 
įvykdyt politinį susitarimą 
tarp Jungtinių Valstijų, An
glijos ir Japonijos.

; Iš to matyt, kad impėria- 
naudotų kivirčais su Lietu-(listų sumokslai prieš Sovie- 
va del Klaipėdos; šturmui tų šalį yra nuolat apdirbi- 
užimtų Klaipėdos kraštų, nė j ami ir tobulinami.

laike kovos nudėjau patį 
Gorellį.

Toks teisėjo sūnaus Ken
namerio aiškinimas yra tik 
akių dūmimas ir .bandymas 
išsisukti nuo bausmės. Jo 
tėvas yra įsigalėjęs politi
kierius, ir matyt, jo sėbrai 
siuntinėja grūmojančius lai
škus visiems liudininkams, 
šaukiamiems prieš jo sūnų. 
Jau septyni liudininkai gavo 
mirčja grųsinanęius laiškus.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers* Daily)

Išeina Kasdien, Apar.t 
Sekmadienių

MASKVA
binson, negras iš Jamaica 
salos, tapo vienbalsiai iš
rinktas į Maskvos miesto 
Sovietą nuo “ball bearing” 
fabriko , darbininkų. Savo 
Jaiku jis buyo Amerikoj ir 
dirbo Detroito automobilių 
fabrikuose. ...•: .

y KRISLAI
Karas be Pelnų?
Fašizmo Rūmas.
Vajaus Pajėgos.

Cfeiny Raudonarmiečiai 
Prasilaužė pro Miliona 
Fašistines- Armijos- 
HONGKONG. — Chiang- 

Kai sheko Nankingo fašis
tinė valdžia rugoja Kanto
no Chinų fašistų vyriausy
bei. Sako, jūs turėjote 
Kwangsi provincijoj miliopų 
kareivių, ir kaip jūs galė
jote leisti pasprukti Sovieti
nių Chinų raudonarmie
čiams? Kantonietis genero
las Pei atsako, į kad “mes 
penkias dienas vieni (be 
Chiang Kai-sheko pagel- 
bos) vedėme nuolatinius 
mūšius prieš raudonuosius, 
kurie savo pusėj turėjo 
daug didesnes pajėgas.”

Fašistinė 1,000,000 vyrų 
Kantono armija stengėsi 
apsupti chiniškus raudonar
miečius ; bet raudonarmie
čiai pralaužė ta milžinišką 
armijų ir atmušė, ją atgal.

rie taipgi deklamuoja apie 
“karą be pelnų,” nors perei
tame kare jie pasigrobė net 
600 nuošimčių pelno.

Kiti “karo be pelnų” skel
bėjai gen. Johnson ir Ber
nard Baruch, kuriam dabar 
Rooseveltas pavedė paga
mini planų įstatymo delei 
viršpelnių panaikinimo iš 
karo. Bet pats Baruch per* 
eitame kare pasilupo milio- 
nų dolerių gryno pelno, be- 

Ir tų m e k 1 e r i audamas karines 
pramonės Šerais. Riebiai iš 
pasaulinio karo pasipiniga
vo ir gen. Johnson, Morga
no sėbras. Nors jau pirme- 
sniame savo sumanyme Ba
ruch reikalavo, kad valdžia 
atimtų kaipo mokesčius 95 

j nuošimčius ateinančio karo 
I pelnų, viršijančių ramaus 
laiko pelnus, tačiaus Baru- 
chai ir' Ko. mokės juo gau- 
singiau pasipelnyti iš būsi- 

!mojo karo.
Garsindamas “karą be 

pelnų” ir “lygybę,” Roosę^' 
veltas ypač apgailestavo,5 
kad reikia mokėti ex-karei-* 
viams bonus. Po kito karo, 
sako, neturės būti tokių bo- 
nų. Pereito karo bonus Ro
oseveltas aiškina tuom, kad 
amunicijos darbininkai tuo 
metu uždirbdavę ‘ ‘iki $10 
per dieną”, o kareiviams bu-- 
vo mokama tik po $1. Todėl 
reikėsią ateityj “sulyginti” 
jų algas, kas reiškia, jog ki
tame kare valdžia muš dar
bininkams algas iki kareivio 
algos laipsnio.

Kivirčiai su Japonija del 
jos karinio laivyno lygybės 
su Amerika, negirdėtas ra
miais laikais spartumas gin
klavimosi ir, pagaliaus, da
bartinė ■ Roosevelto konfe
rencija su karo žinovais ir 
jo žadami įstatymai pabrė
žia storiau negu bet kada 
pavojų ateinančio imperiali
stinio susikirtimo.

/ferencijoj delei kovos su. 
piktadariais patiekta keliūJ 
lika tain planų. Roosevel
tas ir jo ministerial taipgi 
skelbia karą kriminalistams. 
Rašymais apie tai priplie- 
kiama špaltų špaltos kapi- 
t a 1 istimuose laikraščiuose. 
Bet niekur neužtinki, kad 
būtų žadama kas tokio da
ryt prieš didžiausius pikta
darius, sukčius bankų bank- 
rutuotojus, v a 1 d i n, i n k us 
šmugelninkus, f a b rikantųs 
žmogžudžius, kurie > per sa
vo gengsterius šaudo darbi
ninkus.
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TRUMPMENOS
SLA sekretorius ragina savo organiza

cijos narius, ėmusius paskolas užsimokė
jimui į organizaciją duoklių, sugrąžinti- 
jas . šį mėnesį arba nusimažinti savo ap- 
draudas. O ką ponas Vinikas darys su 
tais, kurie negali sugrąžinti tuč-tuojau 
paskolų? Mes iš organizacijos? Į ką tuo
met pavirs tų ponų skelbiamas fraterna- 
lizmas ?

Paimkim vidutinį SLA narį bedarbį. 
Jis išbuvo organizacijoj kelioliką arba 
kelias dešimtis metų. Pereitais metais, 
sakysime, jis pasijuto bedarbis, neturįs 
kuo užsimokėti. Jis prašė iš SLA Cent
ro paskolos. Paskolą gavo, bet dabar, 
šiemet, jis nebegali ją sugrąžinti? Na, 
ir tokiam nariui grasinama už organiza
cijos sienų palikimu, jei jis nebegali su
grąžinti paskolą? Arba, jam sakoma: tu 
per kelias dešimtis metų mokėjai duok
les už $300 apdraudos sumą, tai dabar 
riusijnažink iki $150. Vadinasi, vienaip, 
arba kitaip tokis narys pasijunta nu
skriaustas. •. ;

Tai tokią “new deal” davė Bagočius ir 
Vinikas SLA nariams! Na, ir Grigaitis 
tokiems dalykams pilnai pritaria!

J.I.

t

Ii
O man rodosi, būtų kur kas geriau, jei 

pp. sandariečiai su socialistais pradėtų 
taupybą iš kito galo: tegul jie neeikvoja 
tiek daug pinigų advokatams, bylinėji- 
mašim s su LDS nariais. Tegul pradeda 
jie taupyti, mažinti “keliones ir sugaiš
tis/’ tuomet nereikėtų nariams ultima
tumai siųsti. Patys SLA nariai turėtų 
tuo reikalu pagalvoti!

K* įį“

Todėl, kad mūsų dienraštis pasmerkė 
d. Kirovo žudeikas ir užgyrė Sovietų vy-

I

riausybės su jhtfs griežtą pasielgimą, Gri
gaitis apšaukia' Miz'arą ir Bimbą “žvė
riukais.” Tam’ seniui smagu, kuomet 
kontr-revoliucionieriai nužudo revoliu
cionierių, ypačiai jei. jisai yra pasižymė
jęs vadas, kovotojas už darbininkų kla
sės Reikalus. Bet jam baisiai nepatinka, 
kuomet revoliucionieriai suvaldo baltuo
sius teroristus. Jis tuomet dūksta, rė
kia, sielojasi. Mes senai sakėme, kad 
Grigaitis, įmanytų, šaukšte vandens pa
skandintų kiekvieną komunistų veikėją. 
Jei tas žmogus pagautų progą, tai, žino
ma, jis “subytytų” ir Noskę savo “demo
kratiškomis mylistomis.”

Kuo’met. kadaise p. Gugis pradėjo ra
šyti straipsnius apie “fraternalizmą,” tai 
aš sakiau, vienam draugui: “pamatysi, 
tie ponaišruošia ką nors nepaprasto sa
vo kontroliuojamo  j fraternalėj organiza
cijoj.” ‘ Dabar jau paaiški!

Man išrodo,. kad tūli mūsų draugai 
kreipia perdaug domės į atskirus asme
nis, neturinčius reikšmės mūsų gyveni
me. Kam tiek daug rašyti apie tokį 
Vaitkų? Kokia čia mums svarba, ar jis 
yra tam kvalifikuotas ar ne? Prieš Gri
gaičio skymą su jo ALTASS mes kovoja
me ne todėl, kad ten yra Vaitkus ar Ja
nušauskas, bet iš principo. Tai yra mul
kinimas žmonių, tai yra bandymas sti
printi 
liaus, 
sako.

fašizmą Lietuvoj, tai yra> paga- 
“monkey business”, / kaip žmonės

Drg. Sidrba rašo “Vilnyj,” kad Chica- 
goje dar vis ne visos LDS kuopos metėsi 
į vajų, 
ypačiai 
išrodo, 
kuopos 
čius!

Tai bloga, draugai! Šiuo tarpu 1 
turėtum labiau sukrusti. Man 
kad Mass, valstijos naujos LDS ; 
greitu laiku pralenks chicagie- .

Mass, valstijoj jau įsikūrė LDS kuopos 
sekančiose vietose: So. Bostone, Nor- 
woode, Dorchesteryj, Montello j, Worces- 
teryj. Kuriasi: Hudsone, Bridgewateryj, 
Lawrenciuj ir Stoughtone. Greitu lai
ku turėtų įsikurti: Gardneryj, Haverhil- 
liuj, West Lynne ir visoj eilėj kitų mies
telių.

Beje: kiekvienoj vietoj, kur tik įsikurs 
LDS suaugusiųjų kuopa, privalo būti su
tverta ir Jaunimo Kuopa. Tai nepamirš
tinas dalykas kiekvienam LDS nariui.

R. M.

Pittsburgho, ir Apielinkes Žinios
y Koncertas Nedėlioj, 16 Dieną 

Gruodžio, S. S. Pittsburghe
Puikus koncertas įvyks 16 

d. gruodžio (Dec.), Lietuvių 
Piliečių svetainėje, 1721 Jane 
St., S. S. Pittsburgh, Penna. 
Pradžia 7 valandą vakare. 
Rengia Augščiausios Prieglau
dos Lietuvių Amerikoje 8 kuo
pa, bendrai 
Apskričiu.

; Programa 
viai įr kitų

g ■

su APLA Pirmu

bus graži: lietu- 
tautų jaunuoliai 

grajįs ir dainuos. Visiems ge
rai žinomas dainininkas J. 

JBkuleviVius taipgi dalyvaus, 
ir' kitokių pamarginimų. 

<3eri kalbėtojai aiškins apie 
AugŠčiausią Prieglaudą Lietu- 

prių Amerikoje. Visi skaitlin- 
/gai stengkitės dalyvauti. Sma
ilai ir naudingai laiką pralei- 

Taipgi norintieji prisi
rašyti prie APLA., kviečiami 

{dalyvauti. Dabar vajus einą, 
tfti visai pigiai galima prisira- 

Kviečia visus dalyvauti.
Rengimo Komitetas-

278
201

74
20

pittsburghiečiai
vajuj tu

as P. Martinkus Pra- 
e Visus Spaudos Vajuje
Sekami

raugai pasidarbavę 
punktus:

P. Martinkus
J. Gasiunas
A. Šheliiene
J. Urbonas

PHIIADELPHIJOS ŽINIOS
Pirmąs Didelis ir Sekmin- Rotas ir Galeckas. 
gas “Laisves” Baijikietas ir ūaug skaniau

Koncertas |
Gruodžio 2 diena, tai buvo 

nepaprasta diena philadelphie- '■ 
čiams. Pirmu kartu mūsų orl- 
ganizacįjų buvo surengta banl 
kietas ir koncertas naudai dien
raščio “Laisvės”. Komitetas 
rengėsi gana rūpestingai, ir rei
kia pasakyti, kad savo darbą 
atliko gana gerai.

Apie 12 vai. dieną jau pra
dėjo rinktis žmonės į koncertą. 
Apie antrą "valajidą jau buvo 
veik pilna - svetaine, žmonių. : O 
vis dar būriai ėjo ir ėjo.

Programą atidarė Lyros Cho-' 
: ras, vąęlovaujant drg.i Valatkiu; 
' tei; Sudainavo Internacionalą ir 

keletą kitų revoliucinių dainų. 
Visas dainas labai gerai sūdai? 
navo.

, Programą pildė: visi, kurie bu- 
;vo skelbiami garsinimuose ir

Beje, buvo ir nau-Į programoj
jų šmotų. Nebuvo,, skelbimuo
se, o dainavo abi Zdaniutes; jos J vo atsiekta? Taip. • : ;

' labai gerai pasižymėjo. Taipgi Į Z'_ " ’ '
klasiškus šokius jauną įas pasak0—pas laisviečius, bol-

■ -- — > ševikus, visados yra ką pasi-
‘ jos vardo neturiu po ranka- ir kIausyti jų programos.

šoko ] 
mergaitė (apgailestauju,

20
20

pereitoj

Taipgi 
mu- 
Nu- 
at-

ofi-

P. Bernotas 
A. Norkienė 
J. Piontka

Drg. P. Martinkus
savaitėj labai smarkiai pašoko 
pirmyn. Jisai pralenkė ir d. 
J. Gasiuną. Drg. Alice Slie- 
kienė irgi pusėtinai pasivarė 
pirmyn. Jinai rengiasi pra
lenkti Gasiuną ir pasivyti net 
d. Martinkų. Vienas naujas 
vajįninkąs pasirodė, tai d.
Piontka iš Wilmetdingo.

Kaip žinoma, “Laiavės” va
jus baigsis su gruodžio 31. Su- 
kruskime smarkiai padirbėti. 
Kur New Kensingtonhs, kad 
nieko tesigirdi ? Sykiu su tuo į 
šokime "darban dėlėj “Vilnies”, 
nes ir ; jos vajus 
sausio; 1. .

Liet. Biuro Sekr.

kas-ir Art Norkus, 
kviečiama dainininkai ir 
zikai programą sudaryti, 
tarta tūkstantį lapelių 
spausdinti.

Taipgi nutarta prisidėti
cialiai prie Pittsburgho Lygos 
Prieš Karą ir Fašizmą užmo
kant į metus du dolerius duok
lių. Nutarta nuolatos imti po 
50 kopijų Lygos , organo 
“Fight” ir organo kontrolie
rium apsiėmė P. Norkus.

Nutarta pasiųsti atstovus į 
bedarbių ir socialūs apdraudos 
konferenciją ir taipgi į apšvie- 
tos konferenciją.

J. Urbonas, Sekr.

Rašytojas Michael Gold
pasibaigia DuosLekciją

L. Lyga Prieš Karą ir 
Fašizmą Remia Lietuvos 
Politkalinius

Lygos . susirinkimas, . įvyko 
i gruodžio 5. Svarbiausias klau
simas, tai prisirengimas prie 
didelio masinio mitingo minė
jimui nužudymo keturių Lietu
vos darb. vadų 8 metų sukak
tuvių ir sykiu parėmimui Lie
tuvos politinių kalinių, ypatin
gai dabar barbariškai kanki
namų. Mitingas bus gruodžio 
23, LMD. Name, 142 Orr St.. 
Pradžia 7 :30 vai. vakare. Kal
bėtojais užkviesta J. Mažiūk- 
na, J. Gasiunas, Kun. ŽukaūS-

Seredoj, gruodžio .19, Carne
gie Lecture Hali,- Scheiiley. 
Parke, garsus rašytojas Mi
chael Gold duos lekciją , te
moj : “Kriziš moderninėj lite- ( 
ratūroj”. Pradžia 8 :15 vaka
re. Įžanga iš anksto 25 cen
tai, prie durų 35 centai.

Rengia rašytojų kliubaš ir 
Darbininkų Mokykla. Kviečia-

neatsimenu). Programą pildė 
I šie: Mrs. Amelia špokas, Miss 

'j Jeanne Arbe, A. Višniauskas, 
J. L. Kavaliauskaitė, Russell O. 
Dreger, A. E. Potąs ir B. Na- 
vardauskas, Helen Rainys ir 

i Eugeni ja Mačėnas, K. Menkeliu- 
r niutė, ir Shenandoah Mainierių 
j Kvartetas.
i muzikos trio griežė lietuviškas 
‘dainas ir polkas.

Visi programos dalyviai atli7 
ko užduotis labai gerai. Kiek
vienas iš jų : gavo gana daug 

’ aplodismentų. į Daugiausia ap
lodismentų gavo, tai mainierių 

; kvartetas. Viėna, jie labai gra* 
žiai dainavo, o antra, tai apsi
rengimas, trečia, jie dainavo 
visas revoliucines dainas ir kar
tu aktino, tas padarė labai gi-! 
lų įspūdį ant visų dalyvių. O 
tas parodo, kad darbininkai at
jaučia daugiau revoliuciniani 
judėjimui, jie ir sveikina dau
giau revoliucines dainas. She
nandoah Mainierių Kvartetas, 
tai buvo svarbus programos 
punktas.

Drg. A. Bimba kalbėjo. Ji
sai kalbėdamas prisiminė, kad 
reikia pagelbėti Lietuvos po
litiniam kaliniam ir “Daily 

’ Workeriui,” Amerikos darbinin
kų klasės revoliuciniam dien
raščiui. Aukų likosi surinkta 
$38.21. Priimta rezoliucija 
prieš Smetonos valdžią, reika
laujant paliuosuoti Visus poli
tinius kalinius, 
kablegrama ir 
kvą, Stalinui, 
tilpo spaudoje, 
daugiau kalbėti.

Programa pasibaigė apie 6 
vhl. vakare.'

Į bankietą suėjus, nebuvo ga
lima visus sutalpinti, visa že
mutinė svetainė užsipildė sau
sakimšai. Daugeliui svečių rei
kėjo palaukti, nes nebuvo gali
ma susodinti.

Kaip būvo garsinta, kad spe
cialiai bus prirengtas bankietas, 
tai taip ir išpildė komitetas. Man 
apie tai netenka :ka$ sakyti. 
Kiekvienas,. kuris tik dalyvavo, 
pilnai buvo- patenkinta?, jįaisto 
buvo ilki valiai,; ir sutaisyta įa-' 
na skaniai. . Nė tik žmonės bu- 
vo patenkinti; 'b$t ir stebėjosi, 
kaip tai galėjo duoti tiek daug; 
maisto ir tokį gerą končertą.’ 

i Daugelis pažymėjo • sekamai:. 
“Vien tik- koncertas' buyo! ver- 

: tas dolerio?’. Tai: tiesą sakė.
Savaitė laiko prieš mūsų 

bankietą kunigas %Zembljs turėjo 
; savo 50 metų sukaktuvių ban- 

■ ' . Ėmė po $1.50 nuo ypa-

Jono Kurzinsko

Taipgi priimta 
pasiųsta į Mas- 
Kablegrama jau 
netenka apie tai

mi visi .išgirsti labai svarbią | ' kietą. :
lekciją. N. Gold yrh apkelia-Į tos ir valgyti daug mažiau da
vęs visą pasaulį, lankęsis So- ‘ve, ir nedavė koncerto. Valgį 
vietų Sąjungoj, dalyvavęs vh gamino viešbutyj specialiai kų- 
suotinam proletarinių rašytojų koriai ir veiteriai buvo paimti 

iš viešbučio.? Kaip valgis,, taipsu važįą vime ’Maskvoj. Nuolati
nių “Daily Workerio” beridra-, ir patarnavimas j buvę į datig
d.arbis. Kiekvienas atsilankęs prastesnis, ne^ų pas rnus.-. y 

InhnJ i-o- •Prb’Ut-n ■ _ 1 • *_. ir!'. •"  2 __ _•išgirą labai svarbių faktų apie 
dabartinę literatūrą. , ; >

Rep.

' Mūsų 'bankiętui gamino mai
stą i ■dąrbi-nihkąj, ; kurie į dirba 
prie mhišto taisyhio, 'draugą! •

—----------------------
. gybė ir duoda tą, ką žada, tad 
ir eiti daug smagiau pas :lais- 
viečiuš. Kitas dalykas, < tai 
draugiškumas, solidarumas, ku
rio nematysi kituose parengi
muose. Tai labai\teisingas ap- 
sklembimas apie mūs arengi- 
mus.

Užsibaigus bankietui dar la-' 
bai daug atėjo į šokius,. taip, 
kad abi svetainės buvo pilnai 
užpildytos. Kiek teko kalbėtis 
su svetainės prižiūrėtojais, tai 
jie aiškino, kad dar pirmu kar
tu mato toj svetainėj tokią di
delę minią žmonių. Kiek ko
mitetas ąpskaitliuoja, tai buvo 
daugiau tūkstančio žmonių.

Kaip minėjau, komitetas la
bai rūpestingai ruošė šį bapkie- 
tą, Nors darbininkų >buvo 
daug, bet jų kur kas neužteko. 
Reikia pasakyti, kad draugės 
moterys, kurios' dirbo ^irtuvėj, 
gania daug ir sunkiai dirbo, 
taip gi ir.draugai, kurią buvo 
virtuvėj ir prie baro. Abelnai, 
prię visų darbų darbininkai tu-

Penktad., Gruod. 14,

Jie sutaisė 
i, negu viešbučio 

specialistai. , O staluosna patar
navo mūsų Lyros Choro nariai, 

' taipgi, jie davė geresnį patarna
vimą, negu patyrę veiteriai.

Kodėl tokis didelis skirtu
mas? štai kodėl. Zemblio ban
kietas buvo daromas su ”pana- 
berija,” parodant didelį poniš
kumą, pasipūtimą, parapijonam. 
Jūs, parapijonai, t esate muip 
per prasti gaminti maistą ir’ 
duoti patarnavimą į stalus, io 
jūsų doleriai mums geri. Taip7 
kunigai protauja apie darbinin
kus. : į • . -

“Laisvės” .bankietas buvę 
rengtas visai - skirtingu tikslui 
Vyriausias tikslas buvo? supa? 
žindinti darbininkus su prolU 
tariniu menu, duodant vieną iš 
didelių koncertų, taipgi supa
žindinti darbininkus : su dienos 
klausimų, kad darbininkam | rejo dirbti gana ilgai ir sūn-1
reikia organizuotis ir kovoti 
prieš išnaudotojus. Ar tas bu-

Kas tik dalyvavo bankiete,

Jie su
rengia pikniką: pas juos suva
žiuoja tūkstančiai žmonių, jie 
duoda gerą programą ir. dova
nas, kokias žada. Surengė ban- 
kietą—-vėl pas juos žmonių dau-

kiai, kitiem nebuvo: kada nei 
; Drg. Gružauskui ,ir 

išnešė, • nors jis pats 
drabužių padėjimo

imant, koncertas ir

pavalgytį.
overkautį 
buvo prie 
darbo.

Abelnai
bankietas buvo vienas iš pasek- 
mingiausių, kokio pirmiau pėra 
buvę Philadelphijoj.

Philadelphiečiai turi tankiau 
surengti tokių parengimų.

Bolševikas.

DETROITO ŽINIOS
šeštadienį, 8-tą d. gruodžio 

beklampodamas per sniegą ša-: 
ligatviu, netikėtai atsimušiau 
petim į moteriškę, mano seną 
pažįstamą, j Iš karto Jievutė 
pažiūrėjo į mane netaip jau ma
loniai, tačiaus, pahiačius mane, 
staiga permainė veido miną ir 
smagiai nusišypsojo. Aš, ži
noma, atsiprašydamas už mano 
neatsargumą prabilau:

—Tai kur taip skubinatės?
—Nugi, į krautuvę, iki dar 

neuždara.
—Tai kas pas jus girdėt? į 

Kaip jūsų draugas? Ar dirba 
kiek?

—Taip, mano žmogus gavo 
darbą, .kelias dienas gal ir pa
dirbės. šeimyna yra visa svei
ka. ' . į • ■/ I

—Na, ar. ruošiatės atvažiuoti 
į mūsų ruošiamą gražų kbncėr- 
tą? ?

—Taigi, taigi. Tik del io rei
kalo ir skubinuosi į krautuvę. 
Reikia vienas kitas mažmožis 
dėl tojo koncerto.

—Taip, tai labaį smagu gir
dėti, kad ruošiatės būti mūsų 
parengime.

giau ką sužinoti. Ogi, daly
vaus mūsų choro visa .eilė dai- 
nininkų-kių, įr muzikantų. Tu
rime’jau prasigyvenę ir naujų 
prolėtmeno spėkų.

sėkmingos. Tema paskirta 
sekama: Ar darbininkai pa
jėgs priverkti turčių klasę įs
teigti bedarbiam socialę ap- 
draudą ? Antra tema: /Ar lie
tuviai darbininkai privalo rei
kalauti Lietuvos darbo žmo
nėms laisvės? Jei tos, temos 
pasirodys netinkamos, tai bus 
pasirinkta geresnes.

Nugirsta, kad Conn, valsti
jos LDS. jaunuoliai šaukia sa- 
vq plačią konferenciją. Į ją 
yra kviestos visos LDS. jau
nuolių kuopos ir chorai, kad 
prisiųstų savo delegatus.: Vili
jos Choras išrinko net tris jau
nuolius: Ed. Shopes, P, Michu- 
lis ir vieną merginą. Iš senes
nių dalyvaus K. Remeitienė. 
Konferencija įvyksta gruodžio
•16 |d., 12 :30 vąl. po pietų, 774 
Bank St., Waterbury, Conn. 
•Linkėtina jaunuoliam' turėti 
našią, sėkmingą Jcęųferenciją, 
o dar šekmingiali, iš jos su
grįžus, 'atlikti fųos f užsidėtus 
darbus. 1 Į1 j H i

• ? Vilijos Choras ruošia su už
kandžiais vakarėlį. {pat 
naujų mętų gruod. *81 b 
.Church St. svetainėje. Geisti
na; kad daug žmonių dalyvau
tų. Kviečiame ir iš apielin- 
kės miestų ir miestelių, daly
vauti.

afikimui
i- d., 53

Vikutis.

Matykite Sovietų Sąjungoje 
Gamintą Labai Gerą Judį

> —O, tai gal iš kur atvažiavę? ^as; 
ė -r-Ne. Pas mus pačius jau
nųjų išauga, ir nekurie daini
ninkai bei muzikai pradeda pra
žydėti, kaip kad tos gėlės savo 
sugabumų gražume.

—Ah! Kaip aš myliu klausy- 
‘ tis, kuomet dainuoja Aido Cho

ras. Aną kartą girdėjau pil- 
' į dant draugams ukrainams kon

certo programą. Tai man la
bai patiko ta daina, ką taip lė
tai dainuojasi.

—Tai jūs gąl turite mintyje: 
“Nelaisvės Sunkios .Nukankįn- 

t ‘
t • —Taip, taip! Tai ta daina la- 
bawgraži. Ir labai daug gir-

Rusų savaitraštis “Novy 
Mir” bendrai su vietos organi
zacijomis rengia rodyti Sovie
tų Sąjungoje gamintą labai ge
rą judį “Revoliucionieriaus At- 
simininuii.” Jis vaizduoja pilie
čių karą, dabartinę Raudonąją 
Armiją ir yra labai intetesin- 

. Bus ; rodomas /sekamose 
vietose:. 
I , < I - . • •

New Yorko Valstijoje
Rochester, šeštadienį, 15 d. 

gruodžio, nuo 7 ir 9 vai. vaka
re, Ukrainą Darbininkų Name, 
975 Joseph Ave.

Buffalo, sekmadienį, 16 d. 
gruodžio, nuo 3 po pietų iki 11 
vai. nakties, Darbininkų Ap- 
švietos Kliube, 760 Main St.

t

bai gražiai choras ją dainuoja.
—Ta daina ne tik' kad yra 

labai graži. Tuo pačiu tarpu 
ji yra labai daug ir primenanti: 
Juk Leninas, darbo žmonių^ va
das, ją labai mylėdavo dainuoti

parengime. z visuomet.
—Netik mudu su draugu bū- —Tai liki pasimatymo 16 d.

sime, bet ir visi mūsų šeimynos 
rengiamės. Ypač jaunimas. t

—Taip ito reikia, labai gerai, 
kad jaunimas interesuojasi to
kiais parengimais, tai ^smagu.

— (Lyg supykus) Ne tik jau
nimas, bet ir seniai! žodžiu, vi
sa šeimyna būsime. Ir dar ne 
tik miisų šeimyna, bet, kaip 
jums yra žinoma, mes ten gy
vename kelios šeimynos aplin- 
,kuj. Kaip girdėjau, tai ir visi 
kiti rengiasi vykti koncertam

—O, o, o! Tai smagu, ;kad 
Turėsime daug; publikos! *
; —Nu gi, ^žinote,' visi myli :;la- 
;bai. išgirsti. tą garsiąją dami
ninkę iš Brooklyno. Kohstanciją 
Menkeliūniutę. : Ant kiek aš .ži
nau, tai visi lietuviai žingeidau- 
ją ją išgirsti dainuojant.

—Taip, Meilkeliuniutė yra 
gera dainininkė.

—Ar tieša, kad ir' V. Petru- 
šionienė dainuos šiame koncer-. 
te? . •

—Taip, tanistą. Istsaidiečiai ■ 
sudarys tam tįkrą dalį to vaka
ro programos. Dainuos ne tik 
V. Petrušįonięnė, dainuos ir 
Hamtramcko, Laisvės Choras, 
kurį vadovauja mūsų Aido Cho
ro mokytojas <j. W. Gugas.

—Naje, --ir ištikrųjų, tai kas 
daugįau ; yrą ant programos? 
PJakatU; neteko, matytį. į

tąnįsta, jau matau, kad 
jūs turite patraukimo ir daū-’

gruodžio (Dec.), 1934, Lietuvių 
svetainėj.

—Taip, tamsta. 25-ta ir 
Vernor Highway, West. ■ Ir ne
pamirškite būti laiku, nes šį 
šykį reiigėjąi pradės vakaro 
programą lygiai 6 vai. vakare.

—Beje, o kiek įžanga?
—Tik 50 centų.
—Tai labai pigi įžanga.

J. J. Butkus.

f

Pennsylvania Valstijoje
Scranton, penktadienį, 14 d. 

gruodžio, nuo 7 vai. vakare, 
svetainėj 116 N. Washington 
Ave.

Rosselton, šeštadienį, 22 d. 
gruodžio, nuo 7 vai. vakare, 
Union Hali, 2 Rosselton gatve.

Ohio Valstijoje
Cleveland, trečiadienį, 19 d. 

gruodžio, nuo 7 vai. vakare, Uk
rainą Darb. name, 1051 Obern 
Avė.

Akron, ketvirtadieni, 20 d. 
gruodžio, nuo 7 vai. vakare, 
Perkins School Auditorium.

Warren, penktadienį, 21 d. 
gruodžio, nuo 7 vai. vakare, 
Rumunų Svetainėj, 155 Walnut 
St.

New Britain, Conn;
Iš Buvusių ir Būsimų Diskusijų 

S • • •> ' •'* ' *■' ’

: Netąhkiai pas mus rengiama 
diskusijos, o- tankiai nebūna 

’rengiamos dėlto, kad jas net 
organizacijų draugai nenoriai 
lanko. Tačiaus gruod. 9 d., 
Darb. svetainėj, susirinkęs bū
relis draugių,' draugų Hisku- 
savo keletą svarbių vietos vei
kimo gerinimo reikalais daly
kėlių. Iš ’ pradžių -diskusijos 
ėjo visiškai lėtai, bet į pabai
gą išsijudino ir daugelis svei
kų dalykų apsitarta, veikimo 
gerinimo delei/ Prięgtam nu
sitarta ląikyti diskusija? tan
kiau. Tad gruod. 16 d., 7 vai. 
vakare,. vėl įvyks diskusijos, 
Darb. svetainėj; 53 Church SU, 
ir nusitarta kvjestį višus jose 
dalyvauti/ Todėl, visi darbuo
kimės, ikad diskusijos būtų tirpi relių* ir išliko» gyvas.

Steubenville, Sekmadienį, 23 
d. gruodžio, įuo- vai., po -pietų 
iki 11 vai.'nakties, Moose Hali, 
So. 4th St.

Įžanga suaugusiems 25 cen
tai, vaikaitis 15 centų. .

Nueikite, lietuviai darbinin
kai, ir pamatykite tą ''labai 
svarbų judį. Kur yra pagar
sinta, kad pradžia nuo 7 vai. 
vakare, tai ten bus du rodymai 
nuo 7 vai. ir nuo 9 vai. vakare.

Traukinys.Užmušė 5 
Darbininkus

FLORENCE, Italija. — 
Smarkiai einantis traukinys 
tuneliu, netoli Migliarina 
miesto, gruodžio 4 d. užmu
šė penkis darbininkus. Ke
li kiti darbininkai išvengė 
nelaimės. Vienas jų, nega
lėdamas pabėgti, atsigulė




