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Bet

vyras yra dėdė prokurore 
McAllisterio pačios. O : 
naujus, darinktinus džiūri

Valdžia Atima Šalpų j . 
Keturiem Milionam i

lumas Darbais 
ų Aprašymas, 
a ir Hitleris.
KOMUNARAS

ei užsimanė už au- I
i Hitlerio fašistus 
Hitleris nepasiliko 
as: uždraudė Lie- 
ūkio produktus į- 

jon; dar daugiau: 
per Vokietiją net

i gabenti Lietuvos

Lietuvių 
Dieiiraštis

Darbininkas” Šau- 
espon.dentus rašyt 
įmes ir kitus nuo- 
ietuvių. Bet apie

48 metų be- 
3rd St., New 
stogo ir sku- 
gerkję. Jo

Kankinimų Urvas
HEMPSTEAD, L. I. — Po 

tuščiu žemės sklypu čia at
rastas rūsys 200 pėdų gilu
moje, o rūsyje užkankinto 
žmogaus kaulai prilaikomi 
geležiniais lankais, kurie 
jam buvo užveržti. Tai ga
lįs būti darbas plėšikų-pira- 
tų pustrečio šimto metų at-

a savo produktų 
i išvežti, Smeto- 
iada j ieškoti per- 
kitų kaimynų že-

CLEVELAND, Ohio. — Fabrikantų ir valdininkų su 
sirinkime gruodžio 27 d., vadovaujantis ROosevelto advo.

Rose, pas kurią kaltinto 
apskrities prokuroras 
Allister lankėsi, o jinai 
dovanojo* jį antimis. K

kotarpis jau yra abelnai 
Sovietų pramoriė-

Dar
(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių * ,

Šnipai Džiurėj prieš 
18-ka Darbininki

SACRAMENTO, Cal - 
B aigiama “rinkti” prisai 
kintieji teisėjai byloje prie 
18 kovingų darbininkų, ku 
rie buvo suimti laike $ai 
Francisco visuotino streike 
Jie kaltinami sulig įstatym 
prieš “kriminalį sindikaliz

Jau išsibaigė leidžiami 
skaičius pasipriešinirtilį 
riuos gali daryti kaltinami 
jų gynėjai. Taigi tęisn 
viršininkai dapildys džįųi 
atviraisi darbininkų M pri 
šais.i Teisiamųjų bylą vec 
Tarptautinis D a r b i n inl 

samdytojams Apsigynimas per savo adv

bendra taisyklė, ypač 
:mo aštrėja užsieninės 
klausimas.
nebūtų draugiškos 
prekybos iš Sovietų 
isai riestai prisieitų

ralbihiame susi
Piliečių Kliubo duodama pašalpos 
>oklyne, vėl bu- 
o tikslu atsišau- 
ties mitingo iš- 
sgatai vykt pas 
lą. šiame susi- 
ir pats sklokos 
su keliais pase-

nuv^kb 
rado ne literat^- 
inę degtinę bėvk-

įlėnų klebonui suiro bent 
pamokslų posmas: ne- 

ite žemiško skarbo, kurį 
agys išvogti arba rūdys 

; kraukitės amžinus dan- 
turtus!

ys užtiko ir pasiėmė 60,- 
ukso rublių klebono pa- 

pinigų. i Bet dabar jis 
ins pąrapįijon. kitu posa- 
nes^dykite, o posmert ne- 
patys 'sūnijami.” Tik ka- 
benarės kas jo klausyti.

rinko į A. Grei- 
žmogaus, apart-

West End Ave., 
ir jį pritroškino. 
jodė gazus ir lai- 
im į pagelbą taip, 
?ų atgavo. Pasiro- mino 
) paipa yra

bedarbių vargus ir rei- 
j rašyt nekviečia. Ne- 
3i žinių apie uždarbių 

būklės) sunkėjimą, 
s, mat, klausimais be
galėtų pas koresponden- 
;i “eretikjškų ” minčių 
pitalizmą, už kurio pa- 
kunigai kovoja.

Naziy Vadų "Valymas”
BERLYNAS. — Hitleris 

“išvalė” iš vietos savo žem
dirbystės ministerį Walterj 
Darre. Kiek pirmiau buvo 
išspirtas Silezijos guberna
torius Hans Brueckner ir 
pavarytas rėksnys hitleriz- 
mo filozofijos skelbėjas 
Gottfried Feder. Jie, mat, 
tūluose mažesniuose daly-

bus Hitlerio pa
tirtiniam jo sė
li, kad priverst 
:yti su; Varšava 
jos glėbį ?

:atus pas Lietuvos 
r jį reikalauti iš 
kad liautųsi kanki- 

i ir juos

Martin Insull dėkuoja prisiekusiems teisė
jams, kad jį nenuteisė už $350,000 suktybę. 
Martino brolis Sam Insull, nušmugeliavęs dvie
jų bilionų dolerių korporaciją, nušluodamas 
šimtus milionų dol. žmonių pinigų, taipgi buvo 
išteisintas? i Teisėjai, suprantama, buvo parink
ti jiem palankūs.

žmogžudystė
Gruodžio 4 d. anksti rytą, 

Viliočių k./ Kruoplti vaT.; ras
tas užmuštas Juozas Kalinaus
kas; rastas daržinėje, prie do
bilų, perskelta galva. Įtariami 
velionio brolio sfūnuš, Jonas 
Kalinauskas ir dar vienas, po- 

. ličįjos .suimtii.’i Kaltais jie n,e-j 
prisipažinę,1’ ,. j,. t i

lV^lionis buvo bevaikis, apie 
60 nįetų amžiaus^ Jis buvo.pa- 
|9!KWCMI B 

sipyko. sustaišlb 6- gruodžiu 4 
,d. turėjo stoti į teismą.

gyventojas Leonavičius esąs 
komunistas ir laikąs nelegalios 
literatūros.’;-Policiją ‘j 
patikrinti, 
ros, bet r 
rant. '

Leonavičius buvo pristatytas 
Kaulio apielinkės teismui, i kad 

i nubaustų/ |&piėl. • teismas Lco- 
'navičių nubaudė»3 mėn. papr.

politinius kalinius 
uosuol 
'itame

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXIV, Dienraščio XVI

SVEIKINAM DRAUGUS NAUJAIS METAIS
Sveikiname naujais metais visus “Laisves” skai

tytojus ir kovojančių darbininkų judėjimo draugus 
ir pritarėjus.

Pereitieji metai buvo didelių, sunkių kovų ir var
go metai, bet sykiu ir darbininkų judėjimo pakilimo 
metai. Dabar gi, įžengdami į naujuosius 1935 me
tus, dar glaudžiau, Draugai, sujungkime savo pa
stangas, dar tiksliau įtempkime savo jėgas kovoj už 
tūojautinius ir galutinuosius darbininkų klasės rei
kalavimus, o iki 1936 metų juo daugiau nuveiksime.

Sykiu su tuom pranešame, jog šio dienraščio dar
bininkams taip pat duodama poilsiui naujų metų die
na. Todėl “Laisvės” antradienio numeris neišeis.

Linkime Draugams kuo laimingesnių ir sėkmin
gesnių 1935 metų!

“Laisvės” Redakcija ir Administracija.

Slepiama Versalės 
Sutarties Popieriai
WASHINGTON. — Jung

tinių Valstijų valdžia išlei
do 1,800 puslapių dokumen
tus apie šios šalies santikius 

pigiau, i su užsieniais 1919 metais. 
.Tame leidinyj, tačiaus, nė- 
,ra jokių dokumentų iš 1919 
j metų imperialistų konferen- 
! cijos Paryžiuje, kur buvo iš
dirbta grobikiška Versalės 
sutartis po pasaulinio karo, 

kapitalistų). Kai Dabartiniame leidinyje val
stybės ministeris paaiškino, 
jog kai kurios užsienio val
džios nesutiko, kad Versalės 
dokumentai būtų spausdina
mi. Bijo, mat, kad darbo 
minios nesužinotų, del ko
kios “demokratijos” buvo 
vedama tas karas.

■ : ■ r'Hf

Sovietų Traktorių Fabrikas
Pagamino Virš Paskyrimo

Charkov
vietų traktorių fabrikas šie
met, antrais metais Antro
•sios Penkmetės Plano, paga-į likti ąugštų pareigų, turės 

40,000 traktorių ir būt pakeistas ir pastatytas 
pra- įvykdė savo programą dar prie kito (užsiėmimo, kuriam

Mrs. GaWne pasisakė, kad 
ji priešinga negrų apsi
sprendimo teisei, bet teismi-

Buenos Aires. — Mūšiuo
se tarp Paraguayans ir Bo
livijos dabar kertasi 80,000 
kareivių.
• ------- --------- *—. .

' A. Schuab, turtė. New Roch
elle, N. Y., minėję;,gimtuves, 
kilt dalyvavo virš 100 sveč ' 
Ji jau susilaukus 100 
Turtingi i gali- ilgai r 
puotas kelti gimt’ 
jimui, bet ne,ir 
ir vargstančiu

ąisvjis’’’ * svetainėje 
tsirinkimas, kur da- 
ręlis opozicijos na- 
iinkų) ~ /

Jf.J ' Donald R.,Richberg perkalbinėjo kapitalistus, kad
jie perdaug nesispardytų prieš šiokį tokį bedarbių šelpi
mą. Jis, kaipo direktorius Nacionalės Greitųjų Reikalų 
Tarybos, persergėjo išnau-1 ~ 
dotojus, kad reikėtų didelių 
armijų suvaldyt bedarbius, 
jeigu jiems visai nebūtų

Sako, 
“tie milionai maldaujančių 
pirštų gali pavirsti grąsi- 
nančiais nagais.”

Taigi, net pinigais skait- 
liuojant, po truputį pašelpt 
bedarbius atsieina 
negu tokias armijas užlai- 

‘eikėjo važiuoti pas kyt, išvedžiojo p. Rich- 
vienas sklokos at- berg, kreipdamas domę į tai, 

rodė tarp poros de- kad “didžiausias Amerikai 
tų. Tai tokį nuo- pavojus tai yra vidujiniai 
akos vadai parodo priešingumai” (tarp darbi- 

už Lietuvos darbininkų ninku 
ų paliuosavimą bei pa- del ligšiolinės pašalpos, tai 
ią jiem sąlygų. ji, tariant Richbergo žo

džiais, “buvo tik atsargiai 
atmieruojama labdarybė... 
O per kiekvienus šiuos me
tus prisidėjo dar po beveik 
500,000 bedarbių.”

Bet, kaip matome iš kitų 
žinių, bėntralinės Valdžios 
pašalpa bus atimta ' ketu
riems 1 milionams bedarbių, 
užtat armija bus padidinta 
50,000 vyrų.

'įjtiešįųirikai.
’Taigi ne teismas yra da- 

rorha kąltiųąmįems koyoto- 
jatfis,. i bef pykdomą pri^ 
juos I išanksto >iškeptas, bur
žuazijos suokalbis. \ ,
1 Į V " i1!** 6 1 - y..
Sulaikė Agitacinį Karvelį
. Kaune, prie apygardos teis

mo rilmų sulaikytas karvelis, 
ant kurio kojos buvo užrišta 
raudona juosta su tam tikrais 
agitaciniais Šūkiais. ?

Nauji Mūšiai tarp
Italų ir Abyssiny

Italijos armija ve
da karinį vieškelį per Abys- 
sinijai priklausomą žemę, 
Afrikoj. Pranešimais iš 
Abyssinijos, įvyko naujas .kuose turėio skirtingų pla- 
ginkluotas susikir+?...... tarp nų negu Hitleris.
italų ir abyssinų kareivių______________
ties Gerlogubi. Daug esą
užmuštų ir sužeistų. SSRS Išvystė Daugybę

Savo Technikų
MASKVA. — Susirinkime 

50 vedėjų geležies ir plieno 
pramonės pasitvirtino , kad 
Sovietų šalyje šiemet paga
minta 10,000,000 tonų spy- 
žio, tai yra daugiau, negu 
bet kuridj valstybėj. Per
viršyta kvota, kuri buvo 
1934 metam nustatyta sulig 
Antrosios Penkmetės Plano.

Drg, Stalihas savo: kalboj

Armijos Vadai Ėmė
Kyšius iš Kompanijų

WASHINGTON. — Kon- 
greso karinių reikalų komi
sija surado, kad per vieno 
■ oficieriaus įpiršimą, valdžia 
’išmokėjo $7,000,000 dau- 
!giau už karinius patentus, 
negu jie /buvo verti 
aukštas valdžioj' 
oficierius gavo iš vienos au
tomobilių kompanijos 

i$2,500, -kad pasidarbuotų, visai šaliai 
idant vyriausybė pirktų tos 
kompanijos automobilius ar
mijai. Tų oficierių ir kom
panijos -vardus, tačiaus, 
kongresiniai tyrinėtojai sle
pia. Bet vėl atvirai reika
lauja, kad būtų, pavarytas 
orlaivyno korpuso generolas 
B. D. Foulois. Jis kaltina
mas, kad sauvališkai išleido

i sau 
karinius

D s rbihinlcsjf Visų Salių,1 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį!

Kepėjos Vokietijoj Dirba po 
60 Valandų per Savaitę

BERLYNAS 
jos dalyje Silezijoje moterys Dabar tokių šugadinimų lai 
darbininkęs kepyklose nuo: ’ _ / 

ikoja, kad jis ii- šiol turės dirbt po 60 vąlan- praėjęs 
darbo ir labai ne-Įdų per savaitę, pagal Hitle-j’e išvystyta daugybė naujų 
prie kjokių žygių rio darbo komisionieriaus ‘ .......

kusi kapitalistinė įsakymą

London.
stovai pertraukė dervb
Anglais delei karo laivynų sta giminėms ir. draugams į kalėjimo iį 3,000 lt. piniginės 
apribojimo

daugiau ir daugiau, sako 
Stalinas; ir'jie bus atydžiai 
auklėjami, įlavinami, augš- 
tyn pakeliami, kurię tinka- 
mi, ir už gerą darbu pronor- '^įo.OOO “patinkamoms 
eionaliai. daugiau bus jiem kon)panijoms 
atlyginama. O kas nėnorės 
bei nesugebės reikiamai at-

Kiek Lietuvoj Yra Gvdytojų kompanijai
Medicinos, veterinariios ner- 

sonalo ir farmacijos įstaigų są
rašo daviniais, dabar Lietuvoie , 
yra 646 medicinos gydytojai, ninkai ją priėmė į džiū 
kurie tautvbėmis tain skirstos: nežiūrint Gallagherio pa 
321 lietuvis, 270 žvdu 
ku. 15 rusų, 14 vokiečiu, 7 ne-(teisėjus įstatyta 
aiškios tautybės, 2 ukrainie 
čiai, 1 gudas ir 1 gruzinas.

WASHINGTON. — Vyriausias valdiškų pašalpų admit 
nistratorius- Hopkins pareiškė, jog nuo 1935 mj vašaiiiio 
1 d. bus atimta šalies valdžios pašalpa tiems bedarbiams, 
kurie netinką darbui. Tuo būdu 20 nuošimčių visų šelpti
nųjų bedarbių, arba 4,000,000 išviso neteks parambs, 
kurios iki šiol gaudavo iš —*—T-----1-------------- s—’
Washingtono iždo.

Tie keturi milionai nelai
mingųjų bus atiduoti globai 
miestų ir valstijų valdybų; o 
miestų ir valstijų valdovai 
jau senai rėkia, kad neturi 
iš ko šelpti bedarbius.

Tokią “kalėdinę dovaną” 
Hopkins paskelbė pasitaręs 
su prezidentu Rooseveltu ir 
su vidaus reikalų ministeriu 
Ickes. Jis pasakė, kad nuo 
vasario 1 d. valdžia šelps tik 
darbais tuos, kurie dar tin
kami dirbt. Nesenai prezi
dentas Rooseveltas panaiki* 
no' pirmiaus nustatytą pa- 
šalpiniam darbininkam algą 
po 30 centų valandai. To
liau neabejotinai ji bus dar 
žemiau mušama. Tuo būdu 
ponai šelpėjai pagelbės ir 
privatiniams 
vėl kirsti algas savo darbi- katą Leo Gallagherį. Jis rėi- 
ninkams. * ' kalauja teisės atmesti šni-

Visa tai daromą-pagaį pja- tpu$> policijos tarnus ir kitus 
nūs bankininkų konfefęnci-. panašius gaivalus, kuriuos 
jos, kuiįMiesenai,buvo ;ątlai- teismo viršininkai bruka į 
k^ta White Sulphur Spring- prisiekusius posėdininkus. •

j Teismo s mašinistai jau 
įbruko į džiūtę Chidesterį, 
sūnų Burns Agentūros de* 

vo. Chidesterio brolis 
tarnauja kaipo specialis po
li ei n i n k as Libby-McNeP

davo daug mašihėhijoš’ ‘ ir 
niėdžiagų sugadinama del 

Vokieti- ■ techniškų patyrimų stokos.

Demonstracijos už
Bedarbių Apdraudę

Kaip New Yorke, t?in vi- i 
soj šalyj pramonės centruo
se bus surengta plačios de
monstracijos sausio 7 d., 
1935 m., kad paremt darbto 
ninku kongresą Washington 
ne, y kur suvažiavę tūkstan-, 

, v.^ darbininkų,Tąrrperįų ir
armijos profesionalų atstovų reika- 
moft nu- jaus įgĮeis’b bedarbių ir, so-1 

cialės apdraųdos įstatymą 
visai šaliai. ' ‘ ' ' ■ , '■

Tose demonstracijose ‘ bus 
smarkiai protęstiiojairią ir 
prieš Roosęvelto patvarky
mą, kuriuom yrą atimamą 
valdiška pašalpa iš 4,000,000 
bedarbių, jau negalinčių 
dirbti. Lietuviai ’ darbinin
kai, ypač per savo organiza
cijas, privalo urmingai susi
telkti į tuos masinius išsto
jimus kovoję už bedarbių 
aurūpinima lėšomis kapita
listų ir valdžibš. ■

Dublin. ; Iš Jungtinių
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Alėtus,

jau

Balsas iš Kietųjų Anglių Kasykly

Riebalinis Inkstiras

Vakar ten laikyta šv. Mišios

spuo

m a

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

sako

Rašinė

tūkstančių do 
netikusius bd 
neteisėtas pa 
ir t.t. ir t.t.

Pluoštą 
gavome;

Drauge 
tėveliai 
vė

Atsišaukimas į S L A

Matote, nulaistė darbininkų krauju 
Vienos gatves, išskerdė tūkstančius vyrų, 
moterų ir vaikų, užgrobė jų namus, nusi-

Vagiai įsigavo į United Ci
gar Store, 117 Fląthus,h Ąve., 
Rrooklyne. ir pasigriebė apie 

apsaugo j irti d

Ką dabar pasakys lietuvių buržuazinė
HME/ -r- •
“Darbininkas _
kiti šlamštai, kurie taip energingai keikė 
Sovietų valdžią už suėmimą ir nubaudi
mą teroristų-žmogžudžių? Pamatysite, 
jie suras naujus būdus teisinimui ir gy
nimui Nikolajevo ir visų kitų suokalbi
ninku. į u

Kaip tie i

krauti į karus. Bosai priver
čia tave tiek prikrauti karų, 
kiek jie nori. Nors mažiau
sias prasižiojimas prieš juos 
veda prie netekimo darbo.

Paviršutiniai imant, mūsų
DR. J. J. KAŠKIAUČIUS

371 Lake St„ Newark, N. 3
Telephone: Ęumboldt 2-7964

Kaip kitaip tuos kunigus ir kardinolus 
pavadinti, jeigu ne žmogžudžiais?
{Chiniją užsienio kapitalistinės val
džios. pirįma pasiunčia misionierius (ku
nigus) su krežiais atversti “pagonus”, o 
paskui siunčia armijas kanuoėmis pa
baigti atvertimo darbą! Austrijoje gi 
ipąskųk siunčia armijas kanuolėmis pa
skerdė darbininkus, o paskui kardinolai 
ir kunigai atėję ’skelbia jiems “taiką ir

yvuojab 
ir užsiė

jau 
Taip,

kartais ir pasitaiko taipį'.-k; 
nuo kokio smarkesnio <užsig; 
vimo trūksta inkštiro plėviš, 
jis paskui išsivaikšto, išnyk:

Jūs bijote, kad dideli 
augtų, ne be pamato- < 
gan nemažas užaugti.

Pataria Jums eitf ant 
ei jos. Teisybė, reikia č 
ir operacijos. Tik tas 
“operacija0 pas mus vis 
beskamba kaž kaip iš 
Visokių yra operacijų, 
operacija apt vidurių, ąi 
migdymu, tai jau operąt 
čia, kaip dabar Jums, ta 
kūtelė operącijukė. Gyč 
prapjaus odą ir iŠiiba^ 
.tirą, lyg kokią slyvą,, 4 
žievele^ Taįį M Pr»u; 
sai be kinkų drėbė j imp

čių pučkai, aknė. 
nės pučkai, taip 
inkštirai atsiranda iš vien 
priežasties: dėl didoko ri 
linių liaukų veikimo, dėl 
sikimšimo tų liaukučių k 
liukų bei latakėlių. Tik 
balinis inkstiras yra didi 
riebalinių medžiagų' susid 
mas. Gali tokių inkštirų 
rasti bile kur: aut galvoš, 
veido, ant kaklo; pabusk 
ant nugaros ar kur kitur.

konferenciją su juo ir nuo jo gavo net
5,000 rublių ! ; , ,i(„.

Taigi, kaip tyat pražioję męs nuro-

Pirma Kanuolės, o Paskui Kryžius 
ir Kunigai!

Atsimenate, kokias baisias skerdynes 
pavasarį surengė Austrijos fašistų ir kle
rikalų 1 valdžia ! Vienos miesto darbinin
kams. Paskerdė apie tris tūkstančius 
darbininkų—vyrų, moterų ir vaikų.
;; Dabar * Chicagos kunigų “Draugas” 
(gruodžio 27 d.) su dideliu džiaugsmu 
paduoda sekamą pranešimą iš Vienos:

—Jo Emin. kardinolas Innitzer, Vienos 
’ arkivyskupas,1 per Kalėdas pontifikavo šv. 
Mišias Karl Marxhof apartamentiniuose na
muose, kuriuose gyvena apie 1,800 šeimų, ir 
kurie dar neseniai skaitėsi socialistų centru, 
kada socialistai čia buvo įsivyravę ir paga
liau sukilo prieš pačią vyriausybę. Socialis
tams sukilimas nepavyko. Vyriausybės ka
riuomenė juos sutriuškino ir tuose aparta
mentiniuose namuose rastos socialistų įtai
sytos tvirtovės. Daug socialistų nukauta, 
daug jų suimta. Kai kurie socialistų vadai 
suspėjo pasprukti į Čekoslovakiją, kiti pa
kliuvo kalėjiman. Tas įvyko šiemet vasario 
mėnesį.

Nepaisant socialistų išblaškymo, jie vis- 
vien minėtus apartamentinius namus skaito 
savo centru. Ir tarp jų pasireiškė nerimas, 
kada Austrijos vyriausybė pasiryžo sukrikš
čioninti tą jų centrą. Kardinolas apsiėmė 
laikyti šv. Mišias, kad tuo keliu Bažnyčios 
priešams pareiškus taiką ir ramybę.

Apartamentinių namų srityje buvusi baldų 
parduotuvė perdirbta koplyčia, pastatyta 
keliolika suolų ir šalia altoriaus—Betliejaus 

.kūtelė

pintis patvirtina,' veikė išviėn buvusios 
“Zinovjevo-Trockio opozicijos” likučiai, 
išsigimę į teroristus-žmogžudžius, rusai 
baltagvardiečiai ir, užsienio imperialistai 
ii jų valdžios. Tai šitokios spėkos buvo 
ajAdjungę padarymui visuotino iš vidaus 
ir iš lauko užpuolimo ant darbininkų tė
vynės, išžudymui komunistų vadų, nuver
timui Sovietų valdžios ir sugrąžinimui ca-

kurie nuėjo 
Man rodosi, kad

keltys SLA nkridms. nebuvo pa-j 
keltos! 1,1

Mes turime reikalauti, kad 
P. T. pasįkejbtų Viešai pė^ orga
ną “Tėvynę”, kurie delegatai pa" 
sisakė, kad jie būk balsavo už 
pakėlimą mokesčių. ’

Kad sudaryti stabilizaciją lė
šų fonde, mes turime reikalauti, 
kad P. T. nusimažintų sau al
gas, panaikintų savo įvairius pa- 
gelbininkus, apribotų keliones ir 
sugaištis, sumažintų galimai 
skaičių darbininkų raštinėj ir 
spaustuvėj, numuštų algą “Tė
vynės” redaktoriui, paliuosuotų 
redaktoriaus pagelbininką (prie 
“Tėvynės” redakt. pagelb. ne
reikalingas), sustabdytų berei
kalingą bylinėjimąsi su LDS, 
nemėtytų pinigų ’ “Tėvynės” 
bendradarbiams ( i š s k i r. i ant 
Sveikatos Skyrių) ir.kad visur 
įvestų ekonomiją.: > ’ ,

Draugai ir draugės SLA na
riai, jei mes rezoliucijom tokių 
reikalavimų nepadarysįm P. T., 
tai atminkite, kad P. T.. seka
mas žingsnis bus dar pakelt mo
kestis į pašalpos fondą, apdėti 
ekstra mokesčiais į apdraudos 
skyrius, arba už dabartinius 
mokestis bus sumažinta narių 
apdrauda. Atminkite, draugai 
ir draugės, ir budėkite!

SLA Narių Darbininkų 
Komitetas.

P. S. Prašome ir kitų lietu
vių laikraščių šį atsišaukimą 
paskelbti. •

lų apielinkėje labai apmiręs. 
O tai del to, kad nėra veikimo. 
Be to, religijos sufanatizuoti 
žmones iš tolo bijo ką nors iš
girsti apie komunistų veikimą, 
o to priežastis yra svarbiau
sia ta, kad jie negauna jokio 
pavyzdžio nuo mūs. Nors yra 
kaip kurie draugai, kurie save 
vadinasi raudonais, vienok jie 
lanko karčiamas, mėgsta įsi
traukti, na, ir kaip kada pa
šūkauti raudonomis frazėmis, 
vienok jų veikimas mažai ski
riasi nuo tų, kurie paskendę 
girtuoklystėje ir burtuose.

Vięnęk pažvelgus giliaus į 
padėtį, tai- galima pastebėti, 
kad nusivylimas, neužsiganėdi- 
nimas esama padėčia su kiek
viena diena didėja, o tas kaip 
tik ir priveda prie to fakto, 
kad mes tiesą sakėme ir tuo
met, kaip prezidentas pūtė 
muilo burbulus, ir tuomet, kaip 
gerlaikis radosi tik “už kam
po.” O tas budiną, kad ir la
biausia užkiutusį ir bedarbį ir 
darbininką.

Tie, kurie jau pergyvenę pu
sę savo amžiaus .ar daugiau, 
su tąįs, kaip su rambiais ar
kliais mažiau ką padarysi. Rei
kia atydą kreipti į jaunuolius 
ir juos, prie Šių dienų aplinky
bių, galima be didelio sunku
mo p'akrei^ti į mūsų pusę, vie
nok nesant spėkų, tasai darbas, 
kad ir palankiose aplinkybėse, 
eina silpnai.

(Delegatas stuboj sėdėdamas 
balsuoti negali. Balsavimai at
liekami vien tik seimo sesijoj.) 
Ir P. T., pakeldama mokestis, 
drįsta vaduotis konstitucijos 
skyr. V, paragrafu 5, kuris nu
sako, kad “Pildomoji Taryba 
turi pilną galę aiškinti Susivie
nijimo įstatymų prasmę.” 
ir tą savotišką balsavimą 
skaito įstatymais ir sulig 
bandys pakėlimą mokesčių 
dėti į SLA konstituciją 
kad tos pakeltos mokestys pasi
liktų ant visados ir jų pakeiti
mui ■ jau reikėtų 2-jų trečdalių 
delegatų balsų Seime!
Ką Mes, SLA Nariai, Tu
rim Daryti ir Kokia Išeitis?

SLA narių, biednų darbinin
kų, yra pareiga nesutikti su P. 
T. ponų sauvaliavimu ir išnešti 
griežtas protesto rezoliucijas, 
kaip kuopose, taip apskričiuose, 
prieš P. T. minėto suvaž. tari
mus 5 ir 11 ir reikalauti, kad 
tuos savo tarimus atšauktų.

Mes turime reikalauti savo 
kuopose, kad kiekvienas delega
tas pasisakytų aiškiai ir vie
šai prieš pakėlimą mokesčių, nes 
sugrįžę iš seimo kiekvienas ra- 

seime jokios luo

kiečiai, .turintįeji piįietiškąs 
Amerikos popieras, galės 
dęl ty balsavimų prarast 
suos salies pilietybę, sako 
Jungtinių Valstijų ministe- 
ris Hull/ * * 1

Vitaitis pasityčiojančiai atkerta:
“Vadinasi, narjai norėtų, kad Pildomo

ji Taryba iš žemes iškastų pinigus ir 
jiems paskolas teiktų užsimokėti duok
lėmis į augščiausius apdraudos ir pašal
pos laipsnius.” Kaip tas Don Kišotas ma
lūno sparnams, taip Vitaitis ir Pild. Tary
ba pąskelbė karą SLA nariams—priimki
te jūs ponų komandą, arba važiuosite 
laukan iš organizacijos.

Kad yisoki lietuviški bizniai turi tūks
tančius SLA dolerių ir neatiduoda, kad 
fašistų “Vienybė” turi $25,000, kad Vi
taitis, Vinikas ir kiti ponai ima kelis sy
kius už darbininkus augšteshes' algas, 
kad tūkstančiai dolerių išmėtoma sugaiš
tims ir kelionėms, kad Bagočius tūkstan
čius dolerių SLA pinigų jau išleido ir 
dar žada išleisti tąsymui po teismus LDS 
narių, tai Vitaitis tyli, užslepia. Kodėl 
ponai švaisto organizacijos pinigus to
kiems nereikalingiems daiktams, o ant 
narių krauna naują mokesčių naštą?

< Kur.Pild. Taryba gaus pinigų? O kur 
jinai padėjo narių pinigus? Juk nariai 
mokėjo duokles per metų metus. Juk tas 
pats Vitaitis šaukė ir pūtė burbulą, kad 
SLA turtingiausia lietuvių organizacija, 
kad jinai jau turi pusantro miliono dole
rių. Kur dingo tie. milionai? Juk keturi 
metai atgal tie patys ponai išdrėbė lau
kan apie penkis tūksjtančiūs narių ir už
grobė jų per metų metus sumokėtas duo
kles. Kur dingo tie pinigai, kad dabar 
Pild. Tarybai prisieina “kasti iš žemių”?
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Jums, kaip gydytojas sakė 
ir sūlyg Jūsų aprašymu, yra 
riebalinis inkstiras, angliškai 
“Sebaceous cyąt” arba “wen.” 
Labai paprastas daiktas, taip 
kaip ir ant yėądo ar ant pe-

Pe.trui, Kanada.
vertipąų-apysakąičių 
didelis ačiū!

K. M., Phįla., Pa.
lis persilpnas. Pagaliaus, pats 
klausimas nėra taip svarbus. 
Prašome korespondencijų ra
šyti.

Suvis, Kuris Turėjo Būti Signalu 
Naujo Karo

Sovietų ’ valdžia paskelbė žmogžudžio- 
terorilsto Nikolajevo išpažintį. Savo iš
pažintyje tasai teroristas atidengia tą 
baisų suokalbį, kuris buvo padarytas 
prieš Sovietų valdžią ir prieš Komunistų 
Partiją. Iš sykio buržbiazinė in socialisti
ne spauda bandė įkalbfeli svietai, kad Ni
kolajevas nužudė draugą Kirovą asme
nišku kerštu. Bet pasirodo visai kas ki
tas. Pats Nikolajevas išduoda visus plą- 
nus. O tie suokalbininkų planai buvo 
tikrai prakeikti, tikrai baisūs.

“Kuomet aš šoviau Kirovą”^ pareiškė 
Nikolajevas, “tas ' šūvis turėjo tarnaut 
kaipo1 ženklas pradėti veiksmus prieš 
Komunistų Partiją ir Sovietų valdžią.” 
Bet “nesitikėdama, įtad |6kiais veiksmai^ 
pasieks tikslą, mūsų grupė, todėl, pasiti
kėjo užsieniais, laukdama ginkluoto įsiki
šimo (ginkluotos intervencijos) ir talkos 
iš kelių užsieninių valstybių.” O tas, sa
vaime aišku, būtų vedę prie naujo pasrtu- 
linio karo.

Toliau pasirodo, kad ta teroristų gru
pė, kuri nutarė nužudyti drakigą ‘Kirovą,’ 
Staliną ir!kitus Kojpunistų Partijos ir 
Sovietų valdžios vadus, veikę pagal ko
mandą, pagal planą užsienyje 
čių baltagvardiečių ofįaniządij 
nio valstybių. Jis ištisu du mėnesiu mo 
kinosi šaudyti, kad pataikytų draugui Ki

Naujienos”, “Draugas
Tėvynė”, “Vienybė” :

Nuėjau pas gydytoją, tąi jis 
man sakė, kad tas išaugimas 
yra vadinama “Sebaceous 
cyst.” Jis liepė eiti ąnt ope
racijos. Ar negalima išgydyt 
be operacijos?

4 Į '

Atsakymas.
Apįe tokį guzą, kaip Jūsų, 

buvo jau nebe kartą patari-

gydytojąu, mano 
yra nuo senai “Lais- 

skaitytojai, ir mes visi 
skaitom jūsų patarimus. Bet, 
man rodos, tokio da nebuvo.

Aš esu jaunuolis 21 metų 
amžiaus, sveriu 140 svarų ir 
esu 5 pėdų ir 7 colių aukščio. 
Taip esu sveikas, bet man vir- 
šugalvyj išaugo didelis 
gas ar guzas, didumo sulig pu
pa. Jau 6 mėnesiai, kaip at
sirado. Maniau, kad gal pats 
išnyks, bet. jis vis eina didyn. 
Kartais, kai labai paspaudžiu, 
tai' lyg kokios varškės išspau
džiu, bet viso negaliu išspaus
ti. Nieko neskauda, bet bi
jau, kad neišaugtų labai dide-

Mąsių Reikalavimai Prįpn 
re Miestą IsrepdaADti 

tori ją Lenino Minėjimo
Mitingui

Po ilgų defybų, Cleveland 
miesto administracija pagali! 
sutiko išrendavoti gražiąją Pjį 
lie Auditorium Ball Room K 
munistų Partijai, Lenino mirti 
paminėjimo mitingui, kuris re 
giamas sekmadienį sausio ,* 
d., 2 vai. po’pietų. * • ;

Gavimas .miesto (valdom< 
puošniosios Public' Aucjitpriu 
yra didėlis Komunistų Partij 
laimėjimas, ypkč po majoro^ 
vis viešo pareiškimo jo pasiį 
žimo uždrausti žodžio laisvę 
“išvyti iš miesto komiihistUi- 
W. W- Wfeinstone, narys Kortu 
nistų Partijos ięentro-Komi$ 
to, bus vyriausiai, kalbėtojų. Po 
k i revoliucinė programa dapi 
dys popietį. Įžanga bus 25.ee] 
tai prie durų. Iš ž 
kant tikietą ^20c< Ik 
bedarbių kortelėmis 
džiami už 16 cehtų.

Laukiama masinio 
mo šiame mitinge, pagerbiu 
Lenino mirties sukaktuvių 
sykiu parodymui majorui t>a\ 
kad Komunistų Partija koi 
iki paskutiniųjų už dąrbini’n 
civiles teises.

Kom. P. Distr. Komitetas

Padėtis kietųjų anglių ka
syklose su kiekviena diena ei
na prastyn. Nors, užėjus šal- 
tesniam orui, dirbanti anglia
kasiai gauna padirbėti biskutį 
daugiau, vienok apie gavimą 
darbo kasyklose visai nė kal
bos nėra. Ęe to, kompanijos 
turi prisipylė kalnus anglies, 
o tas kaip tik ir nepagerina 
bedarbių padėtį> ,

1 ‘ j V » *. i . }

Baisias aplinkybes ir než
monišką padėtį kasyklose net 
nė įsivaidinti negalima. Ten, 
kur pirmiaus niekas nebūtų 
dirbęs, dabar eina mainieriai, 
maudosi po vandenį, landžio
ja, kaip žiurkės po siauriau
sius tarpus, kurie kartais nei 
dvi pėdas augščio neturi, ir 
ten rankomis žarsto anglis į

W iš Saar krašto, dabar iš-
"»ia į Saąrą, kad galėtų 

’’o-13 d. balsuoti už 
’i grąžinimą Vo- 

*>irm balsuę-__
4^ryti kokią‘$200 pinigais 

:kiniai vo-1 šėpos.

Dar norėčiau išreikšti savo 
mintį apie tuos 
su skloka 
daug'tokių nuėjo su Prūseika- 
Butkum, kuriems jau buvo 
ankšta mūsų tarpe. Tūli iš jų •v ' l J ; , iis augšto žiūrėjo į kitus, dat 
tuomet esančius, savo drau
gus, baisiai daug manydami 
apie save ir visuomet baidy
dami vadovauti. Bet ,taip grei
tai, kaip tik kas tokiems pa
sipriešindavo; tai pasidarydavo 
didžiausias “gvoltas.” Delei 
to man rodosi, kad toki žmo
nės, pasitraukdami iš mūs tar
po, nepadarė Skriaudos mūs 
judėjimui, čia nekalbu apie

DARBININKU 
SVEIKATA

Reikalauja Remijune
Įstatymo Amerikai

SYRACUSE, N. — 
Miesto mokyklų viršininkų' 
susirinkimaę ^vienbalsiai pri
ėmė rezoliuciją, kad valsti
jos seimas ir visos šalies 
kongresas tyrinėtų klausi
mą, kas liečia ątėrhinjo veis
lės kriminalistams ir tiems, 
kuyie protiškai ant žemo 
laipsnio ■ stovi ' ’ _ ' 
ko* turi būt išleista įstatys 
irtai delei tokių išveislimmo.

Draugai ir draugės SLA na
riai! Dabartiniu laiku, kada 
mes SLA nariai esame bedarbės 
prislėgti, neturime duonos kąs
nio, kada mes neturime už ką 
drabužį nusipirkti,, kada mes 
esame spaudžiami ! visokių trū
kumų, tai mūsų SLA Pild. Ta
ryba savų suvažiavime, laiky
tam lapkr. 30 ir gruodžio 1 ir 
2 dd., 1934 m., savo tarimais, 
užverčia ant mūs nepakeliamą 
sunkurti'o naštą ir prisako mums 
savo tarimu No. 5, kad mes, 
SLA biedni nariai, kurie esame 
pasiskolinę dolerį kitą iš' SLA 
užsimokėti duokles į SLAj ir ka
dangi paskolos laikas jau užsi
baigė, kad mes sugrąžintum tą 
mažą paskolą, kad ir iš žemių 
iškasę. Mes, neturėdami pini
gų ir dabar negalėdami sugrą
žinti tos savo mažos paskolos, 
nors sugriebę ar pasiskolinę kur 
dolerį kitą palaikom ant toliau 
augštesnį skyrių, bet P. Tary
bos esame verčiami persikelti į 
žemiausį skyrių pašalpos ir ap
draudos taip, kad mes, mokėję 
pinigus į augštesnius laipsnius, 
atsitikime ligos ar mirties gau
tume iš SLA kuo mažiausį atly
ginimą. Tikslas P. T. yra tame, 
kad nariai, sumokėję pinigus į portavo, kad 
augštus laipsnius, persikeltų į 
žemiausius irjtuo būdu visų 
laipsnių užtikrintų apdraudą. 
Bet, va, Pild. Taryba tokius 
griežtus reikalavimus stato vien 
tik biedniems SLA nariams ir 
jiems palieka ti’is būdus del iš
eities. 1. Ūmai atmokėti tą ma
žą skolą. 2. Atsisakyti nuo 
augštesnio skyriaus pašalpos ir 
apdraudos. 3. Būti prašalintu 
iš draugijos.

Dabar pažiūrėkime, ar P. T. 
elgiasi lygiai su turtingesniais 
SLA nariais? paimkime pa.Vyz- 

(dį: SLA organizacija paskolino 
virš $6,000 moksleiviams (ir 
dar skolina), kurie kiekvienas 
pasižadėjo paskolą atlyginti po 
2-jų metų užbaigimo mokslo. 
Na, ar dabar P. T. tų tūkstan
čių dolerių paskolos reikalau
ja, ar grasina skolininkams? 
Anaiptol ne. Visai apie tai už
miršo. Na, o kaip su kitom pa
skolom, kaip su investmentais? 
Pildomoji Taryba turi sukišus ’tokias vietas, iš kur galima jas 
šimtus ir šimtus 
1‘erių, pirkdama 
nūs, suteikdama 
skolas ant namų

Dabar P. T. nori suvaryti na
rius į žemiausius skyrius, taip 
kad SLA organizacija pasiliktų spėkų augimas anglies kasyk 
atsakominga kiek galint tik už 
mažiausią sumą pašalpos ir ap
draudos.

O kaip su lėšomis? P. Tary
ba, imdama nežmoniškai dide
les algas (sekretorius ir redak
torius gauna algos po $2,55.0 į 
metus, išskiriant lėšas. 1933 
metais prezidentas paėmė iš S- 
LA $2,359.95; tais pačiais me
tais iždininkas paėmė iš SLA 
$2,772.54; prie prez. ir ižd. pa
jamų priskaitoma jų pagelbi- 
ninkai ir lėšos), pasiskyrė įvai
rius sau pagelbininkus, prisi- 
skaito riebiai už- keliones ir su
gaištis,; ir taip aukodama, taš
ko pinigus ię. $LĄ įėpų fondo.

Toliaus,, P. jTaryJba; { matyda- 
kad tokiu 4savo elgesiu ga

lutinai baigs (ištaškyti lėšų iž
dą, sjavo minėtam suvažiavime 
tarinįų No. lt,^sugalvoja ir nu
taria savotišku būdu pakelti 
SLA nariams mokestis į pašal
pos lėšų fondą, kąd narys su
mokėtų ekstra po 60c į metus. 
Pakėiinjią lųokesčių P. Taryba 
teisina, kad ji būk tai nežiųbjo, 
kaip tikrai yra praeitam $LA 
seime nutartą. Tam tikslui su
galvoja triksą: painiu būdu už
klausdama delegatų, surado, būk 
tai 101 delegatas pasisakė, kad 
praeitam SLA. seime buvo pa
keltos pąrių' mokestys. Nors 
SLA seime delegatų dalyvavo 
virš 200, ,bet Pild; Tarybai pa
kako SLA ikons.^pataisymui 101 
bal., vietoj 2-jų trečdalių balsų.

SLA Nariai Pateisinami
“Tėvynės” gruodžio 28 d. editoriale -Sta

sys Vitaitis visu frontu atakuoja SLA 
narius už nepasitenkhiihią pakeRmu duo
klių Ir prievarta varymu į žefnesnius ap-4 
draudos ir pašalpos laipsnius. Vitaitis 
sako kad vierias'' kofeš]londeiltas jam 
skundžiasi; ' J r vi ’ ’ -

L į.- l’; i i . : j Lt ! 1 ' .
“Perskaičius Pildomosios Tarybos patvar

kymus nariams, būtent kurie nori gauti pa
skolą duoklių užsimokėjimui ir turi, au^tą 
apdraudos laipsnį, tai kąd persikeltų J že
mesnį laipsnį. Toks patvarkymas išgėlė di
deles diskusijas ir kai kurie nariai, ypač, j. ramybę

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year---- 1-----------$5.5Č
Brooklyn, N. Y., per year_________$7.150

• Foreign countries, per year ------------ $7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50

United States, six months_ ______ _ $8.00
Brooklyn, N. Y., six months______$4.00 >
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- , $3.00

Entered as second class matter March 11, 1924, at 
the Post Office at Brooklyn, N. Y.,’ under the Act 

of March 3, 1879 t . * > ,

cinius darbininkus. i ■ 

draugus, kurie liko suvilioti 
Prūseikos saldlięžuviavimu. ; • ;

k Tėmytojas.
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mas, mėtymąs iš darbų, varo-1 ninku algas ir darbo valandasRevoliu- 
Kirovo

Kirovas dirbo- Vladi-

is Kirovas gimė , linguos darbininkų mitin- 
1886 metais, mažam apskri-1 guos. Jis greit patapo ge- 
Čio miestelyj, Uršum, Via-t- r ai žinomas revoliuciniuos 
kos gubernijoj. Čionai jis Tomsko rateliuos ir tapo iš- 
perleido pirmuosius savo rinktas nariu Tomsko ko-
gyvenimo metus. Jo vai- miteto

to. 
kavkaze ištisus 1917 metus.

I »

Bet kuomet' spalių revoliu
cija užsiliepsnojo Kaukaze, 
jis buvo Sovietų organiza
torius ir vadas ginkluotos 
kovos prieš baltuosius kazo- 
kir būrius. Bolševikų orga
nizacija pasiuntė jį Mask
von gauti ginklų. Bet jis 
nebegalėjo pristatyti jų, ka
dangi baltagvardiečiams pa
vyko atstumti išsimėčiusius 
Kaukazijos Raudonosios Ar-

po ištikimas bolševikas^ ^ko
vojo už darbininkų klasės 
reikalus ' ir; kaipo ištikimas* 
kovotojas ir bolševikas jis 
krito, eidamas savo parei
gas.

Tokie yra proletarinio re
voliucionieriaus, vado, drau
go, kovotojo, Sergiejaus Ki- 
rovo, trumpi — gyvenimo 
ruožai!

Rusų social-demo- mijos partizanus.
Montreal, Canada

kystės dienos buvo sunkios 
ir nelinksmos. Pasilikęs jau
nas našlaičiu, jis ir jo dvi 
mažos sesutės buvo palikti 
močįutės globai. Sunki 
biednatvė ir vargas paliko 
draugo Kirovo. atmintyje 
nepaprastą įspūdį, šeimy
na badavo; kiekvienas ska
tikas buvo nepaprastai 
brangus. Nepaisant visų 
pastangų, močiutė nebega
lėjo našlaičius užlaikyti ir 

‘ Sergiejus turėjo būti patal
pintas siratinėje, kur jis 
praleido ištisus metus, čio
nai pasireiškė Kirovo suga- 
bumas ir talentas. Jis pa
baigė elementarinę ir pri
ruošiamąją gimnazijai mo
kyklas. Kirovas buvo ga
bus mokinys, ir išėjęs iš ši
tos mokyklos, jis galėjo 
įstoti į technologijos mokyk
lą Kazaniuje. Kazaniuje bu
vo universitetas, kur radosi 
revoliucinė studentų grupė. 
Čionai prasidėjo Kirovo pir
masis etapas nepriklausomo 
gyvenimo. Čionai buvo nu
verpti pirmieji jo gyvenimo 
siūlai, kurie vėliau neatmez- 
gamai surišo jo gyvenimą 
su revoliucinėm kovom.

Mažytis Uršum miestelis 
buvo vienas iš daugelio vie
tų Viatkos gubernijoj, į ku
liu caro valdžia. išsiųsdavo 
revoliucionierius. šitie trem
tiniai buvo Kirovo-pirmieji 
mokytojai ir jis žinojo dau- 

iš jų asmeniškai jauno
se dienose. Vėliau, sugrį- 
Mavęs į namus šventadie- 

Kirovas praplėtė sa
vo pažintis su tremtiniais, 
kurie aprūpindavo jį nele- 
gale literatūra ir kalbėda
vusi su juo ištisas valandas. 
Su tai buvo politinė mokyk
la, kurioje Kirovas, būda
mas Kazaniaus technikos 
mokyklos studentu, ruošėsi 
tolimesnei politinei veiklai 
Kazaniaus revoliuciniuos 
studentuos. Apie šį laiką 
Kirovas teturėjo tiktai 17- 
ka metų amžiaus, bet jojo 
revoliucinės pažiūros jau 
brendo.

1904 m. Kirovas išvyko į 
Tomską studijuoti technolo
gijos institute. Būdams stu
dentu, jis čia užmezgė ryšius 
su socialdemokratų partija.

s tai buvo nepaprastas pa
ikumas Kirovo gyveni- 
f Greit, paaiškėjo, kad vi- 
i jo gyvenimas bus pašvę- 
vS revoliucijai. Tuoj Tom- 

ke Kirovas patapo centru 
evoliucinio darbo. Jis ėmė 
talyvumą organizavime gin
kluoto sukilimo sausio mė- 
iėsį, 1905, kad atsakyti ca- 
ristinei valdžiai del jos 
“Kruvino Sekmadienio” Pe- 
tersburge. Caristiniai šnipai 
pradėjo jį sekioti. Vasario 
2 d., 1905, jis buvo suareš
tuotas nelegaliam partijos 
mitinge. Jis buvo išlaikytas 
keletą mėnesių kalėjime be 
jokio legalio iškvotimo. Šis 
gyvenimo bandymas, kaip 
jis mylėdavo vadinti, buvo 
prtdžia Kirovo revoliucinio 
’tribo. Kirovas įstojo nedi-

1Š1J bolšev. grupėn Toms
ko mieste, nenuilstamai vei- 
S, Skleidė nelegalę literatū-

kratų darbo partijos. Par
tijos komitetas įpareigojo 
Kirovą atlikti atsakomin- 
giausius darbus, pav., kaip 
nelegalės spaustuvės užlai
kymas. 1 Kirovas užbaigė 
1905 metus Tomske ir Tai
gos geležinkelio stotyje. Čio
nai jis suorganizavo pasek
mingą geležinkeliečių strei
ką. 1906 metais Partija pa
reikalavo iš Kirovo, kad jis 
pasirūpintų įsteigimu geros 
spausdinamos mašinos Tom
sko spaustuvei. Bet jis to 
padaryti nebegalėjo, kadan
gi buvo nuolatos sekiojamas 
šnipų. Pagaliaus jis buvo 
suareštuotas ir įkalintas. 
Jis buvo kaltinamas sulyg 
tuo garsiu 126 caristinio įs
tatymų kodekso skyrium. 
Vienus metus savo gyveni- 
ir laiko čia Kirovas ir vėl 
turėjo praleisti kalėjime. 
Bet greit, kaip tik jis pa- 
siliuosavo, vėl metėsi dar
ban, kurį Partija ant jo už
dėjo.

Padedamas kitų draugų, 
Kirovas įsteigė Tomske, po 
žeme, nepaprastai puikią 
slaptą spaustuvę. Bet ir 
vėl arešuotas ir vėl pertrau
ktas pradėtas darbas. Ilgai 
jį laikė kalėjime prieš teis
mą. Slaptoji caro policija 
neturėjo jokio Kirovui ap
kaltinti įrodymo, tačiaus 
laikė jį kalėjime kaipo “la
bai pavojingą valstybei kri
minalistą.” Pagaliaus įvyko 
teismas. Kirovas nusmerk- 
tas trim metams tvirto
vės. Tomsko karceris Kiro
vui buvo nepaprastai didelė 
revoliucijos mokykla. Būda
mas pilnai įsitikinusiu, kad 
jis apleis kalėjimą anksčiau 
ar vėliau, Kirovas sunaudo
jo visą savo kalėjimo laiką 
mokymuisi. Tai buvo sun
kūs metai. Tomsko karce
ris daugeliui revoliucionie
rių buvo paskutinis etapas 
prieš kartuves. Dažnai nak
ties tylumą pertraukdavo 
tiktai atsisveikinimai tų, 
kurie eidavo mirti. Šitie 
trys metai užartavojo Kiro
vo nusistatymą ir pasiryži
mą.

Išėjęs iš čia, Kirovas nu
vyko į Irkustką. čionai, Ry
tų Sibiro centraliniam mies
te, veikė juodžiausia reakci
ja. Organizacija buvo su
naikinta ir, priepuolingai, 
policija gavo davinių apie 
Kirovo turėjimą ryšių su 
Tomsko slapta spaustuve. 
Jam prisiėjo nešdintis iš Si
biro ir nuvyko jis į Vladi- 
kavkazą. čionai organiza
cijos nebuvo; buvo tiktai ke
li palaidi draugai, Kirovas 
praleido čionai keletą metų 
veikdamas kaipo partijos 
darbininkas.

Pagaliaus prasidėjo ka
ras. 1915 m. Kirovas buvo 
suareštuotas ketvirtu kartu. 
Jį pagrobė Tomsko policija. 
Čia ir vėl jis buvo nusmerk- 
tas metams kalėjiman. Jis, 
be to, buvo paskirtas ištrė
mimui į tolimuosius šiau
rius, bet įvykusioji vasario 
revoliucija sulaikė. Joje Ki
rovas veikė kaipo narys 
Vladikavkaz© social-demo- 
kratų organizacijos komite-

Partija žino Kirovą, kai
po išbandytą ir drąsų kovo
toją. Jinai žino jo tylų pa- 
sirjžimą, jo pasiaukojusią 
ištikimybę proletarinei re
voliucijai. Jis buvo pastaty
tas labiausiai atsakomingoj 
dalyj kovos prieš kontr-re- 
voliuciją; gynimui Astrą- 
chaniaus. Kirovas čia pri
dėjo vieną gražiausių civilio 
karo istorijos lapų. Astra- 
chanius pasiliko Sovietų 
rankose, kadangi Antrosios 
Armijos revoliucinė karo 
taryba, kuri gynė Sovietų 
tvirtovę žemutiniam Volgos 
sektoriuj, buvo remiama ne
išsemiama Kirovo energija. 
Antrosios Armijos prieša
kyje Kirovas gelbėjo sudau
žymui Denikino spėkų ir įs
teigimui Sovietų Šiaurinėj 
Kaukazijoj—Baku ųiieste.

Atėjo laikotarpis įtemptų 
santykių tarpe Sovietų Az- 
erbaidžiano ir menševikiš- 
kos Gruzijos. Sovietų val
džia pasiuntė Kirovą savo 
atstovu į Tiflisą. Greit.jis 
buvo paskirtas kiton svar- 
bion komisijom Jis buvo 
pasiųstas Lenkijon, kaipo 
narys Sovietų delegacijos 
padaryti taiką. Paskui jis 
dirbo vėl Šiauriniam Kauka
ze, o dar vėliau Azerbaid- 
žiane, kaipo SSRS Azerbai- 
džiano Kompartijos Trans- 
kaukazijos'Sritinio Komite
to sekretorius.

Kirovas atliko daug pa
vyzdingų darbų, kaipo ga
bus Partijos vadas Šiaurės 
Kaukaze ir Transkaukazi- 
joj. Baku miesto proleta
riatas pažino, mylėjo ir ger
bė savo vadą ir prietelių, 
draugą Kirovą.

Visa Partija taipjau jį 
laikė pagarboj. Dešimtam 
Partijos kongrese Kirovas 
buvo išrinktas kandidatu į 
Centro Komitetą, o vienuo
liktam kongrese-nariu. Ne- 
nuilstąs darbuotojas ir nu
sistatęs griežtai priešas bile 
kokio nukrypimo nuo bol- 
ševizmo-leninizmo linijos, 
Kirovas buvo didelis kovoto
jas už Partiją, už Centro 
Komitetą, už pergalę socia
lizmo Sovietų Sąjungoj.

Kirovas visuomet stovėjo 
pirmose eilėse, kuomet tik
tai Partija, vadovybėje Sta
lino, kovojo prieš kontr-re- 
voliucinį trockizmą, prieš 
Zinovjevo opoziciją arba 
prieš dešiniuosius oportu
nistus. Kirovas buvo arti
miausias d. Stalino draugas, 
mokinys in prietelius.

1926 m., kuomet Zinov
jevo opozicija buvo ištašky
ta, Kirovas patapo sekreto
rium Leningrado apskrities 
komiteto; jis buvo nuo 1928 
metų sekretorium Leningra
do Sritinio komiteto, narys 
Sov. Sąjungos Kompartijos 
Centro Komiteto Politinio 
Biuro. Jis buvo nariu dar 
visos eilės atsakomingų ir 
svarbių įstaigų. Pav., ilgus 
metus Kirovas buvo Sovietų 
Sąjungos Centro Veikiančio 
Komiteto Prezidiumo nariu. 
Jis buvo populiariškiausias 
Leningrado darbininkuos 
vadas.

Per 30 metų Kirovas, kai-

Darbininkių ir Darbininkų 
Algos

Nors Montrealas didžiau
sias miestas visoj Kanadoje, 
bet darbininkų pragyvenimo 
šaltinis—algos, labai ipažos. 
čia išvardysiu keleto skirtingų 
industrijų darbininkų mokestį 
paprastiems darbininkams.

Metalo industrija labai silp
nai veikia. Algos nukapotos. 
Darbo savaite daugumoje 2-3 
dienos. Uždarbis $4, $9. Yra 
mažų dirbtuvėlių, kur verčia 
dirbti ir po 60-85 vai. į savaitę 
už 6-10-15 centų į valandą. 
Unijų nėra.

Adatos amato, industrijos 
čia sezoninis darbas. Mokes
tis daugiausia nuo gabalų. Jei
gu išskaityti proporcingai mo
kestį del apskritų metų, tai 
siuvėjos mergino s7moterys, 
daugelyje siuvyklų, uždirba 
apie po 3 dol. į savaitę. Yra 
uždirbančių ir daugiau. Dar
bo valandos, sezono laike, po 
apie 60 į savaitę, nesezono po 
apie 2-3 vai. į dieną arba vi
sai liuosos. Vyrų uždarbis ne
vienodas. Dažnai tokios pat 
specialybės ir vienodų gabu
mų prisieina dirbti vienam už 
$5-$8 į savaitę, kitas gauna 
$15-$20. Unijos silpnos. Dau
gumoje reformistinių unijų va
dovybė. Amalgameitų unijų 
viršininkai negina darbininkų 
reikalus, bet tiesioginiai agen- 
tauja bosams.

Maisto gamyboje išnaudoji- 
jnas nežmoniškas. Darbo 
valandos maž daug apie 70 
į savaitę. Ypatingai mažes
nėse valgyklose darbininkai 
dirba po 80-91 vai. į savaitę

už $3.5Q-$6. algos.. Didžiųjų 
kompanijų valgyklose kaip kur 
dirba po 60-70 vai. už 8-10 
dol. į savaitę, bet tai mažuma. 
Tokius darbininkus dažniausia 
išveja, o jų vieton ima nau
jus, pigesnius: Parduotuvių 
darbininkų darbo valandos 
apie 75 į savaitę, algos nuo 
3 ligi 8 dol. savaitėje. Tar
naitės, vergaujančios pas po
nus, gauna nuo 6 ligi 10-12 
dol. į mėnesį. Jų darbo, va
landos be skaičiaus. I

Šios industrijos (?) darbi
ninkai pradėti organizuoti į 
kovingą uniją, bet organiza
ciniai sunku jiems dirbti, nes 
energija darbe išsemiama vi
sa ir laikas nebeleidžia susi
rinkti bei diskusuoti jų reika
lus. ’ Dirbtuvėse persekioji-

Trečia® Puslapi

parašysiu kitu kartumas plačiausiAi.
Apie kitų industriją darbi-

•J' ; PRANEŠIMAS
Speciališkai Lietuviams Talentams Rekordavimui 

Columbia Phonograph Kompanijai
Mes labai pageidaujame susisiekti su bi vienu, kuris ar kuri moka 
lietuviškas liaudės ir komiškas dainas; dainas, kurias jūsų motina 
ar močiui dainuodavo; meiliškas dažnas, ubagų dainas ir dainas 
vestuvių, krikštynų ir kitokias momentaliai atatinkamas pramogom. 
Artistai, kurių mes pageidaujam nebūtinai turi mokėti skaityt mu
zikos gaidas. Tačiaus jie turi labai gerai mokėt tas dainas ir joms 
atatinkamų muziką, kurias jie norėtų rekorduoti.
Bus leista išbandyti balsas kiekvienam, kuris ar kuri ateis į Co
lumbia Phonograph Company, Inc., 55 Fifth Avenue, ant dešimtų lu
bų, New Yprk City. ;

Bandymai bus sausio/ January 2-trų, 3-čių ir 4-tų, nuo 9 ryto 
iki 5 vai. po pietų, ir sausio, January, 5-tų nuo 9-tos vai. 
ryto iki' 1 vai. po pietų. #

Prašykite pasimatyti su Mr. I. A.( Nodiff, arba malonėkite jam 
parašyt - jei jums nefiatOgU' asmeniškai atsikreipt.

DVI NAUJOS BROŠIŪROS
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Tuojaus Jas Įsigykite

KRIKŠČIONYBE
' ------------------------AR '

KOMUNIZMAS?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

PARAŠĖ A. BIMBA

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

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

Juozas Levanda
(Levandauskas)

I GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale, Kainos žemos.
Ateikite ir persitikrinkite

107 Union Avė.
Brooklyn, N. Y.

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplankysite siuntinį.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška 

Barzdaskutykla 
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madų; pa
tarnavimas kuo mandagiausias: dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidąvimų.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti į šių naujų vietų, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidų.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBERSHOP

K. DEGUTIS, Savininkas

1OO UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.ų takė prakalbas neskait-

Du keliai, kuriuo iš jų turi eiti darbo žmonės?
Kunigas S. Kąeižis parašė paskaitą, kur nurodoma 

nelygybė ir skriaudos, darbo žmopių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui; jis siūlo krikščionybę, kurios vykiausias 
obalsis yra: . h , , (Ii

• ; i ) ' 1 » i l f ; , 1

; “Kas tau duoda į vieną žandą, tam. atsuk ir antrą.; .
i kas nuo tavęs ima viršutinį drabužį, nekįijų^y^, jam 

ir apatinį.” • ( , .*•

“Laisves” redaktorius A. Bimba parašė šią brošiūrą, 
kaipo atsakymą kunigui S. Kneižiui. * Jis į dulkes sumu
ša kunigo saldliežuvystę. Brošiūroje nurodoma, kaip 
komunistų vedamu keliu pasiliuosuos darbininkų klase 
iš kapitalistinės priespaudos. Autorius remiasi “Komu
nistų Manifestu”, kurį parašė Marksas ir Engelsas:

“Lai viešpataujančios klasės dreba prieš komunistų 
revoliuciją. Proletarams joje nėra kas prarast, tik 
savo retežiai. Laimėt gi jiems yra ištisas pasaulis.

Visų šalių darbininkai, vienykitės!”
Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau
10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

Kodėl Turės įvykti Komunizmas?
Brošiūroje pasikalbėjimo formoje, apysąkiškai nurodyta: 
Kiek šalyje yra turto? Keno rankose yra tas turtas? Kodėl 
policija visose kovose su kapitalu susikirtimuose kapitalistus 
mato teisingus, o d&rbipinkus kaltais? Kodėl kyla ilgos be
darbės ? Kam reikalingi baisūs karai ? Kodėl kapitalizmas 

turi žlukti ? Kaip įvyks Komunizmas ?
'■■ ■ ' ' ' ' . i T) . 'H ( ' * * H / . . . > .1
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Brošiūra turininga statistikom iš korporacijų apyvartų, jų 
pietinių pelnų5 padubdama individualų vardai į kurių kiŠe- 
niUs eįna tie milžiniški pelnai tuom laiku, kada darbininkai

1. ! , badauja.

‘ JĄ PARAŠĖ J. OLG1NAS
Žydų koniunistinio dienraščio redaktorius ir Lenino raštų vertėjas iš rusų 

į anglų kalbų, šių brošiūrų vertė į lietuvių kalbų Laisvietis.
64 puslapių, su viršeliais, kaina 10 centų

Literatūros platintojams, kurie ims nuo 5 iki 25 eg-
, zemployių, kaina 7 centai už knygelę. įmautiems 

viršaus 25 egzempjorių, kaina 6 centąi už knygelę.

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisvė,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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Jaunuolė

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

Pitts

ŽIEMA
atsistoja vie

Korespondentams
pradiniųmiesto

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

mes pardupdavom

Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
GRAND ST.

didžiuma

•fašizmo plė- 
Po pasauli

Butkus Yra Sąmoningas Darbininką Revoliucinio 
Judėjimo Priešas; Artimesnis Fašistams, Kaip 
Komunistams—Bedarbią Kovos Jam Ne Galvoj

20 St. James St. East 
Tel. HArJbonr 3424

Nuliūdimo valandoj, kręipkitęs pas mus, pątąrnavi 
mas bus užtikrintas ir už prieinamą kainą, 3

pasakysiant prakalbą
Jaunuo-

Mes sulaikėm

Vienas draugas, kalbėdamas 
apie knygų platinimą ir skir
tumą tarp New Yorko ir Pitts- 
burgho, štai ką pasakė:

“Kada
New Yorke knygų už $400 per 
mėnesj, tai jūs, Pittsburghe, 
beveik niekę neparduodavote. 
Bet dabar mes parduodam kas 
mėnuo knygų vertės $1,200, 
tai jūs parduodat tik už $400, 
kas sudaro tik vieną ir pusę 
cento 
Bet mes 
skaito ir

Laukiama Gil Green, nacionalio 
Jaunų Komunistų Lygos sekre
toriaus 
šiame apvaikščiojime.
liai kviečia visus atsilankyti į 
jų rengiamą svarbų susirinkimą 
ir pažmonį.

BEN GERSOVITZ
Notaras

mažesnę mokestį. Bedarbių 
šalpos Stotyse ne kartą būti 
apstumdytu ir sumuštu polici
jos, kuomet jis su savo drau
gais bedarbiais kovoja prieš 
nukapojimą jų taip mažos pa-

HAMTRAMCK, MICH.
ALDLD 188 kuopos susirinkimas 

įvyks penktadienį, sausio 4 d., 1935, 
3014 Yemans, 7:30 vai. vakare. Visi 
nariai malonėkite būt laiku, nes yra 
daug svarbų reikalų aptarti.

Valdyba.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

duos 
revo-

GREAT NECK, N. Y.
Maskaradų Balius

Rengia Pirmyn Choras
Pirmadienį, Naujų Metų vakare, 

31 d. gruodžio (Dec.), 1934, M. & H. 
Sabenko svetainėje, 87-91 Steamboat 
Rd., Great Neck,- N. Y.

Gerbiamieji: Choras Pirmyn, kaip 
visuomet, taip ir šiuo kartu stengiasi 
savo parengimu patenkinti publiką, 
todėl ir šis pasitikimas Naujų Metų, 
maskų balius, bus linksmas ir turtin
gas—seniems ir jauniems. Taipgi bus 
duodamos trys dovanos: dvi grynais 
pinigais, trečia parinkta dovana. Do
vanos bus duodamos tiems, kurie bus

mo- 
visų

kietas jau neįvyks ir pereitą 
pusmėnesinį susirinkimą nar
iai nubalsuoja bankieto ne
rengi. Kame dalykas? Bu
vo ir priešingų, norėjo, kad 
bankietas įvyktu. Dabar ne- 
kurie nariai kalba: “Kodelgi 
bažnytiniai rengia bankietą ir 
bus laikomas tam pačiam kliu- 
be, o kliubas negalėjo sureng-

Čia jau visiems kliubo na
riams turi būti aišku ir reikia 
pasakyti, kad kliubo valdyba 
nenorėjo, kad įvyktų bankie
tas. Iš kliubo valdybos puses 
nebuvo nariai agituojami, kaip 
reikia. Ir dar kliubo pirmi
ninkas pusmėnesiniame susi
rinkime leido nubalsuoti, kad 
neįvyktų bankietas. Juk ga
lėjo palaukt metinio susirinki
mo, bet pabijojo, kad nenubal
suotų prieš jo norą.

Draugai, kliubo nariai, me
tinis kliubo susirinkimas įvyks 
3 d. sausio (Jan.), 1935 m. 
Pradžia 7 vai. vakaro. Susi
rinkit kuo daugiausia, nes bus 
renkama valdyba ir gaspado- 
rius 1935 metams. Ir galėsite 
išgirsti, ką kliubas nuveikė per 
pereitus metus.

Kliubo Narys

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laismuotas Graborius
Pennsylvania i? New 

Jersey Valstijose
UžtiRrlnu, kad mano patarnavi
mas bus atątinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoje, prašau kreiptis prie 

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

ant ypatos per mėnesį, 
žinome, kad žmonės 
praleidžia ant skai

tymo daug daugiau, kaip pus
antro cento per mėnesį. Mes 
turim įvairių knygų, kurios 
gali tikti kiekvienam, tik rei
kia nenuilstančio pasišventimo 
jąs platinti.”

Delegatų buvo 80 nuo 30 
skirtingų draugijų:' didžiuma 
buvo jiuo Komunistę. Partijos 
vienetu.

Pribirtos rezoliucijos sekan
čiais liausimais:

Prezidentui Rooseveltui ir J. 
V. augščiausiam teismui, rei
kalaujant paliuosuoti Tom 
Mooney; Alabama gubernato
riui ir augščiausio šalies teis
mo teiiėjams, kad paliuosuotų 
Scottsboro jaunuolius; Penn- 
sylvanijos naujam gubernato
riui, kad paliuosuotų visus po
litinius kalinius minėtoj valsti
joj ; užuojautos rezoliuciją del 
nužudymo draugo Kirovo ir

•iriąnt
"hos padarytus žygius sv 

■'»*dieČiais šnipais.
>t konferenciją vi 

‘’įstoję, padaina

Raportas Darbininku Mokyklos, Pittsburghe, Konferen 
rijos, Įvykusios Gruodžio 16 d.

CJUttCAL MPOtMtmurtVė (MUŠA* 
at AMTORG. 261 bfth’Ava.. N. Y.

Centralinis atstovas Suvienyto
je Valstijose yra Amtorg, 261 
?ifth Avenue, Nfew York City.

SCRANTON, PA.
Draugai ir draugės tėmykite, 1 

pirmiaus kur buvo šaukiamas “Le 
vės” ir “Vilnies” skaitytojų mitini 
yra atšauktas ir vieton 30 d. gr 
džio, mitingas įvyks 6 d. Saui 
1935 m., 2 vai. po pietų.

Taigi, draugai, nepamirškite die; 
ir pasakykite savo draugams a 
perkeitimą dienos.

I. A. Klevinakafl
(309-310

Kainos gana prieinamos 
palyginant su kainom 

Amerikoje.
Del Torgsino Orderių kreipki
tės j banką savo apielinkėje 

arba į autorizuotą agentą.

ternaciopalas, tas visą yra me
las: “Jįe pramanė kovą del 
bedarbių pašai pds 4r Spėialės 
apdraudos, varo darbininkus 
kelti protestus, demonstruoti ir 
pykintis su policija, vienu žo
džiu, “yesmenų” aklas įsitiki
nimas Kominterno bosui Stali
nui.”

Kiekvienas bedarbis ii’ ma
žai dirbąs suprato to renega
to šulerystę ir stengimąsi pas
lėpti nuo jų tas visas kovas, 
kuriose jiem patiem prisieina 

i. 'Darbe jiem prisiei- 
burghe, tai bus nuolatinė dar-'na ne ant vienos trisdešimto- 
bininkų klasės įstaiga. Joj sios dalies pakelti našą darbo, 
bus kursai visais pamatiniais bet ir dauginus jo padaryti, už 
klausimais: politinės ekonomi
jos, pramoninio unijizmo, isto
rijos, socialio lavinimosi, be
darbės, logikos, kalbos, kalbė- 
tojavimo miniose, draugijos 
apie NRA (new deal), socia
lizmo budavojimas Sovietų ša]pos 
Sąjungoj, valdžios, fašizmo ~~ 1 ~
cialfašizmo

Steigiamos Mokyklos 
Programa

Darbininkų mokykla 
burghe atsidarys kovo 
1935 metais. Mokykla 
pilnas instrukcijas apie 
liucinę darbininkų klasės isto
riją, apie Marksą ir Leniną, 
apie revoliucinę teoriją ir 
praktiką, apie pasaulio darbo 
unijas ir revoliucinį judėjimą.

Mokinimas, kaip klasiniai 
kovoti, tai bus tikslas Darbi
ninkų Mokyklos.

Mokykla bus vedama gru
pės specialiai mokytų mokyto
jų ir bus atdara del visų dar
bininkų, studentų ir darbinin
kų klasės draugų: negrų, bal
tų, jaunų, suaugusių ir moterų.

Darbininkų mokykla rūpin
sis kiekviename kurse prak
tiškai aiškinti organizacinius 
klausimus, su kuriais tankiau
sia susitinka plieno, kasyklų ir 
kitų pramonių darbininkai; 
apie unijas fabrikuose, kasyk
lose ir kitose industrijos ša
kose. Visų svarbiausia tai 
streikai ir kova del jų: bus 
studijuojama, kaip geriausia 
prisirengti prie jų, kad jie bū
tų vedami su laimėjimais del 
darbininkų.

Mokesčiai už kiekvieną kur
są bus sulyg uždarbio dirban- kiai 
čių darbininkų. Darbininkai

Pas šulerį Butkų buvo “kit- 
komunizmo prin-'rybes” cituoti iš Komunistų 

cipų, marksizmo-leninizmo ir .internacionalo, taip lygiai, 
tt. Ikaip Ilearsto vedamo.! prieš

komunistus melų kampanijoj. 
Jis, kaip ir Hearstas, naudojo
si ta “laime,” tai žinodamas, 
kad nėra iš sklokos narių, kas 
skaito Kominterno leidžiamą 
žurnalą. Juk jeigu tuo laiku, 
kuomet p. Butkus-Prūseika pa
kėlė galvą ir išėjo prieš revo
liucinį judėjimą, lietuvių frak
cijos nariai būtų sekę pasauli
nio revoliucinio veikimo eigą, 
nebūtų dalis juos pasekę. Ir 
Butkus-Pruseika naudojasi tą
ja narių nežinyste. Bet kas
dieninės darbininkų kovos per
tikrino juos, kad Butkus nėra 
jų draugas, bet sužinos jųjų 
priešas, kuris sąmoningai dis
kredituoja revoliucinę darbi
ninkų vadovystę, o fašistus- 
fašizmą iškėlė, kaipo nesulai
komą jėgą. J. M-ka.

(Tąsa bus)

Konferenciją atidarė drau
gė Lee Hill, paaiškindama 
tikslą ir reikalingumą mokyk
los darbininkų klasei. Po to 
kalbėjo d. Holander, kuris nu
piešė dabartinę darbininkų 
klasės padėtį ir reikalą tokios 
mokyklos, kuri būtų pastaty
ta ant stiprių pamatų ir kuri 
turėtų būti atdara ištisus me
tus ir mokslas teikiamas be 
sustojimo. Tokios mokyklos 
palaikymui reikalingi finansai. 
Finansų, numatoma, pradžiai 
reikia būtinai vieno tūkstančio 
dolerių, ši mokykla bus su
rišta su Tarptautišku Darbi
ninkų Knygynu.

Toliau sekė pareiškimai de
legatų reikale mokyklos ir jų 
pasižadėjimai su finansais. 
Daugelis delegatų ant vietos 
pasisakė, kad jie yra autori
zuoti prižadėti tokią ir tokią 
sumą ir iš pažadėtų susidarė 
suma viršijanti du šimtu dole
rių. Ąnt vietos sumokėjo AL 
DLD 4 Apskričio vardu $6, 
taipgi ir kitos draugijos davė 
po kelis dolerius.

Iš delegatų išsireiškimų rei
kia paminėti šį 
nas ir pradeda

“AŠ ir dar trys draugai su 
manim atstovaujam virš vieno 
tūkstančio bedarbių, kurie pri
klauso prie Bedarbių Tarybų, 
Wilkinsburg, Pa. Mes veikiam 
organizuotai 
šimtus evikcijų (išmetimų iš 
namų) mūsijį mieste, ir tuo pa
čiu sykiu mes stojam už dar
bininkų mokyklą.”

Tas nebūtų taip įstabu, kad 
aš nežinočiau, kas tas per mie
stas. Tam mieste gyvena Pitts
burgh© 
augštesniųjų mokyklų mokyto^ 
jai. Tejifd gyvena baugiausiai 
vidurinės klasės -žmdhęs//tittįį 
šimtprocentiniai amerikonai, ir 
ten stipriausios Bedarbių Ta* 
rybos. Tai vaįzdas visai dar
bininkų klasei, kad ir tenai be
darbė žydi, kad ir ten žmo
nės nori valgyti ir suranda bįL 
dus, kaip valgio reikalauti ir 
nekreipia atydos į tai, kad ten 
gyvena dideli šios šalies pat
riotai ir gaujos Ku-Kluks-Kla-

DIDELIS NUP1GINIMAS
Dviejų dolerių vertėt knygą

Patarimai Vyrams '?
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25 į 

Tai ta pasmilkusi D-ro Robinsone 
knyga, kurią' D-ras Kaškidučnttl 

pakartotinai liepia, skaityti.'
Pirkite ją dabar, nes už mfenes(o 

vėl bus pilna kaina.'
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

Box 129, G. P. O.,
New York, N. Y. . .

V.L.P. Kliubo susirinkimas 
įvyko 18 d. gruodžio. Narių 
atsilankę ne daugiausia, kaip 
ir visuomet.

Svarbu žinoti visiems kliu
bo nariams, kurie nebuvo per
eitame susirinkipie, sekamas:

Pereitą pavasarį kliubas bu
vo nutaręs surengti bankietą 
kliubo 25 metų sukaktuvėm. 
Mat, sausio 2 d., 1935 m., su
eina 25 metai, kaip kliubas 
uždėtas ir 10 metų, kaip šis 
budinkas statytas. Buvo iš
rinkta ir komisija surengimui 
bankieto. Pereitą vasarą kliu
bas laikė pikninką vardan 
bankieto ir buvo padaryta į- 
Žanga kožnam nariui, ar bus, 
ar nebus piknin|ce. Buvo su
rengta ir pora balių, kad sukė
lus daugiau pinigų del minėto 
bankieto.

užimti Vokietijoj valdžią. ?
Kalbėdamas apie Ameriką, 

kaip toli, čią nuo fašizmjp, 
daugiausiai kėlė įvairių “mal
kinių” organizacijų spėkas. 
Rokavo, kaip daugybė jų turi 
nuo 75,000 iki 1,500,000 narių 
ir visos jos su “Friends of 
New, Germany” turinčios yįrš 
6 milionų narių. Esą: “šį pa
vasarį fašistai susirinkę į Ma
dison Garden, skaičiuje 30,- 
000, viešai šaukė: “Pakart Un- 
termeyerį/ tą žmogų', kuris iš
drįso tyrinėti fašizmą šioj ša
lyj. Tai tam pačiam gardęne, 
kur komunistai su socialistais, 
darydami bendrą fyontą, su
kūlė 200 krėslų.”

Priėjo savo kalboje prie to
kių nesąmonių, kaip va: “Vo
kietijoj daug komunistu ir so
cialistų nuėjo prie fašistų, pa
klausę jų obalsių. Pasijusįme 
—suriko Butkus—ir mes pas
tatyti prie sienos, kaip Lietu
vos draugai (Butkus, išdavęs 
savo idėjas ir patapęs renega
tu, nesigėdino lygintis prie nu
žudytų dd. Giedrio, čiorpio, 
Požėlos ir Greifenbergerid— 
J. M.)- Čia jis norėjo suminė
ti jų vardus bet negalėjo, at
minti. Iš publikos turėjo jam 
įvardini.
Pas Butkų Amerikoj Gali pri

trūkti Darbininkų » ; “f * f * 4 $ J '
Kalbėdamas toliau; šta'i kaip

• apie ekopomįnio 
nepastovumą; “Dabar 

darbiniiikas du syk įiek paga
mina daiktų, kiek jis pagami
no 30 metų tam atgal 
trumpinti darbo valandų fab
rikantai nedasileis, nes' tada 
gali pritrukti darbininkų (mar 
no pabraukta—J. M-). Tuo
met, kaip tik yra leįngva dar
bininkams pareikalaut dides
nių algų, o fabrikantams Sun
kinus atsilaikyt, nesant rezer
vo darbininkų.”

Ras Buįjkų, darbininkas prie 
šių dienų technikos ir mašine
rijos išvystymo savo darbo na
šą vos pakėlė ant du syk |iek. 
Butkus čia 1 demoristravq ir 
stengėsi įrodyti, kad ką sako 
komunistai ir Komunistų In-1 padaryta

Hillsidiečiams ir apielinkės 
draugams svarbios žinios. A. 
L.D.L.D. ir L.D.S. 101 kp. ren
gia juokingą komediją, “Dak
taras iš Prievartos” 6 d. sau
sio, (January), 1935, 7 vai. 
vakare, Vengrų svetainėje, 
White Str. Lošėjai bus iš Lin- 
deno, ir turiu pasakyti, kad 
geri lošėjai, ir kad veikalas 
pilnas juokų. Įžanga tik 35 
centai. Kviečiam visus skait
lingai atsilankyti ir savo drau
gus atsivesti.

kurie bus rekomenduojami per 
Bedarbių Tarybas, kad jie be
darbiai it nori mokintis, tai 
jiems mokslas bus suteiktas 
veltui.

Tinkami mokyklai kamba
riai turi būti parendavoti ir 
literatūra supirkta.

Darbininkų Mokykla Pitts- dalyvauti

įvairiausią! apsirengę.
šokiams grieš puiki orkestrą* 
įžanga suaugusiems 40 centų.
Vaikams 15 centą.

Kviečia Pirmyn Chyrai

Del Skubių Pranešimų

Rašydami skubiais praneši
mais visuomet padarykite pa
stabą pradžioj laiško, ne pa
baigoje. Pageidautina, kad ir 
korespondencijose skubios vie
tos būtų pradžioj korespon
dencijos, kad užmetus akį ir 
matytųsi, kas skubu. Perskai
tyti atydžiai visą laišką—ko
respondenciją, kada laišką ati
darom ir paskui vėl ją iš nau
jo skaityti, kada jau ateina 
jos eilė spaudon, atima daug 
laiko. Ir ne visada galima 
suspėti, kadangi būna dienų, 
kuriomis sueina visas pundas 
skubių pranešimų ir vos spėja
me / paduoti aiškiai matomus. 
O tie, kurie paskendę viduryje 
ar pabaigoje ilgos, neskubios 
korespondencijos, pavėluoja, 
pakol prienama ją visą per- 
studijuoti. Jei pamiršote pra
džioj įrašyti, galite parašyti 
ant atskiros popieriukės ir pra
džioj laiško prismeigti.

Jei, draugai, imsite atydon 
tas pastabas, . pagelbėsite iš
vengti suvėlavimų ir sutaupin- 
site daug laiko.

Red.

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Norint, kad ta programa bū
tų nuolatinė del Darbininkų 
Mokyklos Pittsburghe ir pil
nai įvesta, reikia kiekvienam 
darbininkui organizacijose ir 
visur raginti aukauti kiek ga
lima, kad sukėlus mokyklos 
fondan tūkstantį dolerių.

Įsteigimas darbininkų 
kyklos priklauso nuo 
draugų paramos.

Sekanti kursai bus duodami 
pradėjus mokyklą kovo mene
sį : leninizmo, anglų kalbos, 
komunizmo principai, elemen
tai iš politinės ekonomijos, 
darbo unijos, kasdieniniai įvy-

(U. S. S. R 
Torgsin Orderis 
padės jūsų giminėm So
vietų Sąjungoje nusipirkti 
storesnių drabužių, avali
nes, apatinių, maisto ga
minių, prią gaspadinystės 
daiktų, tabakų ir neap- 
skaitomąi daug kitokių 
daiktų vietos ir importuo
tų. Tos dovanos bus du- 
beltai įvertinamos laike 
ilgos žiemos ten.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Detroitiečių Jaunuolių Reik
šminga Sueiga

Sausio (Jau.) 13 d., 1935 me
tų, Finnish Hall, 5969 14th Mc
Graw, Jaunų Komunistų Lyga, 
su kitomis Detroito jaunuolių 
organizacijomis, rengia paminė
jimą Lenino, Liebknechto ii’ 
Luxembourg.

Tikimasi', kad tai bus didžiu
lė Detroito jaunuolių sueiga. 
Septintą valandą vakaro prasi
dės koncertinė programa ir 
sveikinimai nuo įvairių jaunuo
lių organizacijų. Po programos, 
9 valandą, prasidės šokiai prie 
geros dešimties šmotų orkestros.

321 Chauncey Street, '
P. BIELIAUSKAS 

8831 76th Street, Woodhaven, N. Y-.
Tel.: Foxcroft 9-6901

CLEVELAND, Ohio. — 21 
jd. gruodžio, penkias savaites 
dvejąis . plakatais garsintos 
renegatui Butkui prakabos bu
vo labai mizernos. žmonių 
nebuvo pilno trečdalio, kiek 
vakarykščiai, Lietuvių Komu
nistų Frakcijos prakalbose, 
kur kalbėjo d. V. Andrulis. O 
reikia žinoti, kad pastarosios 
buvo surengtos į savaitę laiko. 
Sklokos keli žmonės, ypač be
darbiai, nepatenkinti Butkaus 
‘‘teorija” ir “nežįnojirnu” dar
bininkų, o ypač bedarbių skur
džiosios dalies.

Mažne Dyi Valandas Kėlė 
Fašizmą

Nejaukiai pradėjo prakalbą, 
žiūrėdamas į tuščias sėdynes, 
kurių 90 nuoš. buvo tuščios. 
Vėliaus dąr keliolika- atėjo, 
taip sudarė arti 50 žmonių su 
visais jųjų chorieČiais. Pasi
sakė kalbėsiąs labai svarbiu 
dienos klausimu- 
timosi klausiipu 
niam karui buvę įsisteigę dau- 
gelyj šalių Sovietų respublikos. 
Dabar jau 8’Šalyse užviešpa
tavęs fašizmas.

Kalbėdamas apie fašizmo 
pavojų, kaip Vokietijoj, kitose 
Eurbpbs šalyse, taip lygiai -ir 
pavojų šioj šalyj, neapsięjo jų 
neiškėlęs. Pavyzdin, štai kaip 
Butkus aiškino fašizmo įsigsį-J 
Įėjimą Vokietijoj ir abelnai kL 
tose Šalyse, esą: “Fašistus sį-i išsiplepėjo 
daro vidujine klasę. Kriziut krizio 
didėjant, vidurinė klase pra* 
deda reikalauti diktatūros su
valdyti žerppsįos kląsęs.. Bet 
tie didvyriai pakliūva finan- 
sierių rankosna del neturėjimo 
patyrimo tvarkyme šalies. Ir 
vėliaus vienas po kit^m perei
na prie stambiųjų, vieton eiti 
prie pažangos ir perversmo.” 
Anot p. Butkaus, Hitleris ir 
visa jpjo kruvina šaika suidio- 
tėjusių smogikų, padarė klai
dą—vieton eiti prie pažangos 
ir perversmo—perėjo vienas 
po kitam į finansierių pusę. Ir 
čia ne kas kitas kaltas, sulyg 
p. Butkaus, kaip komunistai, 
kurie liurbiŠkai pasidavę be 
jokio pasipriešinimo': Hitleriui

LIĘ’JUVĮŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GŲGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbima šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrelląs)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y. .
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lengva um

URALAI pasveikti
Mažutis.

(Holįantjų Rašytojo Įspūdžiai)==

Paminėti Keturi Sušaudyt

verg

1st. 1892

namus

DEL LONG ISLAND

Fieldstone 3-6736

NOTICE ii hei
B-77l Tjl *

Drg. H. Šukienę iš Ųgo^bu 
čio parvežta į

BEĘR WI^E LIQUOR 
Wholesale Retails

(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 
Brookb 

16>

Man atrodo, kad iš drg. Pie- 
tariut^s būtų gera agitatore, 
tik jai reikėtų pasistengti pri
sirengti. O iš mūsų pusės tu
rėtumėm duoti progų tam tik
slui. Ji gali suagituoti jau
nuolius prie darbininkiško ju
dėjimo anglų kalboje, taipgi ji 
lengvai vartoja ir lietuvių, kal-

Magnitogorskas yra tiktai viena 
adis retė^yj; reikia paminėti čelia- 
ko Ferrostroi, apie fabriką, kuris iš- 

*n,000 traktorių į metus; apie dide- 
lemiškus fabrikus Berezinkuos; 
kso ir vario mainas Urainos; apie 
) fabrikus, angliakasyklas ir tūk- 
3 kitų įstaigų, dabar budavojamų. 

, kuris šiuos dalykus girdi, skam- 
dp pasaka. Tas, kuris mato tai, 
ad mums pasitaikė, turės jausmą

mokytų nei tarp kultūringu 
ir atsilikusių tautų smege
nų. Taigi buržuaziniai mok
slinčiai įmeluoja, buk, pav., 
balto žmogaus smegenys ge
resni už negro afba indėno.

tonas, tai le 
tome grsit | 
jsitSmyti

Tekt

....

sveikata taisosi.
ų kuo greičiausia

•yviškiausia visuomeniška tvar- 
ia tvarka apsaugojimui darbi- 
usiai galimos sąlygos kultu- • • • •ųimuisi.
tįsias skirtumas tarpe tech- 

reso kapitalistiniam pasaulyj 
nej šalyj yra darbininkų pade- 
listiniame pasaulyj darbinin- 
yra prakeiktai baisi. Darbi- 
uoda kapitalistiniam samdy- 
rbo jėgą^už mizerną kąsnelį, 
jungoj, sako draugas Stali- 
natabo Unaru, išdidumu,

niesteliai—darziski mies- 
ašumo, kaip Felix, Storn 
, Hollandijoj, kas kapita- 
uose yra retenybė—yra 
niu Nadežinske, Fermiu j,

485 Grand Street 
Telefonai: EVergreen 7

Ar Būsi Delegatų 
Išleistuvėse?

Pakilusio entuziazmo ir para
mos Nacionaliam Kongresui už 
Socialę ir Bedarbių Apdraudą 
Washingtone tikimasi didžiulia
me visos Naujosios Anglijos 
delegatų išleistuvių mitinge, 
kuris įvyks ketvirtadienį, sau
sio (Jan.) 3 d., 8 vai. vakaro, 
Dudley Opera House, 113 Dud
ley St., Bostone.

Atvyksta batsiuvių lokalų de
legatai iš Lynn, Lowell, Haver
hill, Brockton ir kitų centrų. 
Bus AF of L delegatai, tame 
skaičiuje maliorių lokalų, daily- 
džių, adatos amatų (Amalga
mated) ir kitų. Manoma turė
ti vyriausią kalbėtoją iš Nacio- 
nalio Kongreso Komiteto, taip
gi kalbėtojus nuo AF of L ir 
broliškų organizacijų. Tikima
si ir kalbinių organizacijų, kaip 
tai finų, armėnų, lenkų, žydų,

savų paskaitoje pranešė, 
kad buvo ištirta smegenys 
600 žmonių, tame skaičiuje 
100 pasižymėjusių asmenų 
iš įvairių tautų ir nerado 
skirtumo tarp paprastų ir

Gruodžio 23 d., Lietuvių na
me, Am. Liet. D. Literatūros 
Draugijos 20 kuopos įvyko ma
sinis mitingas, kuriame daly
vavo ir A. Pietariutė iš Wilkes 
Barre, Pa., išdavė raportą iš 
Antro Nacionalio Kongreso 
prieš Karą ir Fašizmą, kuris 
įvyko Chicago j. (Kongresas 
įvyko rugsėjo mėnesį 28,29 ir 
30 dienomis, 1934 m. £r. Pie-. 
tariutė kongrese dalyvavo, 
kaip delegatė.) Drg. Pietariu- 
tei užbaigus raportą, parinkta 
aukų vedimui propagandos 
prieš karą ir fašizmą. Aukų 
surinkta keturi doleriai su 
centais. ’

D ą r b i n i n kų Kalendorius 
1935 metams. Išleido dienraš
tis "Vilnis,” Chicago, Ųl. Ka
lendoriuje telpa gražios poezi
jos, gerų straipsnių ir vaizde
lių taipgi įvairių žinių, sta
tistikų. Tai žinynąs 1935 me
tams^. Knyga iš 136 puslapių, 
kaina 2$ ęentai. Ar žinute, 
kur jį galima gauti?—Pas drg. 
O Girnienę, 40 Julian Street. 
Įsigykite tą kalendorių visi 1

knygą—knygą, kuri galėtų patapti 
•iška mūsų epochos poema, nauja ir 
‘ Iliada aęie žmonių rasę. Bet net- 
da Iliada, šitokia Epika, ne apie 
užkariavimą, bet apie užkariavi- 

mikos labiausiai atsilikusiuos žmo- 
epasakytų visos pasakos.
įprastas pasikeitimas pasireiškė 
»se ne vien industrinėj sri- 

ir ruxrbininKU gyvenime ir dar-

(Pabaiga)
Wtas( Magnitogorskas) išaugo į 165,000 
stą (šiuo tarpu kur kas daugiau. — 
L); fabrikai ir dirbtuves jau užima 
cetvirtainius kilometrus; prūdas iš- 
as, kuris užima vieną kilometrą; dvi 
tros pa j tigos stotys jau duoda 143,- 
kilovatų; 22 nauji atviri žaizdrai Sta

nį ir .69 pečiai koksam gaminti veikia, 
gamindami į metus 2,750 tonų koksų 
aip čia, taip ir visur, kaip jau buvo 

neta, rašytojo minimi skaičiai dabar 
cas didesni.—Vert)
dėkit prie to tai, kad visa medžia- 
:iems fabrikams ir dirbtuvėms yra 
>enama iš 250 kilometrų tolumo tik 
įtėliu (nauju) geležinkeliu, ir kad 
;ą dirba prie moderniškiausių ma- 
yra valstiečiai,, kurie keli mėnesiai 
primityvišku plūgu dirbo žemę ir 
Ijo nei skaityti, nei rašyti, tą viską 
iš galvon, gal būt net ir Hollandi- 
tnones supras, kad čia darosi kas 
kuriam nėra lygaus pasaulio isto-

Gruodžio 27 d., 1926 m., 
Smetonos įsakymu, Lietuvoj, 
buvo sušaudyti keturi geriausi 
darbininkų klasės vadai: Ka
rolis Požėla, Kazys Giedrys, 
Juozas G.reifenbergeris ir Ra
polas Čiornis. Pakviestas drg. 
S. Jasilionis nors kiek pakal
bėti apie keturis sušaudytus 
draugus. Drg. Jasilionis, taręs 
keletą žodžių, kas buvo tie ke
turi sušaudyti ir už ką jie liko 
sušaudyti, dar perskaitė kele
tą eilių. Eiles turėjo parin
kęs kaip kurių mūsų darbinin
kų poetų ir labai tinkamos mi
nėjimui tų keturių sušaudytų 
draugų. Išnešta protesto re- 
zoliucįja prieš kankinimą Lie
tuvos politinių kalinių su rei
kalavimu juos paliuosuoti. Re
zoliucija bus pasiųsta Lietu
vos prez. Smetonai, o jos kopi
ja Amerikos Liet. Org. Prieš- 
fašistiniam Susivienijimui. Virš 
minėtas mitingas buvo entu
ziastiškas ir visi ėjo į namus 
pakilusiam ūpe.

1 pažvelgiate į eilę mizernų mies- 
indynių, stovinčių netoli geležinke- 

a skylėmis stoguose, vietoj kaminų, 
lomet pažiūrėkit į naujus namus, 
mtraliniu apšildymu, elektros švie- 
;, vandeniu, didelėmis valgytuvė- 
tdubais, ir knygynais.
siminkit, kad buvusieji buržuazijos 
ai ir sodnai pakeisti į parkus darbi- 
ams; teatrai, kinai ir kultūros palo- 
randasi net mažiausiame miestelyje, 
lyje, kurioje valdė priespauda, da- 
yra įvesta septynių valandų -darbo 
i, penkios dienos savaitėje, vienas 
io atostogų kasmet (kitiems netgi 
;iau), sergantiems įruoštos sanato- 
, keturių mėnesių atostogos neš- 
s moterims, veltus medikališkas pa
avimas, laisvos vaikams slauginės ir 
I darželiai, veltui poilsio namai, 

s, etc.

Į tai aš atsakiau: “Žmoguj turi būti 
entuziastiškas, matydamas savo akimis 
socializmo būdavojimą.”

Tai aš parašiau jam pirmiau, negu ap
silankiau Uraluos.

Jei dabar man tektų rašyti, tai sekantį 
parašyčiau: “Žmogus turi patapti entu
ziastu, matydamas, kad socializmas jau 
gyvuoja tūkstančių žmonių širdyse, pa
sišventusiuos komsomolcuos, plieniniam 
darbo smarkuolių pasirįžime, griežtam 
nusistatyme Partijos,-kurios vadovybėje 
yra statomas naujas pasaulis.”

Mes matėm Uitalus, kurie jau nebėra 
rubežium, skiriančiu Aziją nuo Europos; 
Uralai šiandien1 patapo rubežium tarpe 
seno ir naujo pasaulių, tarpe praeities 
ir ateities. Uralai paįapo -plieniniu pa
grindu naujai kartai, geležine apsigyni
mo siena nuo visokių Sovietų Sąjungos 
priešų, nenugalima tvirtove, į kurią viso
kį priešai susidaužys savo galvas.

Jei man prisieitų įrodyti, kad techni
ka, kultūra ir moralybė gali kur kas ge
riau klestėti komunizme, negu kapitaliz
me, tai nereikėtų -.naudoti ilgos frazės, 
bet užtektų mano oponentams pasakyti 
tiktai vieną žodį

Klaidos Pataisymas
"Laisvės” laidoj už gruo

džio 12 d., korespondencijoj, 
apie įvykusią kalakuto vaka
rienę "Daily Worker” ir Lie
tuvos politiniams kaliniams, 
buvo pasakyta, kad Benienė 
Duobienė aukavo keiksą. Bet 
turėjo būti: Antanienė Duo
bienė aukavo keiksą. Atsipra
šom d. A. Duobienės.

Taipgi keletas draugų-gių 
atsiliepė, kad su noru būt daly
vavę vakarienėj, jeigu tik būtų 
žinoję. Draugai Vasiliauskai, 
iš East Rochester, ir Merke- 
vičiai nebuvo kviesti ir nežino
jo. Galimas daiktas, kad ir 
daugiau būtų dalyvavę. Drau
gai ir draugės, katrie nebuvot 
pakviesti, tai ne todėl, kad ty
čia apleisti, bet kad ant grei
tųjų rengiant, o ypač ypatiškai 
kviečiant, neatėjote ūmai min
tim Atsiprašome visų. Ta- 
čiaus atsiliepimas draugų, kat
rie nedalyvavo, yra geru daik
tu, nes tai ženklas, kad pana
šios vakarienės pageidaujamos 
ir jų turės būti daugiau.

Černauskas.

W if ■

nas šį dalyką gal 
sakydamas, kad tai 
ė, o niekąs dąugiau.

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTQN 
701 Grand Street

■ ž :V’''*Brook1yH''\■' '
Bet,. Graham & Manhattan Ąvea.

atbukęs apetitas kužda “šaltų mė
sų”—O “šaltos mėsos” garsiai šaukia

RUPPERT’S BEER
"MELLOW WITH AGE”

Ęrautuvė jūsų kaimynystėj parduoda Ruppert’s 
--pristatoųią stačiai iš mūsų bravoro. Jeigu pąs 
jį išsibaigė, tai telefonuokite mums

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7768 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 162 
Leonard St',, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CARLO CAPARELLI 
(LEONARD TAVERN)

162 Leonard St* Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B- 7772 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 535 
Fblton St.,' Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHINA ROYAL REST CO. INC., 
535 Fulton St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
B-7774 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 673 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

673 FULTON DELICATESSEN CO. INC. 
(STRAND DELICATESSEN)

673 Fulton St., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7762 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 6809 
Fort Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pre
mises.

- MARTIN LARSEN
6809 Fort Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

I —------ ■—----------------------------- .---------

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7757 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 8137 
Bay 16th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

PAULINE WANDELL
(WHITE SWAN INN BAR & GRILL) 

8137 Bay 16th St., Brooklyn, N. Y.

Uralai.”
Vert. M.

Atvykusiems iš Vakarų Europos, jūsų 
vaizduotės šie žodžiai nepagauna.

Laipsniškai, tačiaus, šių žodžių reikš
mė patampa aiški.

Žmogus eina iš vieno fabriko į kitą; vi
si fabrikai pasipuošę vėliavomis, iška
bomis.

Ant sienų matai iškabintus laikraščius, 
kuriuos redaguoja patys darbininkai; 
matai pašaipas ir pajuokimą tų, kurie 
tingi dirbti. Kampe fabriko matai Leni
no Kampelį, knygyną, skaityklą.

Eini į susirinkimus fabriko tarybos, 
literatinio ratelio, partijiečių arba kom- 
somolcų.

Skaitai pranešimus apie lenktynes de
partment su departmentu, fabriko su 
fabriku, vieno miesto darbininkų su kito 
miesto.

Bet, virš visko, žmogus susisieki tie
siai su žmonėmis.

žmogus kalbiesi su buvusiu pečkūriu, 
kuris dabar yra didelės geležies liejyk
los direktorium; kalbiesi su buvusia vi
rėja, kuri dabar rūpinasi švietimo rei
kalais, arba buvusia tarnaite, kuri dabar 
Partijos kuopos sekretorės pareigas eina. 
Šnekiesi su inžino taisytoju apie Gorkį 
ir Puškiną, su mechaniku apie Romain 
Rolland ir Upton Sinclair, su tinkuotoju 
—apie pripažinimo Mandžurijos reikalus, 
su pijonierium—apie Hollandijos vaikus.

Sutinki vyrus ir moteris, kokių niekur 
kitur negali sutikti. Šitie žmonės yra 
persiėmę troškimu gauti daugiau kultū
ros ir žinių; jie didžiuojasi savo darbu 
ir savo šalimi; jie jaučia savo pajėgą ir 
galimybes; jie visuomet supranta apie 
buvimą savo šalies viešpačiais, apie tai, 
kad jie dirba patys sau, savo vaikam, 
būsimai komunistinei draugijai.

Aišku, randasi čia ir kitokių žmonių.
Randasi atsilikusių, sukerpėjusių, reli

ginių, kontr-revoliucinių elementų.
Yra rumbiuotų gyvenimo pusių.
Randasi skerspainių, apie kurias daž

nai mes nieko nežinome. Yra nepasise
kimų ir klaidų.

Niekas jų neslepia; rodosi, kad jos 
parodomos tau pirmiau, negu tu pats 
jas gali pastebėti.

Tiktai šviesoje šitų skerspainių, nepa
sisekimų ir klaidų, žmogus gali suprasti 
tai, kas buvo atsiekta klasės, kuri kadai
se buvo paniekinta, pažeminta; kuri iš
rodė turėsianti būti nuolatos priversta 
skursti užpakaliniuos gyvenimo kiemuos, 
iki jinai paėmė galią į savo rankas ir 
pradėjo statyti naują gyvenimą.

Nesenai vienas mano p pie telius nai
viai rašė iš Hollandijos: "Ar tiesa, kad 
kiekvienas, kuris apsilanko Sovietų Są
jungoj, sugrįžta iš ten dideliu entuzias-

JACOB RUPPERT BREWERY
ATwater 9-1000 
arba, jei parankiau, 

New Rochelle 573—574

lAEn. 
beer at retail

Kings, to be consumed on i 
ABRAHAM M. AB 
(COURT CAFETEE 

52 Smith St..
NOTICE is hereby given that License Ho. 
B-7753 has been issued to the undersigned 
to sell beer It retail ' under Sectldn 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5011 
Church Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises 

GOLDIE KNOBLER
5014 Church Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Licenae No 
A-10942 has been issued to the undersignet, 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7617 
5th Ave., Borough of Brooklyn, County oi 
Kings, to be consumed off the premises.

GIUSEPPE PALISI
7517 5th Ave.. Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that Licenae No, 
A-10989 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retell under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 207 
Hull St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the preinises.

JOSEPH SCHNELLER
207 Hull St., Brooklyn, N. t.
NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1074 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retell under Section 
132 A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 365 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the pro
mises. I ‘

LUDWIG HOCHNETZ 
(BRAU STUBL)

865 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8178 has been issued to ‘the underaigend 
to sell beer, wine and liquor at retell under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Uw at 1489 Bedford Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN MULVIHILL 
(BEDFORD’S BEST BAR A GRILL)

1439 Bedford Ave., . Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beveifege Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, INC., 
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

SAY RUPPERYS

M M B E H BREWER 
i-.oAJUj op TftĄbE
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
“Vienybes Klausimu” Mitingas Paverstas 

Niekinimams Sovietu Sąjungos
Gr. mėn. 28 d., Liet. Piliečių 
etainėje, “opozicija” suruošė 
itingą-prakalbas “vienybės 
laušimu.” Kadangi tema svar- 
i (nes darbininkai trokšta 
enybės), tai susirinko pilna 
dė žmonių. Atvažiavo net menevas ir kiti suareštuoti “be 
rewarko visa “opozicija” pri-’ 
dėti prie šito mitingo. Vaka- 

o kalbėtojais buvo Butkus ii* 
hrūseika, kuriedu kartojo sa- 
ro nudėvėtus ir jau senai ’ ži- 
lomus argumentus prieš ko- 
nunistuš. \ * t

Butkus, pav., 
iro pastarąjį 

„•nybėš klausimu, 
kpunkčiui. Paima

4 ir sako: šitam CB dalyke 
vra du trečdaliai tiesos, o vie
tas trečdalis melo. Kitam 
junkte—du trečdaliai melo, o 
trečdalis tiesos; trečiam—pu
sė tiesos ir pusė melo, ir t.t. ir 
tam panašiai, žinoma, jis pa
sistatė save virš-visko ir buvo 
taip sakant teisėju komunistų 
ir socialistų ir viso pasaulio. 
Kartojo savo senas melodijas 
apie dualinį unijizmą. Girdi,

išėjo prieš, o Komunistų Parti
ja su Stalinu galvinyj—už. Bet 
Prūseika to nežino.

Prūseika smerkiąs Nikolaje
vą, d. Kirovo žudytoją, bet jis 
manąs, kad Zinovjevas ir Ka-

ėmė Centro 
pareiškimą 

anot jo, 
1-ną punk-

įrodymų ir rimtų ' * apkaltini
mų.” Girdi, gal but'jiehr kalti, 
bet man išrodo, kad jie sua
reštuoti- tiktai ’ todėl, kad So
vietų Sąjurigoj nėra IhisVėš iš
sireikšti ;ihHeš Staliną; - Girdų 
jei Leninas būtų gyvas, tai to 
riebūtų (Supraskit, Stalinas yra 
atsakomingas už viską; taip 
sako ir kontr-revoliuciniai troc- 
kistai, taip sako įr Prūseika).

Girdi, prieš Sovietų Sąjun
gą daugelis žmonių šnibžda, 
bet “Laisvė” tyli, nespausdina 
to šnibždesio. Paniekino jis 
Angarietį, šolomską, Bimbą, 
Mizarą, Buknį, ir kt. ir tuo
met baigė, pareikšdamas, kad 
darbininkų judėjimo istorijoj 
nėra buvusios tokios organiza
cijos, kur tokia vienybė ir su
siklausymas viešpatautų, kaip 
opozicijoj. Visoj kalboj Prū-

Komunistų Partijos taktika'seika šaukė: nesispaviedosiu,
unijose yra: pasigrobti unijas, 
o jei ne—suskaldyti, o jei ne
galima ir to padaryti, tai pra- 
'kėikti. Kas žino ką nors apie 
tai, puikiai žino, jog tai melas. 
Bet tam žmogui jūra iki kelių.

Vokietijos klausimu Butkus 
kalbėdamas pasakė: Vokieti
jos komunistai yra “liurbiai.” 
Jie buvo kaltininkais del fa
šizmo įsigalėjimo. Jie prieših- 
gi buvo bendram frontui. Pa
skui, susimetęs, sako: komu
nistai ėiūlė bendrą frontą so
cialistams, bet1 turėjo pašiepę 
ginklą, kuriud būtų nudūrę so
cialistus. VokietijbA socialistai, 
girdi, irgi ne visai teisinai, bet 
jų negalima tiek kaltinti, kaip

g ‘comunwHk,’^
Paskui jis paėmė 1920 metų 

"Kovą” ir iŠ ten atakavo Bim
bą (Reikia atsiminti; kad tuo
met toj pačioj organizacijoj 
buvo Prūseika ir Butkus ir su
tiko su tuo, kas “Kovoj” 
rašoma).

Citavo jis “Laisvės” 
korespondencijas, teisino 
k i ninku 
LDS 
(Rockforde, St. Louis), bjau
riojo LDS kuopas Clevelande 
ir kt. Pagalinus užbaigė, pa
reikšdamas, kad vienybės 
klausimas su komunistais ne
galima išrišti tiktai lietuviška 
papėde; vienybė įvyks tiktai i 
tuomet, kada Komunistų In
ternacionalo “uzurpatoriai” 
(Veik. K omitetas) sušauks
kongresą, kada bus išrinktas 
“geras” Veik. Komitetas, tuo-' 

A met skloką susivienys su ko-;' 
munistais. Paniekino Centro' 
Biurą ir jo atskirus narius. 
Na, ir tuo baigė.

Po jo kalbėjo Prūseika. Jis 
tūrėjo surašęs kažin kokius 
tai “tėz.ius,” kuriuos, girdi, 
Centro Biuras turįs priimti ir 
juos skaitė, manydamas i 
ryti daug juoko, bet neišdegė. 
Visi juk matė, kad dalykas 
nerimtas, saliūno dalykas, to
dėl vėliau Prūseika pasakė, 
kad, girdi, jis juos skaitęs tik
tai del juoko.

Nuėjo Prūseika į Sovietų 
Sąjungą. Bandė aiškinti istori
ją Sovietų Sąjungos Komparti- 
fofc. Bet išėjo “pliurpt.” Girdi, 

/Vjevas pirmiau rėmė sta- 
prieš Trockį, bet paskui 

delko jiedu susipyko ir
Zinovjevas nuėjo su Troc- 
Kodel Z i novjevas “susi- 
” su Stalinu, Prūseikai 

u, kuomet visiems, ku
ką nors, labai aišku : I nutes laiko, 

usimas buvo,
Są j angoj (vie- i lukštenti 

socializmą tinge.
su Trookiu

buvo

sklo- 
policijos šaukimą į 

kuopų susirinkimus

neisiu išpažinties, nenoriu būti 
Zinovjevu, Visi tie, kuriuos So
vietų Sąjungoj sušaudė, girdi, 
nebuvo sklokininkai, jie prie 
mūsų nepriklausė.

Gauna Balsą Mizara

Nutariama duoti po penkias ‘ 
minutes diskusuoti. R. Mizara, 
gavęs balso, pareiškia, kad 
(1) Kompartija pradėjo tver
ti naujas darbo unijas, prieš 
ką dabar Butkus ir* Prūseika 
rėkia, dar 1928 metais, kuomet 
LoVestonas buvo} sekretorium 
Partijos. Tuomet nesakė prieš 
tai nieko nei • Prflsęika, >. mei 
Būtkusj (Ar< tai -buvo klaida ? 
Ne, kadangi naujos-unijos bu
vo organizuojamos tik tose 
pramėnėse, kur ADF neorga
nizuoja darbininkų arba ten, 
kui1 ’reakcininkai, mėtė. iš AD- 
F kovingesnius 1 darbininkus 
masėmis; (2) Prūseika skel
biasi esąs Bucharinb pasekė
jas; Bucharinas kadaise buvo 
opozicijoj Sovietų $ąj.; Kom
partijoj, bet dabar jis dirba 
atsakomingą darbą; jis nebi
jojo išpažinties; (3) Prūseika 
maišosi: vienoj vietoj jis sakė, 
kad skloką suorganizavo eili
niai nariai ir jį privertė jon ,į- 
stoti, o vėliau, būk skloką su
organizavo Siurba, Mizara ir 
Buknys. (4) Prūseikos išva
džiojimai apie suareštavimą 
“nekaltai” Zinovjevo yra Or
ganizavimas darbininkų senti
mento prieš Sovietų Sąjungą 
ir komunistinį judėjimą. To- 

į liau jis nurodė, kad šituo klau- 
i simu bus surengta prakalbos, 
kuriose mes plačiai atsakysim.

, I
Tuomet prasidėjo tikras 

“vienybės klaūsimo” rišimas. 
Grikštas, pav., davede prie lo
giškos išvados- tai, ko uedave- 

i^ė Prūseika. Stalinas--“va
gis,” “žmogžudys,” tokis ir ki- 
tokis. Laisviečiai — pakart. 
Paskui Glaveckas, Cibulskis, 
ir dar keli (socialistai) nieki
no, bjauriojo Sovietų Sąjungą, 
komunistus, “Laisvę,” laisvic- 
čius, kiek tik jų gerklės leido.1

Keli opozicijos nariai-darbi- 
ninkai, tiesa, gražiai kalbėjo, 
bet tūli, pastebėjau, karštai 
plojo kiekvienam Sovietų ir 
komunistų plūdikui. šitoks su
gedimas !

Tūli “sklokos” nariai išsta
tė Mizarai visą eilę klausimų. 
Kai kurie tų klausimų buvo 
gan rimti, bet atsakyti į juos 
nebuvo galima į penkias 

------ . Gal reikėtų 
ar ( laikraštį tuos klausimus 

} arba specialiam

....... . Įut 
pada-Į gi

suruoštas mitingas buvo fakti- 
nai paverstas bjauriojimui So
vietų Sąjungos ,■ ir komunistų. 
Nei vienam mitinge, prisipa
žinsiu, negirdėjau tokių bjau
rių dalykų, kaip čia, iš Grikš
tų, ir kitų, kurie šiandien re
mia “opoziciją.” Kokiu tikslu 
jiems buvo duota ta privilegi
ja?; Tai tokis bendras fron
tas, už kurį stoja Prūseika su 
Butkum ? h • ,

“Opozicijos” nariams, darbi
ninkams verta apie tai gerai 
pagalvoti. . j :

Korespondentas.
t-Į ; 11 ; h

Aštrėja Klein ir Ohrbachs 
Krautuvių Darb. Kovos .

Klein ir Ohrbach krautuvių, 
Union Sq., New Yorke, darbi
ninkai ir darbininkės tęsia ko
vą. Kapitalistiniame teisme 
yra traukiama atsakomybėn 
80 darbininkų, kurie buvo pi- 
kietų eilėse areštuoti. Darbi
ninkai laikosi drąsiai, tęsia pi- 
kietavimą ir prašo visų darbi
ninkų pagelbėti jiems laimėti 
kovą. Klein ir Ohrbachs pava
rė darbininkus iš darbo už tai, 
kad jie buvo, veiklūs unijos 
nariai.

Klein ir Ohrbachs darbinin
kų kovų reikalu yra šaukiamas 
masinis susirinkimas, ketvirta
dienį, 3 d. sausio, Manhattan 
Lyceum, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Visi darbininkai kvie
čiami ateiti.

Mokytojai ir Mokytojos Stoja 
už Negrus Jaunuolius

New Yorko miesto mokyto
jai ir mokytojos susiorganiza
vę į Prieškąriiię Lygą pasiuntė 
telegrama Alabamos guberna
toriui Millbhiiii, reikalaiijhnt 
įalitibkfrdri ^čbttsboi-o j ’riėkal-1 
luS iiėįrus jaunuolius. Vis d'ati- 
a mokytojų, intelektualų ir 

('sionalų jungiasi aplinkui 
darbinihkų 'ętfga'nizacijas ii* 
paremia jų reikalavimus.' 1 •

> y.,. > <■ J ■ • > ■

Iškovojo,Bedarbiams Šalpą
/Jaunuoliu kowtotaę žemuti

nės miesto dalies vadovavo 
bedarbių demonstrac. Pikieta- 
vimas buvo prie šalpos biuro 
ant Sheriff ir Broome gatvių. 
Buvo pastatyta 35 policiniu., 
bet darbininkai drąsiai pikie- 
tavo ir išreikalavo keliems be
darbiams šalpą.

mi- 
per 
pa- 
mL

Taigi, “vienybės klausimu”

Susižeidė Petras Mačys
Petras Mačys, Richmond 

Hill, atidarinėdamas stiklinę 
dažų dėžę, pavojingai susižei
dė. Nelaimė patiko prie darbo. 
Dabar jis yra Jamaica ligon- 
butyje. Draugai ir pažįstami 
privalėtų aplankyti.

Rep.

Visi Delegatai į Bedarbiu į 
Kongresą Turi Užsiregistniot i * ■ .

Visi delegatai, kurie yra iš
rinkti vykti į -Washington^— 
bedarbių kongresan, yra ragi
nami tuoj aus. užsiregistruoti 
sekamu: antrašu: Unemployed 
Con. Committee, 799 Broad
way, Room 642, New York, N.

LORIMER RESTAURA?
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietų
Sykj Atsilankę Persitiki

PABANDYKITE! >
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI J. P.
* Brooklyn, - N. Y.

“Laisves 1
MARČIUK

Lietuvių darbininkų organi
zacijų delegatai gali pranešti 
ir “Laisvei,” kad visi galėtume 
kartu vykti į šį didžiulį kon
gresą.

...... . ■ ' i I I

Šį Vakarą Bukite Vakąrėlyje
Aido Choras rengia pasitiki- 

mui Naujų Metų vakarėlį. Jis 
atsibus pirmadienį, 31 d. gruo
džio, vakare, “Laisvės” sve
tainėje. Bus koncertinė v pro
grama. Grieš gera muzika. Tu
rėsime skanių valgių ir tinka
mo gėrimo. Nestokuos visokių 
žaislų. Tikimės, kad jūs ateisi
te ir visi kartu praleisime pa- 

241 skutines valandas senų metų 
ir jo. ir pasitiksime NAUJUS ME-

Ed. Daly, 36 metų am- 
kuris gyveno Peapack,

Bėgdami Įvažiavo į Stulpą
Į Chain’s grpęęrnę, 936 Mc

Lean Ave., Ybnkerse, bandė 
įlysti du Vagiai^ bet jiė buvo 
pastebėti policininko. Jie pasi
leido bėgti automobiliu j e, po
licininkas John Drove/ vijosi. 
Bėgikai įvažiavo' į telegrafo 
stulpą ir labai susižeidė. Jie 
sugauti ir nugabenti į kalėji
mo ligoninę. Sugauti yra P. 
Daly, 38 metų amžiaus, 
Madison St., Brooklyn, 
brolis 
žiaus,

ir pasitiksime NAUJUS 
TUS. Būkite! Nesivėluokite!

TDA Puikus Parengimas
Tarptautinio Darbininkų Ap

sigynimo 17 kuopa rengia pui
kų vakarėlį sekmadienį, 6 d. 
sausio, 8 vai. vakare, “Lais
vės” svetainėje, šokiams grieš 
gera orkestrą,' bus skanių už
kandžių ir tinkamo gėrimo. 
Bus ir koncertinė programa, 
kurios išpildyme dalyvaus Ai
do Choras, Klimiūtė, dekla
muos Lazauskiutė ir Lazaus
kas.

Minėto vakarėlio komisija 
turės susirinkimą “Laisvės” 
užeigoje, 7:30 vai. vakare, 2 
d. sausio.

Išteisino Vyro Užmušėją
Kiek laiko atgal, moteris 

Mary Colucci, 17 vaikų moti
na, nušovė savo vyrą Joseph 
Coluccį. Ji buvo jauna vedusi 
su juom. Vien 17 vaikų pagim
dymas ją baisiai nukankino. 
Jie visą laiką vargingai gy
veno. Tik keli vaikai iš to kie
kio auga. Vyras gerdavo ir 
tankiai mušdavosi. Visi jie yra 
religiniai žmonės. Kartą vyras 
parsinešė revolverį ir pradėjo 
motėrį grūmoti. Jiems susimu
šus, moteris nutvėrė i& vyro 
revolverį ir jį nušovė. Prisai- 
kinti teisėjai per dvi ir pusę 
valandas tarėsi ir išnešė 
sprendimą, kad moteris yra 
nekalta. Visos šios tragedijos 
kalta yra sistemą, kurioje ne
leidžiama viešai aiškinti, kaip 

į žmonės gali Apsisaugo! ' nuoijudžiai yra labai gėrį. Jie bus 
didelių šeilhynty ir iš kitos ;pu- rndnmi nirmadiprii 21 rl <rrnn- 

sės tas dideli^ vargas, kuris 
Viešpatauja datbininkų šeimy- 
nbše.

H. Behenken, 71 m. amžiaus 
žmogus, 313 Marcy Ave., 
Brooklyn, nusinuodijo gazu. 
Jis paliko rašteli, kad jam jau 
įkyrėjo’ gyvenimas.

HSIIIQIII3IIIG)

Importuotos Žemiausiom Kainom |
KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS U*Ž NUHGINTĄ KAINĄ Jp 

. Tat nepamiržkite pasiimt skelbimą eidarhi pirkt.

Šis didelis nupiginima8 tik trumtoam foikut, 
IF’ r' f naudokitės prdga.

SAVININKAS į ?
409 Lorimer St.,

Pusė Bloko nuo “Laisvės’* Svetainės

License L-1370

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

^ciiiciiiciiicineiiiciiiciiiciiiciiioiiioi>iomo»iioiiiūnieiiioiiioiiicmcincinct»ciucHtoi

Rodys Sovietą Judžius
. Komunistų Partijos Antra 

Sekcija rodys Sovietų Sąjungo
je 'gamintus judžius “Desert
er” ir “Soviet on Parade.” Abu

Į • •• */

rodomi pirmadienį, 31 d. gruo
džio, nuo TO vai. ryto ikį 7 
vai. vakaro, Fifth Ave. The
atre, Broadway ir 28th St., 
New Yorke. Darbininkai yra 
kviečiami ateiti ir pamatyti.

PAIN-EXPELLER

Lietuviai Dailydės (Carpenters)
Statome naujus ir taisome senus, taipgi dirbame sa 

liūnams barus, štorams “showcasing” ir dirbame 
visokius medžio darbus, kokius tik norite 

ir kokių tik reikia
Taipgi dirbam cementinius darbus, Ir maliavojam namus 

iš lauko ir iš vidaus

Visą darbą padarome už prieinamą kainą, darbas 
visados gvarantuojamas

Charles Alex & T. Markus
208 Grand St. Ext. , Brooklyn, N. 1

' Tel. STagg 2-2306 .'W

KOJŲ LIGOS ' Ątviri kojų skauduliai, Garar
I Čiuotos Kraujag^ėBt-JKojA *

pr ~ i—y r- HF njatižihaš,,’E Kelių Sustingi
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų' Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos' jų 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 įki,.6 vąk. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas 

_________________________________________ , ...... ..........-

Taksai, Taksai, Taksai!
Majoras LaGuardia pasira

šė bilių, kuris uždeda 2% tak
sų, tai yra 2 centus nuo kiek
vieno $1 vertės maisto čekio. 
Tas reiškai, kad jeigu valgy
kloj suvalgysi iki $1, tai dar 
turėsi pasimokėti 2 centus tak
sų. Tas patsai ir šu maisto pir
kiniais. Pirrhesni taksai nelietė 
maistą, bet dabar aptaksūčta 
'bus ir maistas. Taigi dar vie
nas ir labai didelis New Yorko 
miesto {gyventoj amą., apsunki
amas. •

ADF Vadu Išdavystės
. i< • r ( >. i ) .

Jau ilgai streikuoja skalby
klų , darbininkai,. .Fordham 
Laundry,: 801 E. . jl37th St., 
New .Yorke. Darbininkai yra 
organizuoti į Industrinę Skal
byklų Darbininkų uniją. Iš
naudotojas atsikreipė pas tei
sėją Cotillio, kad jam išduotų 
prieš streikuojančius darbinin
kus indžionkšiną. Teisėjas bu
vo atsisakęs tą padaryti, nes 
neturėjo pasiteisinimo, tada 
pribuvo Amerikos Dąrbo Fe
deracijos International unijos 
vadai, pareiškė, kad b£k fen 
nėra jokio streiko ir tokiu bū
du gavo prieš kairios unijos 

■ darbininkus indžionkšiną. ši-
• tokis bjaurus žygis Amerikos
• Darbo Federacijos vadų iššau

kia pasibjaurėjimą eiliniuose 
ADF nariuose.* i; - >»

M. Byrnies,v20 metų vaiki
nas, ligoninėje mirė nuo poli
cininko kulkos. Jis buvo per
šautas, kada norėjo papildyti 
vagystę, kaip policininkas sa
ko.

Turčius J. C. Moore patrau
kė buvusią savo pačią teisman, 
su kuria jis negyvena, kaltin-Į 
damas ją girtuoklystėje. Kapi-: 
tai. teisėjas Valente nuteisė 
sumažinti jos alimony nuo 
$250 į mėnesį laiko iki $150 
ir atimti nuo jos du vaikus.

Yįv.': i
.  ........4‘,'"*■■■■ ■>

Sako, kad New Yorke tur* 
čiai Naujų Mntų vakare ma
žiausiai praleis apie $2,000,j 
000. Jau dabar tūli naktiniai 
kliubai skelbta,' kad tą vakarą 
į juos1 tikietas bus' $20:

! y ....... t..4.. Vi. ...... , į„ > '

“Daily Workerio” 
>. Parengimas

Sausio! 5 cįieną suSausroj 5 dieną su^apka 11 
metų nuo laiko, kaip- ‘Daily 
Worker” pradėtas leisti dien
raščių. Minėjimui sukaktuvių 
yra rengiamas didelis parengi
mas. Jis įvyks šeštadienį, 5 d. 
sausio, 8 valandą vakare, St. 
Nicholas Palace, 69 W. 66th 
St., New Yorke, Kalbės' drau
gas C. Hathaway, “Daily Wor- 
kerio” Redaktorius. Bus ir dau
giau kalbėtojų, šokiams grieš 
gera orkestrą. Koncertinio 
programo išpildyme dalyvaus 
A. CibuĮski garsus Sovįetų 
dain|ninkąsį rąudonps Šokikės, 
Italų Darbininkų Chorąs ir vi
sa eile kitų dailės spėkų. Visi 
ateikite į šį -parengimą.

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
' PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

įj. palengvina skausmus

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim
Parsapido automobilius šer- 
rpęnims, vestuvėms, krikšty
noms ąr kitokioms parems 

šaukite dieną ar naktĮ
>423; Metropolitan Avė.
r ’ Brooklyn, N« ,Y. ;

FOTOGRAFAS
JONAS STOKEŠ

Traukiu paveikslus familij’ų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks- 
lūs ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais.
Reikalui esant 

. rt- ■«»i 'r padidinu to- 
Kįį^BjjČKįSHkio dydžio, ko- 

jHw k i O pageidauja- 
ma. Taipgi at- 
maliavoju įvai- 

. riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

AChauijcey'St. ^totis. , > 
’ BROOKLYN, N. Y.
[Tel.t Gl^nm^re 5^191

T

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 *

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Grabinius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

23 V Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis Ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

FLATBUSH OFH 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd J

Sergančiu Vyru k 
Chroniškos Ligos

| Išbė
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mai. Gerklčs, Plaučių 
jų Dūdų ir kjtos Vyr 
gos: C jeigu turite 
kūno nesuprantate, 
ateikite pas Dr. Zine
X-Spinduliai, Krauj 

rūmų ir čiepų
Prieinamo!

Sąlygos paga
Pasitarimas ir I

DR L
110 East

laistei
Tarp 4th t 
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