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skridimas į Varšavą susimaišė 
su degtinės darymu. Sugrįžę į 
Maspethą, N. Y., Adomavičiai 
surado, kad jiems atimta leidi
mas dirbti “sodę.” Valdžia, mat, 
sužinojo, kad jie slapta dirbda
vo ir degtinę.

Nors Adomavičių lėkimas bu
vo susimaišęs su degtine, bet jie 
vistiek nuskrido į Varšavą. Ale 
kai susimaišė “Antrosios Litua- 
nicos” skridimas į Kauną su 
“Naujienų ” kujolais-bingolais, 
tai “sparnuoti lietuviai” ir pri
svilo Amerikoje. Reiškia, 
pavojingesnių negu 
kliūčių tokiem žygiam:

yra 
degtinė

surado, 
karą su

Kunigų “Draugas” 
kad “Japonai numato 
bolševikais.” Kur gi nenumatys, 
kad patys stengiasi išprovokuo
ti karą prieš Sovietus ir jau 
susitarė su Hitleriu ir Pilsuds
kiu?

Fašiste^ “Dirva” įpratus blo- 
finti apie darbų daugėjimus ir 
laikų gerėjimus. Sako, I 
pav., 
bai pakilę 
normalio.” 
taip, vis dar plieno pramonė ten 
nupuolus 44 nuošimčiais žemiau 
normalio.
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Del Klaipėdos Gręsia DRG. BROWDER1S, FOSTERIS, SMERKIA Kongresmanai Išstoja t

Karas Tarp Lietuvos Prieš Prigavikiškąją
ir Nazių Vokietijos DARBININKU SACRAMENTO, CAL

Jungtinių Valstijų Komu- kilniausią idėją, darbininkų 
nistų Partijos Centro Komi- klasės idėją.

. . .v TZ1 . teto sekretorius Earl Brow-riui pavyko per smurtiskus ramumo ardytojus is Klai- 
balsavimus atgriebti Saar pėdos.” Naziai randa pri- 
kraštą, tad panašiu būdu jis tarimo ir Šveicarijos spau- 
rengiasi prijungti atgal prieždoje, kur reikalaujama, kad 
Vokietijos ir Klaipėdą. Hit-[Tautų Lyga “greitai ir bū- 
lerininkai reikalauja, kad tinai pataisytų nepakenčia- 
būtų padaryti panašūs bai- mą dalykų stovį” Kląipėdo- 
savimai ir Klaipėdos krašte, je. 
Numatoma, kad jų reikala
vimus Tautų Lygoj parems 
Anglija ir kitos naziams pri
tariančios šalys. Hitleris ti- 
kiši Klaipėdijoj gauti dar

Roosevelto Apdraudę

t

BERLYNAS.—Kad Hitle- bas Genevoje—tai pašalinti
der pasiute protesto tele-1 
gramą teisėjui Dal M. Lem- 
mon’ui, Sacramento, Cal. 
Ten yra įkalinta ir teisia
ma 18 komunistų ir kitų 

.kovingų darbininkų, kurie 
buvo suimti per fašistų ir 
policijos ablavas laike vi- 

Lietuvos fašistai, žinoma, suotino streiko San Fran- 
nenori nei girdėti apie bai- ciscoj. Telegramoj, be kit- 
savimus Klaipėdijoj, nes su- ko, skaitome: 
pranta, kad naziai nubalsuo
tų už Vokietiją. Sykiu Lie- 'Sacramento teisme prieš 18

Laikraščiai praneša,, kad

Youngstowne plieno dar- didesnį balsų nuošimtį, negū įuvos laikraščiai pilni bai- darbininkų, kaipo ‘krimina- 
’ ” “iki 56 nuošimčių gavo Saar krašte, kur nazių ; - Y— L

Bet jeigu būtų ir šaikos grūmojo išžudyt tuos.^ palsavimu, tai yra, gink- daro kvailą ir juokingą kai- mlinnn nvnmAnn n'lyx’AVit m n n Iriivnn oi n n Iztrn ___ ’ - ' C U č
iki 56 nuošimčių gavo Saar krašte, kur nazių mes, kad Hitleris galėtų ir lių sindikalistų’, prokuroras

“Mes gi.—sakoma pasvei
kinime,—dėsime visas pas
tangas, kad 
ištisą darbininkų klasę,”: 
idant jūs būtumėte paliuo- 
suoti.

Radio kompanijos pasigavo 
naują temą prieš ateivius. Vis 
daugiau oro bangomis skleidžia 
“dramukių”, kur ateiviai per
statomi žmogvagiais, gudriais 
plėšimų organizuotojais ir šiaip 
piktadariais, šią progą radio 
bizniui duoda ypač teismas pyieš 
hitlerininką Hauptmanną, įkai
tintą Lindberghų vaiko nužu
dyto ją.

gyventojus, kurie pasisakys 
prieš Saaro prijungimą Vo
kietijai, Dar daugiau; jie 
Saare grasino mirčia net 
tiems, kurie klastingai po 
kelis kartus nebalsuos už 
Hitlerį. Hitleriečiai dabar 
Klaipėdą jau ir vadina “ant
ruoju Saaru.”

Per eilę pa-skutinių mėne-

lais atsiimti Klaipėdos kraš- tinimą, būk Komunistų Par- 
tą. tija norėjo sukurstyti gink-

Todel Smetona siunčia vis Liotą sukilimą laike visuoti- 
daugiau savo kareivių į Fiąnciscostreiko ir 
Klaipėdija, o Hitleris telkia gk J1 syk’u s« tuonl skek 
ginkluotas savo pajėgas Ry- !be asmemsko teroro vilks
tinėje Prūsijoje, kuri dabar ™us- Tatai yra vaškai me- 
atrodo, kaip karui prireng-!ku neparemtas pasakymas, 
tas laukas: visur įtaisyta ikurl *alP°. sugalvoti tiktai 
požemines tvirtumos, ginklų ■ provokatoriai arba profesio-

Visos mūsų organizacijos tu
rėtų nieko nelaukiant siųsti rei
kalavimus savo vietų kongres- 
manams ir senatoriams, kad jie 
remtų Darbininkų Bedarbių So- 
cialęs Apdraudos Bilių, H. R. 
2827. Masinis darbininkų spau
dimas jau privertė dalį senato
rių ir kongresmanų pasisakyti 
už šį bilių.

Kcngresman. Lundeen 
Šaukia Darbininkus Ko

von už Apdraudą
WASHINGTON. — Jung- 

tinių Valstijų kongresmanas 
Lundeen, kuris įnešė Darbi
ninkų Bedarbių Socialės 
Apdraudos Bilių H. R. 2827, 
sako, kad senatorius Wag- 
nerio sumanymas ištikro ne
žada jokios bedarbiams ap- 
draudos. Lundeen pats at
sišaukia į darbininkus ir 

• farmerius, kad darytų ika

WASHINGTON. — Jung- j apsaugoti bankierius ir fab- 
tinių Valstijų senatorius ’rikantus. Lundęen ir eilė ki

- . ;Nye viešai pasmerkė Wag-,tų kongresmanų ir senato- 1 
sumobilizuoti nerio-Lewiso įnešimą išleist |rių žada kovoti už Darbinin-. ‘ 'f 

iprigavingą “socialės ap-;kų Bedarbių Socialės Ap
draudos” įstatymą, kurį! draudos Bilių H.- R. 2827. 
perša prezidentas Roosevcl- Tai yra pradiniai Komunis
tas. Sulig to įnešimo, at:;tų Partijos pagamintas su- 
skiros valstijos galėtų įvesti manymas, pagal kurį turi 
arba neįvesti bedarbių ap- būt užtikrinta nuolatinė' 
drauda; tas paliekama jų žmoniška pašalpa visiems 
valiai. Roosevelto užgirtas'bedarbiams, nusenusiems 
įnešimas kongresui, be to, bei nepajėgiantiems dirbti 

darbininkams.
Senatorius Borah pašie- ; į 

pia Roosevelto politiką, ku- , 
ris bilioną dolerių per me
tus išleidžia kariškiems rei
kalams ir tik po $15 per mė
nesį skiria nusenusiems dar
bininkams.

h
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Žmogvagis AI. Karpis, 
Šaudydamas Policiją,

Paspruko su Sėbrais
ATLANTIC CITY, N. J. 

—Policija buvo užklupus 
žmogvagį Alviną Karpį su 
sėbrais Dahmor viešbutyje. 
Piktadariai atsišaudė iš 
dviejų kulkasvaidžių ir pas
kui vogtu automobiliu neži
nia kur paspruko.

Alvinas Karpis buvo na
rys tos šaikos, kuri pasigro
bė ’St. Louis bankininką E. 

i G. Bremerį ir išgavo $200,- 
000 už jo paleidimą.

Mūšyje tarp Karpio ir jo 
i sėbro Harry Cdmpbellio, iš 
vienos pusės, ir policininkų, 
iš ąntros, tapo sužeista’nėš
čia jų gengsterė Dolores De- 
ląriey, kuri dabar guli ligo
ninėj ir už poros dienų gim
dysianti kūdikį. Vienas de
tektyvas gavo kulką veidan. 
Areštuota radio- dainininkė 
Winona Burdette, Canipbel- 
lio sėbre.

valiai. Roosevelto užgirtas bedarbiams 
įnešimas kongresui, be to, bei nepajėc

bedar-

ginklų 
komi-

t

siu hitlerininkai savo pra- amunjcijos sandėliai, ka- naljški raudonųjų ėdikai. , 
i.„ii---- --------- i------------ i “Komunistų Partija vi-;

I suomet atmeta asmeniško 1 
teroro priemonę.

^Komunistų Partija tik 
vieną veidmenį -teturėjo lai- 
vakrovių streike į r visuoti
name streike.—tai yra su
telkti visus darbininkus ir 
bendrai vienybėn suburti 
darbo žmones, kad laimėjus 
streiko reikalavimus, ku
riuos išsidirbo patys darbi
ninkai. Kad mūsų tikslas 
buvo žymia dalim pasiektas, I šaika buvo vogtu automo- 
tatai irodo stambi dalinoji tbiliu atvažiavus iš Floridos; 
pergalė, kurią laimėjo kar- - bet polici ja garaže pažino

kalbose ir spaudoje be palio-1 
vos protestuoia prieš slopi- > 
n imą “savaimingo nazių iu 
■dėjimo” • \
Jie ypač rūstinąs: del Sme-1 
*onos daromo dabar teismo 
Kaune nrieš 126 Klainėdos 
hitlerininkus. Bet Hitleriui 
dar neužtektų Klaipėdos, 
nes kaip iis nesenai nareiš- 
kė: “Vokietijos ateitis yra 
rytuose.” Tas pareiškimas 
pasako, kad naziai turi pla
nus ir nrieš visą Lietuvą ir 
h’tas Pabalti jos šalis; to
linus, sunrantama, ir prieš 
Sovietų Saiungą.

Hitlerininku d i e n r aštis 
“Nachrichten” sausio 18 d., 
nav., antgalviu per visą pus
lapį sušuko: “Sekantis dar- pasaulinę skerdynę.

riškos gazolino stotys ir tt.
Kitas hitleriečių laikraš-[ 

tis, “Nachtausgabe” kaltina 
i Lietuvą kaipo karo kursty
toją. kuri “barškina kardu” 
prieš Vokietiją ir nepaiso 
tarptautinių savo pareigų. 
Vokietijos spauda, mirga 
grasinimais ir č’echoslovaki- 
jai, kuri turinti pavergus 
tris milionus vokiečių; ir jie 
esą taip skriaudžiami, kad 
20,000 jų nusižudė.

Visa tai dvokia karo pa
raku. Susikibus Vokietijai 
del Klaipėdos su Lietuva, 
kuri turi sau 1

nežada nei cento šešiolikai 
milionų dabartinių 
biu. . v 

Senatorius Nye, 
šmugelio tyrinėjimo
sijos galva, sako, kad Wag- 
nerio-Lewiso • sumanymas 
“yra tik sūrio gabaliukas 
įviliot pelę į sląstus.” 
Rooseveltas užgiria tokius 
sląstus dabartiniams ir bū
simiems bedarbiams.

Senatorius King užreiškė, 
kad visas tas Wagnerio-Ro- ninku apdraudai. 'Juos prie 
osevelto ; 
monas ir apgavystė..

Bet Bet nereikia manyti, kad 
tie kapitalistų senatoriai-ir 
kongresmanai savaime pasi
taisė ir pasidarė palankūs ’ 
tinkamai bedarbių ir darbi-

sumanymas yra to privertė platusis darbi
ninkų ir farmerių judėji-.

Kongresmanas' Lūndeen 'mas, kuris spiria- senato-1 
sako, kad Wagnerio-jRoose- rius ir kongresmanus pxĮ-' 
velto “socialės apsaugos” bi- tarti apdraudos biliui H. R. 
liūs yra skiriamas tiktai 2827. ’• •
■ J ■Iir.; . .■ 11_ i ,i 11.11" ------- 1— ■ n

IŠDAUŽĖ DARBININKŲ CENTRUS, SAARO 
NAZIAI DEGINA RAUDONAS VĖLIAVAS

IkiailJvUUO O LA XJJL <3 v L4. V v ‘vi • 1 • 1 •• ' , - • •

kuri turi sau talkininkais jzye,skl. l^akroviai su na- automobilio numeri ir apsu- 
Latviją ir Estoniją, karas “ V1SV dagininkų kla’ po piktadarių buveinę. Po
galėtų išsivystyti į naują.

Lindbergh Apginsiąs
Savo Namiškius

tėvų žinia kaipo kurčias-ne-

sės San Franciscoj.
Kom. Partija Sveikina 

Teisiamuosius
Pagal Amerikos Komu-

. Po 
sėkmingam a t s i š audymui 
prieš policiją, gęngsteriai 
sušoko į kitą vogtą automo
bilį ir dingo iš policijos akių, 

i Dabar daroma plati jų me-
bylys ir abelnai nenorma- (nistų Partijos Centro Ko- džiokle rytinėse valstijose.

FLEMINGTON, N. J.—
Pranešama, kad lakūnas

SAARBRUECKEN.—Hit-[grūmodami visiems savo 
lerininkai ištaškė socialistų priešams. Visur naziai iš- 

‘ kėlė savo vėliavas su krei
vais kryžiais.

Nors Tautų Lygos komi
sija dar neleido uniformuo
tiems naziams rodytis vie
šai, tačiaus gatvėmis paro* 
duoia jau ir uniformuota 
juodoji, specialė Hitlerio po-

ir komunistų.centrus, rašti
nes ir laikraščių leidyklas 
Saar krašte ir užėmė jų na
mus, kur dabar laiko savo 
susirinkimus. Panašiai jie 
padarė ir su labdarybių cen
trais, kuriuos užgrobė į sa
vo nagus.

( t .— ~L------------- -- -----------------------------v~

Raudonąsias vėliavas irllicija su smogininkais. Hit- 
visą sučiuptą priešhitlerinę leriniai laikraščiai Saar kra- 
literatūrą jie suvertė į krū-,šte vis kerštingiau rėkiat v 
vas gatvėse ir sudegino, dai-1 “Padaryt galą visiems ko- 
nuodami nazių dainas ir munistams ir socialistams!”

............ ■ į į, .. ............ . .......... ........... ......................

Biržiškas Valdininkas Nužudė Kom. Pionierių
S M O L E NSK. — Vieno , Kulakovas buvo pasiuntęs' . 

■apielinkės sodžiaus Sovietų N. Seniną rogėmis nuvežti' 
pašto viršininkas Andrei pašto ‘ siuntinius į kitą kai- 1 . 
Kulakov peršovė jauną ko
munistinį Pionierių Nikitą

lus kūdikis. ;mitėto Plenumo nutarimą, į

a x tt x j? v. jos ^pirmininkas Wm. Z. į Anot Hauptmanno fasis- h, sekretorius Earl: 
tuojancių advokatų, tai jau Browjer pasiuntė pasveiki-, 
miręs Vokietijoj Isidor telegramą aštuonioli- 
Fisch-, žydas, išvien su bhar- ^aį teisiamųjų, šiuo adresu: 
pe ir Whateley’u nudėję ;Nora. Conklin, Sacramento 
Lindberghų vaiką, Nėžiū<-f County Jail, Sacramento, 
rint visųjšsisukinėjiihtj;^-- Calif.i Jie yra revoliuciniai 
čiaus, aišku, jog Hauptman-y sveikinami vardu visos Ko,-, 
nas dalyvavo toj, pi’ktada- j munistų Partijos kaipo my- 
rystėj? z j' •' ’r 1 ? • • ; Jimi draugai - kovotojai už (

1

7 

sinius išstojimus, idant pri- Lindbergh teisme prieš 
verst šalies kongresą išleist Hauptmanną, kaipo jo vaiko 
bedarbių apdraudos įstaty- nužudytoją, stengsis. apgin- 
mą sulig biliaus H. R. 2827, Įti savo tarnautojus. Jis įro- 
kuris yra ( sumanytas _ Ko- dinėsiąs, kad nieko bendro 
munistų Partijos, o užgirtas su tvaiko pavogimu ir nu- 
dąrbininkų kongreso. ' v — - - ■

Kongresmanas L u n d een 
ragina darbininkus siųst į 
šalies kongresą tokią “galin
gą reikalavimų franką,” kad 
kongresas būtų priverstas 
priimt darbininkų apdrau
dos bilių. O kai del Wagne- 
rio-Roosevelto žadamos “ap
draudos,” tai jinai būtų nužudytas su Lindbergho 
naudinga tik bankininkams namiškių žinia. Sharpe, kaip 
ir fabrikantams, sako kong- žinoma, nusižudė, kuomet 
resmanas Lundeen. 'policija pradėjo ją griežčiau

del to kvosti. O. Whateley 
mirė 1932 m. gagužėj ir ne
buvo padaryta kūno skrodi
mas. kad patirti tikrąją jo 
mirties priežasti. Hauptma- šaulys sako, kad ir Vokieti- 
nno advokatai, iš pradžios ja sudrūtino karines ■ savo čiai paskutiniu laiku kas- 
įtarė, kad Lindberghų vai-pajėgas palei ' Klaipėdijcfls dięn agituoja už Klaipėdos 
kas galėjo būt nužudytas su .sieną; ypač daug naziai ten prijungimą Vokietijai.

į žudymu neturėjo auklę Bet
ty Gow, vyresnysis tarnas 
šoferis Ollie Whately-nei 
Lindbergho uošvių tarnaitė 
Violet Sharpe. ’

Hitlerininko Hauptmanno 
advokatas # Reilly buvo įta
ręs, kad vaikas pavogtas ir

Japonija pasiuntė griežtą 
reikalavimą gubernatoriui 
Chahar srities, Chinijoj, 

1 kad jis pašalintų visa chi- 
, niŠką kariuomenę iš Chaha- 

ro; o jei ne, tai Japonija ir 
Mancbukuo užimsią tą sri-

V tj.

LIETUVA PRISIPAŽĮSTA, KAD TEI.KIA SAVO 
ARMIJA PRIEŠ VOKIETIJĄ?

< ’ ■ . ■ , ■ ■ , 

f -

BERLYNAS. — Lietuvos privežė savo kulkasvaidžių. 
atstovas Vokietijai, Jurgis I Kauno valdžia praneša ne 
Šaulys pereitą sekmadienį tik apie reguliarės Hitlerio 
viešai pripažino, jog Lig tu- armijos mobilizdvimą Lietu
va padvigubino savo karei- vos pasienyj', bet ir apie šū
vių skaičių Klaipėdos kraš- būrimą naziu smogininkų. 
te. \ 
krašta Lietuva sutraukė sa- pirmi p-ali padaryt užpuoli- 
vo 1907 ir 1908 metų rezer- ma. o jiems talkon ateitų re- 
vinius (atsargos) kareivius, guliarė Hitlerio armija.

Visi hitlerininku laikraš-

Vakar vakare, einant lai
kraščiui į spaudą, 
sekamą telegramą iš She
nandoah, Ra., nuo 
kausko: 
; 1 • ■ i ■'

“Baisi gazų 
ivyko Gilberton 
Daug mainierių 
Apie 60 , mainierių aptroš

gavome

d. Rei

1

eksplozija 
kasykloje.

,užmuštajSenin>.' 14 . amžiaus. į žinoti;
•J“

kinta ir Sužeista. Eksplozi- užtiko kaimiečiai.__
ją. pagimdė stoka oro. Dau- vas tuomet pasisiūlė pats 
gelis mainierių tebėra uždą- “ištirti.” Bet radęs berniu- 
ryti kasykloje, bet kadangi M dar gyvą jis peiliu jį pri- 
labai daug gazų, tai gelbė- baigė, kaip dabar teismui 
tojai negali darbuotis.” Įrūdija kaimiečiai.

Kraujais paplūdusį jaunuolį
Kulako-

mą ir pats pasisiūlė dalį ke- 1
lio drauge su juom/paVa-1

; prisitaikęs ttiomet r 
Kulakovas jį ir peršovė.

Bet radęs berniu-

tojai negali darbuotis.
Tai dar vienas kapitalistų (ibTuo0 

pelnagrobiškumas ir iš to iš- ?.u? e siinus, pet jis buo- 
einantis nepaisymas mainie-..?lska! ®.'cesl l^kverbęs 
rių sveikatos, prarijo daug 1 (sovietinę pašto tarnybą, 

Trims mėnesiams į tą Biiomast kad .smogininkai. brangių mūsų klasės gyvy- girtuokliavo ir r 
• ...................... bių! - nuosius Pionierius, kurių

._________ vadu jis skaitėsi. Apie tokį
Havana. — Studentai su- Kulakovo elgimąsi pavyz

dingas Jaunas Pionierius— 
Nikita Seninas parašė į vie
tinį laikraštį. Todėl Kulako
vas jį ir nužudė.

rengė demonstracija prieš 
diktatoriaus fašisto Mendie
ta valdžią. Areštuota 7 stu
dentai;

mušė Jau- lerininkus.

15 000 PARYŽIAUS . DAR
BININKŲ NUSPRENDĖ 
KOVOTI PRIEŠ HITLERĮ 

SAARE
Paryžius. — Virš 15 tūk

stančių darbininkų masinia
me susirinkime nusprendė 
visomis jėgomis padėti Saar 
krašte vesti kovą prieš hit-

v

r

Ml

Hackensack. N. J.—A rėš- ¥
tuota Lucille Hey. kad ji stt < 
dviem sėbrais nustūmė savo \ a 
vyrą nuo skardaus kalno ir 
mėtė jį akmenimis, norėda
mi užmušti.

•.
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Kur gi Socializmas?
“Naujienos” (sausio 15 d.) džiaugiasi: 

Švediją valdo jau kelinti metai socialde- 
okratai.. Jie pasirodė gabesni politiko- 

: už buržuazinių partijų politikierius.” 
Tai ir viskas. Bet kur tas jų sociali
as? Jie pasirodė gabesni Švediją val
yti kapitalizmo naudai, negu patys ka- 
italistai. Kiek čia džiaugsmo Grigai- 
ui!
Švedijoj tiek-tėra socializmo, kiek jo 

ra Jungtinėse Valstijose, arba bile ku- 
oje kapitalistinėje šalyje. O socįalde- 
lokratai “valdo”. Kuomet mes sakome- 
ie, kad valdo, tai reiškia, kad jie turi 
ilną galią, gali pravesti tai, ką nori. At
imkite, kad tą pripažįsta pats Grigaitis, 
odei už nevykinimą socializmo Švedijo- 
j pilniausia atsakomybę ima socialdemo- 
ratai. Tai dar vienas įrodymas, kaip jie 
pgaudinėja darbininkus. Savo progra
moje skelbia, kad jie kovoja už socializ- 
lą, už nuvertimą kapitalizmo, bet kuo- 
let tampa krašto valdonais, kuomet kra
tą užvaldo, tai. kapitalizmą palieką čie- 
rbėje ir džiaugiasi, kad jie yra ga- 
esni buržuazijos reikalų vedime, negu 
atys buržujai.

sitikęs “nelaimingą” valstietį. Tąs vals
tietis verkęs ir prašęs duonos. Nežinia; 
kuris, ar Jones, ar “Darbininko” redak
torius,, pagaliaus sušunka: “Vargšas, jis 
viso kaimo buvo nusiustas į miestą nu
pirkti duonos, bet grįžtant, vagys iš jo 
duoną atėmė. Dabar vežasi tik bulvių ‘ 

’ maišą”.
,Visa bėda tik tame, kad “Darbininko” 

nelaimingas redaktorius ir nelaimingas 
Jones užmiršo, kad valstiečiai patys na
mie sau duoną kepa, o antra, kur jūs ma
tėte tokius stebuklus, kad visas kaimas 
vieną valstietį .siųstų miestan duonos nu
pirkti? Tas tik reiškia, kad tuodu did
vyriu melavo, melavo ir nemokėjo melo 
galą paslėpti.

Tokios pat vertės yra, kiti “Darbinin
ko” redaktoriaus ir Jones plepalai. Mes 
patartumėme “D.” redaktariui pasimo
kinti pas vyskupą Matulionį rpeluoti, tai 
gal geriau seksis neteisybę, rašyti apie 
darbininkų tėvynę.

»iiįi i ,>i i

Cleveland, Ohio. a- 
sįrodė, kąb mūsų kuopai viena 
peišgali finansiškai delegatą 
paąiųst. Buvo nutarta raginti 
apskritį prie šio svarbaus dar
bo.

Būtų gerai, kąd draugai, 
rašantieji į mūsų dienraščius 
apie kuopos veikimą, saugotus 
tokių klaidų, nes susirinkime 
kyla diskusijos - aiškinimai, 
bereikalingas laiko eikvoji
mas. ; '

ALDLD 190 kp. Koręsp.

DARBININKU
SVEIKATA &

Darbininko” Redaktorius Nemo-
A ka Paslėpti Melo Galo

*: Labar senas ir labai teisingas priežodis 
ra:- “Su melu toli nenueisi.” Jis labai 
inka nelaimingam So. Bostono “Darbi- 
inkyT^re.daktoriui. ‘ Nors,i kaipo kuni- 
as, tame*'amate jis turi’nepaprastai 
aug prityrimo, bet nesiseka žmogeliui 
r gana. Savo gazietoj sausio 16 d. jis 
ėl ambrija apie Sovietų Sąjungą. Šiuo 
ykiu pasikvietęs talkon tūlą peckelį Ga- 
eth Jones, “Manchester Guardian” ko- 
espondentą, kuris, matomai, neprasčiau 
eikia Sovietų Sąjungą, kaip ir pats 
D.” redaktorius arba Chicagos Grigai
te ...
g Minimas “Darbininko” redaktoriaus 
ones neva nuvažiavęs Sovietų Sąjungon 
f ištyręs, kodėl Sovietų valdžia sušaudė 
altagvardiečius ir teroristus. Bet vė
jau “Darbininkas” išaiškina, kad tas Jo- 
es buvęs apsilankęs Sovietų Sąjungoje 
iaug pirmiau negu d. Kirovas buvo nu
odytas !
Antras stebuklas yra toks. Jones išli

es iš traukinio mažam miestelyje ir su-

Prūseika Nesusikalba su 
Lovestonu

Savo atsakyme į Centro Biuro pareiš
kimą, kviečiantį “Sklokos” darbininkus 
grįžti atgal į revoliucinio judėjimo eiles, 
LDD komitetas pareiškia:

“Vienybę tegali įvykdinti tas, kas ją 
suardė tarptautine plotme — dabartinis 
Pildomasis Komitetas Komunistų Inter
nacionalo.”

Todėl, girdi, LDD nesirokuos, nesiskai- 
tys su Centro Biuru ir lauks, kuomet Ko
munistų Internacionalas atsiklaups prieš 
“Skloką” ant kelių! Toks yra Prūseikos 
ir Butkaus pasiteisinimas už tęsimą savo 
kovos prieš Komunistų Partiją ir Komu
nistų Internacionalą.

Tačiaus amerikinės “sklokos” vadai 
(Lovestonas ir kt.) visai kitaip tą klau
simą stato. Atsakydamas į Komunistų 
Partijos laišką, “amerikinės opozicijos” 
komitetas sako: “Bile koks žingsnis, ku
rį mes padarytumėme šioje šalyje, būtų 
didžiausios svarbos tarptautiniai... kiek
vienas tikras žingsnis, kurį mes padary
tumėme Jungtinėse Valstijose, būtų pa
raginimas judėjimui linkui vienybės vi
sur.”

Matote, Lovestonas nori čia pradėt vie
nybę ir sako, kad tas prisidėtų prie tarp
tautinės vienybės, Gi Prūseika ir But
kus turi savotišką programą ir laukia 
vienybės iš viršaus. O jeigu ištikrųjų 
tarptautinė “skloka” likviduotus ir jos 
nąriai sugrįžtų į Komunistų Internacio
nalą, tai pamatytumėte, Prūseika ir But
kus susirastų kitokį pasiteisinimą tęsi
mui savo kovos prieš komunizmą. Vi
suomet reikia atminti, kad jie tą kovą 
paskelbė gerai apgalvoję, apsirokavę, są
moningai. Pirma rėkė prieš Centro Biu
rą ir sakė, kad jis “suskaldė” viską, o 
dabar jau atrado, kad kaltas pats Komu
nistų Internacionalas. Visi- šitie manev
rai tiems oportunistams reikalingi apga
vimui savo pasekėjų, kad kuoilgiausiai iš
laikyti juos savo fronte prieš komunisti
nį judėjimą.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI Ypatingai rašyti 
Bet galima, jeigu

, rašyti, 
sunku.
tik pas žmogų atsiranda ne

žinoma, yra draugų, kurie ro ir pasiryžimo. Reikia,

r-' .•' '

kerbiama “L.” Redakcija:
[ • ------ ----- jp------------ «7--------------------- ----------------'7

Malonėsite atsakyti j šį'teisinasi, kad kalėdų eglaitė visų pirma, įsigyti lietųviš- 
Jausimą: Ar pridera lais- nieko neturi su tikėjimu bei kas-anglįškas žodynas ir 
iems darbininkams per ka-j bažnyčia. Bet tai yra be- kiekvieną nesuprantamą žo- 
ėdas rengti eglaites namuo-! vertis pasiteisinimas. Jei-jdį susirasti ir stengtis at- 
e arba svetainėse laike ko- gu taip, tai kodėl tie “laisvi” .minti. Jeigu į‘dieną atmin
tų parengimų, pąsilinksmi- ‘darbininkai laukia kalėdų,v si (išmoksi) tik po du žo- 
ūmų ir t t.,< ir ką jos reiš- kodėl šiaip. kada, neįsistato džiu, tai ir gale metų jau 

mokėsi apie septynis šimtus 
žodžių! Tai jau pusėtinai 
gerai galėsi susikalbėti.

Tas pats su rašymu.. Rei
kia gauti anglišką gramati
ką ir ją mokintis. Mokė ji- 

2 i mas lietuvių gramatikos la
bai pagelbsti išmokti angliš
ka.

Be to, labai svarbu kas
dien angliškai skaityti, ypa
tingai bėgančiais reikalais 
žinias. Mat, jas lengviausia 
suprasti. Tuo būdu pataria
me draugui tuojaus užsipre
numeruoti Komunistų Par- 

“Daily Wor
ker” ir kasdien atydžiai

da?

Susipratęs Darbininkas.
itsakymasi—
Aiškus dalykas, kad toks

[savo stuboje eglaitės ir ne
laiko? ’ - •

Gerbiama “L.” Redakcija:
Malonėkite duoti patari-' 

darbininkų elgėsis mą, kaip ir kokiu bū4u ge- j 
ra peiktinas. Jie prisideda riąusiai būtų galima išmok- Į 
rie palaikymo kunigų biz-'ti (pačiam per save) ameri-! 
io ir burtų, prie palaikymo koniškąi skaityti ir rašyti ir 
eliginių ceremonijų ir pa- ar yra galima kur nors gau- 
iratimų, kurie taip skau- ti gramatiką pilnos kalbos, 
Žiai dar slegia plačiąsias 1 tai yra, liętuviškoš ir ameri- 
rbo mases. Tie draugai 
tetų suprasti, kąd bile 
ks nusileidimas tokioms 

ojinėm apeigom pasitar- 
prie palaikymo darbi- 
tamsoje, prie palai- 

dabartines kapitalisti- 
is sistemos.

koniškos?
“L.” Skaitytojas W.R.B.

Atsakymas: —
Berods tokios gramatikos tijos organą 

nėra.
Nelengva pačiam per save skaityti ir sekti žinias. Jei- 

išmokt angliškai skaityti ir gu iš sykio ir mažai suprasi

Kas Veikiama ALDLD 190 
Kuopoj ir Jos Ribqse

Pora mėnesių atgal inūsų 
kuopoj buvo sumanymas ben
drai su vietine LDS 44 kuopa 
surengti ką nors svarbesnio 
Collinwo’odo ribose, tai yra 
teatrą ar koncertą. Kuopoms 
susitarus bendrai veikti, tą 
darbą atlikti, pavesta komisi
joms. Bet iš. komisijų raportų 
pasirodė, kąd norint Surengti 
kiek geresnf teatrą-koncertą; 
pasidaro didelės išlaidos, ypač 
labai brangiai kainuoja kiek 
patogesnės didesnės svetainės. 
O šiais bedarbės'laikais susi
daro baimė tirėti to ’negeisti
no nedatekliaus. - ’ ■

Buvo’ sumanymas imti Cofl- 
linwoodo lietuvių parapijos 
svetainę, kurią duoda su sąly-? 
ga dalytis nuo parengimo li
kusiu pelnu per pusę. Bet ne
kurie komisijos nariai buvo 
priešingi tokiam sumanymui, i 
Tokiu būdu įvyko diskusijos! .... . .... Igiausiai; gal buvo priežastįn IzimnAc ei 11 ei i Irimo , ° r o x

K. Menkeliuniutes, LDS 2-ro 
Apskričio ir LDS Vidurvaka- 
riniy Vaisi. Jaunuolių Kom. 

Bendras Koncertas
Cicero, sausio 13 d., Lietu

vių Liuosybės • svetainėj, K. 
Menkeiiuniutė, LDS 2-ras,Aps
kritis ir LDS Vidurvakarinių 
Valstijų Jaunuolių Komitetas 
bepdrai turėjo parengę kon
certą.

žmonių buvo neperdau-
pereitam kuopos susirinkime, 
kur pasirodė, kad visi tam su
manymui pritaria. Kiek man 
žinoma, svetainė jau yra pa
imta balandžio 28 dienai. Gir
dėjau, kad bus prašomas Ly- niutė apie tuziną dainų sudai- 
ros Choras dalyvauti šiame pa-;navo; jos dainavimas publikai 
rengime. Sako, būsią ir kito- labai patiko. Jai akompanavo 
kių pamarginimų. Mano ma
nymu, šis parengimas svarbus 
tuomi, kad bus gera proga su
traukti ir tikinčius darbinin
kus, kurie į mūsų parengimus 
kitose svetainėse nesilanko., ... . . _ itaipgi yra gera proga ir Ly-| 
ros Chorui. Jaunimo čia 
daug, p įyriečiai su savo 
norais senai čia yra buvę.

Manau, 15-to apskričio pa 
skirta kvota mūsų kuopai gau- i 
ti 10 naujų narių laike va-! 
jaus bus galima lengvai išpil
dyti, o gal ir perviršyti, nes 
vajaus komisijon išrinkti na
riai, ypač J. Kala|<auskas ir J. 
Mockąitis, yra patyrę tame 
darbe, seni mūsų kuopos vei- 

:kėjai. ( . > • 
Buvo skaitytas laiškas nuo 

vietinės Komunistų Partijos 
sekcijos, kuriame kviečiami 
visi nariai dalyvauti masinia
me mitinge paminėjimui Leni
no mirties, kuris’įvyks sausio 
20 d., 2 vai. po piet, Public 
Auditorium Ballroom. Kuopa ■ I 
nutarė paaukoti vieną dolerį įi 
kovos fondą ir priduoti tame 
masiniame mitinge.

Kaip nekuriem jau yra ži
noma, kuopa rengiasi prie 
perstatymo keturių ąktų dra
mos ‘^Kryžius.” Įvyks vasario 
17 d., Lietuvių svetainėj, 6835 
Superior Ave., 5 vai. vakaro. 
Teko matyti aktorių prakti
kas, po vadovybe d. Telksnio. 
Aktoriai visi gerai žinomi 
clevelandiečiams, visi turi ge
rų patyrimų lošime. Manau, 
kad šis teatras gal bus.vienas 
iš geriausių, kokis teks ęleve- 
landiečiams matyti šį sezoną.

“Vilnies” No. 4 tilpusi žinu
tė “Kaip Veikia ALDLD 190 
Kuopa” nėra visai teisinga. 
Ten rašoma, kad į kuopos val
dybą fin. rašt. '■ išrinktas J. 
Mačiųta. Draugap Maęiuta su
sirinkime pareiškė, kad , jam 
gyvenimo, sąlygos nevelina tpr 
liaus valdyboj dalyvauti,. Nesi-; 
ranJąnt draugų, kurie tą vi.efą 
užimtų, buvo palikta kitapie 
kuopos susirinkime išrinkti fi
nansų sekretorių, kas ir pada
la- ; , ,

Toliau rašoma, jog skaitytas 
laiškas, kad siųstume delega
tą į Nac. Będąrbjų Kongresą 
Washingtonan. Taip, susirin
kime turėjome 2 laišku nuo 
15-to apskričio, bet nė viena
me iš jų nieko nebuvo rašoma 
nė apie delegato siuntimą, nė 
apie kongresą. Susirinkime na
rių buvo sumanyta siųsti dele- 
f—I I IĮ... Į ft
bet juo toliau, tuo daugiau 
išmoksi.
• “Daily Workerio” adresas 
yra toks: 50 East 13th St., 
New York, N. Y. Metinė 
prenumerata $6.

tame, kad tą vakarą buvo keli 
kiti parengimai.

Programas buvo geras, jis 
visiems patiko. K. Menkeliu-

PERILGOS MĖNESINĖS

Aš skaitau ^Laisvę” ir ran
du labai naudingų patarimų. 
Patarkite ir man.

Esu vedusi moteris, 30 me
tų amžiaus, turiu dvejetą | 
vaikų. Nenoriu ‘ daugiau jų 
turėti, kad nereikėtų jiems 
kankintis, i ’

Mano mėnesinės pirma tęs- 
davos po 7,, po 10 dienų,. bet 
dabar da ilgiau, bent pę tris 
savaites vienu pradėjiiųų. K-ar* 
tais taip kraujuoja, kad ant 
kojų nębepastoyiu. Gali būt, 
aš,perdaug sveriu, ir gal nuo 
to paeina. Man esti tik kokių 
10 dienų, ką neturiu ant sa
vęs, o .paskui ir, vėl mėnesinės. 
Neskauda, tik lieku silpna ir'po pusę šaukštelio, į vandenį,

jas gerai Jus ištyrinėja. Gal 
kaltais gimtuvės viduje yra 
nesveikos, išpurtusios plėvės. 
Gal būtų gerai padaryti ma
žytė operacija: gimtuvė išva
lyt, išskaptuot (“curettage”).

Q tuo tarpu, kai mėnesinės 
užeina, pagulėkite lovoj po 
keletą dienų, pasilsėkite, ant 
kojų nestovėkite.

. i I • :
Gaukite vaistinėje “Menor

rhagia pills”' įr imkite po vie
ną kas dvi valandos, kol krau
javimas gerokai sumažėjo. ‘O 
paskui po tris piliukes kas 
diena.

Jei šių vaistų nebūtų vais-'' 
tinėje, tai gaukite bent “Flui
dextract ergot 2 ozs.” Imkite

i <

yra 
dai-

A. Sokaitė.

A. Kanold, kanklietis, savo 
dainavimu publiką nustebino. 
Jis apie porą mėnesių atgal 
įstojo į LKM Chorą ir nieks 

j nesitikėjo, kad jis tokis dai- 
, nininkas, bet kokiu tai būdu 
koncerto rengimo komisija su
žinojus—paprašė jo padai
nuot. Jis dainavo stebėtinai 

i gerai, tą liudijo publikos dide- 
■ lis plojimas jam. Jis turi stip
rų lyrišką baritoną.

LKM Choro merginų sek
stetas pasirodė gerai; sudai
navo kelias dainas gana gra
žiai. A. Dočkienė ir K. Abe- 
kienė duetą ‘gražiai sudaina
vo. ' > :

Drg. A; Dočkięnė • solo su
dainavo, ji daugeliui žinoma 
kaipo “Vilnies” radio valan
dos dainininkė. Jos dainavi
mas visiem patiko.

Jaunų Grenadierių Kvarte
tas sudainavo kelias dainas— 
išėjo gerai. Jie yra taipgi “Vil
nies” radio valandos klausyto
jams žinomi kaipo geri daini
ninkai. Jie savo skambančio
mis dainomis kas šeštadienį 
linksmina “Vilnies” radio va
landos klausytojus.

V. Šležaitė ir V. Budreckai- 
I tė puikiai pašoko klasiškus 
šokius. Aldona Sokaitė pa
skambino piano solą gana 
gražiai, kas mūsų parengi
muose būna retenybė.

Drg. žebraitis kalbėjo jau
nuolių organizavimo reikalu. 
Ant galo LKM Choras sutarti
nai sudainavo 4 dainas, kas 
publikai ląbai patiko. Tuomi 
ir baigėsi programas. Vakaro 
vedėju buvo jąunuolis d. Mi- 
lašauskas. Reikia pasakyti, 
kad parengipiąs buvo smagus. 
Visi linksminos iki vėlybos 
nakties.

kas dvi valandos, kol krauja
vimas sumažėjo, o paskiau po 
pusę šaukštelio tris kartus kas 
diena. Kai mėnesinės užeina, 
ir vėl imkite kas dvi valandos.

Be to, būtų naudinga ir 
liaukų preparato vartoti: 
“Chalomen — Mamma-pitui- 
tary Co., narrower, Sanitab- 
lets 100.” Laike mėnesinių 
imkite po dvi tableti prieš val
gymą, paskui po vieną prieš 
valgį, kokią savaitę. O da pas
kiau neimti iki vėl mėnesinių, 

visą sveikatą. Kraujas ne‘Tada vėl po dvi prieš valgį. ’ 
vanduo. Tegul vietos gydyto-! Suliesėkite po truputį.

nervuota. Paskutinį persilei
dimą turėjau metai atgal.

Atsakymas.

Taip, Drauge, nutukimas 
gali dalinai būti priežasčia tų 
kraujingų, ilgų mėnesinių. Ir 
gi labai galimas daiktas, kad 
nuo pasigadinimų, nuo netiku
siai padarytų persileidimų 
Jums labai apsilpo gimtuvė.

Kaip ten nebuvę, Drauge, 
bet neleiskite dalykams taip 
eiti, kaip dabar. Tai pakerta 
visą sveikatą. Kraujas

! Huntsburg, Ohio
I Iš ĄLDLD 51 kp. Susirinkimo 

Gruodžio 22 <L
Drg. Andriulis, “Vilnies” 

redaktorius, važihėdamas po 
l Mich. valstiją ir Cleveland, 
, Ohio, neužmiršo ir mūsų kp. 
' d 1 . _ 1____1 • iatlankyti.

Susirinko būrelis moterų ir 
vyrų. Padiskusavus daugiau 2 
valandas apie farmerių var
gingą padėtį Amerikoje, drau
gas patarė farmeriams orga
nizuotis į Nacionalę Lygą ir 
įtraukti kitus farmerius, kad 
būtų pasekmingiau kovoti su 
turčių klase. Bet kaip nusiseks 
—pamatysime. Svečias išmeti
nėjo farmeriams, kad jie vi
sai mažai rašo į dienraščius 
apie savo skurdą, 
teisybė. Beje, mūsų 
draugai neatsilankė tą vaka
rą. Tai jau peiktina/ draugai.

51 kp. laikė savo metinį su
sirinkimą 29 d. gruodžio. 
Draugės ir draugai susirinko 
visi, kas yra pagirtina. Priim
ta rezoliucija prieš kankinimą 
politinių., kalinių Lietuvos ka
lėjimuose! Paaukota 3 dole
riai iš kp. iždo, kaipo pagalba 
kaliniams.,

Išrinkta valdyba 1935 me
tam : įeina šie nariai: organi
zatore- A. Rubienė,. protokolų 
rašt. V. Wallen, finansų rašt. 
G. Lumas, iždininkas A. Gri
nius, korespondentas V. Wal-

Tai yra 
nekurie

New Britain, Conn.
Būtinai tarpe lietuviškų 

draugijų reikėtų pravežti pla
tesnį veikimą už' Socialę Be
darbių Apdraudą. Tiesa, per
eita meta beveik visos susi- 
šelpimo draugijos pasisakė už 
socialę sipdraudą, tačiaus tai • 
dar neviskas,' nes pereitą me
tą šalies kongresas bilių, už 
kurį buvo vedama kova, nepri
ėmė kaipo įstatymu.*; šiais 
metais, jei bus tinkamai iš-. 
plėsta kova, veikiausiai bus 
įvestas įstatymas. Bet reikia 
taipo pat neužmiršti, kad be 
reikalavimo, be didelės kovos 
nė šį metą nebus priimtas bi- 
lius ir bedarbiai vėl turės kęs
ti badą ir didžiausį skurdą.

Sausio 24 d. darbininkų or
ganizacijos rengia dideles pra- • 
kalbąs Central Junior, High 
School, 7 :30 vai. vakare. Kal
bės vietos delegatai, sugrįžę iš 
Bedarbių Kongreso, iš Wash
ington, D. C., ir Paul Wicks, iš 
Springfield, Mass. Lietuviai 
darbininkai turi tose prakal
bose dalyvauti.

Tykusis.

len.
Dabar, prasidėjus ALDLD 

vajui, mūsų kp. nariai susirū
pinę ir mes manome, kad ne- 
išpildysime savo kvotą, nes , 
dirva nekokia.

>51 kp.-Koresp. V. Wallen.

r. ! 
' j 
d

Reporteris

4

* Camden, N. J., gatvekarių taisymodirbtuvėje įvyko gaisras, kuris su
naikino net septynis elektrikinius gatvekarius
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Trečias Puslapis

Worcester, Mass.
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Lietuvos Sūnų ir Dukterų. 
Broliškos Draugijos susirinki- 
mas jvyko 1 sausio, naujų me-

L V. Nikolajevo, L L Kotolinovo, N. P. Mesnikovo, N. N. Šatskio, S. 0. Mandelštamo, G. V. Sokolovo, V. L Zvezdovo, L G. Juski- 
no, V. V. Rumencevo, N. S. Antonovo, L 0. Chaniko, A. I. Tolmazovo, V. S. Levino ir LI. Sosickio byloje, kaltinamą prasižen

gimuose, numatytuose RSFSR Krim. Kod. 58-8 ir 58-11 Straipsniais.

tų dienoj. Buvo išduodami 
raportai iš 1934 metų. Rapor- T •* 
tai bei atskaitos priimtos vien
balsiai, kas parodo, kąd na
riai buvo užsiganėdinę, kaip 
darbų tvarka, taip ir pačia 
valdyba.

Vasaros “biznis” parke da-

1934 metų gruodžio 1 d., 16 vai. 30 min., 
Leningrade, Smolnam šūviu iš revolverio bu
vo užmuštas SSRS Centralinio Vykdomojo 
Komiteto perzidiumo narys, VKP (b) CK 
Politbiuro narys, Centralinio ir Leningrado 
VKP(b) komitetų sekretorius drg. Sergie- 
jus Mironovičius Kirovas.

Sulaikytas prasižengirpo vietoje užmušė
jas pasirodė esąs Nikolajevu Leonidu Vasil- 
jevičium, 30 metų, tarnautojas, 1934 metais 
kovo mėnesyje išmestas iš VKP(b) eilių už 
partinės disciplinos laužymą, bet vėliau at
statytas partijos nario teisėse, delei jo pa
reiškimų apie savo atgailą.

Padarytu šioje byloje tardymu nustatyta, 
kad L. V. Nikolajevas buvo kontre-revoliu- 
cinės teroristinės palepinės grupės nariu, su
sidariusios iš buvusio zinovjevinės antisovie- 
tinės grupės dalyvių saičiaus Leningrade, ir 
kad S. M. Kirovo užumšimas buvo padaly
tas L. V. Nikolajevo pavedus teroristiniam 
palėpiniam “Leningrado centrui.”

Susiformavimas Kontr-revoliucinės Tero
ristinės Grupės Leningrade

Tardant nustatyta, kad, nežiūrint į buvu
sios zinovjevinės antisovietinės grupės kapi- j 
tuliavimą, palėpinis aktingiausių šio bloko Į 
dalyvių darbas nesustojo ir tęsėsi iki pat pa
skutinio laiko.

Ypatingai šis veikimas pradėjo aktyvizuo- 
tis 1933-1934 metais, kuomet Leningrade su
sidarė iš buvusių zinovjevinės grupės daly
vių skaičiaus palėpinė kontr-revoliucinė te
roristinė grupė su taip vadinamu “Lenin
grado centru” priešakyje.

Del atsiradimo ir organizacinio šios gru
pės susiformavimo kaltinamasis Zvezdovas 
parodė:

“Organizacinis mūsų grupės susiforma
vimas įvyko laipsniškai, beto, pamatinių 
organizatorių rolėje išstojo Vladimiras 
Rumencevas ir . Ivaųas Kotolinovas. . . ” • 
(L m, tard. pusi. 196). 
Kaltinamasis G. V. Sokolovas savo paro

dymuose iš šių metų gruodžio 7, 9 ir 12 d. 
taipgi patvirtino šias aplinkybes., pabrėžda
mas, kad:

“. . .Pradedant 1934 metų rudeniu, gru
pės nariai pradeda aktyvizuoti savo ry
šius, nustato tarp saves tampresnį kontak
tą..?

Grupė iš esmės apsivienijo ant senosios 
zinovjevinės platformos pamato. ...” (I t., 
t. p. 249).
Dar pilnesnį šios kontr-revoliucinės tero

ristinės grupės organizacinio susiformavimo 
vaizdą davė savo parodymuose kaltinamasis 
L. O. Chanikas, patvirtinęs, kad jis—

. .tikrai įėjo į šios grupės 'sąstatą, su
sidariusios, kaip jis išsireiškė,—ant buvu
sio trockistiniai zinovjevinio bloko ba
zės...

Mūsų organizacija galutinai susiforma
vo 1933 metais. ..” (II t., t. p. 33).

Kaip tardymo nustatyta, šios grupės 
priešakyje stovėjo teroristinis palėpinis ■ 
“Leningrado centras,” į kurio sąstatą įė
jo: I. I. Kotolinovas, N. N. Satskis, V. V. 
Rumencevas, S. O. Mandelštamas, N. P. 
Mesnikovas, V. S. Levinas, L. I. Sosickis ir 
L V. Nikolajevas—visi buvusieji zinovje
vinės opozicijos nari&i.
Tai patvirtinama kaip visų šio centro na

rių parodymais, taip ir kitų Leningrado pa
lepinės antisovietinės Sgrupes dalyvių paro
dymu. • ?,rI* bj< u < * J ‘ U 1 

Taip, kaltinamasis* V. W..Rumencevas pa- 
rodė: . ’. p ! *' ’ h i t ?4; ’ ■ ■ ’ i : f !

“... Vladimiras .Levinas, aš-r-Rumence- 
vas, Sergiėjus Mandelštamas, Ivanas Ko
tolinovas, Nikolajus Mesnikovas ir Levas 
Sosickis įėjo į kpntr-revoliūeinėp zinovje-L 
vieČių organizacijos centro sąstatą Lenin
grade. Centro nariai konspiracijos intere* 
suos rinkdavosi labai retai draugėn, pa
prastai gi ryšiai buvo palaikomi persona
liniai tarp atskirų centro'narių... ” (II t., 
t. p. 3).
šiuo gi klausimu kaltinamasis S. O. Man

delštamas parodė:
“. .. šilk) laiku susiformavo mūsų orga

nizacijos Leningrado centras sąstate ma
nęs—Mandelštamo, Vladimiro Rųmęnce- 
vo, Vladimiro Levino, Sosickio, —gyvavu
sia tokiam pavydale iki šfo laiko. . .” (II 
t., t. p. 250).
Kaltinamasis Mesnikovas, apklausinėtas

del “Leningrado centro” sąstato, parodė, 
kad į šį centrą įėjo: V. S. Levinas, V. V. Ru
mencevas, I. I. Kotolinovas, Sosickis ir jis 
pats (II t., t. p. 108).

Šiame: gi parodyme Mesnikovas pranešė 
ir pasiskirstymą funkcijų tarp atskirų šio 
centro narių.

Apie vadovaujančią Rumencevo, Levino 
ir Kotolinovo rolę palėpinėj antisovietinėj 
zinovjeviečių grupėje sako taipgi ir kaltina
masis Chanikas (II t., t. p. 33-34L 1

Šiam palepinės antisovietinės teroristinės 
grupės “Leningrado centrui” priklauso ir d. 
S. M. Kirovo užmušėjas—L. V. Nikolajevas.

Apie dalyvavimą kaltinamojo Nikolajevo 
Šioj grupėj kaltinamasis Zvezdovas parodė:

“...Jis (t. y. Leonidas Nikolajevas) 
buvo surištas su mumis ilgo laiko^bėgyje, 
pradedant 1924 metais. Jis vienu laiku 
dirbo po tiesiogine vadovybe Kotolinovo, 
kuomet pastarasis buvo VLKSM Viborgo 
raikomo sekretorium, Nikolajevas ir bu
vo išauklėtas mūsų, maitinosi idėjinėmis 
mūsų grupės sultimis ir be abejonės per
ėmė visą prityrimą mūsų frakcinės kovos 
prieš partiją ir partinę vadovybę.

Apie Nikolajevą reikia dar pasakyti, 
kad jis priklauso užsiskleidusių žmonių 
kategorijai gatavų, tačiau, prie griežtų 
veiksmų. . .’(I t. p. 199).
Apie Nikolajevo dalyvavimą palėpinėj 

kohtr-revoliucinėj grupėj, iš buvusių zinov
jeviečių skaičiaus, parodė taipgi kaltinamie
ji Sokolovas, Antonovas, Kotolinovas, Chani- 

‘ kas, Juskinas ir šatskis.
Pats L. V. Nikolajevas savo parodymuo

se iš š. m. gruodžio 13 d. patvirtino, kad į- 
ėjo į buvusių opozicionierių grupę sąstate: 
Kotolinovo, šatsklb, Juskino ir kt., vedusią 
kontrevoliucinį darbą, papildydamas: t

“. . . Grupės dalyviai stovėjo ant troc- 
kistiniai-zinovjevinio bloko platformos, 
skaitė reikalingu pakeisti esančią partinę 
vadovybę visomis galimomis' . priemonė
mis. . .” (I t.t. p. 266).
Kaip tardymo nustatyta, visas palepinės 

kontr-revoliucinės teroristinės grupės dar
bas ėjo griežtos konspiracijos sąlygose. A- 
pie griežtai konspiracinį charakterį santi- 
kių šios grupės viduje pasakojo visi kaip 
vienas patraukti šioj byloj kaltinamieji šios 
grupės nariai. Tarp kitko, kaltinamasis 
Chanikas parodė:

“...Konspiracijos sumetimais, žinias 
apie organizacinį organizacijos sudarymą 
turėjo tiktai vieni centro nariai. Vienok, 
iš Rumencevo žodžių mdn yra žinoma, 
kad mūsų organizaciją turėjo eilę gran
džių, besirandančių’jaunuomenės- koncen- 
travimosi vietose...” (II t., t. p. 35).
Apie užsikonspiravimą palepinės • kontr- ■ 

revoliucinės grupės sako savo parodymuose 
ir kaltinamasis Mesnikovas, buvęs vienas iš 
Leningrado grupės vadovų, kurio nurodymu 
vienam šios grupės dalyvių bute buvo atras- 

( tas pilnas trockistiniai zinovjevinės opozici
jos archyvas.

Kontr-revoliucinės Palepinės Teroristinės 
Grupės Tikslai ir Metodai

Lyglaikiniu tarymu nustatyta, kad pama
tiniu palepinęs kontr-revoliucinės grupės 
uždaviniu buvo stengimasis dezorganizuoti 
sovietų vyriausybės vadovybę keliu teroris
tinių aktų, nukreiptų prieš vyriausius sovie
tų - valdžios vadovus, ir tokiu keliu . atsiekti 
pakeitimo. dabartinės pojitilfos įtąip vadina
mos^ zinovjeviniai trocipstihes/ platformos 
*4vaįloj,e; '■ < r / ’ ’

Pametę visokią masių’ palaikymo viltį, 
reikšdami savimi užšiskleidūsią ir , politiniai 
pasmerktą antisovietitįę grupę, jos dalyviai, 
beturėdami vilties įvykdyti savo tikslus, sto- 
:jo į tiesaus teroro kelią.

Kaltinamasis Chanikas vienas iš aktingų 
šios grupės narių, charakterizuodamas jos 
“idėjiniai politinį” nusistatymą, pripažino, 
kad'jiš išplaukė—
/“... iš trockistiniai zinovjevinio bloko 

platformos, siekiančios pakirsti autoritetą 
esančios partinės vadovybės ir pakeisti šią 

. vadovybę mūsų organizacijos lyderiais— 
'Zinovjevu, Kamehevu ir kt., esančiais ša
lininkais pakeitimo dabar vedamo parti
nio kurso. ..” (II t.,*t. p. 32).

.Kaltinamasis Chanikas toliau parodė:
“Mūsų organizacijos vadovai nuolatos 

nurodydavo, kad visas blogumas išeina iš 

dabartinės partijos vadovybės—Stalino, 
Molotovo, Kaganovįčiaus ir Kirovo. Sąry- 

‘šyj su tuo mūsų organizacijos lyderiai 
skiepino mums, ypatingai-taip vadinamam 
jaunimui,, pažiūras,, kad šalyje tęsis sun
kuliai (pasiekimai s,ąskaiton nebuvo ima
mi) iki.tol, kol dabartinė vadovybė vado
vaus partijai.

Iš čia, iš šitų kontr-revoliucinių nusi
statymų ir įsitikinimų, pasidarė galimas 
tas teroristinis aktas, kuris buvo padary
tas prieš Kirovą, mūsų organizacijos na
rio Leonido Nikolajevo...’ (II t., t. p. 
35). > • ■
Analogiškai charkterizuoja viešpatavusį 

toj grupėj ūpą ir kaltinamasis Rumencevas, 
pats buvęs, sulyg kito kaltinamojo Tolma
zovo charakteristika,—“pačiu ryškiausiu te
roristinių veiksmo metodų šalininku.”

Kaltinamasis Rumencevas pripažino, 
■kad—•

“. . .tokioj įkaitusioj atmosferoj aštrios 
1 neapykantos prieš .VKP(b) vadovybę ne

galėjo neatsirasti tokios teroristinėj nuo
taikos. . .” (II t., t. p. 9).

“...Tiesioginiu tokios nuotaikos rezul
tatu,—parodė kaltinamasis Tolmazovas, — 
ir buvo Leonido Nikolajevo šūvis į Kiro
vą...”

Apie teroristinius kovos metodus, pasi
imtus šios palepinės kontr-revoliucinės 
grupės, davė išsemiančius parodymus ir 
kaltinamasis L. V. Nikolajevas.

“...Mes negalėjome, —• parodė jis,— 
laukti pakeitimo partinės vadovybės viduj 
partinės demokratijos metodais. Gerai su
pratom, kad šitas kelias visai išimtas. Iš 
čia likusis vienas kelias — teroristinių ak
tų kelias. .

Kuomet aš šoviau į KirOvą, aš sampro
tavau taip:! mūsų šūvis turi būti signalu 
sprogimui, išstojimui šalies viduje prieš 
VKP(b) ir sovietų valdžią...” (II t., t. 
p. 190-192). '
Nesitikėdama, vienok, įvykinti tokios rū

šies išstojimus “šalies viduje,” nurodyta gru
pė tiesiog tikėjosi pagelba “iš šalies” —gin
kluota interęvencija ir pagelba iš kaikurių 
svetimšalių valstybių pusės.

Pasitikėjimas intervencija, kaip vieninte
liu sovietų valdžios nuvertimo būdu, ryškiai 
charakterizuoja ir paties kaltinamojo Niko
lajevo pažiūras, neslėpusio tai nuo labiau 
artimų jam žmonių.

Taip, apklausinėtas šioj byloj kaipo liu
dininkas Leonido Nikolajevo brolis — Pet
ras Nikolajevas parodė:

“. . .Leonidas man taipgi sakė, kad nu
versti sovietų valdžią galima tiktai keliu 
užpuolimo ant jos svetimšalių kapitalisti
nių valstybių ir kad jis visomis priemonė
mis padės, būdamas užsienyje, kiekvienai 
kapitalistinei valstybei, kuri užpuls ant 
Sovietų Sąjungos, kad nuversti sovietų 
valdžią. ..” (III t., t. p. 199).
Analogišką parodymą davė' ir kitas Ni

kolajevo giminaitis, taipgi išklausinėtas šio
je byloje kaipo liudininkas—pil. P. M. Ku- 
lišeris.

“Leonidas Nikolajevas pareiškė man, 
kad aitimiausiu laiku reikia laukti inter- 

. vencijos prieš Sovietų Sąjungą, beto šio 
jo pareiškimo turinys ir charakteris jo iš
sikalbėjimo buvo toks, kad jis, L. Nikola
jevas, būtų patenkintas, jeigu intetvencija 
ištikrųjų turėtų vietą.” (III t., t. p. 262). 
Tardymu nustatyta, kad kaltinamasis Ni

kolajevas iš anksto pasitaręs su “Leningra- 
db centro” nariu kaltinamuoju Kotolinovu, 

; nekartą lankėsi pas. .'. konsulą Leningra
de. . ., su kuriuo Vedė derybas apie galimas 
formas pagelios šiai grupei ir kuriam Ni
kolajevas davė informaciją kaikuriais, įdo
maujančiais konsulą, klusimais: (

“Aš nurodžiau,—^sako Nikolajevas savo 
parodyme 1934 pj. XII-20,—kad mes‘vi
suomet pasirengę padėti konsului teisingu 
nušvietimu to, kas darosi Sovietų Sąjun
gos viduje. Čia aš turėjau omenyj pasikal
bėjimą su Šatskiu ir Kotolinovu apie rei
kalingumą suinteresuoti konsulatą anti- 
sovietinio charakterio medžiaga apie vi
dujinę Sovietų Sąjungos padėtį.

Toliau, aš prašiau konsulo suteikti 
mums materialinę pagelbą, nurodydamas, 
kad gautus iš jo pinigus mes jam grąžin
sime, kaip tiktai pasikeis mūsų finansiniai 

( reikalai.
Sekančiam susitikime—trečiam ar ke

tvirtam, konsulato name;—konsulas pra
nešė man, kad jis sutinka patenkinti ma
no prašymus, ir įteikė man 5,000 rublių.

Prieg tam pasakė,, kad nustatyti ryšius 
su Trockiu jis galįs, jeigu aš įteikčiau nuo 
grupės kokį nors laišką Trockiui.

i I
Apie savo pasikalbėjimą su konsulu aš 

pranešiau Kotolinovui, perduodamas jahi 
gautus pinigus—-keturis tūkstančius pen
kis šimtus rublių, o penkis šimtus pasili
kau sau. . .’ (II t., t. p. 280).
Tokiu būdu, šios kontrevoliucinės teroris

tinės grupės Leningrade tikslai ir kovos me
todai pilnai supuola su tikslais ir metodais 
atvirų liaudies priešų,—emigrantiškų balta- 
gvardietiškų dvarininkiškai kapitalistinių or
ganizacijų—“Rosiskij Obščevoinskij Sojuz” 

j ir “Bratstvo Ruskoj pravdi” (denikiniečįai), 
—atvirai propaganduojančių terorą, sistema- 
tiškai siunčiančių į SSRS teritoriją savo 
agentus,- tikslu organizavimo ir darymo te
roristinių aktų prieš sovietų valdžios atsto
vus, ir įvykdžiusių drg. V. V. Vorovskio ir 
drg. P. L. Voikovo užmušimus.

Ruošimasis prie Drg. Kirovo Užmušimo
Tardymo procese buvo nustatyta, kad Le

ningrade šiam laiko periode veikė teroristi
nės grupės. Viena iš jų buvo vadovaujama 
“Leningrado Centro” nario Kotolinovo ir į 
ją įėjo: Nikolajevas, Zvezdovas, Antono
vas, Sokolovas, ir Juskinas.

Kita grupė,—to gi Nikolajevo žodžiais, — 
veikė po N. N. šatskio vadovavimu.

“Kotolinovo grupė,—toliau parodė Ni
kolajevas,—ruošė teroristinį aktą prieš 
Kirovą, bet tiesoginis jo įvykdymas buvo 
uždėtas asmeniškai man;

Man yra žinoma iš šatskio, kad toks 
pat uždavinis buvo duotas ir jo grupei, 
beto šis darbas buvo vedamas jos nepri
klausomai nuo mūsų teroristinio akto ruo
šimo. žinau iš Kotolinovo,* kad 1 grupė 
ruošė tertoristinį aktą prieš Staliną išnaup* 
dodama prieg tam tuos ryšius, kokius ji 
turėjo Maskvoj. Kaip mano nurodyta 
tardymo protokole 1934 metų grudžio ‘6 
d., šatskis ir matomai jo grupė taipgi ve
dė paruošimi teroristinio akto prieš Sta
liną. Tokiu būdu kiekviena iš šių grupių 
turėjo specialius nurodymus del teroro, 
vykdė juos nepriklausomai viena nuo ki
tos, nors tiesioginiai tikslai dažnai supul- 
davo. Tai matyt iš to, kaip ėjo ruošimas 
Kirovo užmušimo, kuris mano buvo ruo
šiamas, pirmiausia Smolno rajone, o šat
skio, svarbiausia, Kirovo buto rajone...“ 
(I t., t. p. 273-274).
Kalbėdamas apie šatskio* rolę šiam dalyke, 

Nikolajevas parodė:
“... šatskį pirmą kartą aš sutikau 1933 

metais. Sekantis susitikimaas pas mus bu- 
vp 1934 metų vasarą Krasnij Zor gatvėje, 
Nr. 28, kur šatskis tėmijo butą, nustatyda
mas visus Kirovo judėjimus. Darė jis tą 
tikslu teroristinio akto paruošimo. ..

1934 metų spalio dienose aš vėl susitikau 
Šatskį ties Kirovo butu, tęsiantį' jo sekimą. 
Kadangi šatskis tėfhijo Kirovo butą, aš savo 
domę pernešiau į Smolną ir pasižymėjau Ki
rovą užmušti šiam punkte...” (I t., t.p. 
50-51.) 
Kas liečiasi aplinkybių, tiesioginiai buvusių 

prieš priimant kaltinamajam Nikolajevui ga
lutiną sprendimą apie įvykdymą teroristinio 
akto prieš drg. S. M. Kirovą, tai jos vaizduo
jami sekančiam pavidale:

Gerai žinodamas Nikolajevą nuo 1922 metų 
dirbant Viborgo rajone ir ypatingai susiarti
nus su juo pastaraisiais metais kaltinamasis 
Kotolinovas laike vieno savo susitikimo su Ni
kolajevu 1934 metų rudenį tiesiai pastatė pa
starajam klausimą apie'drg. Kirovo užmuši
ma. ‘ 1 • ‘ i

štai kaip parodo apie šį pasikalbėjimą pats 
kaltinamasis Nikolajevas:

“...Tai buvo rugsėjo mėnesio viduryje 
po susitikimo su šatskiu 1934 metų rugpjū
tyje. Kotolinovas pradėjo kalbėti su ma
nim apie kontr-revoliucinės zinovjeviečių or
ganizacijos darbą. Jis pasirėmė mano pa
sikalbėjimu rugpjūčio mėnesyj su šatskiu ir 
pasiūlė pradėti darbą... Iš šio pasikalbėji
mo Kotolinovas galėjo padaryti išvadą, kad 
aš pasiruošęs padaryti pačius kraštutinius 
veiksmus, įskaitant teroristinio akto prave- 
dimą. ' Sekantį susitikimą, įvykusį tame pat

(Tasa 4-tam Pusi.)

atkartoti i

ve pelno 15 šimtų su keliais 
doleriais. Paskolų išmokėjom 
apie tūkstantį dolerių. Pašalpų' • 
išmokėjom virš 3 tūkstančių. 
Mirė du nariai, Jonas Strums- 
kis ir Vincas Gurskis. Pomir
tinės išmokėta $300.1 Apie > 
Gurskį buvo “Laisvėj” rašyta, f 
tai; nematau reikalo 
tą patį.

Mirė Antanas Paulauskas
Sausio 6 d. pasimirė . dajr > 

vienas narys, Antanas : Pau
lauskas, sulaukęs tik 45 metų, 
išsirgęs tik 6 dienas. Turėjo 
plaučių uždegimą. Paliko mo* * ■ 
terį ir 6 vaikus: vyriausias 17 
m., jauniausias 8 m. Palaido- ’ ’ 
tas 8 d. sausio. Lai būna jam 
lengva šios Šalies žemelė. ‘ -* ■ v
Svarbus Pranešimas Nariams, ' 

Kurie Gyvena Kituose 
Miestuose

Kurie dar nepasimokėjote . 
už 1935 metus, prisiųskite . , 
$8; gausite pasą ir būsite pil-.* 
nais nariais. To nepadarę, ‘ 
galite sulaukti nesmagumo ' 
laike ligos. Pinigus siųskite 
sekretoriui J. J. Bakšys, 
Seymour St., Worcester, Mass.

Sekantis draugijos susirin
kimas įvyks 5 d. vasario 
(Feb.). Dalyvaukite visi. De
legatas išduos'raportą iŠ Wa- 
shingtono Kongreso del be-. ’L 
darbių apdraudos. ' ’

LS ir DBD Sekr ir Korės^
J. J. Bakšys,, y*
35 Seymour Št.

Waterbury, Conn.
Iš TDA 30 Kp. Susirinkimo *

Sausio 16 buvo Tarptauti- 
nio Darbininkų Apsigynimo . i
susirinkimas. Peiktina, kad',,. 
draugai bei draugės nesįlan-.^J 
kot į susirinkimus. Jau ir taip,.: . 
nedidelė kuopa, o dar ne visi - 4 
susirenka. Pradžioj 1935 m., 
draugai, pasižadėkim numesti-- 
apsileidimą, o pradėkim veik
ti geriau. Bus sveikiau visam / 
mūsų darbininkiškam veiki- 
mui. <

Didelių tarimų nebuvo, tik _ 
diskusuota, kaip geriau būt. . 
pritraukti draugus į tokią 
svarbią organizaciją. Tarpt. 
Darbininkų Apsigynimas gina*' 
visus draugus nelaimės ištik- " ” 
tus. Bet mūsų draugai neįver
tina, nesupranta jos svarbos. 
O kiek kalinių gina TDA per į 
visą Ameriką!

Į Tarpt. Darb. Apsigynima - 
labai lengva įstot: įstojimas .* ‘ 
tik 25 c., o mėnesinė mokes- , 
tis tik 15 c. į mėnesį. Katrie'’ ; 
nedirba, arba labai mažar* " 
dirba, tie gali įstoti tik už 54 4*‘' 
c., o mėnesinės mokesties mo< -> 
ka tik 2 c; į mėnesį.* Tai jau 
ir nedirbdamas žmogus gali.....
įstengti tuos 2 c. į mėnesį 
Susirinkimai įvyksta trečią se- 
redą po pirmos d. jmėne^io1>r, 
775 Bank;’ St., Waterbury, 
Conn., naujoj svetainėj, ant;’' 
antrų lubų.

Dar kartą kviečiu draugus • 
ir drauges ateiti ir atsivesti 
savo pažįstamus. Nejaugi/' 
draugai, neturite draugų’ ar 
p a ž j s t amų. Nesisarmatykit" z 
pakalbint savo pažįstamus ir * ' 
paaiškint draugijos vertingus ’ 
mą. Galima viską padaryti,: 
jeigu tik nori. Bet pas mūs vR .• 
sus draugus yra apsileidimo.. . 
Vienas ant kito tikisi, nė vie^?1.,,. 
nas nieko neveikia, 
draugai, negerai.

M. Burauskienė.
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KALTINIU! O AKTAS
(Tąsa iš 3-čio puslp.) 

trugsėjo mėnesyj Instituto name, Kotolino- 
|vas pradėjo kalbėti apie terorą. Kotofino- 
jvas paklausė manęs, ar aš pasiruošęs pa
daryti teroristinj aktą prieš Kirovą. Aš at
sakiau, kad pasiruošęs paimti sau tiesioginį 
takto išpildymą...” (II t., t.p. 81.) 
^Tiksliau apipasakodamas šio pasikalbėjimo 
Erini, L. V. Nikolajevas parodė, kad būtent 
ipmet jis ir Kotolinovas išdirbo galimus pasi- 
Jsinimo variantus, prie ko buvo nutarta — 
1d

“teks veikti atsižvelgiant į apystovas, ku
rios turės pasakyti, koks iš aptartų užpuoli
mo variantų turi būti priimtas...” (II t, 
t.p. 82).
Beto, sulig Nikolajevo parodymu, Kotolino- 

rs sakė, kad —
1 “pašalinimas Kirovo susilpnys esančią V- 
KP (b) vadovybę, kad su Kirovu pas bu
vusią opoziciją yra savo ypatingos sąskaitos 
sąryšyj su ta kova, kurią jis organizavo 
prieš Leningrado opozicionierius... ” (II t., 
t.p. 81;)

askiau L. Nikolajevas pats prisipažino, kad 
iltirtamasis Kotolinovas tiesioginiai dalyvavo 
išdirbifne pasikėsinimo plano prieš drg. Ki-

»vo gyvybę.
Tas planas, pažymėtas šių metų lapkričio 
d., atrastas pas Nikolajevą jį sulaikant ir 
Hdėtas prie bylos kaipo vienas iš daiktinių 
odymų, buvo išdirbtas iki mažiausių smulk- 
enų, numatydamas dargi galimus sutikti jo 
ykdymo kelyje sunkumus ir kliūtis.
Kalbėdamas apie savo bendradalyvių rolę 
'g. Kirovo užmušimo ruošime, kaltinamasis 
ikolajevas parodė:

“...Kotolinovas tiesioginiai su manim‘iš
studijavo akto padarymo techniką, užgyrė 
šitą techniką, specialiai išaiškino, kiek taik
liai aš šauju, jis buvo tiesioginiu mano va
dovu akto įvykdyme.

Sokolovas teiravosi, ant kiek atitinkamu 
yra tas ar kitas paprasto Kirovo maršruto 
punktas, tuom pat palengvindamas mano 
darbą. Sokolovas išaiškino Kirovo maršru
tą prieš 1934 metų Spalio iškilmes.

Juškinui buvo pranešta apie ruošimą ak
to prieš Kirovą; jis nagrinėjo sū manim va
riantą pasikėsinimo Smolnam.
b Z^ezdovas ir Antonovas žinojo apie akto 
moŠimą... Jie buvo tiesioginiai susirišę su 

'otolinovu, iš kurio aš žinau, kad jie buvo 
udoti, renkant informaciją Smolnam” 

\p. 274.)
- <*x j u.uiTSš nustatė, kad Nikolajpya^, rezul- 
te priimto kontr-revoliucinės palepinės tero- 
jtinės grupės nutarimo užmušti drg. S. M. 
irovą, bėgyje ilgo laiko drauge su savo sėb- 
is vedė stropų pasiruošimą Šio šlykštaus pra- 
jengimo padarymui.
Taip, kaltinamasis L. Nikolajevas bėgyje ke- 
| mėnesių (1934 metų rugpjūtis—lapkritis) 
.pšaūdė”, kaip jis pats išsireiškė, buvusį jo 
irioj it ^skirtą drg. Kirovo nužudymui re- 
Ivetį sistemos “Nagan”, sistematiškai treini- 
odamasis šaudymo taiklume. Vienkart kal- 
lamasis L. Nikolajevas ruošėsi perėjimui į 
legalią padėtį' sąryšyj su kuo paruošė blan- 
is su įvairių valstybinių įstaigų štempeliais. 
a gi reikia pažymėti, kad tikslu paslėpimo 
*asiŽengimo pėdsakų ir savo bendrininkų, o 
ipgi tikslu maskiravimo tikrų dig. Kirovo 
mušimo motyvų, kaltinamasis L. Nikolaje- 
is paruošė eilę dokumentų (dienynas pareiš- 
mai įvairioms įstaigoms ir tam panašiai), 
iriuose stengėsi atvaizdinti savo prašižengi- 
ą kaip asmeniško nusiminimo ir nepasiten- 
nimO aktą, delei, buk tai, savo sunkios mate- 
alinės padėties, ir kaipo protestą prieš “ne- 
isingą” atsinešimą prie gyvo žmogaus iš pu- 
s atskirų valstybinių žmonių” (II t., t. p. 6,) 
.Kaitinamasis L. Nikolajevas pats pripažino 
elagingumą ir išgalvotumą panašios rūšies 
irsi jos, paaiškinęs, kad šią versiją jis suda- 
j iš anksto susitaręs su teroristinės grupės 
iriais, nusprendusios atvaizdinti drg. kirovo 
imuŠimą kaip individualinį aktą ir tuom pat 
islėpti tikrus šio prasižengimo motyvus. Sa- 
> parodymuose šių metų gruodžio 13 d. L. 
ikotajevas taip tiesiai ir sako:

... ..Aš turėjau atvaizduoti Kirovo užmuši
mi kaip asmenišką aktą, kad paslėpti dalyva- 
tną jame zinovjeviečių grupės” (I t., t. p.

Ši aplinkybė randa savo patvirtinimą taipgi 
tame, kad, kaip tai išsemianciai nustatyta 

rdymo procese, kaltinamasis L. Nikolajevas 
Hežtai ir sistematiškai atmesdavo visokius 
sfeiymn^ apie jo įtaisymą darban, remda- 

fesis tai silpnu savo sveikatos stoviu ir rei- 
įdingumu gydytis, tai kokiomis nors kitomis 
įdinkybėmis, kliudančiomis, būk tai, jam pa
mpti tarnybon’.
Plukdymais išklausinėtų šioj byloj kaipo 

įldftffrikų eilės asfeenų ir tame skaičiu
je kaltinamojo L. Nikolajevo motinos — M. 
/' Nikolajevos ir jo žmonos 
Bldoft tardymas nustatė,
■ Nikolajevas materialinių Sunkumų šiam 
ako periode nekentė, kaip nekentė sun-

Draule
kad kaltinama-

kūmų ir jo šeimyna. Apie nebuvimą pas kal
tinamąjį L. Nikolajevą šiam laiko periode ko
kių nors materialinių sunkumų sako taipgi ir 
ta aplinkybė, kad Nikolajevas užėmė puikiai 
įrerigtą butą iš trijų kambarių, ir, be to, 1934 
metų vasarą Sestrofecko kurorte pas privati
nį namų savininką samdė vasarnamį. Apie 
materialę padėtį kaltinamojo L. Nikola j evė ir 
jo gyvenimo lėšas galima spręsti jau iš augš
čiau privesto jo paties parodymo apie jo gavi
mą žymių piniginių .sumų iš... konsulo...

Vienam iš savo parodymų kaltinamasis Ni
kolajevas tiesiai pareiškė:

“Aš pranešiau jam (Kotolinovui), kad nu
tariau nestoti darban akto ruošimo periode, 
kad turėti ganėtinai liuoso laiko Kirovo užmu
šimo įvykdymui. Kotolinovas mano nutarimą 
užgyrė” (II t., t. p. 85).

Tą patį patvirtina kaltinamojo L. Nikolajevo 
žmona—Milda Draule, kuri parodo:

“...Nuo 1934 metų kovo mėnesio pabaigos 
iki jo (t. y. L. Nikolajevo) arešto jis niekur 
nedirbo. Tai paaiškinama ne tuom, kad Niko
lajevas negalėjo gauti darbą, o jo atkakliu ne
noru užsiiminėti kokiu nors darbu. Pašven
tęs save ištisai teroristinio akto paruošimui, aš 
manau, kad jis nenorėjo surišti save darbu 
kur nors... ” (III t., t. p. 20)

Kaltinimo Formula
Analizuojant augščiau išdėstytą tardymas 

skaito nustatytu:
(1) kad 1933-34 m. laikotarpyje Leningrade 

iš buvusių zinovjevinės antisovietinės grupės 
dalyvių skaičiaus susiorganizavo ir veikė palė- 
pinė kontr-revoliucinė teroristinė grupė, sta
čiusi savo tikslu dezorganizuoti sovietų vyriau
sybės vadovybę keliu teroristinių aktų, nu
kreiptų prieš sovietų valdžios vadovus, ir pa
keisti tokiu būdu dabartinę politiką taip va
dinamos zinovjeviniai-trockistinčs platformos 
dvasioje;

(2) kad šios palepinės kontr-revoliūcinės te
roristinės grupės sąstatan įėjo kaltinamieji 
šioj byloj: L. Nikolajevas, I. I. Kotolinovas, N. 
P. Mesnikovas, N. N. šatskis, S. O. Mandel
štamas, G. V. Sokolovas, V. I. ZvezdovaS, I. G. 
Juskinas, V. V. Rumencevas, N. S. Antonovas, 
A. O. Chanikas, A. K. Tolmazovas, V. S. Le
vinas ir L. I. Sosickis;

(3) kad šiai palėpinėi kontr-revoliucinei 
grupei vadovavo nelegalis teroristinis “Lenin
grado Centras”, sąstate kaltinamų: I. I. Koto- 
linovo, N. N. šatskio, V. V. 'Rumencevo, S. O. 
Mandelštamo, N. P. Mesnikovo, V. S. Levino, 
L. L Sosickio ir L. Nikolajevu;

(4) kad kontr-revoliucinis teroristinis “Le
ningrado Centras”, išeidamas iš savo augščiau 
nurodytų ‘piktadariškų tikslų, o taipgi vado
vaudamasis keršto motyvu prieš SSRS Cent
ralinio Vykdomojo Komiteto prezidiumo narį 
VKP (b) CK Pėlitbiuro narį ir CK ir 
Leningrado VKP (b) komitetų sekre
torių drg. S. M. Kirovą, sumušusį idėjiniai ir 
politiniai buvusiųjų zinovjeviečių Leningrado 
grupę, išdirbo planą ir organizavo drg. S. M. 
Kirovo užmušimą, kuris ir buvo padarytas L. 
V. Nikolajevo šių metų gruodžio 1 d.

Patraukti kaltininkai šioje byloje, sulig pa
teikto jiems kaltinimo parodė:

1. L. Nikolajėvas -r- pilnai save pripažino 
kaltu įlodavę parodymus augščiau išdėstytus;

(2) Kotolinovas pripažino save kaltu kaip 
priklausyme palėpinėi kontr-revoliucinei gru
pei,susidariusiai Leningrade iš buvusių zinov
jevinės antisovietinės grupės dalyvių skai
čiaus, taip ir tame, kad buvo vienu iš jos va
dovų. Neigdamas savo tiesioginį dalyvavimą 
drg. S. Kirovo užmušime, kaltinamasis Kotoli
novas, vienok pripažino, kad'kaip aktingas šios 
grupės narys ir vadovas, jis neša atsakomybę 
už šį prasižengimą:

3. ŠATSKIS—save kaltu nepripažino, bet į 
jo kaltė įrodoma Nikolajevo, Kotolinovo, Man
delštamo ir kitų parodymais.

4. SOKOLOVAS, pripažino save kaltu pri
klausyme palėpinėi teroristinei grupei, neig- • 
damas savo tiesioginį dalyvavimą ruošime Ni
kolajevu drg. Kirovo užmušimo;

5. ŽVEZDOVAS — pilnai pripažino, save 
kaltu;

6. JUSKINAS, neigdamas savo priklausymą 
prie augščiau nurodytos grupės, vienok, pripa
žino,'kad žinojo apie ruošiamą drg. Kirovo už
mušimą;

7. ANTONOVAS — save pilnai kaltu pri
pažino; ■ ' ,

8. RUMENCEVAS — pripažino save kaltu 
tik priklausyme palėpinėi buvusių zinovjevie
čių grupei;

9. MANDELŠTAMAS — pripažino save kal
tu kaip priklausyme prie nurodytos grupės, 
taip ir tame, kad buvo “Leningrado Centro” 
nariu, \ienok, neigdamas savo žinojimą apie 
teroristinius šios grupės veikimo metodus;

10. TOLMAZOVAS — save pripažino kaltu 
priklausyme prie augščiau nurodytos grupės.

11. LEVINAS t— pripažino save kaltu ta* 
me, kad buvo vienas iš vadovų buvusių ziriėv- 
jeviečių palepinės Leningrade grupės; ,

12. CHANIKAS ir
13. MESNIKOVAS — pripažino save kaltais

tik priklausyme palėpinėi buvusių zihdvjevie- 
čitf grupei / • '■/

14. SOŠiOKIS — pripažino Mve kaltu pri
klausyme priė “Leningrado Ceniro” ir tame', 
kad j airi buvo žinoma teforistiiftj palėpineš an- 
tisovietinės buvusių zinovjeviečių grupės na
rių nuotaika. '

Remiantis Augščiau išdėstytu kaltinami:
(1) LėbnidaS Vasiljėvičiiis Nikolajevas, 1904 

metų gimimo, tarnautojas, buvęs partijos na- 
ryS, išmestas iš partijos Už partinės disciplinos 
peržengimą, bet atstatytas j airi pareiškus apie 
atgailavimą—faihe, kad, būdamas nariu tero
ristinės palepinės kontt-revoliueinės grūpės, 
susidariusios iš buvusios zinovjevinės antiso- 
vietinės grupės Leningrade dalyvių skaičiaus, 
ir palėpiiiio koritr-rėvoliūcinio teroristinio “Le
ningrado Centto” nariu, pavedus pastarajam 
padarė 1934 m. gruodžio 1 d. Leningrade 
Smolrio rūmuose užmušimą SSRS CVK prezi
diumo nario , VKP (b) CK Politbiuro nario 
ir VKP (b) CK ir Leniiigrado Komitetų sek
retoriaus — drg. S. M. Kirovo, t. y. prasižen
gimuos, numatytuos RSFSR Krim. 
ir 58-11 straipsniais;

(2) Ivan Ivanovičius Kotolinovas 
. gimimo, studentas, buvęs VKP (b)
mestas iš partijos už priklausymą 
nei antisovietinei grupei, bet atstatytas po jo 
oficialaus pareiškimo apie pilną solidarumą su 
partija ir sovietų valdžios politika;

(3) Nikolai Nikolajevičius šatskis, 1899 m. 
gimimo, inžinierius, išmestas 1927 m. iš VKP 
(b) eilių už priklausymą zinovjevinei antiso
vietinei; grupei, nepartinis;

(4) Vladimiras Vasiljevičius Rumencevas,
1902 m. gimimo, tarnautojas buvęs VKP (b) 
narys, išmestas iš partijos už priklausymą zi
novjevinei antisovietinei grupei, bet atstaty
tas po jo oficialaus pareiškimo apie pilną so
lidarumą su partijos ir sovietų valdžios poli
tika ;

(5) Sergiejus Osipovičius Mandelštamas,
1896 m. gimimo, tarnautojas, buvęs partijos 
narys, išmestas iš partijos už priklausymą zi
novjevinei antisovietinei grupei, bet atstatytas 
tais pačiais motyvais;

(6) Nikolajus. Petrovičius Mesnikovas, 
1900 m. gimimo, tarnautojas, du kartu išmes
tas iš partijos už priklausymą zinovjevinei an
tisovietinei grupei, bet atstatytas tais pačiais 
motyvais;

(7) Vladimiras Solomonovičius Levinas,
1897 m. gimimo, tarnautojas, buvęs VKP (b) 
narys, išmestas iš partijos už priklausymą zi
novjevinei antisovietinei grupei, bet atstatytas 
tais pačiais motyvais;

(8) Levinas lljičius Sosickis, 1899 m. gimi
mo, tarnautojas, buvęs partijos narys, išmes
tas iš partijos už priklausymą zinovjevinei an
tisovietinei grupei, bet atstatytas tais pačiais 
motyvais.

(9) Georgijus Vasiljevičius Sokolovas, 1904 
m. gimimo, sudentas, buvęs VKP (b) narys; .

(I) Ignas Grigorevičius Juskinas, 1898 m. 
gimimo, tarnautojas, buvęs VKP (b) narys;

(II) Vosilius Ivanovičius Žvezdovas, 1^02 
m. gimimo, studentas, buvęs VkP (b) narys;

(12) Nikalojūs Semėnovičiūs Antonovas,
1903 m. gimime, studentas, buvęs VKP (b) 
narys;

(13) Levas Osipovičius Chanikas, 1902 m. 
gimimo, tarnautojas, buvęs VKP (b) narys;

(14) Andrius Iljičiūs ToTmazovas, 1899 m. 
gimimo, studentas, buvęs VKP (b) narys, —

visi kaltinami tame, kad, būdami palepinės 
kontr-revoliucinės teroristinės grupės Lenin
grade dalyviais, organizavo ir paruošė padary
tą kaltinamojo Nikolajevo, 1934 m. gruodžio 1 
d. drg. S. M. Kfrovo užmušimą, t. y. prasižen
gimuose, numatytuose RSĖSĖ krim. Kod. 58-8 
ir 58-11 straipsniais.

Del augščiau išdėstyto ir atatinkamai SSĖS 
Centralinio Vykdomo Komiteto 1934 metų lie
pos 10 d. ir gruodžio 1 d. nutarimams, visi 
augščiau nurodyti asmenys pridera SSRŠ ty
riausiojo teismo Karinės Kolegijos teismui.

Šis kaltinimo aktas sustatytas 1934 metų 
gruodžio 25 dienią Leningrade. . x 
. SSRS prokuroro pavaduotojas A. Višinskis*

pripažino šŠve kaltu pri

. Binghamton, N. Y

IWO šiuomi praneša vi
siem, kurie pirko tikietus del 
judžio “Kelias Į Gyvenimą,” 
kad ateitų su tais pačiais ti- 
kietais sau’sio 26, šeštadienį, 
į Masonic Temple, kur šį sykį 
judis bus- tikrai rodoma, nes 
1WO iškdvojo raštišką leidi
mą iš Common Council ir dau
giau policija, netrukdys del 
neturėjimo leidimo ir judžiai 
būtinAi įvyk®. Praneškite ir vi
siem kitiem, kurie< turėjo ti
kietus ir norėjo judžiūs ma
tyti, kad efebar judis tikrai 
bus sub'atoj, saušio (Jau.) 26. 
Bus du rodymai: 7:30 ir 9:30. 
vai. vakafd.

V A srtrib šė^tadfiėh'į,

Kod. 58-8

, 1905 m. 
narys, iš- 
zinovjevi-
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Prie SSRS prokuroro svarbių
bylų tardytojas šeininas.

“UŽTVIRTINU”
SSRS prokuroras Z. Akulovas.

Apie SSRS Vyriausiojo Teisino Karinės 
Kolegijos Sprendimą Drg. S. M. Kirovo 

Užmušinio Byloje
1934 metų gruodžio 28-29 d. Leningrade iš

važiuojamoji SSRS Vyriausiojo Teismo Kari
nės Kolegijos sesija sąstate pirmininko dr£. V. 
V. Ulricho, narių: drg. drg. I.O. Matulevičiaus, 
A. D. Goračiovo išnagrinėjo bylą kaltinant: L. 
V. Nikolajevą, I. I. Kotolinovą, L. N. šatskį, V. 
V. Rumehcevą, S. O. Mandelštamą, N. P. Mes- 
nikovą, S. V. Lėviną, L. I. Sošickį, G. V; Soko-

• lOvą, G. I. Juskiną, V. I. Zveždovą, N. Š. An
tonovą, L. O. Chaniką, A. I. Tolmazovą, — 
organizavime SSRS CVK prezidiumo nario, 
VKĖ (b) CK POlitbiuro nario, VKP (b) CK ir 
Leningrado komiteto sekretoriaus drg. S. M. 
Kirovo užmušimo. - !

SSRS Vyriausiojo Teismo Karinės Kolegijos 
išvažiuojamoji šeši ja nustatė, kad iš buvusių 
aktingų zinovjevinės antisovietinės grupes da
lyvių skaičiaus Leningrade susidarė palėpinė 
kontr-revoliucinė teroristinė gnupė, į kurią 
įėjo augščiau nurodyti šioje byloje kaltina
mieji.

šios palepinės kontr-revoliucinės teroristinės 
grupės priešakyje stovėjo tajp vadinamas “Le
ningrado Centras” sąstate: KotolinoVb, šatskio, 
Rumencevo, Mandelštamo, Mesnikovo, Levino, 
Sosickio ir Nikolajevo.

Palėpinis kontr-revoliucinis šios grupės dar
bas ypatingai pradėjo aktyvizuotis 1933-1934 
metais, kuomet, nustojusi bent kokios iš ma
sių pusės palaikymo vilties, grupė perėjo prie 
teroristinės, kovos metodų, turėdama omeriyj 
keliu teroristinių aktų, nukreiptų prieš sovie
tų valdžios vadovus, dezorganizuoti sovietų vy
riausybės vadovybę ir tokiu keliu atsiekti pa
keitimo dabartinės politikos taip vadinamos zi- 
novjeviniai trockistinės platformos dvasioje.

SSRS Vyriausiojo Teismo Karinės Kolegijos 
1 išvažiuojamoji sesija nustatė, kad ši palėpinė 
^teroristinė kontr-revoliucinė gęupė, nesitikė
dama įvykdyti savo piktadarišką tikslą tiktai 
teroristinių išstojimų keliu šalies viduje, tie
siog tikėjosi ginkluota užsienio valstybių inter
vencija.

šiai grupei pavedus kaltinamasis L. V. Niko
lajevas ne kartą lankėsi pas... konsulą Lenin
grade. .., su kurįuo vedė derybas apie galimas* 
formas pagelbos šiai grupei ir iš kurio kalti
namasis L. V. Nikolajevas gavo kontrevoliu- 
cinės teroristines grupės reikalams 5,000 rub
lių.

SSRS Vyriausiojo Teismo Karinės Kolegijos 
išvažiuojamoji sesija nustatė, kad kaltinamie
ji šioj byloj, būdami palepinės kontrevoliucinės 
teroristinės grupės dalyviais, tiesiai davus už
duotį ir tiesioginiai vadovaujant teroristiniam 
“Leningrado Centrui,” parupšė ir įvykdė 1934 
m. gruodžio 1 d. Leningrade, Smolno rūmuose 
drg. Sergiejaus Mironovičiaus Kirovo užmu
šimą.

SSRS vyriausiojo Teismo Karinės Kolegijos 
išvažiuojamoji sesija Visus kaltinamuosius ke
turiolikos žmęnių skaičiuje pripažino kaltais 
padaryme prasižengimo, numatyto RSFSR 
Kriminalinio Kodekso 58-8 ir 58-11 str. ir va
dovaudamasi' SSRS Centralinio Vykdomojo Ko
miteto 1934-metų gruodžio 1 d. nutarimu pa
smerkė :

(1) Nikolajevą Leonidą Vasiljevičių, (2) Ko
tolinovą Ivaną Ivanovičių, p) šatskį Nikolajų 
Nikolajėvičių, 4) Ru'mencevą Vladimirą Vasil- 
jevič'ių, 5) Mandelštamą Sergiejų Osipovičių, 
6) Mesiiikovą Nikolajų Petrovičių, 7) Leviną 
Vladimirą Solomonovičių, 8) Sosickį Levą II- 
jičių, 9) Sokolovą Georgijų Vasiljevičių, 10) 
Juskiną Ignatą Grigorevičių, 11) Zveždovą 
Vasilį Ivanovičių, 12) Antonovą Nikolajų Se- 
mionovičių, 13) Chaniką Levą Osipovičių, 14) 
Tolmazovą Andrių Iljičių?—

Augščiausiai bausmei—sušaudymui, konfis
kuojant jiems priklausantį turtą.

Sprendimas įVykdintaš.

bevarant kontr-revoliucihį 
darbą, prisipažino, kad su
klydę ir žadėjo pasitaisyti! 
Bet po to vėl iš pašalų or
ganizavosi ir veikė prieš So
vietų galią. Štai kodėl ca- 
ristai, fašistiniai išgamos 
taip aprauda; kad Zinovje- 
vas ir Kamenevas su 17 sa
vo sėbrų buvo dabar išnUU- 
jo sugauti ir kalėjiman nu
teisti. Kaip dabar juos visi 
Sovietų ir komunistų priešai 
giria, keldami zinovjevie- 
čius į padanges!

PRANEŠIMAI Iš KITUR

EASTON, PA.
Lenina, Liebknecht ir Luxemburg 

mitingas įvyks subatoj, 26 d. sausio, 
8 vai, vakare, Central Labor Union 
Hali, 214 Northhamptęn St. Bus kėli 
geri kalbėtojai; iš New, Yorko, .taip
gi bus perstatyta drama,’ Darbiųihkų 

į Teatro Grupės iš New Yorko. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti į 
šį masinį mitingą ir parodyti soli
darumą darbininkų klasės. Įžanga tik 
25 centai, bedarbiams 10 centų.

Kviečia Kompartija.
(18-19)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. susirinkimas įvyks 

trečiadienį, 23 d. sausio, 8 vai. va
kare, 376 Broadway. Visi nariai da
lyvaukite, nes turim daug svarbių 
reikalų apsvarstyt, nepamirškite ir 
naujų narių atšivest ir prirašyt prie 
kuopos, taipgi, užsimokėkite savo 
duokles ir atsiimkite literatūrą.

, Valdyba.
(18-19)

PITTSBURGH, PA.
Visi darbininkai į Lenino paminė

jimo koncertą ir šokius, kurie įvyks 
subatoj, 26 d. sausio. International 
Social Lyceum, 805 James St.' Bus 
didelė koncertinė programa, ir gera 
orkestrą SoKlama, taipgi bus ir gar
džių užkandžių. Įžanga iš anksto 20 
centų, prie durų 25 centai.

Pirmadienį visi ateikite į Fifth 
Ave. High School, 8 vai. vakare ir 
išgirskite Clarence Hathaway, “Dai
ly Worker” redaktorių, jis duos in
teresingą ir pamokinančią prakalbą.

Kviečia Kompartija.
X (18-19)

YONKERS/N. Y.
ALDLD 172 kp. repgia didelį balių 

subatoj, 2 d. kovė, Odd Fellows’ Hall, 
pradžia 7 vai. vakare, 72-74 N. 
Broadway. Kviečiam visus skaitlin
gai atsilankyti ir praleisti linksmai i , • 
laiką.

<

Komisija.
(18-19)

PtftLA., PA.
ALDLD 141 kp. šaukiamas susirin

kimas įvyks nedėlioj, 27 d. sausio, 10 
vai. ryto, 928 E. Moyamensing Avė. 
Draugai ir z drauges, visi būkite, nes 
turim daug svarbių dalykų apsvars
tyti. Reikės naujas organizatorius • 
išrinkti, nės draug’as dabar tą viėtą 
užėmęs neturi laiko tą darbą tin
kamai atlikti,, taipgi neužmirškite ir 
naujų, narių atsivest, ir nletines 
duokles užsimokėkite.

P. Baranauskas.
(18-19)

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis Susirin

kimas įvyks antradienį, 22 d. sau
sio, 8 vai. vakare, M and H. Saben- 
ko svetainėje, 91 Steamboat Rd.
Visi nariai malonėkite dalyvaut, lai

ku, nes turim daug svarbių reikalų 
apkalbėt, taipgi bus išduotas rapor
tas iš 2-ro * apskričio konferencijos. 
Bus apkalbėta ir kuopos vajus ga
vimui naujų narių.

Sekr. V. A.
(17-18) '

Friends of Soviet Union ren
gia proletarišką Vakarienę pa- 
ih'in&jrmui 1 h#etų, savo įgyve- 
nimd Binghamione. Įvyks Elm 
St. Hall, dabartiniam IWO 
Centre. Bus gera muzika šo
kiams. Įžanga tiktai 50 c. y- 
patai. Proletariška vakarienė 
bus šiokia: silkės, kopūstai, 
keptas bulvės, arbata sU 
mon’u ir “cake.” Taipgi 
saldžių gėrimų ir alaus, 
norės, galės gauti.

Taigi, rhatote, kad
linksmas vakaras. Atsiveskite 
savo draugūs i? drauges. Ti

pas'

fe
bus 
kas

bris

kietus galite įsigyti 
Friends of Sėvfet 'Unįon na
rius. . ’

Nepamirškite šių dviejų pa
rengimų.

ikdrh'. Rėp.

“Pravda” apie Išgamas 
Ziriovjeviečius

MASKVA. — Sovietų Ko- 
mūriistų Partijos organas 
<<Pravdan rašo, kad dabar

BINGHAMTON, N. Y.
Aušros Choras rengia vakarienę 

penktadienį, 25 d. sausio, Lietuvių 
svetainėje, įžanga tik 50 centų. Bus 
skani vakarienė, po vakarienei bus 
šokiai prie geros orkestros.

Kviečiam visus skaitlingai atsilan- 
I kyti ir linksniai laiką v praleist. Ne- 
l pamirškite, kad vakarienė prasidės
7 vai. vakare.

Komisija.
(17-18)

PHILADELPHIA, PA.
Philadelphijos ir ąpielijikės organi-ą V4.CVMC4X A nlUlUvipniJUS ir UpiCllJiKUb org'aiii-

nuteisti kaiėįiman kontr-re- zaciJ'u atvdai? Prašome-visų draugų
nerengt jokių parengimų ant' 10 d. 
kovo, nes Philadelphijoj yra rengia
ma didelis bahkietas su koncertu, 
prakalboms ir šokiais tą dieną. Šia
me koncerte dainuos žymūs daininin
kai, bus šėlo smuikininkų ir klasiš
kas kvartetas. Kviečiant visus atsi-

vbliuciriiai suokalbininkai, 
Žinovjev ir .kainėnev “ne 
sykį buvo išstoję kovon 
prieš Leniną” ir prieš jo 
partiją. “Kas neatsimena 
tų streiklaužių 1917 me-Įlankyti.'ant šio parengimj°/Rainys.

‘ ’ (17-18)taiš,” klausia “PrRvda.” Ne 
kartą jie bandė pakirsti So
vietų galių, kuomet šalis WORCESTER, MASS.

ALDLD kuopos rengia vakarienę

sausio (Jan.), Lietuvių svetainėje, 29
Endicott St. '

Dainuos A. Mickevčiutė ir Ignas

pradėjo tvarkytis naujais ir koncertą “Laisvės” nauda, 27 d.
X. —L Jl'zji _______ T*-----J* . I oniioiA / Tnw Y T lAl-nsn’is cwrtf ot»X ta OQpagrihdųis J)o' revoliucijos;

^o trukdyti, socialistines kū-
t « •• . J .rybos pažangią jie štėngeši Kubiliūnas, radio dainininkas. Apart 

» jų bus ir vietinių dailės spėkų. Įžan-iki pat paskutinių dienų. " 
t<iek sykių jie, sučiupti

jų bus ir vietinių dailės spėkų. Įžan- 
!ga vakarienei 50 centų.

Kviečia Rengėjai.
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Penktas Puslapis

Religijos Padėtis So
po kovingus draugus.
LDS 2 Apskričio Ir Drąuges

neapsimoka rašyti, nieko nau- 
.« es nepasakė. O ponas Gri- 

ic“MenMiuniut6S‘kopęZrtas ffaitis .didžiavosi, kad jisga-į

vietų Sąjungoje
Pagal Visasvietinės Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS

(Tąsa)
IV.

Bažnyčios Kova prieš Socialistinę 
Statybą

Sovietų žemė pastatė sau didžiausią 
užduotį atžvilgyje šeimyniškai krašto su
tvarkymo ir kultūros pakėlimo iki augš- 
ūausiam laipsniui. Pirmasis penkmeti- 
is planas davė didelę permainą šalies vi

duje. Iš žemės, toli atsilikusios industri
joje, Sovietai užsimojo pastatyti savo 
kraštą su kitomis avangardinėmis pasau
lio valstybėmis į tą pačią eilę, o nekuriuo- 
se klausimuose net pralenkiant (atžvilgy
je technikos, bet ne social-politikos). Pir
mas penkmetinis pląnas buvo vykinamas 

įžiūrint didžiausių sunkenybių—dSovie- 
ti privalėjo dirbti apsupti iš visų pusių 
riešų, negaudami nei iš niekur jokios 
dramos, o tikėdami tik savomis proleta

riato jėgomis, ir tas planas buvo įvykin
tas ačiū entuziazmui, kuris buvo darbi
ninkų klasėje.

Milžiniškas persigrupavimas įvyko kai
me. Milionai kaimiečių prisijungė prie 
kolektyvių ūkių. Masinis ūkių kolekty- i 
viskas judėjimas apėmė ištisas sritis, gu- 1 
bernijas ir net respublikas. Judėjimas 
davė galimybę pastatyti problemą apie 
likvidavimą buožijos, kuri yra vienintelė 
ekzistuojanti, kaipo klasė Sovietų žemės 
srityse, kur yra vedamas sistematiškas 
kolektyvizavimas. Sėkmingas kolektyvi
zavimo judėjimas pakeitė vaizdą Sovie
tų kaimo, o masės kaimiečių tapo akty
vūs budavotojai socialistinės draugijos ir 
ūkio. Kaip tik to bijojo ir bijo visų ša
lių buržuazija, o taipgi buržuazijos liku
siai Sovietuose. Del tų priežasčių buvo 
pradėtas aiškus karas prieš Sovietus su 
tikslu trukdyti įvykinti penkmetinį pla
na, trukdyti ūkišką kolektyvinį sutvar
kymą ir atstatymą.

Kapitalistiniai elementai, kuriems so- 
cialistiškas atstatymas ir tvarka neša 
pražūtį, padūkusiai priešjnos. Jie be ko
vos nepasidavė. Jie vartojo ir buvo pasi
rengę vartoti visokius būdus palaikyti sa
ve ir trukdyti socialistinį atstatymą ir 
ikių kolektyvizaciją, šioje kovoje buo- 
'ės vartojo bažnyčią ir religiją, kaipo vie- 
zą iš geriausių ir tinkamiausių įrankių.

Mes čion paduosim keletą faktų iš buo- 
A’ų kovos prieš kolektyvizavimą, kada 
’eligija buvo vartojama del jų speciališ- 
71 tikslų. Kazanio mieste totoriški mu- 
ai\ mečetėse mokino tikinčiuosius, kad 
lievas esąs priešingas kolektyvizavimui, 

^adangi mahometonų šventas raštas 
g riežtai įsakąs, kad žmonės laikytųsi pri- 
vatiškos nuosavybės. Įvairiuose distrik- 
uose kunigija ir baptistai, remdamiesi

biblijos ir, evangelijos ištraukomis, rūpi
nosi įrodyti tikintiems, kad dievąs yra 
prieš kolektyvizaciją ir jis saugas priva- 
tišką nuosovybę. Uralu distrikte tie die
vo tarnai susiriesdami mokino savo pa-' 
•sekėjus, kad, girdi, “kiekvienas, kuris 
prisideda prie kolektyvo, atlieka tą patį 
darbą, tarsi jis. kryžiuotų kristų.” Sri
tyse, kur plačiai išsiplatinęs kolektyviza
cijos judėjimas, buvo pastebėta daug įvy
kių, kad dvasiškiai ir aktyvieji jų pase
kėjai, drauge su buožija, išgalvojo visą 
eilę priemonių kovai prieš kolektyviza
ciją. Taip, pavyzdžiuj, kada jiems nepa
vyko įtraukti kaimiečius, tuomet dvasiš
ki j a stengėsi prisitraukti jų žmonas. 
Urale kunigai, trukdydami organizavi
mą kolektyvų, baidė valstiečius, gąsdin
dami, kad jie (kunigai) nekrikštys jų 
vaikų, nelaidos mirusiųjų ir, bendrai, pa
skelbs valstiečiams boikotą, kurie tik pri
sidės prie kolektyvų. Nekuriose vietose 
kunigams pasisekė tokiu būdu padaryti 
įtekmę ant tų nekultūringų moterų, kad 
pastarosios privertė savo vyrus apleisti 
kolektyvus. Kur paprasta agitacija ir 
mokinimas nepaveikė, tep kunigai, var
tojo laukines formas religinio apgavimo; 
jie padarė įvairių rūšių stebuklus, kaip 
tai pasirodymą dievo motinos, aniolų, 
velnių ir taip panašiai. Apart to, derlin
gų laukų srityse jie išplatino nepapras
tus gandus, kaip, pavyzdžiui, gandas apie 
vieną valstietę, kuri nešė krikštyti savo 
vaiką pas popą. Kada popas pradėjęs 
krikštyti vaiką, tai vystykluose pasirodęs 
ne vaikas, bet kirvis. Tada valstietė su
vyniojus tą kirvį į vystyklus ir parnešus 
namo. Namuose, kada vystyklai buvę 
atrišti, išnaujo juose gulėjęs vaikas, bet 
kada valstietė ir vėl nunešus vaiką krikš
tyti, tai jis pavirtęs į virvę. Kunigija ir 
buožės iš šios pasakos darė išvadą ir aiš
kino žmonėms šitaip: visų, kurie tik pri
sidės prie kolektyvų, dievas panašiai nu
baus jų gimusius vaikus. Ši kvaila pa
saka buvo išmanyta ir išplatinta per po
pus ir buožes daugiausiai srityje Rovno 
nubaidymui valstiečių nuo kolektyvizaci
jos. Taipgi Uralo apylinkėse buvo popų 
išplatintas gandas, kad būk ten ir ten 
žmonės susirašė visi į kolektyvą, tada, 
nakties laiku, pasirodžius ugnies kolona 
ir sunaikinus visus kolektyvus su jų gy
ventojais. Vienam Totorių Respublikos 
kaime mulas sužinojo, kad valstiečiai ren
giasi organizuoti kolektyvą, sušaukė kai
miečius ir pareiškė: “Tikintieji! Kolekty
vai yra priešingas darbas šventam moha- 
metonų raštui. Aš papasakosiu jums 
apie įvykį, ’kuris buvo kantone Spassk,

(Daugiau bus)

sykiu su fašistų 
kalbėti “parodo- 
progos, užsiganė- 
prisiglausti prie 

fašistinės .ponijos. Tik tiek 
jam teko pasirodyti, nors sa
vo geltonlapyj labai garsiai 
rėkė už šią “parodą.” .

Tuo pAčiu sykiu susipratę 
lietuviai darbininkai kėlė pro
testus prieš Lietuvos fašistų

endro 
ižgyrė

CHICAGOS ŽINIOS
Fronto Konferencija 
Komunistų Pąrtijos 
Kandidatus

partijos 8 distriktas 
viso Chicagos miesto |įr kovingas

> Mūsų 
sušaukė 
darbininkų unijų, kliubų, pa-

Ipinių draugijų, apšvietos ir 
jltūros organizacijų . bendrą 

konferenciją 13 sausio. Kon
ferencijoj dalyvavo 227 dele
gatai, nuo 182 organizacijų, 
tstovavo 37,498 narius. Dele- 
'tai vienbalsiai užgyrė Ko- 

nunistų Partijos kandidatus:
K. Lockner į majorus, H. 

Newton į sekretorius, d. S. 
Hemmersmark į kasierius. Vi
ii trys draugai yra kovingi ir 

^sakotningi. darbininkų judė- 
lui; jais galima pasitikėti.

jie bus išrinkti, jie at- 
vaus darbininkų klasę.
Konferencijoj d. R. Minor 

įasakė gerą įžanginę prakal- 
yą apie Chicagos darbininkų 
praeities kovas ir kad ateityje 
jų laukia dar didesnės kovos 
jž duonos kąsnį arba apsigy- 
ffcną nuo bado. Čia d. Minor 
,veikino gausus delnų ploji
mas, kad darbininkų laimėji- 
jnas bus tik per dideles ko-

Drauge Newtoniene pasakė 
trumpą ir įdomią prakalbėlę 
apie jų išmetimą iš namų su 
mažu kūdikiu. Draugas New
ton yra negrų kilmės žmogus 

komunistas, o 
Newtoniene yra baltos rasės 
moteris ir turtingų tėvų duktė. 
Ji apsivedė su NewtonuSr ap
sigyveno baltų šovinistų dis
trikte. Bet vėliau šovinistai 
apsižiūrėjo, kad d. Newton 
kandidatuoja į miesto sekreto
rius ant komunistų tikieto. 
Tada namo, savininkas, su po-, 
lięijos pagalba, išmetė drau-l 
gus Newtonus iš namų. Bet 
po išmetimui Newtonai vėl su-' 
grįžo gyventi tam pačiam ną-' 
me.

dabar eina kova už išėmimą i 
d. Newtono iš kalėjimo. Ben-1 
dro fronto konferencija išrin
ko komisiją ir sudėjo aukų 
$25 del vedimo kovos už pa- 
liuosavimą d. Newtono.

Taipgi turiu priminti, kad I 
Pietinio Illinois Kom. Parti
jos Sub-Distrikto organizato
rius sveikina mūsų konferen
ciją ir mūsų kandidatus, kai-

Čia jau prasidėjo kov&. 
Renda savininkui užmokėta ir 
jstatymiškai visiem galima1 
gyventi: juodiems ir baltiems,' 
jei tik užsimoka rendą. Tada 
namo savininkas, su pagalba 
raketierių, sufrėmavo Ne^vto- 
nienę, paskelbė beprote ir pa
ėmė “ištirti jos protą/’ o New- 
toną uždarė ■ į kalėjimą 72 
dienom, be jokios kaltės.

Draugė Newtoniene
protinga moteris ir jos negalė
jo pripažinti - beprote. Bet

yra

vo pasėdėti 
tarnais, bet 
j e” negavo 
dino gavęs

Pąvyfcęs ’ ■
* t

Cicero yra Chicagos prie
miestis. Ten mūsų draugai 
turi gražią svetainę, kurioje, 
sausio 13 d. įvyko ląbai pui
kus koncertas. Programos iš
pildyme dalyvavo LMK Cho
ras, K. Menkeliuniutė, Poč- 
kienė, Abekienė, Sokiutė, A. 
Kanold, Merginų Sekstetas, 
Vyrų Kvartetas ir visi gerai kankinimus politinių kalinių 
atliko savo pareigas dainose Lietuvos kalėjimuose. .

V. Kovietis.
atliko savo pareigas dainose! 
ir muzikoj. T. žebraitis pa
sakė gerą prakalbą, dienos 
klausimu, žmonių buvo gana 
daug sulyg skaičiumi Ciceros 
lietuvių gyventojų.

Koncertas davė nehiažai 
pelno rengėjams. Ciceriečiai 
ir daugiau pageidauja tokių 
puikių koncertų. Ir jie pa
geidauja, kad K. Menkeliuniu- 
tė apsigyventų pas j uos.
Bridgeporte LDS 53 Kuopos : 

Vaikučių Grupes Darbuotė

Dar visai nesenai susitvė
rė šita vaikučių grupelė ir jau 
turi apie 30 narių. Vieni iš jų 
neturi jokios apdraudos, tik 
moka 10 centų į kuopą ir pa
silaiko grupėje. Juos mokina 
lietuvių kalbos, rašybos, dai
navimo, lošimo ir sporto, kas 
už interesuoja vaikučius.

Sausio 13 d. vaikučiai turė
jo savo parengimą “Vilnius” 
svetainėj, žmonių buvo pilna 
svetainė ir vaikučiai neblogai 
išpildė programą su lošimu ir 
dainomis, kas publikai labai 
patiko—tai jų pačių vaikučių 
lošimas ir dainos.

Draugė Millerienė trumpai 
kalbėjo ir kvietė tėvus, kad 
jie prirašytų savo vąikučius 
prie Susivienijimo ir sykiu 
dalyvautų darbininkų judėji
me.
Chicagos Lietuvių Tautiečių- 

Klerikalų-Socialistų Rankų
Dirbinių Paroda

Minėtos sriovės Fair1 krau
tuvėj, ant 7 lubų, gayo kam
putį pasidėti keletą stalų ir 
įsidėti savo išdirbinius. Na ir 
koki tie išdirbiniai: moterų 
audiniai, mezginiai, siuviniai, 
o vyrų išdrožinėta įvairūs die
vukai, kryželiai ir kitokį pa- 

i miirklėliai. Nieko naujo, nie
ko stebėtino. Bet Piušas Gri
gaitis ir Lietuvos fašistų tar
nai, žadeikis*su Kalvaičiu, tai 
laiko didele Lietuvos kultūrą, 
nors tai yra atsilikimas šimt
mečiais.

Sausio 12 d: jie surengė 
programą, daugiausia iš pra
kalbų. Čia kalbėjo miesto ma
joras. Jis pasigyrė, kad myli 
lietuvius ir kandidatuoja ant
ru kartu į miesto majorus ant 

■ demokratų tikieto, reiškia, lie
tuviai, remkite jį. Bet jis nė 
žodžio nepasakė, kad jo gas- 
padorystėj tūkstančiai šeimy
nų badauja, ir iš tų pačių “my
limų” lietuvių yra nemažai 
badaujančių. Tai matote, kaip 
majoras Kelly “myli” mus, 
duoda ir badu mirti!

Apie fašistų tarnų-konsulų 
žadeikio ir Kalvaičio kalbą

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

Juozas Levanda 
(Levilndauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N- Y.

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
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Šaukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

LIETUVIŲ

Į Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodamę ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
mą. Taipgi at- 
maliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKEŠ
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Gleninore 5-6191

Orange, N. J—Jaunų Mo- įrie vaikų auklėjimo ir tt. 
terų Krikščionių Draugija 
atidarė biurą, kuris jieškos 
kolegijas baigusioms stu
dentėms darbų namuose,

Perdaug, mat, jau yra mo
kytų bedarbių.

NAMAI
E Sieninių

Laikrodžių
2]f, Vedybinių

HARMAN U
»■ , '.i

r. • • * r •

Įst. 1892

Daimontai
Laikrodėliai

_ _ _ _ _ I Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Ave§.
.....—...... . - ■■ 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviikai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 8424

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertės knygą

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus . 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono Į i 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

111-40, 128th Str., 
OZONE PARK, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

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

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

8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

WORCESTERY VAKARIENE
Rengia Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos Vietos Kuopos
* NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”

^Dainuos Adelė Mickevičiūtė ir Ignas Kubiliūnas, 
pasižymėję radio dainininkai

Taipgi bus ir iš vietinių, kurie prisidės prie išpildymo 
programos

VAKARIENĖ BUS NEDĖLIOS VAKARE

January 27 Sausio, 1935
LIETUVIŲ SVETAINĖJE

29 Endicott Street, Worcester/Mass.

Rengėjai kviečia vietinius skaitlingai ątsilankyti ir taip 
pat nori pasimatyti su draugais iš So, Bostono, Lawrenco, 

, Jiontellp. įr kitų apielinkės miestų.
t. , , / Įžąngą 50 Centų Ypątai ,

v. •a • r »* .. i.s-' • ‘ •• '

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y;

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntini.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operaciją ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOŠ: '

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarai® 

Sekmadieniais nuo 11 iki 1
84 Union Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

|§&iiiemeiiismenisiiiBiiiBi»Biiienis iiiomioim^noiiHoHHoiiiPiiiioiHioiiiiojnioinraiirariEm

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417
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Šeštas Puslapis LAlSVfl

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Sovietų Jūreiviai Lankėsi "laisvėje”

“Laisvės 
ALDLD 
Choro 
šaunus
buvo daug, 

o

sve- 
1 kuo- 

bendrai 
vakarė- 

Visi 
dar 
da- 
nuo

Sekmadienį, 
tainėje, buvo 
pos ir Aido 

• rengtas labai 
lis. Publikos
smagiai linksminosi, 
daugiau gyvumo pridavė 
lyvavimas dviejų svečių 
Sovietų Sąjungos laivo “Frid- 
rik Engels,” kuris stovėjo 
Brooklyno prieplaukoje.

Svečiais buvo drg. Petrulis, 
jaunas lietuvys leningradie
tis,1 kuris gimė ir augo Rusi
joje. Jo tėvas yra antro laip
snio daktaras Leningrade, ir 
drg, Tkač, antras jūreivis, ku
ris yra buvęs “čeliuskino” 
įguloje, išgelbėtas Sovietų or
laiviais ir turi Raudonos Vė
liavos garbės ženklą.

Tkač yra rusas, gi Petrulis, 
nors mažai lietuviškai gali 
kalbėti, b,et supranta biskelį 
lietuvių kalbą, nes jis retkar- 
tėmis aplanko Lietuvių Darbi
ninkų Kliubą Leningrade.

Sovietų jūreiviai apžiūrėjo 
“Laisvėje” mašinas, namą, 
gėrėjosi parengime koncerti
ne programa, kurios išpildy-

Antradienis, Sausio 22,1935

,metų ir wiIHam Gibbons, 2i B k|y„ Gyventoju Skai- 
metų, areštuoti ir kaltinami ? L

'vaistinės apiplėšime ir laukia C1US Nupuolė ant 50,000
Jie užpuolė vaistinę, Brooklyne dabar yra 2,550.-

Draugas Petrulis ant Pasigrobė pinigus ir privertę 448 gyventojai." Pagal vai-
—Tikra kopija—sakė drg. teismo.

Petrulis. :
Sovietų laivo dirba, kaipo ra- jtaksio valytoją Albert Mus- 
dio operatorius—žinių perda- bėgo, bet kovoje su poli- 
vėjas ir priėmėjas. Jau keli c^a taksio valdytojas nušau- 
metai, kaip jis plaukioja antras, o jie areštuoti.
“Fridrik Engels” laivo. Sakė, 
kad norįs perkeisti tarnystę 
pereinant į civilį orlaivyną. 
Jis plačiai apsipažinęs su pa
sauline darbininkų politika. 
Drg. Tkač taipgi draugingas, i 
smagus, gyvas ir ___  ____
politikoje. ’ ' įmokos. Nors iš pat ryto buvo

į prastas oras, bet tie, kurie 
Svečiai apdovanojo ameri- norį mokintis, oro blogumas 

kiečius sovietiniais cigaretais, juos nesulaikė nuo pamokų, 
o mes jiems suteikėme dova-1 Kaip 9 iš ryto, jau studentų 
nų darbininkų knygomis. Drg. Įradosi vidutiniai ir d. V. Tau- 
Petrulis gavo savo tėvui Ame-'ras, nįeko nevilkindamas pra- 
rikos Lietuvių Darbininkų Li- I dėjo aiškinti, kur rašyboje sta- 
teratūros Draugijos sekamas tosi dvitaškis. Einant pamo- 
knygas: “Leninas,” “Spalis”, koms, dar gan gerokas skai- 
“Caro Kalėjimuose,” “Sov. S. čius studentų atsilankė taip, 
15-tais Metais” ir d. Kapsuko, kad sudarė skaičių 23 moki- 
vėliausią knygą “Pirmoji So-' 
vietų Valdžia Lietuvoj.
čiai gerai atsiliepė apie mū
sų vakarėlį, žingeidavo dar
bininkų judėjimu abelnai.

Jūreiviai sakė, kad visose 
šalyse jie turi laisvą nuo laivo 
išėjimą, bet Ispanijoje yra 

me’dalyvavo Aido Choras iri varžymų. Taip abelnai jiems 
sudainavo rau don ar miečių patinka keliauti po pasaulį 
maršą. . •’ [moderniniais Sovietų laivais.

Iš Pirmos Pamokos Darbi
ninkų Mokyklėlės

Sausio 20, kaip 9 vai. ryto 
Laisvės” name prasidėjo dar- 

ir nėra žalias bininkų mokyklos pirmos pa-

d žios apskaitliavimą nuo 1930 
metų, tai yra vėliausių val
džios apskaitliavimų, Brookly- 
ne ant 50,000 žmonių kiekis 
sumažėjo.

jau apie dvi savaitės laiko at-TjJ? 
gal pąskęlbė streiku .savo iš
naudotojams. Iškarto'jie su
streikavo tik savo solidarumą 
reikšdami Philadelphijos dar
bininkams tos pat kompanijos, 
bet išnaudotojai tuojaus pra
dėjo savo atakas, tada darbi
ninkai iškėlė ir vietinius rei
kalavimus. ,

Vaina su'Kriminalistais
Į dvi dienas New Yorke 

Brooklyne žuvo penki žmonės1 
įvairiuose plėšikų užpuoli- į

Ant 5th Avė. žuvo'

ir

sumažėjo. Tas bus jaugiau- muose.
šiai iš priežasties krizio. Dau- policininkas, kuris bandė pas- ■ 
gelis darbininkų apleido mies- toti kelią plėšikams. Policijos ( 

darbo komisionierius Valentine irtą neturėdami vilties 
susirasti.

Valentine ir 
miesto majoras ponas LaGuar
dia sako, kad jie iš ‘šaknų iš
raus visūS ’ krimihajistus ir 
miestą japvalys. '-Tuščios kal- 

Ši sistema gimdo tuos

<♦>

<♦>

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA <

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai,
Taipgi ir Amerikonišku

.Stiliumi

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Brooklyn, N. Y.

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit: 

PABANDYKITE!

“Laisvės” Name
P. MARČIUKAI

įvyko ALDLD CK Posėdis
Sekmadienį “Laisvės” svė- bos.

tainėje įvyko ’ Amerikos Lie- Į piktadarius ir nei LaGuardia, 
tuVių Darbininkų Literatūros nei Valentinė, jeigu jie ištik- 
Draugijos Centro Komiteto Iro norėtų sunaikinti tuos gai- 
posėdis. Buvo apsvarstyta vi
są eilė labai svarbių klausi
mų. Daug kalbėta vajaus rei
kale. Apie visus tarimus grei
tai bus pranešimas spaudoje.
Vajaus reikale norisi tarti vie
nas kitas žodis.

valus, tą negalės- padaryti. ,

<!>

Painters and Carpenters
Taisome ir maliąvojame namus: iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
' 321* Chauncey Street, Brooklyn, N. Y.
j’1 P. BIELIAUSKAS 0

,8831 76th Street, Woodhaven, N. S/

Tel.t :• Foxcroft 9y690Į

I nius.
Sve-'

Gera pradžia! Mokiniai
pertraukoje nusitarė, kad ne-'ši organizacija yra 
dėldieniais ims dvi pamokas.! apšvietos ir kultūros. Ji 
ir;__ 1----- 1:I __ • •________

Aukavo $15,000 Žydams
Samuel Solov, matyti žydų 

tautos turčius, seniau gyvenęs 
New Yorke, aukavo žydų 
universitetui $15,000. žydų 
tas universitetas yra Palesti
noje ir tik aukomis verčiasi. 
Darbininkiškai nusistatę žy
dai tiems tikslams neaukoja, 
kurie gali ir nori, tai važiuoja: 
į sovietinę jų autonominę res
publiką Biro-Birdžaną. Bet tu-

Padaryta Dideli Raidai ant 
Munšainierių Brooklyne
Federal ės valdžios agentai 

padarė didelius raidus ant 
munšainieriu Brooklyne, 
Queens ir Long Islande. Sura
do tūkstančius galionų mun- 
šaino ir jo dirbimui medžiagų. 
Gal būt bus žingeidžiausiąs 
radinys, tai pas Benjamin 
Adamowitz, 111 Conselya . St., 
Brooklyn, vieną iš lenkų bro
lių, kurie nesenai perskrido 
per Atlantiką ir nuskrido į 
Franciją, o paskui į Lenkiją. 
Pas jį atrasta 8 baisiai dideli 
kubilai su 40,000 galionų mi
šinio del munšaino. Tai mato
te, iš kur tie lenkai, arba kaip 
juos 
kai” 
nei. 
mas, 
nes kas turi pinigų, tai 
gali ir už teisėjus būti razum- 
nesnis.

Pas Jacob Steinberg, 50 
Bay 23rd St., taipgi surado 
daug munšaino. Pas Harry 
Schneinder, 16 Charles PI., su
rado 1,000 galionų munšaino. 
Vienoje vietoje Rockaway su
rado 1,500 galionų munšaino. 
Tai tik keli suminėti punktai. 
Bet galime būti tikri, kad ne 
taip lengva tuos munšainie- 
rius sugaudyti ir nubausti. Jie 
gamina munšainą ir pardavi
nėja tą “štofą” už Kanados, 
Airijos -ir kitokią..

Labai Svarbios Prakalbos 
Grėat Necke

Sausio 27 d., 1935, Dukte
rų ir Sūnų Pašalpinė Draugys
tė, rengia prakalbas, M. and 
H. Sabenko Svetainėj, 91 
Steamboat Rd., Great Neck,

Draugės ir Draugai: Šios 
prakalbos bus labai svarbios, 
nes kalbėtojas kalbės-dviejose 
temose : Rolė pašalpinių drau
gysčių ir apie abelną. padėtį

Dabar yra vajus už naujus 
narius į ALDLD organizaciją, 

klasinės 
i gy- 

Viena bus lietuvių kalbos gra-jvuoja jau 20 metų. Nariai mo- 
matikos, o kita abelno žinoji- ka sekamas duokles: kurs nori 
mo apie darbininkų judėjimą. 
Sekamam nedėldieniui apsi
ėmė d. A. Mason duoti refe- į metus, kurie nori gauti tik; Palestinoje įsteigus savo vals- 
ratą apie darbo unijas. Kiek 
man žinoma, tai jis savo re- moka tik $1, 
feratą turi gerai apdirbęs ir'mynos neima nei žurnalo nei 
vertas susidomėjimo ne tik knygų, tie moka į me^us tik 
mokiniams jį išgirsti, bet ku
riems tik laikas pavėlina, 
eiti į “Laisvę” pusė po vienuo
likos ir pasiklausyti A. Maso- ir dovanų knygomis.' ALDLD 
no referato apie darbo unijas 1 kuopos susirinkimai įvyksta 
ir jų eigą.

Toliau, mokiniai nusitarė, 
kad kaip greitai kiek prasila
vins, tai tuojaus bus surengia
mi “Laisvės” svetainėje' vaka
rai ir mokiniai • demonstruos' 
savo lavybą prieš publiką.

gauti išleistas knygas ir žur
nalą “Šviesą”, tai moka $1.50,11 žydai yis deda pinigų, kad

žurnalą, o knygų neima, tai 
gi kurie iš šei-

10 centų ir taip turi visas or- 
at- ganizacijos teises. Stokite da

bar į organizaciją, gausite dar

kas antras ketvirtadienis kiek
vieno mėnesio “Laisvės” sve
tainėje.

Jie Nusiminę del Krizio

tybę.

MIRTYS-—LAIDOTUVĖS
Vincas Bartašunas, 43 me

tu amžiaus, \939 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., mirė sausio 
18 d., 1935, Bushwick ligoni
nėj po sunkios . operacijos. 
Bus palaidotas sausio 22 d., 
9 vai. ryte Jono kapinėse.

Laidotuvių apeigomis rūpi
nasi graborius J. LeVanda. .

___________________v u
Ona Higgin Ignatavičienė,1

Ir kapitalistai nusiminę del 48 metų, 311 Schaeffers St., 
nrano-ae v Tnnvac ™ūcn 1 nuogtos augančio krizid,’ Ed- [ sausio 20 d. Laidos sau- 

darbininkų kapitalistiniame V1 - vi-*’ ‘ i - ! ward C. Rybicki, valstijos biz-i s^° ^3 d. Jono kapinėse.
--------------tz.kIases mokytojas, padare pa-,,njo re,kaI11 prižiūrėtoia,s, nu-[ Laidotuvių apeigom rūpina- 

siminusiai kalba, kad Brookly- s*' graborius J. Garšva.
pasaulyje. Kaip matote, temos 
prakalbų yra labai svarbios,

•v, • iii' • nio reikalu prižiūrėtojas, nu-jreiškimą, kad kaip greitai mo- ' '
kykla susiformuos ir tuojaus

daugelis vadino 
gavo pinigų savo 
Adampwitz bus 
bet vargiai jį ras

“dziu- 
kelio- 
teisia- 
kaltu, 

tas

Bedarbių Šalpos Darbai
■ Viešų darbų vedėjai skelbia, 

kad gruodžio mėnesį, 1934 
metais, jie turėjo 151,000 dar
bininkų prie šalpos darbų ir 
jiems išmokėjo $2,604,287 al
gų į mėnesį laiko. Taigi be
darbiui darbininkui, dirban
čiam prie valdžios darbų, teko 
į. mėnesį tik apie $22 algos. 
Kiekvienas gali suprasti kaip 
“Lengva” prie tokios algos gy
venti, ypatingai su šeimynomis 
darbininkams.

Visi “Laisvės” Skaitytojai 
turStq pamatyt svarbiausi ii visų re
voliucinių veikalu, kuriame paskelbiama darbininkų ir Jūrininkų teisės.

“Sailors of Catanro”
(Cattaro Jūrininkai)

Civic Repertory Theatre 
14th St. Ir 6th Ave.

Vakarais 8:45—Dienoms Antr. ir 
Subatom 2:45

TIKIETU KAINOS 30c.

III I |OnO Atviri kojų skauduliai, GarankS-
A II ■111 Į Į |Į|Įįį čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

. ^7 Gc, matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L. A. BEPILA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

M MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

15

5 
5

Notary Public TeL STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dyi koplyčios duo
damos mylimiems pašaryoįi dovanai.

£ f

todėl malonėkite visi_ ir visos^ug jgrankiofi studentai į gru-; 
^es ir toms grupėms bus duo
tas kapitonas, kuris turės ves- 

, ti su grupės mokiniais tam tik- 
Įrus, per mokytoją pavestus, 
[mokinimus ir darbus.

Tie, kurie manote lankyti 
darbininkų mokyklėlę, tai ne
vilkinkite laiko, o sekantį ne- 
dėldienį ateikite ir įstokite 
kad galėtume visi kartu eiti 
mokinimosi dalykus.

Mokinys.

atsilankyti į viršminėtas pra-^ 
kalbas.

Kalbės D. M. Šolomskas iš 
Brooklyn, N. Y.

Įžanga visiems veltui.
Pradžia 6:30 vai. vakare, j 
UžkvieČia visus D. ir S. Pa- 
šalp. Draugystės Komisija.

— —------
, ne daugelis fabrikų ir dirbti!- 1
1 yių jau senai stovi ir jis ne-
| mato vilties jų paleidimui dar
ban.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

Kriaučių 54 skyriaus metinis su-. 
sirinkimas įvyks 23 d. sausio, 7:80 
v. v. ALP Kliubo svetainėje, 80 [ 
Union Avė. Visi ateikite, nes bus < 
daug svarbių dalykų apkalbėt, apie 
ateinantį sezoną.

Šekr. Ch. Nečunskas.
<t>

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

Platinkime “Daily Workerj”
Komunistų Partija nuspren

dė padvigubinti “Daily Work- 
erio” skaitytojų kiekį. Dabar 
yra reguliarių skaitytojų .50,- 
000, į 6 mėnesius-laiko kiekis 
tyri būti pakeltas iki 100,000 
skaitytojų. <7

Visi žinome, kokią baisią 
prieš darbininkus melų kam
paniją veda dabartiniai Hears- 
to didlapiai ir visa kapitalisti- ninkas T. Connor užklupo abu 
nė spauda. Anglų kalboje tuos brolius Long Islande. Jų tarpe 
melus gali atmušti tiktai “Dai- prasidėjo kova. Joseph Far- 
ly Workeris.” Visų yra viena rugia ant vietos 
iš didžiausių pareigų gauti., po gam> matydamas, kad jis ne
vieną, kitą naują “D.W.” 
skaitytoją. Visi lietuviai darbi
ninkai, kurie turi paaugusius 
vaikus, jeigu jie patys negali 
skaityti anglų kalboje, tai nors 
savo vaikams turi užrašyti.

Komunistų Partija New 
Yorke turi iki 8,000 narių, bet 
ji čia turi nemažiau 100,000 
gerų simpatikų ir rėmėjų. Jei
gu visi partijos nariai ir sim- 
patikai surerns savo petis, tai 
šis darbas* bus nesunkiai atlik
tas. Dabar New Yorke yra 
iki 500 “Raudonų Daily Wor- 
kerio” būdavotojų, tai neuž- 
tektinai. Reikia, kad visur, 
kur tiktai yva nemažai darbi
ninkų, kad ten būtų bent ke
li Workerio? platinto
jai. Visi stokime darban! •

Ilgai Jieškojo ir Surado
Pereitais metais gegužės 

mėnesį buvo nušautas polici
ninkas L. Ward. Jo nušovime 
apkaltino brolius Joseph ir
Sam Farrugia ir ilgai jų jieš-' 
kojo. Dabar Astorijos polici-

nušautas.

galės pasprukti, patsai bandė 
nusišauti, bet tik persišovė ir 
suimtas.

<♦>

Trys Jaunuoliai Suimti
Trys jaunuoliai John Dolan, 

18 metų- Albeit Ryan, 18

Trys Nelaimės į Mėnesį
Glen Cove, Long Island 

traukinys užmušė F. Fields. 
30 metų moterį, 5337 70th St., 
Maspeth, N. Y., kada ji važia
vo skersai bėgius. Automobi
lių valdė Chas E. Yudė, 30 
metų žmogus, kuris yra sun
kiai sužeistas. Traukinys apie 
100 pėdų numetė į priekį au
tomobilių. Moterį užmušė ant 
vietos. Į vieną menesį ten jau 
įvyko trečia nelaimė. Matyti, 
kad vieta yra labai pavojinga 
ir kompanija turėtų pastatyti 
sargą, arba kelią išvesti vir
šum bei automobilių kelią iš
kelti, bet kompanija nepaiso, 
pastato stulpą su sukryžiavo- 
tornis* lentoiftis ir paskui nei
ma; atsakomybės. .

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA 5 kambariai, visi 

šviesūs, naujai išdekoruoti, pusė 
bloko nuo Jefferson St. Jei pasitai
kys lietuvys ranclauninkas, tai bus 
visam mėnesiui veltui randa, arba 
apmokėsimi atsikraustymo -kaštus. 
Kreipkitės šiuo antrašu: 1354 Wil
loughby Ave., Brooklyn, N. Y.

(18-26)

<!>

<♦>

■<♦>

<♦>

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 Subatomis 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Štai Keno Geras Gyvenimas
American' Anderson Galle

ries suruošė kailių ir kitų 
daiktų išpardavimą. Ponia C. j
H. Walker nusipirko rusų.so- — 
Bolių kailiukų kailinius už 
$900;00, gi W. H. Woods pa- 
sipirko francūzų vieno skulp
toriaus padaryta stovylųkę už 
$550. Matai, kas turi užtek
tinai pinigų ir gali laimingai 
gyventi'—turčiai. Jie perkasi 
brangius kailinius, stovylukes 
ir kitus daiktus. Gi tuom pat
kartu New Yorke šimtai tūks-' ------------ ----------------------------

1 1 ■ —

tančių bedarbių darbininkų ir! PARDAVIMAI 
jų šeimynų yra didejiausiame PABSn>U0I)A buJ!ernS ir grocernė, 
varge ir negali nei žmoniškai | geroj vietoj, lietuviais apgyventa, 
apsirengti, neigi pavalgyti. To-. kaina'prieinama ir galima gerą pra- 

tvar- ' gyver|imą padaryti, nes ta krautuvė 
laikoma ir išdirbta suvirš 2Q metų, j 
Randa pigi, kartu prie krautuvės yra 
ir kambarys del. gyvenimo. PriežastĮ 

t pardavimo sužinosite ant vietos. 
S; Kreipkitės’ Šiuo antrašu: 428 Lorimer 

St., Brooklyn* N. Y. : (
(17-19)

kia jau yra kapitalistinė 
k'a.

•Vaje, Kiek Čia Svarbios! 
' S e k m adienį kapitalistiniai 

’ 1: ' “Haupt- i 
turės 

Jie 
auto- 
tulas 
ume- 
Kaip 

atrodo, kapitalistinei spaudai 
kiekvienas dalykėlis svarbu, 
kad tik išpūtus, išgarsinus, iš- 
hūbninus ir darbininkų mintį 
nukreipus nuo kasdieninių da
lykų prie to Hauptmanno 
mo.

j laikraščiai sušuko 
mąnnas 19;35t metais nė 
tą pat numerį laisnių!” 
paskelbė, kad 4U-13-41 
mobiliaus numerį gavo 
DeMoro. 1Q34 metais šį n 
rį turėjo Hauptmannas.

teis-

3,000 Darbininkų Pikietavo
3,000 National Biscuit 

darbininkų tvarkiai su pl 
tais if kitokiomis 
demonstrąvoj po ’ 
New Yofko; reikšdami 
reikalavinUiš; , šie darbiniįikai

Co., 
aka-

is iškabpitais 
vakarinę dalį

savo

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barbter Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
I • ' ■ > • X

Visi ir visos yra kviečiami atsilan
kyti j šią naują xyietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą

CHARLES’ UP TO DATE
BARBERSHOP .

K. DEGUTIS, Savininkas

• 100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y,

Telephonį, EVergreen 8-9770

■ j. Garšva
Į

Graborius (Undertaker)
j LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS 
[Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
^nt visokių kapinių; paYsamdo au- 
tomobilius ir karietas veselijoms, 
krikštynoms' ir pasivažinėjimams

I « I »

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą <

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23 rd St.

įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI, 

New York
Valandos—9 A. M. ijd 8 PO
O sekmadieniais 9 iki 4 P. h

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

S
 Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau
to Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Sklnį- 
dūliai, Skilvi^, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, 
b e I n as Nušilsi
mas, Nervų (de
gimai ir Chroniš- 
k i • Nes veika vi- 

mai, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir ‘kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o - jeigti turite kokį negerumu, 

kurio nesuprantate, su pasitikėjimu 
ateikite pas Dr. Zins.

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

Prieinamos Kainos 
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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




