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Pereitais metais Vokietijos 
auksrs sumažėjo 200,000,000 
markių. Užsieninė prekyba Sa
lei davė 45,500,000 markių. Tai 
didžiausis deficitas eilėje pas
tarųjų metų. Taj pasėka Hitle
rio viešpatavimo.

Sovietų Sąjunga pereitais 
metais įeigų turėjo 49,700,000,- 
000 rublių, o išlaidų—46,900,- 
000,000. Vadinasi 2,800,000,- 
000 rublių atliko ir tuo būdu 
sustiprino šalies iždinę, 
metais įeigų manoma 
65,700,000,000 rublių, o 
—65,200,000,000 rublių,
naši, suma kur kas didesnė už ; 
pernykštę.

KRISLAI
Biskelis Įdomių 

Skaitmenų.
Rublio Vertė Didėja.
Sekmadienį Worcesteryj.
Baltarusijoj.
“čepajevas” Varšavoj.

Rašo R. M.

Dabar Sovietų Sąjungoj de
dama pastangų padidinti rublio 
vertę, kad už jį galėjus dau
giau daiktų pirkti. Spauda ! 
praneša, jog tas ir vyksta. Pa
naikinus maisto korteles, viskas 
ateina į normališkas vėžes. Di
dėjimas skaičiaus vartojamų 
daiktų tam viskam žymiai pa
sitarnaus. Iš kitos pusės, Vo
kietijoj, spauda sako, viskas 
smarkiai brangsta!

Telephone STagg 2-3878
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Ką tai parodo? Neabejoja
mai : Sovietų Sąjunga stiprėja, 
o fašistinė Vokietija silpnėja. I 
Pirmojoj darbo žmonių gyveni- 

zomvn I Pildomi Votyv i " KLAIPĖDOS MAŽIAI PAMATINIAI KOVOJO žemyn! Pildosi, kais komunis- 7
tai pranašavo!
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Paveikslas vaizduoja nesenai sušauktą slaptą Hitlerio partijos vadų susirinkimą. Hitleris 
buvo pranešęs spaudai, būk susirinkę atžymėt oazių partijos “laimėjimus.” Bet tikrumoj su
sirinkimas buvo padarytas pagal reguliarūs armijos daromą spaudimą. Armijos vadai prie
šingi, kad Hitleris atiduotų pirmenybę savo smogininkams ir juodajai policijai. Todėl jis 
tame susirinkime buvo priverstas nusileisti ir pripažinti armiją svarbiausia jėga visuose rim
tuose atsitikimuose. Juodosios policijos vadai buvo padarę sumoksią pagrobti karo ministerį 
ir svarbiuosius generolus. Bet sumoksiąs nepasisekė ir jo lyderiai tapo įkalinti. Paveiksle 
matome karininkus sveikinant Hitlerį, kuomet jie išveržė iš jo nusileidimą.

Wall St. Sumoksiąs
i • •, • J •

Padaryt Fašistinę 
Pervartą Amerikoj

NEW YORK. — Komu- kininkai, remdami fašįštinį 
nistų Partijos organas! judėjimą, turėjo draugiškus . 
“Daily Worker” per savo i ryšius su Dickstein-Mąp-'1 
korespondentę M a r guerite Čormacko kongresine koihi- 

i Young iškėlė aikštėn, kaip sija. Rockefelleris, Hearst* 
i bankinirikai J. P. Morgan, Singer siuvamųjų mąšinų 
F. Warburg ir kiti ruošėsi fabrikantas R. S. Clark ir 
pagrobt Jungtinių Valstijų dar eilė kapitalistų rėmė. 
valdžią ir pervest ją į f ašis- planus del fašizmo įvedimo 
tų rankas, bet Rooseveltą Amerikoj. Tam buvo suda- 

• palikt prezidento vietoj ryta $3,000,000 fondas; ir 
' kaipo tinkamą jiems žmogų, buvo žadėta net iki 300 mi-

Kaip savo laiku buvo/ionų dolerių, jeigu reikės,. 
Į “Laisvėje” rašyta, genero- įvykdymui fašistinio per- 

Butler liudijo versmo.Jas Sm. D. 
įkongresmanų komisijai, jog 
kapitalistai kvietė generolą 

|Sm. Butler sudaryt didžiu
lę armiją iš Amerikos Le
giono ir kitų fašistų ir už
imt Washingtoną. Bet pa
tys Dickstein ir MacCor-' <■ n • • • a

Wall Stryto kapitalistų 
pasiųstas tarpininkas Mac- 
Guire, kviesdamas generolą 
Butlerį vadovaut pervert 

|mui, be kitko, pasakė: .... ;
A J-* 0 • V J lL<yo 11 ivačivvaji-| “Jūs žinote, kad preziden-AlldŠjy ufinyjy Vady |mack. vadai komisijos, neva /as (Rooseveltas) yra silp-

1 y‘ x y nas. Jis pereis į mūsų pu
sę... Jis gimė ir užaugo Šio
je (kapitalistų) klasėje. Jis 
sutiks su mumis../’

Fašistiniam per versmui 
padaryt buvo nutarta sunio- , 
bilizuot ir kunigo Coughli- 
no ‘vaiską” ir kitas fašisti
nes organizacijas.

1

Čiepai nuo Kūdikių
Paralyžiaus Esą Geri

New Yorko Laboratorijų 
Biuras įrodė, kad nesenai 
išrastais čiepais galima ap
saugot nuo užsikrėtimo kū
dikių paralyžium 85 vaikus dentas, grąsina pavasarį vėl 

viškai aprašė Jasučio pa- iš kiekvieno šimto. ~ 
grobimą ir išgabenimą i&iraportuoja Dr; Wm. H. bet tik su tokia sąlyga: Ša- yson Murphy ir kiti bart- 
Klaipėdos. Sako, naziai bu- i Park. Tiem čiepam gamin- lies teisdarystės ministerija 
vo nutarę, kad Vanagaitis' ti reikia beždžionių, krau- i 

ir Lange turėjo Jasutį iš jo. 
Klaipėdos išgabenti. Suim
tam Langei pavyko paskui į 
Vokietiją pabėgti.

Už pasidarbavimą nužu
dyt Jasutį nazis Mozeris, 
kaip teisme įrodinėjama,

PRIEŠ KOMUNIZMĄ IR DEMOKRATIZMĄ
Sekmadieni W o r c e s t e ryj i 

įvyksta vakariene 
“Laisves” naudai, r 
gamta įsimaišė į šį biznį: pri- jų vadų, prisipažino, kad 

'organizavo nazius į Sovog 
partiją, bet sako, kad Lietu
vai buvęs ištikimas. Jis ne
turėjęs galvoj jokio sukili
mo prieš Smetonos valdžią, 
bet mūsų partija, girdi, ko
vojo, idant išnaikint komu
nizmą, marksizmą ir demo
kratizmą.

Tačiaus betardant pasiro
dė, kad jis dalyvavo sąmok
sle pagrobt ir nužudyt Ja- 
sutį, Lietuvos policijos tar
nautoją Klaipėdoje. Mat, 
Jasutis buvo uosius šnipas 
prieš hitlerininkus.

Sumoksiu nužudyt Jasutį 
taip pat yra kaltinami dva
rininkas Fricas Horn ir Mo
zeris, kuris finansavo tą 
žmogžudystę.

Rėmė Voldemarą
Paaiškėjo, kad Horn iš 

kalėjimo rašė laišką savo 
sėbrui, a p g a ileštaudamas/ norė ’o. ~ ‘
kad Voldemarui nepasisekė ginčija teisingumą 
pereitą vasarą sukilimas atsakymų policijai, nes at-, Vokietijai.
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KAUNAS.—Byloje prieš 
dienraščio j Klaipėdos krašto hitleri- 

Gaila, kad ininkus, Valter Prys, vienas

vertė daug sniego ir tas apsun- i 
kins iš apielinkės miestelių 
draugam dalyvauti worcesterie- 
čių pažmonyj. Mes tačiaus ti
kime, kad draugai worcesterie- 
čiai pajėgs patys padaryti pa
rengimą pasekmingu. Visi mū
sų draugai ir pHeteliai kviečia
mi ten dalyvauti.

Pastaruoju laiku “Laisvės” 
redakcijoj turime glėbį kores
pondencijų, kurių ant sykio vi
sų nebegalima sunaudoti. Ne- 
rūgokit, draugai, kurių kores
pondencijos keliom dienom vė
liau tilps dienraštyj. Rašykit 
daugiau!

Drg. V. Kopka “Raud. Arto- 
juj” praneša:

“Ir štai Malkova, Sofeiskas, 
visi lietuvių kaimai: kur mūsų 
vaikai, kur jaunimas? Gi moks
lus jie eina. Aštuoni mokyto
jai išėjo iš Malkovos kaimo, iš 
Sofeisko taipgi turime mokyto
jų, agronomų, iŠ daugelio kaimų 
turime studentų arba išėjusių 
augštąjį mokslą, užimančių 
augštas vietas socialistinėj sta
tyboj. O ir likusieji kaime ne
atsilieka nuo kultūrinio darbo.”

Smagu skaityti tokius daly
kus! L , . . ■ , ■ .

Beje, Baltarusijoj ir kitur 
Sovietų Sąjungoj, kur berašys
tė žmonėse likviduota, dabar 
dedama pastangos pakelti raš
tingumą. Kitais žodžiais, sako 
bolševikai, neužtenka tiktai mo
kėti skaityti ir rašyti—reika
linga gerai išmokti skaityti ir 
rašyti!

Ar reikia abejoti, kad tas bus 
pasiekta^!

prieš Smetonos valdžią. | 
klausimą, kodėl jis gailėjosi 
Voldemaro, Horn atsakė:— 
Buvo manoma, kad jei Vol
demaras paimtų valdžią, tai 
greičiau mes iš kalėjimo iš
eitume. ! ; .

Čia vėl yra įrodymas, kad 
Voldemaras darė žygį su 
hitleripinkų pritarimu 
parama. 
....—

ir

Jasučio Nužudymo 
Sumoksiąs

Tardomas hitlerietis Va
nagaitis savo ranka lietu-

4tims Savivaldišhmą
Vokietijas Valstijoms 

BERLYNAS. — Hitlerio 
valdžia nusprendė panaikint 

, ku- 
Įrią turėjo įvairios, Vokieti- 

sa šalis bus padalinta -į 20 
sričių. Kiekvienai sričiai 
Hitleris skirs savo guberna
torius.

S A A R AM N ESTI J A ?
, S A ARBRUECKEN. — 

Hitleris žada paliuosuoti vi
sus kalinius, nuteistus 6 
metais kalėjimo bei mažiau 
Saar krašte, kada tas kraš-

pažadėjo^ sumokėti Langei Hggioiinę savivaldybę, 
ir Preiksaiciui.5,000 litų, o .rį^ turėjo įvairios, Vc~~~ 
Vanagaičiui davė 2,000 litų,; ja sudarančios valstijos. Vi-
nors dabar Vanagaitis gi
nasi negavęs tų pinigų.

Tie ir eilė kitų kaltinamų
jų sako, kad po arešto juos 
pakartotinai mušė Lietuvos 
policija ir 'žvalgybininkai 
kalėjime, idant priverst juos 
prisipažint 'įvairiuose įtari
muose. Tad jie buvę pri
versti sakyti, kaip policiia 
_____ Bet teisme jie už-

, tų savo tas bus kovo 1 d. pervestas 
____ v___„ _________  ... ", Bet klausimas, 
sakymai buvo išgauti per ar paliuosuos revoliucinius 
prievartą. ._______________kalinius.

Hitleris Pasiruošus Užpulti Klaipėdą

Klausimas: kada Lietuvoj 
bus likviduota berašystė?

Atsakymas: kuomet ten fa
šizmas bus nuverstas ir šalį val
dys patys darbininkai!

cenzentas, sukėlė tikrą visų pa
kviestųjų entuziazmą, tame 
skaičiuj skaitlingų vyriausybės, 
diplomatijos, mokslo, literatū
ros, meno ir spaudos x atsto
vų...” Toliau: “ ‘čepajevas’ 
pasižjtfni tokiu fenomentaliniu 
režisūros meistriškumu, -augštu 
scenarijaus meniškumu ir jau
dinančiu artistų lošimu, kad pa
lyginus su ja; blausta visi kino 
šedevrai..

Kaip nenulūžta liežuvis, kuo
met ponams tenka toki pagyrai 
lieti apie jų prakeiktųjų bolše
vikų meniškus kūrinius?!

Varšavos “Kurjer Polski” ra
šo apie Sovietų filmą “čepaje- 
vą” (kuris ten dabar rodomas): 
“Čepajevas, sako laikraščio re-

ir • , p " •• darančios tyrinėjimus priešKeistas Grūmojimas fašistus, užslėpė svarbiau- 
WASHINGTON. — Th. sius generolo Butlerio liudi

jimus. Dabar jie yra skel
biami ‘Daily Workeryj,” 

Francis Gorman, vice-prezi- kas verta ištisai perskaityti.
Pasirodo/kad NJorganas, 

Felix, Warburg, pulk. Gra-

McMahon, Jungtinės Audė
jų Unijos prezidentas, ir

skelbti visuotiną streiką,

/i

> '• • » j

u.tuos fabrikantus, kurie lau- JAPONIJA VERŽIASI GILYN Į CHINIJA; , 
RENGIASI KARUI PRIES SOVIETŲ SALĮ Jžo Roosevelto Darbo Komi- - 

sijos patvarkymus. Bet juk 
ir tie patvarkymai mažai ką 
težadėjo- audėjams verpe
tams: jie buvo pritaikyti 
samdytojų naudai.

Tačiaus, norėdama iš
vengti visuotino streiko, Ro- £als- 
osevelto valdžia galės neva 
traukti tieson fabrikantus. 
Bet tegul tik streikui ski
riamas momentas praeis, 
tai išnaudotojai ir bus nu
glostyti.

Grūmojimas šaukti darbi
ninkus streikan tik su tokia 
sąlyga aiškiai parodo, kad 
McMahonai ir Gormąnai 
yra vėl pasinešę parduoti 
audyklų darbininkus.

Pašto Taupinių Vagys
KAUNAS.. — Prieš kelias 

dienas buvo rašyta, jog Kauno 
centrai, pašto valstybes taupo
mųjų kasų tarnautojui Petrui

SHANGHAL — Praneša
ma, kad Sovietų Sibiro pa
sienio kareiviai susikirtę su 
Manchukuo-Japonijos žval- 

Žinia dar nepatvir
tinta, bet iš pirmiau žino
ma Japonų daromos kariš
kos provokacijos: šaudymai dienų susikirtimus Japonai 
per sieną į Sovietų sargybą | užėmė Kuyuano miestą. Su- 
ir kiti karo priekabės jieš- Mig pranešimu iš Chiniios, 
kojimai. Tuo tarpu Japoni-, mūšiuose krito 100 japonų 
ja kariauja prieš Chiniją, |ir apie tiek pat chinų.

idant atplėšt Chaharo pro-' \ 
vi nei ją ir prijungt ją Man- 
chukui, politiniam savo pa
darui. Bet Čhinijos laik
raščiai rašo, kad Japonija 
vyriausiai rengiasi karui . 
prieš Sovietų Sąjungą.

Pet paskutinių keturių
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Lenkijoje “Medžiosią” Hitlerio Agentai Žudo
Hitlerininku Vadai

VARŠAVA. — Prūsijos 
ministeris pirmininkas Go-

Naziij Priešus Svetur
PRAGA.—Ędithą Karls-

rio -valdininkai priėmė pa
kvietimą atvažiuot

Januliui, pasisavinus tos kasos jon “pamedžioti.” Bet yra,
pinigus,' riš Lietuvos į Ispaniją

... .u^b ,yv b h ■ tįk mokytoja
ermg ir kiti stambus Hitle- ,v ’ 6 * J 1: iš Berlyno; Bert Schubert Ir 

Lenki- trečias hitlerininkas’ Hans 
y xMueller, apsirenge sporto’ 

suprantama, kad jie tarsis drabužiais kaipo čiužinėto-
padėjo pabėgti buv. Vai. Teatro gu pp9ujskiu 'nrieš Sovietu Jai> kuv° perleisti per sieną l-n nn HP /J am n L 1 -r 4 n CL —  J A * 9 9 _ _ 1 -2— Hitleris kartus daugiau savo karei- tarnautojas Teodoras Chomskis. gajungrą įr kitais politikos j ‘ Pasportauti ’ Čechoslovaki-

i . . ____ ______4.^: kr. Kaip žinia. Chomskis buvo pa- , . . . 1 ’ a; Ta chc fo^ Pndnl-fadaugiau savo'vių, negu ten paprastai bū- .Ks?.p žinia’ ch.omskis buvo pa- klausimais;
i 1 x sislepęs ir policijos pajiesko-traukia vis__ o__

kariuomenės į Rytinius davo. 
Prūsus, ypač į Klaipėdos; 
pasienį. Apart- reguliarės. 
armijos, siunčiama į pasie-, 
nį būriai smogininku. To • 
jau neužginčija ir Vokieti
jos valdovai.
' Smetonos valdžia bijo už

puolimo. Kaune pasklidę 
gandai, kad jei tik bus skan
džiai nuteisti 126 klaipėdiš
kiai hitlerininkai, prieš ku
riuos dabar eina byla ka
riškame teisme, tai Hitleris 
galės permesti ginkluotas, 
savo jėgas per sieną atimti, 
iš Lietuvos Klaipėdą. To-| H o n d u nas respublikoje 
del ir Kauno, valdžia subūrė viesulingos vėtros sunaikino jų, Trockio simpatikų ir ki- 
į Klaipėdos kraštą kelis $2,000,000 vertės bananų.

. ijoK Jiė susirado Rudolfą 
... IWormys, pabėgusį nuo Hit- 

n r •• “Al J •• ” lerio suruoštos kraujo,nir- rOllClJOS Akademija ties pereitą vasarą. Rudolf 
WASHINGTON. — Teis-|Wormys pirmiau buvo tech-

mas.
Pastaruoju laiku policija ga-

‘ ‘ į iš Lie
tuvos esąs išdūmęs į Vokietiją . ... ~ i .j.jv.

i ir gyvenąs Berlyne. Lietuvos darystės ministeris Cum- mskas vedeias didžios Va-
policija paprašė Berlyno polici-, mings ketina įsteigt “poliči-į karinės Radio Stoties Vo-
jos, kad ši jį surastų ir sulai-jjos akademiją”, kurioj poli- kietijoj. Tariami “sporti- 

....i.- . kytų. Sausio 3 d. Chomskis cininkai ir kareiviai būtų ninkai” įsipiršo į jo drau-
lijos diktatorius ^Mussolini i Ber]yno policijos s u 1 a i k y tas lavinami kovot su piktada- giškumą ir su Rudolfu su-

Mussolini Pakeitė Savo ituvos esąs išdūmęs į V 

Politikos Arklius
ROMA. — Fašistinis Ita- kytų. Sausio 3 d.

pavarė visą iki šiol buvusį 
savo ministerių kabinetą ir 
naskyrė ių vieton naujus. 
Tai panašu į Hitlerio daro
mus politinius vadų “valy
mus.”

Berlyne.
. šiomis dienomis Chomskis 

Lietuvai bus išduotas ir atvež
tas į Kauną. »

Maskva. — Iš Komunistų 
Partijos Sovietiniame Uz
bekistane išbraukta 13,000 
apsileidėlių, buožių pritare-

tų netikusių gaivalų.

SmSw

Tariami “sporti 
įsipiršo į jo drau

riais. Kad toj “akademi- grįžo vakare į viešbutį, kur 
joj” bus mokinama kovot ir iis gyveno ties Pribramu. 
prieš komunistus, tai savai- Ten gi riaktį jįe Rudolfą šu
nie aišku. ' ■ ■ ■ iŠ

20 Žuvo Potvinyj
MEMPHIS, Tenn. — Per 

Mississippi upės notvinį 20 
žmonių žuvo ir 18,000 
benamiais.

liko

išaudė, padegė viešbuti ir 
i perbėgo atgal į Vokietiją.

1933 m. rudeni naziu ag
entai iš Vokietijos nušovė, 
pabėgusį į čecboslovakiią 
profesorių Theodorą Less- 
ingą.

v
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Sovietinė Demokratija
Maskvoje eina Sovietų kongresas. Su

važiavo atstovai iš visų Sovietų Sąjungos 
kampų, iš dirbtuvių ir kasyklų, nuo so
vietinių ūkių ir kolektyvų, atstovai raš
tinių dai-bininkų ir profesionalų. Išrin
kime tų atstovų dalyvavo apie 90 milionų 
darbininkų tėvynės piliečių! Tai tikra 
demokratija. Kongresas atstovauja ne 
ban^ierius ir kapitalistus, bet plačiausias 
mases darbo žmonių!

Kongresas svarsto visus krašto reika
lus—kaip pagerinti, patobulinti pramo
nės ir žemės ūkį, kaip pakelti liaudies 
kultūrinę gerovę, kaip išbaigti naikinti 
senosios tvarkos likučius, kaip apginti 
savo kraštą nuo imperialistų pasaulio. 
Toki didieji klausimai, toki svarbieji dar
bininkų tėvynės reikalai.

Kongresas patyrė, kad jau du metai 
Antrojo Penkių Metų Plano sėkmingai 
praėjo, užsibriežtas tikslas pilnai atsiek
tas! Socialistinė kūryba maršuoja pir
myn. Socializmo laimėjimas užtikrintas.

Tie didieji laimėjimai, tie milžiniški 
pasisekimai atsiekta vadovybėje bolševi
kų Koinunistų Partijos, vadovybėje par
tijos lėninistinio komiteto, kurio prieša
kyje stovi draugas Stalinas. Vidurinis 
ir išlaukinis priešas buvo pakėlęs ranką 
prieš šitą partiją, išplėšė iš mūsų eilių 
d. Kii-ovą, bet savo pamatinio tikslo ne
atsiekė, nei suirutės krašte, nei sumiši
mo bolševikų eilėse nesukėlė. Prešingai, 
tik daūgiau suvienijo liaudies prisirišimą

I tais, kuomet tapo sukurta Sovietų vai-, 
cfžiįų ' ’tJzfeeta jarū “kr^jb? ,jį)¥!ai}idjita”^ į 
‘^spėkos vartojimą” ir t. tį, nors, ištikrų- 
jų; patys, kurie šiandien teisia d. Ra- 
ktfeį sulakė upelius darbininkų kraujo 
po' nuvettįmo Sovietų Valdžios/

. Drg: Rakosi fašistų tėisme nesvyruo
jančiai gįųa Vengrijos proletarinės revo- 

iliucijos reikalus. Jis sako, kad jis yra, 
buvo ir bus komunistas,, bolševikas. Fa
šistiniai teisėjai neleidžia teisme pilnai 
išsireikšti, trukdo ant kiekvieno sakinio. 
Bet prieš tą didelę revoliucinę figūrą 
Horthy režimo agentai, apsirengę juo
dais sutonąis, atrodo mažais seno pasau
lio sutvėrimėliais.

Komunistų judėjimas didžiuojasi Di- 
mitrovais, Rakosiais, Thaelmannais. Tik 
revbliūcinė proletariato klasė gali duoti 
žmonijai tokios drąsos, tokio pasiaukoji
mo karžygius.

i j Kaip Ištiktyjy Ėjo SLA Ofr Apskričio ' I s. Bakanas ir tūlas North Sai- I draugus " vadina '
‘ ' ! dės_shaust^VimAw J. Kižiš.į į mus, So. Bostoi

liuciją balsavo tik du, btit'ent,

prie Komunistų Partijos. Priešas pakėlė Į 
ranką, bet jis tapo nublokštas, pritrėkš
tas, o’darbininkų tėvynė maršuoja pir
myn!

L Sovietą Sąjungos Budžetas 
į , J 1935 Metams

Visų kapitalistinių valstybių iždai ro
do didžiausį deficitą. „Sovietų Sąjungos 
prolėtafines valstybės iždas ne tik neda- 

,ve 1934 metais deficito, bet dar įplaukos 
perviršijo išlaidas ant 2,800,000,000 rub
lių. “ Sąmatos parodo, kad įplaukų pernai 
buvo 49,700,000,000 rublių, o išlaidų tik 
46,900,000,000. Gi atsimenate, kaip bur- 
žuazįae spauda stebėjos pradžioje 1934 
metų ir pranašavo, kad toks milžiniškas 

į Sovietų budžetas negalės galo su galu su- 
• vesti.
I -Šiemet dar daugiau bus išleista pra
monės, žemės ūkio ir abelnai liaudies 

^būklėš pagerinimo reikalams. Paskelb
tas 1935 metų budžetas sako, kad numa
tomus pajamos sieks 65,700,000,000 rub- 

įlių, o išlaidos—65,200,000,000 rublių, tai 
| yra, perviršis bus 500,000,000 rublių, ku- 
ris eis’ į valdžios iždo rezervus. Sovietų

I Sąjunga, toliau pasirodo, pilniausiai ap- 
į. moka'visas bylas, padarytas užsienyje 
Į perkant įvairius produktus.

Tai Šitai!) sveikai yra pastatytas Sovie
tų Sąjungos finansinis klausimas.. Kuo-

■ met <n§ra parazitų, kurie išeikvotų šim- 
į tus ‘iriilfohų dolerių, kaip kad padaroma- 
I Amerikoje ir kitur, tai darbininkai ir 
I valstiečiai* gali ir moka puikią! padengti 
į visAš • iŠldidąs. Jie kasmet pasigamina 
t planį h4 pagdl tą planą veda savo krašto 
I reiktas.

Ne Dievas, bet Butelis Išgelbėjo 
Kunigą

Nelabai senai So. Bostono “Darbinin
kas” . ir Chicagos “Draugas” mus labai 
supykusiąi išbarė, kad mes netikime į 
burtus ir dieviškus stebuklus. Bet da
bar tiems redaktoriams parodysime, kad 
patiems kunigams tie stebuklai ne visur 
gelbsti. Jie irgi trenkia į šalį dievą, pri
siėjus striukai, o griebias mokslo išradi
mų išgelbėjimui savo kudašiaus.

Kaune leidžiamas kunigų “Rytas” 
(gruodžio 13, 1934) paduoda štai kokį at
sitikimą su tūlu kun. Girolier. “Rytas” 
rašo:

Prancūzų kunigas Girolier, labai ilgai gy
venęs centralinėj Afrikoj ir nesenai iš ten 
grįžęs, savo misijų dienoraštyje rašo labai 
įdomias smulkmenas apie misijonierių' vei
kimą tarp negrų.

Vienam tamsiam kaimelyje, kur, tur būt, 
niekad nėra buvęs euro’pietis, kunigui Giro
lier pavyko apkrikštyti beveik visus gyven
tojus. Jo santykiai su negrais pasidarė kuo 
draugiškiausi. Prieš išvažiuodamas į Euro
pą; jis vėl apsilankė į savo senąjį kaimelį. ■

Dabar jau jį sutiko jo buvusieji draugai 
labai nepalankiai. Kažkas dar išdrįso net 
“apgaviku” pavadinti jį.

—Vien tiktai krikšto mums dar maža! 
Kaip būvomė juodi, taip ir liekame... čia 
kažkas lietaip! 1 ’

' šios tautos kunigaikštukas nosyje turėjo 
įsivėręs metalinį žiedą. Tėvas Girolier tikino 
jį išimti iš nosies tokį “papuošalą”. Jis, 
kiek pamąstęs, žiūrėdamas į misijonieriaus 
akinius, piktai atsakė:

—Nosyje negalima, o ant akių tai gali
ma? Kodėl?

Kaip tai netikėtai labai gerai misijonie- 
riui patarnavo bonka—termos... Jokie ti
kinimai, jokie pamokslai neturėjo tiek įta
kos į Kolamo kaimo gyventojus, kaip ši 
bonka...

Netikėtai vienas negrų pamatė kunigo la
gamine nepaprastą daiktą ir susidomėjo, 
kas per daiktas? Tėvas Girolier paaiškino. 
Negrais skeptiškai nusišypsojo. Misijonie- 
rius p'ripyle į termosą verdančio vandens ir 
davė negrui laikyti iki kitos dienos. ' Kai 
kitą dieną paaiškėjo, kad vanduo dar karš
tas tebėra, negrų nuostabumui nebuvo ga
lo. Tiesa, negrai manė, kad tarp jų kerėto
jas atsiradęs, tačiau tėvą Girolier jie nepa
prastai gerbti pradėjo.

Mstfomai, jeigu ne tas butelis, tai kuni
gėlis būtų gavęs į kailį ir dievas su savo 
stebuklais nebūtų jo išgelbėjęs. Jeigu 
taip, tai kokią teisę turi kunigai gąsdinti 
parapijonus to dievo galybe?

CARNEGIE, Pa. — šioinis ir taip pat kiek dienų į savaitę 
dienomis man į rankas p^puo- jie gauna dirbti?
lė pora nunhefių “Naujienų”. Galima sakyti, kad dirbtuvių 
3-čiame numeryje ,S. Bakanas bei mainų 
labai piktai kolioja bolševi
kus. O labįausia jis puola dd.
J. Miliauską ir J. Gatavecką, 
kam buvo priimta SLA 3-čio 
Apskričio suvažiavime

į darbininkai gauna 
dirbti tiktai pusę laiko ir tai 
pragyvena su šeimynomis, tai 
kodėl SLA. Centro ir spaustu
ves darbininkai bei darbininkės 

rezo- negali pragyventi iš virš pami- 
liucija prieš SLA Pildomąją nėtų algų? žinoma, kad pilnai 
Tarybą už pakėlimą SLA na- gali pasidaryti sau neprastą 
riams mokesčių į pašalpos lė-1 gyvenimą! Ypatingai ponai Vi- 
šų fondą. Taipgi buvo rezo-^ąitis ir Vinikas neturėtų dau- 
liucijoj nurodyta*
sekr. ir “Tėvynės” redaktoriui bininkai, nes šie du vyrai pies- 

■ būtų sumažintos algos, taip 
pat kelionės ir sugaištis ir ki
tos visos išlaidos abelnai. Tuo
met nereikės nartams kelti mo
kestis ir bus užtektinai pinigų 
lėšų fonde. Mat, prieš šitą re
zoliuciją S. Bakanas ne tiktai 
apskričio suvažiavime i 
stojo, bet tuoj jis nubėgo į Chi
cagos melagių “Naujienas” su 
melais ir šmeižtais prieš bolše
vikus ir kitus progresyvius 
darbininkus. S. Bakanui, ma
tyt, labai nepatiko d. Miliaus
ko kalba, kuris nurodė, prie 
ko privedė ponų gaspadoriavi- 
mas Susivienijime, kurie eili
nius narius persekiojo ir vi
saip pravardžiavo, kad tiktai 
neprileisti į Centrą pažiūrėti, 
kaip ponai šeimininkauja SLA 
turtu. Chicagos seime net skili
mas įvyko. O tų visų nuostolių 
kaltininkai yra ponai, viršinin
kai, kurie šeimininkavo pėr ei
les metų. Taip pat blogai elgė-1 
si tie visi nariai, kurie t_

kad*” SLAlgiau imti, kaip dirbtuvių dar-

tu stoja už NRA, o NRA, nu
sako, nuo $14, iki $25, į savai
tę. Tai kodęl juodu negalėtų 
išmėginti šitą NRA rooseveltiz- 
mą?

Ant pabaigos reikia pasaky- 
i ti, kad 3-čio apskr. suvažiavi- 

piestu {me dalyvavo apie 40 ypatų, o 
prieš Gatavecko patiektą rezo- I

Taipgi BAkands dėl' šiok re
zoliucijos padarė pareiškimą, 

ikad rezoliucijų komisija reko
menduoja atmesti, kaipo be jo
kios vertės. Bet iš rezoliucijų 
komisijos J. Monski nieko ne
sakė, o J. Paparčius agitavo už 
rezoliuciją. Jis pareiškė sekan
čiai : “Jeigu ta rezoliucija ne
padarys gero, tai ji ir nepada
rys blogo, ir aš patariu ją pri
imti.” Ir čia Bakanas begėdiš
kai apsimelavo, sakydamas, kad 
komisija rekomendavus rezoliu
ciją atmesti. Bakanas pačiame 
suvažiavime išvadino davatko
mis tuos žmones, kurie jam ne
pritarė. Vadinasi, kad neprita
rė grigaitiniam bei bakaniniam 
socializmui, tai bolševikai arba 
davatkos! Tai ve, kaip tas žmo
gus moka pasikolioti. Vienok ši
tas žmogus yra SLA. 3-čio ap
skričio organizatorius, nors di
džiausia neapykanta persiėmęs 
prieš kitų pažvalgų žmones.

J. Gataveckas.

South Bostono Žinios
Įdomi PreĮekcija

Sausio 12 d. ponas Burton 
Holmes turėjo iliustruotą pre- 
lekčiją temoj “Sovietų Rusi
ja.” žmonių prisirinko tiek, 
kiek gali sutalpinti Symphony 
Hali, viena iš didžiausių Bos
tono salių. Publika didžiu
moje intelektuale-profesionalė. 
Net ir kunigų ten buvo matyt, 

j Ir šeimynos su vaikais, jaunes- 
tuos niais, negu 10 metų. Tas pa- 

ponus rėmė, šiandie yra tokios rodo, kad žmonės yra susido- 
pasekmės, kad SLA turi už ke- . niėj^ Sovietų Sąjunga, 
lis šimtus tūkstančių dolerių Prelegentas sakėsi

jokių darbininkų organizacijų 
nereikią remt, jos nieko gero 
neduodą, visos esą apirę, pa

• Kaip aplinkybės permaino 
žmones! 20 metų atgal jie šau
kė darbininkus į kovą, o da
bar: “taikos, ramumo.” Kame 
priežastis? Ekonominėse sąly
gose. Draugas R. M. plačiai 
nupiešė per “Laisvę” So. Bos
toną. Bet reiktų pridėti štai 
ką: Nors nedaug, bet visgi yra 

j daugiau ar mažiau praturtė
jusių. Kuomet darbai ėjo ge- 

buvęs rai, “gerais metais,” šie žmo-

ką vartoja.' Nonvoodo, Mass., * 
“bimbukaisj” « 

o mus, So. Bostoniečius “drau
gais?’

Klausyki te, So. Bostono 
draugai, man rodos, kad pas' 
mus kas nors yra negero', jei 
mus Prūseika vadina 
gaiš,” < 
biniais. 
Jeskevičiutę ir Siiirbą taipgi 
vadina “draugais,” o visus ki
tus tik “bimbiniais.” Drįsčiau 
visų tų draugų užklausti, ku
riuos Prūseika vadina “drau- 

jgais,” ar viskas su jumis ge
rai ? Gal būt tai tik jo papras
ta maišatienė, nes jis d. Brow- 
derį irgi ‘‘draugu” Vadino, 
taipgi ir Norman Thomas.

Prūseikai Sovietų Sąjungos 
Komunistų Partija negera, So
vietai geri. Nikolajevas, už
mušėjas d. Kirovo, didvyris. 
Draugas Angarietis baisiai 
blogas, o d. Kapsukas tik taip 
sau: nė geras, hė blogas. 
Draugo Stalino raštus skaitąs,, 

'bet jo nemylįs. Ruthenbergas 
I buvęs geras, Bimba vedęs ko

vą prieš jį (skaito straipsnį, 
rašytą 1922 metais). Leninas 
buvęs labai geras ir su frak
cijomis mokėjęs susitaikyt.

čia tai Leonas nusitraukė 
maską, pasirodė, kaip jis nuo
širdžiai gina buržuazijos rei
kalus. Marksas, Engelsas, Le
ninas, Debsas, Ruthenbergas, 
visi dideli darbininkų klasės va
dai mirusieji geri, o gyvieji ne
geri. štai ką tuo klausimu ran
dame Lenino knygoj “Valstybė 
ir Revoliucija”, skyrius I, pus
lapis 11-tas:

“Jiems mirus, daroma bandy
mų paversti juos nekaltaisiais 
šventųjų paveikslais, taip sa
kant, į šventųjų skaičių juos 
įtraukti, suteikti tam tikrą gar
bę jų vardui, kad ‘suraminus’ 
prispaustąsias klases ir kvaili
nus jąsias, išromijant revoliuci
nio mokymo turinį...”

Prie tų žodžių komentarų ne
reikia.

Grigaičio, “monkey business” 
—organizavimais skridinio Lie
tuvon užkirtas ir kad susipra- 

1 tam “prakil
niam" tikslui neaukoja — pa
smerkiami. Viskas ^sukriti
kuota.” Prūseika savo “skloki- 
ninkėlius” veda, kaip pereklė 
višta: “klapu, klapu,” Grigai
čio gūšton. K.

drau- 
o visus kitus tik “bim- 
” Draugus R. Mizarą,

I

bonų veik be jokios vertės. O h ar caro Rusijoj 1901 metais, nes apsipirko stubas. Jie dir- 
tai labai didelė visiems SLA įaj yra 34 metai atgal, ir per- bo dienomis dirbtuvėse, o nak- 
nariams skriauda. Taipgi yra eįįa vasarą 3 savaites. Rodė timis ir šventadieniais lopė, 
daug morgičių, už kuriuos pi- paveikslais ir žodžiu aiškino taisė savo nuosavybę ;> jie ąt- 
nigų Susivienijimas neatgaus, skirtumą tarpe senosios Rusi- siliko, protavimo būdas persi- 
Taip pat mes žinome Ažuna-1 jos tvarkos ir dabartinės. Ne- mainė. J__ 
rio-Devėnio paskolas, žinome aplenkė ir tamsių vietelių, at-j skaityti bej klasių kovos rei- 
ir tai, kad “Vienybei sukišta :silikUsių pavėnių 1 -ūkininkų kalūs rimtai svarstyti.
daugiau, negu » buvo galima vyžoti, apskurę; reginys nes-j Spekuliacijos nejudinamų darbininkai 
duoti sulyg apdraudos depart- magus. Kai kur kolchozas turtų čiukury būdavo tokių 
mento taisyklių. O tai vis kalte neturtingas, neturįs moderniš-' nuotikių. Labai tankiai po su
yra SLA Pildomosios Tarybos. 1 kų mašinų; arkliai prastoki ir sirinkimų mūs “draugai 

I S. Bakanas rašo, kad “Mi- karvės ne .riebios. Kitur J 1 1 ’ ................ ...

šventadieniais lopė,

Jie neturėjo , laiko

4

I

l svar- 
kol- stydavo, kuri stuba kiek verta 

ir už kiek ją būtų galima nu
pirkti, paskui parduoti, uždirb
ti. Ir apskaitliuodavo plačiai 
gal šimtus, jei ne tūkstančius 
stubų. Koks tai buvo milžiniš
kas proto įtempimas!

Dabar jų p r agyvenimo 
įplaukos yra maž daug iš 
dviejų šaltinių: vieną dalį kur 
nors užsidirba, o kita—renda. 
Jei nėra pertekliaus, bet ir 
neskursta. Šioj grupėj prigijo 
pas mus “skloka” ir, gal būt, 
ji gyvuos nors laikinai, nes ji 
turi šiokias tokias darbininkiš
kas tradicijas. .Ir išdidumas 
neleidžia dar nupulti tautie- 
čių-katalikų srovėm Tą atlik
tų jų vaikai, jei nebūtų kla
sinio prieštaravimo visuome
nėj.

Sausio 20 vakare, So. Bos
tone, Liet, mažojoj salėj, 
“skloka” surengė prakalbas 
L. Prūseikai. Atsilankė žmo
nių apie 200. Po užbaigimui

I S. Bakanas rašo, kad 
liauskas ir J. Gataveckas at
nešė keletą pakeptų rezoliuci
jų.” Tai, mat, kaip Bakanas 
negražiai apsimelavo. Kaip ži
noma, d. Miliauskas nepridavė 
jokios reoliucijos, tiktai Gata
veckas pridavė dvi rezoliuci
jas. Ir tos rezoliucijos ' buvo 
nepakeptos, bet rašomaja ma
šinėle- r ašytos. Kaip matyt, 
tai Mr. Bakanas neatskiria pa
keptą daiktą nuo rašyto.

Toliaus S. Bakanas kalba 
apie Washington© darbininkų 
kongresą. Sako, “Mat; Gata-| 
veckas buvo pasikvietęs į šį į 
suvažiavimą komunistų kalbė- Ryžiais, 
toją (anglų kalba) paagituoti 
už tą kongresą.” J. Gatavec
kas šio kalbėtojaus visiškai ne
kvietė ir net nežinojo, kad d. 
C. Rackert ateis kalbėti į šį su
važiavimą. Mat, d. Č. H. buvo 
atsiųstas nuo fraternalių orga
nizacijų kalbėti šių organizaci
jų vardu. (

Taip pat Bakąnąs rašo, »kad

chozas turtingesnis, turi maši
nas; vaizdas smagus. Sovcho- 
zas dar labiau pakilęs, daug 
našesnis.

Kas liečia industriją ir mie
sto žmonių gyvenimą, statybą 
ir tt., tą pat pasakė bei paro
dė, ką mes jau žinome iš “Lai
svės’ bei “Vilnies”.

Šis tai gana įdomus paveiks
las: Kryme, kelias vingiuojąs! 
kalnuotu Juodosios jūros pa
kraščiu į Jaltą, kur pirm re
voliucijos buvo didžiūnų lėba
vimo vieta. Ant Vieno kalno 
stovi bažnyčia-cerkvė šu visais 

, Seniau ponai mels
davosi, o dabar darbininkai, 
važiuodami į pasilsio palocius, 
sustoja įsigerti vyno, užkąsti. 
Ir prelegento išvada yra, kad 
Sovietų Sąjungoj religija nyks
ta.

Sausio 22 d. įvyko. Lietuvos 
Dukterų ir Sūnų D-tės metinis 
susirinkimas. Jisai atsižymėjo 
tuom, kad “skloka” pervarė .pirmos prakalbos, pertraukoj 

Miliauskas Jr Gataveckas norį 1 pataisymą konsitucijoš, prieš 
padaryti iš SLA. Centro “sweat 
shop” (prakaito dirbtuvę). Kas , 
reiškia, Bakano supratimu, kad įgyti 
šios įstaigos darbininkai laibai darbo užmokestį, trumpesnį 
sunkiai dirbs ir nieko neuž- 1 darbo laiką ir pagerinimą hi- 
dirbs. Jeigu būtų mokama pa-1 gipniškų sąlygų?” 
vieniams darbininkams nuo 
$20 iki $25 į savaitę, o vedu- ti platinti darbininkų klasės 
siems nuo $25 iki $30, ąr tai neprigulmystę, kad greičiau 
būtų ląbai prastai? Reikia at- prašalinti valdišką sauvalę 
mint, kad ŠLĄ Centro žmonės kapitalistų ?” 
išdirba po 52 sav. į metus. Na, į; Nors; diskusuojant, sklokos 
o kiek dkbi(r darbininkai dirb- vadai gynėsi nepanaikiną šio 
tuvėse ir mamose uždirba per punkto, bet R. Pernickas vis- tik Bimba 
metus ir kiek savaičių į metds ką išpasakojo, sakydamas, kad šlykšti kolidriė.

Philadelphia, Pa

drg. A.
Lietuvos 

buvo pa-

“Laisvės” naudai rengtam 
koncerte 2 d. gruodž., 1934 me
tais, Tautiškoj salėje, 928 E. 
Moyamensing Avė., 
Bimbai kalbant apie 
politinius kalinius,
prašyta aukų, kad nors kiek 
pagelbėjus Lietuvos politiniams 
kaliniams ir “Daily Worker”. 
Aukavo sekančiai: po $1.00 R. 
Samulionis, A. Samulionis, A. 
Katauskas, Dr. Stankus, V. V. 
Banilienaš, ir V. Urbienė. Po 
50c. Tilvikas, F. Navardauskas, 
P. Pilienas, Mačienas, Joseph 
Andrew, Eva Laurynavičienė, 
M. Jonikienė ir Zakarevičius. 
Po 25c: Urbonas, Juospunas, 
Budzevičiųs, Dominaitis, Puš- 
vaškis, Miliauskas, Mickus, B. 
Šveikauskas, J. Mikytas, A. 
Navickienė, M. Ambrozienė, P. 
Šimkus ir S. Yuknienė. J. Jasai
čio, Reginevičiaus, Vagonienės 
ir “a friend’-’ aukų užrašinėto
jai nepažymėjo po kiek aukau
ta.

Daugelis aukotojų vardų lie
tų Partiją už įvykimą Vokie-fbuvo galima užrašyti del susi- 
tijoj fašizmo, bet socialistai | kimšimo, neapsižiūrėjimo arba 
jam nekalti avinėliai. Pareiš
kė didelę pagarbą Austrijos 
socialistkm už didvyrišką ko
vą prieš fašizmą. 

Antroj dalyje 
ir .

&■

Studentų Pacifizmas
Žurnąįąs “The Literary Digest” išsiun

tinėjo užklausimą šimto kolegijų studen
tams, kaip jie žiūri į karą. Atsakymus 
jau davė 30 tūkstančių'studentų., Iš jų 
24,291 balsavo, kad jie liuosanoriai eitų 
karan, jeigu kuri kita šalis užpultų Am
erikos teritoriją, o 5,408 sako, kad jie at
sisakytų net ir tada kariauti. Į klau
simą, ką studentai darytų, jeigu Jungti
nės Valstijos užpultų kitos šalies terito
riją, balsavo sekamai: 24,508 griežtai at
sisakytų kariauti, o 4,982 sako, kad jie ir 
tada eitų į karą.

Kaip matome, studentuose nestoka pa- 
j cifizmo, karo neapkentimo. Tik nelai- 

mė tame, kad pas juos kol kas labai ma- 
| žai aktyvaus veikimo prieš Amerikos im- 

pėriaįistį rengimąsi į karą. Nacionalė 
Studentų Lyga darbuojasi įerai, bet jos 
įtakai dar nėra laimėjus studentų daugu- 
ta&

; Tūkstančiai lietuvių darbininkų vaikų

šiuos punktus:
“Ar jūs pasižadat pagelbėt

i darbininkaims didesnį

Ar jūs pasižadate pagelbė-

apie 100 apleido. Aukų sub
rinko $7.02, bent taip pirmi- 
nirikaš sakė.

Pirmoj dalyj kalbos užgyrė 
Sovietų Sąjungos taikos politi
ką ir dalyvavimą Tautų Lygoj. 
Pasmerkė* Vokietijos Komiyiis-

rnet nenugirsti teisingai, tų vi
sų prašome atleisti.

Aukų viso surinkta $39.67, 
visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū.

Rengimo Komisija.
Aukos Priduotos Sekamai:
Liet. Polit. Kaliniams per d. 

Buklų $19.67. Daily Worker 
per Phila. Distriktą $18. Pa- 
šiuntiryas kabelio į 
Kirovo reikale $2.

Viso $39.67.
• A. Ramanauskas

< AW
 

•*
 ■

kalbės buvo 
“bimbukai,” 

Lapės politi-

t?' j ' Drg; Rakosi
I Vengrijoj kartojasi Vokietijos ištari- 
D ja. Vokietijoj hitleriniams fašistams už 
I kalmeriaūs Užpylė karštų žarijų d. Di- 
imitrovaš. Šiandien Vengrijoj garbus 

darbininkų vadas ir komunistas d. Ra
kosi skelbia kovą Vengrijos budeliams.. 

Ištisus kelis met.us fašistai išlaikė ka-

II 
ž
I■ _ _____ _______
I Įėjime d. Rakosi be teismo. Pagaliaus 
į suruošė teišjną. Apkaltino “tėvynės iš- 
I daįMte/'. Mat d. Rakosi btivo viehas 

iš vadų Vėngrijos proletariato 1919 me

lanko augštąsias m kyklas ir kolegijas, ! 
Daugelio jų te Vai priklauso prie mūsų 
revoliucinių organizacijų, tačiaūs jie ne
priklauso prie Ndčionalės Studentų Ly
gos. Už tai reikia Starkiai barti ir te-

vūs, ihūsų draugus. Jie neragina savo 
vaikus-studentus organizuotis. Padėtis 
blo'ga. Tokių tėvų nusidėjimas labai 
skaudus.
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Kuri ALDLD, LDS ir Jaunuolių 
kp. įstos į Meno Sąjungų šį mė
nesį? Minėtų kuopų draugai turi 
būtinai diskusuoti ši klausimą. 
Kiekviena kuopa moka po $5.00 

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

Brooklyn, N. Y.

Trečias Puslapis | 
ar—r ■--------- —• ; 1

Čepajev
Vėliausias Sovietų Leninfilmos judis var

du “čepajev”, arba “Raudonasis Komandie- 
rius”, kuris yra rodomas New Yorke, yra 
vienas iš geriausių. Jis pagamintas pagal D. 
Furmanovo veikalą “Čepajev”. , .

čepajevas buvo Rusijos liaudies didvyriš
kas vadas piliečių karo metu. Anksti, 1918 
metais, nuo Uralo kalnų, puolė Sovietus 
caristai generolai, Dutovas ir kiti. ^Sovietus 
ginti stojo paprastas, buvęs imperialistinio 
karo kareivis, čepajevas. Jis tuojaus aplin
kui save mobilizavo buvusjus kareivius, dar
bininkus, valstiečius ir stojo kovon. Kova 
buvo sunki—partizaniška.

štai ant Sovietų puola čeko-slovakai ir 
baltieji. Partizanai susvyravo, traukiasi. 
Bet ve, tuom pat kartu atlekia “tačankoje” 
(vežime, kurį traukia trys arkliai) čepaje
vas ir jo draugas Petka su kulkasvaidžiu. 
Partizanai įgauna ūpo, puolasi paskui če- 
pajevą ir jie sumuša baltuosius, atima nuo 
priešų tiltą per upę. Tame mūšyje daugelis 
partizanų pameta ginklus, čepajevas pa
grūmoja, kad turi juos surasti.

Tuom kartu Sovietų valdžia daugiau at
kreipia atydą į pietų Uralo (Čepajevo) ka
ro frontą. Ji į pagelbą pasiuntė komunis
tų būrį ir komisarą d. D. Furmanova. Jie 
pribuvo kaip tik po mūšio, čepajevas stovi 
ant tilto, žvalgosi, o daugelis jo partiza
nų narstosi vandenyje, bejieskodami ginklų. 
Komunistai pribuvo gerai apsirengę, draus
mingai, dainuodami ir sudarė partizanuose 
gerą nugarkaulį armijai.

—Sveikas, drauge,—tarė Furmanovas į 
Čepajevą.—Pribuvau tau į pagelbą.

—žinau,—štaltai numetė čepajevas. ’
—O ką daro kareiviai upėje?
—Maudosi, —> atsakė Čepajevas. Jis šal

tai pasitiko Furmanova. Pas jį viešpatavo 
partizano dvasia. Partizanai pradėjo vogti 
nuo valstiečių paršus, vištas ir kitką. Čepa
jevas nepasitikinčiai žiūrėjo į Furmanova— 
“Popierių žiurkė”, ne kartą jis jam į akis 
sakė. . , (

Čepajevas, drąsus, kovingas, sugabus mū
šiuose, atsidavęs Sovietų valdžiai, myli Le
niną,‘gerbia jį, bet bemokslis. Furmanovas 
moka jį mokyti, apibara už apsileidimą, ne
tvarkų apsirengimą, čepajevui iš karto ne
patinka, bet jis greitai supranta to svarbą 
ir jau ne tik patsai atrodo tikras karininkas, 
bet to reikalauja ir nuo savo pagelbininkų.

Kartą jis supyko ant Furmanovo, sudaužė 
kėdę. Muštis gatavas. Bet Furmanovas, 
tai charakteris bolševiko, kuris moka iho- 
kyti. Kartą vieną Čepajevo pagelbininką 
areštavo Furmanovas už valstiečiu skriau
dimą. Čepajevas vėl nori muštis. Bet tuom 
kartu ateiną valstiečių delegacija, nusi
skundžia, kad “baltieji plėšė, o jau ir rau
doni pradeda plėšti.” čepajevas supranta 
savo klaidą, įvertina Furmanovą. kalba ka
reivių mitinge ir pažada visus plėšikus pat
sai šaudyti. Jo partizanai vis daugiau įgau
na armijos išvaizdą.

Petka buvo pagavęs baltųjų viršininkėlį, 
tas prašėsi paleisti. Pasigailėjo—-paleido. 
Vėliau tas baltų jų viršininkėlis pabėga nuo 
jų pas raudonus, nes balti nuplakė jo brolį 
taip, kad tas mirė. Baltųjų pabėgėlis pra
nešė, kad geriausios jų dalys, oficierių pul
kas, puls čepajevą. čepajevas ir Furmano
vas priruošė savo kovotojus mūšiui. Atsi
randa disorganizatorių, iš tų, kurie vogė val
stiečių paršus, vieną iš jų Čepajevas nušovė. 
Kovotojai stojo mušin. Baisu, tartum žemė 
dejuoja po baltų kojomis, kaip jie eina, kaip 
puolą; tvarka, dauguma, jėga. tMergina An- 

'na iš kulkasvaidžio juos kerta, raudoni ko
votojai granatomis sumaišo baltųjų oficierių 
pulko jėgas, atmuša. Pasileidžia baltų ka
zokai į ataką, bet prieš juos išjoja čepaje
vo vadovaujami raudoni kovotojai. Balti nu
sigąsta ir traukiasi, čepajevo vadovaujama 
armija užima miestelius, baltų štabą. Ten 
atranda piešinius, kur vaizduojama, kad bal
ti maršuoja, o čepajevas bėga.

Tuom kartu to fronto komandierius drg. 
Frunze pareikalauja Furmanovą į kitą fron
tą. Jis atsisveikina, čepajevas, kuris šaltai 
buvo jį sutikęs^ dabar labai nenori skirtis, 
bet pildo Frunzės prisakymą. Atsisveikina. 
Naujas, karo komisaras buvo sugabus, bet 
kol kas tarpe jo ir čepajevo nėra susigiedo- 
jimo, .viešpatauja šaltumas.

Tuom kartu Čepajevo jėgos pasidalino į 
tris grupes ir pliekė baltuosius, čepajevo 
štabas ir politinis skyrius buvo Lbiščensko 
miestelyje. Baltieji sudarė planus, grioviu 

prasinešė pro Raudonos Armijos dalis, pa
siekė Lbiščensko miestelį naktį, kada čepa
jevo kovotojai miegojo, nudėjo sargus ir už
puolė. čepajeviečiai stojo mūšin, bet jų jėgos 
buvo silpnos, neorganizuotos. Daugelis žuvo 
mūšiuose, kiti pasislėpė pastogėse. Petka nu
šautas. čepajevas, sužeistas, plaukė per 
Uralo upę, o priešai pylė ant jo kulkų lietų. 
Jis, pašautas, žuvo.

Pradžioje baltųjų užpuolimo išsigelbėjo 
Anna,, ji raita pasiekė čepajeviečių frontą ir 
pranešė apie nelaimę. Kutekovui paėmus 
vadovystę, raudonoji raitarija ir kitos dalys 
atsiskubino į Lbiščenską, užklupo baltųjų jė
gas ir jas ten sunaikino.

Tokis tai turinys veikalo “čepajevas”. 
Reikia pasakyti, kad šis Sovietų judis yra , 
daug geriau padarytas, negu visa eilė ge- i 
rųjų judžių pirmiau. Judyje nemažai yra . 
sveiko juoko. Čia juokų formoje atvaizduo- i 
jama ir čepajevo neprasilavinimas, bet 
tuom pat kartu parodoma tas, kad čepaje
vas viską nori žinoti, mokytis, lavintis, čia 
aiškiai matosi, kad baltųjų pusėje technika, 
jėga, planingumas, o raudonųjų kovotojų 
pusėje mokėjimas vesti kovą, sugabumas, 
žinojimas už ką jie kaunasi—suteikia jiems 
pergalės.

“čepajeve” yra labai daug dainų. Dainuo
ja čepajevas, Petka, raudoni kovotojai, 
fronte ir poilsyje. Daugelis dainų taip ir 
stringa savo gražia muzika į žmogaus jaus
mus.

“Čepajevas” pagamintas vadovystėje bro
lių Sergei ir George Vasilevų. Jo priruoši- 
me nemažai darbavosi A. N. Furmanova, 
buvusio komisaro D. Furmanovo žmona. Mū
šių paveikslai, didžiumoje traukti ten pat, 
jų vietose, kas jiems suteikė pilną origina
liškumą. Veikalo pagaminime buvo įtraukta 
nemažai čepajeviečių. Apie jį atsiliepė la
bai užginančiai čepajevo skyriaus kovoto
jai, kurie tik matė, sako, kad tai tikras jų 

.kovų atvaizdavimas.
D. M. š.

Mūsų Chore Didelė Stoka 
Tvarkos

Lawrence Liaudies Choras gyvuoja per il
gus metus. Tačiaus pastaruoju laiku mūsų 
draugai, kurie turėtų rūpintis palaikymu ge
ros tvarkos chore, įneša betvarkę—tai susirin
kimą kokį “nepaprastą” susišaukia tuo laiku, 
kada patys turėtų būti praktikose, ar šiaip 
kur % užsislėpę šnekučiuojasi. Jau daugelis iš 
seniau priklausančių chore jaunuolių pradeda 
pasekti senesnių pavyzdžius—nebeateiti nutar
tu laiku ant pamokų ir šaltai žiūri į chorą.

Pereitame vajuje gauti į chorą nauji nariai 
ateina nutartu laiku, bet kad senieji neateina, 
jie turi sėdėti svetainėj per valandą ir net per 4 
porą valandų ir laukti, kol susirinks gana 
choriečių, kad pradėti pamoką. Tai yra labai 
peiktinas apsileidimas, kurio pasekmės būna 

I tos, kad iš choro eina tnariai ir veda visą cho-' 
1 ra prie pakrikimo. Net ii’ choro mokytojas 

pratinasi to žalingo apsileidimo.
Draugai, kada turi įvykti choro pamokos, 

tada neturime laikyti susirinkimų, bet visi tu- 
i rime būti nutartu laiku choro pamokose. At

ėjus į pamokas, taipgi nereikia* kur pasislėpus 
po pusvalandį ir ilgiau kalbėtis po to, kaip pa
mokos turi prasidėti.

i Tėvai, kurių jaunuoliai dainuoja chore, ra
ginkite juos, kad laiku nueitų į pamokas. Pa- • 
mokos būna laikomos nuo 12 iki 2 vai. kiek
vieną sekmadienį.

Vaidinsime “Spartaką”
Liaudies Choras" nutarė susimokinti didelę 

ir labai gražią- istorinę operetę “Spartaką.” 
Šios operetės suvaidinimųi reikia daug spėkų, 
didelio pasiaukojimo darbui. Bet mes pasiry
žę tą visą išpildyti, ir jei savo pasiryžimą vy- 
kinsim noriai, pasekmės bus puikios.

Tad visi choro nariai ateikite į pamokas. 
Taipgi atsiveskit naujų, narių bei patys darbi
ninkai, darbininkų jaunimas, ateikit ir įsto- 
kit į chorą.

Ypatingai svarbu dabar yra įstoti į chorą 
su pradėjimu mokintis minėtos operetės, nes ši 

• operetė reikalauja didelio skaičiaus lošėjų. O 
laike sekančių pamokų bus dalinamos rolės ir 
prasidės mokinimai dainų ir lošimo.

A. P. t: "

Iš Sietyno Choro Susirinkimo
NEWARK, N. J.—Sietyno Choro metinis 

susirinkimas atsibuvo sausio 13 d. Kaip vi
sada, susirinkimas buvo neskaitlingas. Jeig.u 
nors bent'sykį visi nariai susirinktų, tai būtų 

vienas iš žymiausių atsitikimų istorijoje.
Nežinia, kodėl nariai nesilanko į susirin

kimus. Pamokos būna skaitlingos ir geros. 
Tik pastaruoju laiku mes pritraukėm daug 
vyrų-dainininkų. Choras mokinasi gerai ir 
energingai ir labai retai atsisako dalyvauti 
parengimuose—lietuviškuose ir tarptautiniuo
se- ; . '! "i ?

Choras surengė kokius penkis didelius pa
rengimus per metus, bet galėtų ir turėtų 
veikti daugiau. Jau kelintas metas, kaip 
mes kalbame apie prelekcijas, bet niekuo
met neprisirengiam. Mes turime narių, ku
rie dainuoja darbininkiškas dainas, bet ne
tiki, arba nesupranta jų.

Choras neplatina jokios literatūros, žino
ma, kad tarpe choro yra daug susipatusių, 
nes kitaip mes nebūtume darbininkiškas 
choras.

Prelekcijos būtų labai naudingos. Mes 
galėtume diskusuoti apie dailę, politiką, re
ligiją, ir t. t. Daug jaunuolių eina prie cho
ro del to, kad jų tėvai yra progresyviai ir 
juos ragina, bet neaiškina jiems dalykų.

Kultūriškai choras veikia neblogai. Norė
tų vėl mokintis veikalą, ar operetę, bet sun
ku gauti. Menas turi vieną operetę, bet nėra 
muzikos prie dainų.

Finansiškai, tai jau paskutinė koja nu
lūžo. Jeigu nepadarysim pelno ant’•vaka
rienės, .tai nežinia, kaip mes gyvuosime.

Choro, nauja valdyba susideda iš sekamų 
asmenų: • • .

Organiz.—M. Paukštaitienė,
Pagelbininkė organiz. T. Stočkienė,
Sekretorius—J. Mikionis,
Finansų sekr. — J. Mikšis,
Ficnansų globėjas—A. Kvedera, 
Korespondentė.—O. Stelmokaitė. 

i Nana.

Mes Turim Literatinią Spėką, bet 
Nemokam Jas Sunaudoti
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Sausio 20, ‘-‘Laisvės” name, buvo meninin
kų susirinkimas,. į kurį ir aš buvau pakvies
tas atejti. V. Bovinas, eigoj susirinkimo/ 
padarė neblogą išvadą,'kaip ■ mes turime 
auklėti darbininkiškus menininkus. Jo nuo
monė, kad vmėgėjų grupė ne tik jau tu
rėtų bandymus daryti tada, kada eis lošti 
ant scenos. Jie turėtų susirinkti karts nuo 
karto,, taip kaip daro mūsų chorai, ir lavintis 
iš kokio veikalo, kaip balso skambumo, taip 
gestų ir kitų, teatre reikalingų, veiksmų. 
Aš manau, kad geras sumanymas. Juška ir 
veik linkęs prie tokios nuomonės, kad tas 
būdas išdirbtų daugįau mūsų teatro lošėjų 
Brooklyne ir jo apielinkeje, būt galima duoti 
daugiau vaidinimų.

Tiesa, draugai pasikalbėjo, išsireiškė savo 
nuomones ir paliko patį reikalą ore. Tas 
negerai. Turėtų susidomėti visi menininkai 
čia ant vietos ir tą klausimą apdiskusavus, 
vykinti gyveniman, nes geras sumanymas!

Po pasikalbėjimo, d; J. Nalivaika skaito 
savo veikalą, “Ona ir Rožytė”. Veikąlas, 
kaip jis sako, dar tik juodraštyj. O visgi 
pasirodo, kad tas jo (J. Nalivaikos) juod
raštis gali būt visai geras veikalas. Tiesa, 
dabar jame yra šiek tiek trūkumų ir susi
rinkusieji menininkai ir nemenininkai “Oną 
ir Rožytę” gerai iškedeno, davė v^isokių pa
tarimų ir nuoširdžių patarimų. O kas dar 
gera, kad d. J. Nalivaika, .tuos nurodymus, 
tuos patarimus labai atydon ėmė. Taip ir 
reikia. Verčiau dabar padirbėti ant veikalo, 
o ne tada, kada jau veikalas atspausdintas, 
kritikuoja, spjaudo, kad, vot, sukišom pinigų 
už spausdinimą ir negalime veikalu naudo
tis. ' ■

Tik man tas, J. Nalivaikos, nepatinka, kad 
jis, po kritikos, pasakė: “Draugai, jūs man 
davėte neblogų patarimų, geros kritikos, tai 
po trijų mėnesių galėsime susirinkti ir išnau- 
jo veikalą skaityti.” Kodėl taip ilgai ? Kodėl 
už mėnesio negalima tai padaryti?

M. Puzinas.

Atsakymas Draugui Pašaliniui
Sausio 12^ dienos “L.”, draugas Pašalinis 

rašo straipsnį: “Ne Taip Pagerinsime Vai
dinimus”. Jis kritikuoja mano straipsnį: 
“Kodėl Mūsų Lošiamuose Veikaluose Esti

Philadelphia, Pa.
Organizacijoms—Skubu

Lenino minėjimo mitingo 
• komitetas šaukiasi į visas or-

ganizacijas ir asmenis sugrą
žinti Lenino minėjimo tikie- 
tus, guzikus, rinkliavos blan
kas ir pinigus iki trečiadienio, 
30 sausio (Jan.). Reikalas 
skubus, kadangi tuojau priva

Iš Vilijos Choro VeikimoKlaidų.” Kritikuodamas gi tiesiog sako, kad 
mano rašinėlis perdėm klaidingas. Taigi, pa
žiūrėkim, ar ištikrųjų taip yra, kaip Pašali
nis sako.

Jis bara mane už tai, kam aš sakau, kad 
pirmu sykiu lošiant didelį veikalą įvyksta 
klaidelių ir kad jos sunku išvengti. Taip, 
drauge* įvyksta todėl, kad tik vieną “ar du 
sykius aktoriai jį gauna lošt. Didelį veikalą 
lošiant, kur reikia aktoriam išbūti ant sce
nos apie tris ’valahdas, tai sunku be klaidelių 
apseiti. Kad ne vienas, tai kitas aktorius 
jas padaro. Kad jos reikia vengti, tai aš ne- 
ginčinau . pirma, nei dabaę.į Aš, taip rašyda
mas'norėjau parodyti korespondentams, ko
dėl tos klaidelės įvyksta.

Apie rolių veikale geruipą, tai Pašalihis 
labai klaidingaif'supranta. Jis rašo:

“Draugai, kurie dalyvauja prie veikalų 
ir vaidinimų tupėtų žinoti, kad veikale visos 
rolės geros.”

Taip, drauge Pašalini, geros, nekanda. 
Bet mes visi žinom, kad su viena role gali 
aktorius atsižymėti, o su kita ne. Jeigu 
jums, Pašalini, režisierius duos visada rolę 
prasčiausią, ką yra veikale, tai jūs niekad 
negalėsit atsižymėti ir publika’ manys, kad 
jūs esat prastas aktorius, kad ir jūs būtumėt 
geras. Paimkim pavyzdį iš anglų judamų 
paveikslų: Katrie aktoriai, per pažįstamus 
arba savo gimines, dasimuša prie veikalų 
antgalvinių rolių, tie tampa žvaigždėmis, o 
katrie ne, tai taip ir skursta be garbės ir 
pinigų. O juk reikia žinot, jei jiems duotų 
geras, antgalvines roles, tai jie tuoj pagarsė
tų ir dar gal geriau loštų, negu tie, kuriuos 
jau vadina žvaigždėmis. Taigi dabar tur
būt jau bus aišku draugui Pašaliniui, kad * 
veikale rolės nelygios. . Veikaluose gi estį 
apie ketvertas rolių, kaipo antgalvinių, ge
rų, o kitos prastesnės.

Toliau Pašalinis štai ką rašo:
“Dažnai pasitaiko, kad tie draugai daug 

silpniau suprasta veikalus, vaidinimuš, kurie 
lošia, negu tie, kurie, ‘tik kritikuoja.’ ”

Taip, drauge, tik pasitaiko. Bet reikia ži- . 
not, kad tokiems korespondentams tankiai irgi 
pasitaiko, kad jie nežino, ką jie rašo. IJęžino 
todėl, kad nebūna ant veikalų mokinimosi 
praktikų, nemato, ko ten ’ trūksta ir kas kal
tas. Kartais pasitaiko, kad aktorius prieš lo
šimą apserga’ ir kitas, > užėmęs jo rolę, lošia 
tik keletą dienų pasimokinęs, o korespondem 
tas to nežino ir kritikuoja jo net ir mažas 
klaideles. Taip mums atsitiko, veikalą “Ta- 
mylą” lošiant, su Lakrašo role. Taipgi jūs, 
drauge Pašalini, turit žinot, kad korespon
dentai daug išveja aktorių iš teatralio darbo. 
Daleiskim, mes gaunam naują aktorių, jam 
gi sulošus, jūs jį iškritikuojate ir jis daugiau 
neina lošt. Reiškia, gi jei ne jūs, mes turė
tum daugiau aktorių ir, žinoma, iš jų atsirastų 
ir gabių. Kritikuot reikia, bet .labai reikia 
žinot, kas‘kritikuot ir kaip. Ir pasirodo, kad 
tiems labiau tinka ąprašyt vaidinimus, kurie 
dalyvauja meno darbe, o ne kokiems ten pa
šaliniams korespondentams.

Taipgi draugas Pašalinis nori man priro
dyti, kad pats, nemokėdamas lošti, gali re- 
žisieriauti, mokinti kitus. Tai daugiau, negu 
kad juokas. Režisierius turi būt gabus akto
rius; jis, mokindamas aktorius, netik turi pa
sakyti aktoriui, kas daryt, bet ir pats turi 
įstot į aktoriaus rolę ir parodyti, lošdamas, 
kaip nuduot. Gi anglų profesionalio teatro 
ir judžių režisieriai būtų labai geri aktoriai, jei 
jie užsiimtų tuo darbu, bet kad jie užsiima 
režisieriavimu, tai jų dalykas. Taigi, Paša
lini, nemanyk, kad jie ne aktoriai, suprask, 
jei jie nebūtų 'išsilavinę aktoriškumo, tai nei 
kitus negalėtų mokinti. Su dainų mokytojais 
yra tas pats, jie turi gerai mokėti muziką, 
kad galėtų mokinti dainininkus. • '

Čia jums, drauge Pašalini, daviau keletą 
kirčių atgal ir manau, kad to užteks.

Aš. gi palieku tos nuomonės, kad korespon
dentas, kuris nedalyvauja meno darbe ir ne
žino aktorių sąlygų, kad nesigriebtų kritikuo
ti juos, nes tankiai toks kritikas ne pamokina, 
bet pagadina.

J. Juška.

WATERBURY, Conn.— Vi- . 
lijos Choras laikė savo susi
rinkimą sausio 15 d., 1935. ,J|
Reikia pasakyti, kad į susirin
kimą atsilankė gana skaitlin
gai. vąikinai-jaunuoliai. Bet 
merginos pamiršo susirinkimą. 
Geistina, kad kitu kartu į su
sirinkimą ateitų ir nepatingė- 4
tų ir merginos. ... 4

Iš choro valdybos raporto 
paaiškėjo,1 kad Vilijos Choras - ;•< 
gana skaitlingai dalyvavo lie-, 
tuvių darbininkų parengimuo-, v, 
se. Taip pat dalyvavo ir. 
tarptautiniuose parengimuose,

Choras turėjo keletą paren
gimų, kurie gerai pavyko. Tai 
reiškia, kad choras gauna dau- —« 
giau ir daugiau pritarėjų ir -ti 
pasekėjų, šiuo tarpu choras, 
kad dar daugiau padidinti sa- 
vo jėgas, nutarė padaryti va- 
jų už naujų narių gavimą į ” 
savo eiles. Mat, reikia naujų 
dainininkų į mūsų chorą. Va
jus paskirtas laikyti per tpą • 
mėnesius—nuo pirmos vasarių 
iki 1 gegužės.

Visi choro nariai pasižadė- 
jo gauti naujų narių. Laikę 
vajaus nutarta rengti paskai- 
tas bei prelekcijas ir šaukti J 
įvairius susirinkimus. Toki su-.:;, 
sirjnkimai bus tikslu, kad 
gauti daugiau naujų narių.

Sausio 27 dieną Vilijos Cho- 
ras rengia vaidinimą ir , $0- 
kius. Bus suvaidinta kometfi- * *>■ 
ja “žentai iš Amerikos.” Pa- 
rengimas įvyks Venta Hali, . 
103 Green St. Geistina, kad ne 
tik waterburiečiai, įet ir iš - 
apylinkės draugai dalyvaųtijyT'; 
mūsų parengime. Parengimas * 
prasidės 7 vai. vakaro.

Svarstyta ir. daugiau klausi
mų, kurie liečia darbininkų 
judėjimą ir chorą. Tačiaus 
apie juos šiuo kartu neminė
siu.

Valdyba šiems metams iš- . 
rinkta iš šių draugų: org. L. , 
Žemaitienė, pagelb.—J. Vai
tonis, prot. sekretorium C. 
Strižauskas, f in. sekret. J. ,* 
žemaitis, kasierius J. Strižaus- 
kas, koresp. J. Jasulevičiuš.įr * 
M. Vaitonaitė.

’Siunčiant Vilijos Chorui lai
škus, rašykite:

C. Strižauskas, >
5 Henry St., 

Waterbury, Conn.
Choro Korespond., .... u

M. Vaitonaitė. /

Reikią 4,000 Karinių ’ 
Lėktuvų Amerikai

WASHINGTON. — Jung
tiniu Valstijų orlaivininkyš- M 
tės komisija reikalauja, kad . 
armijai ir laivynui būtu ne
statyta dar 1,500 kariškų 
lėktuvu. Dabar ši Šalis tu- . 
ri 2,500 karo orlaivių. Prą- 
nešama, kad Rooseveltas « 
pritaria tam reikalavimui. . . 
Tuo tarpu Rooseveltienė po
nių konferencijoj nupiepė- - 
jo, būk Amerika “nori” pa- 
naikinti karus.

NUO REDAKCIJOS: Redakcija nesutinka 
su d. J. Juškos visom nuomonėm ir išvadomis. 
Rašinėlį dedame kaipo diskusijinį. Pas mus 

• režisieriavimo ir vaidinimo klausimas yra la
bai žalias. Jį reikia daugiau diskusuoti mūsų 
spaudoje, ir susirinkimuose. • 

lome pagaminti ir išduoti at
skaitą. Likusią medžiagą ir 
pinigus skubinkite šiuo' antra
šu : 46 N. 8th St. ■

Bendras Darb. Org. 
. I 1

Komitetas.
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Į Visus Kauno Darbininkus, Tarnautojus 
Bei Biednuomenę

Savi valdybės mokesčiai protesto susirinkimus prieš 
nepakeliama našta užgulė 17 nr. sąTašo panaikinimą, 
neturtingus miesto gyven- siųskim protesto rezoliuci-
tojus. Siaučiant ekonomi- jas savivaldybei,
niam krizini darbo masių i
skurdas eina didyn, dar la
biau jaučiamas mokesčių ir 
rinkliavų sunkumas, buržu
azijos suverstų darbo ma
sėms. Butų nuoma vis dar 
praryja stambią uždarbio 
dalį ir nepinga. Darbinin
kai, tarnautojai ir biednuo- 
menė gyvena drėgnuose ir 
tamsiuose butuose, negalin
čius užsimokėt nuomą ne
turtingus nuomininkus mė-;
to iš butų. Neturtingų gy-1 . Šalin savivaldybės fašiza- 
ventojų turtas licituojamas cija! .
už mokesčių nemokėjimą, i Šalin mokesčių ėmimas iš 
Bedarbiai, kurių skaičius 
vis didėja, ir jų šeimos 
skursta ir badauja. Tuo 
tarpu buržuazija ir fašistų 
šulai gyvena nepaprastoj 
prabangoj, p niki ausiuose 
butuose ir ]

Balsuokim visi, kaip vie
nas, už darbo masių sąra
šą nr. 17. Parodykim, kad 
mes reikalaujam savo atsto
vų pripažinimą ir nenorim 
būt atstovaujami buržuazi
jos ir jos tarnų. Balsavi
mas už 17 nr. reiškia kovą 
už pigesnius butus, už be
darbių ir biednuomenės šel
pimą, prieš savivaldybės 
mokesčius.

neturtingų miesto gyvento-1 
jų!

Šalin darbininkų, tarnau-.* 
tojų ir biednuomenės mety-( 
mas iš butų ir licitacijos už 
mokesčių nesumokėjimą!

lėbauja darbo Tegyvuoja neturtingų 
masių skurdo sąskaita. Fa- miesto gyventojų sąrašas
šistų burmistrai, jų padėjė
jai ima tūkstantines algas, 
pasisavina “r e p r e zentaci- 
jai” skirtas sumas, . nežiū
rint to, kad miesto reika
lams biudžetas vis karpo
mas. Savivaldybės lėšos, ku
rios išspaudžiamos iš darbo 
masių prakaito centų, va
giamos ir eikvojamos.

17 nr.
T e g y v uoja darbininkų, 

tarnautojų ir ,biednuomenės 
kova už savo reikalus!

Lietuvos Komunistų Par
tijos Kauno Raikomas.

Haverhill, Mass
, Darbininkų išnaudojimas yra

Fašistų valdžia vis sun- 1 labai didelis ir dar vis eina di- 
kina darbo masių padėtį. Ji' dyn. 
atėmė daugeliui neturtingų 
gyyentojų rinkimų teises. 
Namų savininkams spau
džiant buvo panaikintas bu
tų skyrius, ir butų nuomi
ninkai atiduoti visiškai na
mų savininkų sauvalei. Iš . , . lx, . ...
miesto biudžeto išbraukta I "ieko nes

~ .. ~ ! Izni r. rlovl'idovioi xralrln am 50-

gydyt numa-1 ų ir šalies visa turtą. Ne dar-tyti 200 Tūkstančių litų, vi- bininkai kalM> jeigu kas nors iš 
sai likviduotas bedarbių ap- augščiau prisako sunaikinti bo- 
TŪpinimaS ir šelpimas, būtų > velną, gyvulius arba kokį nors 
kolonijos griaunamos, • ir Į kitą šalies turtą, čia kaltė yra 
biednuomenė mėtoma iš jų tų, kas šią šalį valdo. Darbi- 
į gatvę.
daroma nuolaidų, dovano
jama mokesčiai, o kruvina
jam Smetonai, Lietuvos 
darbo masių budeliui, dova
nojamas žemės sklypas ke
lių dešimčių tūkstančių litų 
vertės. Šit kaip fašistai 
šeimininkauja sivivaldybė- 
se.

Draugai darbininkai, tar-

Čionai darbai taip suma
žėjo, ypatingai čeverykų dirb
tuvėse, kaip niekuomet pirmiau. 
Čeverykų dirbtuvės tiktai ke
lios kiek dirba, o kitos visai už
darytos jau virš' dviejų mėne
sių laiko.

Atrodo, .kad darbininkai tame

i kai, o darbdaviai valdo šią šą- 
i lį ir šalies visą turtą. Ne dar-

11 1 ?■' ".i ty'.' -'.2" 1■ ..................

Norwoodo Žinios Kalbės drg. D. M. šolomskas iš 
Brooklyn, dviejose temose: Apie abek 
ną padėtį darbininkų kapitalistinia
me pasaulyje ir Rolė paŠelpinių drau
gysčių. Kaip matote, temos prakal
bų yra svarbios, todėl visi ir visos 
malonėkite atsilankyti.

Komisija.

Brockton, Masstuomet darbininkai dar mažiau, 
visko išpirks ir jeigu dabar ša- •
lyje degina ir naikina gatavą 
turtą, tai toliau naikins dar 
daugiaus, nes kuomet pas dar
bininkus bus mažiau pinigų, tai 
tuomet bus mažiau ir pirkėjų.

Darbininkams yra vienas iš
ėjimas—tai, nenusimušti, b pa
sikelti algas, kad galima būtų 
žmoniškai pragyventi. Reikia 
kovoti ne už algų numušimą, o 
tiktai už valandų sutrumpini
mą. Vienok turėtų būt visiems 
darbininkams aišku, kad pakė
limo darb. algų arba sutrumpi
nimo darbo valandų nereikia 
laukti nė nuo kokių geradarių 
iš Washington©, miesto viršinin
kų, nė unijos (U.S.L.W.U.) 
viršininkų, kurie sėdi Bostone, 
nes tiem unijos viršininkam, 
jeigu ne visiem, tai jųjų dide
lei didžiumai, daugiau niekas 
nerūpi, kaip tiktai gauti sau al- 

O darbininkai tiems uni
jos viršininkams visai neapei
na.

Darbininkai taip iš visų pu
sių prispausti ir be centraiinės 
vadovybės nuo U.S.L.W.U., taip 
padarė skyrių (Locals) susirin
kimuose: įgaliojo'savo atstovus 
ir davė pilną galią veikti, ben
drai su kitų skyrių atstovais 
(Haverjiill District Council). O 
šie atstovai, 15 d. sausio, 1935 

mi., ir padarė tarpe United Shoe 
and Leather Workers Unijos ir 
Shoe Manufacturers Broad of 
Trade sekančią sutartį: nukirs
ti darbininkams algos 12 1Ą 
nuošimčių nuo 21 d. sausio, 
1935 metų, ligi 1 d. liepos, 1935 
metų, žinoma, šiame algų nu
kirtime unijos atstovai nekalti. 
Čia kalti daugiau patys unijos 
nariai, kurie klauso savo prie
šų. !

Sausio 11 d., 1935 m., buvo 
unijos (U.S.L.W.U.) balsavi- 
pias, kad nukirsti 7|Ą nuošim
čius nuo savo algų. Balsavimo 
pasekmės buvo už nukirtimą 
811 balsų, prieš nukirtimą 862 
balsai. Taigi 51 balsas daugiau 
prieš algų kirtimą (narių U.S. 
L.W.U. čionaj yra apie 7,000 
'arba 8,000). O tuom tarpu, 1 
kaip teko sužinoti, jau kelios 
dirbtuvės ir pirmiau pairdavę 
nuo darbininkų algų po 10 nuo
šimčių ir tt.

Sausio 14 d. savo susirinkime 
skūrų pjovėjų (cutters) sky
rius 7-tas padavė sumanymą ! 
nukirsti algas ant 40 riuošim-

Buvo ir daugiau įvairių 
sumanymų, vienok šiuom tar
pu tampa nukirsta darbinin
kams algos ant 121/2 nuošimčių, j 
Nors šis klausimas bus balsuo
jamas unijos narių, 
tiktai" užgyrimas to, 
atstovai padarė.

Čionai matyti du 
lykai: pirmas, ant kiek darbi
ninkai yra atsilikę nuo supra
timo savo klasės reikalų ir ant
ras, kiek dar yra darbo tiem 
darbininkams, kurie jau su
pranta savo klasės reikalus, 
kad pertikrinti tuos darbinin
kus, kurie dar nesupranta, kad 
suprastų ir kovotų už savo <»ir 
už visos darbininkų klasės rei
kalus. Kaip to atsieksime, tai 
bus ne algų, o darbo valandų 
kirtimas ir algų pakėlimas.

Jeigu už 1934 metus Mass, 
valstijoje už įeigas taksų su
mokėta septyni milionai (7,- 
000,000) dolerių daugiau, negu 
už 1933 metus, tai yra žinomas 
daiktas, kad kam nors buvo 
daugiau ir pelno. Tai kocįel gi 
bent dalies to milžiniško pelno 
negalėtų gauti ir darbininkai? 
Juk niekas kitas, kaip tiktai 
darbininkai tuos milžiniškus 
turtus ir sukrovė. Nejaugi to
dėl dabar darbininkam reikėtų 
skursti ir badauti?

Darbininkė.

Du Parengimai, Bet Skir 
tingais Tikslais

Sausio 20 d., Lietuvių svetai
nėj N. A. L. P. Bendrovė tu
rėjo surengus paskaitą temoje 
“Krikščionybė ar Laisvamany- 
bė”. Prelegentu buvo menše
vikas Michelsonas, Maiklo tėvo 
redaktorius. Tai tas pats re
daktorius, kurio Norwoodo il- 
gasai “Maikis”, anais metais 
pasiėmęs kirvį, važiavo į re
dakciją mokinti, kaip korespon
dencijas turi talpinti. Michel- 
sono prelekcija apie laisvania- 
nybę buvo labai paviršutinė ir 
neturinti k 1 asinio-marksistinio 
taškaregio. Daugiaus mėginta 
satyriškai pajuokti tikėjimą, 
negu pamatiniai išaiškinti krik
ščionybės, inkvizicijos baiseny
bes ir pragaištingumą del dar
bininkų klasės ypatingai. Pub
likos atsilankė labai mažai. Sa
ko, kad vietinis klebonėlis tą 
pačią dieną ir tuo patim laiku 
buvo surengęs savo misijas 
del sulaikymo parapijonų, kad 
neitų ant bedievių parengimo. 
Bet kurgi buvo bedieviai ir pu
siau bedieviai? Juk Norwoode; 
apart parapijonų yra ir laisvai 
protaujančių žmonių, apie pora 
šimtų yra bedievių. Bet į šias 
prelekcijas atsilankė tik tarpe 
40 ar 50 ypatų.

Tas aiškiai parodo, kad Nor
woodo publika menševikais ne- 
siinteresuoja ir į jų “pamo
kas” nenori eiti. Tiesa ir tas, 
kad oras buvo prastas, nes sni
go, o svetainė neapšildoma. Ma
ža publika, bet ir ta susitraukus 
į “overkotus” kiurksojo, susi
rinkimas atrodė gana mizernai. 
Paskaitom pirmininkavo Pa- 
karklis.

svetainėje, 
nebuvo geresnis, 
pradėjo lyti, to- 
šlapia, o iš apa- 
nesvietiškas. BetBuržuazijai gi ninkai nedirba ir nieko neturi, 

o dažnai ir dirba ir badauja, 
nes neuždirba, kiek reikia sau 
ant pragyvenimo. Vienok fabri
kantai, .turėdami savo rankose 
spaudą, mokyklas, bažnyčias' ir 
kitas įstaigas, suverčia visą be
darbės kaičią ant darbininkų, 
o ypatingai ant komunistų, nes 
komunistai geriausia už darbi
ninkų reikalus kovoja, nes jog 

v*c4x miu«uW1 , komunistais yra ne kas kitas, 
nautojai bei biednuomenė!' kaiP tiktai patys darbininkai. 
Jūs turit turėt savo atsto-! Tode’> kad atsiekti savo tik- 

slą, fabrikantai per savo virš 
minėtas įstaigas varo agitaciją, 
kad nukapoti darbininkams jau 
ir taip mažas algas. O kol dar
bininkų susipratimas yra ma
žas, arba kitaip sakant, kol ma
žai yra komunistų, tol fabrikan
tams pavyksta darbininkus ap
gauti ir algas nukapoti. Taip ir 
čia buvo. Buvo skleidžiama 
propaganda, būk čionai darbi
ninkai labai daug uždirbą, o fa
brikantams nieko nelieką ir to
dėl negalima esą čionai daryti 
biznio tol, kol darbininkai ne- 
nusimuš sau algas ir nedirbs 
už mažesnes algas. O tuomet tai 
jau būsią darbo labai daug 
(svajonės) \ir visiems būsią ge
rai gyventi ir tt.

Darbininkai turėtų suprasti, 
kad darbininkų algų 
darbų daugiau neduos 
ninku būvio nepagerins, kaip 
tiktai priešingai, dar labiau pa
blogins. Jeigu čionai organi
zuoti darbininkai nusikirs sau 
algas, tai ten, kur darbininkai 
neorganizuoti, ten fabrikantai 
darbininkams nukirs algas tiek, 
kiek fabrikantam patiks. Jeigu 
dabar darbininkai neuždirba 
sau ant pragyvenimo, tai tuo
met tiždirbs dar mažiau. Jeigu 

dabar darbininkai neturi darbo _ _ __
todel, kąd Šalyje perdaug yra Saar 'krašto žadą įstoti į I bininkų parengimuose jų nema- 
visko pridirbta, tai kada bus Francūztį armijos Užsieni-j Įysi. 
darbininkams nukirstos algos, nį Legioną.

vų savivaldybėj, kurie sto
vėtų jūsų interesų sargyboj. 
Jie kovotų už butų nuomos 
reguliavimą, už padengimą 
miesto išlaidų buržuazijos 
lėšomis, už biednuomenės 
gycjymo ir šelpimo praplėti
mą, už uždraudimą mėtyt 
iš butų už nuomos nesumo- 
kėjimą, už plačią butų sta
tybą darbininkams ir bied- 
nuomenei, už bedarbių šel
pimą ir .aprūpinimą.

Štai už ką kovotų Kauno 
darbo masių atstovai, savi
valdybėj, bet fašistinė rin
kimų komisija panaikino 
neturtingų miesto gyvento
jų išstatytą “samdinių ir 
butų nuomininkų sąrašą,” 
kurį pasirašė apie 500 rin
kikų, nes fabrikantų, dva
rininkų, pirklių ir stambių 
namų savininkų “savivaldy
bė” nenori prileist darbo 
masių atstovų savivaldy
bėm

Draugai. N e n u 1 e i skim 
rankų. Jšvystykime pla
čią protesto kampaniją 
prieš mūsų teisių pagrobi
mą, prieš nesiskaitymą su 
mūsų noru būt atstovauja
mi tikrų mūsų reikalų gy
nėjų. Rųoškim mitingus,

čių.

bet tai bus 
ką įgalioti

aiškūs da-

PRANEŠIMAI Iš KITUR
Delegatai, sugrįžę iš Bedar

bių Apdraudos Kongreso Wa
shingtone, išdavė gerus rapor
tus Brotherhood Unijos loka- 
luose, užgirdami visą to kon
greso veikimą kas link bedar
bės apdraudos įstatymo ir pra
vedimo Apdraudos Biliaus II. 
R. 2827.

Sausio 13 d. visi delegatai 
nuo unijų ir nuo organizacijų: 
lietuvių, lenkų ir žydų, atlai- rim daug svarbių reikalų^apsvarsty- 
kė susirinkimą ir nutarė dar 
eiti į organizacijas ir lokalus 
ir reikalauti dar po tris atsto
vus, kad ant vietos varius Be
darbių Apdraudos įstatymą 
pirmyn. Jau 13 lokalų ir apie 
trys organizacijos išrinko po 
tris atstovus ir sausio 20 laikė 
mitingą Brocktone, 
hood Unijos salėj; 
susirinko apie 60. 
čiai diskusuojama 
2827. 
ta šią organizaciją užvardyti 
Brockton Local Unemployment 
Council. v.

Nutarta nupirkti 20 tūks
tančių pašto centinių atviru
čių ir atspausdinti reikalavi
mą, kad mūsų kongresmanas 
darbuotųs del bedarbių ap
draudos įstatymo —už Bilių 
HR 2827. Tokios atvirutės 
bus platinamos dirbtuvėse, 
unijų lokalų mitinguose ir 
draugysčių s u s i r i likimuose. 
Kurie darbininkai dirba, 
tokią atvirutę 
centu 
vardę ir antrašą, pasiųs į Wa- 
shingtoną. Bedarbiams tokios 
atvirutės bus duodamos dy
kai.

ROCHESTER, N. Y.
ALDLD 50 kp. susirinkimas įvyks 

5 d. vasario,, utarninke, 7:30 vai. 
vakaro. Visi nariai m'alonėkite daly
vauti, nes turim daug svarbų reikalų 
apsvarstyti.

Org. J. Evans.

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 141 kp. susirinkimas įvyks 

nedelioj, 27 d. sausio, 928 E. Mo- 
j yamensing Avė. ir 10 W. St. Visi 
draugai malonėkite dalyvaut, nes tu- i 

ti, taipgi bus delegatų, tad atsiveski- 
į te ir naujų narių ir savo draugų iš
girst šių delegatų raportus.

Valdyba.

Broth er- 
Delegatų 

Buvo p la
bilius IIR

Po apkalbėjimo nutar-

uz 
pasimokęs 2 

ir, pasirašę vardą, pa-

GREAT NECK, N. Y.
Dukterų ir Sūnų Pašelpinė Drau

gystė rengia, svarbias prakalbas, ne- 
dėlioj, 27 d. sausio, M. ir H. Saben- 
ko svetainėje, 91 Steamboat Rd., 6:30 
vai. vakaro. Įžanga visiems veltui.

Išrinko Veikimo (Action) 
Komitetą, į kurį įeina vienas 
nuo lokalo arba nuo organi
zacijos. Komitetas tuoj atlai
kė mitingą: išrinko komisiją 
pagaminimui atviručių; nutarė 
eiti į unijos Generalį Boardą 
prašyti finansinės paramos. 
Taipgi nutarė gauti visų 
Brocktono ir Montellos orgą-l 
nizacijų bei draugijų vardus' 
ir antrašus ir išsiuntinėti laiš
kus, reikalaujančius, kad iš
rinktų delegatus, kurie dar
buotųs pravesti bedarbių ap
draudos '’Įstatymą, surengiant 
bedarbių apdraudos reikalams 
didelį masinį mitingą.

i
Šitas Bedarbių Apdraudos 1 

Biliaus “Action” Koin. nutarė i 
laikyti mitingus kas trečiadie-

Tą Patį Vakarą Lenino 
Mirtie^ Paminėjimas

Darbininkų organizacijos su
rengė 11 metų Lenino mirties 
paminėjimą Finų 
Čia oras irgi 
nes iš sniego 
del iš viršaus 
čioš slidumas
publikos susirinko virš pusant
ro šimto, pas'imokėdami po 10 
centų įžangos, čia atmosfera 
buvo visai kitokia, nes svetai
nė užšildyta, įėjęs tuoj aus gali 
viršutinį ploščių pasidėti, čia 
marks'istinė-leninistinė literatū
ra buvo platinama, 8-ta vajandą nį0 vakarą, B. A. C. Hali, 
ir programa prasidėjo, 
žiant finų darbininkų benui. 
Benas savo dalį užbaigė su “In
ternacionalu”, beveik visa 
lika pritarė dainuodama, 
buvo geriausias muzikėlės 
gramos punktas.

T. Rehndele, finų tautos žymi 
solistė, puikiai dainavo. Jau
nieji Pionieriai dainavo ir vaiz
dus rode. LLR Choras daina
vo, bet reikia pripažinti, kad 
mūsų choro dainos nebuvo tin
kamai parinktos del parengimo 
tikslo.

grie-

pub- 
Tai 

pro-

Kaip matome, Brocktone 
del bedarbių apdraudos įsta
tymo pravedimo užimta plati 
darbuotė. Čion įeina daug 
amerikonų.

Šalna.

DIDELIS NUPIGINTAS» j T i . .
Dviejų dolerių vertes knygą

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
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.

WINTJE 
USSR 

(RUSSIA) 
Kainos gana prieinamos 

palyginant su kainom 
Amerikoje.

Del Torgsino Orderių kreipki
tės j banką savo apielinkeje 

arba į autorizuotą agentą.

Torgsin Orderis 
padės jūsų giminėm So
vietų Sąjungoje nusipirkti 
storesnių drabužių, avali
nės, apatinių, maisto ga
minių, prie gaspadinystės 
daiktų, tabakų ir neap- 
skaitomai. daug kitokių 
daiktų vietos ir importuo
tų. Tos dovanos bus du- 
beltai. įvertinamos laike 
ilgos žiemos ten.

OR.GSIH
UMEOAL OEPOEStHTATIVe 

at AMTORG, 261 Fifth Ave., N.Y.

Ką Aukosite “Laisves” Bazarui?
Šiemet Galime Gauti įvairiu Sovietų Produktų, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.
BAZAR AS BUS TRIS DIENAS

24

PENKTADIENI

VASARIO (FEB.)
ŠEŠTADIENĮ

VASARIO (FEB.)
SEKMADIENĮ

VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisves” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.
VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
Įžanga 10 centų ypatai.

Čia

‘te& ‘te?

galionų tikro, šviežio, lie-if 
pų žiedų medaus. J

Žvalgas,

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

kirtimas 
ir darbi-

fI

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

prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.
A. M. KISHON, Aptiekorius Savininkas 7 

8701 JOS CAMPA U A VE., ' DETROIT, MICH.

Daugelio prašymą* gauti 
tikro bičių medaus jau 

f1 išpildėnie. Turime 40

Paryžius. — Nesurasdami 
būdo pragyventi, daugelis 
pabėgusių nuo Hitlerio iš

Kalbėtojas iš Bostono drg. 
Roberts aiškino Lenino- moky
mus del darbininkų klasės. Už
baigė kviesdamas • darbininkus 
stoti į Komunistų Partiją, kai
po Lenino ir visų . darbininkų 
partiją.

Olga Grybas pasakė gražią 
deklamaciją drg. Kirovo atmin
čiai. Finų Jaunuolių kliubas, 
kaipo grupė, gražiai atliko pro
pagandinę grupės poemą. Finų 
Choras uždarė programą, sudai
nuodamas porą dainų.

Pagal oro blogumą, parengi
mas pavyko gražiai. Bet piūsų 
brolįai sklokinįnkai, kaip pasi
rodo, labiau bijosi "revoliucinių 
parengimų, negu kunigužis lais
vamaniškų ^paskaitų. Nei vieno 
pruseikinio nebuvo matyti tame 
Lenino jnirties mįnėjimo paden
gime, taip, kaip ir kituose dar-

LIEPŲ ŽIEDU 
ŠVIEŽIAS t

Už Kvortų 75 centais 
Už Galionų $2.75

Naudokite medų vietoje^ 
cukraus. Nelaukite' PU’-X 
kimui medaus pakol turė-^f 
site šaltį. Naudokite me-?f 

dų, kad neturėtumėt X 
šalčio!' ' X

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu:^*

f 427 LORIMER STREET if 
BROOKLYN, N. Y. f

Brooklyn, N. Y.
KEPAME TIKRĄ LIETUVIŠKĄ DUONĄ 
IR VISORIUS PYRAGUS BEI KEIKSUS

Mes perkame geriausios rūšies miltus—tas reiškia, kad mūsų 
duonoj nėra jokių dažų nei chemikalų. Mūsų duoną valgyda

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

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

r ' j kitus miestus.
* Tel.: Evergreen 8-9538 Sav. V. LUKOŠEVIČIUS.
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LAISVE

Religijos Padėtis So
vietų Sąjungoje

Pagal Visasvictinčs Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS
(Tąsa)

Baudžiamasis būrys, su minimu kunigu- 
žiu priešakyje, siautė po apylinkes su di
džiausiu pasiutimu šaudydamas, karda
mas, gyvus pjaustydamas, mušdamas iki 
mirties, o pridėčku prie to žagindamas 
valstiečių moteris ir dukteris, kurioms 
po to buvo nupjaustomos krūtys. Ir už 
tai minimas kunigužis ir visa eilė jam 
panašių gavo iš Kolčako, kaipo atlygini
mą už “narsumą”, kryžių, — kaipo padė
jėjai intervencijos, kaipo aktyvūs pagel- 
bininkai Kolčako, Denikino, Vrangelio ir 
visų tų didelių ir mažų banditų, kurie 
ketino pasmaugti jauną darbininkų — 
valstiečių respubliką. Kovodamos už pa- 

-Siliuosavimą iš kapitalistinės vergijos, 
milioninės darbininkų ir valstiečių ma
sės visada žiūrėjo į bažnyčią, kaipo į sa
vo amžiną priešą; į dvasiškiją — kaipo į 
ištikimą autokratijos tarną ir į religiją 
—kaipo tolesnį įrankį eksploatavimui ir 
temdymui darbininkų proto, kad leng
viau būtų galima atitraukti juos nuo re
voliucinio judėjimo.

Bažnyčia Rusijoje buvo priaugus prie 
autokratijos, prie dvarininkų—kapitalis
tinio režimo. Tą jų suaugimą niekaip 
negalima buvo išskirti. Tas jų priaugi
mas ir simpatija carizmui liko pas juos 
ir negalėjo nelikti net iki šių dienų. Tas 
veikimas, vedamas prieš socialistinę sta- 
tybą, yra vadovaujamas pačių kunigų ir 
religinių organizacijų arba po religinė
mis skraistėmis įvairių rūšių taip vadi
namų buvusiųjų “ekselencijų.”

Jei prieš revoliuciją Rusijos darbinin
kai priprato matyti bnžnyčią, kaipo 
draugą ir palaikytoją cariškos autokra
tijos, o metuose civilio karo — kada re
voliucijos likimas buvo sprendžiamas 
frontuose—kaipo draugą baltosios armi
jos ir kontr-revoliucijos, tad dabar, ka
da įtempus visas jėgas Sovietinė žemė 
pertvarkė savo ekonomiją ant socialisti
nių principų,—bažnyčia ir religinės or
ganizacijos pasidarė dar aršesni socializ
mo priešai.

VII
Religinis Fanatizmas

(Už kurį taip pat Sovietų valdžia bau
džia.)

1929 metuos, gruodžio mėnesyje, mies
te Saratov įvyko teismiškas procesas

prieš skapų sektą. Jie buvo religinė sek
ta, kuri egzistavo Rusijoje pirm revoliu
cijos. Apeigų laiku savo pasekėjuszir 
klausytojus mokindavo' apie būtiną rei
kalą išskapyti. Tą būtinybę jie įrodinė
davo pagal paragrafus biblijos ir evan
gelijos. 1929 metuos Saratovo miesto ad
ministracija buvo informuota, kad vieti
nių skapų lyderiai įtemptai verbuoja 
naujus narius į savo sektą ir pirm visko 
įtraukia žmones, ekonominiai nuo jų pri
klausančius. Prisidedantiems prie jų 
sektos, jie prižadėdavo visokiariopą ge
rovę ir net dalį savo turto, bet už tai pir
ma reikalaudavo neatbūtinos operacijos 
—išskapymo. Delei tokio fanatizmo sa- 
ratoviški skapų vadai buvo patraukti tei- 
smiškon atsakomybėn. Reikalinga paste
bėti, kad minimosios sektos vadai papra
stai buvo pasiturinti žmonės, štai jie 
yra: Evdokimas turėjo 8 karves, 3 ark
lius, 2 kumeles, 30 avių, 12 jaunų karvių 
ir kitokį turtą; Sevirev turėjo 7 karves, 
2 arkliu, 2 kumeles, 13 avių ir t. t. Šios 
aplinkybės tuo labiau padėdavo prisivi
lioti jiems tamsuolius ir silpnavalius 
žmones, prižadant busimuosius turtus ir 
tokiu būdu išpjaudavo jų lytinius orga- . 
nūs. Areštas ir teismas prieš minimos 
sektos viršininkus , išgelbėjo keturius 
žmones, kuriuos 1 jiems buvo pasisekę 
prikalbėti ir kurie laukė greitos pasi
bjaurėtinos barbariškos operacijos.

13-1-1930 metuos, Leningrade taip pat 
įvyko teismas prieš tos pačios sektos va- 
•dus, kurie išimtinai buvo iš buvusiųjų 
komercistų ir milionierių. Taip, vienas iš 
vadų, Lomonosov, prieš karą turėjo ban
kinę kontorą su milionine apyvarta, o po 
spalių revoliucijos turėjo didelę krautu
vę. Kiti aktyvieji skapų sektos agentai, 
Petrov, Bazilov, prieš revoliuciją buvo' 
stambūs pirkliai, o laike civilio karo da
lyvavo baltųjų armijoj, kariaudami, su 
ginklu rankoje, prieš Sovietų galią. Ket
virtas vadas, Aleksėjev, prieš revoliuci
ją turėjo pinigų keitimo kontorą ir 
brangakmenių krautuvę. Be to, buvo vi
sa eilė kitų skapiškų vadų, kurie praeity
je buvo užtektinai turtingi. Ir štai Le
ningrado skapų organizacijoje buvo su
sispietę ne tik senojo režimo likučiai, bet 
jų pastangom buvo įtraukta ir darbi
ninkų.

[klausimus; kurie jums yra 
svarbūs, neaiškūs arba norė
tum gauti atsakymą. Klausi
mai, žinoma, turi liesti darbi
ninkų klasės gyvenimą, judėji- 

’ mą, kovas, reikalus, apie kapi
talizmą, ap’ie Sovietų Sąjungą, 
komunistinį judėjimą, darbo 
unijas, šiaip visokias organiza
cijas ir draugijas.

Kurie mokate rašyti, tuos 
Klausimus surašykite ant po- 
pieros ir priduosite prasidė
jus mokyklai sausio 28 d. O 
kurie nemokate rašyti, galė
site ten pat ant vietos žodžiu 
pastatyti savo klausimus. 
Svarbu, kad išanksto apie juos 
pagalvotumėte. Galite kiek
vienas nors ir po dešimts klau
simų turėti.

Drg. Bimba, turėdamas tuos 
visus klausimus ant rankų pra
džioje mokyklos, galės taip 
vesti savo pamokas, kad į juos 
visus būtų atsakyta. Tuo bū
du tos pamokos bus daug iš-

i našesnės, kuomet bus surištos 
su tais klausimais, kurie suka 
galvas mokyklą lankančių 
draugų.

Jaunuoliai taip pat privalo, 
priruošti savo klausimus ir 
priduoti d. Bimbai pačioj pir
mutinėj mokyklos dienoje.

• O virš visko, visi draugai ir 
draugės, užsiregistravę ir ne
užsiregistravę, pribūkite į pa
mokas ir pribūkite laiku. Pra-

Į dėkime mokyklą tikrai ener- 
i gingai, entuziastiškai, taip, 
i kaip pridera susipratusiems 
mainieriams.

Beje, nesupraskite, kad šias ’• į nuliui nereuy kiycii Liiav i^icqn»u amu.pamokas galės lankyti tiktai ' RW->,pO has been hsiięd to the undersigned 
x u to soil beer and wine at retail under Section
vyrai. Taip pat yra karštai 
raginamos draugės moterys 
dalyvauti šioj mokykloj. Ne-

(Daugiau bus)

Wilkes Barre, Pa I kilsuojami labai svarbūs klau-1 nizacijos, spauda ir bendras 
i simai ir jie daug ką galės išr 

______  j mokti apie darbininkų klasės
Labai Svarbus Pranešimas Į reikalus.
J Wilkes-Barre atvažiuoja, 

d. A. Bimba,, iš Brooklyn, N. j 
Y., ''specialiai vesti tarpsavi-Į 
nio lavinimosi mokyklas. Kaip 
jau žinoma, suorganizuota dvi 
mokyklos—suaugusių ir jau
nuolių. Suaugusių mokykla 
bus vedama lietuvių kalboje, 
o jaunuolių mokykla anglų 
kalboje. Mokyklos prasidės šį 
pirmadienį, sausio 28 d. ir tę-i 
sis visą savaitę, iki vasario 3 J 
dienos. Tai yra, bus šešios pa
mokos.

Pagal d. Bimbos planą, mo-! 
kyklos bus vedama prelekcijųi 
ir diskusijų formoje. Tai bus ■ 
tikrai savitarpinio lavinimosi i 
pamokos.

Kiek šau žinoma, į suaugu-1 
šių mokyklą yra užsiregistra-1 
vę net 66 draugai bei drau-į 
gės. Tai graži gr upė koVin-: Kokios Bus Prelekcijos ir 
gų darbininkų. Tik reikia, | Diskusijos? ' «
kad visi išpildytų savo pasi-[ Kaip jau sakėme, bus šešios 
žadėjimą ir ateitų į pamokas. 
Taip pat ir tie, kurie dar nėra 
užsiegistravę, gali ateiti į mo
kyklą ir ją lankyti, ant vietos 
užsiregistruojant. Visi, drau
gai ir draugės, per tą vieną

Kur ir Kada Susirinkti?
Kaip jau buvo pranešta, 

' visos pamokos įvyks Darbinin
kų Centre, 325. East Market 
St., Wilkes-Barre, Pa.

Suaugusių pamokos veikiau- 
i šia turės įvykti dviem atve
jais, mat, yra labai daug.drau
gų, kurie yra bedarbiai if to
dėl galės mokyklą lankyti die
nomis. Bet yra tokių, kurie 
dirba ir tiktai vakarais galės 

i lankyti mokyklą.
Todėl visi, kurie nedirbate, 

J būtinai susirinkite pirmadie
nį, 10 valandą ryte. O Ku
rie dirbate, ateikite į Darbi
ninkų Centrą vakare.

Visi jaunuoliai būkite Dar- 
I bininkų Centre taip pat vaka- 
I re.

paihokos. Lietuvių kalboje 
bus duodamos prelekcijos ir 
diskusuojami • sekami klausi
mai .

1.
■ linti, 

savaitę atidėkite kitus reikalus [ti už bedarbių apdraudą? 
į šalį ir kasdien lankykite pa
mokas. Juk tokios progos kaip jose veikti? 
prasilavinti mes dar nesame 
turėję. Todėl pasinaudokime. | žlugti ir kaip darbininkai jį 

Jaunuolių yra užsiregistra-i sunaikins ?
vę mažiau. Bet visQ tėvų ir j 
motinų pareiga savo paaugu- nistų Partija 
sius sūnus ir dukteris paragin- revoliucijos ir po revoliucijos? 
ti lankyti mokyklą. Bus dis-

Bedarbe, kaip ją praša- 
kodel mums reikia kovo-

2. Kas yra darbo unijos ii’

3. Kode! kapitalizmas turės

4. Kodėl reikalinga Komu- 
šiandien, laike

5. Lietuvių darbininkų orga-

frontas.
6. Kuriuo keliu turi eiti 

Amerikos lietuviai darbininkai 
ir ką žada komunizmas?

'Jaunuolių Mokykloj Bus Dis- 
kusuojami Sekami Klausimai:

1. Fascism, war danger and 
youth.

2. The trade union move
ment and youth.

3. Unemployment, struggle 
for unemployment and social 
insurance, and the working 
class youth.

4. What is the future of the 
American youth?

5. What does Cummunism 
offer to the American youth ?

6. The Young Communist 
League, other youth move
ments and struggles.

Pagalvokite, Prisirengkite
Visi lietuviškų pamokų lan

kytojai, kurie turite, pasiskai
tykite Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
išleistą brošiūrą: Bedarbė ii* 

Visuotinas Kapitalizmo Krizis. 
Šioj brošiūroj gausite geros 
medžiagos diskusijoms. t

Kodėl reikia išanksto prisi
rengti? Todėl, kad mes turi
me tik šešias dienas ir neno
rime nė valandos laiko praleis
ti veltui, Kuomet Susirinksi
me pirmadienį, sutvarkę bė
gamus mokyklos reikalus, tuo- 
jaus pradėsime .prelekciją ir 
diskusijas.

Dar vienas labai svarbus 
dalykas? Drg. Bimba štai ko 
nori nuo visų mokinių: Pri
sirengkite statyti ir iškelti

ir apielinkės kuopoms naujeny
bė, nes tai bus pirmas orga
nizacijos seimas, laikomas už 
310 mylių nuo Pittsburgho. O 
delegaciją mūsų apskričio kuo
pos stengsis pasiųsti skaitlingą, 
nes tai yra labai svarbus įvykis 
dviejų metų laikotarpyj. Tad 
šioj konferencijoj bus svarsto
ma būdai, kaip pasekmingiau ir 
pigiau Pittsburgho kuopoms 
bus galima pasiųsti skaitlingą 
delegaciją.

3. Nes šioj konferencijoj bus 
renkama APLA 1 apskričio 
1935 metų veikiantis komitetas.

Todėl . APLA.
klausančios 
sitraukę iš 
priežasčių, 
delegatus į

Taipgi
čiant delegatus, suteikti 
mandatus ir užsimokėkite 
les į apskritį nuo nario 
centus.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

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.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) ‘

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

gruodžio mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet,, Graham & Manhattan Avės.

HYMAN BERGER,
• SAVININKAS

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

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

nfianęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonai: Bell—Oregon 5136 

Keystone—Main 1417

Pirmos klases anglis, geriausios

Prista
Prašome

įsitėmyti adresą ir telefoną.
1 detonuokite: Evergreen 7-1661

MINES1LEN1NĄ NEW 
ERSE Y VALSTIJOJE

kuopos, pri- 
ir kurios buvote pa- 
apskričio delei tų 
stengkitės atsiųsti 
šią konferenciją.

neužmirškite, siun- 
j iems 
duok- 
po 5

Geo. Urbonas, 
APLA I Apsk., organizatorius.

Saūsio 26, Cliffside, Dar
bininkų Centre, 8 yal. vakare.

Sausio 26, Union City, 
Italian Cooperative Center, 
24th ir Summit Ave., 8 vai. v.

Sausio 27, Bayonne, Ope
ra House, 26th St. ir Ave. C, 
8 vai. vakaro.

Vasario 1, Jersey City, Po
lish Community Center, Grove 
St. ir Bargen, 8 vai. vakaro.

Pagerbkite Lenino atmintį 
ir skaitlingai dalyvaukite jū
sų kolonijos mitinge.

. Visuose šiuose mitinguose 
bus rodoma garsus Sovietų ju- 
dis “Trys Dainos Apie Leni
ną.” Rengėjai.

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
ma. Taipgi at- 
maliavojū įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kam p. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby given that License No. 
RL-8339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of tne Alcoholic Beverage 
Control Law at 713 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY JURIS
713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW-1115 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic BeVcrage Control Law 
at 4002 8th Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

DOMINICK DELLAPERUTO
4002 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.

132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 568 Kingston Ave., Blough of Brooklyn, 
County of Kings,' to v~ ------- -—1 —
premises.

ANTHONY.
(KINGSTON

be ’ consumed on the

DAPRINO 
TAVERN)

Brooklyn, N. Y.užmirškite, draugės moterys. ,568 Kingston_Ave.,

Neatsilikite nuo savo draugu 'NOTICE is hereby given that License No. 
c , TV-11004 has been issued to the undersigned 

] to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1828 
Nostrand, Ave., Borough of Brooklyn, County 

. of Kings, to be consumed off the premises.
EDWARD von KAMPEN

1828 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

I NOTICE is hereby given that License No. 
, A-10993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1081 
Lenox Road, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

I LENA GADAS
1081 Lenox Road Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7825 has been issued to the undersigned | 

I to sell beer at retail under Section 76 of < 
the Alcoholic Beverage 'Control Law at 217 | 
Irving Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN EIMER
(IRVING REST, BAR & GRILL) 

217 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

vyrų. Parodykite, kad jums 
taip pat 'Tūpi gyvenimas ir jo 
reikalai, kaip ir vyrams.

Mokyklos Komisija.

A.P.LA. REIKALAI
Augščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje Pirmo Ap
skričio 8-ta metinė konferen
cija yra šaukiama sekmadienį, 
vasario 24 d., 1935i, 1 vai. po 
pietų, LMD. name, 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa.

Ši konferencija bus daug 
svarbesnė ir įvairesnė už per
eitas metines konferencijas:

1. Nes kaip apskričiai, taip 
Centro Komitetas dar niekados 
visoj APLA istorijoj tiek daug 
nesidarbavo už gavimą naujų 
narių į draugiją, kiek pereitais, 
1934 metais.

2. Nes APLA. seimas turės 
įvykti sekančią vasarą Wilkes- 
Barre, Pa. Tai bus Pittsburgho

I to sell beer

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą

1324-30 Lincoln-Liberty
Building

Broad ir Chesnut,
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

S Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems, pašarvoti dovanai.

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

> * 
wra

|Z ill | Atviri kojų skauduliai, Gatankš-
Į Į gi Į J I I ĮJ Įj čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-

■ * B mafizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas) Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitus 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. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė 
. A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legahskas svoris.
tome greit į jūsų namus.

arba užeikite pasikalbėti į ofisą
Kampas Union Ave. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių 
, Vedybinių

1st. 1892

J Daimontai
Laikrodėliai

Brangakmenai
perkame seną auksą
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NEW YORKO IR APIEIJNKES ŽINIOS
New Yorko Rašytojai 
Gelbės Streikieriams

New Yorke darbininkiški 
taip pažangūs rašytojai pasi
sakė, kad jie gelbės Ohrbachs 
darbininkams streike. Jau

Labai Svarbios Prakalbos 
Nedėlioję Great Necke

Sausio 27 d., 1935, Dukterų 
ir Sūnų Pašaipinė Draugystė, 
rengia prakalbas M. and H.

, . , Sabenko Svetainėje ,91 .Steam-antras mėnuo, kaip Ohrbachs Į)Oaį’ pv(| 
darbininkai ir darbininkes, 
kovoja prieš nepakenčiamas1 
sąlygas ir už organizavimosi 
teises. Kompanija pavarė ke
lis darbininkus ir darbininkes

• iš darbo todėl, kad jie unijoj darbininkų į a p i t alistiniame 
velkėj Kiti darbininkai pa-' pasauiyje. Kaip matote> temos

ir

Great Neck, N. Y.
Draugės ir Draugai: šios 

prakalbos bus labai svarbios, 
511 nes kalbėtojas kalbės dviejose 

temose: Role pašalpinių drau
gysčių ir apie abelną padėtį

veikė.
skelbė streiką, reikalaudami,' prakaIbų yra labai 
kad ją draugai būtų priimti todel maIongkite visi ir 
atgal, kad būtų pagerintos są- .
lygos, bet kompanija nepasi- kaifoas 
duoda, prisikvietė policijos ii\ 
kovingus darbininkus ir dar-! Kalbės 
bininkes areštuoja. Bet darbi- Brooklyn, 
ninku kovos ūpas geras ir jie 
drąsiai kovoja. Ohrbach krau-

prakalbų yra labai svarbios, 
---------- — visos 

atsilankyti į viršminėtas pra-

D. M. Šolomskas iš

visiems veltui.Įžanga
Pradžia 6:30 vai. vakaro.

tuvė yra prie Union Square, į Užkviečia visus D. ir S. Pa- 
New Yorke. šalp. Draugystės Komisija.

Priglaudė 7,000 Benamių Prasti Tai Žaislai

Iškilmingas Vakarėlis Kearney Bus Koncertas, Te-
Ryt East New Yorke įvyks- aĮras j į. Praįajįog 
aman’iic! vokorolic KvhllHA 7ta smagus vakarėlis, Kyburio 

svetainėje, 950 Jamaica Ave. 
(važiuokit Jamaica eleviterio 
traukiniais, išlipant ant Cyp-i 
ress Mills stoties). Bus duo
dama skani vakarienė, laike 
kurios Merginų Ensemblis pa-į 
linksmins dainomis, drg. Kli- 
miūtė savo maloniu balseliu 
dainuos solo, drg. C. Kwarren 
pagrajys ’vargonų armonika,; 
dg. Juozas Martišauskas pa
sakys porą monologų ir gal 
vienas kitas draugas pasakysi 
trumpą prakalbėję.

Vakarienei vietą galima už- 
sisakyt “Laisvėje”.

Pradžia vakarienes 6 vai. 
vakare.

Po to bus šokiai, griežiant 
smagiai orkestrai.

Tikimės, jog draugai pa
rems šį vakarėlį ir skaitlingai 
atsilankys.

Kviečia Komisija.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 
136 kuopa -rengia labai gerą 
parengimą. Tai bus koncer
tas, teatras, šokiai ir prakal
bos. Įvyks šeštadienį, 26 d. 
sausio, 7 :30 vai. vakare, Ame
rikos Lietuvių Polit. Kliubo 

! svetainėje, 134 Schuyler Ave., i
Kearney, N. J.

| Bus gerų dainininkų, Siety
no Choras, iš Newarko, pers
tatys trumpą vaizdelį, šokiams 
grieš labai gera orkestrą. 
Prakalbą sakys draugas D. M. 
Šolomskas, iš Brboklyno. Įžan
ga yra tiktai 25 centai ypatai. 
Ateikite visi ir visoš.

Kviečia Rengėjai.

> i

Išplėskime Didelį Veikimą už 
Bedarbės H. R. 2827 Biliy j
Šalyje yra tarpe 16 ir 17 

milionų darbininkų be darbo. 
Jie ir jų šeimynos dideliame' 
varge. Washingtone atsibu
vęs darbininkų kongresas be-1 
darbėš ir socialės apdraudos 
klausimu vienbalsiai užgyrė 
H* R. 2827 bilių, kuris dabar 
yra šalies kongrese. Visos dar-į 
bjninkų organizacijos privalo 
išplėsti savo veikimą už jį.. 
Kiekviena organizacija priva-! 
1q priimti rezoliuciją už II. R. 
2827 bilių, taipgi prisidėti 
prie atatinkamo. komiteto vei
kimui.

Trumpos Žinutės

Ponas S. H. Hove, vyriau- Tėvai nupirko Edwardui jRllOskltCS Į Jailll. Pdren^l!T!<Į
sias New Yorke šalpos di-į Whitehurst, 10 metų berniu- 
rektorius, sako, kad užėjus kui, pusėtiną šautuvą. Jis nu- 
šalčiams ir sniegams jie virš, ėjo į svečius pas M. Meuli, 
7,000 benamių vyrų ir mote-''147—18 229th St., New Yor- 
rų priglaudė, suteikiant nak^ke. M. Meulienė pradėjo loš- 
vynes, maisto .ir drabužių, ti vagies rolę, o berniukas nu- 
Tam net panaudojo 17th Re- tvėrė šautuvą ir demonstravo, 
giment Armory, kur papras- kaip jis vagius šautų, tuom 
tai atsibūna ristynės. Visgi to-i kartu paspaudė gaiduką ir 
kis baisus bedarbių ir bena-; Meulienei iššovė dešinę akį. 
mių skaičius nedaro jokios Berniukas yra sulaikytas kvo- 
garbės New Yorko viršinin-! timui. Prasti žaislams gink- 
kams. Darbininkų pareiga, lai, o dar prastesnis Meulienės 
pasmarkinti kovą už H. R.; buvo vagių “lošis”. 
2827 bilių, kuris yra įneštas ----------------
kongresan bedarbių ir socia
lės apdraudos reikalais.

Matykite “Spartaką”
Graikų darbininku teatralė 
upė ruošia suvaidinti labai 
arbuwtorinj veikalą “Spar

takas”, iš Romos viešpatavi
mo laikų.
sekmadienį, 27 d. sausio. 8
vai. vakare, svetainė 306 52nd
St; New Yorke. įžanga į šį b^s‘p^alpą’ lUsocialę "dar-

Kalbės H. Benjamin
šeštadienį, 26 d. sausio, 

2:30 vai. po pietų, Labor 
Temple. 242 E. 14th St., New 

į Yorke bus labai svarbios pra
kalbos. Kalbės draugas Her
bert Benjamin, sekretorius 
komiteto veikimui už H. R.

Vaidinimas įvyks 2827 bilių. Drg. Benjamin iš-

Iš priežasties sniegų du 
traukiniai Central New Jersey 
Co. susikūlė. H. Seip užmuš
tas ir daug sužeista.

aiškins, kokie yra darbininkų 
uždaviniai kovoje už bedar-

parengimą 
tai ypatai. 
darbininkų 
dėjimui.

Lošėjų grupė suorganizuota 
12 metų tam atgal. Dabar ji 
yra didelė, turi savo mando
linų orkestrą iš 20 žmonių. 
“Spartaką” jie 
daugiau, kaip 50 kartų, ne 
vien New Yorke, bet keliauda
mi ir po kitas kolonijas. Atei
kite visi!

bus tiktai 45 cen-' 
Pelnas skiriamas 

revoliuciniam ju-

bininkų apdraudą. Ateikite 
visi.

Paliuosavo 118 “Gemblerių”
Policija padarė “raidus” 

naktiniu kliubų ir buvo sučiu
pus 118 asmenų, kurie kalti
nami gembleriavimu. Daugiau
siai sučiupo 170 E. 116th St., 
New Yorke, kliube. Bet paskui 
policijos viršininkai pasitarė ir 
visus juos paliuosavo be jokios 
bausmės.

Bus Svarbios Prakalbos
Bus labai svarbios prakal

bos temoje: “Pobūdis Kapita
listinio Krizio.” Jos įvyks sek
madienį, 27 d. sausio, 3 vai. 
po pietų^ St. Nicholas Palace, 
69 W. 66th St., New Yorke. 
Rengia bendrai darbininkų or
ganizacijos. Kalbės anglas kal
bėtojas John Strachey. Visi 
dalyvaukite.

Sudegė Bedarbio Kūdikis
Ketvirtadienį prasidėio gai

sras bedarbių name 208 Boe- 
rum St., Brooklyne. ir sudegė 

vaidino jau' 3 metų berniukas Gerad Skid
more. Tėvas yra bedarbis ir 
buvo išėjęs darbo jieškoti, o 
motina su 5 vaikais, kurių di
džiausias 6 metų buvo namie. 
Vienas vaikutis atbėgo ir pra
nešė motinai, kad jų namas 

i dega. Motina du vaikučius iš
nešė ant gavės, o trys buvo 
pasilikę name. Kada ji norė
jo grįžti ir likusius išnešti, tai 
liepsna pastojo jai kelia. At
bėgęs kaimynas W. Ferota 
įbėgo ir dvi apdegusias mer
gaites išnėšė, kurios paimtos į 
ligoninę, bet berniuką jau ne
galėjo niekas išgelbėti, ten jis 
ir sudegė.

šeštadienį, 2 d. vasario, - 7 
vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook- 
lyne, bus labai .geras parengi
mas. Jį rengia Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo jaunuo
lių 200 kuopa. Tai bus taip 
vadinamas “vagių balius”, ku
riame daug bus įvairumo, šo
kiams grieš gera orkeštra. 
Visi ir visos ruoškitės, atmin
kite, kad balius bus kitą su- 
bata. v

Moteris Persidūrė Peiliu
Delmanai, gyvenanti 426 

W. 45th St., New Yorke, susi
pyko. Kada moteris parėjo, 
Dorothy Delman, 26 metų 
amžiaus, nuo kaimynų, tai 
jos vyras pradėjo jai išmetinė
ti, kam ji eina pas tą kai 
ną. Tada moteris tvėrė pei- City, buvo 
lį ir susivarė sau į krūtinę.' Ji 
paimta į ligoninę ir yra be są
monės, o vyrą policija kaman
tinėja.

Graikų Darbininkų Kliubas
Graikai' darbininkai užlaiko 

savo kliūbą ant 8th Avė ir W. 
25th St., New Yorke. Ant pir
mo augšto yra gerai įtaisyta 
valgykla. Ant antro augšto 
yra graži svetainė, koridoriuje 
yra išpieštas didelis “Sparta
ko” paveikslas, kuris vaizduo-1 
ja gladiatorių kovas. Kitame 
kambaryje yra Lenino, Stali- vištai pririšo notą. Jo sūnus,

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaškutykla
(Barber Shop)

(taisyta pagal naujausią madą; pa-1 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas,. atliekamas sulyg kiekvieno
| pageidavimą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra kviečiami atsilan-! 
kyti į šią naują vietą, susipažinti ir Į 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’UP TO DATE 
BARBER SHOP

Su vasario 6 diena New 
Yorko universitetas suteiks 
ryšių su orlaivininkystės lavi
nimosi mokykla suaugusiems, 
norintiems prasilavinti.

A. Falmore, 65 metų am
žiaus, 1327 E/Slth St., Broo
klyn, atrastas ant gatves už
pustytas ir negyvas. Spėja
ma, kad jis eidamas parpuolė 
ir užšalo.

Virš 3,000 darbininkų Na
tional Biscuit Co. laikė susi
rinkimą Stuyvesant 
mokykloje ir nutarė 
laikytis streiko lauke.

High 
tvirtai

Traukinys, vaikščiojantis
kaimy-’j-arpe Cortland St. ir Jersey

> apsistojęs. šeši 
žmonės pritroško ir buvo pa
imti į ligoninę. Sako, kad vis 
tai sniego priežastis pakenku
si elektros stočiai, iš kurios 
gaunama jėga.

no ir kitų revoliucinių 
ninku vadų paveikslai, 
kų darbininkų kliubas 
na nemažą rolę darbininkų 
judėjime. Kliubas turi apie 
500 narių ir energingai daly
vauja darbininkų kovose.

darbi- 
Grai- 
vaidi-

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE 
Brooklyn, N. Y.

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius' kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

£

Namų patarnavimo keltuvų 
darbininkai reikalauja, kad 
į metus alga siektų nemažiau 
$1,500.

George Thacher, 47 . metų 
amžiaus, Bergenfield, N. J.,' 
nuėjo į namą ir gazu užsitroš- 
kino^ Bet pirm to jis vienai

16 metų, bešerdamas vištas 
pamatė kokį tai popierį, su
gavo ją, atsirišo ir rado nu
rodymą, kad jo tėvas nusižu
dė ir kur jis yra.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerkles
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

nuo
nuo

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD 
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbour 3424

šeštadienis, Sausio 26, 1935

BROOKLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJA I
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Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARčIUKAI

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street,

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

<t>

<!>

<♦>

<♦>

<!>

<!>

<!>

<!>
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LAIDOTUVIŲ. DIREKTORIUS
Išbalzamuoja irliidoja numirusius 
ant visokių kapinių; parsamdo au
tomobilius ir 
krikštynoms ir paBivažinėjimdmš

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y.

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 ,

kupetas vepelijęms, 
r pasivažinėjimams

mai, Gerklės. Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų ir kitos Vyrų ir Moterų li
gos; o jeigu turite kokį negerumą, 
kurio nesuprantate, su pasitikėjime, 
ateikite pas Dr. Zins.
X-Spinduliai, Kraujo Tyrimai, Se

rumu ir Čiepų Išmirkštimai.

Ligos- Gydomos
Gydoma Odos 

Išbėrimai,t Krau
jo Nesveikumai, 
Nervų . Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
žarnų ir Mėšla- 
žamės Ligos. A- 

7 b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveik avi-

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, jog jis atsidaro savo ofisą .

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

Dr. J. S. MISEVIČIUS
270 BERRY STREET

VALANDOS:
12—2 p. p.
6—8 vakare

Tel. Evergreen 8-8707

Dr. JOHN WALUK
161 NO; 6th STREET

VALANDOS:
8—10 ryte
1—2 p. p.
6—8 vak. 

šventadieniais susitarus 
Tel. Evergreen 8-9229

Dr. ED. W. ŽUKAUSKAS
1114 FOSTER AVENUE

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

Tel. Mansfield 6-8787

DR. JOHN C. PETERS 
(PETRAUSKAS) ■> i

65-80 GRAND AVENUE 
f - , ' ( MASRETH, N. Y. , , J

VALANDOS:
1—2 p p. .
6—8, Vak.

Išskiriant Ketvirtadienius 
.ir Sdkjnadienius.

« Tel. Juniper 5-4488

nr. A. PETRIKĄ ‘ ‘
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th ST.

.VALANDOS:
*7 L • 9—^12 ryte 

1—8 vakare
Penktadieniais uždaryta

Tėl. Evergreen 7-9105

Dr. BLADAS K. VENCIUS
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

499 GRAND ST.

VALANDOS:
9—12 ryte
2—8 vakare

Tel. Stagg 2-0706
Namų, Republic 9-3040

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

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

P. BIELIAUŠKĄS 
‘ 8831 76th Street, Woodhaven, N. Y.

j > Tel.: Foxcroft 9r6901 ,

“Daily Worker” Reikalauja j 
Dieną 100 Platintoją

Kapitalistinė spauda veda 
pasiutusią propagandą prieš 
komunistus ir Sovietų Sąjun
gą. Jų tikslas pasmarkinti 
reakcijos puolimą. Darbininkai 
tą turi atremti. “.Daily Wor- 
keris” atsišaukia į visus dar
bininkus ir darbininkes, kad 

; 100 darbininkų būtų kiekvię- 
I na vakarą' “Daily • Workerio”

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 patarriauja balsama- 
viriiu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
, ‘ ' i ) , ' A

Parsamdo automobilius šer- 
menimrf, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Saukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.
"..................................................................................................................................................-■■■■■

Reikalavo $150,000
White Plains mieste ilgai 

ėjo teismas. Ira .Bollman, 36 
metų amžiaus, iš Mt. Kisco 
buvo apskundus G. H. Covey 
ir jo sūnų ant $150,000. Ji 
reikalavo tos sumos už sužei
dimą, nes minimi turčiai už
važiavo ant moters ir ją labai į 

(sužalojo. Po ilgo teismo pri- - 
saikinti teisėjai priteisė, kad' utinėje, ktirie imtųsi platinti 

. . Į "i 1 onf vian bomnn TCi zilrxri on n a

Sergančių Vyry ir Motery 
Chroniškos

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA 
Graborius (Undertaker)Bus Didelės Ristynes

Pirmadienį, 28 d. sausio, 8 
i vai. vakare. Madison Square!
Gardene, 50th St. ir 8th Avė., 
New Yorke, įvyks labai svar
bios ristynės. Jim Londos, pa
saulio čampionas, risis su finu 
milžinu H. Fields. Fields yra 6 
pėdų ir 4 colių augščio, sve
ria 230 svarų. Londos yra 5 
pėdų ir 9 colių augščio ir sve
ria 195 svarus. Trys firmos 
iš Pietų Amerikos už Londos 
eina lažyboms ir deda $50,- 
000. ■ I !

Prie to risis lenkas Vladek 
Zbyszko su graiku Georgeus, 
Dusek ir Lutze. Risis Karolis 
Požėla, A. Bisignano, rusas 
Vanka železniak. H. Jakobs, 
D. Shikat ir Tor Johnson. Tai
gi matote, kad šios ristynės 
bus vienos iš didžiausių šį se- 

[zoną. Dalyvaukite

Covey sumokėtų tai moterei 
$24,000. •

i jį ant visų kampų. Kiekvienas 
darbininkas įvertins to svar
bą. Po darbo, vakare, atsi
kreipkite į “Daily Workerio” 
raštipę, 35 E. 12th St,, New 
Yorke< šiam iški mingam dar
bui. F

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

Salės del Balių, Koncertų, Ban- 
kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siai^ įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel.į Stagg 3847

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu Šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamy kainą 

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Jau Žuvo 33 Žmonės
Iš priežasties didelio pri

vertimo sniego ir šalčio New 
Yorke jau 33 žmonės rado 
mirti. Daugelis bedarbių ir 
benamių užšalo, kiti apguldi- 
nėja policijos stotis ir prie
glaudos vietas. Daugelį jų 
miesto ponai pakinkė darban 
valyti 'sniegą.

IŠ priežasties gilaus sniego 
daug buvo nelaimių su auto
mobiliais.

Darb. Šaukiasi Pageltos
Tarptautinis Darbininkų ‘ 

Apsigynimas gavo iš New ] 
Yorko kalėjimo laiškus nuo ; 
kovingų darbininkų Anthony į. 
Toreno ir Nicholas, kurie ra-į 
gina visus darbininkus a p si-1 
jungti aplinkui Tarptautinį ( 
Darbininkų Apsigynimą ir ko
voti už politinius kalinius. 
Kaip žinome, reakcija vis dau
giau auga ir kovingesnius dar-, 
bininkus grūda į kalėjimus.’ 
Mūsų pareiga pasmarkinti vei
kimą ir išlaisvinti mūsų drau
gus ir drauges iš kalėjimų.

PRAŠYKITE

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

skite 60c. šiuo antrašu:
THE BRET-O-COL LAB.

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs atlaikysite ; siuntinį.

Prieinamos Kainos •
Sąlygos pagal jūsų išgalę

Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si N. Y. d

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

New York
Valandos—9 A. M. ifci 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki -4 P. M.




