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Labor Defender už

V asar j—Jdomus.
Daug Žinių Apie Lietuvą.
Račkausko Jubilėjus.
Susišmugeliavę Jie!

Rašo R. M.

V

Labor Defender” už vasa
rio menesį, kaip mums prane
ša, bus nepaprastai įdomus. 
Jame tilps ištisa brošiūra—il
gokas ir išsamus straipsnis 
apie Ispaniją — pastarąjį dar
bininkų ir valstiečių sukilimą. 
Prie jo bus atatinkamos ilius
tracijos. Greta to, tilps W. 
Z. Fosterio straipsnis apie J. 
B. McNamara, sėdintį San 
Quentin kalėjime; John How
ard Lawson straipsnis—apie 
Ašarų Salą.” įsigykite šį žur
nalą, kuomet jis bus pardavi
nėjamas.

- šeštadienio “Laisvėj” d. K. 
iš So. Bostono klausia, ar vis
kas gerai su tais iš 
riuos Prūseika per 
vadina “draugais”, 
gaiš” jis vadina

NEGAUDAMI PAŠALPOS, MOTINA IR 
SŪNUS NUŠOVĖ DU VALDININKĖLIU;

IR PATYS SUSITARDAMI NUSIŽUDĖ
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Reikalauja Panaikinti Įstatą Chicago, in. — Bedar- 
prieš Evdmjes Mok,n,,
NASHVILLE, Tenn. — atimta pašalpa. Simus, bai- 

Cecil Anderson, valstijos gęs Chicagos Universitete 
seimo atstovas, įnešė panai- mokslą,—paliegėlis, sužalo- 
kint įstatymą, kuriuom už- tas per kūdikių paralyžių; 
draudžiama dėstyti mokyk- motina 54 metų amžiaus, 
lose evoliuciją. O evoliuci- Abudu be duonos kąsnio, 
ja yra mokymas, kad augs- kreipėsi šian ir ten, bet pa- 
tesni augalai ir gyviai laip- gelbos nerado.
sniškai išsivystė iš pačių že- Nors pas juos atėjo pa
iniausių. siuntinys iš šelpimo biuro,

mūsų, ku- 
prakalbas 
O “drau- 
Browderj,

Jeskevičiutę, Siurbą, mane,— 
kuomet kitus mūsų draugus 
tik “bimbiniais”. Nieko blo
go, drauge K. Tas parodo 
nieką daugiau, kaip tiktai to 
žmogaus susimaišymą. Mes 
jam galime atsakyti, tačiaus,! C. Anderson yra jauniau- bet nieko nežadėjo. Už tai 
d. Kapsuko žodžiais, kad mes si as Tennessee valstijos sei- 
senai nesame jo draugais!

Tūli žmonės mums dažnai 
kadaise primesdavo, būk “Lai
svėje” permažai telpa žinių ir 
straipsnių apie Lietuvą. Na, 
šiemet jie negalės del to 
rūgot, kadangi apie Lietuvą 
straipsnių ir žinių turime la-| 
bai daug. Dar keletas gerų 
straipsnių tuo klausimu lau
kia savo eilės. O d. Gamtos 
Sūnus parašė ilgus savo gyve
nimo Lietuvoj įspūdžius, ku
rie jau suredaguoti ir greitu 
laiku pradėsime spausdinti.

_______ mą,

mo narys, išviso tik 22 metų 
amžiaus, buvęs Vanderbilt 
Universiteto studentas. Jis 
sako, kad uždraudimas evo
liucijos mokslo toj valstijoj 
sukėlė prieš ją pajuoką vi
soj šalyj.

liko nušautas.
' Po to motina ir sūnus, pa- i 

siėmę revolverius, nueina į | 
raštinę Illinois • Emergency! 
Relief Komisijos, 54-581 
West Chicago Ave ir imaI 
pyškinti, mirtinai pašauda-' 
mi viršininkę Caroliną Wal- i 
lace ir sužeisdami direkto-1 
rių N. Nielseną ir vyriausią 
stenografę.Amerika Prisidėsianli

Prie Pasaulinio Teismo'nn?±uts^t^innžbb^t

WASHINGTON. — Sena-' gyvenimą. Todėl sūnus čia

1930

s r. . j
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EACH FIGURE REPRESENTS ONE MŪUON PERSONS 65 YEARS OF AGE AND OVER

Rooseveltas nori apgauti senus žmones, šis pa
veikslas parodo, kad 1930 metais Jungt. Valstijose 
buvo 6,500,0CĮ0 žmonių, kurie turėjo 65 ar daugiau 
metų amžiaus. Kongresui valdžia siūlo priimti įsta
tymą, kuris tiems seniems žmonėms mokėtų po $15 
pensijos per menesį ir pradėtų mokėti tiktai nuo 
1942 metų. Bet Darbininkų Apdraudos Bilius H. 
R. 2827 reikalauja, kad seniems, kaip ir bedarbiams, 
būtų tuojaus mokama po $10 savaitėje.

Mirė Sovietų Vadas
Valerian Kuibyšev

sukietėjimo mirė sausio 25 
r 

narys Politinio Biuro, Ko- 
Centro 

kad norint Amerikai | nusišauna. • • v /i ’ Komiteto ir pirmininkas 
V. K. Račkauskas (Karolis prisidėti prie Pasaulinio Jiedu buvo nariai kadaise vįsos Sovietų Sąjungos

Vairas) šiemet švenčia < savo Teismo spręsti_ nesusiprati- i'Sr.u,? Žmonių,; Komisarų< Tarybos.-
jubilejų—30 metų sukaktį se- 
vo literatinio darbo. “Lietu
vos žinios” atatinkamai išgar
bina Račkauską, bet pamiršta 
pridėti jo paskutinį pasirody
mą — atsidūrimą savo “tėvy
nės” cypėn.

Niekas neužginčija Račkau
sko gabumų, kaipo literato, 
bet kiekvienas, žinąs jo politi-

ŽUVO 46 ŽMONES LAIVO “MOHAWK” 
NELAIMEJE-PER KRIMINALI WARD 
LAIVŲ KOMPANIJOS APSILEIDIMĄ

ti

Austrijos Fašistai Užgrobė 
34,000 Laikraščiu, Knygeliu

VIENA. — Pereitais me
tais fašistu valdžia suėmė 
34 tūkstančius slaptų prieš- 
valdiškų knygučių ir laik
raščių. Už tokios literatū
ros skleidimą baudžia ne 

! mažiau kaip vienais metais i kalėjimo. >
Areštuota dar 20 socialis

tų ir komunistų. Nužiūrė
ta, kad jie darė prisirengi
mus paminėt metines su
kaktuves nuo pernykščio re
voliucinio darbininkų sukili
mo vasario 12 d.

i NEW YORK. — Į miesto 
lavonyną suvęžtą 34 lavonai 
žmonių, kurie prigėrė, nur 
skendus laivui “Mohawk.” 
Nesuranda dar dvylikos, bu
vusių tame laive. Bet jie. 
yra tikrai žuvę. Vis tai per 
piktadarišką apšilę idimą 
Ward laivų kompanijos, ku
riai “Mohawk” priklausė; • i 
Laivo mašinerija buvo nusi
dėvėjusi ir ųetaisoma. Vai-, 
ravimo aparatas buvo taip 
sugedęs, kad negalima buvo 
laivo valdyti.

“Mohawk” nepajėgė pasi
sukti iš kelio, kuomet arti
nosi įsibėgėjęs tavoriniš

, Norvegijos laivas “Talis
man,” kuris todėl, dūrė savo 
pirmagaliu ir prakirto di
delę skylę “Mohawko” šone. 
Sužeistas laivas greit ir nu-

ŠAUKIA 8,000 STIKLO
DARBININKŲ STREIKĄ

I PITTSBURGH, Pa. XT
Stiklo Darbininkų Unija, sk®nd° JroJe> New Jersey

MASKVA.- Nuo širdies,Bus iškilmingap palaidotas V'pakraštyj
ViofoiimA vmvn aoncjin T? Ailrcsfm P i

į nutarta ir patiems užbaigt Valerian Kuibyšev
WASHINGTON.. — Sena-įgyvemmą. Todėl sūnūs čia

.torius Norris davė sumany- ;Pa^,nušauna motiną ir pats munjstų Partijos

iciomu opi ncouoųjį dii- Z - i i ■ 1 . • 1 'Z.
mams tarp įvairių šalių, tai parbloškė dabartinis krizis.

Rooseveltas Vienatinis Bijosi Naujo Austrų
baton rouge.—šiol Bosas $4,880,000,000

Louisianos valstijos sostinėj j WASHINGTON. _  Susi-

du trečdaliai senatorių tu-
retų pritarti prezidentui c .-v n-« c n į
Rooseveltui. Bet senatas ‘5UKlllmas Pnes >’®n- Lon3?
47 balsais prieš 37 atmetė 
Norriso pasiūlymą. Vadina
si, užteks paprastos senato'senatorius Huey Long buvo 
didžiumos pritarimo, kad įvedęs savo diktatūrą. Bet 
Jungtinės Valstijos prisidė- dabar jam bekalbant per ra- 

nę praeitį, labai prastai į tą tų pde Pasaulinio Teismo, 
žmogų žiūri, kaipo nepastovė-- ---------- ---------
Ij. kaipo perdidelj grašiagau-j JĮ J R „ ^mkimaS 
dį. Savais laikais, atsimm- * T
kim, Račkauskas buvo “sočia- BERLYNAS. — Hitlerio 
listas” ir tai tas žmogus, kuris valdžios finansai kritiškai 
vertė lietuvių kalbon Bebelio susmukę; todėl jis ketina 
veikalą “Moteris ir Socializ- išleisti valstybės paskolos 
mas.” Viso, sakoma, Račkaus- bonus ant biliono markių, 
kas parašęs arba išvertęs apie 
40 įvairių knygų, bei brošiū
rų. '

Daugiausiai Račkauskas su- 
siterliojo su Lietuvos “Atsta
tymo Bendrove”, kuriai jis Še
rus pardavinėjo.
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Raudonojoj Aikštėj.

Komunistų Internaciona
lo Pildantysis Komitetas iš
reiškė gilų pasigailėjimą de- , , . . .V. ..v .
lei mirties drg Kuibyševo, dytojal1 ^pripažins unijos žuvo 134 žmones, irgi per

• v • • z-m*7 • 1V* nonolmlc H o vninin Iro m oL inc» n nei Iru rti n
vieno 18 žymiausių Sovietų 
Sąjungos vadų. 

1. r
-i 1 i.:?:..-?-'.-a

Darbo Federacijos, pereitą1 Pereitais metais tos pa- 
penktadienį nusprendė tuo- čios Ward kompanijos lai- 
jaus streikuoti, jeigu sam- vo “Morro Castle” gaisre

I
ir nepakels darbininkam ai- jos apsileidimą.
«°nAA ^trvk-nv iŠeiSią VirŠ i “Mohawk” buvo apie .10—j 
8,000 darbininkų, genum0 Jq paPstaty. VI

mas lėšavo $2,000,000. Kom-
Saužudystčs Per Naujus Metus panjja geraį juomi pasipel-

DafkJninlni ŠIAULIAI.. Naujų metų ir dabar dar gaus milib*. |J^DlIlįllKQ □liKJBniO aieno. nusišovė Tyla persi na dolerių apdraudos.
VIENA. — Austrijos Vai- šovg Tamošauskas ir Kijaus-I 

I 

•i

kas. kurie tač:a'us, ligoninėje 
sveiksta. Kuršėnų valsčiuje, 
Paukšteliu kaime, nusižudė A. 
A. Varkalis, 28 metų amžiaus, 
nusišaudamas karišku šautu
vu.

i vieną “krūvą jis' demagog' h. jimas daUgina
giskai sumaišo ir hitlerinių-,
kus, kuriuos vadina “mirti-1 - - - - - - - -
nais priešais.” Tačiaus kan- xi i • n ii , 
cleris šušniggas yra davęs OlUDl DI. naUpimanilO

I Pasiaiškinimai Teisme

būrė rooseveltiški kongres- džios vicę-kancleris Štur
manai 329 balsais prieš 78 hemberg . nusigandęs, kad 
nutarė, kad $4,880,000,000, vasario ihenesį komunistai 
skiriamų pašalpiniams dar- ir socialistai gali vėl stoti į 

PilTečiaY ^ams’ ^ūtų palikti vienam ginkluotą kovą del fašišti- 
’ Rooseveltui š e i mininkauti nio režimo nuvertimo. Bet i 

kaip jis nori, be jokių var
žymų. Trims ir pusei milio- 
nų bedarbių Rooseveltas ža
da iš tų pinigų viešus dar
bus; o šešis milionus “ne
tinkamų darbui” bedarbių 
jis nusprendė palikti be jo
kios valdiškos pašalpos iš 
Washingtono. Bet dar pen
kiems milionams ir tinkamų 
darbui bedarbių neteks nei 

Utinių Valstijų valdžia 1933 piniginės pašalpos nei keti
ni. davė statyti karo laivus namų viešųjų darbų.
ne toms kompanijoms, ku- Tuose darbuose, nagai

dio, 200 piliečių, ginkluotų 
šautuvais, užpuolė teismo 
rūmą ir užvaldė. ______ _
vadinami “ s k v ė rdyleriai” 
pasirengę iššluot laukan fa
šistinio senatoriaus Longo 
teisėjus iš visų teismų mies
te.

Tai būsianti patriotiška,’ e
i v i • i — i Vaidininkai Karo Laivy la, uz kurią mokes nedau-| 
giau kaip 4 ir pusę nuošim
čio palūkanų.

Statybos Šmugelyje
WASHINGTON.— Jung-

atviriems hitlerininkams.
FLEMINGTON, N. J. —

--------  daugiau bijo akis.parodyti. Ki-;
Šių žodžių rašytojas gyveno ti, su geresnėm akim, čia te

pąs Miką Petrauską (South 
Bostone), kuomet Račkaus
kas atsibaladojo iš New Yor- 
ko pardavinėti minėtos, ben-

begyvena, bet nekaip jaučiasi
Beje, 1 
tuvoje jau ]
Tokiu, rodosi, , buvo

tūli, kaip girdėjom. Lie- rį°? būtų atlikusios . darbą Roosevelto planą,- turės būt 
pateko kalėjiman.. PJgiau lygiai gerai; Uai- Į mokama, mažiau, negu duo-

> ponas VU statymas. buvo pavestas ^ : ,prįvaįigki samdytojai
droves i šėrus i Ten jis padare | Strazdas, buvęs valnaraisieįis, kitoms kompanijoms; su ku- darhmipkams. P a š alpinių Amerikai, tai gal bus lei

i

C • i • r 1- n .Teisiamas už Lindberghų□OVICtai UŽU6S BODUS I vaiko pavogimą ir nužudy- n -J • -12 A •! -o mą, B. R. Hauptmann išsi- Pardavineh Amerikoj.’ žada to, ką jis sakė poiici-
WASHINGTON. — Jeigu

Sovietai susitars su Jung-, 
tinėmis Valstijomis^ del ca-J 
rištinių ir kerenskinių sko-

Automobilių Darbinin
kai Atmeta Kodeksą

Sutartį
WASHINGTON. — Am- 

erikos Darbo Federacija 
jau atmeta Roosevelto ko- 
jdeksą delei automobilių dar
bininkų. Sako, kodeksas ir 
jo vykdymas vadovybėje, 
Dr. Leo Wolmano pasunki
no darbininkams sąlygas ir 
pagelbėjo samdytojams su- 
drūtinti kompaniškas unijė- 
les. Bet juk ta kodeksą už-' 
korė darbininkams patys 
Darbo Federacijos vadai, 
kurie tuomi sulaužė kylantį 
visuotiną streiką automobi
lių pramonėje. Ir dabar 
|tik pačių darbininku nasi-

t

laurencietis ir dar kitokis.gerai .pinigo. Pats, Mikas 
Petrauskąs įkišo, (neatsimenu, 
kiek). Kiti sandariečiai be
veik visi buvo apšluostyti. Kibo a 
ir prie manęs, bet kuomet Pet- tai karštos propagandos, kuri ~ ____________
rauskas pakuždėjo, kad esu koki dešimts su viršum metų politikierius Tuos dalykus 
“raudonukas”, tai atležo/šian- atgal buvo vedama Amerikoj, dabar neva tyrineja tam ti^į- 
dien, beabejo visi, kūne se- laike gerbūvio Toji propa- kra senatori komisija. • 
rus pirko kremtasi nagus. Toki ganda apsuko galvas visiems: 
apie Račkausko jubilėjų pras- net ir tokį “mokslo vyrą”, # t ___
tai manys—prasčiau turbūt ir kaip Grigaitis, pasigavo ir jis tonui L. Bardo; buvusiam Ras. 
už mus.

riomis’buvo susitarę aūgšti ^arRu - alga; t- ano t Roosevel- s^a šalyj parduot tam 
šalies valdininkai. Jęms, to- į0, neturėk ioūt Ididesnė .kaip Ųkrą. daugį sovietinių bo-

r„ijai New Yorke, kuomet bu
vo areštuotas. Jo atsaky
muose yra 306 prieštaravi
mai. Bet, 'girdi, “policija 
mane taip mušė ta kankino,!
kad aš nežinojau ką sakąs.” Ipiktinimas ir bruzdėjimas

Tardytojas Wilentz da- priverčia Greeną ir kitus 
Federacijos vadus atsimestiTa pralobtai© manija, be- del, .‘buvo- daug permokėta. !$50 u-per mėnesį -o mažesnė ®auti už bonus pinigai bar teisme privertė Haupt- nuo kodekso Sutarties

> k zxl "ts. a *4 X 4- z-l n ' va va v» r* C'l______________ J___ _  _ _  X ~ 1 J „ _ _ --------- X- - _ JI — ______* z-. — 1 X J N... daugiausia būtų naudojami manną prisipažint, kad jis 
' Daugelis k o n g r ešnurnų sko!ų. rpikajui. Apie tokių Vokietijoj padarė bent du 
‘saukė- qTai hitlerizmas!” ■ nLJ lsJeinimą išsitarė So- piešimus ir uzpuldineio mo- 

protestuodami prieš tokios ,‘,S^un;os.. a“b?*ad,°‘ iteris> idantJas apiplėšti.
' milžiniškos sumos pinigų

Ypač tenka raitytis Clin- pervedimą į Roosevelto ran

abejo, paėjo iš tos nepapras- Suprantama, kad jos. “pate- ^aJės būti 
+ p-„ tarnaVUSiUS ( jojUS

| pradėjo organizuoti bei rem- 
-----  !ti visokias bendroves ('Chiniios 

politnių priešų nelai- aliejaus šaltinių bendrovę, kil
tame, kad jie labai jolo-binuolo, etc).
Kiek čia tokių san- esą gudriausi ir sumaniausi, tai 
bei socialistų vadų ( kodėl gi negalį pasiimt iš žmo-

prezidentui New Yorko Lai-,

rius Al. Trojanovski Wash-1 Klausinėjamas, kaip jis, 
.ingtone.- gavo pinigus, kuriais buvo
i Caristinės ir kerenskinės apmokėta už Lindberghų 
Rusijos skolos nėra SoVie- vaiko “sugrąžinimą,” Kaup

ti visokias bendroves (Chinijos vų Statymo Korporacijos, n p0Lyjn:0 Didelis Ežeras tams privalomos; bet jie su- tmannas atsakė, kad juos 
aliejaus šaltinių bendrovę, ku- Į daugelį klausimų jis’visai ... tiktu kelintą ju dalį ątsitai- “radęs savo klozete”’, kur
jolo-binvolo. etc). Jie manė nea.tsako.^ Jis naudojasi MARKS, Miss. ■—Iš Mis- jeigu tas hutų naudin- jam pinigus palikęs kailių 
esą gudriausi ir sumaniausi, tai konstitucine “teise” nesą- sissippi upės. potvinio susi- jra sovietinei prekybai ir biznierius Isidor Fisch, 

kyti to, kas galėtų būt prieš, darė 40 mylių, ilgio ir virš pramonei.

Mūsų 
mė yra 
godūs, 
dariečių 
rasi, kurie nebūtų vienaip ar nių šimtinių. O žmonės tuomet 
kitaip sukišę nagus į kokį nors pinigu dar turėjo, 
šmugėliško pobūdžio biznį!. Dabar tas viskas nekaip .
Šiandien, beabejo, jiems ne- atsičiaųdi ir tokiam p. Grigai- d°, Skiriamo
smagu. Tūli jų (kaip Račr čįui. Jis. daro viską, kad svie- '
kauskas, Karūža, ir kt.) iš- tas tai pamirštų, bet kur jis vo
sinešdino “krajun” ir čionai tau pamirš! $9'

Isidor Fisch, 
Hauptmanno draugas, kuris 

Roosevelto valdžia leido Paskui. suSr!Ž0 Vokietijon 
■ f ir mirė.

J Bet tas 'aiškinimasis nei- 
”vertės” bonų parduoti ^iek nepataiso Hauptman- 
Jungtinėse Valstijose. *

jį panaudota. .20 mylių pločio ■ ežeras, ku-
Vien iš viešųjų darbų fon- ris apsėmė trijų; pavietų da-

i “bedarbiams lis. Per potvinį desėtkai Fin Ii a n d i j a i $10,000,000. 
pagelbėti,” tais metais bu-1 žmonių žuvo. Vanduo nu-1 

i karo laivams išleista' nešė • užtvankas, kurios lė* 
$238,000,000.- : šavo milionus dolerių. * nui dalyko.

Sutartis buvo išsibaigus 
linu tryš mėnesiai atgal, bet 
tie vadai ją dar trims mė
nesiams prailgino. Kuo
met dabar vasario 3 d. ir 
prailginimas išsibaigia, tai 
vadai drąsiai prašneko. Au
tomobilių darbininkai turi 
organizuotis kovai ir sau
gotis nauios pardavystčs iš 
tų škurninkų pusės. > - -

Washington.
renciįa delei karų priežas
čių ir jų pašalinimo prizmė 
rezoliuciją, kad šalies vai 
džia mažintų karines išlai 
das

Konfė-

•»?
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Hitleris Džiaugiasi Pil-

išvien su Hitleriu rengiasi

kad Pild. Taryba' neturėjo' kitos išeities? Netekome dar Vieno
Seno Bolševiko

Komitetas.

Pittsfield, Mass.

I • cv o LCii x tonu v f io x vi av. x ii
važiavimas, kur dalyvauja mininkas- Petrovas,' perstatyda-

se-

drg. KuibiŠevas buvo darb5’ ko! bu.s jvykinti ko 
mumzmo idealai.

New Haven, Conn.

ir

kuris

Dėlei Lietuvių Visuotino Suvažiavimo

bet 
jo

mas kalbėtoją, pareiškė: Kal
bėtojas pasakos savo įspūdžius 
apie Sovietų Rusiją, todėl pub-

tų būti spaudoje apie prisi
rengimą prie suvažiavimo.

rovą. Dabar žiauri 
pakirto 
Kuibiševui.

Subatoj, 12 sausio, vietiniai 
f ašistuo j antie j i (bažnytini ai) 
rusai rengė prakalbas kokiam 
ten Peškov, iš New Yorko. Pir-

Bus Svarbus Mitingaš- 
Diskusijos

Kiekvienam darbininkui 
darbininkei, taipgi studen
tams, profesionalam ir kitiem 
svarbus mitingas įvyks ketvir
tadienį, sausio 31, 8 vai. vaka
ro, Montowese Hall, 210 

St., New Haven,
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16 TEN EYCK STREET, BROOKLYN, NEW' YORK

deėn, Minne’sotos atstovą, ir 
yra paremtas per senatorių 
Long ir kongresmaną Conne
ry.

Mitinge kalbės ir vietiniai 
delegatai, kurie atstovavo 
kongrese New Haveno organi
zacijas. Mitingą rengia New 
Haveno Veikimo Komitetas už 
Bedarbių ir Socialę Apdrau- 
dą. Visuomenė kviečiama da
lyvauti. t
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Kas taip pat Atsako už Tuos'SLA 
Senų Ponų Darbus?

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje pre
zidentus ponas Bagočius įgąijįai apver
kia finansinę padėtį tos organizacijos. 

’ Savo apgailestavimams užima ištisas ke
turias špaltas “Tėvynės” sausio 25 d. lai
doj. Jisai teisina Pild. Tarybą už nutari
mą pakelti duokles į pašalpos lėšų fon-

Bagočius nebūtų Bagočius, jeigu jisai 
begėdiškai neveidmainiautų. Drįsta jis 
sakyti, kad jis ir kiti Pild. Taryboj na- 
riai baisiai nenorėję duokles pakelti. 
Šaukia Bagočius: “Nieks faip nebuvo 
priešingas uždėtu tuos penktukus na
riams... kaip aš. Ir jeigu būtų buvusi 
kokia nors išeitis, aš būčiau iki paskuti
niam kovojęs prieš bent kokį nors mo
kesčių pakėlimą.”

Bagočius žino, kad jis per akis netei
sybę rašo, bet rašo ir tiek. Jis puikiai 
žino, kad buvo kita išeitis, bet Pild. Ta
ryba jos nepanaudojo. Buvo išeitis, bu
vo galima apsieiti be duoklių pakėlimo, 
numušant viršininkų algas, nustojant 
eikvoti tūkstančius dolerių kelionėms ir 
sugaištims, sustojant tąsyti po teismą 
LDS narius Worcesteryje, atimant iš 
Grigaičio “Antrojo Skridimo” $500 ir tt. 
Bet Bagočius tyli apie šitą išeitį — tyli, 
kaip oisteris. Jis mano, kad jis apgaus 
nanus ir iuos nuramins. Jis mano, kad 
SLA Bariai; gyvena be galvų ir nemato 
to baisaus jų pinigų eikvojimo per Cent- 
aio ponus.

Pasiskaityk, ponas Bagočiau, “Tėvy
nėj” sausio 18 d. trečio bertainio atskai
tą. Ten surasi, kad per tris mėnesius- 
kelionėms, sugaištims, visokiems “įvai
riems išmokėjimams” išleista apie 
$12,000, kurių mažiausia du trečdaliai 
buvo galima sutaupyti. Tose atskaito
se rasi tokius sebūklus, kad tu pats, 
verkdamas, žinoma, pasiėmei $213.22 
kelionėms ir sugaištims, $100 už pabu- 
vimą konstitucijos taisymo komisijos 
nariu, vienu sykiu savo pagelbininkui 
paėmei $40, kitu sykiu $90, o dar sau 
paėmei $38! Iš viso, vadinasi, per 3 mė
nesius pasiėmei iš išlaidų fondo net 
$481.22! Žinoma, čia neįskaitoma jūsų 
alga.

Matote, kur eina SLA išlaidų fondo pi
nigai. Tai ką reiškia jūsų verksmas,

Sausio 18 d. “Tėvynėje” Bagočius kal
bėjo apie senosios Pild. Tarybos griekus. 
Bondsų esą pirkta už $607,251, bet jų 
vertė šiandien tesiekia $462,602. SLA 
turi $144,649 nuostolių! Dauguma pini
gų buvę sukišta į “konstitucijos neleis
tinus bondsus.” Su morgičiais ta pati 
bėda. Forklozuojama morgičių net už 
$200,000. Geri tėvynainiai, kurie SLA 
melžė ir ėmė iš jo paskolas, organizaciją 
begėdiškai apgavo. Sako Bagočius: Jie 
“rinko randąs, nieko netaisė, nemokėjo 
taksų, nemokėjo už vandenį, nemokėjo 
Susivienijimui ir pagaliau mums prime
tė: Pasiimkite apleistą, praskolintą, iš
čiulptą nuosavybę.” ,

Viskas, kas pasakyta, yra kruvina tie
sa. Bet ar tas pats Bagočius, Grigaitis, 
Gugis ir- yi$a menševikų familija nepri
sidėjo prie tų 'senųjų SLA ponų darbe
lių? Taip, prisidėjo, t Jie'irgi lygiai ima 
moralę atsakonlybę už tas baisias skriau
das,- padarytas SLA nariams darbinin
kams. Per visą tų ponų viešpatavimo 
laiką Grigaičiai, Bagočiai, Gugiai galvas 
guldė už juos, padėjo jiems terorizuoti 
eilinius narius, kurie bandė pasipriešin
ti, policijos pagelba išmušė laukan dau
gumą SLA Chicagos seimo delegatų, kad 
nepaleisti organizacijos vadelių iš ponų 
rankų, kad tik tiems patiems ponams 
pasilikti prie organizacijos iždo. Šitaip 
buvo. Šitokia yra istorija. SLA nariai ne
turėtų užmiršti šitos istorijos ir Grigai- 
čių-Bagočių rolės joje.

Įdomu ir štai kas. Iš SLA finansinės 
atskaitos matome, kad per tris mėnesius 
įplaukos viršijo išlaidas tiktai apie 
$3,000 dolerių. Tuo tarpu Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimo, daug mažesnės or
ganizacijos, per vieną bertainį įplaukos 
viršijo išlaidas ant apie $10,000!

Nauji Valdžios Žygiai prieš 
Amerikos Ateivius

Nemanykite, kad valdančioji klasė jau 
užmiršo ateivių persekiojimą. Jinai pla
nuoja naujus užpuolimus. Paaiški, kad 

i kbngrese išnaujo įneštas nelabasis Dieso 
{ bilius prieš ateivius. Pagal tą bilių, jei

gu jis būtų kongrese priimtas ir virstų 
įstatymu, kiekvienas kovingas ateivis 

' darbininkas būtų persekiojamas, kaipo 
kriminalistas, kaipo prasižengėlis.

Keli pirmesni kongresai bandė iš
leisti tokius įstatymus, bet nepavyko, nes 
kiekvienu kartu kildavo didelės protestų 
bangos. Taip turėtų būti ir dabar. Kon
gresas prisibijos tiktai didelio masinio 
judėjimo visų darbininkų, ne tik ateivių, 
bet ir amerikonų. Bet, žinoma, pirmiau
sia mes ateiviai turime susirūpinti savo 
reikalais. Visos mūsų organizacijos ir 
draugijos vėl privalo užversti kongresą 
protestais prieš Dieso bilių. Mes turime 

į pasakyti ponams, kad mes nesėdime ran- 
I kas susidėję, kuomet ant mūsų kaklo yra 

neriama kilpa.

Lietuvių Darbininkų Susi- kaipo suvažiavimo vietą ir 
vienijimo pereitas seimas nu- kad toks suvažiavimas įvyktų 
tarė šaukti Amerikos Lietu- balandžio ar gegužės mėhe- 
vių Visuotiną Suvažiavimą irįsj: Bet iki šiolei/šaukėjai su
kviesti visas lietuvių naciona-! važiavimo da nenustatė'tikrai 
les ir lokales organizacijas. 
Tas b’uvo ir atlikta, užkviesta. 
Ne vįsi centrai atsiliepė, bet 
jų kuopos dedasi prie suva
žiavimo prieš karą ir fašizmą. 
Mes finom, kad SLA. ir Rymo 
Katalikų Susivienijimo centrui 
ponams nepatinka kova prieš! 
karą ir fašizmą, nes čia darbi
ninkiškas idealas.

dienos ir vietos,.- o jau laikas 
būtų žinoti Suvažiavimo termi
nas. Jau reikia rengtis prie 
lokalinių suvažiavimų, kurių 
bus nemažai, veik visose di
desnėse lietuvių kolonijose.

Mes turėtume turėti dele
gatus iš Canados, jei ne 'tie
sioginius, tai broliškus, nes jų

■ veikimas didelis ir jis reika-
Dabar apie darbininkiškų liūgas žinoti amerikiečiams 

dęlei bendro veikimo prieš iš
davikus ir pardavikus darbi- 
ninku klasės-. Taipgi Pietinės 
Amerikos lietuvių darbininkų 
veikimas turėtų susipažinti su 
mūsų suvažiavimu tokiame 
svarbiame dienos klausime.

• Draugai ir draugės, mes yi-

organizacijų centrus. APLA 
centras ir kuopos stovi už su
važiavimą, tas pats su ALDLD 
centru ir kuopomis. Taip pat 
mes gauname įiemažai pritari
mo iš lokalinių draugijų, kliu- 
bų, sporto organizacijų—visus 
būtų sunku čia suminėti.

Chicagoj pereitais metais si nuoširdžiai rengkimės prie 
prieš karą ir fašizmą kongreso šio taip svarbaus suvažiavimo, 
lietuviai delegatai susirinkę kelkime jo
atskirai svarstė šaukiamą lie- ' draugijų ar kuopų .susirinki- 
tuvių suvažiavimą ir jį užgy- muose, kad užgirių suvažia-

reikalus savo

ALDLD 15-to Apskričio 
Prakalbu Maršrutas d. 
F. Abekui, “V-ies” Red.

2 d., Akrone, O.
3 d.,Youngstownę,O.
8 d., Clevelande, O.

ALDLD

Vasario 1 d. Hunisbiirge, 
Ohio.

Vas.
Vas.
Vas.
Visų kolonijų 

nariai stengkites šias’ pra
kalbas išpopuliarizuoti. Be 
d. F. Abeko, d d. P. Nemura 
ir A. Šūsnis raportuos iš 
Bedarbių Apdraudos Kon
greso Washingtone.

ALDLD 15 Apskr. Sekr., 
A. Jakaitis, 

922 E. 79th St., 
Cleveland, Ohio,

Tokio. — Pranešama, kad 
tarp Japonijos gyventojų 
nesimato pritarimo dabarti-

rė vienbalsiai. Taipgi jie pa- vimo tikslą ir prisidėtų prie niam karo žygiui prieš Chi 
sisakė už" Cleveland, Ohid,-jo. Dauginus diskusijų turė- nijų.

Iš Maskvos praneša, kad į Per pastaruosius kelis me- 
staiga širdies liga mirė tus drg. KuibiŠevas nesijau- 
draugas Valerijonas Vladi- te gerai, bet nepaisant to, 
mirovič KuibiŠevas, narys jis stovėjo priešakyje sun- 
Sovietų Sąjungos Komuni- kių darbų. Dar nesenai 
stų Partijos. Politinio Biuro. įvykusiame Maskvos srities 
Tai didelis nuostolis ne tik Sovietų suvažiavime jis ra- 
Sovietų Sąjungai, bet visam portavo apie Sovietų Sąjun- 
k o m u nistiniam judėjimui, 'gos milžiniškus atsiekimus. 
Drg. KuibiŠevas buvo vie- Jo prakalba buvo išspaus- 
nas iš tų stambių bolševikų'dinta “Pravdoje”, kur už-į 
figūrų, vienas iš senų kovo-. ėmė net keturis puslapius. 1 
tojų ir nesulaužomos valios Į Dabar Maskvoje yra Vi-; 
bolševikas. ^os Sov. Sąjungos Sov. Su-

Ąpie* du: mėnesiai atgal 
klašinio priešo žiauri ranka 
išplėšė iš mūsų eilių d. Ki- 

mirtis ‘ 
gyvybę draugui . ..... . . , . ..

Retėm eilės komisini, kad labai blogai 
1917'm.’'revoliucijos vadų. , pučiasi,_ ketino, dalyvauti 

Drg. KuibiŠevas buvo.46 vakarinėje sesųoje, kuri tu- 
metu amžiaus. Jis gime^V0 prasidėti 6-tų vai.,, ir 
1888 metais. Revoliucinia- nucJ° Prisėti. Bet jau 
me darbininku judėjime -bu- neteko daufau dalf

■ J;vaut, nes 2:30 vai. po pietų 
dirbo sust°.i° širdis plakus ir Sov.

Sąjungos, o kartu ir viso 
pasaulio darbininkai neteko 

i vieno iš sugabiausių drau- 
Sovietų suvažiavimo 

taf ir'kalėjimuose laikytas dele^tai- suii"0^ apie drg.
Kuibisevo mirtį, nelaikė re 
'siios.->

vo nuo 1904 metų. Pirmos 
revoliucijos metu jis t___
mieste Omske, o paskui Pe
terburge. Visada buvo išti
kimas bolševikas. Caro lai
kais daugelį kartų areštuo-

bei ištremtas. Bet iš ištrė
mimo jis, kaip ir Stalinas,. ~ , Tr ...v . _pabėgdavo. I W Kuibisevas mirė,

Po caro valdžios nuverti- m,honal Prietarų tęs 
mo < 
pirmininku Bolševikų orga
nizacijos Samaroje, o po i 
proletarinės r e v o 1 i u ei jos 
pergalės, kurioje jis ener
gingai dalyvavo, pirminin
ku Samaros gubernijos. 

: Piliečių karo metu nuo 
1918 iki 1920 metų drg. Kui
biŠevas buvo Raudonoj Ar
mijoj, kariavo - prieš kontr
revoliucinius cecho - slova
kus, Kolčaką ir kitus darbi
ninkų priešus.

humusus priešus, drg. ’ Meadow 
KuibiŠevas kokį laiką buvo conn. 
Sovietų šalfes pasiuntiniui Mitinge bus kalbama temo- 
Bucharoje. 1922 metais ta- je: “Kokios Rūšies Bedarbių 
po išrinktas sekretorium IApdrauda?’’-klausimas, 
Rusų Komunistų Partijos! neduoda ramybės daugeliui 
Centro Komiteto.
1923 iki 1927 metų buvo pir- 
mininku Komunistų Parti
jos Kontrolės Komisijos ir 
pirmininku Darbininkų ir 

, Valstiečių Inspekcijos Ko
misijos. Nuo 1927 metų bu
vo Komunistų Partijos Po
litinio Biuro narys ir Visos 
Šalies Ūkio Tarybos pirmi
ninkas. Drg.

tų Rusijoj kas met mirštą po 
penkis ir šešis milionus žmo
nių! Reiškia, per 17 metų tu
rėtų būt išmirę pusė Sovietų 
gyventojų! Baigdamas savo ti
radą pareiškė: “Aš esu fašis
tas, nes fašizmas, tai yra de
mokratija, duodanti teisę dar
bininkams išsirinkti valdžią, ko
kia jiems tinka!”

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos, aukavo tiktai fašistai- 
rusai. Pirmininkas, norėda
mas pasigerinti darbininkams, 
pareiškė, kad kalbėtojas esąs 
darbininkas ir jau dveji me
tai, kaip be darbo. Bet vietinis 
kapitalistų laikraštis, kuris su 
mielu, noru talpina šmeižtus 
apie darbininkų tėvynę, aiškino, 
kad kalbėtojas tai buvęs caro 
universiteto lektorius. Minėtas 
laikraštis pranešė, būk publi
kos buvę 150, o nebuvo nei pu
sės to skaičiaus ir daug buvo 
kitataučių, nes patsai ten bū
damas mačiau.

Biržų Proletaras.kie užmetinėjimai ir klausimai 
nepavelinami, nes kalbėtojas 
pasakos tikrą tiesą.’’

Pradžioj savo kalbos minė- ' 
tas “kankinys” verkšleno, kad 

inteligentija esanti atsiskyrus ; sudskio Draugiškumu 
nuo darbo žmonijos, todėl vie
nas kito nesuprantą. Bolševikų 
valdžioj, girdi, susispietę žiau
riausi žmonės. Kuris daugiau
siai žmonių išžudęs, tai tas gau
nąs augštėsnę vietą.

Budavojimui industrijos, gir
di, išleidžią milionus rublių, o 
nieko nenuveikia; jų budavoti 
fabrikai nedirbą, o traktoriai 
nejudą. O paskui pasakė, kad 
bolševikai tokie galingi, kad 
jiems atėmė viską, sulyg jo pa- į 
sakytais žodžiais: “ir mūsų dū- |Vokietijos.

VARŠAVA.. — Valdiško 
Lenkijos laikraščio “Gazeta 
Polska” atstovas turėjo pa
sikalbėjimą su Hitleriu 
Berlyne. Hitleris išreiškė 
.pasitenkinimą, kad jau 12 
,mėnesių gyvuoja draugiš
kas-susitarimas su Lenkija. 
Metai atgal buvo padaryta 

’sutartis, kad Vokietija ne
užpuls Lenkijos, o Lenkija 

. Viešai, tačiaus, 
šią, ir mūsų tikėjimą ir mūsų nepaskelbta, kad Pilsudskis 
dievą!” V

Toliaus pasakoja, kad Sovie- .užpulti Sovietų Sąjungą.

DR. J. J. KASKIAUČIUS
371 Lake SU- Newark, N. L

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU
SVEIKATA

Nuo I žmonių šiuo plačios bedarbės 
laikotarpiu. Vyriausiu kalbė
toju bus Chas. Campbell, ku
ris dalyvavo Washingtono 
Kongrese delegatu nuo Wa- 
terburio Metalo Darbininkų 
Unijos. Jisai duos pilną ra
portą iš kongreso, taipgi nu
rodys, koki kiti randasi biliai 
ir koks priimtasis šio kongreso. 
Tasai bilius, žinomas kaipo 

KuibiŠevas Darbininkų Bedarbių, Senat- 
kartu buvo prezidiume ko- vės ir Saugumo Aktas H.R. 
misijos, kuri leidžia “Sovie- 2827 tapo priduotas dabarti- 
tų Enciklopediją.” niam J. V. Kongresui per Luh-
----------------------------------- ------ —--------------- ,--------------

Jau prabėgo 22 mėnesiai nuo įvedimo “Naujosios 
Dalybos’1, tačiaus milionai ir milionai “užmirštų* 
žmonių” tebevaikštinėja alkani ir be darbo. štai 
vienas iš jų Chicagoje žiūri į valgyklos langą. Nors 
tik 25 centai už pietus, bet ir tas neprieinama alka
nam bedarbiui.

TRAUKUT1S TRAUKIA, 
SILPNA

Malonėkite ir man patarti 
per “Laisvę”. Aš esu moteris 
suvirš 40'metų, 4 vaikų: moti
na, 5 pėdų ir 3 colių aukščio, 
sveriu 170 sv. Dirbu fabrike 
po dvi ar tris dienas savaitėje. 
Gėralų negeriu.

Jau kokie penki metai, kaip 
tik atsigulu į lovą, tai man 
pradeda kojas traukyti ir niež
ti, bet neskauda, tik lyg krūp
čioja, ir negaliu užmigti. Tu
riu keltis ir trinti kuo ir pa
šildam tai tada užmiegu.

Gydytojai: sakė, kad ner
vai. Kai imu gyduolių, tai 
geriau esti, bet, kai nebeimu, 
tąi ir vėl atsikartoja. Ir man 
pradėjo vidurius graužti, ypač 
vakarais. Ir po krūtine, apie 
duobukę, darosi silpna, rodos, 
kad kas traukte traukia. Jeigu 
prisieina eiti laiptais arba pa
silenkus ką daryti, tai taip už
dustu, lyg kad kelis blokus 
bėgusi. Mėnesinės eina regu
liariai. 1920 metais man iš
ėmė akmenis iš tulžies,* ir 
vau nuo to laiko sveika.

ATSAKYMAS
Jums, Drauge, taip

nervus kirbina ir trūkčioja, 
gal būt dėl nuovargio, dėl 
nuolatinio nervų įtempimo. 
Ypač, jeigu, dar gi, ir šiaip 
ko trūksta organizme, ko ner
vams labai reikia, sakysim vi
taminų, ypač vitamino B, anti- 
neuritinio vitaniino.

Jums blogiau nebus, bet, 
manau, pradės pamažėl geryn 
eiti nuo šitokių priemonių.

Jūs, Drauge, riebutė, sun-'dens ir da į tą patį stiklą iš- 
koka dėl savo mažo ūgio. O tarpinusi po pusę šaukštelio 
nutukimas, ypač jau pagyve-. sodės miltelių. Už poros mi
nusiam žmogui; sveikatos ne- nėšių bromo jau nebereikės, 
taiso, bet daug kuo žalos da
ro.

bu-

kojų

šia yra trūkumo liga, vitaminų 
bei mineralų trūkumo liga. 
Tai yra savo rūšies avitamino- 
zas. žmogui nepaprastai no
risi valgyt, dėlto kad jo orga
nizmas reikalauja vitaminų, 
kurių su paprastu maistu ne
gauna pakankamai. Toks ape
titas sunormalėja, kaip tiktai 
pradedi vartoti gerai pritaiky
tą maistą, nesugadintą, ne
denatūruotą, su visais gamti
niais dėsniais, mineralinėmis 
druskomis, vitaminais.

Tai-Jūs, Drauge, ir meskite 
visai tuos visus denaturuotus, 
bet taip skanius valgius-—py
ragus, duoną, blynus, šaltano- 
siusj pudingus, virtienius, ma
karonus, bulbienę košę, tyrę, 
šiaip javinį maistą, bendrai 
skrobylus—krakmolus ir sal
džius daiktus. Nedaug ir rie
balų tereikia. Bet daug dar
žovių ir vaisių. » *

Po kiekvieno valgio imkite 
po trešdalį šaukštelio kreidos 
miltelių, “prepared chalk, 1 
lb.”, ilgą laiką. Tatai permu- 
ša ir neitralizuoja skilvyj rū
gimą ir rūkščių perdidelį kie
kį. . •

Imkite mielių, “yeast”, po 
plytelę po valgio. Skydines 
liaukos, “Thyroid tablets, gr. 
1, P. D. & Co., 100 tablets”, 
po vieną prieš valgį, ištisais 
mėnesiais. lodo, po lašą kas 
dvi, kas trys dienos, visą gy
venimą.

Be to, gaukite ir bromo, 
“Triple • bromides No. 2, grs. 
15, 100 tablets”. Imkite po 
vieną kas vakaras, prieš gul
siant, ištarpinusi į stiklą van-

J f

I

&

Gerai pasivaikščiokite kas
Nutukimas visų dhfniatv* diena. Giliai pakvėpuokite.

į
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PITTSBURGH!) IR APIELINKeS ŽINIOS
siunas, E. Sliekienė.Nepaprastas Koncertas

Nedėlioj, vasario (Feb.) 3, 
1935, Liet. Piliečių Kliubo sve
tainėj, 1721 Jane St., S. S. Pitts
burgh, Pa., įvyks koncertas.

K. Menkeliuniutė, iš New
Yorko, plačiai žinoma daininin-1 po $4 į mėnesį. ALDLD Ketvir- 
kė, atvyksta į šį koncertą ir tas Apskritys apsiėmė darbuo- 
dainuos naujas dar visai Pitts- tis sukėlimui tos -kvotos. Visos 
burghe negirdėtas dainas. Taip-j kuopos turėtų jam pagelbėti, 
gi dalyvaus programe 
Darb. Choras, Lietuviai 
nuofiai, Merginų Stygų Trio

Darbininkų Mokykla atsida
rys kovo 1. Reikia sukelti tūk
stantį dolerių tam tikslui. Lie
tuviai turi sukelti sausio mėn. 
$15, vasario mėn. $15 ir. paskui

vių Suvažiavimo šaukimas.- Tie 
patys sudarė. bendrą frontą ir 
prieš tą svarbų klausimą ir su
darė didžiumą. Komunistai čia 
nieko nepralaimėjo. Jie, kaip 
visada, pasirodė giną darbinin
kų reikalus, kovoja už bedar
bių apdraudą ir didesnę pašal
pą, kovoją prieš karą ir fašiz-

Bet naujieniniai socialis
tai tai labai pralaimėjo. Jie tu
rėjo susidėti su fašistais, kad 
kaip nors sudarius didžiumą1 
prieš 
mus. 
tylės,
svarbius darbininkų 
mus. O tie, kurie prieš 
daugiau nusimaskuos.

mą.

Liet, i Taipgi ir kitos organizacijos. 
Jau-1 Jau $8 sukelta. Tai maža suma. 

Turime visi darbuotis.
rusų ir ukrainų dainininkai ir 
muzikai. Tai bus vienas pui
kiausių koncertų. Rengia lietu- nemažai 
vių, rusų, ukrainų ir lenkų dar- rinko del Frankfield ir Egan 
bininkų organizacijos, naudai bylos $1.10, dabar turi darbuo- 
ūarbininkų judėjimo ir darbi- 'tis mokyklos palaikymui. Darb. 
ninku spaudos. Visi skaitlingai 
kviečiami dalyvauti.

Pradžia 7:30 vai.
Įžanga paprasta.

Newkensingtonieciai
Daily Workeriui,

sukėlė
su-

Kalendorius taipgi gerai parda
vinėja. Pasiuntė savo atstovą į 
Washingt. Kongresą. Bet Ko
munistų Partijos budavojime 
pusėtinai atsilieka. Kiek girdėt, 
ir vadovaujanti draugai pasi- 

ALDLD 33 Kp. Dirbs Vajuje 'traukę iš partijos. Tai sarma- 
įta. Tuojaus turėtų imtis už dar- 

Sausio 13 d. įvyko ALDLD budavojimui Komunistų Par- 
33 kuopos susirinkimas. Na
rių buvo nedaugiausia, bet 
daug gerų tarimų padaryta. 
Nutarta gauti daugiau naujų 
narių per vajų ir iš senų iš
rinkti duokles už 1934 m.

Į valdybą išrinkti J. Urbo
nas, A. Žvirblis, A. Pipiras.

Draugai A*. K. Sliekienė ir 
J. D. Sliekas prašė persikėli
mo iš 33-čios kuopos į 111-tą, 
S. S. Aš manau, jog dd. Slie
kas ir Sliekienė griebsis už 
darbo sutvirtinti 111-tą kuopą. 
Tai yra geras draugų 
darbas ir mes visi turime 
dėti organizuoti.

vakaro.

tijos.

Adomas Amšiejus, geras tau
tininkas, nuteistas ant viso gy
venimo kalėti už nužudymą 
darbininko, kuris taisė .ties jo 
farma elektrą. Bakanas gal vėl 
sakys, kad “nei vieno lietuvio 
nėra kalėjime.”

“Naujienų” peckeliai rašo, 
kad “L.M.D. komunistai ir vėl 
pralaimėjo.” Kaip pralaimėjo? 
Kur pralaimėjo? Vieną sykį
komunistai ir simpatikai buvo 

pa" pasiūlę siųsti atstovą į Socialės 
Apdraudos Kongresą Washing- 
tonan. Socialistiniai lyderiai
susidėjo su sandariečiais, fašis
tiniais elementais, pradėjo

smarkiai rėkti prieš siuntimą, 
ir .tokiu būdu sudarė tris bal- 

rsus daugiau, negu tie, kurie 
Dabar vėl 

įbuvc skaitytas Visuotino Lietu-

Sausio 13 d. įvyko LMD 
tingas; buvo skaitlingas ir 
gerai. Buvo laiškas komiteto 
del L. neprigulmybės 17 metų 
sukaktiesj kad išrinktų' delegątą ,7 
ir nebuvo priešingų. .BsĮ-iaBa st<įjo'už°^ukumJ

mi- 
ėjo

Prūseiką ir Butkus turi ži
noti, kad viskas nusidėvi, ką 
tik vartoji. Laikui bėgant nu
sibosta klausyti senų pasakų. 
Taip buvo su antra dalim Prū
seikos kalbos. Pats galėjo 
matyt, kaip veik pusė žmonių 
išėjo ir nenorėjo tų mūsų gin
čų klausyti.

Centro Biuras kovingiems 
darbininkams yra svarbi įstai
ga, o kitaip nusistačiusiems 
žmonėms, kuriem neaišku ar 
jis geras ar negeras, 
kalba prieš C. B. 
jie neklauso. Tai 
kritikuoti ?

Mes visi gerai 
sumany- ir partijoj tūli

Naujos Knygos
Tuojaus Jas Įsigykite

jiems 
neįdomu ir 
kam dar jį

Krikščionybė ar Komunizmas?
32 PUSLAPIŲ, KAINA 5 CENTAI

žinom, jog 
darbininkiškus sumany- ir partijoj tūli padaro šiek 
Komunistai ir toliaus ne- tiek ir klaidų, o tas yra pada- 

Jie ;visada kels tuos romą per tam tikrus neapsi- 
klausi- į žiūrėjimus. Ir šiaip klaidos 

eina, įvyksta visai be norų jas da
ryti pas tuos žmones, kurie ką 

'nors bando veikti. Taigi, tas 
' pats gali atsitikti ir pas Centro 

nau- Biuro narius. Mano suprati-Kuo gali pasigirti tie 
jieniniai socialistai? Rėmime mu> antra dalis Prūseikos kal- 
rinkimuose republikonų ir de- bos daugiau pakenkė jam pa-
mokratų. Dabar irgi daug ra

išo apie balsuotojų lygą, kuri 
rinkimuose darbavosi už 
kratus ir republikonus, 
darbininkų kandidatus.

demo- 
prieš 

Socia
listai gali pasigirt, kad jie ren
ka aukas’ orlaiviu vežimui pa
sveikinimo fašistui Smetonai, 
arba remdami Meliono univer
sitetą. Bet kad jie kur nors 
būtų prisidėję prie kovojimo už 
darbininkų reikalus, niekas to 
nematė. Ar jie kur nors da-

čiam, negu Centro Biurui, čia 
ženklas paties Prūseikos nega
bumo tai suprasti. Gabus yra 
tas žmogus, kuris moka savus 
ginčus paslėpti, o ne tas, kuris 
viską išpila del savo priešų.

“Sklokos Simpatizatorius”.

NUO REDAKCIJOS
Sveikintinos ‘ d. “ ‘Sklokos’ 

Simpatizatoriaus” pastangos 
eiti prie vienybės ir kviesti sa
vo draugus. Mes lauksime

lyvauja Bedarbių Tarybose ar daugiau tokių atsiliepimu iš 
kitose panašiose organizacijose? daugiau draugų ir iš daugiau 
Niekur, tas jiems visai nesvar- kolonijų. Sykiu tikimės, kad 
bu.

Kaip žinote, garsi dainininkė 
Menkeiiūniūtė bus Pittsburghe 
vasario 3, dainuos dideliame 
koncerte, Lietuvių Piliečių Na
me, S. S. Draugai ir draugės, 
visi turėtų darbuotis pardavinė
jime tikietų. Kurie aplaikė ti- 
kietus, nei vienas neturėtų su
grąžinti nepardavęs. Įžanga 
visai pigi. Apačioj 25 centai, 
ant balkono 15č.

• Reporteris.buvo laiškas nuo Lietuvių Ko
miteto Prieš Karą ir Fašizmą 
del Visuotino Lietuvių Suvažia
vimo, kviečiant išrinkti 1 atsto-' \ "1 ¥ *
vatai J. Virbickas alsistojo ir , fjOStOllO Z1I11OS
vali šmeižti, buk būsiąs tik ko- l 
munistų suvažiavimas. Ir tas 
ledva gyvas A. Vainorius atsi- Sausio 20 dieną So. Bostonogyveriimą, jis to negalėtų pa
stojęs niekina, būk vis esą ko-, vietiniai opozicijos žmonės bu- daryti prie '^dabartinės siste-1
munistų veikimas, daugiau nie- vo surengę prakalbas “N. G.” 

Prūseikai. 
prakalbos 
dabartinio 
gyvenimą

kas.

gązdinti nuo gero darbo. Aš 
manau, kad visi nariai turėti? 
žinoti, kad jie yra Lietuvos fa
šistų klapčiukai ir neklausyti 
jų plepalų, šiuom sykiu jiem 

 

pavyko narius suklaidinti, nu

 

balsavo nerinkti atstovo į tą 

 

komitetą, į kurį įeina V^kių 

 

organizacijų ir pakraipuXtsto- darbininkai gero nelauktų iš 

 

vai: katalikų, eilinių socialis
tų ir kitokių. * Ir to komiteto 
darbas Ubai naudingas darbi
ninkams.

redaktpriui Leonui
Tie du: vienas tautininkas, Pirmoj dalyj savo 

kitas subankrutijęs socialistas Prūseiką aiškino 
Vainorius, galiLMD narius at- periodo darbininkų 

ir kaip viskas smunka, blogė
ja visam kapitalistiniam pa
saulyje. Taipgi rimtai nuro
dinėjo fašizmo užsimezgimą 
Amerikoj ir kad su fašizmu 
Amerikos darbininkams reiks 
susidurti kada nors kovos lau
ke. Jis taipgi nurodinėjo, kad

mos. Pirma dalis Prūseikos 
prakalbos, man asmeniškai 
atrodė, buvo turtinga ir jei
gu red. Pruseika būt buvęs 
biskį gudresnis ir nieko dau
giau nesakęs, jis 
gai So. Bostone, 
daręs sau draugų 
žmonių, 
darė.

Antroj 
Prūseiką 
losofijos’

p. Roosevelto, nes jeigu jis 
ir norėtų pagerinti darbininkų cionalą.

J. Urbonas.

Kas Girdėt Mūsų Apielinkčj
Antradienio vakare, sausio' 

29, Lietuvių Darbininkų Kliu- 
be, 1335 Medley St., rengiamas 
vakarėlis Darbininkų Mokyklos 
naujau Kviečiami visi dalyvau
ti.

Normantas šimkiukas palai
dotas sausio 22. Apie 30 mašinų 
lydėjo. Prie kapo trumpą pra- 
kalbėlę pasakė d. E. Sliekienė. 
Mirė sulaukęs tiktai 11 metą. 
Sirgo savaitę. Gaila Šimkamš 
netekus yienatinio sūnaus. Drg. 
Šimkienė sunkiai delei to serga.

ALDLD Ketvirtas Apskritys 
rengia prakalbų maršrutą su 
vietiniais kalbėto i ais. Vasario 
1 N. S., 2 New Kensington, 3 
Courtney, 6 Soho, 7 S. S., 8 
Carnegie, 9 McKees Rocks, 10 
Washington, 12 Wilmerding, 16 
Coal Center. Kalbėtojai: A. 
Pipiras, D. Lekavičius, J. Ga-

.v. ■- --.'.-.'.y.v.

V®'

i-

o
s®

Jungt. Valstijų vice-pre- 
zidentas Garner. Jis pir
mininkauja senatui. Tai iš
tikimas Roosevelto agentas, 
kuriam savas smegenis ne
prisieina vartoti.

PARAŠE A. BIMBA

Du keliai, kuriuo iš jų turi eiti darbo žmonės?
« , • f į

Kunigas S. Kneižis paraše paskaitą, kur nurodoma 
nelygybe ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę.

Drg. A. Bimba, kuris parašė šią brošiūrą, nurodo, jog 
komunizmas yra tas kelias, kuriuo eidama darbininkų 

klasė pasiliuosuos iš kapitalistinės priespaudos.

Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.

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

Kode! Turės Įvykti Komunizmas?buvusieji “sklokos” simpati- 
zatoriai dės pastangas savo 
kolonijose įsitraukti į bendrus 
darbus-kovas, kas ir padės pa
matą bei sucementuos mūsų 
bendrą frontą. jis mums 
šiandien reikalingesnis, negu 
bent kada pirmiau.

Mūsų įsitikinimu, Prūseikai 
ir Butkui kol kas labai nepa
kenčiama bendro fronto idėja1 
ir Komunistų Partijos vado
vaujamos kovos. Jūs tai galė
jote matyti, kaip, jie atsineša 
į visas kampanijas. Kur tik 
jie turi įtakos, teh susitikome 
didelį, pasipriešinimą buvusiem 
darbininkų kongresam, Visuo- 
,tinam Am. Lietuvių Suvažiavi
mui, Liet, politinių kalinių rė
mimui ir kitais klausimais, iš
kilusiais įvairiose kolonijose.

Prūseiką ne iš meilės toms 
kovoms kalbėjo apie jas, ne 
dėlto, kad jis norėtų kovoti 
prieš fašizmą. Prūseiką pri
verstas kalbėti apie kovas tam, 
kad pridengti jomis kitą dalį 
savo kalbos, kurioje jis nieki-

rošiūroje pasikalbėjimo formoje,- apysakiškai nurodyta: 
Kiek šalyje yra turto? Keno rankose yra tas turtas? Kodėl 
policija visose kovoše su kapitalu susikirtimuose kapitalistus 
mato teisingus, o darbininkus kaltais? Kodėl kyla ilgos be
darbės? Kam reikalingi baisūs karai? Kodėl kapitalizmas 

turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?

JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS—VERTĖ LAISVIETIS .

Darbininkų Kalendorius
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “VILNIS”

136 puslapių, kaina 25c.

Knyga labai turininga moksliniais straipsniais, informacijomis 
ir statistikomis.

būt, ypatin-
daug

tarpe
jis to

pasi- 
darbo 
nepa-',no įstaigas ir asmenis, vado

vaujančius toms kovoms. Pa- 
dalyj reikalaukite, draugai, kad 

fi- į Prūseiką suagituotų LDD ir 
Komunistų kitas jo įtakoje esančias gru- 

Partiją ir Centro Biurą, net peš einančioms kovoms ir kad 
dalinai ir prieš patį Intema- pats atsistotų jų priešakyje, 

Čia taipgi palietė,kaip kad daro Komunistų 
tūlus asmenis, nepaisydamas, Ę arti jos nariai ir jo niekinamo 
kad tokia kalba yra jau nusi- Centro Biuro nariai, o pama- 
dėvėjusi, nušutusi. Toks Prū- 'tysite, kaip jis tada 
seikos pasiteisinimas gal būt apie tas 
turėjęs užuojautos 1929-1930 draugai, 
metais, bet ne dabar.* kalbėti prieš fašizmą gatvėje,

Dabar yra kiekvienam rim-l apsuptoje policija ir visokia- 
..... . . i __ _____________

Tačiaus

savo kalbos
išpylė daug savo 

prieš

kalbės 
kovas. Pabandykite, 
pastatyti Prūseiką

Naujas Karas
Parašė V. ANDRULIS 
28 puslapių, kaina 5c.

Kurie imsite tik po 1 kopiją, tai malonėsite prisiųsti 6c pašto 
štampų, nes persiuntimas kainoja.

tam opozicionieriui draugui 
užduotis galvoti būdus, kaip 
įstoti į bendrą frontą ir likvi
duoti opoziciją be didelių 
nuostolių. Prūseiką pripažįs
ta, kad Amerikoj su fašizmu 
reiks kad nors darbininkams 
kovoti (Jau reikia.—Red.) ir 
kad fašizmas yra pavojingas 
del darbo žmonių, tai kodelgi 
Prūseiką priešingas vienybei? 
Aišku, kad kur yra vienybė, 
ten yra ir spėka. Kamgi yra 
reikalinga ant ilgiaus opozici
ja? Ką gi mes su ja atsiek- 
sim ? Man rodos, jog jau yra 
kiekvienam-iš mūs aišku, kad 
mūsų “streikas” turi turėti 
tam tikrą galą. Jeigu mes 
esam “sportai”, mums nėra jo
kios sarmatos prisipažinti, jog 
pralaimėjom savo ’ “fight” ir 
dabar vėl stojam į bendrą 
frontą su Komunistų Partija.)

marškinių gaujomis, tada pa
tys įsitikinsite, koks iš jo ko
votojas.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio; ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
mąliavoju įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

' Tel.: Glenmore 5-6191

Kaip Dabar Atrodo Lietuva?
Paraše J. P. MILLERIS 

80 puslapių, kaina 10c.

Rašo apie tai ką jis ten matė savo akimis.
I

Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau, kaip 
5 knygeles, kaina 7 centai už knygelę. Imantiems 
viršaus 25 knygeles, kaina 6 centai už knygelę.

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisvė,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.
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uniją ir sudėt darbininkus pasiliuošuoti iš po prispaudėjų

United Shoe and Leather Workers Unijos

kas čia svarbu, 
fabrikas stovėjo 

metų metus su di- 
“for rent”. Bet 

pasklydo žinios

SUMMIT, N. J.
Sakysime, 

kad didelis 
tuščias, per 
dele iškaba 
virš mėnuo
ūmai, kad fabrikas jau pradė
jo dirbti ir vietiniam laikraš
tyje pagarsino, kad reikalinga 
daug darbininkų autuvų dirb
tuvėn. Svietas pradėjo plaukt 
iš visur ir mėgino susirast dar
bo. Buvo paimta tik vardai 
darbo jieškotojų, o darbininkai 
dar nebuvo reikalingi.

Už savaitės fabriko durys 
vėl užsidarė kietai ir didelė iš
kaba vėl ant sienos pasirodė, 
“for rent”.

niekas 
visokio 
lavinti 
apmas-

atviros

Visų viltys dingo, kaip gra
žus sapnas po miego, o darbo 
j ieškotojų vis dar netrūksta. 
Žingeiduoliai pradėjo suuost, 
kad Čia bus kas blogo, nes vi
duje ką tai dirba, matos žmo
nės karstos sienom ir palubiais, 
tai gręžia, tai kala, išrodo, kad 
eina prisirengimas darban. Bet 
kadangi toji iškaba “for rent”, 
tai apie darbą nebegali būt nei 
kalbos, gal ardo, kas buvo pri
rengta, į vidų niekas neįlei
džiama.

Naujas blofas pasklydo dar
bininkus mulkint, kad fabrikas 
bus paleistas ir darbo gaus tik 
pašalpiniai darbininkai, regis
truotis reikia eit į miesto ma
joro privatišką raštinę.

Taip ir buvo. Ten prisiregis
travo kelis kartus daugiau, ne
gu kad fabrikui buvo reikalin
ga. Bet tinkamų darbui nesi
rado, tai ir pašaukimų 
nesulaukė. Mat, ten yra 
darbo, ir reikalingi tik 
darbininkai, tai ir šis 
kuotas blofas užsibaigė.

Dabar jau eisime prie
.kovos. Jau prasidėjo vežimas 
mašinerijos į fabriką. Atvažia
vo ir dirbusieji darbininkai su 
iškabom “Strike Feifer Bros.

* ‘Slipper Co., 26 W. 15 St- New 
York”, o dabar Summit, N. J.

Darbdavis mislijo, kad jiems 
čia ne New Yorkas, kad jie tu
rės pastipt nuo šalčio ant lau
ko bepikietuodami. Ant laimės, 
ten pat rados šilko darbininkų 
unijos buveinė, kurią streikie
riai gavo už dyką.

Rūmas su šiluma ir valgyt 
pasitaiso ir gyvena, kaip savo 
namuose. Fabrikas užstreikuo- 
tas be pertraukos, dėlto gori 
amatininkai streiklaužiaut nei
na, o nemokanti amatų nieko 

. nepadaro. %
Fabrikantas griebės provo

kacijų :
Primokino mergšes dirbtu

vėj ir išsiuntė ant pikieto lai
nės pasikalbėt su streikieriais. 
Ir kada mergšės sugrįžo į dar
bą, tuoj policija atpiškėjo, nu- 

;• draskė nuo streikierių iškabas 
ir nuvežė tris į kalėjimą, 
ką, nežinia.

' Nuėjus U.S.L.W. unijos 
, stovui išimt ant parankos 
'teismo, tapo sužinota, 
Streikieriai jom
grąsinę sudaužyti jų 
veidus.
čijas po 

. dolerius,
teismo.

-• Bosas
■ • si dirbo su streikieriais.

Bėt sugrįžęs iš policijos 
nuovados pamatė, kad fabri- 

*“kas kaip buvo pikietuojamas,
• taip ir yra, ir vėl tris arešta-
• vo ir vėl tapo išimti ant pa

rankos, užstačius po dvide
šimt penkius dolerius. Ant ry-

• tojaus majoras patvarkė strei- 
’ kierius ant pikieto lainės, kad
' trisdešimts pėdų atstume vie-z 
‘ nas nuo kito turi būt. Pasi-
• rodė pavojingas pikietavimas 
1 arba visai nebegalimas, nes 
‘ streikieris bile valandą gali

būt užpultas ir sumuštas. Ne
žiūrint pavojaus, vistiek buvo 
pikietuojama.

Vieną dieną boso suorgani-

Už

at- 
iki 

būk 
(mergšėm)

gražius 
Unijai užstačius kaū- 
dvidešimts penkius 
liko paliuosuoti iki

mislijo, kad jau ap-

zuoti gengsteriai užpuolė 
streikierius ant pikieto lainės 
ir tris sumušė, keturius areš
tavo. Trys streikieriai išimti 
ant parankos užstačius $25, o 
už vieną $50.

Po šito įvykio streikieriai iš
reikalavo iš miesto valdžios, 
kad policmanas stovėtų prie 
fabriko ir kad gengsteriai ne
galėtų užpulti streikierių. Kad 
streikierių kovą palengvinus, 
tai vietinė šilko unija prisidė
jo. Kada miesto konsulma- 
nai laikė susirinkimą, tai U. 
T. W. unija su U. S. L. W. 
unija įėjo susirinkimam Gavo 
balsą čeverykų unijos organiza
torius d. Zible, išdėstė labai aiš
kiai autuvų darbininkų ir darb
davio konfliktą.

Paminėsiu jo kalbos dalį, ku
ri palietė majoro šeimininkavi
mą. Jis sako: “Gerbiamasis 
pilietis ir patriotas, jūsų mies
to majoras, labai ‘rūpinas’ sa
vo miesto bedarbiais. Kad su
dėjus juos sliperių dirbtuvėn

| prie darbo, jis registravo be
darbius ton dirbtuvėn, jis da- 

■bar apsaugo tą dirbtuvę su po
licija. Bosas provokuoja savo 
buvusius darbininkus, su ku
riais jis turi pasirašytą sutar
tį, kuri baigsis dar už dviejų 
metų. Miesto policija areštuo
ja streikierius, su mumis visai 
nesiskaito, viskas jiem teisinga, 
ką darbdavis pasako.

“Darbdavis taip ir pasakė 
Į savo darbininkam: ‘eikit į dar- 
,bą už tiek, kiek aš duodu, o jei
gu neisite, 
negausite, 
prie mano 

i N. J., nes
Įsu majoru ir policija bus mano 
i rankose ir ką aš norėsiu, tą ir 
I padarysiu su jumis’.”

Drg. Zible sako, mes netikė
jom jo žodžiam. Bet dabar pa- 
pasirodė, kad taip yra apsau- 
jami, New Yorko profesiniai 
streiklaužiai.

“Nebūtų įstabu, jeigu Sum
mito žmonės bedarbiai būtų ga
vę darbo, bet jų ten nepriima, 
jie nereikalingi, nes jie nemo
ka to darbo.

I “Jeigu majoras geras pilietis 
ir patriotas savo miesto, tai jis 
turėtų būt geras visom S. V. ir 
stot už apdraudos bilių H. R. 
12827, kad nereiktų miestui rū
pintis, lai rūpinas tie, kurie su
sikaupia didelius turtus iš dar
bininkų.

“Abelnai žiūrint, koks čia ga
lėtų būt pagerinimas darbinin
kų būvio, jeigu Summito 
darbius sudėsi į darbą, o 
Yorke apie penkius šešius 
tus stovi ant pašalpos.

“Dabar matote, gerbiamieji 
ponai, koks čia yra darbinin
kais ‘rūpinimasis.’ Sunaikint

darbą už algą žėmiaus pragy
venimo skalės, tai ir visa gera- 
dėjystė.”

Gauna balsą šilko unijos at
stovas, Joe Lentz. Jis sako: 
“Aš nenoriu daugiaus matyt 
juodo.

“North Summito konsulmanų 
pirmininkas klausia, ką tas 
reiškia ?

“Aš jum paaiškinsiu, gerbia
mieji ponai, ką reiškia:

“Buvo taip: “1891 m. tam 
pačiam fabrike, kuris tada bu
vo šilko audinyčia, amerikonai 
darbininkai išėjo į streiką. Ta
da buvęs miesto majoras ponas 
Wilcok sulaužė streiką, priga- 
bendamas į Summit sirijonų, 
turkų ir armėnų. Tada ne vie
nas liko nudurtas peiliu, o kiek 
subadytų, tai vargiai kas pasa
kys teisingai. Tada baltas 
žmogus vakarais negalėdavo iš
eit ant gatvės, ir jūs patys ta
da nepasirodydavot vakare 
North Summito gatvėse.

“Dabar kaip tik taip pat da
ro majoras Snook. Apgina 
streiklaužius, gengsterius, o 
laužo uniją. Dabar jau pavo
jinga eit pro šalį to fabriko 
vakare, kuomet valkiojasi viso
kį gengsteriai apie fabriką.”

Majoras bandė aiškintis, kaip 
jis esąs bešališkas, kaip vie
niem, taip ir kitiem ir kad jo 
elgęsis esąs pagal N. J. įstaty
mus. '

Nors jiem nepavyko, bet jų 
drąsų žingsnį mini viso pasau
lio darbininkai. Jų idėja išsi
plėtė ir prigijo, kad šandieną 
jau nėra pasaulyje tokios ša
lies, kur darbininkai nesirengtų 
nutrenkti savo prispaudėj us 
nuo savo sprando.

Spartako rolę lošė P. Janulai
tis, kuris, kaip figūra, taip, nu- 
davimu, atsakė pilnai. Taip
gi ir kiti savo roles atliko ge
rai.

žmonių buvo nemažai. Visi 
buvo patenkinti. Užbaigus vei
kalą, publika savo garsiais del
nų plojimais ir šauksmais iš
šaukė chorą-lošėjus. Choras, 
atsimokėdamas, lošėjų kostiu- 
mose, su publika, sudainavo 
“Internacionalą.” Tuomi užsi
baigė visų pageidaujamas Ly
ros Choro lošimas. Po juom 
sekė šokiai ir draugų linksmus 
pasikalbėjimai.

Beje, pertraukoje d. F. Abe
kas, “Vilnies” red., kalbėjo 
apie Lenino mirtį ir jojo nu
veiktus darbus. Taipgi buvo 
rinktos aukos Lietuvos politka
liniam. Surinkta žemai $7.17, 
viršuj $1.54 ir vėliaus iš kelių 
draugų 79c., viso $9.50. Drg. 
S. Saimonienė aukavo $1.

M-ka.

CHICAGOS ŽINIOS
Tūkstančiai Darb. Minėjo Le

nino Mirties Sukaktuves
Sausio 20 d. Amerikos Ko

munistų Partijos 8 distriktas 
turėjo t surengęs milžinišką ma
sinį mitingą, žmonių galėjo bū
ti apie 14,000, beveik pilnutėle 
didžiulė Coliseum svetainė. Tai 
buvo vienas iš didesnių mitin
gų, kur atidavė pagarbą dar-

ti susirinkimuose 'ir nusitarti 
platinti “šviesą,” nors kolei eis 
mūsų vajus. Aš šį klausimą 
kelsiu savo, ALDLD 154 kuopoj 
ir aš tikiu, kad mes atsieksime 
tikslą su platinimu literatūros.

Beje, mes visose kuopose tu
rim daugiau dėti pastangų už 
įtraukimą jaunimo į ALDLD 
organizaciją. U)S organizaci
ja turi pasekmes su traukimu

bininkų vadui Nikolai Leninui j,a“nim0 i Susivienijimą o ko- /4r\l n 1/J i zao i n i 4-zx A/vn 1 i
jo mirties vienuolikos metų su
kaktuvėse.

Vyriausiu kalbėtoju buvo d. 
B. Minor. Jam pradedant kal
bėti darbininkų orkestrą sugra- 
jino “Internacionalą” ir visa 
publika dainavo. Drg; Minor 
varde Komunistų Partijos kal- 
bėjo-išdėstė Lenino pabrėžtą 
planą ir Komunistų Partijų vei
kimą Sovietų Sąjungoj ir kito
se šalyse.

idel mes, aldiečiai, to negalim at
siekti?

apie' “sklokininkus.” Kam jie 
pritaria? Jie sakosi, kad jie 
pritaria Komunistų Partijai. Ar 
ištiesų jie tą daro?‘Štai va, jų 
darbai. Lenino paminėjimo 
mirties sukaktuvėms surengė 
privatę “parę” sklokininkų cho
ro ruimuose, šiuom pasirodo 
savo darbais. O jų žodžiai, tai 
tik praaušinimas burnos.

Kuomet rengiama koki nors 
paminėjimai atminčiai darbščių 
darbuotojų, kovotojų, tai “sklo- 
kininkai” įlė nosies nerodo. Nė 
vienas.

V. Kovietis.

Worcester, Mass

Vieni tąso armoniką (accor
dion), o kiti, tartum ne žmonės, 
staugia ir trankosi. Tai šitaip 
jie mini tokias dienas, kaip pa
minėjimo Lenino.

Raudantis Dobilas.

Lynn, Mass

tai jūs visai darbo 
ir nepasirodykite 

dirbtuvės Summit, 
ten miesto valdyba

be- 
New 
šim-

Apvaikščiojimas 11 M. Le
nino Mirties

Nedėlioj, sausio 20-tą dieną, 
atminčiai mirusio Lenino, buvo 
paminėjimas tos dienos, kurioj

SKA1TYK LAISVE : 
TR KITIEMS UŽRAŠYK

Kaip Sulaukė Naujų Metų 
Mūsų Kliubas

• Per pereitus laikus būdavo 
visokių vakarienių 
ir pigesnių.
kaipo kliubo 
vėm, nutarė 
žmonomis ir
vo draugėmis . veltui ateiti su
laukti naujų metų. Valgis ir

brangesnių 
O šiais metais, 
30 metų sukaktu- 
visiem nariam su 
pavieniams su sa-

Iš konsulmanų kalbėjo tik 
vienas. Jis pasakė, kad jam 
tekę būt policijos teisme, kada 
streikieriai buvę areštuoti ir 
teisti. Jis nesutinkąs su tokio 
nuosprendžio išnešimu prieš 
streikierius.

Konsulmanų pirmininkas aiš
kiuos, kad jie nieko nežinoję 
apie įmonės atsikraustymą. Ta
da tik sužinoję, kada buvę
streikieriai areštuoti. Bet jis gėrimas irgi buvo už dyką. Visi 
tikiąs, kad nuo dabar dalykai linksminosi lig ryto. Katras na- 
pasitaisysią.

Tiesa, ir majoro patvarkymas ^ai dabar apgailestauja pa
buvo sulaužytas.

Areštuotų t streikierių teismas 
turėjo įvykt District Courte, 8 
d. sausio 1935, bet užpuolikai 
atkėlė teismą ant 11 d. sausio. 
Atėjus tai dienai, atkėlė ant 15 
d. sausio, o sulaukus penkiolik
tos, perkėlė į 16 d. sausio ir 
teismas įvyko. Streikieriai teis
mą laimėjo, visi tapo paliuosuo
ti be bausmės.

Du streikieriai, kurie buvo 
sumušti, patraukė streiklaužius 
į “grand jury.”

Dabar jau visos amatinės 
unijos išnešė protesto rezoliu
ciją prieš miesto valdžią, o 
simpatiją streikieriam.

Dabar ir konsulmanų prezi
dentas J. W. Bancker, pasakė, 
kad viso to kaltininkas yra 
miesto majoras E. T. Snook. 
Jis tikėjęs sudėt darban bedar
bius, bet to neatsiekęs.

J. Griciunas.

rys iš negalėjimo neatsilankė,

Lyriečiai “Spartaką” Gerai Suvaidino
CLEVELAND, Ohio. — 20 d. 

sausio, Slovėnų Auditorijoj, vi
sų lauktas “Spartakas” buvo 
suloštas Lyros Choro. Lyriečiai, 
kurie išimtinai yra jaunuoliai 
(čionai gimę-augę) ilgai moki
nosi ir rengėsi, kad gerai at
likus savo užduotis. Jie ir ne- 
suvylė clevelandiečių.

“Spartakas” perstato Romos 
valdonų ištvirkimą-supuvimą ir 
gladijatorių-vergų sau žudingą 
vergiją. Tas dedasi pirmam 
šimtmetyj prieš Kristų—apie 
2000 metų atgal. Tuo metu Ro
mos prispaudėjai versdavo savo 
vergus - gladijatorius rungtis 
vieni su kitais, žudyti vieni ki
tus, kad patenkinus gašlius tų 
laikų Romos valdonų jausmus. 
Kuomet jie latravo, jiem neuž
teko vyno pėrsilakti, jie geidė 
dar vergų kraujo. •’

Pirmam'veiksme perstato tų 
laikų tikrąjį paveikslą: valdonų 
ir vergų gyvenimą. Kas tų lai
kų Romos diktatoriaus Sulla
palociaus kambariuose dėdav labiausiai aiškų vergų sukilimą

kaip nusigėrę patricijai kvato
davosi su didžiausiu užsiganė- 
dinimų, kuomet gladijatoriai 
prieš jųjų akis turėdavo žudyti 
vieni kitus. čia Sulla įsako 
Spartakui baigti likusius gy
vais gladijatorius...

Antrame akte matome, kaip 
gladijatoriai, susirinkę taver
noj, kalbasi apie tas . visas 
rungtynes, kaip viršui- minėjau 
Sulla palociuje, taip mūšių 
arenoj. Visi nuogąstauja, kad

PRANEŠIMAI Iš KITURTaipgi kalbėjo d. K. Lockner, iužtemo viena proletarinė žvaig- 
darbininkų kandidatas į mies-Įgdė. Apvaikščiojimas buvo A. 
to majorus; jis yra žymus vei-jo. H. svetainėj, 26 Trumbull St. 
kėjas ir geras kalbėtojas. Beje,
kalbėjo keletas kitų kalbėtojų. Didžiumą svetainės užpildė jau
jų kalbos sveikino leninistinį nimas. Labai linksma, kad 
veikimą Komunistų Partijos ir Worcester!© jaunimas pradeda 
viso darbininkų judėjimo.

Programą pildė kebi darbinin
kų chorai, tarpe jų buvo LKM 
Choras, 
vo keletą dainų, kas publikai 
labai patiko. Darbininkų or
kestrą irgi sugriežė keletą mu
zikos kavalkų ir teatro grupė'-a buvo nenuilstanti perstatė vaizdelj-dviejų frontų £ Partijos “a, 
kaieivių ii dai bininkų susivie- p>]oor> Komunistų Partija — 
nijimą, išėjimą į pergalę pas- ^Lenino partija. Lenino partija 

1 parodo ir Suvienytose Valsti
jose, kaip persimainyt nuo sis- 

I temos kapitalistiškos vergijos, 
I į sistemą darbininkų. Komu
nistų Partija veda kovą -ir or
ganizuoja už bedarbių pagalbą 
ir apdraudą, del augstesnių al
gų pakėlimo, prieš karą ir fa
šizmą. Ir veda kovą del kas
dieninio darbininkų apgynimo 
'nuo kapitalistiškų užpuolimų.
j Būtų gėda priminti, bet pri
verstas pratart keletą žodžių

Atsilankė žmonių nemažai

žengt, gana smarkiai, proleta- 
, riškais žingsniais, nes jaunimas 
yra mūs ateinanti kovotojai už 

Visi bendrai sudaina-Į darbininkų klasę.

tatymą darbininkų valdžios.

“Vilnies” Koncertas Bus 
Didelis

3 d. Sokolų svetai- 
So. Kedzie Avė., bus 
koncertas. Pražia 3

metęs gerus laikus.
1 .Kliubas turi savo išmokėtą 
namą ir pinigų, banke geram 
stovyje. Turi leidimą laikyti 
barą ir laiko kaip kada du ir 
tris darbininkus, gerai apmo
kamus. Biznis gerai eina. To
dėl kliubas yra del visų visuo
met labdaringas. Turiu pasa
kyti, kad Lynno Lietuvių Kliu
bas per ‘trisdešimt metų daug 
nuveikė labdarystėj. Kas kuo 
pasiskundė, tai kliubas davė pa-: 
ramą pagal išgalę.

Pereitam susirinkime nutar
ta surengti prakalbas, kad nu
šviesti mūsų 30 metų darbavi- 
mąsi, kaip mes veikėm ir ką 
nuveikėm. Į komitetą yra iš
rinktas A. Matulaitis ir—kito 
vardą pamiršau. Aš tikiu, kad 
jie ras tam tinkamą kalbėtoją, 
kuris pasakys tinkamą prakal
bą mūsų progresyvini kliubui ir 
pakalbins naujų narių.

žinoma, mūsų kliubas seniau 
buvo nariais turtingesnis. Daug 
mūsų veikėjų atsiskyrė su kliu- 
bu ir su pasauliu. Tas atėjo 
nuo gamtos. Likom neperdaūg. 
Jaunų' mažai ateina, bet yra 
mokslo vyrukų, kaip advokatų ijm pribūti į tą puikų vaka- 
ir kitų kolegijos vaikinų.

Mes kas metai užsiprenume- 
ruojam darbininkiškus laikraš
čius “Laisvę’ ’ ir kitus, koki yra. 
Darbininkų priešai pas mus ne
turi įtekmės.

Vasario 
nė j, 2343 
“Vilnies” 
vai. 'po pietų. Programas susi
dės daugiau iš naujų daininin
kų bei dainininkių. Tai bus 
gana geraš ir įdomus vilniečių 
programas. Įžanga pigi, 
40 centų perkant iš anksto 
kietus, prie durų brangiau.

tik
ti-

Ko- 
vie- 
ko-

“Lituanicos Skridimas” 
Scenoje

Vasario 9 d. Amerikos 
munistų Partijos’ 204-206 
netos stato vieno veiksmo
mediją “Lituanikos Skridimas”. 
Tai bus įdomus dalykas žmo
nėms pažiūrėt, tik visa bėda, 
kad mes mažoj svetainėj 
giame ir gal nesutilpsime 
publika, tai yra “Vilnies” 
tainėj.

Aldiečiu Draugiška 
Vakarienė

Programą išpildė 
Amerikos Darbininkų 
simfonijos orkestrą.

Aido ir
Chorai ir
Kalbėto-

Komunis-
močiutė

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Radio valanda permainy

ta. šiuomr pranešam, kad lietuvių 
radio valandą, kurią vedė Petronėlė 
Antanaitienė, pradedant trečiadienį, 
30 d. sausio bus leidžiama 6:30 vai. 
vakare, vietoj pirmadieniais 5:30 
vai. vakare. Stotis bus ta pati, 
W.H.A.T.

Radio klausytojai nepamirškite at
sukti savo radius nauju laiku.

P. Antanaitiene.
(23-25)

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygą 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25

Tai ta pąskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti. 
Pirkite ją dabar, nes už menesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuoki!:
J. BARKUS 

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

Ką Aukosite “Laisves” Bazanii?
Šiemet Galime Gauti Įvairių Sovietų Produktu, Bet Juos 

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.

BAZARAS BUS TRIS DIENAS
ren- 

su 
sve-

PENKTADIENĮ

22 VASARIO (FEB.)

Vasario 16 d., ALDLD 19 kp. 
rengia draugišką vakarienę, 
“Vilnies”' svetainėj. Moterys 
rengiasi pagaminti skanią vaka
rienę iš silkių. Labai geros 
gaspadinės, ar ne? Bet mes ga-

rėtį ir patuštinti bačką ‘silkių.

ŠEŠTADIENĮ

23 VASARIO (FEB.)
SEKMADIENI '

24 VASARIO (FEB.)

BAZARAS BUS 

“Laisvės” Svetainėje, 
419 LORIMER STREET 

BROOKLYN, N. Y.

VISAIS VAKARAIS

BUS ŠOKIAI
Įžanga 10 centų ypatai.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
Progresyve Draugija turės gerą 
koncertą 
kur bus 

, .nininkų,jų vadas Spartakas nežūtų, po *
kurio vadovyste rengia savo 
žingsnį pasiliuosuoti iš po Ro
mos kruvinų prispaudėjų. Iš ki
tos pusės matome, kaip Sulla 
per patricijus nori Spartaką 
papirkti. Nepasisekus, siunčia 
šnipą sužinojimui apie sukili
mo planus. Toliaus matome 
Spartaką statant prieš kelius 
kitus gladijatorius su tikslu, 
kad žūtų jis ir kartu gladijato- 
rių pasiliuosavimas.

I Spartakas” perstato tų laikų

Chicagos ir Apielinkės A.L.D.
L.D. Pirmam Apskrityje 

Silpnai Eina Vajus
Man rodos, tai permažai pir

mas apskritys dirba vajaus 
klausimu. Pirmiaus pas mus 
būdavo visa eilė mitingų kolo
nijose, vajaus klausimu, o šian
dien to nėra pas aldiečius. Vis
gi yra kur to nelemto apsileidi-

BROOKLYN LABOR LYCEUM mo pas mūsų draugus ir drau

Washington© dienoj, 
gerų artistų ir dai-

Feliksa Bacevičius.

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

ges.
:i ALDLD 1 Apskričio komite
tas \ turėtų susirūpinti vajumi 
šiame apskrityje. Visi nariai 
turėtų nejuokais stot į darbą 
gavimui naujų->narių į organi
zaciją.

Taipgi dabar yra mažai rū
pinamasi platinimu literatūros, 
ypatingai ’ mūsų organo “švie
sos. ” ' Kuopos turėtų apkalbė-

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

' jsitėmyti adresą ir telefoną.
Telefonuokite: Evergreen 7-1661 
arba užeikite pasikalbėti j ofisą 
Kampas Union Avė. ir Grand St.

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Religijos Padėtis So
vietų Sąjungoje 

«

Pagal Visasvietinės Ateistų Unijos Raportus Sutaisė PETRAS
(Tąsa)

Laike tardymo paaiškėjo, kad operaci
jos buvo atliekamos laukinėmis priemo
nėmis ir blogiausiais įrankiais, kaip tai, 
skustuvais, peiliais, žirklėmis, kaltais ir 
t.t. Yra aišku, kad Sovietų teismas ne
galėjo turėti pasigailėjimo šiems lauki
niams fanatikams ir visi jie buvo nukai
tinti ir uždaryti tam tikram laikui į ka
lėjimą. Reikalinga pridėti. pastabą, kad 
tose skapų organizacijose buvo vykina
mas ne tik religinis fanatizmas, bet taip
gi kontr-revoliucinis darbas. Jie vedė 
agitaciją, nurodydami, kad Sovietų galia 
nesanti teisėta galia ir ji nepatinkanti 
dievui; tikroji galia esanti cariška. Mo- 
narchiška simpatija pas skapų vadus yra 
visai aiškiai suprantama, jei prisimin
sim, kad tarpe jų mes sutinkam išimtinai 
charakteringiausius tipus eks-cariško re
žimo.

Pabaigoje 1929 metų Maskvoje buvo 
atidengta fanatiška religinė organizaci
ja, kurios vadu buvo svetimų kalbų mo
kytojas Dimitri j šule ir jo brolis Henri
kas. Kaip pasirodė laike teismiško tyri
nėjimo, kad Šule jau 1921 metuose pra
dėjo rengti savo bute “spirituališkas sce
nas”, kur jis sutraukdavo jaunuolius 
(tas jam buvo nesunku, kadangi jis pats 
buvo mokytoju) ir juos verbuodavo į sa
vo fanatišką organizaciją. Jis jiems aiš
kindavo ir mokindavo, kad jis esąs “pas
kutinis pranašas.” Iš įvairių bibilijos ir 
evangelijos ištraukų Šule surinko naują 
religinę “doktriną...” Be to, šule įtiki
nėjo savo pasekėjus, kad laike apeigų jis 
“persiformuojąs į moterį”, o kad jie ge
riau tikėtų jam, kaip jis pats prisipaži
no laike tardymo, apgaudinėdavo savo 
pasekėjus, padedant jo žmonai ir specia- 
liams visokiems įtaisams, kurių pagelba 
jis padarydavęs “lakstymus baldų” po 
kambarį, aiškindamas, kad tai esą “dva
sių apsireiškimas,” ir t. t. Šule įvedęs 
į praktiką laike savo-“pamaldų” baisius 
kūno kankinimus, aiškindamas, kad tai 
esą būtinai reikalinga sustiprinimui dva
sios: pradžioje jie naudoją plakimą su 
rykštėmis, paskiau skūriniais diržais, 
dvarais, o ant galo jie įsipraktikavę 
štampuoti ant kūno kryžius su įkaitinto
mis geležimis. Be to Šule rengdavo to
kias orgijas, kuriose būdavo bjauriausia 
paleistuvystė, šule pats tose orgijose ap
sirengdavo j moteriškus drabužius, per
tikrindamas moteris ir merginas, kad 
jis, kaipo pranašas, “persikūnijąs” į mo
terį ir kad iš jo “zobovų” su jomis nieko 
blogo negalį išeiti. Ant kiek didelė buvo 
įtekmė šio “pranašo” į lengvatikius, ga
lima spręsti iš to, kad jis per paskutinius 
5 metus nieko nedirbo, o gyveno pertek
liuj, naudodamasis pinigais savo pasekė
jų. Kada nekurie neturėdavę duoti tam 
tikros sumos pinigų, tai jis tuos siųsda- 
vęs išmaldų prašyti.

Apart to, Šule neužmiršo vesti politi
nio darbo prieš Sovietus: jis uždraudę 
savo pasekėjams skaityti bile kokius so
vietinius laikraščius ir abelnai literatū
rą. Tiems pasekėjams, kurie -dirbo So-

vietų įstaigose, jis įsake nepaisyti dar
bo, o atlikti ji kuoblogiausiai arba visai 
mesti ir eiti į gatves elgetauti, aiškin
damas, kad kuo daugiau būsią gatvėse 
ubagų, tuo blogiau Sovietų valstybei, o 
geriau dievui, ir t. t.

Čia yra nurodyta trys įvykiai, kada 
Sovietų administracija įsikišo ir uždarė 
šias religines fanatiškas organizacijas, 
sukišdama jų vardus į kalėjimą del to, 
kad jie ir minimos jų suorganizuotos 
sektos nešė visuomenei žalą.

VIII
Ateistų Judėjimas Sovietuose

Didžiausia neapykanta virė ir tebever
da romiško papos širdyje prieš Uniją 
Kovojančių Ateistų Sovietų Sąjungoje. 
Jau arti 10 m., kaip egzistuoja ši sava
rankiška draugijinė organizacija, turė
dama arti 3 milionų narių darbininkų ir 
valstiečių tarpe. Apie veikimą šios or
ganizacijos buržuazinė spauda tankiai 
rašydavo ir dar kartais rašo visokių 
kvailu nesąmonių. Savam rašte romiš
kas papa kaltino šią organizaciją išsigi
mimu “moralybės ir kultūros.”

Unija Kovojančių Ateistų yra organi
zacija, visai nepriklausoma sovietinei 
valstybei ir neturi jokių bendrų admini- 
stratyvių funkcijų su valstybės aparatu. 
Ji egzistuoja ant statutinio, pamato, ku
ris yra užtvirtintas valstybinių organų, 
lygiai taip pat, kaip šie organai užtvirti
na statutus visų kitų organizacijų. Ne
turėdama jokių administracinių funkci
jų, Ateistų Unija nelikviduoja ir neturi 
teisės likviduoti bažnyčias ar laužyti 
įstatymus, kurie garantuęja išpažinimo 
ir religijos laisvę. Bile narys šios orga
nizacijos už laužymą minimo įstatymo 
yra aštriai baudžiamas, lygiai taip pat, 
kaip kad ir už kitus įstatymus. Unija 
Kovojančių Ateistų turi užduotį kovoti 
prieš religiją, kaipo jėgą, trukdančią so
cialistinę statybą. Bet šią užduotį Ate
istų Unija vykdo tik per metodas agita
cijos ir propagandos, per metodas per- 
tikrinimo ir organizavimo žmonių ma
sių. Ateistų Unija pati yra prieš bile 
kokius nors administracinius žygius re
liginėje kovoje.

Atsišaukime II Visasovietinio Ateistų 
Kongreso (liepos mėn., 1929) paskelbė: 
“Mes esam savanoriška draugija, mes 
nieko per jėgą ne vertėm ir nei vieno ne- 
verčiam būti ateistu.” O toliau atsišau
kime pastebi, kad Unija kovoja ir kovos 
užsispyrusiai ir atkakliai vesdama kuo- 
plačiausią agitaciją, propagandą ir orga
nizavimą žmonių masių. Laike pastarų
jų metų Sovietų Sąjungoje įvyko masi
niai darbininkų ir valstiečių atsižadėji
mai nuo religijos. Jie buvo rezultatas 
pasekmingos socializmo statybos. So
vietų Sąjungos darbininkai persitikrino, 
kad be dievo jie gali statyti daug geres
nį gyvenimą ir jie jį stato. Kovoje už 
naują pasaulį jie persitikrino, kad reli
gija ir bažnyčia yra įrankiai jų klasinių 
priešų kovoje prieš socializmą.

(Daugiau bus),

Argi Taip Buvo?
Už parašymą “Mano At

siminimų” į “Laisvės” spe
ciali” numerį susilaukiau 
kritikos nuo d. Kom.,Vete
rano, kuris rašydamas savo 
atsiminimus “Laisvės” lai
doj gruodžio 19 d., 1934 m., 
sako:

“Prasti atsiminimai. Ro
dos, kad visi buvusieji 
V-tam rajone LSS nariai 
buvo vėplos, o tik d. J. Ra
manauskas kaipo vadas.”

Žinoma, gali būt “Atsimi
nimai” ir “prasti” kritiko 
akimis žiūrint. Ir tą “pras
tumą” galėjo įrodyt savo
tišku gerumu, kad aš kitu 
kartu rašydamas atsimini
mus galėčiau imt pamokas, 
kaip vengti to “prastumo?” 

_ _ _______________ t _ ('Tik, deja, aš savo atsimini-
kiai parėmė duodama svetai- i mus ne SU-ta minčia rašiau, 

kur d. Kom. V. įžiūri tą 
prastumą. Aš rašiau apie 
abelną politinį silpnumą, 
marksizmo žvilgsniu žiū
rint, ne tik kuopose, bet ir 
pačioj LSS, kad tam laike 
daugiau buvo tautiškumo, 
kaip tarptautinio veikimo, 
ir . tik del to maža dalelė li
ko tinkamų draugų budavo- 

Sausio 13 d. įvyko susirin- jimui J. V. K. P.
kimas, kuriame buvo išduo
tas metinis raportas iš kuopos, “prastumą,” kad aš asme- 
veikimo. Raportą išdavė d.Įniniai nenurodžiau, kas ką

13 d

Davis-
Turėta

rengtis 
operetės,

delegatu nuo J. K. L. į bedar
bių kongresą, 5-6-7 sausio, 
1935.!

A. Shul-kus buvo delegatas 
nuo choro į studentų konfe
renciją prieš karą ir fašizmą 
—ir už bedarbių apdaudą, 
Buffalo, N. Y., sausio 
1935.

Priimta rezoliucijos 
Scottsboro klausimais, 
vienas social.

Pageidavimai yra 
prie koncerto ar
taipgi kad tik nepadarytų su- 
prizo Binghamtonui ateinantį 
pavasarį su viena iš minėtų 
programų.

Tačiaus nereikia manyti, 
kad jaunuoliams jau nereikia 
padėti veikti. Kaip tik atbu
lai. Reikia jiems padėti 'vi
sur. Reikia tartis, pažinti-su- 
prasti jų pageidavimus ir pa
sitariant bendrai veikti, rem- 
ti'jų parengimus. Reikia pasa
kyti, kad Gedemino Dr-tė pui-'

nę dykai pamokoms. Choras 
yra už tai dėkingas dr-tei 
ateityj atsiteis su dainomis.

Choristas.

Norwoodo Žinios

ir

Iš Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 9 

Kuopos Susirinkimo

Šičia kritikas ir įžiūri tą

• Pirmos prakalbos tapo 
surengta LSS V Rajono 
New Philadelphijoj 1908 m., 
antros 1912 m. abiejose pra
kalbose aš buvau nuvažia
vęs sykiu su kalbėtoju, pro
letarinės* literatūros taip 
pat turėjom užtenkamai, 
bet jos parduoti mažai bu
vo galima.

Taigi, nuo 1908 m. iki 
1916 m. yra. didelis skirtu
mas. Ir tam 8 metų laiko
tarpy j visa eilė buvo su
rengta socialistinių prakal
bų LSS V rajono. Tai ko
kiu išrokavimu Kom. Vete- 
ranas užvardina pirmomis W,1WM1
ir istorinėmis prakalbomis 56« Kingston Avė" Bėrough1 County of Kings, to be consumed on the
tik tas, kurios įvyko 1916 j i>remi8cs- -----------------
m., kada gyveno New Phi
ladelphijoj d. V. Turaus
kas ?!

Taip pat, rodos, neturėtų 
pamiršt K. V., kad suorga
nizavimui LSS kuopos aš 
atvažiavau į New Phila
delphia 1916 m. Tuo laiku 
ir d. V. Turauskas gyveno 
ir pilnai žino, kad taip bu
vo.

Jeigu šičia kritikas be fa
ktų išeina, tai aišku, kad ir 
visi tie primetimai man yra 
nepamatuoti faktais, tik

daugiau atsiduoda asmeniš
kumu. Todėl aš negaliu 
pamokas imt iš tokios kri
tikos, kuri faktais neparem
ta. J. Ramanauskas.

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL-8339 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the 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 Beverage 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. 
RW-1120 has been issued to the undersigned 

i to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law

ANTHONY DAPRINO 
(KINGSTON TAVERN) '

668 Kingston Ave., Brooklyn, N.Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
A-11004 has been issued to the Undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 -of 
the Alcoholic Beverage Control Law. at 1828 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

EDWARD von KAM PEN
1828 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

LENA GADAS
1081 Lenox Road Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License- No. 
B-7826 has been issued to the undersigned 
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.

Leonas Trakimavičius, fin. se-:veikė. Q 'man išrodo, - kad 
kretorius. Per 1934 rm kuopa į0|ęS aprašymas smulkme- 
turėjo įeigų $86.01. Išmokėta. atsiminimų iŠ 28-t0S 
$81-78. Dabar ižde turi $4-23. | ^UQp0S veįkimo, tai kaip tik j

I Isaukauta is iždo siems rei-1 
I kalams : Bedarbių judėjimui 
! už socialę apdraudą $12. Dar- 
! bininkiškų dienraščių para
mai: “Daily Worker”, “Lais
vei” ir “' 
organizavimo reikalam $6.80.1 kada buvo paskelbta “Lais*- 

i Komunistų Partijai už rinki-, vės” redakcijos atsimini-- 
mų platformas $4.50. Tarp- mus rašyti.
tautiniam Darbininkų Apsigy-! _. . . , .. . . ,.
nimui $5. Taipgi pasiųsta į i SU hltaįs pi įmetl-
ALDLD Centrą $34.4^. Kuo- maiš. Kad ant visų atsa- 
pos veikimo reikalam išleis- (kyti “kritikui”, perdaug vie
ta $9.53. !tos užimtų “L.”, ir būtų lai-

I X 7 • * * X

.ir tiko autoriui kritikos pa- 
ičiam d. Kom. Veteranui.
Kaip tik jam reikėjo apie 
savo kuopos veikimą, kaipo 

Vilniai” '$15. Jaunimo'geriau žinančiam, aprašyti,

....... ■ ■ ■ ------------

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager,

! kuris turi 12 metų patirimo 
•j prie išdirbimo šių prekių.

čia yra puikus pasirinkimas
; portfelių, valizų, skrynių, ku- 

parų, moteriškų pocketbook’ų
; ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

.n.,,.,,*

i LIEPŲ ŽIEDŲ į 
t ŠVIEŽIAS į

MEDŪS į 
T Daugelio prašymą gauti* * 
X tikro bičių medaus jau* * 
Jįišpildėme. Turime 40J 
T galionų tikro, šviežio, 
X pų žiedų, medaus.

į Už Kvortą 75 centu*

Rochester, N. Y. i
Suorganizuota Choras

Nuo 1929 m. buvęs Gedemino 
Choras neturėjo praktikų iki 
pavasario 1932 m. Pradžioj 
1932 m. choras .pradėjo lai
kyti praktes, kad prisirengti 
prie* LDS 1-mo Seimo, kuris 
turėjo įvykti Rochesteryje. 
Perkėlus seimą į Clevelandą, 
chorą nebuvo galimybių pa
laikyti.

Tuomet choras buvo susi
dėjęs didelėj didžiumoj iš su
augusių buvusių choristų. Jau
nuolių buvo vos keli.

Nežiūrint, kad choras ir ne
egzistavo, vienok narinės 
duoklės į Meno Sąjungą buvo 
apmokėtos už visą laiką.

Rudeniop 1934 m. LDS. li
tą kuopa nutarė bandyti orga
nizuoti chorą. Pasekmės to

kios: šiandjen choras turi virš Nors Ednos ir yra pirmas ban- 
30 narių, iš jų 6 suaugę, o Ii- dymas vadovauti chorą, ta- 
kusieji čion augę jaunuoliai. į čiaus reikia pripažinti, kad se- T.... ~--- _ __ • J . ’ . . _ . .Jau pora dainų išmokta ir 
rengiamasi prie vakarienės su 
programa, 9 d. vasario, šią 
vakarienę reikia remti atsilan
kymu.

Taipgi reikia, kad dar kele
tas iš buvusių choristų eitų 
dainuoti. Reikalinga visų 
balsų, o labiausia tenorų, kad 
padaryti pilną didelį chorą.

Draugės ir draugai, kurie 
tik galite, iš buvusių choristų 
ir nebuvusių, tai dabar atliki
te savo užduotį, ateikite dai
nuoti. Pamokos būna kas tre
čiadienio vakarą, kaip 8 vai., 
Gedemino svetainėje, 575 
Joseph Ave.
Jaunuole Chorvede, Pirminin

kas ir Raštininkė
Chorą vadovauja energinga 

jaunuolė, Edna Vaivodaitė.

kasi gerai. Edna būna pasiųsta 
per augštesnę mokyklą iš 
Rochester į Detroitą', 1933 m., 
ir Chicago, 1934 m.,'kur buvo 
suvažiavimai parinktų balsų 
Amerikos augštesnių mokyklų. 
Taipgi yra gavusi stipendiją 
(tuition) dykai, 6 mėnesiams 
ar čieliems metams, dainų-mu- 
zikos šakoj, už gabumą mu
zikoj ir turėjimą gražaus so
prano balso.

Edna ir dabar dalyvauja 
operetėse, statomose Eastman 
teatre. Tad abejojimui vietos 
nėra apie jos galėjimą vado
vauti chorą.

Pirmininkas Al 
jaunuolis, raštininkė Ei An
derson, jaunuolė. Vakarienės 
komisija susideda irgi iš jau
nuolių. Vienas iš choristų 

Ijaunuolių, Gužauskutis, buvo

Turėta-surengta vienos pra- ko eikvojimas. |
kalbos, du piknikai, du savi-; Tik štai kur aš statysiu 
tarpinio laviniųięsi susirinki- klausimą d. Kom. V. Ar kri- 
mai ir 11 ' ‘ '
Gauta iš 
kopijos: 
parduota 5, ant rankų yra 16 
kopijų “Šviesos”. Draugo V. 
Kapsuko knygos gauta 20• 
egz., angliškų knygų 15 egz.1 
Naujų narių gauta 5, iš kuo-, 
pos pasitraukė 2. i__ ___
m. pasimokėjusių narių ture-! 
ta 30. “Laisvei” 1 
ta 10 naujų skaitytojų. Kuopa ladelphia, bet nė R., nė kas 
veikė ir tarptautiniuose paren- kitas nenuvyko SU proleta- 
gimuose sykiu su Komunistų pine apšvieta, 
Partija. žodžiu.

Nors ir buvo šiokis tokis apsigyvenus tame miestelyj,, 
veikimas 1934 m., bet nebuvo'surengė socialistines pra-- 
pakankamas. Lai būna 1935'kalbas varde V Rajono i
metais padvigubintas veiki- pirmu sykiu to miestelio is- 
mas. Reikia būtinai pataisy- torijoj.” 
ti veikimą šiais klausimais: li
teratūros platinimą, ] 
kalinių rėmimą per TDA, nau
jų narių gavimą ir savitarpinį 
lavinimosi; Pagalvokit, drau
gai, apie tuos klausimus, 
sekančiam susirinkime, 1___
bus 3 d. vasario,. ,!

mėnesių susirinkimų, 
centro “šviesos’’ 104 
nariam išdalinta 83,

tikas, darydamas analiza-.; 
vimą kito raštą, turi vengti ■ 
klaidų ir nepamatuotų pri-! 
metimų autoriui, kurio raš
tą kritikuoja?

Jeigu taip, tai ką reiškia,, 
kur d. Kom. V. man nepa- 

Pe/ 1934 matuotai primeta?
I Sako: “Drg. Ramanaus- 

vajuje gau- kui po šonu, buvo New Phi-

ne su gyvu 
Tik V. T. 1916 m..

| Nepasako Kom. V., nė 
politinių^as ^ajbejo, nė kas surengė.

"°"“ Tik “varde V Rajono.”
Kiek man žinoma, tai L 

ir SS V prakalbų maršrutą 
kuris visuomet tvarkė rajono or- 

2 vai. po!ganizatorius,. o niekas kitas 
pietų, Finų svetainėje, pageL tuom neužsiėmė. O aš tam 
dautina, kad nariai daugiau 
susidomėtų savo organizacijos 
abelnu veikimu. /

ALDLD’ 9 Kuopos Org.

laike buvau organizatorius 
V rajono. Tai ar šitas pri
metimas už tą. mano apsilei
dimą, tikrai yra' teisingas,

- • v iv» nu* i v kritiko akimi:žiūrint? Jeigu’Žvaigždžių Mlglynas UZ^taip, tai štai ką faktai į tai

: 3 Sikstilionų Mylių j Aš gyvendamas tam mie- Į 
PASADENA, Cal—Mount stelyje 1895 m. pažinojau to' 

Wilson observatorijos astro* laiko lietuvių psychologyą,; 
nomas Edwin Hubble per I kaip jie atsinešė linkui ap-- 
tel e s k o p ą nufptografavoj švietos ir progreso. Rašiau; 
žvaigždžių miglyną; esantį j tuo laiku į “Vienybę Lietuv-1 

o apįe pirmutiniusShurkus 3 sikstilionų mylių nuo,ninku
* v —.. rN • i i • i •  i • . 11 j_______žemes. Sikstilionas yra.bai* lietuvius, koks pas juos bu*, 

šiai didelis skaičius. Para* vo tuom laiku moralis, 
šykite numerį 1 ir pridėkite apšvietimo žvilgsniu žiū- 
21 zero (0).; tai. bus vienąs rint, nusistatymas link, ap- 
sikstilibnas svieto s

PRANEŠIMAS
ADVOKATAS

J. GEORGE LIPSIUS 
ir investigatorius

C. W. BENSON 
persikėlė raštinę j sekančią vietą:

1324*30 Lincpln-Liberty 
Building

. Broad ir Chesnut, 
PHILADELPHIA, 
Tel. Locust 6100.

Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir
kimui medaus pakol turė
site šaltį. Naudokite me

dy, kad neturėtumėt- , 
šalčio! (

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu;!

427 LORIMER STREET 
BROOKLYN, N* Y.

IIQIIIQIliQIIIQ O o o O

Geriausias Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS

409 Lorimert St*, Brooklyn, N. Y*
Puse Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370 Tel. Stagg 2-29&6

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.

° ° O

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 

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—-Main 1417



t'
Šeštas Puslapis Pirmadienis, Sausio 28,1935LAISVft

M***1

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS

Svarbi Lekcija ir Diskusijos bu- (

Painters and Carpenters

321

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Puls Ateivius Darbininkus

Jaunuolis Pavogė $500,000

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)+-7-T

PAIN-EXPELLER

-KILLS PAIN.

Apskr.
Narių.

pildė giminėmis ir pažįstamais 
tą asmenų, kurie važiavo mi
nimu laivu.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y. Ofiso valandos nuo 1 iki 4 kasdien, Seredomis ir Subatomis 

nuo 6 iki 7:30 vai. vakarais.

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
’ ' PABANDYKITE!

“Laisves” Name
p. Karčiukai

F Nuo Neuralgiškų
I Skausmų
F naudokite
i ANCHOR

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expcllpris visuomet 

palengvina skausmus

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.

Matykite Newarke Veikalą “Tamylą”

Visi 
kyti . .
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

ta k are, “Laisvės” 
419 Lorimer St., 

Kalbės Vytautas 
išduos i a portą iš 

Jaunimo Kongreso

kritys, 3-čią dieną
180 Newark Ave.,
N. J.

Vienas iš LDS. III
Valdybos

i {taisyta pagal naujausią madą; pa 
tarnavimas kuo mandagiausias; dar 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

PASIDABINKITE
ir visos yra kviečiami atsilan- 
į šią naują vietą, susipažinti ir i

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška-

Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 
A. BALČIŪNAS

Chauncey Street, . -Broęklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street, 

SAVININKAI
Brooklyn, N. Y.

Ignorantų Pasirodymas

I ' ■ I
i koma, kad jį dar laukia keli 
I apkaltinimai, už kuriuos bus 
i' teistas vasario mėnesį. Kapita
listinė tvarka daugelį jaunuo
lių visai sugadina ir pražudo.

Brooklyno Aido Choro Dra
mos Grupės lošėjai smarkiai 
ruošiasi prie perstatymo veika
lo “Tamyla” Newarke, vasario 
3-čią dieną. Newark© lietu
viai, ir artimesnių bei toli
mesnių miestų ir miestelių, ap
sirūpinkite iš kalno “Tamy- 
los” perstatymui bilietais. Bi
lietus šiam parengimui gali
ma gauti pas Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo kuopų se
kretorius.

Minėtas veikalas yra dar 
visai naujas ir gana įdomus; 
jis nėra niekur vaidintas apart 
Brooklyno. Newarkieciai ir 
kitų miestelių lietuviai, turėtų 
pasinaudoti proga, pamatyti 
šį veikalą, nes apart Newar- 
ko šis veikalas bus sunku ma
žesniuose miesteliuose suvai
dinti, kadangi jame dalyvauja 
arti 20-ties aktorių ir pats 
scenos įrengimas gana savo
tiškas; reikia gan didoko 
“steičiaus” ir kitų parankumų.

Šiam veikalui yra surinkti 
gabiausi Brooklyno aktoriai, ir 
kuomet Aido Choro parengi
me Brooklyne šis veikalas 
buvo perstatomas, tad stebė
tojai ilgokai kalbėjosi apie jo 
nepaprastą sudėtį. Jame per
statoma kabulų gyvenimas ir 
jų papročiai; kokias teises vy
rai turi link moterų ir kaip 
su jomis elgiasi: jaunas mergi
nas parduoda visai nusidėvė
jusiems seniams už tam tikrą 
mokestį ir tt.

Lošimas prasidės lygiai 5-tą 
vai. po pietų.

Veikalui pasibaigus taipgi 
bus šokiai prie garsios Char
lie Kwarren’o orkestrus ir tę
sis iki vėlumos.

Bengia Lietuvių 
kų Susivienijimo IH-čias Aps- 

vasario,
Newark,

Lietuviu Darbininkų Susi
vienijimo jaunuolių 200 kuopa 

f! rengia labai* svarbias prakal- 
j bas ir diskusijas. Jos įvyks 
'ketvirtadienį, 31. dieną sausio, 
i7;30 vai.
| svetainėje

Brooklyno Jaunuolių 
Parengimas

.Buvęs Marinas Pabėgęs 
Susidraugavo su Vaikinu, 
Apiplėšė ir Nuskandino
“Drožiau jam blakdžiakiu į 

galvą, užmušiau, iškrausčiau 
kišenius ir nuskandinau jį”— 
taip prisipažino Joseph Pace- 
vicz, 23 metų amžiaus, 368 
Henderson St., , Jersey City. 
J. Pacevicz tarnavo marinų 
korpuse, Quantico, Va., bęt iš 
marinų jis pabėgo 13 dieną 
sausio. New Yorke, Battery 
Parke, jis susidraugavo su ko
kiu tai jaunu ’žmogum, kurio 
vardo jis nežino. Jie abu vaik
štinėjo, bet v paskui susipyko, 

• tai tada Pacevicz išsitraukė 
blakdžekį, kirto savo “drau
gui” į galvą, ištraukė iš jo ki- 
šeniaus $12.50 ir apsvaigusi 
jaurią vyrą įmetė į Hudson 
upę.

Ptfceviczo tėvas pranešė po
licijai, kad pas jį buvo jo sū
nus ir išeidamas išsinešė $27. 
Tūom kartu Pacevičzo jieško-: 
jo policija, kaipo pabėgėlio iš' 
marinų. Bet jis patsai pasi
davė policininkui ir apipasa
kojo tą įvykį, nes jis nagauna 
ramumo. Policija sako, kad 
šią savaitę dar jie nerado jo
kio žmogaus upėje, bet vei
kiausiai jis tiesą sako, kad už
mušė kokį jauną vyrą ir į upę 
įmetė. Pas J. Paceviczą 
rado kišenėje blakdžekį.

at-

Hearsto didlapis “Evening 
Journal” jau bus apie mene-' 
sis laiko, kaip virš editorialų 
laiko uždėjęs neva ištrauką iš 
“Komunistų Internacionalo'’, 
aiškinančią reikalingumą nu
verst buržuazijos sistemą ir 
sunaikinti tą supuvusią tvar- 
ką.
Žemiau aiškina, kad tai yra 
paimtą, iš, šešto, Kongreso, ku
ris įvyko 1925 m. Prie to ten 
taip supainiota “Komintem” 
ir Komunistų Internacionalas, 
kad atrodo, jog tai yra dvi 
Ištaigos. Prie to 1925 metais 
jokio šešto Kongreso nebuvo, 
Komunistų Internac ionalo 
šeštas Kongresas įvyko 1928 
metais, bet Hearsto ignoran- 
tams tas nesvarbu, jie tauškia 
nuo ausies.

Policininkas Teisme

“Daily Worker” Reikalauja į 
Dieną 100 Platintojų

Brooklyne 
Zablackas 
Amerikos 
kuris atsibuvo nesenai Wash
in gtone.

John Ormpn jaunuolių 
ganizatoriiis, kalbės, j 

reikalinga padaryti suvienytą 
jaunuolių f.’1 ntą sulig Ameri- 

. . -jkos Jaunimo Kongreso.
Darbinm-j Roy Mizara> LDS preziden

tas, kalbės lietuvių kalboje 
apie jaunimo reikalus.

Po prakalbų bus diskusijos.
Visos ’i'tuvių jaunimo or

ganizacijos yia prašmios da
lyvauti su savo nariais ir išsi- Įvos 
reikšti apie sudarymą bendro 
lietuvių jaunuolių veikimo.

Visi ateikite—jauni ir seni! 
Įžanga dvkai.

Vagių Balius jau senai 
vo, todėl visi ir visos prašomi, 
dalyvauti . šiame parengime, | i 
kurį rengia Brooklyno LDS 
'Jaunuolių 200 kp. Parengimas 
įvyks vasario (Feb.) 2, 1935.,' 
7 vai. vakaro, “Laisvės” sve
tainėj. Jaunuoliai, kaip jau 
jūs:- visi gerai žinote, ’ visąda 
turi gerą orkestrą. Šį sykį tu
rės tokią, kuri dar nė sykį; ne
buvo girdėtą Brooklyne. Už
kandžių; bps ivisokių, pag&min- 

(tų g'erįausių gaspadinių. Ne- 
. or_| užmirškite ateit! Įžanga, tik 

kodėl 125 centai. Čalėsitė pasivogt,
I kiek tik nortsite, tik vaktuoki- 
tės šnipų ir policistų.

Komisija.
(22-23)

Didel? Nelaimė Buše

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 1 
100 darbininkų butų kiekvie- . . ... _ .

1 «n 1 <17 1 • >,kmo ateivius, pagyre Amen-ną vakarą .“Daily Workeno 1 
raštinėje, kurie imtųsi platinti1 
jį ant visų kampų. Kiekvienas 
darbininkas įvertins to svar
bą. Po darbo, vakare, atsi
kreipkite į “Daily Workerio” 
raštinę, 35 E. 12th St., New 
Yorke, šiam iški mingam dar
bui.

Amerikos Legiono skyrius 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią pulti ateivius darbinin
kus ir ją įteikė P. Phelpsui, 

į buvusiam valstijos viršininkui. 
Pastarasis dar bjauriai išme

Busas išvažiavo iš New 
Yorko kelionei į Chicagą, bet 

- > pasiekus Newarka, kaip 
! pasirodė, kad visi keliaunin- 
i kai jau serga. Buše buvo. 20 

j,' žmonių, nuo motoro prisirinko 
nuodingų gazų taip daug, kad 
19 žmonių apalpo, o vienas 
nergas—F. Watson, iš Chica- 
gos, visai Užtroško. Bušą val-i 
dė M. Posnak, iš Bayonnės, 
kuris ir patsai susirgo.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

, kos Legiono reakcinis žings- 
|nius ir ragina per Hearsto did- 
lapius, kad visi legiono sky
riai ir kitos organizacijos pul
tų ateivius.

Ateivių darbininkų organi
zacijų pareiga jungtis aplin
kui Ateivių Gynimo Komitetą, 
platinti literatūrą ir aiškinti 
čiagimiams darbininkams, kad 
kaip ateivių, taip ir čia gimu- 

Į šių yra vieni ir tie patys rei- 
Sekmadienį, 10 d. vasario, | kai ai, kad prieš ateivius kurs- 

kaip 10 vai. ryte, “Laisvės” 
svetainėje, Proletarų Meno Są
jungos Trečio Apskričio įvyks 
metinė konferencija. Pirmes
nėse konferencijose mes tik iš 
chorų atstovų raportų dary
davom sprendimą apie jų išsi
lavinimą, nuveiktus darbus ir 
abelną pirinynžangą. Bet šie
met vien tik raportais nepasi- 
ganėdinsim, konferencijai pa
sibaigus, visi tęečio apskričio 
ribose esanti chorai, duos pui
kią įvairiausių dainų progra
mą. Dalyvaus: Aido Choras iš 
Brooklyn, Sietyno Choras iš| 
Newark, “Red Stars” Merginų' 
Sekstetas iš Elizabeth.

Konfer., Koncertas ir Šokiai

tomą čia gimusieji darbininkai 
tik tam, kad suskaldžius dar
bininkų jėgas, kad vėliaus iš
naudotojai galėtų sėkmingiau 
slopinti darbininkų bent kokį 
pasipriešinimą.

31 
Avė.,

Teisėjas Koening pasiuntė 
ilgiems metams kalėjimai! 
Joseph McLauglin, 23 metų 
amžiaus, 1713 Second 'Ave., 
New York. Sako, kad tas jau
nuolis buvo vagių gengės gal
va ir nuo Park Ave. iš namų 
pavogę >$500,000 vertės viso
kių brangakmenių ir kitokio 
turto. McLauglin jau pirmiau 
buvo teistas už vagystes. Sa-

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

. „Brooklyno Kriaučių Atydai!
Lietuvių kriaučių 54 skyriaus me

tinis susirinkimas įvyks trečiadienį, 
30 d. sausio, 7:30 vai. vakare, L.A.P. 
Kliubo svetainėje, 80 Union Avė., 
Visi nariai dalyvaukite, nes turim 
svarbių dalykų apsvarstyti.

j Turėjo susirinkimas įvykti 23 d. 
j sausio, bet iš priežasties blogo oro 
I kriaučiai nesusirinko, todėl likosi

Smarkiai Apkūlė Policininką 30 d'sau’
________ • Sekr. Ch. Nečiunskas.

(23-24)

| . ' Ii!

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. T COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akiy ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 

Sekmadieniais 
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

5 iki 7 vakarais 
nuo 11 iki 1 
Avenue

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

t '

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Civiliais drabužiais polici
ninkas Peter Donahue nuėjo į 
210 W. 84th St., New Yorke, 
daryti kratas, jieškodamas 
munšaino. Bet ten butą smar
kių vyrų, kurie pradėjo lento- 

imis jį kulti. Vienok greitai

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
ADVOKATAS 

Kalba Lietuviškai

Pasi-Į Pabuvo daugiau policijos jam'paprasti dalykai 
velysiu' pasakyti” kad "elizabe-' į ir jiems pavyko su-1 fcrnėje groce:

- . - - . i xnnnn o cm Ant L- n vi a narla' •’tietės Brooklyne bus dar pir
mu kartu, jei taip, tai nei vie
nas nepraleiskite šios progos, 
matykite “Red Stars” Sekste
tą, nes yra verta.

Na, o greatneėkiečiai Hud
son paupę jau per ilgą laiką 
buvo' pamiršę, bet šiuo kartu 
draugė Bečienė rašo, kad Cho
ras Pirmyn pakvietimą priėmė 
ir pilnai pasirengęs dalyvauti 
programoje ir kartu pasilinks
minti su didmiesčių draugais. 
Kaip atrodo, tai bus daug ir 
gražių dainelių, prie to dar 
šokiai, skanūs užkandžiai, žo
džiu sakant, geresnės progos 
pasilinksmint negali ‘būti.

Ir tik už 25 centus.
Aš Būsiu.

Policininkas Louis Sever, 
metų, 188 Jefferson 
Brooklyne, yra areštuotas ir 
kaltinamas vagystėje. Jį kal
tina, kad jis išmušė langą 
krautuvės 855 Broadway* 

tikslu.
krautuvės
Bropfclyne, vagystės
Policininkas laikomas ^)o $2,- 

• 500 kaucija.

Didelis Laivas Nuskendo
Ties Asbury Parku, New 

Jersey pakraštyje, susikūlė 
laivas’“Mohawk” ir nuskendo. 
118 žmonių išgelbėta ir prista
tyta į New Yorko prieplauką, 
bet 46 žmonių kol kas dar nė
ra, veikiausia bus nuskendę. 
New Yorko prieplauka prisir

imti vieną asmenį, kuris pada
vė savo vardą J. T. Martin.

PARDAVIMAI
PARSIDUODA bučerne ir visi įtai

sai, kaip tai, Toledo svarstyklės, 
pjaustymui mašina, registeris, ma
šina kavai malt, visi stalai, kur mė
są pjausto ir visos lentynos, ir kiti 

i, kurie randami bu- 
grocernėje. Kas nori ati

daryti bučernę—gali viską gaut už 
pigią kainą. Kreipkitės šiuo antra
šu:

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArbovr 3424

1/f| III | |flflO-'’ Atviri kojų skauduliai, Garankš- MllIĮl Į lĮlĮlA čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
■ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Kas Valo Sniegą?
A. LESSING,

57 Siegal St. Brooklyn, N. Y.
(pg-82)'

New Yorko sniego išvaly
mui yra pastatyta 30,000 žmo
nių, ,9,000 reguliarių miesto 
darbininkų, o kiti iš bedarbių 
tarpp. Prie to paleista dar-j 
ban 664 miesto trokai ir 1 560 
trokų pasamdyta pas kontrak-' 
torius, dirba 956 sustūmimo 
mašinos ir 203 sniego krovimo 
mašinos. Sniego buvo privers-, 
ta iki 20 colių storumo.

Kapitalistas del Mergos 
Praleido 200,000 Dolerių
Kapitalistas B. Taylor, 72 

metų amžiaus, 540 Park. Ave., 
New York, skelbia, kad jis su 
mergina Geraldine Ott bra-; 
leidęs $200,000. Panelė Ott 
palyginus su kapitalistu yra | 
dar jauna. Jis su ja trankėsi, 
nuo 1929 metų ir daugelyje 
viešbučių ji užsirašydavo, kai- 
p6 jo pati. Dabar abu susipy- ‘ 
ko ir atsidūrė teisme. /

HARMAN ‘

NAMAI
' Sieninių

Laikrodžių
; l

Vedybinių

Įst. 1892

Telefonas: Evergreen .7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystes profesi
joje ir Brooklyno ap|elinkėj‘ pla
čiai- 'žinomas. Tik dabar atidarė 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

5 • . į .

Veltui Chapel Šermenim
P&rsamdo automobilius sėd
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms i parems 

šaukite dieną ar naktį ' 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y. 1

Telephone, EVergreen 8-9770

. J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Mes

Daimoūtai
Laikrodėliai

■H Brangakmenai
perkame seną auksą

gruodžio. mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieąo pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Aves.
----------„------ ..............................   . J|

Laike 
puikią

PRAŠYKITE

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

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

500 Grand Street 
Brooklyn, N.Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jųš atlaikysite siuntinį.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

I f, * ri f t i

231 Bedford Avenue
I

BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

("Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidųjų 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy- Avenue) 
BROOKLYN/ N. Y .

Sergančią Vyry ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odon 
Išbėrimai, Krau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški SkauĮ 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 
žarnės Ligos, A* 

, b e 1 n as Nusilpi
mas, Nervų Įde
gimai ir Chroniš- 

, k i Nesveikavi- 
mai, Gerkles, Jaučių, 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

rumų ir Čiepų Išmirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygos pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

New York
Valandos—9 A. M. iki 
O sekmadieniais 9 iki

8 P. M.




