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gi tikrajai bedarbiu apdran
dai sulig H. R. 2827 biliaus.

šiuo tarpu 
ir galimy- 
pusės, aiš- 
ką vienas 
(angliškam

‘1

H

jauku atsakinėti į klausi
mus, kodėl jie šiam bil’ui 
priešinasi. Klausimai .galė-

Drg. B., clevelandietis, 
man, siūlydamas išversti 
lų kalbon “Spartaką.

juk ten yra Burdulis, Dauderis 
ir kiti.

rėjus papirkinėja Chinijos 
provincijų valdovus ir pri
rengia sau kelią tas žemes 
užvaldyti.

Skaitykite d. V. Bovino kriti
ką Seno Vincd “Smuikos”. Man 
išrodo, .kad tai išsami ir labai 
gera apžvalga-kritika., . Pats 
Senas Vincas būtinai turėtų ją 
perskaityti, jei jis ištikrųjų no
ri rašinėti.

i padare pačiam tardytojui 
McAllisteriui pernai rug
pjūčio mėnesi. Joj Muni 
tauškia, būk Komunistų

BUDAPEST. — Vengri- jam antras teismas už tą 
jos fašistų teismas nusmer- pati dalyką.
kė drg. M. Rakosi visam “Aš čia teisme kalbu, —

15 tūkstančių?
Hauptmannas išsisukinė

jo, būk ne jam pačiam, bet

persekio- 
Del to 

įvyko trukšmingų ginčų 
kongrese. i Hawaii: salose.

kvepia; Japonijai. 
' r

' • • i——t—r-1—rt—1

Maskva. — i Įkalinta, du

Smagu “j Mirusiam”?
ARLEY; Anglijoj, buvo 

Johnui Pįckeringui per. pus- 
penktos minutės sustojus

KRISLAI
Patiko Draugui Raštas. 
Nori Išverst “Spartaką”. 
Draugas P. J.
Menkeliūniūtė Sugrįžo.
Kaip su Kitais? 
Išsami Kritika.

Rašo R. M.
H

Drg. B-vičius, worcesterietis, 
siūlo “Laisvės” redakcijai iš
versti “Religijos Padėtis Sovie
tų Sąjungoj” (kuris nesenai til
po “Laisvėje”) į anglų kalbą ir 
išleisti brošiūroje. Jis mano, 
kad tai yra nepaprastai svar
bus dokumentas, kurį d. Petras 
sutaisė. Drg. B-vičius pri
sidėtų su dešimtine, jei mes tuo 
darbu užsiimsime.

Tiek galime d. B-čiui pasa
kyti : mes tarsimės su tam tik
rom įstaigom, kurios leidžia an
glų kalboj knygas. Jei jos ma
tytų reikalo, tuomet mes galė
tum išversti minėtą raštą ir jį 
priduoti. Mes patys angliškų 
knygų leisti šiuo tarpu negali
me; neturime tam užtenkamai 
pajėgų ir gero aparato išplati
nimui.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
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Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių
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Milžiniškas Anglijos 
Darbinio. Sujudimas 
prieš Šalpos Kirtimą

LONDON.—Anglijos dar
bininkai per galingas de
monstracijas faktinai jau 
sudaužė valdžios planus nu
kapoti bedarbiams pašalpas. 
Darbininkų sujudimas taip 
pakilo, kad sudrebėjo šalies 
seimas ir vos tik neiškriko. 
Susikirtimuose su demonst- 

i rantais sužeista 20 polici
ninkų.

Prieš mažinimą bedar
biams pašalpos ir prieš va
rymą jų į verstinų darbų 
stovyklas, Wales’e demonst
ravo 300,000 darbininkų; 
Glasgowe 40,000. Dolais 
mieste, turinčiame 100,000 

i gyventojų, į demonstraciją
• v VI v • • • v I

rašo 
ang-

Jie ten 
nesenai tą veikalą statė scenoj 
ir jis turėjo didelio pasisekimo.
B. mano, kad būtų galima 
“Spartakas” suvaidinti anglų I 
kalboj ten pat, Clevelande.

Parašiau d. B., kad jie gali I . v v 
versti patys, jei turi pajėgų, j prieš pašalpos* mažinimą iš-

A _ 1 • j • . A r? 111 V TYi riAsmeniniai, man rodosi, tas vei
kalas turi tam tikrų silpnų pu
sių, kurių, tačiaus, 
ištaisyti nėra laiko 
bių. Tos silpnosios 
ku, kėri ne tame, 
žmogus “Dirvoje” 
skyriuj) rašė ir ne tame, ką 
Valonis-Strazdas kadaise, persi
ėmęs prieš mus neapykanta, 
tauškė.

Beje, girdėjau, kad graikų 
proletariniai menininkai nese
nai statė scenoje (New Yorke) 
“Spartaką”. ’ Būtų įdomu pa
matyti ir padaryti palyginimą. 
Berods, kada tai esu matęs, kad 
ir rusų kalboj yra scenos veika
las “Spartakas”. Reikėtų jį 
gauti ir padaryti palyginimą su 
lietuvišku.

stojo 40,000 žmonių. Vasa
rio 24 d. paskirta kaipo vi
sos‘šalies darbininkų veiki
mo diena del žmoniškos pa
šalpos bedarbiams. Laukia
ma milžiniškos, griausmin
gos demonstracijos Londo
ne. Neatsiliks ir kitų Ang
lijos miestų darbininkai.
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Darbininkai Visų Šalių 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 
Pasaulį! -

BrcOitlyn, N. Y., Pirmadienis, Vasario (Feb.) 11, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Mūsų geras draugas (P. J.), 
iš Detroito, kuris del užsiėmimo 
negali prie mūsų vedamų kovų 
prisidėti, prisiunčia dešimtinę
ir sako: “Kad savo gerų drau
gų neužrūstinčiau, kad pagel
bėčiau tiems, kurie už idėjas 
įstumti į kalėjimus, tai prisiun- 
čiu dešimts dolerių vertės čekį 
Jūsų, drauge, vardu. Penki do
leriai lai būna Lietuvos politi
niams kaliniams ir penki— 
Tarptautinio Apsigynimo Fon- 
dan...”

Smagu skaityti tokių draugų 
laiškai, pilni ne tiktai padrąsi
nimo tiem, kurie dirbam, bet ir 
su pagelba tiem, kurie už dar
bininkų klasės reikalus pakliu
vo į kapitalizmo nelaisvę. Vie
šas ačiū, d. P. J.!

Indžionkšinas prieš Pa. 
Mainieriy Streiką

WILKES-BARRE, Pa. — 
Teisėjas Valentine išdavė 
Glen Alden Kompanijai in- 
džionkšiną prieš- streikuo
jančius angliakasius; už
draudžia streikieriams bet 
kokius susirinkimus, pikie- 
tavimus, kalbinimus, kad 
kiti neitų darban; taip pat 
baustinai uždraudžia pa
juokti streiklaužius bei pri
siartinti prie kompanijos 
kasyklų.

Jungtinės Anthracite Mai- 
nierių Unijos vadas Malo
ney dar nieko nedaro, kad 
išjudinti darbininkus ir su
laužyt tą indžionkšiną.

Užstreikuota visos Glen 
Alden kasyklos apart dvie
jų, bet tikimasi ir jų dar
bininkus ištraukti streikam

Draugė Menkeliūniūtė sugrį
žo iš vakarų, kur ji gastroliavo 
su koncertais. Anot jos, visur 
koncertai gerai pavyko. Svetai
nės buvo pilnos,’Ūpas publikoj 
geras. Pittsbūrghe, beje, buvo 
tarptautiškas koncertas ir gerai 
pasekmingas.* Tai puiku!
• Reikėtų' į vakarus kai kada
pasiųsti (vakariečiai turėtų už
kviesti) Naujosios Anglijos mū
siškius dainininkus: Mickevičiū
tę, Kubiliūną, Hartfordo jauną 
bet gabią dainininkę ir chrove- 
dę * — Birutę Ramoškiūtę.
Brooklyno smuikininkas Jonas 
Velička taip jau turėtų būti la
biau išnaudojamas; Aldona 
Klimiętė, brooklynietė, kadaise 
LDS šeiminiam koncerte, Det
roite, jau parodė savo nepapra
stą talentą.

Iš vakarų į rytus, iš kitos pu
sės, mes turėtum sykį ant visa
dos parsitraukti ‘‘dėde” Kveda
rą su jo žmona — abu šaunūs 
dainininkai ir muzikai. Be to,

Švedijos parlamente yra įneš
tas bilius, nukreiptas prieš dar
bo unijinį “veikimą. Revoliuci
niai darbininkai subruzdo prieš 
tai kovoti. Nesenai įvyko di
delis darbininkų kongresas, ku
riame buvo atstovauta 70,000 
organizuotų darbininkų. Prisi
minus, kad Švedijos darbininkų 
klasė skaičiumi tik šešėlis prieš 
Amerikos darbininkų klasę, tai 
šis kongresas buvo labai dide
lis.

Reikia pasakyti, kad pasta
ruoju laiku Skandinavijos pus- 
salyje revoliucinis darbininkų 
judėjimas smarkiai pakilo. Ma
tomai kapitalizmo krizis ir ten 
leidžia savo šaknis giliau, negu 
ligi šiol.
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Coldwater ir Mississippi upių potviniai užliejo tūkstančius ketvirtainių 
mylių žemės. Paveiksle matome negrus kalinius, pristatytus dirbti sun

kius darbus bebraidant po vandenį.
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Lėšų Suma Kariškam 
Planui prieš Sovietus

Ką Veikia Japoniški
“Patarėjai” Chimesa Berlynas.

!mai K
— Kansu ir niškusPEIPING.

dviejose kitose srityse Chi
nijos valdininkai priėmė Ja
ponijos oficierius kaipo sa- 

, vo patarėjus. Shansi* apsk
ričio valdovai taipgi žada 
priimt tokius patarėjus. Jie 
neva duoda patarimus, kaip 
chihai turėtų susitvarkyt 
piniginius ir kitus ūkiškus 
reikalus; mokina ir kaip ko
vot prieš raudonuosius. Sy-

. — Astrono
mai nutėmijo naujus milži- 
_____>, e k sp 1 o d ubjaučius 
plėtmus ant saulės. Plėt- 
mai esą 10 sykių didesni ne
gu visas žemėš paviršis. Del 
to galėsią bųt įvairių oro 
atmainų ant'žemės.

Green Bijo Klausimą 
apie Socialę Apdraudą 
WASHINGTON. — Kon- 

gresinė darbo komisija pa
kvietė Amerikos Darbo Fe
deracijos prezidentą Wm. 
Greeną ir vice-prezidentą 
M. Wollą ateiti ir pasakyti, 
ką jie mano apie Darbinin
kų Bedarbių Socialės Ap- 
draudos Bilių H. R. 2827, 
kurį kongresui įnešė kong- 
resmanas Lundeen. Green 
ir Woll nieko neatsakė į pa- igter teisme prieš

TOKIO, Japonijos ka- savo atstovybę Maskvoj ir 
ro ministeris Senjuro Ha- uždarė Amerikos generalį ' 
yashi se’me gąsdino, būk So- konsulatą Sovietų Sąjungo- 
vietų Sąjunga ginkluojasi 
užpult Japoniją bei kitus 
Azijos kraštus,—kuomet iš- 
rikrųjų Sovietai daro viską, 
idant išvengt karo, nepai
sant provokatoriškų užsika
binėsimų iš Japonijos pusės.

Gąsdindamas s o v i etiniu 
karo baubu, Hayashi reika
lavo paskirt 1,022,641,000 
jenų kariniams reikalams; 
tai būtų 46 ir pusė nuošim
čio visų metinių Japonijos 
valdžios įplaukų, — didžiau
sia karo tikslams skiriama 
suma Japonijos istorijoj.

Japonų imperialistų pasi
ryžimą karui prieš Sovietus 
ypač sudrūtino Jungtinių 
Valstijų valdžia, kuri prie
šingumą Sovietų šaliai iš
reiškė tuom, kad sumažino

Abramovičiaus Šmeižtai 
prieš Sovietų Sąjungą
WASHINGTON. — Atsi- 

beldes Amerikon, R. Abra
movičius, vienas iš Socialis
tų Internacionalo vadų, sa
vo kalboj 200 asmenų susi
rinkime vas. 8 d. šmeižė So.- 
vietų Sąjungą juodžiau, nėr 
gu vyskupas Matulionis. Jis 
tiksliai melavo, būk Sovie
tuose darbininkai kenčia 
vergiją, būk milionai mirš
ta ir į. t. Tais šmeižtais 
prieš Sovietus geltonasis 
Abramovičius neikiek neat
silieka nuo Hearsto gatvi
nių laikraščių.

PROVOKATORIŠKA TROCKISTO IŠPAŽINTIS 
PRIEŠ 17 TEISIAMU CAL1F. DARBININKŲ^

SACRAMENTO, Cal?

I

i

___________ _ __ .su panieka ktsiliepė 
Speeialis tardytojas McAll- Karolį Marksą, kaipo-

18 darbi- kišM Žydą.” O skomas,
kiu Janoniia nėr savo nata- kvietimą Jiedu-remia ske- ~’7 -----. meluodamas prieš septynio-.rn.L.'širdis tvaksėti. Dr. G. Per- nlnkll perskaitė provokato- ]jk kovjn(?ų darbininkų,

džiaugia. Sako, 
“mirusiam” buvę geriau; jis 
matęs “aname sviete” savo 
•draugus ir daug laimingų 
žmonių. Tad aišku, kad jis 
nebuvo miręs, o tik sapna- 

WASHINGTON. — Vy- vo, apie ką nuolat svajoda-1 
riausias valdiškas paš’alpų *vo, 
administratorius H. E. Hop- [vo. 
kins vasario 8 d. pripažino, 
kad dabar vien iš pašalpų 
gyvena 5,000,000 bedarbių 
šeimynų, išviso virš 20 mi- 
lionų žmonių Jungtinėse 
Valstijose. O kiek dar yra 
nešelpiamų bedarbių?

eival Mills padarė, bperaci- b.lskT^ lr. m^nanU Wagne- rišk išpažintį 
ja ir atgaivino “mirusį.” ™-Lewiso apdraudos su- Normano Muni> 
Tačiaus atgaivintasis neį;. manymą, kuns nežada nei kaltinaraųjų. _;

kad iamicent0 PasalPos šešiolikai Ifl1kp Rnn F 
rpriau- u=!raill0nD dabartinių bedar-

20,000,000 Gyvena iš
Pašalpy Amerikoj

į trockisto 
b vieno iš

— Jie buvo su
imti laike. San Francisco vi
suotino streiko ir kaltinami 
sulig įstatymo prieš krimi-Green ir Woll yra priešin- nalį sindikalizmą. 

i i L /J ta Iai 11 W ritinu v

- ------ -- Tą melais paremtą 28-!
B^t ° k'ongrėsinėj^koinisij'oj nh' P^piu išpažintį Muni

L’lv . .r w u . -....................................................— "" "..................

kuomet dar sveikas btu . 7 j , . .

Reikalauja Atsaukt iš tų juos vėi numaskuotf kai- sekcijos organiza- w .. * 1 j . !po bedarbių priešus. ^^'™rms Albert Hougardv ir
Meksikos AmbaSadSOŲ jie nesirodo komisijoj.
WASHINGTON. — Kon- ____ "___ 1

Todėl1 tor}US Albert Hougardv ir 
jkiti kaltinamieji komunistai 
.reikalave naudoti terorą, 
I u

I prievartą prieš įvairius vai- • 1 • • 1 rn • v " J‘v

Muni stengiasi išgelbėti sa
vo kailį nuo bausmės.

Muni laike savo arešto 
iau buvo suspenduotas iš 
Komunistų Partijos. Rug
pjūčio mėnesį pernai jis nu
traukė visokius ryšius su 
Partija ir prisidėjo prie 
trockistų. Jo advokatas Al
bert Goldman taipgi yra 
trockistas ir padeda kapita
listiniam teismui prieš 17 
komunistinių darbininkų.

Fischo Sesuo Teisine 
prieš B. Haupbnanną

FLEMINGTON, N. J. — 
Kaip jau žinoma, B,*‘R. 
Hauptmannas teisme pasa
kom, kad kailių biznierėlis 
Isidor Fisch palikęs jam 
$15.000 pirm iŠvažiuodarhas 
Vokietijon, kur jis eąsM 
mirė.: Teisrųui einant prie, 
pabaigos, _ liudijo Fisctyo sę-. 
šuo Hannah, tam. tyčia at-, 

’ vvkus iš Vokietijos. : Ji 
kė, kad jos brolis narsiv«žė» 
iš Amerikos tik $500; taigi

gresmanas Connery reikalą- $11.000,000 Skiriamą d’ninkus. Tai yra begėdiš- X <-» 1 t 1 r4- AwiAvnlrACi nwnkn I / • j •
į -1 « . ę. 11 • kas melas. Nes komunistaiLeKtUVkJ olOVyKJąi lyra griežtai priešingi pavie- 

WASHINGTON. —Jung- riamš teroro veiksmams.
1 savo veikimą 

skiria $11.006.000 įrengti i remia tuom, kad organizuo- 
karinių orlaiviu; ..stovyklą ja'darbininkus kovai už tuo- 

Tas nekaip jautimus jų reikalus ir už 
. i ■. < > revoliūcinį nuvertimą išnau- 

■rt-------------- : dotojų surėdvmo.
jĮkalinta.du Tą šniniškai-nrovokato- 

spekuliavimą riška išpažintį darydamas, 
. trockistas Muni, 'be kitko,

vo atšaukt Amerikos amba- 
sadoriij Danielsą iš Meksi
kos. Tai todėl, kad Daniels . ............. ......

‘pataikaująs tenaitinei be- Valstįių.. vyriausybė .Komunistai
.. .. . , , Idievių valdžiai, —v <-^7.v 1 .

PARYŽIUS. — Per vieną!.i ančiai bažnyčias.
savaitę iš Francijos išde- 
portuota 1,456 -ateiviai dar
bininkai vien todėl, kad pa
tiems francūzams permažai 
darbų. Bedarbė šalyje da-. 
bar 35 nuošimčiais didesnė 
negu pernai šiuo laiku.

Masiniai Deportuoja iš 
Franci jos Ateivius

27 Moteris Afrikoje i
I

17 TurkiŲ Seime
ISTANBUL. — Tarp 

rinktų 383 Turkijos seimo 
atstovų yra ir 17 moterų. 
Rinkimuos dar pirmą kar
ta dalyvavo moterys Tur- 
kijoj.

r n 1 • J i asmenys uz sj ? JtyVOS lallUdOtOS teatrų tikietais.
KENYA kolonijoj; Afri-p 

koj, užgriuvo žemėm ! 
moteris, kurios kasė > molį 
indams lipinti.. 'Jos visos 
žuvo.

Karštas Oras Baliūnam >
BERLYNAS. — Rudolf 

Brunner surado, kad baliū- 
ninius orlaivius galima^ pri- 

B e r 1 y n as. — Kluessen- numpuot kąršto oro, vietoj 
dorf fabrikas pirmiaus dir- brangių dujų. . Prię baliūno 
bo mašinas spausdinti naš- pritaikoma oro kaitinimo ir 
to ženklus; dabar jis dirba Įpumpavimo mašina. Ęitle- 
taikyklius kulkasvaidžiams į rininkąi, suprantama, , pa
ir naujausioms šautuvams naudos / šį išradimą karo 
karui. tikslams.

.. . , ;Fischui buvo išmokėta $50.-
amžiui kalėjimo prie sun- tarė drg. Rakosi. — ne tam. 000 už pagrobto Lindberghų 
kiųjų darbų. Jo “nusikalti- kad apsigint, bet tam, kad vaiko sugrąžinimą. Trys liū-
mas” tame, kad Rakosi bu- išdėstyt, kaip ištikruiu da- dininkai parodė, kad Fisch •
vo komunistų vadas ir daly- lykai stovi. Per dešimts buvo užsiėmęs savo bizniu
vavo 1919 metais Vengrų metų kalėjimo aš nei nėr‘tuo laiku, kada, pagal
Sovietų valdžioje kaipo ga- nago juodymą nepraradau. Hauptmanno pasaka, jis - 
mybos komisaras. Už tai pasitikėjimo k o m u n izmu. j būk tai paėmęs $50.000 iš 
jis buvo išlaikytas 10 metų Ką aš dariau, tai* įsitikinęs. Lindberghų tarpininko Dr. 
kalėjime. Dabar padaryta dariau.” jCondono.

&
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PirniaŠ., Vasario II, 1935

3. Jeigu vyras ir moteris 
abu dirba, tai jie savo.vai-

I 
I

;pfiešfašistinis seimas turėtų svarbos, jei
gu jis būtų masinis, jeigu jame dalyvautų ir 
kitų prieš fašizmų ir karą nusistačiusių 
sriovių...

lęraJcaJbos putų geriau ^pavy
kę!‘jei ne duj tamsuoliai,! kurier 
girti atėjo ir* negalėjo nusėaė-

rį’afcaJbos būtų geriau 
Wuei ne duj tamsuoliai,
L , _
ti ramiai. Jiedu vis pasiaynli 
savo nehiandagiu :elgėsUi. į Jei 
dar kartą taip pasirodys, pa
skelbsiu jų vardus spaudoje; 
šiuo kartu* dar praleidžiu, gal ; 
susipras patys save; susitvar
kyti. Ačiū -kliubiečiams, kurie 
padėjo tvarką daryti.

Lietuviu Piliečių Kliubui_ 
širdingas ačiū už payęljnimą 
prakalbas laikyti up dyka.

ALDLD 172 Kp. Koresp.

jriū •buržuazinių < korespon-r s,. ». 
dentų,' išleido savo “dekre-

visi '

SUBSCRIPTION RATES:
-United States, per year------------------ $5.50
Brooklyn, N. Y., per year__________ $7.50
Foreign countries, per year------------$7.50
Canada and Brazil, per year_____ $5.50
United States, six months _________$3.00
Brooklyn, N. Y., six months ______$4.00
Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

i of March 3, 1879

2: Abelnai įSoVietų Sąjun
gos kiekvienas darbininkas 
galį pragyvepti su savo šei
myna iš savo algos. Kas me-

Aitras Puslapis.
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Prūseika su Butkum Prieš 
‘ f * ( « > i • -» ’> % / r > 1 • f .

> Visuotiną Seimą
KAip ir buvo tikėtasi, Prūseika su But

kum išstojo prieš visuotiną Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Seimą. Savo orga
no numėi’yj, jie rašo:

botų grupių atstovų ir neleis; darbipin^d 
atstovams pasakyti savo žodį, tai jis gali 
savo-atstovų nesiųsti. Jis, darbininkų 
seimas, tačiaus gali ir turės pasisakyti 
Lietuvos politinių kalinių ir kt. Liet, 
klausimais savo žodį ir tašai žodis turės 
didėles reikšmės ne tik čia, Amerikoje, 
bet ir Lietuvoj.

Štai, kodėl mes manome, kad projek
tuojamas visuotinas Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Seimas suvaidins didelę ro
lę ir mes, aišku, šaukiame visus pažan
giuosius lietuvius darbininkus prie jo 
prisidėti. Girdėjome, kad rengimo ko
mitetas greitu laiku išleis oficialį Seimo 
šaukimą. Juo greičiau, tuo geriąu. '

ir,.,*.i ■. į ——ą, , . I

Skaldo SLA Apskričius
Kadaise SLA Pirmas Apskritys (Maha-' 

noy City-Shenandoah, Pa., apielinkėje) 
pasisakė keliais žodžiais prieš esamą S- 
LA pild. tarybą. Šis apskritys yra kont
rolėje S. Gegužio, buvusio SLA prezidenr! 
to. Bagočiui tas nepatinka. Todėl Ba
gočius, nieko neatsiklausęs ir nieko ne
paisydamas, įsakė tūlam A. Banišauękui 
ten pat tverti naują SLA apskritį. Ge
gužis del to rėkia, net suvirš tris špaltas 
pripleškindamas ’ pastarajam “Tėvynės” 
numeryj. Be kitko, jis ten sako:

KOVOKIM PRE ARDYMĄ PLIENO IR 
MAINIERIŲ UNIJOS

Amerikos Darbo Federa- bo Federacijos viršininkų ^.ai darbimnkų algos yra ke- 
cijos biurokratiniai virši- dekretus ir visokius grąsi- 
ninkai—Wm. Green, J. L. 'nimus. Spauda nuo savęs 
Lewis, Mike Tighe,’ Pat’dūr pasudė, kųd tiems “rau- 
Fagan—grąsina suardymu doniesiems” neklaužadom? 
Amalgamated Association į bus “pabaiga svieto”. Da-
of Iron, Steel and Tin Wo r- bar jinai 'talpina naujus ...... v.
kers ir United Mine Work-1 Mike Tighe ir Pat Fagan 11S’ ^ai . žinoję, geriau 
ers unijų. Plieno darbinin-1pareiškimus ir pilniausia su 
kų unijos prezidentas Mike. tais ponais kooperuoja. Plie- 
Tighė ir sekretoriui Leoį- no baronai ir anglies savi- 
nard .pasiuntė .lūiškus vi- ninkai taipgi pilniausia už
sienis' 'unijos lokūlanįs gi^- giria tų ponų žyąiūš. Jie vi- 
sindąmas ipnjetįmii is' uni- si dirba rarika rarfkbn. ’ 
jos kiekyięiį^, kuris-‘tiktai ;xr : ' ; ' " \
dalyvaus nącionaįej ^°nfė-. ,'po k oh# ę re n c ijoį'Mikę i 
rencijojt vas. 3, PittsburgkK ° 1
Tą patį padarė mainierių 

’unijos prezidentas Lewis, ir 
distrikto prezidentas P. Fa
gan. Jie manė :tuomi suar-

1 dyti konfekCnciją.
Tačiaus niekas tų išdavi

kų nepaklausę. xKonf e'renci- 
jon susirinko 400 plieno 
unijos reguliariai išrinktų 
delegatų ir 130 mainierių 
unijos delegatų. Konferen
cija sušauk t a remiantis 
abiejų unijų konstitucijomis 
ir kitomis taisyklėmis ir joj 
niekur neperžengta konsti
tucijų patvarkymai. Konfe
rencijoj pamatiniu klausimu 
buvo svarstymas, kaip pra
vesti gyveniman abiejų uni
jų konvencijų tarimai, nes 
jie palikti ant popieros ir 
unijų viršininkai visai nesi
rūpina tuo; klausimu.

Pas visus delegatus' buvo 
viena mintis: rengtiš prie 
griežtų kovų p^ies bosus ir 
sykiu unijų -biurokratinius 
viršininkus,: kad pravedąs 
gyveniman savb 'programus, 
kurie buvo' abiejų unijų kon
vencijose priimti'- ’ ; Vyriau
siai kovoti: ’už į' valandą' 
algos, už o Vai. dieną, ftž 5 
dienų sayaitę; již lygias tei-

liamos. Jeigu 1930 metais 
proį)orcionaliai dar bininko 

vxvxiiM metinė alga buvo 957 rub- 
neklaužadoms ^ab tai 1934 metais jau 'bu

vo 1,756 j rubliai. Bet jeigu 
dirba abu—vyras ir mote-

gyvena, gali tankiau nueiti 
į teatrus, judžius, geriau 
apsirengti ir abelnai leng
viau gyventi. • Sioviėtų Są- 
įjuhgoje darbas' nėra įkirus, 
i nes'tėn1 kiekvienas ir kiek- 

, Vdsdrio 4,'W rytojaussupytą kad jie dir- 
,5-* ' - ‘ ---- |ba socialistines tvarkos bu-.;e r S-ii c iju», ivinvc j, . j . . . .

Tirrhn PoĖ Cn • idavojimui.. Pas darbininkus,l|ghe ir Rąt lągaų^sųVe-1 ir
Jįais savor advokatais, |r bų- X.i3. -el'S entuziazmas n 

- - -* * [kiekvienas, kuris tik gMi,
•tai stoją darban, nes UiįS 

juose "nužymėta,V kad i^is Kerina, šalies. Pa^«> 
visi konferencijos dalyviai ^au«ia.u v^° Paslga™’"a’ 
iš unijoš išmetami ir vifeų tų. Iresnius namus pasibųda,- 
lokalų, kurie siuntė delega- v0^a į1. t‘ ' . , ' .
tusi1 karteriai' atšaukiami. ,3‘ y.ras ir moteris 
Reikal^ujkma tuojaus1 pris- abV. dlr,ba! ta‘ savoivai- 
tatyti unijos raštinčn čar-lkucius lalke darbo valandlJ 
.terius, knygas ir visus tur-'^ . v._ . , .
tus, kokius lokalai turi. Jei- 'P™zl.u™JeK Matms' P?r' 
gu kas nors nepaklausysią, ^usl !s darbo’ net.url Sa™n' 
tuojaus busią pagal valdžios j1.malst^ n?S Pr,le 
įstatus baudžiamas. IY?S/ra ^rbininkų vąlgyk-
' Mike Tighe plieno unijoj > kur J,e pavalK°’ 0 kas 
žinomas senai kaipo agen- non p^igamma namie. To
tas plieno baronu. Jisai vi-i kju budu Sovietų Sąjungoje 
sur. darbuojasi, kad sulai- >vls dau?lau moteris patai
kius plieno darbininkus nuo SUOjama nuo namp darbo' 
kovos prieš nepakenčiamas 
darbo sąlygas. Jisai koope
ruoja su NRA “darbo ta
ryba” ir ten bendrai su 
kompanijų . atstovais išriša 
visus klausimus yisai nieko 
unijos nariams apid tai' ne
žinant* Nariai baisiai pik
tinasi. Pereituose' rinkimuo-
se.jię balsavo ŪZ opozicijos klyh, N?'.Y., kuri labai gėrai 
į<andidatūs ir, ’Suprantdma,' išaiškino" reikšmę ALDU T>Jau-j pažįstamas : ”Acai 
pastarieji' yrą gdvę didžiu- ' gijos. Drauge S.■ kvt«« awat( pai/ažinėjimusi
irią balsų. Bet tas patsai ®tot,į ! V-2 ■ k.U0Iią. 11
Tighe pasiskelbė turjs di-j Po prakalbų buv0 \iaug

i, į kuriuos kalbėtoja, 
gerai atsakė. Literatūros par
duota už $1.50, aukų surinkta 
$1.80. Visiems aukautojams 
dėkui.
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' Jis Jai Pagelbės ;, <
Kartą; užpylus drūčiai arit.sa- , 

vo vyro į moteriškė pradėjo ši- — 
taip: “Tu šioks, tu toks!. Ąšx 
tave apskųsiu! Aš paduosiu ,, 
ant divorso!” ,, ,

VYRAS: “O-o-o! Vyrutį, pa-“’; 
vojus gręsia. Aš gausiu tam 

(palieka tam tikroje vaikų 'keisui’ geriausį apgynėją (ad-> . . 
Moteris, par- Įvokatą)!” , . .

MOTERIS: “Well, jis nieko ’ 
tau šitame teisme nepagelbės.”*' *

VYRAS: “Taip, aš tą žinau.
Bet aš jį tau, paukštele, pasam- " ' 
dyšiu.”

Girdi, “SLA ir SLRKA valdybos LDS 
centro siūlomąjį bendrą frontą kovot ka
rą fašizmą atmetė,” todėl centro biu- 
ras"j5asisuko į kitą pusę...

Toliau: “Kokia gi nauda komunistams 
ir jų simpatikams (jau ne “bimbiniai”, ; 
“ščyrieji” ir “ekstriniai”! — “L.” Red.) 
seimavoti patiem su savim? Tokiam sei
me jie nieko nenuveiks, kaip tik užgirs 
savo vyriausybes (?—“L.” Red.) pasiū
lymus. ..”

Kad “Naujoji Gadynė” išstojo prieš 
visuotino Amerikos lietuvių darbininkų 
seimo šaukimą, tai visai mums ne nau
jiena. Buvo matyti, .kad jie tą darbą sa
botažuos, jį trukdys, jam kenks. Iš kur 
tai buvo galima matyti? Visųpirmiau- 
siai “Naujienos” pasisakė prieš tokį sei
mą* iškajneyeikdamos komunistus. Tas 
ir buvo Prtišeikos stimuliaiitu. ,

Mes į tą klausimą žiųrime, aišku, ki
taip; Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 
Seimas, įvykęs pereitaisrmetais Detroite, 
priimtoj savo šiuo klausimu rezoliucijoj | 
aiškiai pasakė, kad jei SLA ir SLRKA 
atsisakys prisidėti prie visuotino Ameri
kos lietuvių seimo, tai LDS vienas pats 
jį šauks (žinoma, susidėjęs su tom orga
nizacijom,-kurios jam pritars). Prūsei
ka ten buvo ir jis prieš tą rezoliuciją nie
ko, nesakė ir netgi nebalsavo prieš.

I|Iųms svarbu klausimas statyti seka
mą!: ar tokis liet, darbininkų visuotinas 
seimas šiuo tąrpu yra reikalingas? Mes 
sukandame,' kad taip, jis būtinai reika
lingais. Jis reikalingas, kadangi reikalin
ga; suderinti musų pajėgos; reikalinga 
da^bo konsolidacija pries karo ir fašiz
mą pavojų. ’ ,l

Prieš-fašistinis seimas, įvykusis 1928 
metais, savo rolę suvaidino ir tie tari
mai, kurie jame buvo padaryta, neatsa
ko^ šių dienų reikalams. Ten buvo vy- 
ridlušiai Lietuvos reikalais tarimai. O 
šiiį dienų gyvenimas verčia gyvai susirū
pinti Amerikos pądėtimi, kova prieš ka- 
rą'-ir fašizmą Amerikoje. . . ■ >

"Kiek mes į šį seimą galime įtraukti or
ganizuotų, darbininkų? Tai vyriausiai 
priklaušysį nuo’ -mūsų“ visų; draugų ir 
draugių,; nuo jų..sįigebėjimo perstatyti 
dalyke, Ąuo Jų siigebėjimd įtikinti dar- 
binin teVayie rėikaliiųįumą kovoti s.u ka
ro ir A ' 
Ame c ______
įtrauki įiį' koffe W$00 lietuvių darbi- 
ninkiiJf 
bet t 
Cų bą|ąd 
ziavę'įžHdyi 
kas VTOjfifm _
myn. |Tąi bus įnilžinįškas darbas!

r

Akyvaizdoje to viso, kaip šis apskritys 
gyvavo ir veikė, sužinojus, kad yra pasimo- 

'jimas net iš augštų viršūnių j j sugriauti — 
darosi liūdna... Nepaisant to, kad žmonės 
dirbo ir dirba vien tik Susivienijimo labui, 
kas nors ir iš kur nors pradeda tą ramų gy
venimą drumsti, pradeda sėti blogą sėklą, 
pradeda daryti betvarkę ir išdraskyti iš 
šaknų tą visą, kas buvo per tokius ilgus 
metus sukurta. Nejaugi tai nebūtų galima 
tą brangų laiką suvortoti naudingesniems 
darbams? Na, o pagaliau, prie ko gi šitas 
visas veda? Juk tai ne prie bendrinimo 
spėkų, o tik prie betvarkės ir erzinimosi. 
Kam tas reikalinga ir naudingą, tai lai pa
sako tie, kurie užsimojo šitą draskymo dar
bą pravesti. ’ • '

Bagočius, kuris tą darbą, pradėjo, pra
deda atremti Gegužio priekaištus. Gir
di “darbo užteks visiems.” Tegul Kani
šauskas organizuoja savo apskritį, 6 Ge
gužis—tepasilaiko savo. Na, o jei dar 
kas sugalvos—įkurs savo. Prieis prie to, 
kad kiekviena grupė, kiekviena paga
liaus, kuopa, turės savo apskričius Su
sivienijime Lietuvių Amerikoje.

Bagočius, pasirodo, gerai pasimokino 
iš Gegužio, kuris skaldė SLA kuopas ir 
apskričius, o pagaliaus-ir patį SLA. Tuo
met Bagočius ištikimai padėjo Gegužiui 
skaldymo darbą pravesti. Dabar abudu 
jie varys pradėtąjį darbą prie pabaigos. 
Skaldo jie organizaciją ir vis skelbia, kad 
tai “del labo SLA.” Atsimenam, kad 
“del to paties SLA labo” buvo duota De- 
veniui ir “Vienybei” paskolos. Vis “del 
labo” organizacijos!

Tegul visuotinas 
eftįiviųĮ r Ųarbinihkų seimas

it iskį/jaugiau ar mažiau, 
‘ tĮUą Arįanizuotų darbinin- 

šikbįfe; ir fašizmą. Suva- 
išdięb^ blanus, kaip veikti, 
ai bus didelis žingsnis pir-

'' ‘ ‘ .................. ‘

Prūseika'O ^htKum* suranda, kad da- 
I lyvavfmas Lietuvos išeivių suvažiavime 

Kaunįjyrą *bportįmištinis darbas.” Te
gul tik- jhu ’jiedu įfesj^upina del oportu- 
nižmo. Girdi, ’Amerikos lietuvių darbi
ninkų pasiųsti delegatai ten nieko nepa- 

|r darytų, jų niekas negirdėtų, “nes ten žo
džio'laisves nėra.?* Kodėl gi jie, t. y., 
Amerikos! lietuvių ^darb. delegatai negalė
tų pįreikšti savo protestą prieš Smeto
nos valdžią?. Kode! jie turėtų ten tylėti? 
Pagaliaus, jeigu Visuotinas Amerikos 

! Lietuvių-Darbininkų-Seimas matys, kad 
išeivių kongresas šaukiamas tiktai apri-

I
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Rakosi Nusmerktas Visam Amžiui 
Kalėti

Drąsusis ir kovingasis Vengrijos ko
votojas - komunistas — Mathias Rakosi 
—nusmerktas visam amžiui kalėti. Jis, 
kaip žinia, tiktai ką išsėdėjo virš 8 me
tus Vengrijos kalėjime. 1919 metais Ra
kosi dalyvavo Sovietų valdžioje, kaipo 
komercijos liaudies komisaras. 19Ž0 me
tais, - žlugus; ten Sovietų valdžiąi, pabė
go. į Soviet^ Sąjungą. 1$25 , metąį^, ta-

< čiaus, jis sugrįžo Vengri j on tęsti darbą:, 
organizuoti ir vadovauti proletariatą., 
Pagaliaus Vengrijos fašistų valdžia jį 
sučiupo ir įmetė kalėjiman, kur jis ir te
besėdi iki šių laikų.

Kaip pirmam savo teisme, taip ir da
bar Rakosi, drąsuolis ir kovotojas, žėrė 
fašistiniam teismui* savo’ revoliucingus 
žodžius,^skelbdamas, kad nei sunkiausios 
fašištų bausmės jo neiškreips iš komunis- 
rtiųio nusistatymo, neprivers atsižadėti 
savo komunistinių įsitikinimų. z

Fašistų valdžia buvo pasimojus šiuo 
tarpu Rakosi nužudyti, bet viso pasaulio 
darbininkų protestai ir reikalavimai pa
veikė' ir jinai nusmerkė jį visam amžiui 
kalėti. ' ' ’ ' '* *

H’ ‘

Žinoma, fašistiniai budeliai baųdys da
ryti viską, kad Rakosi nužudžius\kątor- 
goj, laipsniškai. Todėl darbininkų parei
ga kovoti prieš tai ir reikalauti jūm laįs 
ves!

)
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Priklauso nuo Užgavimo
STEPUTĖ: “Kaip tu, Aldy-~ 

te, vadini tą žmogų, kuris drai- *- 
vina automobilių?” ' 'j

ALDYTĖ: “Ha, well. Tas— 
priklauso nuo to, kaip skaudžiai“ 
jis mane užgautų.” : ’

Pirmą ir Paskutinį
Kartą lakūnas eroplanu pave- - 

žino savo pažįstamą ir kuomet • 
nusileido ant žemėš,’ lakūnės e 
kiauše pažįstlamo: “Na, tai kaip 
tau, broluži, patikoj • eroplane 
paskraidyti?” ' ' /

PAŽĮSTAMAS! “Ačiū' labai-..., 
>’ r(

LAKŪNAS: '“Bet^ tamsta tik 
sykį dar viso paskraidėte.’S -

PAŽĮSTAMAS: * “Je,v aš dė- 
kuoju kartu už abudu—už pir
mutinį ir paskutinį paskraidy- 
mą.”

J. J. Butkus.

Nekurie daktarai sako, kad
e'

•namie

bot

bū-

Už keleto savaičių, kai jai1

Vasario 3 d. įvyko prakal
bos,, kurias surengė Amerikos 
Lietuvių , Darbininkų Literatū
ros Draugijos 172 kuopa. Kal
bėjo d. Sasnauskienė, iš Broo-

Yonkers, N. Y ’ ./

sės negrams darbininkams; džiumą balsų vistiek. Jisai klausinį
117 n'infiikiiuni'i Lnmivjnipnii 1 n. n r. ir. vir.rVTTrmA ' * j _už panaikinimą Hompaničnų sudarė “balsus” iš negyvuo- 
unijiį ir pripažinimą plieno į jančių lokalų. Apgavingu 
unijos; už pahaikinimą algų būdu vėl pasiliko preziden- 
skirtumų tarp žiemių ir pie- tu. Dabar jisai dar labiau 
tų;, už darbininkų ^oc2aI^s keršija tiems, kurie prieš jį 

balsavo. Jam nesvarbu, jei 
uniją ir būtų visai suardytą, 
bile tiktai jis galėtų atsi
kratyti opozicijos ir pasilik
ti prezidentu ant toliaus, 
nors su visai mažai narių.

Plieno unijos eiliniai na
riai nusitarė visai nepasi
duoti M: Tighe. Jie kovos 
iki galui, kad išlaikius uni
ją čielybėj ir nugalėjus sa
vo priešus iš vidaus ir lau
ko pusėj. Taip pat ir mai
nierių unijos eiliniai nariai 
stovi. Mūsų visų, todėl,-par-, 
eiga bendrai vesti kpvą 
prieš - unijų .s k a 1 d y t o jus. 
Neškime protestus prieš M. 
Tighe, P, Fagan ir Wm. 
Green. ’ Visur ■;stokime - > ° už 
Unijų vienybę; -“1' ' ; • • LA Gasiitrtaš. '

apdraudos bilių H. R. 2827.
'K o n f erencija atstovavo 

didžiumą narių plieno uni
jos ir’gerą dalį mainierių 
unijos. Nusitarta bendrai 
abiejų industrijų darbinin
kams kooperuoti kovoj prieš 
bendrus priešus. William 
Spang, plieno unijos Pirmo 
Distrikto prezidentas, kuris 
buvo pasirašęš po šaukimu 
šios konferencijos ir taipgi 
kuris konferencijoj pirmi
ninkavo, atvirai pareiškė, 
jogei Mike Tighe ir Leo
nard grąsinimai išmetimu iš 
unijos ir ątęmįmų Čarterių 
iš lokalų yfą rįiekas dau
giau, kaip tiktai žygis, ko-, 
kio nori plieno baronai. To-, 

’kiu Savo' elgėsiu' tie ponai 
, dūr sykį1 A;tvi^ąf ‘ pasirodo 
esą. darbininkų ’ išdąylkdįsV'J

• j K om f e r o? ncij,ą mušijf ąj’.eį 
■, pradėti platų-vajų už sųąr.r'
ganizavim'ą ’’ darbininkų vi- 

; sose pli'eho dirbtuvėse. Nu- 
) sitarta orgahižudtf ii4 bfedar- *
• bius plieųo .darbininkus ne-1 
imant jokių dųpklių, kol jie 
bus be darbo, su tą išlyga, 
kad jie dirbdami, galės atsi
lyginti. Tai biivo istorinė 
k o n f e r e n cija, padedanti 
tvirtą pamatą budąvpjimui 
unijos irviškovojimui geres
nių darbo sąlygiį plieno 
dirbtuvėse.. Jinai' pravesta' 
eilinių narių dvasioj. . ’

Pittsburgho P u r ž uazinė 
spauda plačiai rašė . apie 
šios konferencijos ei 
net paveikslus talpino 
gimtoj“! spaudą; daug r.rašė 
prieš konferenciją apie Dfįr-

Š

ir

DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Lake Street Newark, N« J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ
SVEIKATA

PAŽEISTA NUO GIMDYMŲ

Drauge gydytojau, aš rašau 
del savo motinos. Ji norėtų, 
kad jūs jai ką patartumėt per 
“Laisvę.”

Ji yra moteris 43 metų am
žiaus, sveria net 298 svarus, o 
ūgio tėra 5 pėdų 3 colių. .

ji ■ Jai vis skauda kairį šoną, ir 
skausmas pereina į nugarą ir 
paskui įsimeta* į. galvą. Jai kai
rę ^įoją ^Visuomet mėšlungis 
trauko.' Jf'turi dvejetą ’vaikų': 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI ■ -
* .. h J v j y 3 ” ■ I •■ 1 ' *r * * • * I IVcKUI 1C Ui d A L et L ill odA r

1. Ar Sovietų . Sąjungos:jai gimtuvė sudraskyta nuo 
patvariai . leidžia; kad J’*ai ° ^k?k°’ 
mdteiTs pasiliktų*' 
prie vaikučių auklėjimo, negalėtų kaip,.nors-pasigydyti 
jeijgu ji to nbri? Ir kaip į 
tai abelnai žmonės žiūri?

2. Ar vienas, Vyras dirb
damas uždirba tiek, , kad ga
lėtų jo šeimyna pragyventi?

3. ' Kas moters. namų dar
bą atlieka, jeigu ji dirba fa
brike arba dirbtuvėje? r .

J. D.

ti, — sveria net 298 svarelius.!... 
Tai ji, tur but, kaip koks ka
muolys: tiek aukštumo— tiek - - 
platumo... Tai didelė jai ne
laimė ir nesveikata, .

Be abejo, būtų gėrai jai 
suliesėti. Ne kokiuo nors greitu' 
ir pavojingu būdu, bet laipš-1- 
niškai, pamažėl, numetant po- 
2 ar 3 svarus- kas savaitė,. kole‘ 
pasieks žmoniškų -ribų. ■: . "’rt; 
b. - Tam tiksi ui. o Jūsų, .-.motina;,;, 
privalo, keletą savaičių nęvąi>; . 
loti /krakmolų, ski'Qbylu-^ įpjį-, .< 
tinių valgių, taipgi jęgul yi^ąįj 
mažai,jeva^toją.^aidimų įrpe- 
balų., Bot.pu^tįna^ gąli. vąyto-.- 
ti daržovių ir vaisių |f viduti
niai — pieniškų kiaušinių,' žu
vų, jnesos. Bendrai im^nt, te-; 
gul ji gerjau'Aedavdlgo; nėgu*' 
persiValgo. ’ tegūl daugiatr4'' 
juda,'vaikšto po drą, mankšti-' 
naši; giliai pakvėpuoja. • •

Būtinai tegul ji ima mielių, . 
bent po plytelę kas dieną;*Žu--; 
vų aliejaus, po šaukštą po Val
gio. lodo, po.' lašą kas . pora -

roid tablets, grs. 2, P. D. -100

kad jai ir ovąraį . nesveiki.
Motina norėtų žinoti, ar ji 

i 
be operacijos, Vieni gydytojai 
sako, kad ji galėtų išgyti ir 
be operacijos, 6 kiti tvirtina, 
kad jai keikia operacijos, 
ji perdaug riebi. ; 1

Atsakymas

Atrodytų; kad greičiau
tų galima Sutikti su .pastarąja dienų. Skydinės liaukos, “Thy- 
nuomone. Jei ištikrųjų Jūsų roid .tablets, grs. 2, P. D. 100 
motutei yra įplėšta gimtuvė, o tablets,” po vieną tabletėlę 
,da ir kiaušidės nesveikos, tai prieš valgį., 
operacija bus geriausis kelias.
Tai didelė teisybė, kad Jūsų bent pūsė taukų nutirps, gydy- 
motina perdaug ir perdaug tojas galėtų jai padaryt ope- 

Iriebi. Susimildama! Mažiukė raciją:’išimt, kas negerai, ar-

Atsakymas.
1/ Sovietų Sąjungoje nėra 

tokio patvarkymo, kad mo
teris p6 prievarta verstų

moferuke, vos 5 pėdų ir 3 co- ba sutaisyt, susint. J~Tai? jau 
ilOĮ’l, tai jį gali būti namie, lią, 6 spėria* beveik tris kartus chirurgo prievolė.1 Patarčiau* 
Niekas jai nei jos vyrui del daugiau,* negu jąrrcikėtų sveri taip ir1 daryti;
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Nuo Opozicijos — prie 
Kontr-Revoliucijos

Fašistinis Teroras Lietuvos Kalėjimuose Irrosi Šalyje. Kada nei darbi- 
ninku klasės priešai'! pripažįsta 
Sovietų pergalę, tai mums tas 
pergales matyti kliudė apaki
nantis piktumas prieš Komu
nistų Partijos vadovystę. O ta

~ 7 7 . .... I neapykanta partijos vadovys-
to, ką mate eilinis partijietis: t?s> tai jau ne obj&tyviSj bet 
mes nematėme augimo ir stip- subjektyvis da]vkas. 
rėjimo partijos narių sąmonin-, 
gurno ir tvirtėjimo vienybės. 
Mes piktai staugėme, kad būk 
partijos nėra, kad nėra Centro 
Komiteto ir nėra partijinės de
mokratijos, drg. Stalino vardu 
siuntėme pikčiausias insinua
cijas. Mes kaltinome partijos 
vadovystę tame, kad ji neaksti- 
na tarptautinį darbininkų judė
jimų, pletkavome, kad būt Cent
ro Komitetas trukdo tų judėji
mų. Pavyzdžiui priminsiu savo 
pasikalbėjimų su Zinovjevu, 
kurį turėjau pabaigoje 1934 
metų. Zinovjevas kaltino Cen
tro Komitetų tame, kad būk ini
ciatyva darbininkų judėjimo 
vadovystės Francijoje yra ati
duodama į rankas II Interna
cionalo. Teismas mato, kad 
šiame klausime mes nieku nesi
skyrėme nuo tarptautinės kon- 
tr-revoliucijos. Mes kartu su į 
tais niekšais laukėme Sovietų 

socializmo susmukimo, mes tomis viltimis 
budavojimo atsiekimų. Milžiniš- [gyvenome, 
ki mūsų šalies pasisekimai, to, 
į£aka į kitų kraštų darbininkus,

Prūseika.ir Butkus prieš vi
sus darbininkų reikalus ir ko
vas streikuoja, kaip jie giria
si. Jie yra “opozicija”.

Sovietų Sąjungoje Zinovje- 
vai-Kamenevai irgi vis buvo 
opozicijoje prieš Komunistų 
Partiją. Vėliau jie stojo į par
tijų, kaip patys prisipažino, 
melavo partijai, kad atsižada 
nuo “opozicijos”, bet tikrumoj 
buvo opozicijoje. Kur juos ta 
“opozicija” atvedė, geriausiai 
parodo G. E. Evdokim ov o '‘teis
me prisipažinimas: Evdokimo
vas sekamai apibūdino savo ir 
savo kamarotų “opozicijos” .žy
gius : ' ' '.

“Mes buvome atskilę nuo tik
ros padėties šalyje ir partijoje, 
mes murdėmės savo pamazgose 
ir mūsų kontr-revoliuciniai įsi
tikinimai pas mus tvirtėjo. 
Apakę iš pikto atsinešimo lin
kui Komunistų Partijos vado
vystės, mes nematėme, kas da
rėsi mieste ir kaime, mes ne
matėme milžiniškų l_______ _

(Pabaiga)
Teroras Revoliucinių Švenčių 

Metu

Draugas Paukštis ir Rach
manas, viską pergyvenę, paša-

Progresyvinė Sistema
M. KUČINSKAS

Pasižymėjo savo žiaurumu pušų ginkluotais kareiviais, 
politkalinių mušimuose • Balt-(Karininkui įsakė; “jei komu- 
rušis — vyresnysis raktininkas, nistai dainuos Internacionalą 
Grušauskas pramintas Krug- arba triukšmaus, tuojau šauki- 
lodurovu, Korka ir kiti. [te!” Įsakė užkalt lentomis lan-

Toks Korkos “auklėjimas” i gus ir užklijuot popiera, kad

“Aš prašau teismo patikėti, 
kad aš teisingai prisipažįstu 
tuose dideliuose prasikaltimuo
se, kuriuos atlikau nuo 1925 
metų ir kurie savo eilėje atvedė 
prie nužudymo Kirovo Lenin
grade.

“Aš priimsiu bile teismo nuo
sprendį, kaipo užsitarnauta 
oausmę už mano atliktus prasi
kaltimus. Visas mano liūdėsis 
bus suminkštintas tuomi, pir
miausiai, kad aš teisingai ir ne- _____ _ ____ „_______ ___ „„ ............... V J_
dvejojančiai nutraukiu ryšius Jie jo ženklų gerai pažįsta: kai kalėjimo gyveninio sąlygų mū-Uionalą, 
su savo kontr-revoliuciniu pra
eities veikimu ir, antra, tuom, 
kad reikalai ir vadovystė dar
bininkų klasės yra ištikimose 
Komunistų Partijos Centro Ko
miteto ii' geniališko partijos 
vado drg. Stalino rankose.” 

| G. E. Evdokimovas' pasiųstas 
8 metams į kalėjimą, 

j Draugai gali sulyginti šį So-

kojo, kai 1932 m. šventė 1 ge-. Kaune išvarė iš proto nemažai šviesa neįeitų į kamerą. Tai 
, gūžės revoliucinę šventę, dai- mūsų draugų. .
nuojant Internacionalą, į dvi nukankintas aukas K. Krasti-įdėjo 15 draugių. Oro visai ne- 
kamęras III skyriuje įsiveržė naitė, A. Laukaitytė, E. Lei-■ buvo, taip buvo bloga, kad vos 
po 5 girtus valdininkus su į manas, V. Joneikis, mirė ga-1 nenutroškom, sako drg. Kaga- 
Korka priešakyj ir ėmė dau-[vusi džiovų draugė Chinesaitė • naitė. L_. K.____  „
žyt per žandus, liepė valdiniu-j (1933 m.). O kiek dar serga | rorizavimas draugių neišgązdi- 
kams ir prižiūrėtojams^mušti, nuo tų žiaurių kankinimų ir no, jos uždainavo '“Intema-

Jau žinome, buvo dar šilta, kameroje sė-

kinta, nebegalėjo vaikščioti ir 
buvo išvežta Kaunan gydyti. 
Ji dabar labai serga ir nepa
gydoma.

1932 m. draugas G lotas D. 
bėgo iš kalėjimo, buvo sugau
tas ir žvėriškai sumuštas ir be 
sąmonės įmestas karcerin, ku
riam be sąmonės išgulėjo 24 
valandas. Paskui nubaudė 6

Bet ir toks žiaurus te-imen. kandalais ir pervedė į

Mes murkėmėsi savo locna- 
» me soke, nuodijome mūsų nuo-

Korka pasako 
mandagiau su jais,” tai prižiū
rėtojai supratę, kad reiškia 
žiauriau mušti, visi kai pasiu
tę šunės puola politkalinius/ 
Išvilko į koridorių; suvarė į 
išeinamąją, išvilko nuogus ir 
darė kratą. Kai po mušimo ke
letą draugų: Rachmanas, Vol- 
fsonas ir kt. padavė skuhdą už

ir, no, jos uždainavo “Intema- 
,” šauti nedrįso. Už 

mandagiau, sų geriausių darbininkų kovo- ! šventimą mušdavo prižiūrėto
jai diržais, raktais, be to, jau 
už aukštesnes šventes politka
liniai buvo nubausti vienuoli
kai mėn. be knygų, be pasima-. 
tymo, be laikraščių, be maisto! 
gavimo iš laisvės. 1931 m. bėgy-

vietų Sąjungoje zinovjeviečių mušimą ir reikalavo gydytojo 
linkui [apžiūrėjimo, tai gydytojas Ra- 

Sovietų 
Prūsei- 

linkui

“opozicijos” atsinešimų 
Komunistų Partijos ir 
Sąjungos atsiekimų su 
kos-Butkaus atsinešimu

čiunas iššaukė po dviejų sa
vaičių ir žiūrėjo žaizdų (?) 
Už šventimą visus nubaudė 4c

nejučiomis praeidavo pro mus. dajs kontr-revoliuciniu įsitikini- Amerikos Komunistų Partijos, men. be knygų, laikraščių, pa- R/i **i IrirxX 4- i vv* nO Y» A ' • • • • t r • i ta ? _ • - • . • ...Mes rinkinėjome trūkumus, ne- 
dateklius mūsų šalyje, 
nuodavome juos, kaip 
priešai, ’ tyčiojomės iš 
nepasisekimų ir tame 
apkaltinimų partijai 
Pradžioje tardymo aš 
riau klaidų, kaip jų padarė Zir 
novjevas ir eilė kitų kaltinamų
jų, sakydamas, kad mūsų kont- 
r-revoliuciniame nusistatyme 
buvo skirtingi etapai, kad būk 
kartais tas mūsų nusistatymas 
suminkštėdavo. Tikrumoje, to 
nebuvo ir mūsų kont-revoliuci- 
nis nusistatymas buvo vienodas 
ir veiklus iki pat galo.

“Kolektyvizacijos klausime 
mes stovėjome išvien su kontr
revoliucionieriais. Mes vadino- . 
me beprotyste ir avantiūra pa
vertimą milionų atskirų valstie
čių ūkių į kolektyvius žemės 
ūkius trumpu 
nešime mes

baudžiamųję grupę. « . .
* t ’ i

Pasižymėję budeliai: viršin. 
K. Raupis, prižiūrėtojai Kevli- 
čius, šiaučiunas, Medišauskas 
ir Sadauskienė.

Paskutiniu laiku Lietuvoj 
kaip kalėjime taip ir “laisvė- 

| je” siaučia žiauriausis teroras 
į prieš darbininkų klasę. Eilei 
areštuotų draugų — šochotui,” 
Komodaitei ir kit. del žvalgy
bos provokacijos gręsia mir-> 
ties bausmė, nes žvalgyba 
trokšta darbininkų kraujo. Ji 
buvo sufabrikavusi tokių pat. 
bylą draugui Kasperaičiui, jis 
liko išplėštas iš mirties kilpos 

i dėka darbo masių griežtų pro-, 
testų, dabar jie tą pat daro, 
kad nužudyt draugus. Mpsų 
visų griežtas, protestas ir kova 
išgelbės mūsų draugus iš fa^ ‘ 
šistų nagų.

Šalin fašistų teroras!
Tegyvuoja Sovietų Lietuva!

to jų.
Ukmergės Kai. Viršininkas

Tikras Korkos Pasekėjas

Dar žiauresni kankinimo 
būdai buvo ir dar dabar yra
Ukmergės kalėjime. Drg. Ka- je buvo sumuštos d. F. Zaraitė, 
ganaitė, sėdėjusi tenai ir pati 
pergyvenusi tuos žiaurumus, 
vot ką ji papasakojo. Tenai 
sėdi daugiausiai moterys, žiau
riai baudė ir mušė už revoliu
cinių švenčių šventimų.. Tas 
pats ir 1930, 1931 ir 1932 m., 
mažai savo žiaurum kuo ski
riasi. 1930 m., švenčiant Spa
lio rev. šventę, viršininkas iš- 
anksto perspėjo “jei dainuo
site, numalšinsiu žiauriausiu 
būdu.” Jis ta įvykdė. Iššaukė 
tų dienų kariuomenės dalį, įsa
kė apslipt vyrų ir moterų kor-

d. Tomašiūnas buvo tiek sumuš
tas, kad reikėjo išvežti į Kauną 
daryt operaciją, nes nuo su
mušimo ir tampymo trūko vi
duriuose plėvė.

Laike revol. šventės (1931 
m.) viršininkas iššaukė į rašti-Į 
nę draugę G. Glezeraitę, su
mušė akį ir nubaudė 7 parom 
karcerio.

mu savo vienminčius. Bjauriau- Komunistų Internacionalo ir vi- 
sius pletkus sudarydavome ir so revoliucinio darbininkų ju- 
platindavome tarpe masių. Mes dėjimo.
su dideliu džiaugsmu, nutverda- seika-Butkus viską

simatymo, be maisto gavimo iš 
------- ----- ------ v laisvės. Tas pats įvyko ir šven- 
Kaip tie, taip ir Prū- Į čiant 1 rugpjūčio 1932 m. Iš 

paslepia, ! kameros išvilko draugų Rugie- 
vome paskalėlius apie nesutiki- kas tik gero, bet renka klaide- [ nį.
mus Centro Komitete, ant to les, atskirus komunistų nepasi- 
budavojome savo viltis ir lau- sekimus ir ant jų budavoja 
kėme partijos vadovystėje ski- vo “neklaidingą” poziciją, 
limo, šį mūsų nusistatymų mes kia, šaukia ir darbininkus de^ 
perduodavome artimai mūs sto- moralizuoja, 
vintiems žmonėms.

i “Kada mums meta teroristi
nių veiksmų kaltę, tat aš tvir
tai pareiškiu: taip, už tai mes 
turime būti nubausti, nes tie 
nuodai, kuriais mes nuodinome 
aplinkui mus esančius žmones 
per dešimtį metų, pasitarnavo 
ųžmušystei KIROVO. , 
? “Savo- pareiškime Zinovjevas 
sako, kad jį baugina mintis bū
ti lygiu su žmogžudžiais ir ban- 

laiku. Savo atsi- ditaiŠ. Mane tas taipgi baugi- 
nesiskyrėme nuo na> bet, kaip aš jau sakiau,

perkai- 
Sovietų 
atskirų 
metėme 
į veidų.

pada- sa-
rė-

Valstiečio Sūnus.

Lawrence, Mass.
Milchyn Čeverykų dirbtuvės

Ubprkije liepė žegnotis, o 
neklausant galvų trankė į sie
na, spardė kojomis.

Draugė šapiraitė nuolat 
buvo baudžiama karceriu. Ji 
iš eilės karceryj išsėdėjo 7 
mėnesius. Ji tapo taip nukan-

bosai elgiasi sų darbininkais gas pavojuje, šaukiasi pagal- 
žiauriai. Jeigu darbininkas bos, broliukai, Jąseph ir Ąlex- 
nors kiek prasižengė prieš bo- |ąn^er Shiskę, ,12-14 metų, 
sų, tuojau liepia eit namo. Da- stvėrėsi gelbėti. Vaikas tapo

Tai tikrai rizikauni vaikai— ua, Lowell ir Haverhill nepa- 
už savo draugų nepaisė ir gy- mirškite atvažiuoti. Bus pato- 
vasties netekti, bet vistiek iš- giu laiku: »kovo 10 d 
gelbėjo. Eidami į mokyklų vai
kai užsimanė pažiūrėti, kaip 
vanduo bėga Spicket upėje ir 
ant nelaimės vienas jų, John 
Danusevich, 14 metų, įpuolė 
upėn. Matydami^, kad jų drau-

žiauriai.

bar. sudėta naujos mašinos išgelbėtas.'
Darbų turi padaryti taip įat V šlapiomis drapanėlėmis, su- 
gerai ir dar daugiau, o mo- §alę vaikai parbėgo

; k ėstis numušta. Pirmiau mo-, greitai atsigulė lovon ir ūž
namo,

menševikų ir kitų darbininkų Zinovjevas, Kamenevas, o kar- kėjo apie 90c už keisą, o da-|siklojo, nieko nesakydami tė- 
Mes tikėjomės, tu ir aš, ir kiti kaltinamieji, bar tik apie 50c. Tai didelis 1 vams. Tėvai būt nieko ir ne- 

rxou ucpcmjauMw J"“- kalti tame» kad sistema-Į skirtumas. Darbininkai turi la-[ žinoję, jeigu būt nepamatę
kliūtis kolektyvizacijos klausi- Fai nuodijome žmonių protus, bai skubėti; jei nori padaryti laikraštyje apie tą įvykį.

klasės priešų.
kad partija sutiks neįveikiamas esame

me, ir jau iš kalno džiaugėmės ir dabar privalome gauti už tai didesne algų, neturi nei kada
atsitraukti nuo

Keli delegatai griežtai pro
testavo prieš tokį žiaurų Simp
sono pasielgimą su tais dviem 

lioj, 1 vai. po pietų. Galėsit jaunuoliais, 
linksmai laiką praleisti ir su t 
draugais pasikalbėti. Bankie- 
tas bus L. U. Kliubo svetainėj, 
41 Berkeley St., Lawrence, 
Mass.

Vajininkai turit pribūt anks
čiau, nes turėsim svarbų pasi-

nedė-

J. Simson kandidatavo kai
po socialistas (CCF) į majorus 
ii- jį palaikė net 3 buržuazi
niai laikraščiai. Tokiu būdu jis 
tapo išrinktas Toronto majoru 
ir paskirtas policijos komisijos ciau, nes turėsim. svaiuų p«oi- . ...

kalbėjimą kas link tolimesnio , 
veikimo. '' - ' f

bausmę.
“Iš tardymo medžiagos man stovėti nrie jos 

žinoma, kad kaip ku/rie iš kai- i sikaltėlis.
tinamųjų skaito, bū aktyvus! Darbininkai 
veikimas kontr-revolyici io zi- nedorai dirbti ir niekas neuž- 
novjevinio centro Leningrade taria, nė uniios viršininkai nie-; 
supuolė su tuom laiku Maskvos ko nesako, Na, ir ką tos uni- • 
centro pasyvumu. Taip<nėra, bet jos viršininkai sakys. ' 
jeigu ir taip būtų, tai kokį pa-į čia būtu gerai jums priminti jisai davė $10 rankpinigių, o 
teisinimų tas turi? Mūsų nuo
dai veikė, visi mūsų vienmin
čiai skaitė, kad njes užimame 
pirmesnes pozicijas ir mes iš- 
tikro jas užimdinėjome.

“Mes taip pripratome meluo
ti partijai, kad atpratome at- j

del to nepasisekimo. Pakarto
ju, mes žiūrėjome į kolektyvi
zacijų ne kaipo proletariniai re- 
voliucinionieriai, o kaipo darbi
ninkų klasės ‘priešai. Lai prisi
mena visi kaltinamieji, kaip 
tendenciniai mes rinkome visus 
faktus ir faktelius iš nepasise
kimų.

“Tas patsai buvo ir indus
trializacijos klausime. Mes pa
naudojome kiekvienų nepasise
kimo faktelį kovai prieš Sovie
tų valdžią, o jeigu mums faktų 
nebuvo, tai mes juos iš piršto 
iščiulpdavome. Mes sakydavo
me, kad visi spaudoje raštai 
apie industrijos pasisekimus 
yra netiesa, kaltinome Kom. 
Partijos Centro Komitetų ap
gavime proletariato ir partijos. 
Šiame klausime mes nieku nesi
skyrėme nuo viso pasaulio bur
žuazijos apkainavime mūsų 
partijos politikos.

“Mes melagingai ir pletkiš- ti savo kišeniuose partijos 
kai tvirtinome, kad medžiaginė 
padėtis darbininkų klasės ne ge
rėja, bet blogėja. Teismas ma
to iki ko mes dasiritome atsi- 
nešime linkui didžiulių šalies 
atsiekimų ir partijos politikos, 
kurie turi reikšmę ne tiktai mū
sų šalies darbininkų klasei, bet 
ir viso pasaulio.

“Mes tvirtinome, kad tas 
įtempimas jėgų, kuriuomi yra 
budavojamas socializmas mūsų 
šalyje, yra dirbtinai sudarytas 
partijos politikos ir Jis 
dinėja darbininkus prieš 
ją.

“Klausime vidujinės 
kratijos Komunistų Partijoje, 
mes iškeldavome pačių pikčiau
sių kritikų dabartinei partijos: 
vadovystei. Mes nematėme nei 'mums kenkti matyti tų, kas da-1 prieš jus.

sukel- 
parti-

demo-

mašinos, turi 
lyg koks pra-

deiuoia, kad

agentų pardavikiškus darbuš 
ir mušime per savo spaudų be 
jokio pasigailėjimo.

Bet ateina laikas, kuomet 
socialistų vadų purvinus dar
bus mūsų klasė supras, trenks< 
jų pardavikiškų vadovybę j ža
lį ir stos Komunistų Partijos 
vadovybėje, kuri-, išves darbo 
klasę teisingu keliu į laimėji
mų proletariato galiož- visarų 
pašaulyjė, Ą •x •- 

šalin iš mūsų ttffpo.' social- 
fašistai išdavikai! Lai jgyvųoja 
darbo klasės suvienyt^ fron
tas po Komunistų Partijos ir 
Trečio Internacionalu Vadovy
be už proletariato >įalių!

Buvęs Socialistas J. U. •

■ | Nekurie lietuviai darbinin- 
: “Kodėl jūs 

taip daug atakuojate socialis
tus?” Ogi todėl, kad tie so- 

; cialistai vadai nėra niekas dau
giau, kaip buržuazijos bernai 

'ir didžiausi suvedžiotojai ir 
I pardavikai darbo klasės. Jie 
norėjo parduot Rusijos liaudį 
buržuazijai, bet, dėka bolše- 

. .. vikų partijai, jiems nepasisekė.šių metų pradžioj ,sociahs-!jie pardavė It^lijos li&udį# Jie 
tai šaukė: Mes jau turime sa- parcjavg Lietuvos liaudį. Jie 
vo majorų Toronto,^ J., Simp- pardav§ Vokietijos liaudį. Jie 

pardavė Austrijos darbinin
kus. Ir dar nekurie iš jūs va-

1 dinate juos darbininkų gynė
jais!

Ot, draugai, jūs matote jų 
darbus. Nors dabar supraskite, 
kodėl mes esame nusistatę 
prieš tuos buržuazijos gončus. 
Mes sutinkame sueit su kiek
vienu eiliniu socialistu ir dirbt 
kartu darbininkų klasės la- 

[ bui. Bet visur ir visuomet kel
sim viršun vadų-buržuazijos

L. K. Biuras, kai mums sako :

Toronto, Canada
Socialisto CCF Majoro 

Žiaurumas .................. .................—   -i-* ■

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs profesi
joje ir Brooklyno apielinkSj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidar® 
savo ofisą ir patarnauja balsama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šerinei
Parsamdo automobilius šer
menims, vestuvėms, krikat*~ 
noms ir kitokioms parČms 

šaukite dieną' ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

Apsisaugokit nuo žulikų, 
neduokit drabužių ant užsa
kymo, jeigu nepažįstat agen
to.. Štai vienam jau iškirto gon, kuris užtars bedarbius. Ir 
šposų. Atėjo į stubą pas A - meg -au ejnam prįe SOcializ- 

į bert Faucher, 34 Oxford St.,; J
" į agentas. ir įkalbėjo duoti antim ’ . . į * . 1Tikrai! Jsakymo e‘ilę drabužių-siūtą. I štai “sociahstiski dar- 

......... bai: f i
Vasario 2 d. socialistas ma

joras Simpson nutarė šaukt 
miesto salėj visų jaunųjų mi
tingų, kurie buvo priversti pa
likt mokyklas ir darbo gaut 
negalėjo. Tas socialistas apga
vikas pradėjo įkalbėt, kad jau- ! 
ni vyrai vyktų į militarines 
kempes ir ten vergautų už dy
kų.

Tame mitinge dalyvavo 1 
delegatas nuo Jaunųjų Lygos 
Prieš Karų ir Fašizmų, Petras 
Hunter, kuris dalyvavo varde 
Kanados .jaunimo Paryžiaus 
Kongrese. Draugas Hunter pa
ėmė balsų ir griežtai protesta
vo prieš majoro Simpsono pla-> 
nų siųst jaunimų į militarines 
kempes vergaut.

Tųom pat kartu atsistojo ki
tas delegatas, Peter Lindsay, 
nuo Jaunimo Bedarbių orga
nizacijos. Jam kalbant, tas so
cialistų majoras, Sinipson, pa
šoko ir, pašaukęs policijų, lie
pė išmest laukan tuos du drau
gu. Policija puolė kaip žvėrys 
ant tų jaunuolių ir, parmųšę d. 
Hunter ant žemės, vilkte išvil
ko laukan. Draugas Lindsay 
protestavo ir reikalavo, kad 
būtų leista balsuot, ar jie turi 
būt toj konferencijoj, ar ap
leist. Bet majoro įsakymu taip 
pat buvo pasielgta ir su d. 
Lindsay.

nask’Vini streiką. Kuomet vi- likusius sutiko užmokėti, kaip 
sis Naujos Anglijos darbiniu- gaus siutų. Bet dabar nė agen- 
kai streikavo, tai jūs nėjote 
padėti tiems darbininkams ko
va laimėti, ale dirbot, klausėt 
kompanijos agentų' ir sutvėrėt

vi pavijai, uupiaumie u t-/ik savo dirbtuvėj unija. Vi- 
skirti tiesų nuo melo. Kada Zi-'sus unii<*s viršininkus išrinkot 
novjevas iš tribūnos Kom. Par-|iš tos pačios dirbtuvės bosu ir 
tijos XVII Suvažiavime darė 
analizų kontr-revoliucinės mūsų 
pozicijos 1925-1927 metais, tai 
jis ten tik pusę tiesos sake. 
Antra puse, kurios jis neiškė
lė, tai tas, kad partijoje buvo 
jos priešų organizacija, turin- 

bi- 
tą 
jis

to, nė siūto, žmogelis kreipėsi 
į policijų jo Jįeškoti, ai e kur 
tu jį surasi. Tai pasarga ki
tiems.

ilfn

lietus. Zinovjevas turėjo 
pasakyti suvažiavimui, bet 
paslėpė.

“Tai buvo į pergalėtojų suva
žiavime, kuriV tarimus sekė vi
sas pasaulis, pasaulis' priešų ir 
pasaulis draugų. Tame suva
žiavime ir Zinovjevas ir Kame
nevas apgavo partiją, tais savo 
išstojimais jie pabrėžė .savo 
vienminčiams mintį, kad galima 
apgavinėti partijų. Aš taipgi 
kaltas tame, nes suvažiavime 
buvau kaipo svečias ir niekas 
man nekenkė išstoti ir numas- 
kuoti jų kontr-revoliucinius žy
gius . ..

“Reikia atvirai pasakyti: mes 
nebuvome atsidavę darbininkų 
klasei, niekas • juk negalėjo

LDS kuopa auga nariais. 
LDS 125 kuopa išrinko vali
ninkais S. Penkauską ir M. Ge- 
ležauskų. Vajininkai, matyt, 
dirba ir gauna naujų nariu. 
S. Penkauskas jau turi apie 
12 naujų narių ateinančiam 
susirinkimui. Tas gerai. Turifn 
visi taip padirbėti, tai didelį 
žingsnį padarysim pirmyn. 
Taipgi katrie norit prisirašyti 
prie LDS* naudokitės gera 
progą, nes dabar yra nupigin
tas įstojimas iš centro ir iš vie- U, U.U.VS tin.s Ku '

ką nors gera, nes Ji ne justi Norintieii nrisirašvti niktv- unija, ale tik komnanų. Tai V?° o v P"siraayt1 .’. maty' 
„„„ ___’4 tklt S. Penkauską, nes ,us visa-yra konwamška unija. |da blankas turi’kišeniu,e ant

štan brangus darbininkai ir«greito pareikalavinio. Taipgi 
darbininkes, jums nieko dau- nepamirškit ateiti j susirinki- 
viau nelieka daryti* tik turit jpą 3 kovo (March), 2 vai. 
organizuotis ir prisirašvti prie po pietų, L. U. Kliubo kapiba- 
darbininkiškos uniios, išrinkti ryje. Čia galėsit prisirašyti, 
unijos viršininką iš savo tarno, j 
tai vra iš darbininku, ir būkite |- 
nrisirnnge prie tikros kdvos.
Tik tada jūs laimėsit. kaip bū- : 
°it stinrini

superintendentų. Ne tik tuos 
makliorius, bet dar ir patį 
kompana pastatėt už vyriau
sių unijos viršininkų.

Tai kaip jie gali jus užtarti, 
jeigu jie ne jūsų užtarėjai, ale 
tik išnaudotojui. Jięnti nęrūpi 
jūsų gyvenimas nei sveikata, 
tik rūpi, kad daugiau /pelno 
padaryti iš jūsų paskutinių jė
gų ir kraujų iščiulpti. Ir.ne
sitikėkit iš šitos unijos gauti

.“Laisvės” vajaus darbuoto- 
jai-Udarninkai nranešė L. K. 
Biurui, kad ALDLD 37 .kuopa 

oro-n n i zu oti ir po rengia didelį bankietų vaiinin- 
fikra darbininkiškos vniios va- kams visų keturiu kolonijų ir 
dovvste. Tada nereiks jums'pelnas bus skiriamas “Lais- 
o’alvas lenkti prieš komnaniios vės” presui ir “Daily Worke- 
agentns. ale jie. nulenks galvų ridi.” Tai yra geras sumanv- 

. ' • 1 mas. Draugai gyvenanti Nash-• • .j i .

Lietuviu Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) 

485 Grand Street Brooklyn, N. Y,
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Tūkstančiai Žmonių Dalyvavo 
“Vilnies” Koncerte ir Entu
ziastiškai Sveikino Komunistų 
Partijos Kandidatą į Miesto

Majorus

Buvo daug svečių iš Rock
ford^ Waukegano, Kenosha ir 
iŠ kitų Chicagos priemiesčių, 
ęąlėjo būti apie pora tūks
tančių publikos “Vilnies” kon
certą. Reikia duoti kreditą 
“V” administratoriui, J. P. 
Milleriui, už sėkmingą garsi
nimą Šio koncerto. Tą pat die
ną klerikalai turėjo “Draugo” 
koncertą, jie bandė pakenkti 
revoliucinių darbininkų dien
raščio. “Vilnies”- koncertui, bet 
jiems nepavyko, nes darbo mi- 
njos. buvo su “vilniečiais.” Ir 
kas buvo vasario, Š. d. “Vilnies” 
koncerte, tas pamatė lietuviš
ką minią ir daugybę jaunimo, 
dalyvaujančio programoj.

f Driaugas Kari Lockneris, 
kandidatas į miesto majorus
ant Komunistų Partijos tikieto, 
trumpai kalbėjo apie partijos 
platformą miesto rinkimuose. 
Čia d, K. Locknerį karštai, en
tuziastiškai delnų plojimu svei
kino, kaipo gerą vadą darbi
ninkų judėjimo. Rinktos aukos 
rįnlčimų kampanijai, surinkta 
$30.33. širdingai ačiū aukau
tojams už paramą komunisti
niam judėjimui.

• Draugas V. Andrulis kal
bėjo apie pavojų naujo karo ir 
ragino visus kovoti prieš karą 
ir fašizmą.

Draugas J. P. Miller i s, pir
mininkaudamas koncerte, pra
vėrė daug agitacijos už lite
ratūros platinimą ir jos ne
mažai išparduota, gana svar
bus darbas atliktas apšvietoj.

X)abar apie pačią “Vilnies” 
koncerto programą. Dalyvavo 
3 cfiorai, virš 200 dainininkų. 
Roselando Aido Choras nedik-1 
čiaiisias, sudainavo keletą dai
nelių neblogai. Jam trūksta 
vyrų balsų, būtų labai geras 
choras. ’ U;

Pirmąęl, Vasario 11, 1935

neš situacijos lęlatišimus?"” ~: 
, Uždėjimui M;. Sjigarip ant 
baloto būtinai reikia surinkti 
daug parašų. Todėl gaukite 
blankas ir rinkit^ parašus. M. 
Sugar raštinė randasi po nu
meriu 1010 Ballroom Tower, 
priešais National Bank. Ten 
kreipkitės visais reikalais.

“Primary Elections” įvyks 
kovo 4 d. Balsavimas įvyks 1 
dieną balandžio, 1935 m. Lai
ko liko nedaug, todėl griebki- 
mės greitai už darbo. Pąriri- 

;— OT--7- ! kini e aukų rinkimų kampani-
Volga Boatman”. I jos reikalams, nes susidaro 

daug išlaidų.
Visus kviečia darban Tarp

tautinio Darbininkų Apsįgyni- 
mo ir Sugari.o Rinkimų. Kam
panijos Komitetas.

Karas Ateina, Mes Turim 
Jį Sulaikyti

Kiekvienas šiandien gali ma
tyti didelį pavojų naujo karo 
ir fašizmo. Karas greitai ga
lės įvykti, jeigu darbininkai 
neužstos jam kelio. Būtinai 
yra. reikalingas bendras fron
tas prieš karą ir fąšizmą. Be 
vienybės kovos nelaimėsime. 
Todėl Detroito organizacijos 
užgyrė šaukiamą visuotiną 
Amerikos lietuvių suvažiavi
mą prieš karą ir fašizmą.

Kad geriau išdirbti planus, 
kaip pigiau ir daugiausia de
legatų pasiųsti suvažiavimam 
yra šaukiama visų organiza
cijų konferencija vasario 17 
d. (Kur ta konferencija įvyks ? 
—Red.) Todėl siųskite delega
tus visos organizacijos, visos 
parapijinės draugijos, kliubai, 
pašaipinės draugijos ir tt.

Kviečia Konferencijos
Rengimo Komisija.

LKM Choraą, ar tik nebus 
geriausias choras visoj Chica
go j ir jos apielinkėj. Jis labai 
gerai linksmina publiką, čia 
galima atiduoti kreditą ir 
chorvedžiui, cL A. Kvederui, 
už gerą sumokinimą.

R-audpnos žvaigždės Choras, 
slavų, po vadovyste jaunos j 
merginos, dainuoja gana ge- 
rai, ypatingai labai gerai su- 
dainayo “'
Reikėtų ją mokintis ir mūsų 
chorams, nes daina liūdna ir 

) » įlabai grąži, ją myli publiką.
“Vilnie^” Radio Vyrų Kvar

tetas susideda iš jaunų vyru
kų. Dainuoja gerai ir publi
ka jiems daug plojo.

Draugas Z. Baltušis, jaunas 
vyrukas, mylintis muziką, ant 
smuikos sugrajino keletą mu
zikos kavalkų vykusiai, kas 
yra pagirtina, kad jis žengia 
pirmyn savo amate.

Solistai, d. Daratėlė Kvede- 
riene, Pranas Jakavičius, S. 
Babįnas, ir Andrius Kanoldas 
visi pasirodė su dainomis pa
traukiančiai ir publikos gau
siu delnų plojimu buvo iššauk
ti po kelis sykius dainuoti.

Chicagos Darbininkų Teatro 
grupė, susidėjus iš 10 ypatų, 
vienoj scenoj parodė, kaip 
Hitleris užlaiko savo budelius 
agentus, ir parodė kitų vaiz
delių iš darbininkų gyvenimo. 
O tokios permainos koncer
tuose tinka, nes publika myli 
pamatyti ką įdomaus iš žmo
nių gyvenimo. Teatristai gerai 
atliko savo užduotis.

Po programai buvo šokiai 
dviejose salėse, prie dviejų ge
rų orkestrų. Vienoj salėj dau
giau šoko jaunieji, antroj su
augusieji, kurie nedrįso mai
šytis tarpe naujoyiniai besisu
kančio jaunimo. Vilniečių kon
certas labai gražiai užsibaigė. 
Laukiame daugiau tokių kon
certų pas vilniečius.
! jį ' Y» Koviętis.

*.!£■■ ■ --------LM-.V ■ ■ L.*,. 1 ■e==-. . . i ,u

DETROITO; ŽINIOS
Darbo Unijos, Organizacijos 
ir Šiaip Darbininkai Stipriai 
Remia M. Sugar Kandidatūrą 

| Teisėjus

Maurice Sugar. kandidatuo- 
- ja į “recorders court” tpįsėjus. 

Jį remia visas ‘ \
frontas.
/IĮ. Sugar veda kovą už 

dgrĮrininkų reikalus ir yra vie
tinis Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo advokatas. Teis
muose jis visuomet gina poli
tinius kaltininkus: streikie- 
rįps, pikie|uotojus, lapelių da- 
lifttoj’uą ir tt., gina veltui.

Kmrp, metu j isai, sto j o pri eš 
vęrstiną darbininkų ėmimą 
karan, agitavo jaunuolius neiti 
karan ir p,ats nėjo registruo- 
tąst už ką vienus metus ir de
šimt dienų sėdėjo kalėjime.

' ^įamę^ knzyję. M. Sugar, 
riajigL patąrpąuja skurdžiams 
darbininkams ir bedarbiams 
vispkivpsę reikaluose, 

kandidatūrą užgyrė se
kamos organizacijos:.

į Detroito ir Wayne County 
1J*erikos Darbo Feclerąęija.

adė Union Unity League.

darbininkų ;

čįa ėkoįdmĮnj ir politinį var
žymą prįę darbo ir 'ant gatvių. 
Ar tojii Atvarąs tęrdrąš?'’Jau 
prasideda juodašimčių gaujų 
grupavimas po įvairiais užsiva- 
dinimr/is.

Veikalas yra naujas ir labai 
atatinka šių dienų įvykiams. 
Jis įspūdingas, nes nurodo, 
kaip mūsų broliai darbininkai 
kovoja tolimuose krąštųo$ę. 
Jų tikslai ir atsiękimai yra ir 
mūsų, o pralaimėjus jiems, tai 
ir mes kenčiam.
Dąlis Pelno Eis Lietuvos Poli

tiniam Kaliniam 
' . » f. ' ’t ••

Kadangi veikalas dar pirmu 
kaptų, perstatomas (išskiHant 
Chicągą), tai manom, kad, pų- 
blik^os atsilankys skaitlingai ir 
tpdel susidarys nemaža para
mą nukentėjųsiem Lietuvos fa
šistų kalėjimuose. Apskaitlia- 
vim.ai tikietų.1 platinimo paro
do, kad žmones žingeida'ujar 
nes atsiliepia draugai, ir iš. a- 
pielinkės miestelių, į, kartuos 
mes darom .atsišaukimą, ypač 
į Sagina.W, Pontiąę, Birming
ham, Richmond, Mt,. Clemens, 

Utica, Ecorse irt į didįjį De
troitą su priemiesčiais. Tokią *v. . . .
progą gaunant retkarčiais, da- Išninku verčiami, nekurie vei 
lyvaukjtę madiniai, remkit.pro-i 
letąrinį meną ir Lietuvos poli- streikais.

ALDLD 10 Apskritys Rengia Vajaus Maršrutu r
ALDLD nariams jau yra ži

noma, kad su sausio 1 d. pra
sidėjo Am. Lietuvių Darbinin-. 
kų Literatūros Draugijos va
jus už gavimą narių į kuopas. 
Kad palengvinus apskričio 
kuopų vajinmkams gauti nau
jų narių į kuopas, ALDLD 10 
Apskritis rengia maršrutą va
jaus tikslu.

Šį sykį d. F. Abekas, iš 
“Vilnies” redakcijos, važiuos 
su maršrutu. Draugas Abekas.

____ __________________f_ __i_____ "*•_ 1

se kolonijose. Kalbėtojas at- 
v;
prakalbos įvyks:

Detroite-
i...... *. . j,.'..--,' .

Hamtramcke—vasariu 15

PRANEŠIMAI IŠ KITUR
/ k v / • * »' \ >

Saginaw—vasario 18 ir 19
Grand Rapids—vasario

21 ir 22.
Muskegon—vasario 23 ir
Hart—vasario 25 ir 26. 

"i r f t •• r- . /
Scottville—vasario 27 ir

V V* v. ** 7 f 4 ' ! O1UO X*. , C* VXX*C***»* O-VOVMiHUC
Rengiant. šį maršrutą, mes, i gera orkestrą šokiams—Weg. 

apskritys, manome, kad ne tik i w6r?.\?™£iam ',is“8, EMjalwaw Ir A.';” r.' apiehnkes draugus daly vau t. Įžanga
bps jums lengviau gauti narių tik 25 centai.

20, ELIZABETH, N. J.
Bangos Choras rengia Maskaradų 

Balių, nedėlioj, 17 d. vasario, LDP 
Kliube, 408 Court St., 8 vai. vakpre. 
Dovanos bus duodamos • už gražiau- 

°*, sius ir; navatniaueius kostumus. Bus 
------- . E4-

24.

28

į kuopą, bet ir padės sustiprin
ti jūsų kuopą, nes kelios kuo
pos apskrityje yra silpnos.

Draugai, pasistengkit gauti

Kviečia Komisija.

CHESTER, PA,
ALDLD 30 kp. rengia prakalbas 

labai svarbiais -dienos klausimais,
, v. ... i . v. I f.1 .l i:(i . ' , • i* sekmadienį, 24 d. vasario, 2.80 vai.
bus siomis dienomis sekančio- narių laike šio vajaus, kad ga- po pietų, Lietuvių Kliubo svetainėje, 
se kolonijose. Kalbėtojas at- Įėjus padėtį atsižymėjusių vie-j3^- -th St. —. " <*U- Vi*- Drg. D. M. šolomskas iš Brooklyn,
yks j Detroitą vasario 12, bet toj ne tik ALDLD 10 Apskritį, N. Y. kalbės, taipgi bus ir koncer- 
» • w ■ ■* *■<• "• 2 • J - .13 JI -t; .Lt i . . _ - . . ....

•vasario 14.

•• • • 3 L • u « L . t
bet ir Jūsų kuopą

. I _ ■ f ■ * • f

su rast. E. DulkĮute.

L

<

lyvaukjte madiniai, ręmkit pro- 
; • ... X.

tinius kalinius.
Nesivėlinkit, pirkit tikietųs 

iš anksto.*Taip pat ir lošimo 
paskirtoj valandoj pribūkit, 
nes lošimas prasidės punktua
liai 6 vai, vakaro, vasario 17, 
nedėldienį, Tarpt. Darbinin
kų Name, 3014 Yemąns. Įžan
ga 30 c.

o

o

s

T

Hamtramck, Mich.
“Keturių Komunistų Sušau

dymas,” kurį, stato scenoj, De
troito Darbininkiško Sąryšio 
penkios organizacijos, yra vei
kalas naujau, labai įdomus, 
jausmingas ir didis. Jame da
lyvauja masės darbininkų, taip 
pat studentai-jaunimas, kurį 
sudarys vietinis Laisvės Cho
ras. Veikale yra apsčiai šūka
vimų ir dainų. Jame dalyvauja 
generolų, ponų, ir uniformuotų 
mušeikų būriai. Apart masinių 
dalyvių, aktingų lošėjų su ro
lėm šiame veikale yra du tu
zinai.

Iš patyrimo jau aišku, kad 
perstatymas išeis gerai, nes ko
mitetas rūpestingai darbuoja
si, kad publiką b.ūtų pilnai pa
tenkintu. O aktoriai, vadovy
bėje režisieriaus draugo Mak- 
navičiaus, su pasiryžimu žy
giuoją pirmyn. Svarbesnių ro
lių dalyviai savo roles jau ge
rai prisirengę, kiti baigia.

Apie Patį Veikalą
Veikalas susideda iš keturių 

aktų, penkių atidengimų. At
vaizduoja : 1. Socialdemokra
tų - liaudininkų koalicinės val
džios žlugimą; 2. Darbininkų 
visuomenės ir studentu bruzdė
jimą; 3. Pąrdavikišką esančios 
vaįdžįos npšileįdimą kylan
čiam fašizmui; 4. Atvirą tero
rą ir smurtu perversmą į fašis
tų galią; 5. Juodašimčių grie- 

i bimąsi prie darbo vykint nau
ją tvarką:, ardymo profesinių 
sąjungų, suvaržymo laisvės žo- 

, . . , . džįo ir spaudos, skelbimą abla-
kad mes įvertiname kovotojus įįos prieš pažangesnius, darbi- 

reikąlus. ninkuš,. kraujo/liejimą ir kul-

of the United Automobile 
Workers.
Journeymen Tailors 229. 
Waiters Union.

' Bricklayers Union. 
Carpenters Union. 
Painters Local 37. 
Sign Writers Union. 
Stenographers Union. 
Brewery Workers Union. 
Milk Drivers Union. 
Hoisting Engineers Union. 
Komunistų Partijos Dis

trict 7.
Lietuviai pavieniai darbinin

kai gerai darbuojasi ir yrą 
surinkę nemažai parašų, bet 
liet, org., kol kas jokio žings
nio nėra padarą. Tas yra labai 
blogai, nes adyokatas M. Šu- 
garis yra pasidarbavęs ir lie
tuvių organizacijoms. Mūsų 
organizacijos privalo jo kandi- 
datiįrą pąr,emnį -Drapgės ir 
draugai, padėkime darbininkų 
advokatą į. teisėjo vietą ir pa
rodykime betroit buržuazijai,

•i ^Mechanics EdųčatįonaĮ Sp- 
(j >‘"t‘ "
ĮPegįgping Engineer’^ Sodiety., 
Electrical' Workers Local 58.

l]į>etroit Federation of Mų; 
sjcjans.

' Detroit Fecjęratięn of Tea
chers.

Jewish Bakers’ Union 78.
Machinists Union ?2.

' Kelsey Weel. Federal'.ĘocaF, 
of United Automobile Work-

of America.

Meat Cutters and Butchers
Union. J '

Metal Rolishers Union.
Typographical Upiop.
Ttįuck, Dpyie^į .W0”’ 
įauricfry brivei^ Union.

• Fišher Body Federal Local
* r» Wn.1' • •••»♦*• ♦< i »»» if

už darbo žmonių reikalus, ninkuš,. kraujo/liejimą ir kul-
Sųgaris sako : “Darbininkams tūros puolimą. •

J Tas viskas pergyvenama iV 
ta- darbininkai šiuom syk pralai-

viskąs. priklauso, Jiejs jie viską ! 
pabudąvojo, pagajnino, ' 
,čiaus jie niękp ijėiuri. Todėl .mejo, bet he be patyrimų, ku- 
koyokitę už sąyo teises ir rei- r^e atReše neapskaitljuojamų 
kalus ir. aš kartu su jumis I darbo kląsei ateipan-
būsiu kovos lauke. Tik per ko- 
,vą,jps višįą laimėsite.”

Pąklauąykitę, hą daugiau 
M. Su^arįs sakę; kįąsiy kovos 
reikalais. Jisai kalbės kętvir- 
tadjiepk vasario Ifl, Draugijų 
Svetainėje, 40^7 St.,
7:30. yąl. vakare. Po Sugierio 
kalbės drg. Abekas, ‘įvil- 
nies” redaktorius. Jisai kalbės 
mūsų organįzacįjų klausįmu, 
ypatingai Amerika Lietuvių 
DajJbiąinkų Literatūros Drau
gijos ręjka/ąiš, nes dabąr yra 
šips draugijoj vajus. Taip pat 
jis ajnbūctins abelnus dabąrti-

čiam ir paskutiniam susirėmi
mui. ’ 1

Kodėl J jis Turit Ąlatyt?.
Toli ir daugelio įrodymų 

man ner.eik jieškot, tik paim
kim paviršutinius faktus, šis 
j • r s .■ .j ■ ’» •».* * ••baisus laikotarpis-įvykis praė

jo jau aštuoni metai ir jis buvo 
už tūkstančių mylių. Bet kaip 
Visa tly.’ netoli susipratusiehj 
darbo klasės žmonėm nė vien 
todėl, kad, tai, mūsų gimtine,1 
bet ir tuom svarbų, kad prįe 
to jau rengia ir mus čia pat, 
“laisvoj” Amerikoj, Jąu atei
na praiiešimąį iš/įvairių šąlįps 
kampų,' kad darbininkai; jąu-

daugelio įrodymų

■•F"

O

4.tinė programa susidedant iš vietinių 
jaunuolių Spėkų. Kviečiam visus Ches- 
terio' ir apielinkės draugus skaitlin
gai dayvaUt.' Įžanga veltui.

’ (34-36)'

WATERBURY, CONN.
Visi ALDLD. 28 kp. nariai daly

vaukite mitinge 12 d. vasario, vaka-: ' 
.re, 774 "Bank St. Visi bandykite už
simokėti savo duokles, neš 17 d. va
kario Centro sekretorius D. M. Šo- 

ikalbomis, tai bus galima priduot pil-’

28 kp. Fin. Sekr.
(35-36)

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 190 Kuopos Narių Atydai 

Šiuomi pranešu, kad susirinkiipas' 
yra perkeltas j naują vietą ir kitą 
dieną sekamai: susirinkimas įvyks 
vasario 13, 7:30 vai. vakaro, 16011 
Waterloo Rd., Tureks Hall, užpakali
nės durys iš šono'. Visi nariai malo
nėkite dalyvauti ir atsiveskite nors 
po vieną naują narį Turėsime daug 
svarbių reikalų. Taipgi išgirsite de
legato raportą iš Washingtono Kon
greso. f

Kp. Organizatorius P. Nemura.
(35-36) ’

gą be paštp ženklelio, o tokia
me šaltam ore, toki laiškai, 
tai nelabai jiems patinka.

Šis streikas jau antra diena 'jomskąs lankysis Waterbury su pra
yra tyrinėjamas “korte” (teis- na* mokėstis* ' *

džios. Senos unijos nariai, vir-Įmabutyje), bet visiems yra ge- 
>;raį žinoma, už ką “kortai” ųž- 

Įžiasi į darbą, kaip ir kitais stoja — visuomet už kompa- 
Yra nemažai susi- niją, o ne už darbininkus. Ant 

kirtimų,' nemažai yra atsidūrę ąa.ujos unijos visų viršininkų 
ligoninėse, daug nukentėjo au- yra išimta “injunction” (drau

smė). John L. Lewis, su savo
Šiam streike labai masinio gengsteriais ir su Glen Alden 

pik.ieto nėra. Dauguma pikie- anglių kompanija, taipogi ir 
tuoja stubas, o mažiau priedu “state police,” visaip per
kasysiu, kad išvengt galvų sekioja naujos unijos narius, 
skaldymo nuo “state troope- Kaip šis streikas baigsis, tai 
rių”. Kurie dirba šiuom lai- ateitis parodys, 
kų, tie gauna laiškų pro lan- Veisiejiškis.

Wilkes Barre, Pa
' . ■ i

Streikas laikos savo vieno
kiam stovyje, kaip nuo pra-

'tomobilių, gatvekarių, busų.
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Turtas $100,000.00
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Kiekvienas L. D. S. narys gauna organą “Tiesą” 
't ■» A ?•

Lietuvių Darbininkų Susivienijimų!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

. ... r H k ' L ■ ■■ ■ ‘ > • < ' ' ' *; j j. ■ J, •

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!

L. D. S. yra įkorporųotas 
New Yorko valstijoj 

lt > . I l,« M,

Laisniuotas Mass, ir Visoj . x - .
eilėj kitų valstijų,

yra saugiausiu tvirčiausia, prieinamiausią lietuviu draudimo 
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

Naudokitės proga: rąšykitės dabar, kuomet eina specijaliai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio, Į d. 
iki balandžio 1 d., 1935 m.

.i'.'?;! ■ k i •

jstojiiftas. dabąr, yra iwpW^I Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

Prisitašykite patys, prirašykite 
sayo jąunuolius ir vaikus

L D. S. yra Jūsų organizacija, 
joje Jums yra vieta!

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimą!
Del platesnių infomacijy kreipkitės sekamu antrašu; 'jA

•SSOCIATBN « LtWNWN WOBKfRS
419 LORIMĖR STREET BROOKLYN, N. Y.
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Pirmai, Vąšam 1935 įpenkfaš Puslapis

Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Vai stieėiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
> . , k - r

——————————GAMTOS SŪNUS------------------------------------------

Norwoodo Žinios

F (Tąsa)
Turtingiems ir buožėms yra išimtis; 
jiems nereikia rašyti prašymų ir jieškoti 
tarpininkų. Jie visus reikalus ypatiškai 
patys atlieka. Jeigu kas parduoda ar 
perka nuosavybę, žemės sklypą ar na-- 
mus, tai turi mokėti 15 nuošimčių taksų 
vertės nuosavybės į Smetonos iždą.. Ir 
čia turtingiesiems yra išeitis. Nes jie 
pirma duoda kyšių žemesniam notarui, 
kuris padaro dokumentus: pavyzdin, jei
gu pirkėjas ir pardavėjas sutarė už nuo
savybę 20,000 litų, tai pateptas notaras 
ant dokumentų įkainuoja tik pusę su
mos, 10,000 litų. Tuos dokumentus tur
tingesnieji patys nuveža į Kauną pas 
augščiausį notarą; ten vėl patepa ir 
augščiausias notaras be jokių kliūčių do
kumentus užtvirtina. Vargšai gi, jeigu 
perka kokią bakūžėlę, turi teisingai įra
šyti kainą perkamos nuosavybės, nes jie 
negali nuvažiuoti į Katiną ir neturi ke
lių prieiti prie augščiausio notaro. Mo
kesčiais yra apkrauta viskas. Pavyzdin, 
jeigu miestelio gyventojui reikia patai
syti bakūžėlė, kuri baigia griūti, tai turi 
gauti leidimą; turi paduoti prašymą ap
skričio viršininkui. Pastarasis atsiunčia 
apžiūrėto ją, kuris, apžiūrėjęs, raportuo
ja apskričio viršininkui, ir tik tada vir
šininkas duoda leidimą pataisyti. Ir tas 
gavimas leidimo kaštuoja apie 130 litų. 
Tai dar ne galas: tada turi kreiptis prie 
valdžios inžinieriaus. Inžinierius išdirba 
planą, už kurį vėl reikia mokėti daugiau, 
kaip šimtas litų. ‘

Arba štai miestelio grintelninkas, Juo
zapas Maškauskas, dirbo padieniui pas 
ūkininką ir už darbą, kaipo užmokesnį, 
gavo, penkių savaičių amžiaus kiaulytę. 
Kadangi sumanė kiaulytę paauginti ir 
neturėjo tvartelio, tai ant greitųjų su
kalė būdelę (gurbelį), apdengė šiaudais 
stogelį ir patalpino kiaulytę. Sužino po
licija. kad tas vargšas pastatė paršeliui 
“palocių.” Atėjo, apžiūrėjo, sustatė pro
tokolą. Ir taikos teisėjas už šį “baisų 
prasižengimą” nubaudė J. M. pasimokėti 
75 litus bausmės už tat, kad be leidimo 
išbūdavo jo tokį “budinką” ir kad šiau
dais apdengė stogą. Ir šiaudinį stogelį 
liepė nuplėšti ir apdengti blėka. J. M. pa- 
simokėjo bausmę 75 litus ir kiaulaitės 
tvartelį apdengė blėka. Ir kai pažiūri 
ant tų moderniškų Smetonos valdžios 
kvailysčių, tai ir nenorėdamas turi nu-

; sijuokti, nes bakūžė, kur darbininkas gy- 
I vena sukrypus, langeliai mažyčiai, į že- 
| mę sulindus, šiaudinis stogas, samanoms 

•apaugęs žaliuoja. Ir į tą grįtelę įeida
mas turi dvilinkas susilenkti, viduj tam
su, asla drėgna, atrodo tikras' žvėries 
urvelis. ‘ O šalyj stovi paršelio tvartelis, 
naujas, blėka apdengtas stogas, .saulėj 
blizga. Ir tokių ir tam panašių “refor
mų” Lietuvoje dabar galima matyti tūk
stančius. 1 t . • • ' i ; ,

j: .■.:. • <
Griauti Namus!

Mum Lietuvoje gyvenant, Smetonos 
valdžia išleido “ukazą” (prisakymą), 
kad per pusę kilometro iš abiejų pusių 
geležinkelio ir didžiųjų kelių būtų visos 

i lūšnos ir kiti triobešiai-laūžai nugriauti, 
i Taip-pat miesteliuose ant tų gatvių, ku

riomis daugiau žmonių važiuoja, kad bū
tų nugriautos lūšnelės. Ir vietoje nu
griautų, kaip palei geležinkelius, taip ir 
miesteliuose lūšnų ir laužų, būtų išbuda- 
voti gražūs moderniški namai ir budin- 
kai su blekiniais stogais, nes, girdi, to
kios sukrypę ir samanom apaugę lūšnos 
žemina šalies garbę svetimtaučių akyse. 
Žinoma, tas fašistų sumanymas būtų ge
rai įgyvendinti, jeigu miestelių grintel- 
ninkai ir smulkieji valstiečiai turėtų pi
nigų. Bet ir be šio fašistų skymo pas 
miestelių grftelninkus ir vargo valstie
čius viešpatauja didžiausias' skurdas ir 
badas, o čia vėl nauji smetoniniai išmis- 
lai. Todėl daugelis miestelių darbinin- 
kų-grįtelninkų atsisakė griauti savo ba
kūžes. Tada Smetonos policija atsiveža 
gaujas šnipų civiliuose drabužiuose’(ties 
darbininkai daugely vietų atsisakė nuo 
tokių darbų). Jie išmeta moteris su ma
žais kūdikiais ant gatvės, vyrus darbi- 
ninkus-grįtelninkus suąreštuoja už ne
klausymą valdžios prisakymo, o grinte- 
les nūgčiku j a.' Vėliaūs daugelį *tų Spiečiu
kų, ant kurių stovėjo tos grinjtelęs, val
džia parduoda iš varžytinių. O už gau
tus pinigus apmoka šnipams-“darbinin- 
kams” už jų darbą, už sugriovimą grin- 
telių.

Man pačiam teko matyti tas scenas ir 
girdėti verksmą moterų ir kūdikių, ypa
tingai tų moterų-motinų, kurios po tų 
pogromų, nakties laiku , neturėdamos 
kur prisiglausti su mažais kūdikiais, pa

sikloję kokias ten paklodes, gulėjo prie 
savo stubelių griuvėsių.

' (Daugiau bus)

maras leilono Saloj
Iki šiol daug sykių pra

nešta, kad C'eilono saloje 
ties Indija siaučia’maliarija. 
Bet dabar specialistai pa
reiškia, kad tai esanti visai 
nauja pavojinga' liga. Savo

—   } , Į Į — — — —" — — -v —• — •• •• — W

Prūseika_ tebenaudoja tą pa- primenanti miliariją; bet di- 
lapės” politiką, nes pir- jeĮjs ]jgOnįų mirtingumas 

' iįrodąs, kad tai esanti visai
“ nauja liga. Trumpu laiku

susirgusių žmonių skaičius

Prūseikos Prieškomunistįne 
Politika Sušmukd !

Sausio 24 d. Lietuvių Sve
tainėje, v buvo pono Prūseikos 
prakalbos. Klausytojų susi
rinko 28 ypatos. Rėhegatas pasireiškimu ši liga labai onilr o Inhnn O 11d Al O 'Ln* • TA n •  ’ .. j - fc *1* 1 j

cią J
moj temoj kalba “bešališkai” 
vengdamas užgauti Komunis
tų Partijos. Bet antra tema su
sidėjo iš purvu ir šmeižtų ant , 1L . ...
Komunistų Partijos ir viso ko-pusmilionĮ. 
munisįinio j.udejįniė. Jis bah-:į Vietomis išmirę ištisi kai- 
dė iššaukti juoko publikoj su'mai. Laukai lieką nenuvū- 
purvinįrąu komunistinįo judėji-jlyti. Liaudis, panikos akini
mo, bet j nepajėgė. ; N.eskait-[ta, palieka savo gyvenamas 
linga publika klaupėsi šaltai ir jvietaš' ir bėga,: tuo • pačių 
pamatė pilną Prūpeikoą suniek- skleisdamiIlgą- ir ten,. kur

vus ant Komunistų.' Partijos,'Įčeilono sostines Kolombo 
i vienos svarbios ligoninės vi
sas personalas. Gyventojai 
visai nebetiki gydytojams ir 
vaistams. Daugelis užsira
kinę savo butuose laukia 

I mirties. Valdžia daugelyje 
budistų “šventovėse” įrengė 
ligonines, bet sergantieji 
priešinasi. Jie bėga iš ligo- 
riinių, nes beveik nei vieno 
sūsirgusio nepasisekė išgel
bėti.

sėjimą, n'es užbaigus visus pur- jos ’dar ;ncbūyo^ Susirgo 
4-. 4^4- TZ /mKa 1At 4-1 114-4 4/Srt ’ ' 1 f* . • » » L. - <• •

niekas katučių' neplojo. ■
Prūseikai baigus kalbėti, aš 

gavau balsą ir trumpais ruo
žais atmušiau jo šmeižtus: 
“Prūseika šmeižė komunistus, 
būk komunistai yra prakalbų 
ardytojai.” Aš reikalavau pri
rodyti, kur komuilistai suardė 
Prūseikos prakalbas ir nuro
džiau, kad Prūseikos pasekė
jai yra suardę draugo Bimbos 
prakalbas, Paterson, N. J., 
draugo Millerio prakalbas iš-, 
ardę ir draugą Millerį sumu
šę, St. Louis, taipgi į LDS su
sirinkimus 
prūseikiniai.

Prūseika 
tus,' “kam,

policiją šaukiasi

BEER WINE LIQUOR 
Wholesale Retails *

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7842 has been issued to the .undersigned 

j to ■ sell beer at retail under Section 76 
I the Alcoholic Beverage Control Lgyv at
Hill St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off th,e .premises.

EAST END CLUB, INC. 
of the 22nd. Assembbly. 

District of Kings County
Brooklyn, N.

of I
98
of ,

kaltino komunis-
girdi, komunistai 

sugriovė jaunuol. draugijėles." 
Jam buvo įrodyta, kad dabar 
jaunimo yra daugiau organi
zuoto į cnorus, į Lietuvių Dar-' 
bininkų Susivienijimo Jaunuo
lių kuopas, negu Prūseikai bu-.as imi st.,- 
vant komunistiniam judėjime

y-. * . ’ /-n ! nas neen issueu lo tn« .uiiucrniKiitniPrūseika niekino LDS veda-' to sell beer at retail. under . Section 76 ^of < 

mą politiką ir sakė;
po pašalpinė organizacija turi 
būti bepartyviška.” jam buvo j —r—--------------

, , . i . ... .NOTICE is hereby given that License No.atsakyta, kad tokio dalyko, B-7860 has been issue<jl to the undprsignqd 
... , . .i • to soil beer at retail under Section 76 ofkaip bepartyvis, nėra ir nega-i the Alcoholic Beverage Control Law at 18Ų 

Ii būt, kad susivienijimai yra 
trys ir ųei viena^ nėra bėp'aiv 
ty vis. Prūsei k a \ kalbėdamas
apie> bepaity^iškumą mulkina 
visuomenę.

Prūseika gina Sovietų Są
jungos teroristus - pasmerkda
mas Staliną ir kitus vadus ir 
pačią Komunistą Partiją'. To
dėl porias Prūseika yra pilnas 
kandidatas į fašistus.

Prūseikiniai nedrįsta eiti au
kų rinkti patys, tai prisiprašė, 
pašalinę ypatą, kuri sutiko 
sklokininkams patarnauti. Su
rinko 4 dolerius su centais. 
Prūseika, kaip elgeta prašo de
šimtuko, kad aš paaukaučiau.

. NOTICE is hereby given that License No. 
! B-7861 has been issued to ' the undersigned

vxd. • 1 the Alcoholic Beverage Control: Law at 345 LDS, kai- Myrtle Ave., Borougji of Ęroo.klyn, County 
of Kingą, to be consumed on the premises.

FRANK DOLANSKY
845 Myrtle Ave., - ■ Brooklyn, N. Y.

Scranton, Pa.
Bimbos Prakalbos Pasisekė

Kaip buvo garsinta, kad va
sario 3 d. turi įvykti ALDLD 
prakalbos, o kalbėtojum bus 
Bimba — žmonės labai džiau
gėsi išgirsią' jo pamokinimų, 
daugiausia bedarbiai, kurie 
jaučia didelį sunkumą gyveni
me šiame laikotarpyje.

. žmonių prisirinko drūčiai. 
Buvo ir 'programėlis. Wilkes- 
barrietėm sudainavus keletą 
dainelių, serantoniečiam gavosi 
įspūdis, kad tos jaupos mergi
nos išauklėtos proletarin. su
pratime. Scrantonųi gėda iš 
darbininkiško atžvilgio,kad 
savųjų artistų nesistengia tu
rėti. Jeigu ir atsiranda kdkia 
šeimyna, linkusi į meną, tai 
leidžia savo vaikučius mokintig 
buržuazinėje dvasioje, o dar
bininkiška nesirūpina, todėl 
savo artistų ii>*neturime.

Bimbos kalbos nereikia ap
rašyti, nes darbininkai jį žino 
ir pasitiki jo kalbai. Ne pro ša
lį bus paminėt apie “skloką.” 
Mažai jų yra Scran tone. Visgi 
pora jų klausė, kaip jie.galė
tų atgal sugrįžti prie\darbinin- 
kų veikimo. Kalbėtojas aiškiai 
nurodė,’kad neprasikaltusieji 
darbininkų klasei be jokių “iš
pažinčių” gali grįžti ir bus pri
imti.

Dar reikia priminti, kad 
Scrtfntone fašizmus^ kelia gal

vą. Pirm atidarymo prakalbų 
atėjo pora policmanų, bet Ig. 
Klevinskui paaiškinus, kad mi
tingas yra ALDLD vajaus rei- 

| kalais, pasiėmė brošiuraitę 
| “Krikščionybė ar Komuniz
mas” ir apleido svetainę. Bai
giant mitingą vėl pribuvo po
ra policistų suprantančių lie
tuviškai; pasiklausė, kaip ma
žos darbininkų mergaitės de
klamuoja ir vėl išėjo, neradę 
priekabės išardyti šusirinkimo.

Pirmininkui,' d. Klevinskui, 
perstačius d. zBimbą‘,' svetainė 
suūžė, girdėjosi gausus rankų 
plojim'a’s, ženklina,' gero: kdlbė-. 
tojaus sulaukta. Kalbėjo te
moj : “Kaip Rooseveltas ‘Nai
kina’ Bedarbę?” ir kitais bė
gamais dienos klausimais.>

Pertraukoje rinkta aukos, 
sulinkta virš keturių dolerių. 
Surašąs su vardais priduota d. 
Janušauskienei, sekretorei; gal 
ji pagarsins ir aukavusių var
dus. Kas liks nuo prakalbų su
rengimo išlaidų, eis Lietuvos 
politiniams kaliniams a'rba'jų 
šeimynoms. Darbininkiškos li
teratūros gerokai šiuom tarpu 
parduota pasitarnaujant S. 
šonui, P. Pabaliui ir AJL.J)LD 
kuopos sekr. Janušauskienei.

Tik patartina, kad kitam 
karfui rengėjai, prisiruoštu 'su 
rezoliucijomis. Tokiuos masi- 
niuš mitinguose' gerai būtų 
perleisti rezolitfcijas prieš žiau-

leistų įstatymu Darbininkų 
Apdraudos Bilių HR 2827.

S. P. S.

Binghamton, N. Y.
>

Draugę K. Vaiciekauskienę 
Patiko Nelaime

Vasario 4, vakare, drg. K. 
Vaiciekauskienė skubinosi eiti 
į LDS 6 kuopos susirinkimą, 
kad laiku pribūti eiti iždo glo
bėjos 'pareigą^ Ęidajma pa
klydo anf Hedo b'- ir nikstelėjo1 
koją. Ant greitųjų buvo pa
šaukta gydytojas,- kuris sakė, 
kad yra gysla trūkusi ir liepė 
gulėti. ■' 4 * •'' ■ '4 \ ‘ ' r- ■'

Nors d. Vaiciekauskienė 
randasi namie, vienok nė kiek 
negali vaikščioti. Linkiu drau
gei Vaiciekauskienei kuo grei
čiausiai pasveikti ir vėl dar
buotis darbininkiškose organ'i- 
zdcijbse, kaip ir iki šiol.

' O: Gitniene.

Fienvežiu Streikas

rų kapitalistų bernų elgesį su 
darbininkais, taipgi išnešti rei- 
kalavinius," kad ‘ valdžia per-

RACINE, Vis- - Su
streikavo pieno išvežioto j ai, 
priklausanti prie Amerikos 
£)arb0‘ Federacijos. Bet jie 
nutarė pristatyt pieną'ligo
ninėms, kūdikiams ir namie 

j sergantiems žmonėms. '* ’; ' 
z , ?4 < , ,,, .F. /t ✓ < i - 4 .. Į . *.

mDELIS~~NUPIGINIM  AS
Dviejų dolerių vertės knygų

‘ ‘Patarimai Vyram?
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta'paskilbusi D-ro Robinsono 
knyga, kurią- D-ras ‘Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimui su $1.25 

adresuokit:
. j. fcARKUS
111-40, 128th Str., 

OZONE PARk, N. Y.

Telephone:' Evergreen ‘7-0072

DR. 1 ('OI IN
Specialistas ant Operaciją Ir <

gydyme - << >

Ausų, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

> nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 8 iki 7 vakartfi 

Sekmadieniais nuo 11 Ari"!*** 
84 Union Avenue 

BROOKLYN, “N*Y.

LIETUVIŲ

Valizy Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
pire išdirbimu 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.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus famllijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

Iš senų padarau 
naujus paveiks
lus ir krajavus 

k sudarau su 
amerikoniškais.

■ft Reikalui . esant 
Hiir padidinu to- 
Mlkio dydžio', ko- 
■ kio pageidauja- 

ma. Taipgi at- 
maliavoju jvai- 

r.' riom spalvom.
Kainos prieina
mos.

JONAS STORES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glehmore 5-6191

512

, Tompkins Ave., Bordugh of Brooklyn, County 1 
of Kings, to be consumed on the iiremises. i

SAM :WOLTEN<- j
189 Tompkins Ąyfr,,, pBrooKb?!, N. Y.
.NOTICE is hereby given that License No. ' 4* 
B-7866 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Sectipn 76 of , 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1780 • 
Broadway, Borough of Brooklyn, County ofBroadway, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

MICHAEL J. KISTNER, 
(LINDY'S REST) ..

1780 Broadway., , Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
B-7839 has been issued to .the undersigned*i 
to sell beer at retail under Section 76 of I jr 
the Alcoholic Beverage Control Law at ! 
Present. Point (Old Mill) Foot of Crescent 
St., Borough of Brooklyn, County, of Kings, | 
to bo consumed on , the premises,

HOW ARE YOU CLUB
Present Poipt. (Old. Mill) Foot of Crescent St. e-kf 

Brooklyn, - N. Y. .. . ,

i NOTICE is hereby given that License No.
• RL-8378 has been, issued to -the undersigned 

.................................................................Wto sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave>, Borough of 
Brooklyn, County of .Kings, to bo consumed 
on the premises. ■ > . .

SARAH J. ALBRITTON 
(GOLDEN ARROW BAR & GRILL)

del jo, jis tą darė viešai, pub
likoj. Mano buvo atsakymas: 
“Darbininkiško judėjimo grio
vikams neduosiu nei cento.” 
Prūseika Norwoode išbuvo tris 
paras, bet negavo savo “N.GL” 
nei 'skaitytojų nei finansinės 
paramos, nes Norwoodo' darbi
ninkai jau supranta Prūseikos 
griovimo politiką. ' ■

J. Gr/bas.

Senatorių Ginčas del 
Darby ar Pašaipu

WASHINGTON. — Ly
giai pusiau pasidalino sena- 
torių ; KpmisijA: tuo klausi- 
rriA1: !aT* pervesti į p’rezidento 
rąnkas $4,880,000,000, kuriiį 
jis reikdlaūja pašalpiniams 
darbams, ar ir toliau; tęsti 
tiesioginę pašalpą, kokia 
yra dabar duodama bedar
biams. Puse šėhatines- ko
misijos reikalavo palaikyti 
tiesioginę pašaipią’ ir tam 
paskirti $2,880,000,000 pini
gų, kuriuos prezidentas ga
lėtų naudoti pagal savo nuo
žiūrą. . Bet. Boosevelto pro
gramos . šalininkai tvirtina, 
kad pačiame senate bus pri- 
iriitas pradinis ’ Rodspy eito 
reikalavimas, kurį' jfad' tiž- 
gyrė' kongreso 'afstoVĮą rū
mas. 1 "''l

589 Franklin Avę., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
A-11036 has been issued to the undersiged 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3709 
18th Ave., Borough, of Bręoklyn, Coynty pf 
Kings, to be consumed on the premises. •

ISIDORE WEINBERGER 
(B & B HEALTH DAIRY)

3709. 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
J (Barber Shop) .

Įtaisyta pagal ’ naujausią ’ rtiadą; pa
tarnavimas • kuo mandagiausias;, dar

bas-' atliekamas ,.sulyg. kiekvieno, 
pageidavirhą.

PASIDABINKITE
Visi ir visos yra' kviečiami atsilan
kyti į šią naują vištą, Jįjisipažinti t ir 
pasidabinti savo plaukus < ar - veidą.

CHARLES’ UP TO DATE

K. DEGUTIS, Savininkas 
1OO UNIOpi AVENjJĖ,

Bročičiyh, n.'y. '

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night *Tel. Juniper 5-4912 'PUBLIC 
‘t'.n .v,:.;.,;; 'g '

Juozas Levanda
'XL^VandawskasY' 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtumo 
Parsamdau automobilius kiekvie* 
' "ham•* rėikalč. Kairihš žėitH>š.‘ '

Ateikit^ ii* petsitikrinkite-'•
107 Unio^i Ave?
• Brodklyh^N.Y.'

r............ -......... :zv!''’ r ' 'r -__________

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

BRET-O-COL TABLETS (pilės) I 
yra geriausia pagelba pasiliuosa- 
vimui nuo šalčio nesmagumo- ^rc 
nuo paprasto galvos skaudėjimo 
iš priežasties šalčio. BRET-O-CQL 
TABLETS galima gauti aptieki 
se po 50c. už bonką, o jei ne,-Sių

skite 50c. Aiuo antrašu: “
THE BRET-O-COL LAR. .

500 Grand Street
/Brooklyn, N. Y. - j | j f 

Persiuntimas apmokėtas , . 
Ir jūs aplaikysite siuntinį. • ’

Laikrodžių
Vedybiniui

1st. 1892

Daimontai
■■B Laikrodėliai 
HHH' Brangakmend. 

Męi pėfk'ame seną auksų
VE L T U l ' ’ * 

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn - r
Bet., Graham & Manhattan Avės.

HARMAN

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
- » . r r .v , < i ’*

“Laisvei” Atvežė JBitininkas Končius < 
' v. ■ L ■ 11 c < s . i' '■ ’

“Naudokite. Medy Vietoj Cukraus,”--
Sako Daktaras J. J. Kaškiaučius

KAINA: Kvnrta 75c Ga]ionas $2.75
---------------------- r.. ./ «... ••

Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus.
Končiaus medus yra tyras bičių medus.

itiOHiBiiiBiiioinoinoiiiaiiioiiiBiiiBiiiBHiBiiioiHSiiisiiiaiiioiiiaiiiOHisiiiaiiioiiisiiioiiiai^
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS Už NUPIGINTĄ KAINA 
•'* ’ Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidatni pirkt. '

• ! t % t • » !

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

HYMAN BERGER
SAVININKAS : '*

409 Lorimer St., - Brooklyn, N., Y.
i . Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainei

License L-1370 < Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

į5ieHISIIIBmCllieiHEIIIBtliemBllieillBniBIHBHieHIBIItCIIIEin0llieiHE»IPItlBIIIBIIIQHIEHliž

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

Jersey Valstijose
Užtikrinu, kad mano patarnavi
mas bus atatinkamiausias ir už 
prieinamą kainą. Nuliūdimo 
valandoj’e, prašau kreiptis prie 
/ / manęs sekančiu antrašu: :

1439 South 2nd Street,
• PHILADELPHIA, PA.

TelėfoMAi r 'Bell—-Oregon 5136 
Keystone^-Main 1417



MeStas Puslapis LAISVU Pirmad., Vasario 11, 1935
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NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Menkutės Vyskupo Matulionies Prakalbos
Kunigas Balkunas iš Vyskupo Matulionies Darė tik savo 
Įrankj išniekinimui Sovietą Sąjungos; Policijos ir Šnipą 

Buvo Prisikvietę; Kunigai Neatsiekė Savo Tikslo e-r •
Penktadienį, Klaščiaus sve

tainėje, įvyko prakalbos vys
kupo Matulionies. Kunigai jas 
labai garsino, visur dalino gar
sinimus, šaukė iš ambonijų, 
per dvi savaites diena iš dienos 
garsino per radio, sakydami, 
kad vyskupas Matulionis kal
bės apie Sovietus, įrodys ar 
prie caro buvo geriau ar da
bar ir daugelį kitų klausimų. 
Jie manė turėti daug publikos, 
bet įvyko kas kita.

Prieš 8 vai. vakare nuėjau priešinosi valdžios 
ir aš pasiklausyti vyskupo. Dar mams. Pasakojo, 
už bloko nuo svetainės pama- Sovietų valdžia atskyrė 
čiau keistą reginį: blizga, bliz- nyčią nuo valstybės ir moky- 
ga guzikai. Prieinu arčiau, na-i klos, tai kunigams uždraudė 
gi policija, ant durų ir aplin-j religijos aiškinimą vaikams iki 
kui priekinį svetainės galą ir 116 metų. O čia kunigai supra- 
šoną. Suskaičiau 8 policiniu-■ to, kad jeigu jaunam “neduosi 
,kus. Įeinu į vidų, na ir ten po-1 religijos, tai jis vėliau jos ne- ( 
licija. švaistėsi dar keli šni-1 norės.” Todėl kunigai slaptai 
pai civiliais drabužiais, o pub- vaikus mokino religijos ir spa-1 
likos, tik maža saujelė prie! viedojo.
pat steičiaus. Užlipau ant ga-i Aiškino, kad didžiausias ne- 
lęrijų, suskaičiau .7 eiles ke- i susipra-timns su Sovietų val
džių po 20 sėdynių į vieną ei-1 (jyja prasidėjo todėl, kad ji pa- 
lę, tai 140 sėdynių. Pirmutinė. skelbė: 1. Bažnyčios ir jų tur-

irius, stojo už caro valdžią, 
siūlė tamsiems žmonėms mušti 
revoliucionierius ir išdavinėti 
caro šnipams. Paskui pasakojo 
apie atsibuvusį karą, 1917 me
tų revoliuciją, kurioje buvo 
nuverstas caras ir 1917 metų 
lapkričio revoliuciją, kurioje 
buvo nuversta ir buržuazijos 
valdžia.

Labai daug laiko pašventė 
aiškinimui to, kaip jie, katali
kai kunigai, Sovietų Sąjungoje 

patvarky- 
kad kada 

baž-

eilė tuščia, mat palikta kuni
gijai. Kitose eilėse taipgi mato
si cĮar tuščių sėdynių. Ant ga
lerijų buvo apie 30 žmonių. 
Taigi publikos buvo tik kokis 
180, bet nedaugiau 200. Ir tai 
tokiame Brooklyne!

Estrada išpuošta, pastaty
ta 'keturios eglaitės, guli me
džio kaladė, pastatytas gar
siakalbis ir kitos reikmenys. 
Sėdi publika ir laukia. Radio 
įvesta dūda murma. Apie 8:30 
vai. per tą dūdą pradėjo kas 
tai šaukt “Heilo?’ “Heilo!” 
• ‘ Pagaliaus 8 :40 atmaršavo | 
vyskupas, kunigas Balkunas, 
Maspėtho bažnyčios bosas, jo 
ptigėlbininkas ir dar du kuni
gai. Prasidėjo prakalbos. Gar
siakalbio nereikėjo, nes labai 
rnažai publikos. Balkunas rė
kavo nuo estrados pagrindų, 
bet jau vyskupas, tai kalbėjo 
tiesiai stovėdamas prie estra
dos. Kunigai nervavosi, kad 
taip mažai publikos. Policijos 
nariai dairėsi, nežinodami kam 
jie čia sukviesti, kad tiek ma
žai žmonių, o tiek daug polici
jos. Pirmas kunigas Balkunas tais, badmečio metu, ir už juos 
išplūdo komunistus ir bolševi-, maitinama badaujanti. Vysku- 
kus, kaip Rusijos, taip ir Ame-1 pas netiesą sakė susirinku- 
rikos, neužmiršo d. Bimbą ir ; siems, būk jie nebuvo priešingi 
labiausiai piktai koliojo “Lai- atiduoti auksą baduolių šelpi- 
svę,” o paskui perstatė vysku
pą kalbėti, “vyskupėlį,” “šven
tą,” kaip jis jį vadino.

Jau buvo rašyta, kad mini
mas vyskupas gyveno Lenin
grade. Jis ten 1920 metais kar-________ _____
tu su Lenkijos kunigais ir vys- j rusų cerkvių galva Tichonas.

[nulaužta dešinoj! ranka. Tro-’-ZF“
ko valdytojas sulaikytas Wil- 
liamsbūrgo policijos stotyje.. '!

T

loRimer restaurant
i LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokjų Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku į Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J; PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, s “Laisves” Name
SAVININKAI J. P. ! MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Bijosi Japonijos
Į New Yorką laivu “Wash

ington” parvyko senatorius 
Ernest W. Gibson, Vermonto 

jos. Jis buvo Europoje ir 
Azijoje. Šis senatorius, kalbė-

ir yra Anglijos imperialistų į- perialistai vengia. Romos po- 
rankis, o Anglija visada puplė pas vjsajs galimais būdais puo- 
ir puola Sovietus? štai dabar ja sovjetus, bet kas jo paiso.

cn.nVo Vari j 'Taigi ant to ir baigėsi Matu- _
.maža Ii.011*0 Pamatinė .prakalba, bet ^amas apie Japoniją ir Jung

sią kunigas Balkonas pradėjo įjnįy Valstijų imperialistų val- 
vyskupėlį j cjomas philippinų salas, pareiš-

Sovietai susekė, kad teroristus j Taigi ant to ir baigėsi Matu- 
pinigiškai taipgi rėmė - .................
šalis — Latvija. O ką tas reiš- , 
kia? Reiškia tą, kad per te begėdiškai savo
mažą šalį kontr-revoliucionie-1 per virvutę šokdinti. Balkonas ] s kad veikiausiai greitai Ja-1 
nūs reme Vokietijos—dideles visada g šono dl.ąsinq, mat ’ ila t„, salas n?Iem. no- 
šalies, ir kitų didelių šahų im- daug policijos turėjos,nors jos litiniai ir ekonominiai, jeigu I
perialistai!

Matulionis pasakojo, kad 
Sovietų Sąjungoje nyksta ku
nigai, vis. jų mažiau lieka, baž
nyčias paverčia į gyvenamius, 
judžių įstaigas,’ knygynus, ma
žėjus, kad'katalikų, kunigų, li
ko jau nedaug. Jis pastekojo, 
kad kiti tikėjirhai daf dau
giau pakrikę, o katalikai tvir
čiausiai laikosi. Pankui pabai
goje savo kalbos sakė, kad da
bar Rusijos žmonės krypsta 
prie katalikystės, ypatingai 
popai.

čia tik tiek yra tiesos, kiek 
kalbama, kad tikėjimas ir baž
nyčios nyksta. Kas del Rusijos 
krypimų prie katalikų tikėji
mo, tai tiek galima pasakyti: : Amerikos Darbo Federacijos 
Sovietų Sąjungos valdžia ati- Valgyklų Darbininkų 
darė žmonėms akis, ]-----_________ 1- ---
kad tie visi neva nepuvanti ir. “ ' ......... ~
šventi kūnai jau senai supuvę, I jack Dempsey nenori visus u- 
kad tikinčiuosius * kunigai ir njjos darbininkus priimti. Jis j 
popai apgavinėjo. Sovietų ša- nori, kad pusę unija pristaty- 
lies liaudis, ypatingai jauni- tų darbininkų, o kitą pusę jis 
mas atsimeta nuo religijos. patsai pasisamdys ką tik no

litiniai ir ekonominiai, jeigu j 
Jungtinių? Valstijų' imperialis-; 
tai nesigrėbs aštresnių priemo
nių prieš Japoniją.

ir nereikėjo. “Drąšiau, drą
siau, vyskupėli. , čionai gali 
kalbėti ir kontr-revoliuciniai. 
Drąsiau vyskupėli?” ’čionai ______________
Balkunas pradėjo kaip koki^1 V n* ’ ki i •
orakulas ^sų i<iaus?tejų” i Mažiau Pieno Naudoja
vardu' statai kasimus Apie! Bordens Farm :Product. čo, 
ta> rasite Fytdienos‘Laisvėje,’ kurf tuH feflžiniSkM. pien0 p ■ 
koki buvo klausimai ir atsaky-, Btaigas-^^reĮb6> kad jds pie. '

■' . no ‘išpaRavirįiąš *1934 metais
L Lalsves. Reporter,s-,nupuolė ant 28 nuoš. arba ant ;

Painters and Carpenters
<♦>

<♦>
.Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

A. BALČIŪNAS
uncey Street, Brooklyn, N. Y.

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

Tel.: Foxcroft 9-6901 ‘ '

mai

Unija Kovoja Prieš Jack 
Dempsey Užsispyrimus

,Ą > i • * ,. ? < ’ t i

Jack Dempsey, buvęs pasau
lio kumštinių čampionas, ati
darė didelę ir modernišką val
gyklą ant 50th St. ir 8th Avė.

i unijos 
Parodė, 1 jokalas No. 16 ten turi duoti 

i unijos darbininkus. Bet ponas 
T n nlr TAnmnon'rr ViOllc*

tas priklauso ne kunigams ir 
vyskupams, bet parapijonams; Taip kunigai, popai, žydų ra- rj. žinoma, unija su tom ruesu- 
2. Kad parapijonys turi patys binai, totorių mulai — visi jie'tinka ir veda kovą. .
kunigus samdyti ir kada no- krypsta prie Romos tikėjimo. |‘ - ------------ !---- --
ri pavaryti juos.

Matulionis aiškino, kad tas I pas turi pinigų ir tiems dyka- 
priešinga bažnyčios tvarkai, j t----------- o----------------- ------
kurioj nors parapijonys ir tu-(numesti jų. O popai ir kunigai 
ri bažnyčią, naudojasi ja, bet 
ji ir turtai priguli ne jiems— 
kunigui, vyskupui ir abelnai 
kunigijai. Dar daugiau jiems 
buvo baisu, kad patys parapi
jonys galės pasirinkti kunigus, liais — darbininkus, žinoma,• 
O kas jau čia blogo? Nagi ir bolševikų valdžia atmetė ku- 
Maspetho parapijonys seniau.nigų ir popų tą pasiūlymą, 
turėjo trubelio, kol vieną ne- Matulionis pasakojo^ kad 
pageidaujamą kunigą iškrapš- į kur kunigas pasisuka, tai žmo- 
tė. Rdlškia, Sovietų valdžios nes taip ir apstoja jį, vieni 
žingsnis davė, kaip ir visiems (vaikus krikštija, kiti ženinasi, 
darbininkams, daugiau laisvių treti veda ant kapų, kad pa- 
parapijonims, o suvaržė kuni- maldas atlaikytų ant tėvo ar 
gus. 'motinos kapo, čia paprasta

Labiausiai jis pyko, tai tam, vyskupo prakalbos pagražini- 
kam Sovietų valdžia atėmė iš rno pasakaitė, tam, kad su- 
bažnyčių ir cerkvių turtus,1 griaudinus tikinčiuosius, ypa- 
dvarus, namus, o dar daugiau tingai senas moteris. Sakė, 
auksą,‘sidabrą—kielikus ir kit- kad yra vietų, kur žmonės per 
ką. Labiausiai tie “šventi” 15 metų nematė kunigo, 
daiktai buvo atimami 1921 me-! Matulionis sakė, kad Sovie

tai pravesdami Antrą Penkių 
Metų Planą “petiletką” visai 
nusistatę išnaikinti tikėjimą. 
TodeD jis ragino visus tikim 
čiuosius melstis už Rusiją, kad 
ji' katalikiška taptų, žinoma, 
jis, katalikų vyskupas, dabar 
stoja ir už žydų tikėjimą ir to
torių, ir provoslavų, nes visur 

gražiai 
atsiliepė. Taip kunigai ir vys
kupai šaukia žmonėms, neva 
dievo prisakymą i “Neturėk 
svetimų dievų prieš mane vie-’ 
ną poną dievą.” Bet1 kaip bol
ševikai visddą sakėme,’ kad vi
si tikėjirhai yra naudai išnau
dotojų, r prieš \ddrbininkūd, taip 

^Paskui pasakojo, kaip teisė ir čia. Kada kunigai ir vysku
pas Matulionis pamatė,' kad 
ten darbininkhi atsimeta nuo 
tikėjimo, tai jis visus tikėjimus 
imasi globoti, giria, užtaria.

Reikalavo nuo savo tikinčių
jų, kad jiė kalbėtų “Sveika 
Marija”. 1. Kad 'Rusija' atsi
vestų prie tikėjimo. 2. Kad 
Rusija būtų katalikiška ir 3. 
Kad Rusijoje būtų kapitalis
tinė tvarka, jis tą vadino 
“daugiau laisvių.” Už tai lie
pė poteriauti Romos popo iš
galvotą maldą, kuri yra: “Pa
saulio išganytojas, gelbėk Ru
siją!”

Romos popas jau daug kar
tų bandė mobilizuoti viso pa
saulio imperialistus karui prieš 
Sovietu Sąjungą,; bet janr vis 
tas neišdega, nes Sovietų Są? 
junga yra fvjrth ir todėl jm?

Kodel? Todėl, kad Romos po- pnKp::a Ar^tavn “Pn- Ipas turi pinigų ir tiems dyka- . V° „
duoniams gali karts nuo karto Z&HlilllŲ Nakties raukščių i
bile kam už pinigus tarnauja. 
Popai siūlėsi net bolševikų 
valdžiai tarnauti. Jie sakė, pa
darys naują vierą, kur velniais 
vadins kapitalistus, o aniuo-

• . * . • ; f < •

Matulionis pasakojo, kad

mui. Tai netiesa. Sovietų val
džia sučiupo tada visų kunigų 
ir popų suokalbius kavoti auk
są, kielikus, kelti riaušes prieš 
Sovietu valdžią. O to religijos apie kitus tikėjimus 
suokalbio priešakyje stovėjo

kupais Ladyga ir kitais šnipi
nėjo Lenkijos naudai. Buvo 
areštuotas ir teistas. Vėliau 
šnipinėjo Lietuvoj fašistų ir 
užsienio imperialistų naudai. 
Už tai buvo'teistas ir išvarytas 
girias kirsti; 1933 metais So
vietų valdžia ant 24 revoliuci
nių darbininkų, kurie buvo pū
domi Lietuvos kalėjimuose, iš
mainė 'su Lietuva 10 kunigų, 
atiduodama tuos kunigus Lie
tuvai ir jų tarpe Matulionį. 
Sovietų Sąjungoje jis gyvenda
mas buvo didžiausias priešas . utulia. 
darbininkų • ir kolektyviečių j Matulionis savęs pateisini-- 
valdžios, tat argi galima lauk- mui sakė, kad jam nebuvo rei- 
tj, kad jis dabar girtų tą vai- kalo Lietuvai šnipinėti del šių 
džią, kuri jį buvo sučiupusiu/ priežasčių: 1. Lietuva ir So- 
šnipavimą ?

Vyskupas pradėjo lėtai. Pa-j santykiuose, 2. Lietuva ir So- 
sakojo apie caro laikus, kaip į vietų Sąjunga nesirubežiuoja 
lietuviams buvo uždrausta J ir 3. Lietuva maža, o Sovietų 
spauda, nurodė, kad tik po 
1905 mėtų revoliucijai lietu
viai ątgavo spaudą, žinoma, 
j]> nesąkė to; kad kunigai ir 
vyskupai' 1905 metų revoliu
cijos metu keikė revoliucionie-

Prie to vyskupas Matulionis 
sakė, būk Sovietai tuos turtus 
sueikvojo kitiems tikslarps, o 
ne baduolių šelpimui. Bet jis 
čia neparodė nei vieno fakto, 
o tik taip sau leptelėjo.

kunigus 1923 metais už neva 
religinius jų darbus. Tai yra 
melas. Sovietų Sąjungoje 
persekioja kunigus, popus 
jų maldų, bet
kontr-revoliucinius 
šnipavimą užsienio 
tams

ne- 
del
• už
už

baudžia 
žygius, 
imperialis-

vietų Sąjunga yra geruose

Sąjunga didelė. »
Kodėl nepasakė, kad jis 

1920 metais kartu su Ladyga 
šnipinėjo Lenkijai,; kuri tada 
kariavo prieš Sovietus? Kodėl 
nepasakė to, kad Lietuva buvo

New Yorko policijos komi- 
sionierius Valentine įsakė poli
cijai pulti “požeminių paukš
čių,’’ vagįų, kriminalistų ir ki
tokių ‘elementų, centrus. Vieša 
ir slapta1 s policija , pasileido

72,483 kvortų kiękvieną, die
ną,; '.lydinant su 4933 metais. 
Kompanija; kaltina tulus val
džios žingsnius, padarytus pie
no reikale. Bet tikrumoje to 
yra kaltė viešpataujantis kri- 
zis, kurio metu darbininkų šei-

‘ » noro *mynos ir prie geriausio 
negali nusipirkti pieno.

Trumpos Žinutes
Oras pasidarė šiltesnis, 

ko, kad bus daugiau sniego.
sa-

Miesto viršininkai paskelbė, i 
kad jiems į savaitę laiko atsi
eina $300 užlaikymas įvairių į 
paukščių. Parkuose yra barsto
ma grūdų, ir mėtoma senos 
duonos, kad įvairios paukštys 
galėtų maitintis, žinoma, jas 
jau ir vadina “bedarbėmis,” 
bet paukštis nors dar nedaužo 
policija, kaip ji daro šu be
darbiais žmonėmis, i.

Banko viršininkas Ed.< ! A 
nakties > .metilo darban ir įvM- Glęnnon areštuotas ir džiau- 
riose pąrėse sučiupo virš 200 
visokių elementų.. Sakų, kad 
tūlos pares buvo labai nepio- 
rališkos. - ' . 1 : j .

«Buvo Stroke Policija <
Generaliame teisįpabutyje 

teisėjas Collins teise vagį Ja
cob* Millęr, 40 metų amžiaus, 
kuris jau už kelis kitus prasi
kaltimus pirmiau buvo teisia
mas ir yra laikomas kalėj. Ųž 
šį prasikaltimą jam davė 30 
m. į Sing Sing kalėjimą. Ir štai 
tuom kartu kaš tai paskambi
no telefonu, kad vagiai rengia
si užpulti teismabutį ir atimti 
savo vadą. Policija ‘dideliame 
stroke lakstė ir ^saugojo teis
mabutį. Bet vagių užpuolimo 
armija nepasirodė, matyti, kas 
iškirto juoką.

giasi, kad “jau viskas pasi
baigė.” Jis kaltinamas, kad 
banke jo žinioje žuvo $3,095.

Laivas « “Orienta,” Ward 
Line kompanijos, buvo priversr 
tas grįžti iš, jūrų į prieplauką 
ir pasitaisyti, nes vanduo tekė
jo į vidų. Tai tos pat kompani
jos; kurios nesenai nuskendo 
laivas “Mohawk” ir daug 
žmonių žuvo. Matyti, kad 
kompanija siunčia į jūras ne 
laivus, bet senus gremėzdus.

Vagiai Pačiupo $18,000
Pehki:^iiiHįųdti ’ Otulkasvai- 

džiais y.agiaįj užpuolę Sparkill 
National Banką, Sparkill, N. 
Y. Jie įėję pareikalavo: “Gul
kite, visi ant’ žemės, neš kitaip 
į korius paversime!” Vagiai 
nieko daugiiii nelaukdami pa
leido kulkų lietų ir sudhrė bai
sų' trenksmą; Visi žmonės- bu
vę banke, kaip darbihinkai, 
tAif) ir depo)ziteriai,‘ griuvo1 ant 
grindy. Vagiai pasiėmė $18,- 
000 pinigais ir' jpabėgb.

■ f ) ! ‘I fili ' • ■ ,

Atvyko Gera Artistė ,
Laivu. “Bremen” atplaukė 

garsi t Anglį j os artistė . Joyce 
Carey. Sako, kad jį vaidins, ke
lis veikalus Jungtinėse Valsti- 
jsei 1 Yra davinių, kad-.ši ar
tistė vaidins rolę “Arabei” vei
kale kuriame jai jau teko vai
dinti Anglijoje tą pat rolę.

Užmušė 4 Mėty Berniuką
Troko valdytojas Peter Le- 

ner, iš Tųckahde, užvažiavo ir 
užmušę 4, thėtų berniuką M. 
*New$8^hdtez.t Kartu* jis» 'sužei
dė berniuko. tetą Cląrąt Glick-

/ 42.' mėtų. Moteriai * yra/man,

PAI N-EXPELLER

$
Ft'TvUo l«« U.». I'M. O<

Nuo Neuralgiškų 
į Skausmų 

naudokite 
ANCHOR 

PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN, N. Y.

ALDLD 24 kp. susirinkirnaB Įvyks 
pirmadienį^ 11 d., vasario; ipasj drg. 
K. Bender, 98 Talman St., 7:30 vai. 
vakarą vV.ipij nariąi, malonėki te, daly
vauti ,tie's, bus JsVflrbių'. iklsiupimų ap
svarstymui, po susirinkimo bus pra
kalbos. ’ . ’ " . ‘

. ; . i . i . ; ■ Sekr. M. R.
.---- ------------ ------- ------------ į-----------------

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIESKAU

Pajieškau Tarasios Yvanauskaitčs 
iš Karklyniškių'kaimo, Stakliškių pa
rapijos; Ji pati ar kas kitas malo
nėsite man pranešt šiuo antrašu, už 
ką būsiu labai dėkingas: ‘

(Kajetonas Yvanauskas)
Charles Miller, 

1820 West 100 St., New York. City.
• ‘ (35-37)

PARDAVIMAI
PARSIDUOįDA f ©raišuotų kambarių 
biznis ir visi rankančiai. Yra 18 kam
barių ir visi išrandavoti. Galima ge
ras pragyvenimas 

Krefpkitšs sekt
Brown, 21 Liberty
York. *

Trys blokai nuo

adaryt.
nu antrašu: C.
St., Brooklyn, N.

Brooklyn^ tilto.
. (M-M) , .•

321 < >>

4> 4>

<♦> <♦>

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494<♦>

4>

<♦>

<t>

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

WlfUlWIIVIWIWIRKIWMIIVĮĮMM Wl Wl

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST.,

< i' ' ' ■ i

Brooklyn, n. y.

Puišiai įrengtos dvi koplyčios duo- 
dąttios mylimiems pašarvoti dovanai.

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

w w tai ww mi mm y w ww ia» ww iai w v* w mm mm tai taiim wm w

<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

H

1/ ft III || ft ft O Atviri kojų skauduliai, GarankS-
K Į Į gi II • Į 11| JI 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

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

‘LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
J ( t - F
Išbalzamuoja ir laidoja numirusius 
Lnt visokių kapinių; pasamdo au
tomobilius ir karietas veselijoms, 
IrikStynoms ir pasivažinėjimams

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.

Telęphone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Veda iermenls ir palaidojo 
tinkamai ir ai prienamy kainą

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

(Arti Marėj Avenue) 
BR00KLW, N. Y .

įjn .............

| Sergančią Vyrą ir . Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

• Gydoma Kraujo 
N * n ormalumąi, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi* 
mas, Nervų Jė- 
goB Išeikvojimai, 
K a t a r i n iai; ii; 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ■'‘fti 

’Žarnų L i g qsį 
Mėšlažarnės

gop; jJternbrrhoidai, Nervų Įdegimą^ 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumąij 
Sciatikos (kojų- didžiųjų nervų), NpJ 
sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamį-į 
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligosi 
ir kitos Vyrų. ir Moterų ligos gydd; 
mos greitai i fr su ’ patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą; nesveikumą, atea-i 

: kite siu pasitikėjimu pas mane pašė-: 
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

• * • čiepų įleidimai . * <
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 Si, N. V.

Įsisteigęs virš .25, metai; - 
Tarp 4th Avė. Ir Irving PI.

NEW YORK ,
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M. 
O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

GARSINKITES “LAISVĖJE'




