
Bedarbių Suvažiąvim

Lietuvos Politiniai Kaliniai

idant

dykumų, riogsančių į pietus 
nuo Italų Libijos kolonijos 
Afrikoj; davė Italijai teisę 
tapti šėrininke (dalininke) I 
Prancūzų gelžkelio, einančio 
iš Abyssinijos sostinės Ad
dis Ababa į Jibuti, francū- 
zi skani e Somalilande. Italai 
tikisi su to gelžkelio pagel-

pirma.
Pašto ministerija “taupo” 

pinigus tiktai darbininkų ir 
paprastų piliečių kaštais. , ■

$1,218 teko bedarbiams, 
tus sunaudojo grafteriai 
litikieriai.

Kodėl reikia ne tik ša

Lietuvos Komunistų Partija Atsišaukia 
Gelbėti Revoliucinius Polit. Kalinius

WASHINGTON?-į— 7’ 
virtame visos šalies Bedar
bių Tarybų suvažiavime, ap
art kitų delegatų, dalyvauja 

j 616 atstovų nuo Amerikos 
Darbo Federacijų unijų ir 

i daugiau kaip 50 delegatų 
; nuo Socialistų Partijos kuo- 
I pu, remdami Darbininkų 
i Bedarbių Socialės Apdrau- 
dos bilių H. R. 2827.

Šis bilius, kaip jau rašy
ta, buvo priimtas šalies dar
bininkų kongrese vietoj pir- 
mesnio H. R. 7598 biliaus.

bai-bininkal vįaų j 
Vienykitės! Jūs j 
N e p r a 1 aimesite, 
Retežius, o Islainc 
Pasaulį!

tyni Tapo Užmušti 
Meksikos Riaušėse

Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio

Hauptmann Galėsiąs 
Išsisukti Pagal New

Jersey Įstatymus

IŠMESTA 25,000 PAŠTO 
DARBININKŲ

šįstų nelaisvėj.
Draugai, mūsų šventa pa

reiga ateiti pagelbon mūsų 
kankinamiems broliams, re
voliuciniams darbininkams 
ir valstiečiams^ Parodykim

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart
Sekmadienių

vos prieš išnaudojimą rėmi
mas.

I Taigi, draugai, į pagelbą 
I fašistų kalinamiems kovos 
draugams!

Į kovą prieš fašistų tero- 
s! Šalin faši

stų teroras prieš revoliuci
nius politkalinius. Laisvė 
r e v o 1 i u ciniams politkali
niams. Tegyvuoja Lietuvos 
'darbo masiij kova prieš fa
šizmą!

Liet. Kom. Partijos
Kauno Rajono Komitetas, užpuolikai liko nušauti

Washington.— “Darbo” 
nistero Frances Perkins- k’wJI $12.000 al^os nėr metus 
džia dabar neskyrė jai $8 
naują automobilį įsitaisyt.

Draugai darbininkai ir 
tarnautojai. Lietuvos dar
bo masės, sunkiai kęsdamos 
nuo fašistų jungo, veda ar
šią kovą už savo išsivadavi- 

Fabrikuose vyksta

SI A13 Kp. Užgina 
Visuot. Suvažiavimą

M I N ERiSVILLE, Pa. — 
Pranešame, kad mūsų 13-ta 
kuopa Susivienijimo Lietu
vių Amerikoj pripažino rei
kalą prisidėti prie šaukiamo 
Visuotino Lietuvių Suvažia
vimo bendram darbui prieš 
karą ir fašizmą ir išrinko 
savo narį Aleką Čeponį kai
po savo atstovą į Suvažiavi
mo Šaukimo Komitetą. Už 
tai susirinkime balsavo 37 
dalyvavusių narių.

Draugiškai,
V. šmulkštis.

lėktuvas užmušė 15 
KAREIVIŲ

Karachi, Indijoj, lėktuvas 
nukrito ant manevrus da
rančių kareivių ir užmušė 
jų penkioliką. Sužeista 11, 
tarp jų ir lakūnai.

koj, -prezidento L. Cardeno 
■kareiviai užklupo kelis val
džios priešus viename name. 
Besišaudant, tapo nukautas 
vienas policininkas, vienas 
kareivis ir vienas praeivis. 
Kareiviai paskui sušaudė vi
sus keturis priešus.

išrištas krizio i šiam bei paliegusiam <Jarl 
kapitalistiniame rninkui; o žmogaus užlaik 
tačiaus, sako, mas Colorado valstijos p 
iškovoti kiek vargelių name lėšuoja $ 

....... „____ į užtikrinimą per mėnesį. Pairai valsti 
į bedarbiams, nusenusiems ir nį įstatymą ir New Yor 
j* ši ai p
1 darbininkams,
ir protiniams darbininkams. Iziau,

Roosevelto Pašalpos 
Pavyzdžiai

Sergės Karo Slaptybes
WASHINGTON. — Jung-

FLEMINGTON, N. J. — pirštu nepajudino prieš siu- 
Prieš teisiamą Br.R. Haupt- vykių bosų gengsterius, ku- 
manną, ‘ kaipo Lindbergho nenužudė Morrisą Langerį, 

• * j x • kairiosios Siuvėjų Unijosvaiko vagj r nuzudytoją, ■ izatoriu 
buvo pastatyta du nauji liu
dininkai. Vienas, 87 metų 
senis Amandus Hochmuth 
sakė, jog 1932 m. kovo 1 d. 
jis matė Hauptmanną auto
mobiliu vežant kopėčias arti 
Hopewell, kur randasi Lind- 
berghų namai. Tą naktį 
buvo pagrobtas Lindberghų 
vaikas. Antras liudininkas 
buvo Joseph Perone, taxi
cab vežėjas. Jis prisiekė, 
•kad Hauptmann 1932 m. ko
vo 12 d. davė jam dolerį, 
kad nuvežtų Hauptmanno 
laiška daktarui Condonui, 
tarpininkui tarp Lindber
ghų ir vaikvagių. Haunt- 
mannas išvadino tuodu liu
dininku “melagiais ir pami
šėliais.” 't *, '

Hitlerininkai yra atsiuntę 
i teismą savus rankraščių 
žinovus. Jie bandys įrodyt, 
kad laiškai, kuriais žmogva- 
gi?ti Teikalavo iš Lindbero-ho 
pinigų už vaiko sugrąžini
mą. esą ne Hauptmanno 
ranka rašyti.

Svarbus įrodvmas n ries 
Hauptmanną būtų jo pirštų 
antspaudai ant kopėčių, ku
riomis buvo įlipta j Lind
bergho vaiko kambarį. Bet 
New Jersey valstijos polici
ninkai patys tain nučiupinė
jo kopėčias, kad visai nega
lima įžiūrėti nusikaltėlio 
pirštų žymių.

Prisiekųjų teismas tdžiū- 
rė) gali pripažint Haupt
manną kaltu; bet klausimas, 
ar jis bus mirčia nubaus
tas? Pagal New Jersey val
stijos įstatymus, mirčia bau
džiama tas, kurs sužiniai 
žmogų užmuša arba kad ir 
netiksliai jį nužudo, beda
rydamas apiplėšimą. Haunt- 
mannas yra teisiamas sulig 
antro posmo. Bet žmogaus 
pavogimas toj valstijoj nė
ra įstatvmiškai ____
plėšimu. Todėl valstijos pro
kuroras Wilentz mėgina pa
daryt »apiplėšimą tik iš to, 
kad Hauptmannas paėmęs 
Lindbergho vaiko marškinu
kus. Bet jeigu prisaikintų- 
jų teismas nusmerks Haupt
manną, tai fašistiniai jo 
prieteliai duos apeliaciją į.

veikiausia neprinažins plėši
mo įrodymu. Taigi, pagal 
garsiąją “New Jersey teis- 
darystę”, dar yra Hauptma- 
nnui proga išgelbėti savo

—- |

Vis Daugiau Pinigų Hitle
rio Armijai

BERLYNAS. — Vokieti
ja pernai išleido 430,000,000 
markiu daugiau savo armL 
|iai ir laivynui, negu 1932 m. 
iBe to. dar išeikvojo 250.- 
000.000 markiu smopdnin- 
kams ir k^reivinamoms dar
bų stovykloms..

jimą ir darbo užmokesnio 
kapojimą. Kaimuose valstie
čiai bruzda prieš varžytines 
del mokesčių nemokėjimo, 
prieš priverstinį kelių taisy
mą ir t. t. Darbininkai ir 
tarnautojai kovoja už savo 
profsąjungas ir su pasibjau
rėjimu atmeta fašistu per
šamą “atstovilką” — šnipų, 
žvalgybininkų ir fašistų 
agentų lizdą.

Lietuvos darbininku ir 
valstiečių kova prieš, išnau-

20 Sušalo Lenkijoje
VARŠAVA. — Per šal

27 d. 1934 m. išraše tik 4 cen
tų čekį; o jis turi dar mai
tinti seną, ligotą motiną. Už 
pašalpos čekių iškeitimą virtainių mylių, daugiausia 
bankai ima po 5 centus; tai
gi dar savo centą bedarbis 
turi pridėti.

jiems savo giliausią solida- čius, kurie suspaudė Lenki- 
aktyviai remkim ją nuo Varšavos iki Vil

niaus, sušalo bent 20 žmo
nių. Vien Varšavoj 600 as
menų taip nušalo ausis, ran
kas ir kojas, kad reikėjo 
jiems daktariškos pagelbos. 
Del šalčių iškriko važinėji
mas gelžkeliais ir auto-bu- 
sais.

4 Centai Pašalpos
YANKEETOWN. Fla. - 

Vienam bedarbiui; F.E.R.A 
pašalpų Viršininkai gruod.; frontą ' prieš Hitlerį, pada-

re Italijai tūlų nusileidimų 
užleido Italams 44,500 ket

2827 biliui.
Bedarbių Tarybų suvažia 

vimas savo programoj, b< 
kitko, pareiškia, kad ir iš 
leidus įstatymą sulig mini 
mo biliaus, dar nebūtų dar-į $U69 per mėnesį 
bininkams 
klausimas 
surėdyme; 
mes turime 
galint geresnį

BERLYNAS. - 
metais Vokietijoj 
raminta 11,800.000 
plieno, tai yra daugiau ne
gu Anglijoj bei Franci jo j.

i iš- 
vežimas iš Vokietijos i už
sienius dar labiau susitrau
kė. Kam tad Hitleris taip 
snarčiai varo plieno gamy
bą?—Nagi, kanuolėms. tan
kams, šoviniams ir kitiems 
karo reikalams.

negalintiems dirbti valstijoj nusenusiam dar 
farmeriams ninkui moka kur kas n 

, negu kaštuotu jo i 
(laikymas valstijinėj pr 
i glaudo j.

Bedarbių Tarybų suvaž 
Kalbėdamas suvažiavimui, i vimas svarsto planus,. k: 

drg. I. Amter, Bedarbių Ta-, su organizuot galingiau: 
rybų centralinis sekretorius, bedarbių maršavimą į V 
nurodė, kaip Rooseveltas shingtona 
kapoja bedarbiam pašalpą j valdžią is 
ir yra pasiryžęs palikti mi-'darbių ir 
lionus tų nelaimingųjų bė dos įstatymą sulig vi 
jokios valdiškos paramos. neto biliaus.
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biams. bet ir nusenusiei 
nesveikiems, negalintie 
dirbti? Į tą klausimą at 
kydamas, drg. Amter nu: 
dė, jog pagal esamus vk 
nius įstatymus, pav., Co 
rados visti jo j, temoka

Nukovė 5 Katalikų 
Demonstrantus

Meksikos sostinėje 1.500 
katalikų, daugiausia studen
tu. užpuolė ministerio Cana- ba padidinti savo prekvbą 
balo raudonmarškinių cen- Abyssinijoj prieš Japonijos 

(trą, bombarduodami juos tavoms. Francūzai pripaži- 
įplytomis ir akmenimis, kai-!no ir platokas teises ita- 
! po aršiausius bedievius. 5 ^ams, gyvenantiems Franci-

WASHINGTON. — Prie 
Roosevelto valdžios iš paš
to tarnybos išmesta 25,000 
darbininkų ir tarnautoju, 
kaip raportavo generalis 
paštų viršininkas Farley 
sausio 8 d. Kitiems šim
tams tūkstančių nukapota 
alga. Bet Roosevelto val
džia sužiniai padovanojo 
milionus dolerių orlaivių 
kompanijoms už pašto siun
tiniu išvežiojima. už ką iš
mokėjo $20,000,000.

Už palyginamai menkų 
siuntinių išvežiojimus laivų | 
kompanijos pernai gavo iš; 
valdžios $28,692,000, tai yra 
7 milionais dolerių daugiau mą 
nekaip 1931 metais. Per šias streikai prieš baisų išnaudo

rūmą 
juos jų kovoj.
Gruodžio 27 d. buvo 4 Lie

tuvos darbo masių vadų su
šaudymo diena. Pirmą va
landa, prie sunkiųjų darbų 
kalėjimo Lietuvos Raudono
ji Pagelba ruošė išstojimą 
protestui prieš žiaurų kalė
jimo režimą; šaukė: meskim 
darbą ir masėmis eikim prie 
kalėjimo su ryšuliais drau
gams paremti.

Mūsų draugų, sėdinčių 
jdojimą, mokesčius, prieš fa- fašistų kalėjimuose, rėmi- 
šizmą vis aštrėja. Žiaurus mas yra stiprinimas* kovos 

i tinių Valstijų senatui įneš- fašistų teroras negąsdina prieš fašizmą, yra mūsų ko- 
kuris 7uUoTm7rškinuk7s ,ta. sumanymas įstatymo de- revoliucimų darbo masių, .................... ‘

jlei karo slaptybių apsaugo- -matančiu fašizme savo ar- 
jimo. Reikalaujama bausti šiausią kruvina priešą. I 
liki $1,000 ir vienų metų ka- kovą įsitraukia šimtai ir 
liejimo už fotografavimą bei tūkstančiai draugų. Fašis- 
piešimą uždraustų vietų ir tų kalėjimai prigrūsti darbi- 
karo pabūklų. Bet Ameri- ninku, valstiečiu bei tarnau- 
kos ginklų ir amunicijos toju, kurie žvėriškiausiai ?^ kalėjimuose 

„ _ kompanijos su valdininkų kankinami. Revoliucinių po-
burzuazijos teisdarystė j žinia išdavė Japonijai ir ki- lit. kaliniu kovingumui su- 
š kovojančius darbinin- toms šalims patentus pojū- laužyt fašistu budeliai įve- 

Pav., prokuroras Wi- rinių valčių, prieš-orlaivinių dė kalėjimuose bjaurią 
z stengėsi pasiųst į be- kanuoliu ir kt. arba dirbo “progresyvinę” tvarka, ku
rnami kovotoją už gėrės- joms ginklus pagal slapty- ri vis “progresyvųoja” ir 
^darbiu, šelpimą, John į beje laikytus išradimus; ir darosi vis labiau ųepakelia- 
terį. las Wilentz nei joms nieko nesakoma. < ma mūsų kovos broliams fa-

Francija ir Italija Hitleris Visais Garais 
Persidalina Kolonijas Dirba Karo M,

ROMA.—Pranešama, kad 
dabar padaryta sutartis 
tarp Francijos ir Italijos 
“išlygina visus ligišiolinius Bet plieno ir io dirbinių 
nesusipratimus” tarp tų
dviejų šalių. Francija, no
rėdama sustiprinti savo

mėnesių buvo! i $226,000^1 
išmokėta 620,000 biedart 
vidutiniai po $50 per inėi 
sį. Tuo pačiu laiku iš 
darbiam skiriamų pini 
valdžia paėmė $509,000,0 
kuriuos panaudojo prisir 
gimui prie karo: orlaiviai 
amunicijai ir kitiems žu< 
nių pabūklams.

Vienas delegatas iš K< 
tucky parodė, kad iš $6,( 
pinigu jo miestelyj, skii 

Panaujintą bilių įn?šė da- Išdarbiams šelptų tik 
bartinei Jungtinių Valstijų 
kongreso sesijai kongresma- 
nas Lundeen ir jį parėmė 
Wm. P. Connery, kongreso 
darbo komisijos pirminin-' įstatymo aprūpint 
kas. Senatorius Huey P. Į

ir kitas dovanas kapitalis
tams, pašto ministerija bė
gyje 12 mėnesių turėjo $54,- 
961,000 nepritekliaus, nors 
pakelta laiškų stampos iki 
trijų centų ir tuo būdu per 
metus iš gyventojų išlupta 

laikomas '$75,000,000 daugiau negu
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Hauptmano Teismas

tikrai f eudauną” vietą;' ’1 Tūkstančiai 
žmonių Važiuoja pažiūrėti tęs vietos. jKe- 
Ii šimtai laikraščių korespondentų su
plaukė sekti Hauptmano teismą, kur jis 
kaltinamas nužudyme Lindberghų vaiko. 
Po virš milioną žodžių kasdien tęlegra- 

vmomis išsiuntinėjama į .pasaulį apie by- 
* los eigą. Kapitalistiniai didlapiai kas

dien pripumpuoja po desėtką savo špaltų 
maitinimui savo nelaimingų skaitytojų.,

Hauptmanas esąs .fašistas. Pasirodo, 
kad kapitalistinis laikraščių leidėjas ir 
idiotiškas koliotojas komunistų William 
Hearst finansuojąs Hauptmano apgyni
mą. Sakoma, kad Hitlerio valdžia irgi 
turi prikišus savo nagus. Tūkstančiai do
lerių, gautų nuo Lindbergho, patekę į 
fašistų agitacijos fondą.

Iš antros pusės, Lindberghui užmeta
ma, kad jis elgėsi ir elgiasi labai nužiūri
mai. Hauptmano advokatas puse lūpų 
prasižiojo, kad Lindberghų vaikas bu
vęs išsigimęs, idiotas ir tėvai patys galė
ję nuo jo atsikratyti. Rastas negyvas 
vaikas buvęs visai ne Lindberghų vaikas, 
bet vaikas Lindberghų* tarnaitės, kurio 
jinai susilaukė iš Lindbergho malonės!. .

Ir taip kunkuliuote kunkuliuoja inkri- 
minavimai, kriminališkos smalos viri- 
mas. Niekas, žinoma, nebūtų paisę, jei- 

t gu būtų buvęs pavogtas ir nužudytas 
darbininkų šeimos vaikas. Bet Lindber- 

4 xg$hai yra milionieriai. Štai kode! tartum 
iš proto išsikraustė visas kapitalistinis 
pasaulis. Tūkstančiai darbininkų vąikų 
miršta badu, tūkstančius jų automobiliai 
užmuša miestų gatvėse del nepriežiūros, 
tačiaus niekas jokio alaso nekelia.

Buržuazinė spauda turi tikslą išpūsti 
tokį didelį burbulą apie Hauptmano bylą. 
Ji žino, kad amerikonai skaitys tas žinias 
ir užmirš savo vargus. Viskas padėta į 
šalį. Ašaros iš visų kampų trykšta delei 
vieno buržujų šeimos vaiko! Tai vaizdas 
dar negirdėto supuvimo. Tai pavyzdys 
buržuazinės spaudos išgverimo.

pastatė ten, kur jie tapo atskirti nuo vi
sų didžiųjų proletariato kovų ir kur jiems 
pavesta tik rūpintis sukėlimu pinigų, kad 

• aprūpinus savo vadus <( džiabais, kad pa
darius Jiemš galimu .kovoti prieš Komu
nistų Partiją. 1' ’ ‘

Amerikinės “Opozicijos” vadas Love-į 
> $tonas> apšmeižė ir išniekino Nacionalį 
‘ Darbininkų Kongresą. Šaukė į darbinin
kus, į darbo unijas ir kitas organizacijas, 

1 kad nesiustų kongresai) delegatų, kad su 
'juo:nieko beAdro neturėtų. Bet ta pati 
“Komunistinė Opozicija” pasiuntė net 
keturis atstovus. Ar čia ne dviveidišku
mas? Rękė, kad darbininkai nevažiuo
tų į kongresą, o patys nuvažiavo! .

Aiškus dalykas, kad jie nuvažiavo ne 
tamj kad savo konstruktyviu darbu pri
sidėti prie kongreso. Kaip jau sakėme, 
dKbmuništiinbl OjJdzJibijaf’ pasmerkė ir iš
niekino kongresą. Jie nuyažiavo ■ tam,j 
kad ir 'ten dar, prie progos, išniekinti pa
tį kphgrėšį ir diskredituoti Komunistų 

' Partiją. Taip ii’ elgėsi jie. Sako, kad 
darbo unijų atstovi) sesijoj gavę balsą jų 
žmonės visaip žemino kongreso reikšmę.

Štai kokia padėtis: Lietuviška “Komu
nistinė Opozicija” savo laikraštyje neva 
pritarė kongresui, bet “užmiršo” pasiųs
ti atstovą. Amerikinė “Komunistinė 
Opozicija” prakeikė ' kongresą ir šaukė 
darbininkus jame nedalyvauti, tačiaus 
pati pasiuntė atstovus, kad1 pačiam kon
grese griauti jo darbus!

sideti prie kongr.es:

m - Kur Buvo “Sldoka?”
Washingtone įvyko Nacionalis Darbi

ninkų Kongresas. Tai buvo didelis įvy
kis. Jame dalyvavo didelė grupė ir lietu
vių ats.tovų nuo darbininkiškų organiza
cijų. Visos mūsų nacionalės organizaci
jos turėjo savo delegatus.

Bet kur buvo Lietuvių Darbininkų 
Draugija (“Skloka”), kurios vadai Prū- 
seika ir Butkus bažijasi, kad ir jiem rūpi 
darbininkų reikalai, kad ir jie kovoja už 
tuos reikalus, kad ir jie galvas pasirengę . 
paguldyti už bedarbių pašalpą7 ir apdrau- ' 
dą? “Naujdji Gadynė” keliais žodžiais 
prisiminė apie kongresą ir užteko. Žo
džiai, mat, nieko nekaštuoja, bile tiktai ' 
darbo pridėti nereikia, bįle tik nereikia, 
kovoti! Visa “Sklokar nepasiuntė nė 
vieno atstovo! ’

Lietuviai kongreso delegatai pasiuntė 
delegaciją pas Lietuvos valdžios atstovy
bę Washingtone, kad užprotestuoti prieš 
revoliucinių politinių kalinių kankinimą 

t Lietuvos kalėjimuose. Ir prie. to darbo 
nė pirštu neprisidėjo “Skloka.”

Tai matote, kaip dalykai stovi. Ką ma
no eiliniai nariai? Prūseika ir Butkus 
ištempė juos iš revoliucinio judėjimo ir
.--------- -------------------------------------------------

>ę Washingtone, kad užprotestuoti prieš

Roosevelto Valdžios Budžetas
Prezidentas Rooseveltas padavė Jung

tinių Valstijų kongresui budžetą del 1935 
metų. Jjs reikalaują^ kįd kongresas su
teiktų valdžiai net'pušdevinto biliono do
lerių. Paprastoms valdžios išlaidoms rei
kalauja $4,528,000,000, 1 o taip vadina-; 

' iniems viešiems darbams ir bedarbių šel
pimui $4,000,000,000. Įplaukų tiek ne
bus. Deficitas šiemet pasieks visus ketū
rius bilionus dolerių. .: U ; ‘ >

Ką reiškia šitas budžetas? Iš keturių 
bilionų dolerių tiesioginei bedarbių šal
pai eisią tik apie $900,000,000. O pati 
valdžia yra pripažinus, kad šelpiama yra 
apie 20 milionų žmonių. Tuo būdu kiek
vienam išpuls apie $45 pašalpos per me-1 
tus! Paklauskit savęs, ar gali žmogus- 
'per mbtus pragyventi iš $45?

Likusi keturių "bilionų dojerių suma, 
skiriama viešiems darbams, irgi bus nu
kreipta į militariško pobūdžio darbus. 
Bet visam Roosevelto budžete nė cento 
neskiriama bedarbių apdraudai. Vadi
nasi, Roosevelto valdžia visai negalvoja 
apie apdraudimą bedarbių.

Už tai militariškiems, kariniams reika
lams Roosevelto budžete išlaidos gerokai 
padidintos, palyginus su pernykščiu bu- 
džetu. Rooseveltas reikalauja, kad karo 
laivyno štabas būtų padidintas ant 11 
tūkstančių vyrų. Jis reikalauja kari
niams reikalams 1935 metais išleisti 
$870,922,292. Laivynui skiriama $489,- 
871,347, arba $186,853,499 daugiau, negu 
pernai. Armijai skiriama $381,536,523, 
arba $39,536,523 daugiau, negu pernai.

Šitaip Roosevelto valdžia “nusiginkluo
ja” ir rengiasi prie “taikos”.
flUž tai pas Rooseveltą netrūksta de

magogijos ir blofo. Atsimenate, užimda
mas prezidento vietą, jis žadėjo suteikti 
visiems darbą, į kelis mėnesius panaikin- 

* ti bedarbę. Bet šiandien visi mato, kad 
będarbė nė kiek nesumažėjo. Dabar jis 
vėl užtikrina, kad penkiems milionams 
bedarbių jis duos darbo, vietoj duoti 
jiems pašalpą. Būkite tikri, kad pašalpą 
tai atims, o darbo tai neduos.

Viskas rodo, kad darbininkams, reikes 
sunkiai kovoti, idant išplėšti ką nors sa
vo naudai iš valdžios ir bosų. Roosevel- 
tas stiprina militari^kas jėgas, bosai drū- 

- tina fašistinį frontų pasitikimui tų kovų, 
kurios ateina Amerikoje. Todėl mums, 
darbininkams, irgi reikia geriau prisi
rengti, geriau susivienyti, kovingiau 
veikti, kad atmušus rengiamus naujus 
užpuolimus.
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Kaip Atsirado Ame
rikoje Negrai

Ameriką atrado 1492 metais, dar 1510 metais. Ispaiiai no- 
Iki to laiko Amerikoje gyveno'.rėjo pavergti indijonus ir pri
tik raudonskūriai indijonai. 
Pirmieji balti įmonės į Ame
riką apsigyventi atvažiavo tik 
1607 metais ir tai buvo tik 120 
žmonių, kurie apsistojo James- 
towno srityje, Virginijoje. Nuo 
to laiko Anglijos ir kitų šalių 
išnaudotojai, pradėjo veržtis į 
Šiaurių Ameriką. Jie siuntė čia 
kalinius, vergus, išnaudojo juos, 
naikino indijonus.’

Dabar mes matome visur neg
rų. Jų vien Jungtinėse Valsti
jose yra 14,500,000.' Negrų se- 
novėj'e nebuvo Anierikoje* i Jie 
yra atvežti po prievarta iš: Af
rikos, jų gimtinės. Negrus žiau
riausiai gaude Afrikoje ir vežė 
į Ameriką, kur juos parduoda
vo vergais.

Pirmasis laivas su negrais be
laisviais pribuvo į Jamestowna 
1619 metais. Jis atvežė Ž0 tvir
tų negrų pardavimui. Net ir 
tas laivas turėjo “Treasurer” 
(Iždininkas) vardą.
Dūšių Gelbėjimo Skraiste
“Bet nereikia įsivaizdinti”, 

skaitome knygoje “Istorija Kla
sių Kovos Amerikoje”, • -n, JT1J
plantatoriai—vergų savininkai juodveidzius, Rhode Island val- 
pamatan vergijos dėjo vien tik stiJ°s atstovas Biown gaišiai 
grynus ekonominius išrokavi- su^u^°: ^es n°nmė pinigų; 
mus. Toli gražu nuo to. Jie, me® 1101 ime laivyno, todėl mes 
kiek galėdami, slėpė medžiagi- turime panaudoti priemones at- 
nius savo tikslus ir skelbė pa-siekimui šio tikslo... Kodėl gi 
šauliui, jog jie šventą darbąmes turime žiūrėti, kaip Ang- 
atlieką, atgabendami negrus v^sa prekybą veigais pasi- 
Amerikon, nes tuomi juos atrsavino? Kodėl gi mūsų šalis 

(Amerika) negalėtų turėti šitos 
taip pelningos prekybos?”

Skandindavo Negrus
Vėliau išlęistas buvo įstaty-
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’it, teisus! šmu- dėjimo nuo jos atradiifiū iki 
gelis’taip sekėsi, kad tik vienais 1925 metų. Knygoje yra 32
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Janeiro įgabenta 46,160 vergų. Užkariavimas Amerikos,” “Bal 
Iš ten ir iš Kuba jie be didelio tieji Vergai ir jų Viešpačiai” 
vargo pasiekdavo Jungtines 
Valstijas.” .

Negrai ir Pelnas
“Ir kaip gi “gerbiamieji” pi

liečiai neužsiims tuo šmugeliu, 
kada jisai buvo, taip pelningas. 
Pa v., Afrikoje vergą gaudavo 
už $20, o atgabenus Amerikon, 

i už jį pietinių valstijų savinin-
/, :kai užmokėdavo $500.

| Koks pelningas užsiėmimas 
buvo prekyba vergais, tai gali-

..... . . „ ma spręsti iš šių dviejų apskait-vergų dirbti aukso kasyklose. 7- .
Vadinasi, katalikų bažnyčia gali iaX im^ ’ 
pasididžiūoti dar ir tuomi, kad 
jos agentai buvo pirmieji su
galvoto j ai negrų vergijos!. ..

“Laikraščiai būdavo Užpil
dyti pagarsinimais pardavimui 
vergų vergams suvaldyti 
priemonių. O vaikai, sūnūs ir 
dukterys krikščionių tėvų, su . .
didžiausiu pasiganėdinimu da- |ga. ^74° LiU
lindavo žmonėms plakatus, antį? „ v. _ . ,
kurių pagarsinama juodveidės ses11^ menesiŪ* 
(merginos del pardavimo!...

“Amerikos pirkliai-kapitalis- 
tai pradėjo pavydėti Anglijai 
šito pelningo užsiėmimo. Iški
lus kongrese debatams 1800 m. 
del Pennsylvania valstijos pa

versti juos prakaituoti aukso 
kasyklose. Bet pasirodė, kad in- 
dijonai yra nepavergiami žmo
nės. Tuo būdu domininkonas 
Bartholomew des las Casas pa
siūlė Ispanijos karaliui indijo- 
nus pavaduoti negrais vergais.' 
Karalius paklauSė “išmintingo’* 
domininkono ir “1510 m. pa
siuntė į Hispaniolą 50 negrų

, HVo/i siūlymo laipsniškai paliuosuoti J1
KclU. . , „ rn

verčią prie krikščionybės ir iš
vaduoją iš amžino pragaro jų 
nelaimingas dūšias! Jie sakė, 
kad jų tikslas yra ‘išgelbėti tuos 
nelaimingus sutvėrimus iš velnio mas prieg gabenimą'vergų neg- 
nagų, atversti juos prie krikš- ra> Bet jr fada šmūgelningai 
čioniško tikėjipio ir tuomi pa- įmokėjo apeiti tuos įstatymus, 
didinti skaičių .dangaus, gyven- j- ' gaudė Afrikoje negrus ir 
tojų’”. Atrodo, kad negrus jie vežė į Ameriką. Kartais, kada 
gaudę,, vergę ir kankino ne sa-t j'uos užklupdavo, tai nuskandin- 
vo pelnų sumetimais, beUjų'gelr daVo- negrus (gavo’ ta vorą). štai 
bėjimui nuo velnio. Tikrumo-, tik ^ienas pavyzdys: 
je:

“Ne dūšia ir ne dangaus kar 
ralystė juodveidžių rūpėjo “pir
miesiems mūsų tėvams,” bet jų 
tvirti raumenys, iš kurių gali
ma čiulpti syvus, jų kietos ran
kos, kurios gali sutverti didelius 
turtus. Prie sunkaus darbo 
juodveidžiai pasirodė ištvermes- 
ni už baltuosius vergus, tai savi
ninkai ir griebėsi juos išnaudo
ti.”
Kaip Gaude Negrus? Ką pririšo didįjį įkąrą. Taip suri- 
Veikė Katalikų Bažnyčia? ,šęs vergus, sugrūdo juos prie 
“Gaudymu Afrikoje ir gabe- pat laivo krašto. Kada kariniai 

nimu į Ameriką ir kitas Angli- laivai buvo nebetoli, tai žmog- 
jos, Olandijos ir Ispanijos kolo- žudys Homans paleido įkąrą į 
nijas užsiimdinėjo visokio plau- jūres ir su juomi į marių dug- 
ko visokių tautų žmonės—pirk- 
liai-kapitalistai. Pirmiau Vaka
rines Indijos salas valdė ispa
nai, kurie pirmutiniai ten ir 
įvedė negrų vergiją. Tai buvo sugauti su šmugeliu. Homans:

ru. Bet ir tada šmūgelningai
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Binghamton, N. Y.
Lenino Mirties Paminėjimo

/ Mitingas
! Sausio 20 d. yra rengiamas 

didelis masinis mitingas Leni
no mirties paminėjimui, kokis 
kada yra buvęs Lietuvių -Sve
tainėje, 315 Clinton St.

'.Vietinė Komunistų Partijos

kuopa ir Jaunų Komunistų Ly- 
;ga deda visas pastangas, kad 
sukviesti kuodaugiausiai Bing- 
hamtono darbininkiškos publi
kos į tą taip svarbų mitingą.

Lietuviai darbininkai įsitė- 
mykite gerai minėtą dieną ir 
užsirašykite ant kalendoriaus, 
kad- tą. dieną būsite masinia
me mitinge. Pasipirkite įžan
gos tikietus iš kalno. Dabar

perkant gausite po 10 centų, o 
prie durų reikės mokėti 
centų.

šiam mitinge bus geras 
bėtojas ir gera muzikalė 
grama.

Mitingas prasidės 7:30 
vakare.

Dalyvaukite visi 
kime jį sėkmingu.

K.

15

kal- 
pro-

vai.

ir. padąhy-

P. Nare.

“Negrų Vergija Amerikoje’ 
“Darbininkai ir Amerikos Re- \ 
voliucija” ir kiti. Skaitydami 
knygą rasite, kodėl Jungtinės.....
Valstijos atsiskyrė nuo Angli- 
jos, ką Amerikos darbininkams 
davė Amerikos revoliucija, ko
dėl buvo piliečių karas, kas bu
vo Washingtonas, Lincolnas ir 
kiti garbinami vyrai. Knygoje

• • • ^77* ' “km; ISžjūs rasite pamatinę istoriją at
siradimo unijų, Socialistų Par
tijos, Komunistų Partijos susi- •
tvėrimo, aprašymus streikų ir ;
t. t.

‘‘Istorija Klasių Kovęs Ame
rikoje” yra . būtinai reikalinga 
kiekvienam darbininkui. ( Ang- .. 
lų kalboje jos jau išėjo antra 
laida, nes pirmoji išsibaigė. 
Partijos mokyklose ją naudoja, 
kaipo vadovėlį istorijos tyrimui. 
(Sovietų Sąjungoje ši drg. Bim- * 
(bos knyga yra išversta į ukrai- 
nų ir rusų kalbas.

Dabar yra Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros
Draugijos vajus. Kas įstos į
Draugiją, pasimokęs 10 centų 
įstojimo ir $1.50 metinių duok
lių, tam šią knygą duosime do- • 
vanai. Prie to ,narys, būdamas 
organizacijoj, gaus mūsų žur- ... 
nalą “šviesą” ir A.L.D.L.D. iš- • 
leistas knygas. Prigulėti prie 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos reikia 
kiekvienam darbininkui ir dar
bininkei. Jūs būnate klasinės v 
organizacijos nariais, gaunate • ; 
darbininkiškas knygas, žurnalą 
ir dalyvaujate kovoje už darbi
ninkų reikalus.

Jeigu pas jus nėra ALDLD

Laivas “Fortuna” savininkui 
lėšavo $3,700, kelionės išlaidų 
pasidarė $36,270, viso išlaidų 
$39,970. Už 217 vergų, kuriuos 
“Fortuna” atgabeno, gauta 
$77,469, ’ laivas parduotas už 
$3,950, viso susidaro $81,419. 
Atėmus išlaidas, saviriinkui lie-1 

Šitiek 
savininkas uždirbo tiktai bėgy
je šešių mėnesių!

Laivo “Rawlins” savininkas 
turėjo išlaidų $300,000, o už 
1,200 vergų gavo $780,000. Jam 
liko gryno pelno $480,000!

Tai argi galima stebėtis, jei
gu Naujosios Anglijos “šventie- 
'i” puritonai, kaip musės prie 
medaus, kibo prie prekybos neg
rais vargais?”

Skaitykite Knygą—“Istori
ja Klasių Kovos Amerikoje”

Šios visos ištraukos paimtos 
iš drg. A. Bimbos knygos “Zs- 
torija Klasių Kovos Amerikoje”, 
kurią išleido 1925 metais Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Lite
ratūros Draugija. Knyga turi 
606 puslapius, kietai apdaryta ----- -----------
audeklo viršeliais. Jos kaina .kuopos, arba jos nežinote, tai 
buvo $2.25, dabar galima gauti (kreipkitės į centrą žemiau pa-; 
už 50 centų, padengiant per
siuntimo lėšas . 25 centus, arba 
viso už 75 centus.

šioje knygoje yra tikra isto
rija Amerikos darbininkų j u-

’duotu adresu ir gausite reika
lingus nurodymus.

D. M. šolomskas,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

| ‘ '“Anglų šmugelninkų laivas 
/‘Briliante” dešimt sykių per-, 
plaukė su vergais per jūras ir 
atgabeno į Kubą 5,000 vergų. 
Bet vieną kartą šmugelninkus 
užklupo keturi . kariniai laivai. 
Jie gabeno 600 vergų ir išsisuk
ti nuo pagavimo nebuvo vilties. 
Tada kapitonas Homans įsakė 
savo tarnams visus vergus pri- 
rištis už kaklų prie vieno len
ciūgo. O ties viduriu lenciūgo

na nuvažiavo šeši šimtai ver
gų! Kreciant laivą, neberasta 
nė vieno vergo. O Romansas 
juokėsi iš tų, kurie norėjo jį

ant ateivių

gairėj pusėj Walter E. Carr, kuris perima imigraci
jos dėpartmento* direktoriaus vietą nuo Harry Blue 
Los Angeles mieste. . Carr yra didelis ' - 7-* ’

todėl tikimasi padidinto užpuolimo

DR. J. J. KAšKIAUČIUS , ,
371 Lake St„ Newark, N. 1. ,

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKU 
SVEIKATA

Beveik 
reikėtų 
žmogus 
nutuki- 
paeina:

Pūkščia, Nutukęs*
Esu “Laisvės” skaitytojas ir 

randu visokių patarimų. Norė
čiau, kad ir man duotumėt 
patarimą. Aš esu vyras 38 me
tų, sveriu 264 svarus. Kaip pa
valgau, man lipa kokie taukai, 
pūkščiu, atsiraugėju, ir vidu
rius išpučia, pilvą. Ir labai 
man skauda abi kojas per na
rius. Kai atsikeliu, negaliu 
paeiti.

Atsakymas
Visai nestebėtina, kad Jūs, 

Drauge, negalite paeiti, ir kad 
Jums ten atsipūkščia lyg tau
kais. Perdaug, brolyti, taukų 

i prisiauginot! Oho, tai, bra, sva- 
I rūmelis: net du šimtu šešiosde- 
šimt keturi svareliai! 
dukart daugiau, negu 
sverti. Ir kur tu čia 
būsi sveikas ’iš toki’o 
mo! Visa kas taukais

!ir širdis, ir raumenys, ir liau
kos, ir nariai, ir kiti galai. 
Lyg tai būtų kokia vandeninė 
sutinimo liga, “oily dropsy.”

Jeigu, Drauge, ščirai norite 
pasitaisyti, tai ištarpinkite, su
simildamas. tuos savo lašinė- 
liūs, paverskite juos energija. 
Tai ir sau ir kitam bus gėriau. 
Suliesėkite, numeskite to ža- 

J lingo svorio gerą d^lį. Bet su- 
! besėkite sąmoningai. Ne ko- 
kiuo badavimu, ne kokiais ža
lingais nuodais, bet atatinka
ma dijeta ir pasimankštinimu* 
Nesuliesėkite staigiai, perdaug 
greit, bet laipsniškai, pamažėl, 
po du, po tris svarus numesda

mi kas savaitė, kol daeisite iki 
.sali pritinkamo svorio, sulyg 
Jūsų Ūgiu ir kaulų hemais. Ma
nau, Jums galėtų pilnai užtek-

ti 150 svorio, jei esate viduti
nio ūgio.

Kaip to atsiekti? Lengvai 
galima. Bendra taisyklė to
kia : mažiau valgykite, o. dau
giau darbūokitės, judėkite. 
Mažiau bendrai valgykite, 
ypač visai mažai angliavandžių 
(“carbohydrates”) : krakmolų, 
skrobylų, miltinių valgių, kaip 
duona, pyragai, blynai, Šalta- 
nosiai makaronai, saldainės, 
cukrus, kitokie saldimai. Taip 
gi Visai mažai riebalų, taukų, 
riebiai užtaisytų valgių. Mažai 

! druskos.
Vartokite daugokai daržovių 

ir vaisių, rytą, pietų ir vakare. 
Bent kelių rūšių ir vis geriau 
šviežių, nevirtų, nors galima 
tūlų vartoti ir džiovintų bei 
konservuotų ir virtų. Daržo
vės ir vaisiai geriau už vais
tus.

Kai sumažinsite riebalų bei 
aliejų vartojimą, tai galėtų 
Jums permažai tekti vitaminų ?• 
A ir D, kUrie randasi riebaluo
se. Todėl po kiekvieno valgio 
imkite “Halibut liver oil with 
viosterol,” po 10 lašų, ištisais 
mėnesiais, kad gavus tų vita
minų.

Vartokite ir skydinės liau
kos, “Thyroid gland, 1 grain, 
100 tablets, P. D,” po vieną 
prieš valgį, ir gi per mėnesius. •

dienos, visą gyvenimą. • !
Imkite po valgio kreidos, 

“Prepared chalk, 1 1b.”, po 
trečdalį šaukštelio, su vande
niu.

Būtinai eikite 
kas diena, po 
sparčiai, vikriai, 
puokite pilvu.

pasivaikščio 
valandą-kit 
Giliai p^kv

kongr.es
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Lietuviai Delegatai Įteikė Reikalavimus
Lietuvos Atstovybei ' , r

Sausio mėnesio 7 dieną, 1935, į Lietuvos Legaciją Wa
shingtone atsilankė Amerikos lietuvių darbininkų atsto
vybė, reikalaudama, kad Legacija persiųstų jų protestus 
ir reikalavimus del Lietuvos politinių darbininkų kalinių, 
kurie šaukiasi j Amerikos lietuvius darb. jiems padėti. 
Ši delegacija buvo išrinkta Darbininkų Kongrese daly
vaujančių lietuvių delegatų, kurių išviso buvo apie 52 
asmenys, atstovaują virš 35,000 organizuotų darbininkų.

Ponas Bagdonas, tačiaus, visų išrinktųjų (jų buvo try
lika) neįsileido, išsisukinėdamas, kad mažai vietos esą. 
Todėl į raštinę įėjo keturi (Beliūnienė, Žaldokas, Kas- 
tėnas ir Mizara).

Jie įteikė žemiau telpančius reikalavimus, pareikšda- 
mi, kad nenuleis rankų tol, kol tie reikalavimai nebus 
išpildyti. Jie, žinoma, kategoriškai štate klausimą, ar p. 
Bagdonas mano duoti atsakymą apie šito dokumento pa
siuntimą Lietuvos valdžiai. Einąs atstovo pareigas Bag
donas pažadėjo reikalavimus pasiųsti Smetonos valdžiai, 
jis taipgi pažadėjo perduoti mums atsakymą, jei tokį 
gausiąs. Kai del kitų dalykų, jis pareiškęs, kad netu
rįs galios nieko daryti.

Rezoliucija ir reikalavimai, kuriuos delegacija įteikė, 
yra sekami:
Lietuvos’ Pasiuntinybei
Washington, D. C. Sausio 3, 1935

Šiuomi pranešame, kad mes turime savo rekorduose 
40 organizacijų, kurios, girdėdamos apie nepakenčiamas 
Lietuvos revoliucinių politinių kalinių sąlygas, priėmė re- 
zoliucijas-reikalavimus. Tos organizacijos, taipgi šimtai 
kitų, kurios oficialiai dar nespėjo apsvarstyti šį klausi
mą ir pareikšti savo žodį, yra nusistatę tęsti savo reika
lavimus iki jie bus išpildyti.

Teiksitės persiųsti mūsų reikalavimus jūsų valdžiai ir 
pranešti mums, ką atliko jūsų valdžia sąryšyje su rezo
liucijos iškeltais reikalavimais.

Rezoliucij a-Reikalavimai
Mes, girdėdami apie Lietuvos revoliucinių politinių ka

linių nežmoniškas sąlygas, statome sekamus reikalavi
mus: . ’ J - ! i i*Į 1

1. Pagerinti revoliucinių politinių kalinių maistą.
2. Aprūpinti revoliucinius politinius kalinius erdvesnė

mis, geresnėmis kameromis.
3. Suteikti kaliniams laisvo pasivaikščiojimo, daugiau 

šviežio oro ir saulės šviesos.
4. Panaikinti pabaudas, prašalinti provokatorius ir mu

šeikas.
5 Leisti kaliniams, gauti,ir Įąisyai skaityti visokią dar

bininkišką ir mokslišką literatūrą, taip pat leisti jiems 
laisvai priimt lankytojus bei dovanas iš lauko pusės.

6. Išpildyti visus kitus Revoliucinių Politinių Kalinių 
Kolektyvo reikalavimus.

7. Visai paliuosuoti visus revoliucinius politinius kali-

8. Civilių teisių Lietuvoj liaudžiai: spaudos, susirinki
mu ir organizavimos laisvės.

Pasirašo po rezoliucija:
Amerikos Lietuviu Organizaciiu Priešfašistinis Susi

vienijimas, 46 Ten Eyck St.. Bronklvn, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 103 Kuopa, Sesser, Ill. 
Lietuvių masinis susirinkimas, Philadelphia, Pa.
Tarptautinio Darbininkų Apsigynimo Lietuvių 17-ta Kuopa, 

Brooklyn, N. Y.
Amerikos Lietuvių Darbininkų Literatūros Draugijos 1-ma Kuo

pa, Brooklyn, N. Y.
Lietuvių Darbininkų Susivienijimo 3-čias Apskritys, New York 

ir New Jersey.

Lietuvių Masinis Susirinkimas, Brooklyn, N. Y. ( , ,
Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos. 49-ta Kuopa, East

St. Louis, Ill. • )
Liet. Darbininkų Susivienijimo 92 Kuopa, E. St. Louis, Ill.
Am. Liet. Darbininkų Literat. Dr-jos 24-ta Kp. Brooklyn N. Y. 
Augščiausios Prieglaudos Lietuvių Am. 41-ma Kp., Benld, Ill. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 216-ta Kp. Brooklyn, Conn. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 63-čia Kuopa, Benld, Ill.
Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-os 25-ta Kuopa, Baltimore, Md.
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos Kuopa, Hart, Mich.
Liet. Darbininkų Susivienijimo Kuopa, Rumford, Me.
Liet. Darbininkų Susivienijimo 17-ta Kuopa, Terre Haute, Ind. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 13-ta Kuopa, Easton, Pa. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 3-čias Apsk. Connecticut. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 22-ra Kp. Cleveland, Ohio. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 6-ta Kuopa, Binghamton, N- Y. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 57-ta Kp. Cleveland, Ohio. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 131-ma Kp. Saginaw, Mich. 
Lietuvių D. L. K. Gedemino Draugyste, Seattle, Wash.
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos Kuopa, Benld, III.
Masinis darbininkų mitingas, Hawk Junction, Ont., Canada.. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 161-ma Kp. Seattle, Wash. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 65-ta Kuopa, Racine, Wis. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 1114a Kuopa, Racine, Wis. 
Am. Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos Kp., Custer, Mich. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 35-ta Kuopa, Los Angx^s, Cal. 
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos 69-ta Kuopa,

Letherbridge, Alberta, Can. <
Lietuvių masinis susirinkimas, Bulpitt, Ill.
Liet. Darbininkų Susivienijimo 50-ta Kuopa, Brooklyn, N. Y. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo 5-ta Kuopa, Philadelphia, Pa. 
Am. Liet? Darb. Literatūros Draugijos 10-ta Kuopa, Phila., Pa. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo Kuopa, Bulpitt, Ill.
Am. Liet. Darb. Literatūros Draugijos Kuopa, Forest City, Pa. 
Liet. Darbininkų Susivienijimo Kuopa, Forest City, Pa. 
Amalgamated Clothing Workers Lietuvių Lokalas 54-tas, 

Brooklyn, N. Y.
Amerikos Lietuvių Organizacijų

Priešfašistinis Susivienijimas,
Sekretorius J. .Weiss,
46 Ten Eyck St., 
Brooklyn, N. Y.

Prie šitos rezoliucijos ir visų protestuotojų, Darbinin
kų Kongreso lietuviai dalyviai priėmė sekamą pareiški
mą: '' ' < J'

įvairių Jungtinių Valstijų lietuvių darbininkų organi
zacijų atstovai, dalyvaują Darbininkų Kongrese, sausio 
mėn. 5-6-7 dd., 1935, Washington, D. C., skaičiuje virš 50 
asmenų ir atstovaują 35,000 organizuotų lietuvių darbo 
žmonių, pilnai užgiria viršpaminėtus reikalavimus Lietu
vos esamai valdžiai. Ši delegacija, be to, protestuoja prieš 
Lietuvos valdžios uždarymą Lietuvos darbininkų Ligonių 
Kasų ir profesinių sąjungų.

Mes reikalaujame grąžinti teisę Lietuvos darbininkams 
turėti savo profesines sąjungas ir ligonių kasas, jiems 
patiems jas tvarkant.

Ši delegacija išrinko žemiau pasirašiusiuosius nuvykti 
pas Lietuvos Atstovybę, Washington, D. C., ir įteikt šiuos 
reikalavimus.

Pasirašo: Kastėnas, Chicago, Ill.; Mizara, Brooklyn, N. 
Y.; žaldokas, Philadelphia, Pa.; Beliūnienė, Detroit, 
Mich.; Arminas, Minersville, Pa.; čiuplis, Pittsburgh, 
Pa.; Strižauskas, Waterbury, Conn.; Janušonis, Newark, 
N. J.; Jonaitis, Baltimore, Md.; Medelis, New Haven, 
Conn.; Sukackienė, Worcester, Mass.; Skairus, Elizabeth, 
N. J.; Sabaliauskas, Philadelphia, Pa., ir Susnis, Cleve
land, Ohio

Hamtramck, Mich.
Masinis Susirinkimas

Sausio 2 d. buvo specialiai 
šauktas susirinkimas, kad iš
rinkti delegatą i Darbininkų 
Kongresą, kuris įvyko Wash
ingtone 5-6-7 d. sausio.

Kongresas buvo šaukiamas 
kad užtvirtint Bedarbių Ap- 
draudos. Bilių HR 7598, dabar 
pakeistą į HR 2827, kuriame 
darbininkai mato savo išeitį 
pagerinimui savo būvio. Po 
trumpą diskusijų prieita prie 
išvados, kad galima tik vieną 
delegatą siųsti, nes finansinės 
išlaidos yra labai didelės.

Turėjom mažą parengimą, 
nuo kurio liko $4.73 pelno. 
Susirinkime, nors mažai žmo
nių dalyvavo, bet vistiek matė 
reikalą remt delegato siuntimą 
ir prisidėjo su geromis auko
mis, šie draugai aukavo seka
mai

J. Sharka ir Paul Zuanas 
po $1; J. Jenulionis 50c.; Kai- 
ritis, P. Gudalis, C. Belunas, 
G. Steponkevičius, B. Varanec- 
kas, V, Kalinauskas po 25c.; 
smulkių aukų 72c. Viso $4.72.

Mūsų organizacijos mato rei
kalą remtf delegato pasiunti
mą, tokiu būdu ILD Kazio 
Giedrio kuopa aukavo $5. Ir 
būtų gerai, kad kitos organiza
cijos prisidėtų su aukomis ir 
paremtų šitą darbą.

Buvo rinkimas delegato. 
Daug buvo perstatyta, bet vie
nas išrinkta, tai d. N. Belunie- 
nė.

Ką FĮamtramckas Veikia
Hamtramckas sparčiai ren

giasi prie didelio veikalo “Ke
turių Komunistų Sušaudymas.” 
Šitas veikalas bus perstatytas 
vasario mėnesį. Jau visi akto
riai surinkti. Daugiau infor
macijų bus vėliau laikraščiuo
se, tėmykit.

N. B.

Worcester, Mass.
Priešfašistinis Komitetas lai

kė savo susirinkimą gruodžio 
18 d., 1934 m. Delegatų daly
vavo 14. Tai yra suvis mažai. 
Turėtų 1935 metais daugiau 
lankytis, nes yra svarbu.

Nutarta rengti šokius sausio

12 d., 29 Endicott St. Komisi- 
jon apsiėmė visos moterys: 
Norkienė, šiupėnienė, Lukienė 
ir Kižienė.

Nutarta rengt diskusijas su 
sklokininkais. Temą, dieną ir 
vietą paskirti 'palikta komisi
jai, tad komisija neužmigkit, 
prie darbo!

Kitas susirinkimas įvyks 
sausio (Jan.) 15 d. Visi dele
gatai malonėkit pribūti į susi
rinkimą, 111 p ? * i n 11?'

Korespondentas J; Kižys.
■■ ■ > - 4 ’■ * r ? 3 * ' •? *

Iš ALDLD 11 Kp. Susirinkimo 
j * > . . ■ ■

Susirinkimas įvyko 23 d. 
gruodžio. Tarp kitų gerų ta
rimų vienbalsiai nutarta įstoti 
į Meno Sąjungą, < užsimokant. 
$5 metinės duoklės; ir likosi 
nutarta statyti veikalą “Pra
džia” bendrai su ALDLD 155- 
ta ir Tarptautinio Darbininkų 
Apsigynimo 13-ta kuopa.

Spaudos vakarienės komisi
ja pranešė, kad dovana nuo 
ALDLD 11-tos kuopos, kuri 
buvo skilia ten išleisti, bet ne
buvo galima, tapo paaukota 
Komunistų Partijos Bazarui ir 
ten išleido. O d. F. Petkunas, 
kuris dirbo KP bazare nuo

mūs kuopos, išdavė puikų ra
portą iš savo darbo. Abu ra
portai priimti su pagyrimu.

Nutarta parsitraukti platini
mui Darbininkų Kalendorių, 
išleistą “Vilnies,” ir dvi bro
šiūras: “Naujas Karas,” para
šytą d. V. Andrulio, išleistą 
“Vilnies,” ir “Krikščionybė ar 
Komunizmas,” parašytą d. A. 
Bimbos, išleistą “Laisvės.”

Išrinkta valdyba 1935 me
tams iš šių draugų: organiza
torius J; ž'alįmas, f in. raštinin
kas Ji Ji feakšy^f prot paštinin
kas jaj I^drbįjpppd^ntasį J.j M. 
Lukas, ižd. | V. | Pačiesa, kny
gius F.; Mazurka,1 | dięriraįščio 
“Laisvės” agentai J. J. Bakšys 
ir P. Jucįus. - '

Visi draugai nariai ateikit 
į ateinantį susirinkimą, kuris 
įvyks 27 d. sausio, 10 :30 vai. 
ryto, 29 Endicott St. Stengki- 
tės priduoti savo adresą finan
sų raštininkui, nes žurnalas 
“šviesa” bus šiais metais siun
čiamas nariams tiesiai į na
mus. Taipgi girdėsit raportą iš 
kuopos metinio veikimo.

ALDLD 11 kp. Koresp., 
J* M. Lukas.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

M

■h;*



įtaiso Ketvirtad., Sausio 10, 1931

iflK

Montreal, Canada
Ką Sklokos Agentai Veikia

Nebegalėdami prisikabint 
užpuldinėjimais ant sąžiningai 
dirbančių revoliuciniam darbi
ninkų judėjime draugų, pradė
jo begėdiškus šmeižtus versti 
ant jų.

Sveikais protais nebedrįsta 
jų mašinų išdirbtus šmeižtus 
skleisti, tai prisigeria, kiek tik 
telpa, tuomet be jokios gėdos, 
vos ant kojų pastovėdami, pra
deda savo prūseikinius pa
mokslus sakyti. Vieniems pri- 

' meta .arklinę” taktiką, dikta- 
toriškumą, kitiems net prosti
tuciją. Išsipagirioję, atsipra
šinėja, kad tai girtos jų ma
kaulės kaltė, o jie nenorėję 
taip pasielgti. Kuris tik drau
gas kiek nors daugiau prade
da imtis organizacijoj darbo, 
žiūrėk, prieš tą tuojau išgirsi 
“organizatorių” ką išgalvoto.

Pereitais metais politinio la- 
vinimoįsi mokyklėlė pradėjo 
geriau egzistuoti. Jiems pavo
jus. Tuoj išgalvojo, būk mo
kiniai turį sūrius fundyti pro
fesoriams, o ten mokinama di- 
vorsų ėmimo. Mat, rūpėjo 
mokinius, ypatingai moteris, 
išblaškyti iš mokyklėlės ir be
pradedančius susiprasti darbi
ninkus atitraukti nuo politinio 
lavinimosi.

Jaunimo Choras pradėjo 
likti populiarus darbininkų 
masėse. Choristai ir choristės 
pradėjo aktyviai dalyvauti au
ginime darbininkiškų organi
zacijų ir savo revoliucinėmis 
dainomis sėkmingai šaukė į 
kovą visus darbininkus. Tas 
Prūseikos agentėliams peilis 
po kaklu. Čia jų štabas išgaL 
voja, kad choristės-tai, tai esą 
blogiausios reputacijos asme
nys net prostitutėmis išvadin
davo. žinoma, su šiuo šmeiž
tu nebedrįso išstoti susirinki
muose, o pakampėmis ir sa- 
liūnuose, tai veikė, kiek pajė
gė. Tas irgi nepavyko, o tik

draugus< ir 
juos pačius pastatys prie 
stulpo, kaip judošiškus' darbi
ninkų judėjimo griovikus.

Jeigu fašizmas, reakcija bei 
žudynės ir kankinimai kalėji
muose nenugązdina kovingų 
darbininkų ir nesugriauja dar
bininkų organizacijos, tai prū- 
seikinės, poįitjkos vykdytoją!, 
su savo šmeižtais, fegul ne
bando sugriauti beaugančio 
revoliucinio judėjimo.

Posančalietis.

prieš organizacijas, 
pastatys prie gėdos

Forest City, Pa
“Laisvės” vajus jau užsi

baigė su pirma diena sausio, 
1935 m. Iš mūsų miesto šiame 
vajuje tur būt tik viena ALr 
DLD 219-tos kuopos narę <Įir- 
bo gavime “L.” naujų skai
tytojų ir senus atnaujino. Bet 
ką kiti mūsų drąugai-draugės 
veikė, kad negalėjo gauti nei 
vieno “L.” skaitytojo? Nors 
senus atnaujinti galėjo. Tas 
nebuvo sunkus darbas, bet 
svarbus darbas visai darbinin
kų klasei ir mums patiems, 
manau, kitą metą turėtume ge
rai susiorganizuoti ir visi sy
kiu dirbti, o matysite kokias 
mes pasekmes turėsime. Kaip 
dirbi, tai ir vaisiai yra geri.

šiemet viena gavau 4 nau
jus ’skaitytojus ir 2 seni atsi
naujino. Už tai ačiuoju tiems 
mano geriems draugams, kurie 
per mane užsirašė ir atsinauji
no “Laisvę.” Taipgi ačiū d. A. 
Žilinskienei ir Laukiniui, kurie 
man pagelbėjo gauti apie porą 
naujų skaitytojų. Turiu pri
minti, kad ponas Laukinis nė
ra mūsų org. narys, bet yra 
“Laisvės” skaitytojas ir, kaip 
kada, rėmėjas. Ne per senai 
paaukavo vieną dolerį del 
“Laisvės” naujo preso, už tai 
jam ačiū.

Saldžiausios Širdies Viešpaties 
.Jėzaus Draugijos Šokiuose

Kiekvienais metais ši palai
pinė draugija rengia šokius. 
Taip ir šį sezoną įvyko šokiai 
gruodžio 29 d., lietuvių para
pijos svetainėj. Kad sutraukt 
daugiaus publikos į minimą 
parengimą buvo garsinama 
polkos šokių kontestaš.

Kad paskirti teisingiaus do
vaną už šokį, yra renkami “tei
šėjai.” Gi šios draugijos “tei
sėjai” kaip tik pasirodė esą 
vieni iš neteisingiausių. Pirma 
pradėsiant šokt, tie “teisėjai” 
pasakė: “Jei tu su ta eisi šokt, 
tai gausi pirmą dovapą.” Ištik- 
rųjų, savo žodį jie išdildė. Pra
dėjus šokt tie asmenys ir liko 
apskelbti polkos kontesto lai
mėtojais. žmonės taip ant tų

vežimą—areštuos. Del žmonių 
to nėra: išdirbti, kiek gali. 
Kituose fabįįfcuoše yra paskir
ta, kiek daryt* daugiau neva-

Angiai Remia Kovą del 
Scottsboriečiu Laisvės DIDELIS NUPIGINIMAS

Dviejų dolerių vertės knygij
FOTOGRAFAS

JONAS STOKES

teisėjų” pasipiktino, kad netekąs palietė jo

Ha. Darbininko akimis žiūrint 
nėra ko džiaugtis neigi di
džiuotis, kad už mažiau dirb
dami daugiau padaro. Jie dir
ba daugiau, negu žmogus turė
tų dirbti. Tai yra vergavimas.

Turiu pasakyti, kad kitos 
odų dirbtuvės pe jokio pasi
priešinimo pasirašę “agrymęn- 
tą” sii National Leather Work
ers Unija. fen atrodo, kad 
njūsų tautietis, ponas Goni- 
prauskas, padare klaidą, kad 
kartu su visais nepristojo tar
tis su NLW Unija.

Toliau M. ir A. rašo, buk 
aš rašęs “Laisvėj”: “Kad mūsų 
tautietis nenįori nė susieiti su 
lietuviais.” į Nieko panašaus 
“Laisvėj” neyasit. Man tas ir 
neapėjo, aš tik. mačiau reikalą 
iškelti apie Goniprauską tą,

LONDON. — Anglijos 
moterų kooperatyves gildi
jos ir kitos darbininkų or
ganizacijos rengia koncer
tus ir šiaip pramogas, kad 
prisidėti pinigais prie kovos 
už Scottsboro negrų jaunuo
lių paliuosavimą. Kodėl 
Amerikos lietuviai darbinin
kai negalėtų suruošt dau
giau tam reikalui pramogų?

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

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

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS

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

Traukiu paveikslus familijų, ves 
tuvių, kitokių grupių ir pavienių

1 Iš senų padarau fl 
naujus paveiks- h 
lūs ir krajavus II 
sudarau su H 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to- 

įS^Ar^Hkio dydžio, ko-( 
kio pageidauja- 
ma. Taipgi at- 

’iMF ma,iav°ju įval* 
7 riom spalvom.

Kainos prieina
mos.
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PRANEŠIMAI IŠ KITUR

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

Dabar vėl prasidės gavimas 
naujų narių į mūsų kultūrinę 
organizaciją, tai yra į Ameri-

pradėjo viešai išreikšti di- 
džiausį p a s i p i k t i n imą ir 
griežtai pareikalavo, kad do
vana būtų suteikta porai šoki
kų iš Cambridge, Mass.

Vienas čia augęs jaunuolis 
tiek įsidrąsino, kad reikalavo, 
kad aplodismentai būtų teikia
mi minimai laimėtojų šokikų 
porai. Jis sakė: “Jei neklau- 
sysit manęs, tai aš nesibijosiu 
duot jum ‘juodas akis,’ už tai, 
kam plojat kitom šokančiom 
porom.”

Tie visi polkos kontesto 
“teisėjai,” kiek man yra žino
ma, save skaito tikrais kristaus 
kareiviais. Taip elgdamėsi, tie 
“teisėjai,” netik kad žemina 
savo vardą, bet sykiu kenkia 
draugijos labui, žmonės, įpy
kinti tokiu elgesiu, pradeda 
rėčiaus parengimus lankyt, 
per ką draugija nupuola ma
terialiai ir moraliai.

Ežero Lukštas*

Laisvės Choras rengia ;“Am- 
ature Nite” nedėlioj, sausio 
(Jan.) 13, 8 vai. vakaro, 376 
Broadway, So. Boston, Mass.

pradėjo nusimaskuoti, kas per kos Lietuvių Darbininkų Lite- Visi Laisvės Choro nariai da-
paukšteliai yra ir ko nori. Olratūros Draugijos 219 kuopą, lyvaus programoje atskirai, 
.mūsų choristai-ės to nepabūgo šios kuopos nariai turėtų susi- pasirodys, ką kuris gali. Vaka- 
ir šiandien tarpe visų tautų; organizuoti ir lenkyniuoti su ras bus įvairus.
darbininkų savo geru išsilavi- didmiesčiais už raudonos vė- 
nimu muša rekordą.

Tam nepavykus,
kito. Aktyvesnius draugus (vajuje mes būtinai turime 
pradeda “ženyti” su savo žmo-! dirbti visi, o ne 1 ar 2 nariai.

Mes save vadiname susipratu
siais darbininkai, tai ir įrody- 
kime darbais, ką mes atsto
vaujame. O dabar kaip tik tu
rėsime gerą progą įrodyti dar
bais, kiek kuris gausime naujų 
narių į ALDLD 219 kuopą. Aš

liavos gavimą. Manau, tai ne-i 
griebiasi sunkus darbas, tik jau šiame 
draugus; vajuje

Po progra
mos teks pasišokti. Įžanga ma- 

! ža.
Kviečia Rengėjai.

Goniprauską tą, 
atsinešimą į 

laike streiko ir podarbininkus 
streikui.

Atsimenu, 25 metai atgal, 
kada jis buvo dar tik bosu pas 
Ben Kid Co., rengėmės į strei
ką. Vienas iš darbininkų raši
nėjo į uniją. Daugelis susira- 
šėm. Jis tą gerai žinojo. Buvo 
pakalbintas prisirašyt, tai jis 
juokais atsakė: “Palik man 
tuščios vietos ant pabaigos, aš 
pasirašysiu.”1

“žinoma, išėjom į streiką. 
Vieną gražų, popiętį turėjom 
mitingą. Neturėjom gerų va
dų, bijojom, kad odos nesu
gestų. Grįžom ryte visi darban 
ir manėm, kad gal jau ne- 
gausim darbo. Ale niekas nie
ko nesakė. Stojom ir dirbom. 
Mūsų tautietis buvo geras ir 
draugiškas su lietuviais. Tai
gi, niekad nesu jam užmetęš 
ir dabar neužmetu to, ko nėra 
buvę.

HAMTRAMCK, MICH.
Svarbus Pranešimas

Sausio 12 ir 13 d. bus Tarptauti
nis Bazaras. Rengia Darbininkų Na
mas. Bus gerų daiktų parduodama, 
kuriuos bus galirria pigiai pirkti. 
Kviečiami lietuviai dalyvauti ir nu
sipirkti sau reikalingų daiktų už pri
einamą kainą, tuom pačiu sykiu pa- 
remsite Darbininkų Namą.

Kviečia Visus Naino Komitetas.
(8-10)

PHILADELPHIA, PA.
KP 13 sekcija rengia krutamas pa

veikslus apie “Ernst Thaelmann”, pir
madienį, 14 d. sausio, 8 vai. vakare, 
Girard Manor Hall, 911 W. Girard 
Ave. Kiekvienas turėtų pamatyt šį 
paveikslą, nes jis atvaizduoja, kaip 
fašizmas veikia Vokietijoj, kaip bru- 
tališkai yra kankinami politiniai ka
liniai, apie viską bus aiškinama kiek
vienas pasijudinimas bus išaiškintas. 
Kviečiam visus pamatyt šį svarbų ju- 
dį. Įžanga tik 25 centai.

P. Puodis.
(8-9)

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, N. Y.

LIEPŲ ŽIEDU ::
ŠVIEŽIAS

MEDUS
2 Daugelio prašymą gauti* * 
X tikro bičių medaus jau*’ 
4* išpildėme. Turime 4b«» 
2 galionų tikro, šviežio, lie- * » 

pų žiedų medaus.

Unijistas.

New Britain, Conn

WORCESTER, MASS.
TDA 13 kp. mėnesinis susirinkimas 

įvyks nedelioj, 13 d. sausio, 10:30 
vai. ryto, 29 Endicott St., svetainėje, 
visi nariai dalyvaukite, nes turim 
daug svarbių reikalų apkalhet. Yra 
vienas labai svarbus klausimas, “ar 
suvienyti lietuvių kuopą su anglų 
kuopa, kad padarius didesnį veiki
mą?” Šis klausimas svarbus ne vien 
tik nariams, bet ir pašaliniams drau
gams.

Fin. Sekr., D. Lukiene.
(8-9)

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltui Chapel Šermenim 
Parsamdo automobilius šer- 
menims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems 

Šaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė. 

Brooklyn, N* Y.

į Už Kvortą 75 centai*» 
t. Už Galioną $2.75 »*

Naudokite medų vietoje 
cukraus. Nelaukite pir-* » 
kimui medaus pakol ture-* » 
site šaltį. Naudokite mę-*» 

dų, kad neturėtumėt «» •
šalčio! « » •:

Tuojau kreipkitės šiuo antrašu: ’ *. <3’ K *
» < H H I C U r H k L

Li A 1 m V £■ j, į“ 
427 LORIMER STREET > » 

T BROOKLYN, N. Y. *»

nomis ir žmonoms uždraudžia1 
dalyvauti darbininkų organi
zacijose. žinoma, tai girtų su
fabrikuotas ir vykdytas šmeiž
tas. Išsipagirioję, atsiprašinė-' 
ja apšmeižtų draugų. Bet ma-( 
sese jau paskleista. Didžiuoja
si savo gudrumu, labui prūsei- pasižadu gauti naujų narių, 
kinės politikos.

To negana. Kanados Darb.' dento, P. Thompson©, praneš- 
Apsig. Lygos lietuvių skyriaus ta per “Laisvę, “ 
veikimas truputį susilpnėjo, kuopos i 
Draugai, matydami svarbą šios pas d. J. Gulbinus ant farmų' fašistinio 
organizacijos, sukoncentravo ir d. P. T. liepia atsivesti nau- 
jėgas jos gaivinime, čia tuo I jų narių. Gaila, kad taip nu 
klausimu vyksta eilė lavinimo
si susirinkimų. Darbininkai 
stoja nariais. Rūpinasi sustip
rinimu šios organizacijos. Pas 
suniekšėjusius prūseikinius or
ganizatorius organ izuojama 
šmeižtu ■ kampanijos prieš ak
tyvesnius draugus ir K.D.A.L 
organizaciją.

Sėkmingai vykstant šios or
ganizacijos susirinkimui, 7 d. 
gruodžio, ateina 
riai” gerai “įsidrąsinę” ir pa
siėmęs balso drąsesnysis rėžia 
spyčitį, būk Darb. Apsig. Lyga 
ginanti pas prostitutes areš
tuotuosius. Susirinkimui 
reikalavus įrodyti, įrodė viso 
labo, kad jo prūseikinė maši
na, alum patepta, taip diktuo
ja.

Neorganizuotiems, tas blo
gai sekasi. Kaip kada tenka 
ir nenorom už durų atsidurt 
su naujais “išradimais.”

' Nors jie visas jėgas tame 
darbe užkinko, bet kontr-revo- 
liucinis darbas nesiseka, šauk
smai apie biurokratus, diktato
rius, jų persekiotojus, darbi
ninkų nuo organizacinio darbo 
nenubąidys. Jų ruošiami šmeiž
tai prieš mūsų veiklesnius

Lynn, Mass
lai-

organizato-

pa-

“Tėvynėj, 14 gruodžio 
doj, K. Mereškevičius ir J. 
Arlauskas pavadino “Laisvės” 
korespondentą Unijistą šmeiži- 

. ku, kam jis aprašė p. Goni- 
! prausko dirbtuvės įvykius są- 

Mačiau kuopos korespon-'ryšyje su buvusiu odų darbi. 
.ninku streikų.

. . , . a<* nutilta j Tie du vyrukai nelabai se- 
susirinkimus laikyti ■ ; iš Lietuvos dar SmetOnos

_ ___  ~_ x jy________ i '
_ ___ j raugo pilni, atvažia
vę Amerikon žmonėms gyveni- 

i mą gadina. Kur Amerikos dar
bininkai kovojo už unijas per 
J šimtmečius, tai jūs kovojat 
prieš unijas ir prieš darbinin
kus, pasirašėt, kad būsit ištiki
mi to fabriko vergai iki mirties 
ir daugiau nestreikuosit (“Tė
vynėj” jiedu rašo, kad gavę 
“nuolatinį ‘injunction’ ”). Tie 
vyrukai Lietuvoj ėjo gimnazi
jas, o ką juos išmokino?—išti
kimai vergauti fabrikantui ir 
priešingus tokiam vergavimui 
pravardžiuoti, kaip padarė 
“Tėvynėj” apšaukdami Unįjis- 
tą šmeižiku ir prilygindami 
keturkojui. Bet “Tėvynes” 
skaitytojai darbininkai matė, 
kam priguli tas “keturkojo” 
vardas.

Rašo, kad fabrikas tik kelias 
savaites mažiau dirbęs, o da
bar ir vėl gerai dirbąs. Tas ne
tiesa. Dabar nedirba tiek dar
ko, kiek ramiu laiku dirbo. O 
kad' pas juos, kaip jiedu rašo, 
mažiau gaudami už tuzinus, 
daugiau uždirba, tai čia tikrai 
lietuviškai. Lietuvoj, jeigu ar
kliai drūti, jiem krauna, kiek 
gali, ir jie daugiau nuveža. O 
“civilizuotoj” Amerikoj to ne
gali su arkliais daryt. Paskir
tą kiek vežt: daugiau JcraĮUs į

tarta. Na, ir kaip ten tuos na-; 
rius atvesi? Juos turi atvežti.I 
Net ir d. korespondentą kas1 
nors turės nusivežti, nes per 
toli pėsčiam nueiti iš ten, kur 
jis gyvena, apie 8 mylias. Iš 
Forest City, kad ir arčiau į su
sirinkimų vietą, apie 2 ir pusę 
mylių, bet kur čia tau žmonės 
pėsti nueis?

T^iigi, draugai-gės, jeigu 
mes norėsim gauti naujų na
rių, turėsime laikyti kuopos 
susirinkimus mieste, o ne ant 
farmų dėlto, kad draugai far- 
meriai veik visi turi karus ar
ba trokus, o miesto žmones ar
ba ir tie, kuriuos manom gauti 
į mūsų organizaciją, karų ne
turi. Na, ir kaip jie galės taip 
toli į susirinkimus vaikščioti?

Mes, draugai, geriausia pa
darytume, jeigu paimtume 
svetainiukę čia, mieste, ir lai
kytume mūsų organizacijų su
sirinkimus taip, kaip SLA 2 
kuopa kad turi. Jie irgi turi 
daug 
krinu, 
ros ir 
O čia 
šiem metam apie $15.

J. K. ^Įayalinskienė

narių farmerių.. Aš ti- 
kad pasekmės būtų ge- 
veikimas būtų geresnis, 
renda nėra brangi, vi-

Trumpi Priminimai
Baigiant senus metus Vilijos 

choras turėjo parengimėlį. Į šį 
parengimėlį ir vėl daug hart- 
fordiečių atvyko su tikslu pa
remti chorą. Toks draugų atsi
lankymas į mūs organizacijų 
parengimus teikia mums daug 
paramos. Ačiū jum, draugai, 
už tai. Beje, šiuo kartu buvo 
dikta grupė ir waterburieciu. 
Del vakarėlio aukojo po keik- 
są šios draugės: Kairiukštienė, 
Remeitienė ir Malinauskienė. 
Jom irgi didelė už tai padėka.

Vakarieniaujant pirmininkas 
priminė svarbą Bedarbių Kon
greso, kuris jau įvyko sausio 
5-6-7 dienom. Tad dalyviai 
sumetė $4.0,6 pasiuntimui į jį 
delegatų. ALDLD 27 kuopa 
irgi dadėjo du dol., tai nuo 
lietuvių darbininkų susidarė 
virš šeši doleriai tam svarbiam 
tikslui.

Tą patį vakarą ir kitos srio- 
vės turėjo parengimus, tai ka
talikai ir sandariečiai. Sanda- 
riečiai, vieton pakalbėjimo a- 
pie bedarbių reikalus, jie su 
kumštimis šluostė dulkes nuo 
akių ir ausų iki net svetainės 
langai pradėjo sproginėti. Tai 
visgi atsižymėjimas. Katalikai 
taipo pat “užmiršo” apie dar
bininkų reikalus kalbėti, nes 
prabaščius dar sotus.

Yra rengiama prakalbos 
sausio 13 d., 5 vai. vakare, 
Norden Bangelow Svetainėj, 
Norden St. Kalbės nesenai su
grįžus iš Sovietų Sąjungos mo
teris, Dr. E. Peirson, iš Crom
well, Conn. Ji aiškins apie So
vietų tvarką ir rodys paveiks
lus. Patartina prakalbose daly
vauti, nes ji gerai kalba.-

Vilijos choras rengia teatrų 
vasario 10 d., po pietų, Darb. 
Svetainėj. Dramos grupė iš 
Waterbury atvyks sųlošĮi 
“Žentai iš Amerikos” veikalą. 
Pas mus senai buvo lošta juo
kingas perstatymas, o dauge
lis tokitj veikalų pageidauja. 
Tad §įųo kart bųę progą* norin- 
tiem juoko pasijuoįkti.

_____ Tykusi?.

SCRANTON, PA.
ALDLD 39 kp. susirinkimas įvyks 

sekmadienį 13 d. sausio, 2 vai. po 
pietų, Darbininktj Centre, 416 Lacka
wanna Ave. Draugai1 ir drauges Visi 
atsilankykite užsimokėkite savo duok
les, ir atsiimkite literatūrą.' Taipgi 

ir daugiau svarbių reikalų.
Sekr., Klevinskas.

(8-9)
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bus

REIKALINGA
REIKALINGA moteris, kuri 

prižiūrėt stubą ir pagamint valgį 
del trijų ypatų, mažų vaikų nėra. 
Su mokesčia, tai ypatiškai susitaiky- 
sim. Meldžiu atsišaukti šiuo antra
šu: F. Kaulakis, 19 Neil St., Marl
boro,

galėtų

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

Mass.
(8-10)

MONTELLO, MASS.
TDA kuopos svarbus susirinkimas 

įvyks 13 d. sausio, 7:30 vai. vakare. 
Turim daug svarbių reikalų apkal- 
bėt, taipgi yra svarbus laiškas iš 
centro, ir reikės valdyba del 1935 me
tų išrinkti.

Org., K. Ustupas.

WORCESTER, MASS.
Priešfašistinis Komitetas rengia 

kepurių šokius sausio (Jan.) 12, 
1935, 7 vai. vakaro, 29 Endicott St. 
Visus kovotojus prieš fašizmą ir 
šiaip draugus ir drauges kviečia,

Komitetas.
(7-9)

PHILADELPHIA, PA.
Visų darbininkiškų organizacijų 

susirinkimas įvyks sekmadienj, 13 d. 
sausio, 2 vai. po pietų, 995 N. 5th 
St. Bus labai svarbus susirinkimas, 
nes bus išduota raportai “Laisves” 
naudai rengto koncerto ir vakarienes, 
revizijos komisija iš pereito “L.” 
naudai pikniko ir sugrįžusių iš Wash- 
ingtono, D. C. Taipgi bus daromi 
planai ir sekančiam “L.” naudai pik
niko. Ten pat viena valanda anks
čiau bus visų komisijų susirinkimas. 
Šiame susirinkime dalyvaus ir drg. 
Buknys, iš “Laisves”.

A. Ramanauskas.

DETROIT, MICH*
Suvienyto fronto komitetas rengia 

svarbias prakalbas prieš karą ir fa
šizmą, penktadienio vakare, 11 d. 
sausio, 8 vai., virš Rusų Restauran- 
to, 9219 Russell St. Visi darbininkai 
dalyvaukite, drg. Baronas turi daug 
svarbių dalykų mums pasakyti, po 
prakalbų bus diskusijos.

Komitetas.

READING, PA.
ALDLD 143 kp. rengia puikų balių, 

kuris įvyks šeštadienį, 12 d. sausio, 
7:30 vai. vakare, Catholic Lits. Hali, 
126 N. 10th St. Turėsim skanių val
gių ir gėrimų, bus šokiai prie geros 
orkestros. Kviečiam visus skaitlin
gai atsilankyti ir linksmai laiką 
praleist.

Rengėjai.
. u_. .... (7-8)

HYMAN BERGER,
SAVININKAS 

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

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.

SVIESKITE SAVO

VAIKUS "JAUNIMAI
UŽRAŠYKITE JIEMS

DARBININKU LAIKRAŠČIUS
Geriausias Vaikų žurnalas
Visoje Amerikoje! Pilnas

Paveikslų, Apysakų
Galvasukių

Mėnesinis 
* 24 PuslapiV

n^^l^^^^^^^Prenumerata—50c. Metams 
Antrašas:

Pioneer”—50 E. 13th St., New York

Jaunų Darbininkų Dvisavaitinis 
Laikraštis—Pilnas žinių iš Jaunimo 
Kovų už Geresnį Gyvenimą— 
Prieš Karą ir Fašizmą
Prenumerata:
$1.00
Metams UŽRAŠYKITE

SAVO JAUNUOLIAMS :
A"trašas: 1

YOUNG WORKER |
Box 28, Sta. D.—New York City
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Mano Atsiminimai iš 
Kūdikystės Dienų 

=EUGENIJUS GORDON
(Tąsa)

Pagyvenus mums Georgia valstijos už
giriuos, mes, vaikai, patapom beveik lau
kiniais ir praradome visokią įtaką, įgau
tą mieste; mes buvom kai tie kiškiai, ku
riuos mes medžiodavom sekmadienių po
piečiais. Kadangi mūsų žemė buvo pla
ti, tai retai kada mums prisieidavo su
sitikti su mūsų baltveidžių kaimynų vai
kais. Bet tais retais atsitikimais, kuo
met mes susitikdavom, suradau, kad ši
tie baltieji vaikai buvo tiek pat draugiš
ki, kaip kadaise New Orleans mieste bal
tieji vaikai, su kuriais teko man žaisti. 
Pradėjau suprasti, kad kol senesnieji šitų 
vaikų neišmokino neapkęsti mus, pasta
rieji buvo žmoniški ir pilni meilės; bet 
kuomet vyresnieji pradėdavo bausti juos 
del to, kad žaidžia su “nigeriais”, jie pa
tapo mūsų priešai ir užpuolingi.

Mes pradėjome lankyti medinę mokyk
lą, esančią prie vyriausio vieškelio, apie 
pusantros mylios atstume nuo mūsų na
mų. Šičia prasidėjo mūsų susitikimas su 
baltais vaikais. Mes sutikdavom juos ke
lyj į “baltą” mokyklą, kuri tiksliai buvo 
pastatyta priešingoj nuo mūsų mokyklos 
pusėje. Atsimenu, kuomet pirmu kartu 
mes susitikome, tai nekaltai ir įdomiai 
žiūrėjome vieni į kitus, lyg ir nusistebė
ję. Bet keliom dienom vėliau susiti
kus, mes juokėmės, ir greitai, neju
čiomis, mes pradėjom kalbėti apie 
mūsų uždavinius, mokytojus, žiūrėdavom 
vieni į kitų knygas ir vadindavom kiti 
kitus “Gene,” ir “Ann,” “Ernst” ir 
“Bobby.”

Vieną rytą, išdidžiai ir karžygiškai pil
dydamas tūlos gražios geltonplaukės 
mergaitės, dukters pasiturinčio mūsų 
kaimyno, prašymą padėti jai išrišti al
gebros uždavinius, pamačiau kelyje mano 
tėvuką greitai atjojantį linkui mūs. Jau
noji rhergelė—jinai buvo apie dešimts 
metų amžiaus—į tai nekreipė jokios do
mės, kaip mes nekreipiam domės į pava
sario vabalų byzgimą, tačiaus aš tirpau 
baimėje. Niekas daugiau nežinojo, kaip 
mano broliai ir aš, kad tuomi aš sulau
žiau pamatinį genties įstatymą.

Mano tėvukas smarkiai jojo artyn 
mūs. Mūsų nauji prieteliai nesmagiai 
žiūrėjo, galvodami, kas čia galėtų būti. 
Jie stebėjo tai tėvuką, tai mus, tai vėl 
tėvuką.

Tėvukas pažvelgė į juos neišpasakytu 
piktumu. Kaip bematant, teroras užė
mė jų susidomėjimo vietas ir jie grįžo, 
ėjo atgal; jie greit skubėjo, kartkarčiais 
atgrįždami atgal, tarytum norėdami pa
matyti besiartinančią tragediją. Pasili
kęs su mumis vienais, tėvukas prašne
ko, balsu, kuris suvarstė mus:

—Kad jus galas pagrobtų! Aš sakiau 
jums nešnekėti su šitais baltais jaunuo
liais. Ką jūs darote? Ar norite būti nu- 
linčiųotais? Norite būti sudegintais ant 
laužo? Eikit į mokyklą! Jei kada nors 
taip pamatysiu, nulupsiu gyviems kailį!

Prisipažinsiu, aš daug labiau bijojau 
būti sudegintu per baltuosius, negu būti 
mano tėvuko “gyvas nuluptas.” Tiesa, 
mano brolis ir aš nujautėme, kad senis 
perdaug dalykus perdeda, bet mes ge
rokai supratome Georgios balto žmogaus 
jautrumą ir šiurkštumą.

Galvojau, ką pasakys mano tėvas, kuo
met jis sužinos apie tai iš tėvuko. Visą 
dieną apie tai mąsčiau. Sunku buvo su
prasti, kodėl kas nors turėtų prieštarau
ti, nekalbant jau apie sudeginimą, tiktai 
todėl, kad mes prieteliškai kalbamės į 
grupę vaikų, to paties amžiaus, kaip ir 
mes.

Sekantį rytą mes nežinojome nei ką 
daryti. Gavę įsakymą nesikalbėti su 
jais, mes nežinojome, kaip jiems išaiš
kinti delei pakeitimo mūsų nusistatymo 
linkui jų. Bet jie mus išgelbėjo iš to ne
malonumo. Taip greit, kaip greit jie 
mus susitiko, jie sveikino mus. Kaip ir 
pirmiau būdavo, mergaitė pirmoji pra
dėjo kalbėti savo grupės vardu. Jinai be 
jokių dvejojimų, atkišusi savo mažą rau

svą pirštuką į mano nosį, reikalavo:
—Už ką tavo tėvukas jus barė vakar?

Aš stenėjau, abejojau, dvilinkojausi. 
Pasakiau jai, kas jis yra ir ką jis mums 
ištikrųjų sakė. Josios draugai tuo' buvo 
giliai sujaudinti, daugiau, negu jinai. 
Josios atsakymas buvo greitas ir ryškus:

—Namanau, kad jie tą tau darytų. Aš 
pasakyčiau jiems, kad jūs mūs neužga- 
vote ir nieko blogo nepadarėte.

Nepaisant to visko, aš maniau, kad 
daug geriau bus, jei mūsų niekas nesu
gaus draugystėje ir todėl, darydami vi
sokius kvailus išsisukinėjimus, būk mes 
pavėluosią į mokyklą, jei neskubėsime, 
aš palikau juos ir bėgau podraug su ma
no broliais ir seserim, kurie stovėjo ne
toli nuo mūsų.

Negaliu pamiršti to pykčio, kuris pa
sirodė josios akyse ir josios balso, kuriuo 
jinai mane vaišino: “Bailys! Mano mo
tina sakė, kad visi nigeriai yra bailiai!”

Nežinau kodėl, bet aš neturėjau linkui 
jos jokio piktumo. Tasai greitas, spon
taniškas jos man atkirtimas parodė, tar
si žaibu, tą neapykantos sieną, kuri stovi 
tarpe josios žmonių ir mano. Kažin 
kaip aš del to kaltinau josios motiną ir 
tėvą, josios vyresnius brolius ir seseris, 
josios dėdes, tetas ir pusbrolius, josios 
prietelius ir kaimynus, ir kiekvieną vy
riškį ir moteriškę, kurie didžiavosi balta 
skūra, delei tos sienos stovėjimo tarpe. 
Tiktai metams praslinkus, sužinojau, 
kaip nenaturališka ir kvaila tai buvo; 
suradau, kaip pereinama toji siena bu
vo; kuomet pamačiau tai, ne kaipo sie
ną, bet tiktai, kaipo iliuzijų sieną; iliuzi
ją, sudarytą iš psychologijų juodų ir bal
tų vieninteliu tikslu palaikymo jų atski
rtų. Bet minėtą dieną, būdamas mokyk
loje, tikrai jaučiau, kad mano motina 
buvo teisinga savo mokyme apie “baltus 
žmones”; būk jie visi “panašūs” ir visi 
neteisingi ir neapkenčiami, kaip barš
kančios gyvatės.

Mano tėvas niekuomet man neprisimi
nė to įvykio, nors aš buvau tikras, kad 
tėvukas jam tai sakė. "Mano tėvo drąsa 
ir išmintis visuomet man buvo šventu 
daiktu.

III.
Į Kalėdas Georgijos baltieji ir juodieji 

žiūrėjo, kaipo į dieną, kurią žudymas 
buvo sportas. Niekas nebijojo būti už
pultu kokio nors riestanosio šerifo, ne- 
bena negras, delei kokios nors priežas
ties, užpultų baltąjį ir jį užmuštų. To
kiam atsitikime, aišku, baltieji turėtų 
smagumo panaudoti Kalėdų ugnis nau
dingam tikslui. Aš tai patyriau taip 
greit, kaip greit pradėjau suprasti pap
rasčiausius Georgia gyvenimo faktus.

Tūlą Kalėdų rytą jie pasiuntė mane į 
Hawkinsville miestelį nupirkti kiek sal
dainių ir dirbtinių ugnių (fireworks). 
Važj^vau greitu arkliu, įkinkytu raudo
nais tekiniais vežimėliu. Mano aštuonių 
metų amžiaus sesutė troško važiuoti po
draug su manim. Aš tuomet buvau pen
kiolikos metų amžiaus. Mes buvom la
bai linksmi...

Hartforde, kaimelyj, išmėtytais budin- 
kais, per kurį mes turėjome pervažiuoti 
pirm, negu pasiekėme tiltą, vedantį į 
Hawkinsville, skersai kelio važiavo pora 
mulų baltas plonas vaikinas, kas priver
tė mus pasitraukti atgal. Aš greitai pra
dėjau trauktis atgal. Be jokio išsisuki
nėjimo bardamas jį, aš klausiau, kodėl 
jis taip daro.

Aš buvau jaunas ir paveldėjęs iš savo 
tėvo “drąsą” ir ūpą (o gal jo neatsargią 
drąsą). Juk tai buvo Kalėdos. Aš va
žiavau greitu ir gražiu arkliu. Veikiau
siai del to aš ir’pamiršau, kas aš esu ir 
kur esu!

Greit man tas buvo pabrėžta. Tūlą 
laiką, nustebęs “nigerio” negirdėta drą
sa, jaunasis baltveidis sulaikė savo mu
lus taip ūmai, kad šie beveik atsisėdo.

(Daugiau bus)

Pittsburgh®, ir Apielinkes Žinios
• -.... I

Svarbūs Parengimai
Sekmadienį, sausio 12, (?) 

Žydų Darb. Kliubę,; 1532 Cen
ter Ave., rengiama bankietas 
Darbininkų Mokyklos ir Kny
gyno naudai. Bus puikus pro
gramas. Tikietus galima įsi
gyti D a r b i n i n kų Knygyne, 
1638 Fifth Ave.

Sekmadienį, sausio 13, Lie
tuvių Darb. Kliube, 1335 Med
ley St., rengiama prelekcija 
apie Leniną ir leninizmą. Pra
džia 2 vai. po pietų. Vakare 
bus draugiškas vakarėlis su 
gražiais šokiais. Lietuvių Biu
ras kviečia visus kaip į prelek
cija, taip ir į vakarėlį. Įžanga 
veltui.

N. S. Pittsburgh, Pa
ALDLD 87 kuopa gavo atsi

šaukimą nuo Lietuvos politinių

kalinių, kad juos pagėlbėtume 
kokiu nors būdu. Tai mes, 87 
kp. nariai, susirinkime, nuta
rėm surengti “card party.” Iš- 
rinkom komisiją iš šių draugių : 
Česnienės, Armalienės, A. Nor
kienės ir Jablonskienės. Tai 
šios draugės ir atliko savo už
duotį. Gruodžio 22 d. buvo 
toji “party” ir atliko keli do
leriai del politinių kalinių.

Gruodžio 30 d. įvyko 87 kp. 
susirinkimas. Susirinkimas pa
vedė toms narėms paskirstyti 
tuos pinigus, ką jos uždirbo 
per parengimą. Jbs paskirštė 
šiaip: $5 Lietuvos politiniams 
kaliniams, $5 Pittsburgh!) po), 
kaliniam ir $3.12 Scottsboro 
jaunuoliams ir Hėrhdon. Gar
bė toms draugėmis už pasidar
bavimą. Tai vienos iš darbš
čiausių moterų. Ką jos apsi
ima, tai visada laimi. Pinigai 
išsiuntinėti, kur priklauso.

A. Simonaitis.

Chicagos Lietuvių 47 Organizacijos 
Už Visuotinų Lietuvių Suvažiavimų

Binghamton, N. Y
Sausio (Jan.) 11, pėtnyčioj, 

International Workers Order 
rengia krutamas paveikslus, 
Sovietų Sąjungoj pagamintus, 
“Kelias į Gyvenimą” (Road To 
Life). Bus kalbantis, šio ju- 
džio nėra reikalo reklamuoti, 
jis pats už save kalba. Persta
tymas įvyks Masonic Temple, 
Main ir Murray Sts., 8 vai. va
karo. Įžanga 35c. Pelnas ski
riamas Kompartijai.

Saus. 15, utarninke, Friends 
of Soviet Union rengia prakal
bas. Kalbėtojum bus Stanis
law Victor Modjeski, tik su
grįžęs iš Sovietų Sąjungos, kur 
jisai buvo delegatu lapkričio 
7 Rusijos Revoliucijos paminė
jime. Draugas Modjeski yra 
Socialistų Partijos narys ir yra 
buvęs kandidatu į Lieutenant 
Governor Rhode Island valsti
joj, ant socialistų tikieto, per
eituose rinkimuose. Draugas 
Modjeski buvo narys streiko 
komiteto _____  ______
streike Rhode Island. Lietuviai į valdybos 
darbininkai nepraleiskite šios 
progos išgirsti d. Modjeskį ir 
jo raportą iš vėliausių Sovietų 
Sąjungos įvykių.

Pradžia 8 vai. vakaro. Lie-

Rezoliucija Užgyrhpui šau
kiamo Lietuvių Suvažiavimo

Prieš Karą ir Fašizmą

Vis drąsiau kelia galvą fa
šistinis elementas ir Jungtinėse 
Valstijose? Tai galima kuo 
aiškiausia matyti ir iš duotų 
pranešimų atsitarnavusio ge
nerolo Butler, kurį tūli Wall- 
stryčio magnatai kvietė* organi
zuoti 500,000 kareivių armiją 
ir maršuoti į Washingtoha, 
kad įsteigti fašistinę diktatūrą.

Didžiųjų streikų metu bur
žuazijos organizuotos gaujos 
atvirai puolė darbininkus. Pa
skutinius kelis mėnesius fašis
tinė propaganda užpildo visus 
Hearsto laikraščius. Nors tie
sioginiai nekalba apie fašisti
nės diktatūros įsteigimą," bet 
prie to rengiasi. -

Tas pats ii’ su karo pavo
jum. Santikiai tarp įvairių 
šalių labai įtempti. Besiarti
nant prie Sa'ar plebiscito, padė
tis tarp Francijos ir Vokieti
jos dar labiau pablogėjo. Iš 
kitos pusės, Vokietijos ir Lie
tuvos trynimasis už Klaipėdos

lietuvių 47 organizacijų 74 de
legatai, atstovaujanti 7,000 na
rių, laikytoj konferencijoj, 
gruodžio 30 d., 1934 m., Lie
tuvių Auditorijoj, 3133 S. Hal- 
sted St., Chicago, 111., užgiria- 
me šaukiamą Lietuvių Suvažia
vimą prieš Karą ir Fašizmą, 
kaipo vieną priemonių kovai 
prieš karą ir fašizmą.

Rezoliucijų Komisija:
J. Skeberdytė,

U. Grigienė,
J. Paltanavičius, 

P. Waskis*

Riaušes CCC Stovykloj ! -
WEST ORANGE, N. J.— 

125 jaunuoliai pašalpinių 
darbų stovykloj sukėlė riau- 
,šes prieš jų varymą gulti; 
peranksti. Karįnis teismas v 
nusprendė keturioliką jų iš* 
mesti iš stovyklos.

I

mėnesių rengt “open forum” 
toj pačioj vietoj ir tuo pačiu 
laiku. Kalbėtojais būna vieti
niai ir iš kitų miestų. Apkalba
ma ir diskusuojama įvairios ___  ________
temos šių dienų klausimais iš kraštą bile dieną gali pavirsti 
politiško ir ekonomiško apsi
reiškimo.

Lietuviai darbininkai yra 
kviečiami skaitlingiau atsilan
kyti į šiuos parengimus.

Sausio 20 “open forum” ne
bus, nes yra rengiamas Lenin 
Memorial. Vėliau “open fo
rum” bus, kaip ir visuomet, 
kas nedėldienio vakarą, Cent
ral Labor Union Hali, State 
St., ant antrų lubų.

Binghamtono Reporteris.

konfliktu.
Į smulkmenas gilintis imtų 

per ilgai laiko. Pavojų gali 
matyti kiekvienas ir kas dieną. 
Tą pavojų fašizmas dar la
biau paaštrina. Todelgi nuta
riame :

Wilkes Barre, Pa
Kuopų Narių Atydai

ALDLD 43 kuopos mėnesi
nis susirinkimas įvyks 13 d. 
sausio, 10 vai. ryto, Darbinin
kų Centre, 325 E. Market St. 
Visi draugai ir draugės nepa
mirškit dalyvauti šiame susi-

Mes, Chichgos lietuvių or
ganizacijų. delegatai, laikytoj 
socialės apdraudos konferen
cijoj, matydami, kad fašizmas 
įsigalėjęs Vokietijoj atėmė iš 
žmonių ten buvusią nors ir 
menką socialę apdraudą, ir 
taip pat matydami, kaip įvai
rios kapitalistinės šalys išlei
džia net milionuę dolerių ren- 
gimuisi prie karo, bet labai 
mažai duoda arba visai neduo
da socialės apdraudos reika
lam pinigų, tai mes, Chicagos

23 Žuvo ant Gelžkelio
Ties Torbino stočia, 130 

mylių nuo Leningrado, vie
nam ekspresiniui traukiniui 
atsimušus į kitą, liko Už
mušta bei sudegė 23 žmones. 
Keli vyresnieji traukinio 
tarnautojai yra kaltintini 
už skubų pravažiavimą pro 
signalą.

Gubern. Lehmano Turtai
New Yorko valstijos gu

bernatorius Lehman ne kar
tą garsinasi, kad jis esąs 
“biednų žmonių draugas.” 
Bet, pagal 1934 ni. gruodžio
31* d. raportą, Lehmano . 
Korporacija turi $60,237,000 
gryno turto ir varo Wall 
Stryte biznį su serais di
džiųjų monopolijų ir trUstų. 
O ‘ iš - ko Lehman peluosi, 
tam jis ir tarnauja.

pereitam tekstilės' Enkime. Bus rinkimai kuopos 
111 ;, nes likosi atidėti 

' pereitą susirinkiipą. Taipgi 
yra daug svarbią Reikalų, ku-
riuos apsvarstę turėsim gyve- 
niman vykdyti del draugijos ir 
mūs pačių labo. Atsiveskite ir

tuvių svetainėj. Įžanga dykai. naujlJ llari,i P^yti.

Sausio 18, pėtnyčioj, Ukrai-1. ^DS 7 ku°P°s susirinkimas 
nų IWO rengia teatrą. Suvai- l^ks 2 Vakv P° P>etų, po tuo 

' • “American Pa^im antrašu ir tą pat dieną, 
At 3 o’clock”. kaiP ALDLD ku°P°s-

dins porą veikalų:
Workers” ir 
Perstatymas įvyks Lietuvių 
svetainėj, 7:30 vai. vakaro.)

Visi nariai, nauja ir sena 
■kuopos valdyba pribūkit į su- 

Lietuviai’ darbininkai kviečia-lsirinki.mą' tur6sime
pradžia naujų metų isspręsti 

darbi- dau£ nauJU reikalų, kurie riša- 
si su draugijos reikalais.

43 Kp. Sekr. ir 7 Kp. Qrg.,

mi atsilankyti ir paremti savo 
atsilankymu ukrainus <------
ninkus.

Sausio 20, nedėldienį, Ko
munistų Partija rengia Lenin 
Memorial. Bus puiki progra
ma, kurią atliks YCL, persta- 
tydami trumpą vaizdelį. Taip
gi bus dainų ir muzikos ka- 
valkų. Kalbėtoju bus Fred 
Biedenkapp, Bat Halstead ir 
kiti. Bus Lietuvių svetainėje. 
Įžanga iš anksto perkant tikie- 
tą 10 c., prie durų 15 c. Pra
sidės 7 :30 vai. vakaro. Lietu
viai darbininkai nepraleiskite 
šios progos.

Sausio 25, pėtnyčioj, ^Yušros 
Choras rengia vakarienę, kuri 
bus Lietuvių svetainėj. Įžan
ga tiktai 50 ę. Gera muzika 
dėl šokių. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti, kur užtikri
name, praleisite laiką labai 
linksmai prie gardžių valgių, 
saldžių gėrimų ir smagios mu
zikos. Prasidės 7 vai. vakaro.

Per pastaruosius porą mė
nesių Binghamton Workers 
Educational Club rengia 
“open forum” kas hedėldienio 
vakarą, kuris būdavo Cehtral 
Labor Hall, State St. Dabar 
virš minėtas kliubas išdirbo 
planus del ateinančių trijų

Cleveland, Ohio
Svarbus Pranešimas

Mažų NaAių Savininkų 41 
kuopos yra rengiamas koncer
tas nedėlioję, sausio (Jan.) 
13 d., 1935, Lietuvių svetainėj, 
6835 Superior Ave. Pradžia 5 
valandą vakaro.

Bus graži programa. Dai
nuos Lyros Choras, d. Kras- 
nickas ir daugiau gerų daini
ninkų. Malonėkite pirkt ti
kietus iš anksto, tik 25 c. Prie 
durų bus 30c. Po koncerto bus 
ir šokiai, taipgi gera vakarie
nė, nes parinktos geros gas- 
padinės, dd. Nemurienė ir Lut- 
kuvienė. Prašome visus atsi
lankyti.

M. N. Sav. Korespondente.

GARFIELD, N. J.—šeši 
ginkluoti plėšikai paliepė 
Sugulti ant pilvų šešiems Į 
Trust Kompanijos banko 
tarnautojams ir vienam de- 
pozitoriui; pasigrobė $5,600 [ 
ir pabėgo, į

I

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

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

8701 JOS CAMPAU AYR, DETROIT, MICH.

čia

&

JUOZAS
KAVALIAUSKAS
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone*—Main 1417

i.



Beštas Puslapis
K—

NEW YORKO IR APIEDNKES ŽINIOS
Žinios iš Hauptmanno Teismo Šį Vakarą Įvyksta Labai 

Svarbūs Debatai Brooklyn
bai pigiai.

Dar daugiau, tą dieną atsi

Pele phone: Evergreen 7-0072

DIL I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiy ir Gerklės
)F(SO VALANDOS:

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgia
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi

Gaminami Lietuvišku
Sykį Atsilankę Persitikrinsit

PABANDYKITE!

kad Lindberghų vaiką 
gė ne kas kitas, kaip 
Lindberghų žmonės 
kia jo tvirtuma: Bruno Haupt
mann, Lindberghų pinigus, ku
riuos pas jį rado, gavo nuo 
Fisher, savo draugo, kuris nu
važiavo Vokietijon ir ten nuo 
džiovos mirė. Reiškia, Haupt
mannas nekaltas. Antra, Lind- 
bergho uošvio Morrowo tar
naitė Violet Sharpe turėjo 
daug vaikinų, po klausinėjimų 
ji nusižudė. > Trečia, buvęs 
Lindberghų tarnas O. Whate
ley, kuris metai po vaiko pavo
gimo mirė, tuom laiku buvo 
namie, jis gerai buvo susidrau-' 
gavęs su šuniu, kuris saugojo' 
vaiką ir todėl galėjo ’___ t
kam paduoti. Ketvirta, Reilly 'I1’™# Pl; ir 15th St. 
su visu smarkumu puola ant gynimo rei-
Betty Gow, norėdamas ją pa
daryti iš vyriausio valdžios liu
dininko nariu vaiko vagių, . . . .---- . _ —
įrodydamas, kad ji smarkiai .sekmmgesniam darbininkų su-jiyn, n. y. 
draugavus su jūreiviu John- 
sonu ir eile kitų, važinėjus po 
viešbučius, karčiamas ir tt. Tą 
pat vakarą kalbėjusi su John-i 
šonu per telefoną, valandoje 
vaiko pavogimo buvo nuėjus, 
pas Whateley moterį. Reilly! 
priminė net du jos brolius, ku
rie gyvena. Škotijoje, kad jie 
būk buvo iš Škotijos išvažiavę 
ir labiausiai ją supainiojo su 
tuom “thumbguard,” kurį ga-i . . . ,
Įėjo policininkai surasti, kurie isnJstl 1 konferenciją, 
aplinkui visus bušius išlandžio-' .
jo, o vienok tik Betty Gow su- : Lemno-Liebknechto - Luksen-
k?emetą prietaisą Lindberghų,burgo Paminėjimo Didelės

Taigi Hauptmanno advoka- į Prakalbos 
tas, pasiremdamas ant tų mir- Jaunųjų Komunistų Lyga 
čių ir visos eilės davinių, ma- rengia prakalbas paminėjimui 
no įrodyti, kad B. Hauptmann Lenino - Liebkpechtp -Luksen- 
ne tiktai nepavogė tą vaiką, 
bet visai nekaltas ir tame, kad 
pas jį rado virš $15,000 Lind
berghų pinigų, nes tuos pinigus 
pas jį paliko Fisher, kuris vė
liau mirė ir Hauptmannas juos 
naudojo.

Šį ilgesnį aprašymą padavėm 
todėl, kad kiek arčiau supa
žindinus mūsų skaitytojus su 
ta byla.

New Jersey valstija prieš 
Hauptmanną turi desėtkus ap
kaltinimų, kaip tai, būk jį ten 
matė kokis farmerys, kada jis 
važiavo netoli Lindberghų na
mo ir vežėsi kopėčias, kad tos 
kopėčios, kurias rado prie 
Lindberghų lango, padarytos iš 
tokio pat medžio, kokio rado 
pas Hauptmanną, kad vinys 
tokios pat, darbo forma ta pa
ti, kokią naudojo Hauptman
nas, kad pas jį atrado vokiš- 
kai-amerikonišką žodyną, ku
riame sumarkiuoti tie žodžiai, 
kurie buvo parašyti reikalau
jant išpirkimo už vaiką pini
gų, kad Hauptmanno rankos 
raštas supuola, kaip tik su tų 
laiškų rašto-formomis, kad pas 
jprastas New Jersey žemlapis, 
ant kurio atžymėta Lindberghų 
namas, keliai, ir visa eilė kitų 
apkaltinimų.'

Vienaip ar kitaip, bet ši by- 
! 1a Npw .Tersev valstijos nilie-

Jau antra savaitė Fleming
ton©, N. J., eina teismas Bru
no Richardo Hauptmanno, ku
rį areštavo New Yorke ir pas 
kurį rado virš $15,000 Lind- 
berghų pinigų, kuriais jie su
mokėjo $50,000 vaiko vagims, 
norėdami atgauti pavogtą savo 
sūnų.

New Jersey valstijos virši
ninkai priešakyje su prokuro
ru Wilentz nori įrodyti, kad 
Hauptmannas pavogė Lind- 
berghų vaiką, išgavo tuos pini
gus ir vėliau vaiką nužudė.

Vienaip ar kitaip, ši byla tu
ri nemažos reikšmės. Ji geriau
siai parodo kapitalistinės tvar
kos supuvimą. Juk tik tokio
je tvarkoje, kur tas gali visko 
{valias turėti, kas turi pakan
kamai pinigų ir kur visuome
nei neapeina iš kur jis tuos pi
nigus gavo, buvo pavogtas 
Lindberghų vaikas, nudėtas ir 
išgauta $50,000. Juk tik tais 
sumetimais ne vieną jau turčių 
buvo pavogę, kad už jį gavus 
pinigų.

Hauptmanno byloje štai ko
kių yra davinių. Lindberghų 
vaikas pavogtas 1 d. kovo, 
1932 metais, tarpe 9 ir 10 va
landos vakare. Jį išnešė iš jų 
namo Hopewell, N. J. Tuom 
kartu pas Lindberghus vaiko 
aukle buvo Betty Gow, dabar 
jau 30 metų merga. Ji tą vai
ką auklėjo. Ten pat patar
nautoju buvo Ollie Whąteley 
ir su savo žmona gyveno vir
šutiniuose kambariuose. Neto
limai kitame miestelyje Engle- 
woode gyveno turčiai Morrow*,’ 
Lindberghienės tėvai.

Hauptmann turi labai gabų 
advokatą Edwardą J. Reilly, 
kuris mano jį apginti. Betty 
Gow, tarnaitė, turėjo kelis jąųr 
nikius, kaip teisme pasirodė. 
Net ir tą pat vakarą jai tele- 
fonavo jūreivis Henry John
son, kuris vėliau buvo areštuo
tas, o dar vėliau paleistas ir 
dabar yra Norvegijoje, bet ir 
jam išakyta pribūti į teismą. 
Pati Betty Gow buvo išvykus 
j Škotija. Europon, bet dabar 
atvyko liudyti, nes jai New 
Jersey valstija moka $650 lė
šų už kelionę ir laiko sugaišti.

Tuojaus po to, kaip Lind
berghų vaikas buvo pavogtas, 
tad buvo klausinėta Morrowu 
tarnaitė Violet Sharpe, kuri po 
to greitai nusižudė. Už metų 
laiko ir buvęs Lindberghų pa
tarnautojas O- Whateley mirė. 
Betty Gow sako, kad ji nuo 8 
valandos vakaro veik iki 10 
buvo pas Whateley moterį. O. 
Whateley kur tai buvo name 
nuo 9 iki 10 valandos. Ten 
buvo ir didelis Lindberghų 
šuo. Vaikas buvo pavogtas 
pėr langą. Kodėl tas šuo ne
lojo ir kaip svetimi vagiai ži
nojo, kur yra tas vaikas?— 
statė Hauptmanno advokatas 
klausimą; Paskui dar vienas 
dalykas/kad kada per ilgą lai
ką policija aplinkui lakstė ir 
viską dabojo, tai už mėnesio 
laiko Betty Gow kieme rado; la New Jersey valstijos pilie- 
“thumbguard” (apsaugą, kadmiams nemažai atsieis pinigų, 
vaikas’nečiulptų savo pirštą),'nes ji bus ilga. Kapitalistinė 
kuris buvo ant vaiko rankos,'spauda užkimšta paveikslais, 
kada jį pavogė. Tas “thumb-1 aprašymais, mes gi norime mū- 
guard” yra nemažas ir dar su 
virve, kuria jį pririša prie ran
kos, kad vaikas nepamestų. 
Hauptmanno advokatas taip 
aštriai klausinėjo buvusią tar
naitę Betty Gow, kad ji net 
apalpo. Hauptmanno advoka
to rankose dar viena kazyrė, 
tai Fisher, kuris būk Haupt- 
mannui davęs tuos pinigus pa
dėti, o patsai išvažiavo savo 
gimtinėn Vokietijon ir ten mi
rė.

Taigi Hauptmanno advoka
tas Reilly jau sudarė . tvirtą 
tvirtumą Brupo Hauptmanno

pavo- 
artimi 

•Štai ko-
Ketvirtadienį, 10 d. sausio, 

7:30 vai. vakare, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliube, 80 
Union Ave., Brooklyn, įvyksta 
debatai temoje: “Ar bolševi
kai išpildė savo pažadus, pa
darytus prieš įsigalėjimą?” 
Už bolševikus kalbės Johnnie 
Orman, LDS Jaunuolių Nacio- 
nalio Komiteto sekretorius, 
prieš—debatuos sociali stas 
jaunuolis K. Michelsonas. At
eikite visi !»’<(<•

kričio metinė, konferencija, tai 
vakarėlyje dalyvaus ir svečių: 
ir tokiu būdu bus gera proga 
susieiti su apiėlinkės draugais 
ir draugėmis. Visi ii’ visos at
eikite.

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN

dienomis 
vakarais 417 Lorimėr Street, 

SAVININKAI J. P.
Brooklyn, N. Y.

“Laisves” Name 
MARčIUKAI

Sekmadienį Bus Ateivių
Gynimo Reikalu Konferencija

' Sekmadienį, ’ 13 ' d. sausio, 2 
vaiką va^ PO ' pietų, ■ Irving - Plaza, 

.. '' ' New

kalu konferencija. Visi ma- 
itome, kaip reakcija nuolatos 
ididėja. Viešpataujanti klasė m • • _

SUSIRINKIMAI
GREAT {NECK, N. Y.

• TDA 48 kp. susirinkimas įvyks pir
madienį, 14 d? sausio, 8; vai. vakare, 
Sabenko svetainėje. Visi nariai da
lyvaukite, nes iūs |abąi svarbus mi
tingas1, , delėgaĮai iš ‘ TDA dištrikto 
.konvencijos duos raportus, kurie bus 
svarbūs ne vieh’ tik nariams, bet ir 
visiems darbininkams. Todėl kvie
čiam visus dalyvauti.

Org., F. K.
. ‘ (8-9)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA Bar and Grill, ant 

kampo Flushing ir Irving Ave.
Parsiduoda pigiai, nes savininkas ser
ga. Greitai atsišaukite sekamai: j Harry Cohn, 44 Melrose St., Brook-

(8-10)mušimui skirsto juos į negrus! 
i ir baltus, čiagimius ir ateivius, I 
; nes taip jai parankiau sutrėks- roje biznio vietoje, yra ir alaus lais- 

Revoliuciniai niai, galima daryti geras pragyveni
mas, vieta apgyventa įvairiom tau
tom. Pardavimo priežastis savininko 
mirtis. Kaina bus prieinama, nes tu
rime būtinai parduoti. Tad kreipki
tės tuojau šiom antrašu: Mrs. Emma 
Neal, 67 Furman St., Brooklyn, N. Y.
BARBER SHOP ant pardavimo. Trys 

Koches (kėdės), gražus Storas, 
kambarys del gyvenimo. Apgyventa 
vidurinės klasės, daugiausia vokiečių, 
bet pusėtinai—lietuvių. Randa $25, 
su štymu. Geras biznis. Elderts Lane, 
Jamaica stoties. Barber Shop, 7424 
-—88th Road, Woodhaven, L. I.

(7-9)

■ ti darbininkus.
darbininkai iš savo pusės or
ganizuojasi, vienijasi, kad at- 

i mušus tuos kapitalistų puoli- 
1 mus. Šią konferenciją užgyrė 
Komunistų Partijos Antras Di- 
striktas. Visos darbininkų or- 

. ganizacijos privalo išrinkti 
I nors po vieną delegatą ir pa-

burg mirties. Jos įvyks sek
madienį, 13 d. sausio, 8 vai. 
vakare. New Star Casino, 
107th St. ir, Park Ave., New 
Yorke. ■ Bus geri kalbėtojai ir 
dalyvaus darbininkų dailės 
spėkos., Ateikite masiniai.

Lenino Minėjimo Mitingas
Komunistų Partijos Antras 

Distriktas rengia masinį susi
rinkimą Lenino mirties pami
nėjimui. Masinis susirinkimas 
įvyks pirmadienį, 21 d. sausio, 
8 vai. vakare, Madison Sq. 
Gardene, kur sutelpa , iki 30,- 
000 žmonių. Bus darbininkų 
chorai, teatralės grupės vai
dins trumpus vaizdelius, orga
nizacijos dalyvaus su savo rau
donomis vėliavomis^ Kalbės 
drg. E. Browder, James Ford 
ir kiti geri kalbėtojai. Visi 
rengkitės į šias prakalbas.

įvyks

Parsiduoda Lunchroom, labai ge-

NAMAI
n. Sieniniu 
Sv Laikrodžių 
įlY, Vedybinių

1st. (1892

HARMAN

Daimontai
Laikrodėliai

■■i Brangakmenai
Mes perkame seną auksą

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikią dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

apflryhimui ir ta tvirtuma pa-iwarkę, N. J. 
remta Ant numirėlių ir išvadų,

sų skaitytojams pateikti tik 
nekurtuos davinius, kad nebū
tų jiems reikalo skaityti viso
kias kapitalistų sensacijas 
tuom reikalu.

“Tamylos” Vaidintojų Žiniai
Pirmadienį, 14 d. sausio, 

“Laisvės” svetainėje,
“T a m y 1 o s” praktikos. Visi 
vaidintojai pribūkite, 
7:30 vai. vakare. Nesivėluoki- 
te, nes žinote, kad veikalas nė
ra trumpas, o reiks pereiti vi
sas. Turime prisirengti vaidi
nimui, 3-čią dieną vasario, Ne-

kaip

J. N.

ALDLD Antro Apskričio Bus 
Metinė Konferencija

Sekmadienį, 13 d. sausio, 10 
vai. ryto, “Laisvės” svetainėje, 
419 Lorimer St., Brooklyne, 
atsidarys metinė Amerikos Lie
tuvių Darbininkų .Literatures 
Draugijos Antro Apskričio 
konferencija. , Visęsi ' kuopos, 
kurios dar neišrinko delegatus, 
tai privalo tą greitai padaryti, 
o kurių jau išrinkti delegataį, 
tai visi laiku pribūti.

’ Į ‘ —t..... ...... * ‘ ' 'i----

Labai Geras Vakarėlis
Sekmadienį, 13 d. sausio, 7 

vai. vakare, “Laisvės” svetai
nėje, 419 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.? atsibus labai geras 
vakarėlis. Jį rengia Komunis
tų Partijos Lietuvių Frakcija. 
Šiame vakarėlyje bus skanaus 
maisto, tinkamo gėrimo. Bus 
ir koncertinė programa, ku
rios išpildyme dalyvaus ir Ai
do Choro Merginų, Ensemblis 
kuris visada labai gražiai pa- 
dainuoja, šokėjams, lietuviš 
kus ir ; amerikoniškus šokius 
grieš Anthony Balčiūnas or 
kėstla. Jžanga į vakarėlį bui 
tiktai 25 centai ypatai, tai la

MONTREAL - CANADA

J. M. ROSENFELD
. ADVOKATAS 
Kalba Lietuviškai

BEN GERSOVITZ
NOTARAS

20 St. James St. East 
Tel. HArboar 3424

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

Juozas Levanda 
(Levandauskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; 
tarnavimas kuo mandagiausias; u«i- 

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

■ PASIDABINKITE
Visi ir visos yra 'kviečiami atsilan
kyti į: šią naują (vietą, susipažinti ir 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas ;
100 UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.

pa
či a r-

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

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

Reikia Pirkti. Todėl Reikalinga Piniginių Aukų.
BAZARAS BUS TRIS DIENAS

Bazarui bus renkama dovanos. Prašome visų dienraščio 
rėmėjų, visų simpatikų revoliucinio judėjimo, ką tik 

išgalint paaukoti bazarui.

PENK PADIENĮ i BAZARAS BUS

22 VASA RIO (FEB.) ! “Laisvės” Svetainėje, 
; 419 LORIMER STREET

ŠEŠTADIENĮ BROOKLYN, N. Y.
23 VASARIO (FEB.) ! VISAIS VAKARAIS

SEKMADIĘNI BUS ŠOKIAI
24 VASARIO (FEB.) 

•
Įžanga 10 centų ypatai.

JAU GAUNAMA BAZARUI DOVANŲ
Drg. Margaret Buivydžiutė dovanojo mandeliną, vertės 

$20. Drg. žigaitis dovanojė dvi muftas (muffs), vertės 
$3. O drg. P. Berniunas pasižadėjo nupirkti kokių nors 
naujų ir įdomių Sovietų gaminių. Linksnia, kad drau
gai išahksto pradeda apdovanoti bazarą.

Augščiaii pasiro^žiusieįji su aukomis visi yra brooklynie- 
čiai. Laukiame žinių iš toliau.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
660 GRAND ST BROOKLYN, N. Y

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

*

š 
2

2
2
2
2
2

III’ | |OOO Atviri kojų skauduliai, Garankš- K||fll|| čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
• ' x I ' " matizmas, . Kelių Sustingimą^
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.
1 • ž t 1 *

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.
28 W. 89th SU Arti Central Park West, New York City

DR. L. A. BEHLA ’
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Dr. HERMAN MENDL0W1TZ
Praneša visuomenei, j’og jis atsidaro savo ofisą 

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue

BROOKLYN, N. Y.
i—---- ---------------

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS .

(Undertaker) •
Vedu šermenis ir palaidoju 
tinkamai ir už prienamą kainų

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

Sergančiu Vyru ir Motery 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 

X fo Nesveikumai;
I Nervų Ligos 

Chroniški Skau-
ĮJvl dūliai, Skilvio,

\ l ^arnų ir Mėšlą* 
VK, ' JBK / žamės Ligos, A* 

Xų///i / b e 1 n as Nusilpi-
mas, Nervų Įde- 
girnai ir Chronift-

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

rumų ir Čiepų IšmirkštimaL
Prieinamos Kainos

Sąlygos pagal jūsų išgalę
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

Įsisteigęs 25 metai
Tarp 4th Avė. ir Irving PI. | 

New York
Valandos—9 A. M. iki 8 Pį M.
O sekmadieniais 9 iki 4 P, M.




