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Tūlas George E. Sokolsky ši
taip išsireiškia: “Jokia darbi
ninkų grupė, su galima išimtimi 
komunistų, neturi aiškiai api-

KRISLAI
Tiktai Komunistai, v
Wilkes-Barre Choras.
John L. Lewis.
Sklokos Nariai Netiki,
Prūseika Streikuoja.

Rašo A. B.

brėžtos programos. Vidutinis, 
darbininkas nepaiso programos; 
jis tik nori dirbti ir valgyti 
prielankiausiose aplinkybėse.

“Komunistai vieni turi aiš
kiai išdirbtą ir neabejingą pro
gramą del darbo ir del visuo
menės. Tai programa, kad val
džia turi pavirsti į proletarinę 
diktatūrą; kad gaminimo ir pa- 
skaidymo įmones 
darbiniąkų atstovų sovietas, tai 
yra, patys' darbininkai. Iš 
marksistinio taškaregio, tas yra 
istorinė neišvengiamybė” (“The 
Atlantic Monthly”, Nov., 1934). /

Svarbus pono Sokolskio pri
pažinimas. Ištikrųjų, tik komu
nistai turi aiškią ir konkretę 
programą išrišimui šių dienų 
darbininkų klasės problemų ir? 
subudavojimui naujos 
ninės sistemos.

turi paimti į

visuome

Wilkes-Barre Aido 
šiuo tarpu sunkokai 
Keletas žmonių jam bando pa
kenkti. Tie draugai bei drau
gės elgiasi labai blogai. Jie 
mano, kad jie didvyrišką darbą 
atliks, jeigu apgriaus chorą. 
Turėtų pataisyti savo klaidą. 
Kelios jaunos merginos, kurios 

choro, turėtų tuojaus

Choras 
verčiasi.

reikalai buvo disku- 
mokykloje. Priėjome

išėjo iš 
sugrįžti.

Choro 
suojami
prie išvados, kad chorą reikia 
pastatyti ant kojų. Visos mū
sų organizacijos ir draugijos 
privalo sudaryti plačią choro 
palaikymo komisiją. Kuomet . 
choras padarys atsišaukimą, vi-1

Pirmas Lietuvių 
Darbininkų Dienraštis 

(First Lithuanian 
Workers’ Daily) 

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Francijos oficieriai peržiūrinėja pasportus Hitlerio priešų, bėgančių iš Saar krašto į Franciją. 
Jie bėga todėl, kad bijo kruvinų persekiojimų iš Hitlerio pusės. Tas kraštas, mat, sulig 
smurtiškų balsavimų ir pagal Tautij Lygos nutarimą bus pervestas Vokietijai kovo 1 dieną.

Kona. Partijos Vadas
Krumbein Įkalintas

1 Metams Ir Pusei

Plieno Darbininkai Vėl 
Rengiasi Streikui

PITTSBURGH, Pa. — Į 
apskričio konferenciją Plie
no, Cinos ir Geležies Dar
bininkų Unijos susirinko 
400 delegatų nuo 78 lokalu. 
Konferencijoj dalyvavo ir 
130 delegatų nuo Jungtinės 
Mainierių Unijos. Nutarta 
visur organizuot į unijas 
dar neorganizuotus darbi
ninkus.

Įvairūs ^darbininkai kal
bėtojai užreiškė, kad be vi
suotino streiko negalima

LIETUVOS ŽINIOS
Hitleriečių Tardymas del 

Jasučio Nužudymo
KAUNAS. — Desėtkai 

Klaipėdos hitlerininkų buvo 
teisme išklausinėti apie va
chmistro, šnipo Jasučio nu
žudymą. Fritzaš Wiegratz 

atsir kiti paliudijo, jog j 
Jasutis pirmiau buvo|| 
rininkas, bet nepasto1 
sykį prisideda prie Zasd 
zių šaikos, o paskui vėl prie 
Neumanno hitlerininkų, iki 
pagalios tapo išmestas iš

Vilkaviškio Bedarbiai
Šiuo metu užregistruota 

170 bedarbių. Dalis bedar
bių gauna darbo prie žvy- 
riaus kasimo ir vežimo ir 
akmenų tąsymo. Visų be
darbių aprūpinimą darbu 
ar pašalpomis trukdo lėšų 
stoka, nes iš viešųjų darbų 
fondo gauta tik 5000 lt.

NEW YORK. — Federa-'drg. Krumbein buvo Illinois 
lio teismo teisėjas Goddard Į valstijoj nuteistas 10 metų 
pasiuntė 18-kai mėnesių ka- įkalėti pagal “kriminalio'sin- 
Ičjiman drg. Charles Krum-Jdikalizmo” įstatymą. —■•Tuo 
[beiną, Komunistų Partijos j kartu masinis darbininkų 
newyorkinio distrikto orga- sujudimas privertė III. gu- 
nizatorių, vien, už tai, kad‘bernątorių dovanot Krum- 
drg. Krumbein buvo apsi- beinui bausmę, 
lenkęs su tūlomis pasportų ■ 
taisyklėmis, keli metai at
gal išvažiuodamas į užsie
nį. Teisėjas, be to, skyrė 
Krumbeinui, po šios baus
mės atlikimui, dar keturis 
metus “išbandymo”, laike 
kurių jis bus įkyriai sekio- 
jamas policijos;

Drg. Krumbein buvo ar
eštuotas beveik tuoj po, per
eitų metų Pirmosios Gegu
žės demonstracijos, kurioj 
dalyvavo virš 50,000 darbi-: 
ninku. Reikalaudamas jį 
aštriai nubausti, tardytojas 
-prokuroras Murphy įnirtu
siai užsipuldinėjo Krumbei-

Dabar teisme drg. Krum- 
beiną gynė Tarptautinio 
Darbininkų Apsigynimo vy
riausias advokatas Joseph 
R. Brodsky.

Drg. Krumbein, garo su
vedinėjimo amatininkas, įs
tojo į Socialistų Partiją 
1912 metais ir buvo vienas 
iš Komunistų Partijos kū
rėjų 1919 metais.

Po nuteisimo drg. Krum
bein išreiškė tokius linkė
jimus darbininkams:

“Pasakykite draugams, 
kad giliau leistųsi darban. 
Kai aš sugrįšiu atgal į sa
vo vietą, kovosiu dar smar-

____ _____ ____ ____ _ _ į bus priverst kompanijas Zaso partijos. Jasutis ne sy- 
si draugai privalo paręipti. Taip pHga-žįnt uniją, įi;įvest, ge- kį važinėjo į Berlyną pas 
pat raginami progresyviai tė- rešnes,, sąlygas. darbuose. Hitlerį bei jo ministevius su 
vai ir motinos savo jaunuolius Kitį nurodė, į^aip Tighe ir Zasu, Prysu, Mozeriu ir ki-
atsiųsti į chorą dainuoti.

Man atrodo, kad Aido Cho
ro bujojimui dirva labai plati, 
jaunimo Wilkes-Barreje yra la
bai daug. Jeigu visi draugai ir 
draugės surems pečiais, f '

kiti .geltonieji yadai pernai įaįs Klaipėdos hitleriečių 
vadais. Ten jie kalbėjosi, 
kaip su Hitlerio pagelba at
imti Klaipėdiją iš Lietuvos 
ir vėl pervesti ją Vokietijai. 
Bet paskui Jasutis 
pasidarė Smetonai 
už tai hitleriečįai jį 
žudė kaipo šnipą.

iškrikdė visuotiną streiką, 
išvien veikdami su Roose- 
velto valdžia, nors tas strei- 

‘ kas šaukti buvo nutarta vi-1 
draugės surems pečiais, tai;SOS unijos suvažiavime 1934 
greitai Aido Choru vėl galėsĮ m. balandžio mėnesį, 
didžiuotis visa apielinkė. Drau- ■ 
gė Nancy Zdaniutė energingai 
rūpinasi choro reikalais.

staiga 
geras; 
ir nu-

Kardinolo, Rabino Me
las apie Badą S.S.RS.
VIENA. — Kardinolas 

Tnnitzer, vyriausias žydų 
rabinas Feuchtwang ir pro- i 
fesorius Choisy išleido nau- 
*a šmeižtų manifestą, būk 
dideliuos Sovietų plotuose 

nusivilti siauči3s badas. Jie bendrai 
j atsišaukia aukoti “Rusijos 

Priešingai, komunizmas baduoliams.
Tas manifestas yra bėgė-

unijos 
purvi- 
“New

United Mine Workers 
karalius John L. Lewis 
nam Hearsto laikraštyje 
York American” (vasario 3’d.) 
didžiuojasi laimėjęs kovą prieš' 
komunizmą! Visur su jais .esą 
apsidirbta, išskyrus, girdi, New 
Mexico ir pietinį Illinojų.

Well, Lewis turės 
Komunizmas mainieriuose nėra 
miręs. 1 
auga,
United Mine Workers unijos diskais išmislais paremtas.

Nes visiems turėtų būti ži
noma, kad ir iš kapitalisti
nių laikraščiu pranešimų, 
jog šiemet, Sovietų šalyje 
yra daugiau maistę,. negu 

i bet kada pirmiau: daugiau 
grųdų užderėjo, daugiau gy-! 
vulių priaugo, Ipaip kad duo-

mūsų draugai veikia

viduje.- Matomai,, pats Lewis 
nelabai tiki tai savo “pergalei”. 
Į pabaigą savo straipsnio jisai 
pripažįsta, kad reikią laukti 
“naujų bėdų”. Girdi, komunis
tai gali bandyti atsigriebti. O 
kalta, žinoma, Maskva!

Mainieriams nusibos vilkti 
John L/ Lewiso mašinos jun
gas. Jie sukils ir nutrenks tą 
jungą šalin.

Grįžo iš Miško Bedarbiai
Miško eksploatacijos dar

ybai Žaliojoj jau pasibaigė ir 
prie jų dirbę bedarbiai grį
žo ir atakuoją miesto val
dybą reikalaudami naujo 
darbo. Paruošta miško me
džiaga beliko išvežti, ką at
lieka apylinkės ūkininkai ir 
miesto gyventojai, turintie
ji arklius. Šiemet daugiau 
miškas nebebus kertamas.

Dar 4% Pakilo Šelptini) 
Bedarbių Skaičius

WASHINGTON. —Ame- 
rikos » Darbo -Federacijūsi 
centro padaryta peržvąlga 
atranda, jog pereitų metų 
gruodžio mėnesį 141-name 
didžiausiame, šalies mieste 
padaugėjo 4 nuošimčiais 
skaičius žmonių, kurie gy
vena vien tik iš pašalpų. 
Nors, sako Federacijos va
dai, per tą mėnesį 71,000 bu
vusių bedarbių gavo užsi
ėmimo (ypač per prieškalė
dinį biznio sujudimą), ta- 
čiaus šimtams tūkstančių 
kitų bedarbių galutinai iš-

Nušautas-D. Federacijos 
Raketierius Maloy

CHICAGO, Ill. — Du ne- 
žinomi gengsteriai automo
bilyje pasivijo važiuojantį 
kitu automobiliu T. E. Ma
loy, Chicagos judamųjų pa
veikslų operatorių unijos 
“carą”; suvarė- į galvą de
šimts kulkų iš patrumpintų 
šautuvų ir nupleškėjo sa
vais keliais, pereitą pirma
dienį.

Maloy buvo vienas iš to- Įn^ i° veikimą kovoj del kiau, negu bet kada, pirmu- 
kių Darbo Federacijos vir-j 
šininkų, kurie ima kyšius iš, 
samdytojų ir pardavinėja

i darbininkų reikalų. Jis pH- tinėse darbininkų klasės ei- 
minė, jog už tokią veiklą lėse.” • (

£> pSIXSS HITLERIS SU PILSUDSKIU TEBEPLANUOJA
darbininkus, |UŽGROBT LIETUVĄ IR SOVIETU UKRAINĄ

Franci j a, kaip žinoma, 
jau ne sykį siūlė Vokietj’ai 
sudaryt dabartinių rubežių 
apsaugojimo sutartį su Lie
tuva, kitais Pabaltijo kraš
tais ir Sovietų Sąjunga. To-

BERLYNAS. — Franci- 
S jo£ ir Anglijos ambasado

riai perstatė savo valdžių 
nuotaiką Hitleriui, kas lie- 

MĄSKVĄ. — Visos So-.čia Vokietijos ginklavimąsi, 
vietų Sąjungos kongrese Sako, Vokietija turėtų su
yra 2,042 delegatai: 301 fa- grįžti į Tautų Lygą ir eiti į 
brikų darbininkas. 936 kilę Anglų ir Francūzų siūlomą kias sritines apsigynimo su- 
iš darbininkų, 263 kolekty- konferekciją delei p-inklavi- tartis pirmutiniai sumanė 
viai farmeriai; 210 kilusių j mosi apribojimo. Toi kon- Sovietų r;alis. Bet apie tai 

Hitleris nei dabar nenori 
girdėti. Jis paskutiniais Iri- 
kais susigiminiavo su Len-

Kongreso Delegatu
MASKVA.

kitų bedarbių galutinai iš- iš .valstiečių tėvų, 154 Rau- ferencijoi, girdi, Vokietija 
sisčmė jų sutaupymai, taip donosios Armijos ir Laivy- 
kad be pašalpos jie visai ne- po delegatai,. 67 mokslinin- 
turėtų iš ko gyventi.

Šiuo atveiu Darbo Fede
racijos vadai, kaip ir visuo
met, mažina tikrąjį bedar
biu skaičių, sakydami, būk 
dabar Jungtinėse Valstijose 
esą tik 11,329.000 bedarbių. 
Bet Darbininkiškų Tyrinėji
mų Sąjunga New Yorke į 

Išiomis dienomis paskelbė įkalbomis.

p-autų teises labiau apsigin
kluoti negu dabar; Vokieti
jai būtų pripažinta propor- kiios valdžia ir išvien su ja 
cionalė “lygybė” su Angli-

kai, inžinieriai, technikai 
rašytojai ir artistai; 
moterys delegatės.

Kongrese dalyvauja 
stovai nuo 58 Sovietų 
jungos tautų, kalbančių 
skirtingorpis kalbomis. Vi
soj šalyj yra 150 tautų-tau- 
telių su skirtingomis savo 

. Vienas iš kiek- 
skaitlines, jog visoj šalyj'vienų keturių delegatu yra 
yra ne mažiau kaip 17 mi- baigęs vidurinę mokyklą, o 
lionų bedarbių. . '15 iš kiekvieno šimto dele-

:_____________ įgatų yra išėję augštuosius
“ “ ““ " ^mokslus.

387

at-

laikosi prieš tokią sutartį, 
ja ir Francijax ginklavimosi, Pilsudskis, mat, kaip ir Hit- 
sritvje, tai yra, atsižiūrint, der’s yra pasinešę praplatin- 
kiek katra šalis turi gyven- ti savo šalių ri.bas, užgro
tųjų, koks yra jos plotas ir fiiant Lietuvą, Latviją, So- 
tt. j vietinę Ukrainą ir kt. .

Pa. Ma’nieriu Streikas Nušovė Negrą Vien už 
Auga ir Stiprėja

WILKES-BARRE, Pa.
(Dauguma Glen Alden kom-jtinės
Į ponijos

Išėjimą J Gatvę
OXFORD Miss. — Nak- 

___ ________ _____ .„...čj policijos galva Mę- 
angliakasyklų ' jau ' Neely kiek pirmiau išleido 

. r ^streikuota/ Streiką' pa- .patvarkymą, kad jokiam ne- 
. skelbė Kietųjų AnTliak^sv- grui nevalia pasirodyti gat- 

. klų Mairiieriu Unija. Rei- vėse tarp 7 ir 9 vai. vakare, 
jkalauja, kad kompanija nil- Kurie negrai tuo laiku išeis 

’ ‘______“ sugrąžintų į gatvę, bus šaudomi. Jis
’ i pirmesnes algas, kurias ji; tad pirmas ir nušovė negrą 

°|nukanojo. ir atsteigtų kitas Henry Carrothers. kuris 
xtattttat Ai t i . i , ' „ , - x . '' i pirmiau buvusias geresnes tuo laiku išėjo nupirkti ga-ŠI ULIA .— Je sandji- strgikierj, Coibetą Davisą. nogra is. i) u r a šinėja Streikieriai masi- žolino delei savo samdytojo

Kuriasi įtroko.

Bloga Tarnaičių Bedarbių 
‘ Būklė -

PANEVĖŽYS. — Mieste
1 * 1 * tarnaičių be- Į^eZjfykly SkebaS NuŠO-
darbių, kurios netekusios 

nos kortelės jau panaikin- tarnybų ir nerandamos dar
ios ir rengiamasi panaikint .bo, sutinka'■ dirbti už’labai

1 u.'menką atlyginįųą. ;korteles mėsos ir kitų mais
to daiktų gavimui.

Savo prasimanymais apie 
“badą . Rusijoj“ Austrijos 
kardinolas ir kiti augšti me
lagiai, matyt, stengiasi nu
kreipti savo šalies darbinin
kų akis nuo pusiau-badiško 
gyvenimo po austriško fa
šizmo letena.

Scrantono sklokos žmonės 
prakalbose išsireiškė, kad jie 
netiki, kad Prūseika giriasi sa
vo streiku prieš Komunistų 
Partiją ir Komunistų Interna
cionalą. Sako jie: jeigu jis iš
tikrųjų sako, kad skloka strei
kuoja, kad bus skebai tie, kurie 
grįš į revoliucinį judėjimą, tai 
kas nors jam blogo yra.

Tuo tarpu Prūseika važinėja 
su prakalbomis ir giriasi, kad 
sklokinjnkai yra streiko lauke. 
Pav., Brooklyne jisai paskelbė, 
kad iš sklokininkų nebūsią 
“skebų” ir niekas negrįšiąs į guoja valstijai po $1,000 per 
Komunistų Partiją. dieną. ’ '

Flemington, N. J.—Teis
mas prieš Hauptmanną, 
kaipo Lindberghų vaiko 
žmogvagį ir nužudyto i a, lė-

Komunistų Partiją.

t~^L)T iFl R.* Ir ‘Profesoriai Pavydi SavoROSSVILLE, Ga.—Rich- c. • ,
mond mezgyklos skebas ISHlinheS dllldentams . 
Talmadęe Lindsey nušovė' BERKELEY, Cal. - Keli 

Pasikorė 6 Metu Mersaitė pikietininką Plnk Wa,keri Californijos ,Unm.w»w Pasikorė b Metų Mergaite . pavojjngaį peršovė kitą'studentai greitrasciu (ste- 
jX.TATTT.TAT Ali.   I . •! • • ZT 1 1 TA •. ________ .P' X l.„ I \ „ .. „ XI — - _

jos g-vėj pasikorė piliečių žmogžudys pasakoja, būk profesorių lekcijas klasėse. . .
Žukausku i metų amž. mer- , šiedu darbininkai jį užpuo- Iš to paskui, pridirba koPi-lbendras frontas"su senokos i 
gaitė. Išėjus-motinai, mer-įlę ir iis turėjęs apsiginti..|jų, pardavinėja jas kitiems United Mine Workers Uni- 
gaitė pasidirbo sau supynęs, Ir niekšui nebūsią jokios studentams ir neblogai, už- .qs nariaig Kompanija rei- 

kalauia. kad teismas išduo
tu indžionkšiną prieš strei- 
kierius.

Brussels. — Belgijos pa
vergtoj Congo kolonijoj, 
Afrikoj, atrasta nauji tur
tingi aukso sluogsniai.

prisirišdama šalia' krosnies 
prie karties virvę. Sunosi., 
pasikabinusi pasmakriu į 
kilpą. Besisupdama, matyt,' 
užspaudė gerklę ir užsi- 
smaugė. Grįžusi namo, mo- 
tina rado dukterį stovinčią, 
bet negyvą.

bausmės. dirba. Gaudami profesorių 
pamokas žodis žodin nura- 

WASHINGTON.—Jung- sytas, daugelis studentų 
t’nių Valstijų Cenzo Biuras apleidinėja klases;'prof eso- 
apskaitliuoja, kad dabar ši riai gi protestuoja prieš sa- 
šalis turi 141,574,000 gyven
tojų, tai yra 20,000,000 dau
giau, negu 1930 metais.

apleidinė j a klases; * profeso-

vo išminties kopijuotojus ir 
įteikė skundą universiteto 
prezidentui.

AGITACIJA Už KARALIŲ 
FRANCIJAI

PARYŽIUS. — Rojab’stai 
pradėjo leisti “Karališkaiį 
Kurjerą,” mėnesinį žurnalą, 
kuriame smarkiai agituoja 
už panaikinimą respublikbs 
ir atsteigimą karaliaus val
džios Francijoj.
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Kur Jų Logika?
Washingtono ponai dabar daro viso

kius skyrhus, idant “nubaudus” Sovietų 
Sąjungą del to, kad pastaroji nesutinka 
su jų troškimais reikale caristinių ir ke- 
renskinių skolų atmokėjimo. .Tūli poli
tikieriai jau net planuoja įnešti į kong
resą sumanymą “atšaukti -duotąjį Sovie
tams pripažinimą.” Išrodo, kad kuomet 
tokis “atšaukimas” bus padarytas, tai 
Sovietų Sąjunga del to pražus. Argi tie 
ponai nežino, kad Sovietų Sąjunga gyva
vo per penkiolika metų be jų pripažini
mo? Gali nepripažinti, kad yra saulė, 
bet tas juk padėties neatmaino. Abejo
jame, ar tiems karštakošiams pavyks 
pravesti savo skymai, bet jeigu pavyktų 
—nieko jau baisaus!

Francijai Jungtinės Valstijos yra pa
skolinusios (jau po karui) $1,027,447,800, 
Anglijai — $581,000,000, Italijai—$617,- 
034,050.90. Kitom Europos šalims taipgi 
kelias dešimtis tūkstančių milionų. Na, 
ir dabar tos šalys (išskiriant Finlandi- 
ją) atsisakė mokėti skolas, betgi tie pa
tys karštakošiai nereikalauja “atšaukti 
jom pripažinimą.” O skirtumas tarpe 
Sovietų Sąjungos ir minėtų valstybių yra 
didelis. Sovietai negavo tų paskolų ir 
tai sutinka prieiti prie bent kokio modus 
vivendi su Jungtinėm Valstijom, o anos 
—gavusios, paemusios tokias milžiniškas 
sumas pinigų, ir visiškai atsisako tartis.

Šis šūkalojimas prieš Sovietus, aišku, 
yra ne-del skolų, bet dek. to,, kad kapita
listų lakėjai mato, jog Sovietų Sąjunga J
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ęiose< buvo sukrauta laikraščio “Kareivių 
Tiesa” 696 egz., atsišaukimų f bedarbių 403 
egz., “Tiesa” 190, “Raudonoji Pagalba” 176 
egz. ir.kita. Be to, dar rasta atsišaukimų, 

, užvardintų “Prieš Japonijos revoliucionierių 
kankinimą ir žudymus”. Taip pat rasta 173 
egz. atsišaukimų užgardintų “Apie trocki- 
ninkus.” Pas Vinikaitę, gyv. Palangos gt. 
64 nr., mažame čemodanėlyje rasta paruoš
tas spaudai revoliucinio laikraštuko “Kovo
tojo” 58 egz. rankraštis ir šiaip jau įvairios 
kom. literatūros. Pažymėtina, kad pasiro
džius policijai ir pareikalavus čemodanėlį 
atidaryti, Vinikaitė staiga paėmė iš sakyto 
čemodanėlio dalį inkriminuojamos medžia
gos ir norėjo ją praryti, bet nesuspėjo.
“Saugumo organai,” kurie Čia minimi, 

yra žiaurioji žvalgyba, kuri baisiai ka
muoja Lietuvos darbininkų veikėjus. Ne
imant visko už gryną pinigą, ką čia fa
šistų spauda sako, tačiaus, galimas da
lykas, kad yra tame ir- tiesos. Kuomet 
fašistams kadaise pavyko užgrobti slap
tą “Spartako” spaustuvę, jie skelbė, kad, 
girdi, tuomi Lietuvos komunistams yra 
užduotas mirtinas smūgis. Betgi greit 
matome, kad komunistai susitvarkė ir 
vėl įsikūrė savo spaustuvę ir skleidė dar
bininkuos ir valstiečiuos apšvietą. Da
bar fašistų spauda ir vėl džiūgauja, šauk
dama, kad komunistams užduota 
nas smūgis.” Tesidžiaugia ji! 
vos darbininkai, tačiaus, suras 
kaip skleisti- apšvietą ateityje. •

Mes gi, amerikiečiai darbininkai, turi
me padėti jiems. Negalėdami padėti 
darbais, padėkim centais, gelbėdami Lie
tuvos politinius darbininkų kalinius.

Klausiniai ir Atsakymai
. i—I—I— 

Gerb. Redakcija!
Atsakykite man į šiuos 

klausimus: .
1. KocĮel Sovietų Sąjungo

je darbininkams keliamos 
algos, ar tai reiškia, kad ir 
ten pragyvenimas brangs
ta?

2. Kodėl Prūseika ir But
kus nedalyvauja su savo or
ganizacija tokiuose daly
kuose, kaip protestai už 
Lietuvos politinius kalinius 
ir kitose kovose?

A. P. Phila., Pa.

Atsakymai
1. Sovietų Sąjungoje dar

bininkų algos keliamos ne 
vien tik todėl, kad tūli reik
menys pabrangsta, bet, 
svarbiausiai, kad darbinin
kai galėtų geriau, kultūrin-

“mirti- 
Lietu- 
būdus,

Pertvarkyta Lietuvos Kariuomene
Lietuvos spauda paskelbė sekamą 

oficialį paskelbimą:.

~--------_  —--------------------- ------------ :----------~ .

Įspūdžiai Iš Praeito Vajaus Gavimui “Laisvei 
Naujy Skaitytojų

FOREST CITY, Pa.— Mūsų vikis, raštų skaityti, kaip keli 
miestelis, palyginus su tokiais metai atgąl. Tik reikia juos 
didmiesčiais, būtent Scranton, visus aplankyti ir draugiškai 
Wilkes Barre ir Binghamton,1 pasikalbėti apie bedarbę ir 
yra labai mažas. Tai yra mūs vargus, ir riurodyti, kad “Lais- 
susiedijos miestai, kur tūks-'vė” kaip tik^ darbininkų rei- 
tančiai lietuvių darbininkų gy- kalais ir rūpinasi, 
vena ir turi didelę armijai 
darbuotojų, p r a s i 1 a v inusių 1 
draugų ir draugių, suprantan
čių svarbą to darbo, tai yra 
gavimo “Laisvei” naujų skai
tytojų.

Taigi, aš irgi gavau nuo 
draugų “laisviečių” paragini
mą “lenktyniuoti” su kitais 
vajininkąis už išlaikymą mūsų 
miestelio “garbės.” Na, ma
nau sau, ką gi aš čia ir pra- 
dėsiu su miesčioniais “lenkt?- ““di£"
niuoti” “farmerka” būdama, 
žinau, kad jie mane visados 
“sukirs,” ypač 
scrantohiečiai, kur tūkstančiai

Kur tik man teko aplankyti 
draugus katalikus, mane visi 
draugiškai priėmė ir gražiai 
mes pasikalbėjom, iš ko kyla 
dabar bedarbė ir vargas. Ir 
beveik nei vienas iš dirbančių
jų , man neatsisakė užsirašyti 
darbininkišką laikraštp Kurie 
nedirba, tik iš pašalpos gyve
na, tię( žmones' apgailestavo, 
kad negąli-neturi iš ko užsi- 

, rašyti. Bet prižadėjo užsira- 
. Aš pilnai, 

tiems draugams katalikams 
pasitikiu, kad jie savo duotą

tant,, buvo prieita prie .finan
siško stovio. t Pasirodė, -kad 34 
kuopa, gerai stovi finansiniai. 
Įnešė S. Puidokas, kad parem
ti Kanados darbininkus. Buvo 
paaukuota tam reikalui $5 ir 
$5 del apsigynimo fondo. To
liau, P. Vaznis davė įnešimą, 
kad surengti kokį parengimą 
del labo ALDLD 34 kuopos. 
Nutarta sulošti kokį veikalą. 
Tąm visi vienbalsiai pritarė ir 
buvo išrinkta komisija. Tas vis
kas bus greitai daroma, kaip % 
tik gera proga pasitaikys.

Dar viena plepalų kores- 
p o n d e n c ija buvo patalpinta 
“Keleivyje.” “Seno Rumfor- 
diečio” rašte sakoma, kad 
Rumforde gyvuoja labai stipri 
komunistų kuopa, kuri suside-1 
danti net iš 19-kos pusgalvių. 
Einą po stubas, renką aukas 
kunigo naudai. O jei tiem de
vyniolikai komisarų mėgintum 
ką nors pasakyti, tai “dieve” 
sergėk. Galį pakarti. Matote,

rn/mg* -g s žod| ^pildys. Taip pat ir seni gaip graudingai skamba “Seno
I-V» 11 Ir ni o /■*! O i i- o

giau gyventi, liesa, Sovietų jįetuvių darbininkų gyvena. O 
Sąjunga, būdama apsupta veikėjai-darbuotojai ten, ne-! 
kapitalistinių valstybių, ne- ■ man prįe jų prisilyginti. Net

auga, bujoja, kuomet čia tebedidėja kri- 
zis.. Jie deda visas pastangas, kad pa
kenkti Sovietams ir pakreipus Amerikos 
žmonių gerą opiniją apie Sovietus į prie
šingą pusę.

Tūli politikieriai, beje, rėkauja, būk 
Litvinovas suvaręs Roosevelt į “ožio ra
gą,” t. y., būk jis Amerikos prezidentą 
apgavęs. Girdi, žadėjęs vienaip, o dabar 
“Stalino valdžia” daranti kitaip. Tai ki
ta netiesa. Drg. Litvinovas pareiškia, 
kad jis susitarė su Rooseveltu sekamai 
rišti senų skolų klausimą: Amerika su
tiks atlyginti padarytus Sibire (laike in
tervencijos) Sovietams nuostolius ir su
teiks didelius Sovietams kreditus, o pa
starieji tada sutiks atlyginti dalį skolų.

Dabar gi, kaip paaiški, Washingtonas 
tą daryti atsisako. Aišku, tuomet Sovie
tai atsisako ką nors atlyginti.

Jau paskelbtas kariuomenės vadovybės 
įstatymas, kuriuo numatoma, kad Valstybės 
Prezidentas yra visų ginkluotųjų pajėgų 
vyriausias vadas. Prie Valstybes Preziden
to yra Valstybės Gynimo Taryba, kurią su
daro Valstybės Prezidentas, mmisteris pir- 
miininkas, krašto apsaugos, finansų, užsie
nio ir vidaus reikalų ministerial, kariuome
nės vadas ir kariuomenės tiekimo viršinin
kas. Taryba svarsto valstybės gynimo rei
kalus. ( ■

Krašto apsaugos ministeris yra kariuo
menės. viršininkas. Prie jo yra patariama- 
s.s organas—karo taryba, susidedanti iš kr. 
apsaugos ministerio, Kariuomenės Vado, ka
riuomenės tiekimo viršininko ir kariuomenės 
štabo viršininko.

Kariuomenės vado uždavinys—parengti 
visas ginkluotąsias pajėgas karui.'

Pagal kalbamąjį įstatymą mūsų kariuo
menės vadovybė perreformuota. Buv. vy
riausio štabo viršininkas gen. št. pik. Stasys 
Raštikis paskirtas kariuomenės vadu, o buv. 
generalinio štabo viršininkas gen. št. pik. 
Černius—kariuomenės štabo viršininku.

gali nesiskaityti su viso pa
saulio kainomis. Bet Sovie
tų Sąjungoje ant daugelio 
produktų kainos mažėja, 
nes jų daugiau padaro. Vie
nok algų kėlimas tai nerei
škia, kad būtiniausių pra
gyvenimo reikmenų kainos 
prie to atveda, bet reiškia,sitaikė su gerais draugai būti 
tą, kad darbininkai, apart' užeigoje, Simpsone, pas po- 
maisto, drabužio, buto rei- nūs S. Besikalbant su šiais 
kalų, dar galėtų lankyti te-įmonėmis,, pakalbinome užsira- 
atrus, judžius, šviestis ir ki
tų kultūrinių dalykų dau
giau įsigyti.

2. Prūseika ir Butkus sa
ko, kad dabar jie “streikuo
ja” prieš visą darbininkų 
judėjimą, 
prieš 
prieš Komunistų Interna-1 klausytijų pasakojimų, 
cionalą, Sovietų Sąjungą ir 
visas darbininkų kovas. i . , s ,. , ,t vv.

Taigi, kada darbininkų buv« ^ait« tki1t<’k*? *alkIasxcl«’

bijojau ir pradėti. Rodės, kas 
čia dabar turi pinigų del laik
raščio, kad tokia bedarbė. Del 
virš minėtų priežasčių ir lau
kiau net lig 24 d. lapkričio 
nieko neveikusi.

Bet virš minėtos dienos va
karas buvo mano “lucky.” Pa-

syti “Laisvę”, ką jie ir pada
rė. Išsikalbėjus plačiau, jie 
papasakojo iš praeities jų gy
venimo, kada dar jie gyveno 
Rygoje, caro laikais, kaip bu
vo visuotini streikai ir sukili- 

„.^ mai darbininkų prieš budeliš- 
Jie “streikuoja” i ką caro valdžią, rodos, 1905 

Komunistų Partiją, ' metais. Tai buvo įdomu pasi
ni__ d ___________ Virš

* įminėti žmonės yra katalikiškų 
pažiūrų ir šhkėsi niekados ne

atsi- 
laik-

kad

Užgrobė Lietuvos Darbininkų 
Nelegalę Spaustuvę?,

Lietuvos fašistų spauda rašo:
Sausio mėn. 19 d. komunistai yra pasirin

kę tarptautinę bedarbių dieną. Saugumo or
ganai pastebėjo, kad artinantis sausio 19 d. 
kom. veikla Kauno bedarbių tarpe kiek pa-;; 
gyvėjo; tuo tikslu buvo atspausta ^r nelega
lių atsišaukimų. Saugumo organai susido
mėjo sakyta komunistų veikla, sausio mėn. 
15 d. pas kai kuriuos žymesnius komunis
tus padarė kratas. 1934 m. pavasarį buvo 
likviduota kom. spaustuvė “Spartakas”. Ta- . 
čiau komunistai vieton likviduotos spaustu
vės įsitaisė kitą spaustuvę, kurią pavadino 

. “Kibirkštis”; kad užmaskuotų šios spaus
tuvės veikimą, buvo įsitaisę Vilniaus gt. 43 
nr. prie legalios Gutmano Izraelio Meerio 
spaustuvės. Sakytoje komunistų spaustu
vėje buvo spausdinami įvairus nelegalus ko
munistiniai atsišaukimai, Stasovo, Feldma- 
no ir Dimitrovo, atvaizdai, laikraštukas 
“Tiesa” ir kita. Be to, dar sakytoje spaus
tuvėje buvo spausdinama ir brošiūra: 
“Draugo Stalino kalba 17 V. K. P. (b) su
važiavime”. Pas šreibergą Abraomą ir Dri- 
ziną Meerį, gyv. Marijampolės gt. 57 nr. 
buvo rastas kom. partijos literatūros sandė
lis. Sandėlyje buvo rastos dvi pintinės, ku-

Kas privedė šitas atmainas padaryti, 
mes tikrų žinių neturime ir jų Smetonos 

I valdžia neskelbia. Kaip žinia, pirmiau 
Lietuvos kariuomenėje buvo gerai įsi
stiprinę voldemarininkai, kurie pereitais 
metais ruošėsi nuversti Smetoną. Bet 
jiems tas nepavyko. Dabar, matomai, 
Smetonos valdžia nusitarė geriau įsistip
rinti kariuomenėje (Kai kurie voldemari
ninkai, kaip gen. Kubiliūnas ir kt., su pa
čiu savo vadu dabar tupi Smetonos cy- 
pėje), kad turėjus stipresnę atspirtį ir 
ilgiąu pasilaikius valdžioje. Be to, Lie
tuvos.fašistų valdžia,tikisi karo, prie ku
rio šuoliais ruošiasi visas fašistinis pa
saulis prieš Sovietų Sąjungą.

Beje, svarbu Smetonai gerai įsistiprin
ti kariuomenėje dar ir dėlto, kad jis da
bar sparčiai veda derybas su Pilsudskiu. 
Be abejo, kad prieš tai Lietuvoje yra ir 
bus bruzdėjimas. Smetonai rūpi tuos, 
kurie bandys ką veikti prieš jo politiką 
—sukriušinti. Kontroliuodamas kariuo
menę, jis tikisi lengvai galėsiąs apsidirbti 
su visais savo oponentais.

Žinoma, jis klysta, jei mano, kad tuo 
būdu galėsiąs užtikrinti sau viešpatavi
mą* ilgam. Lietuvos darbininkai ir vals
tiečiai, verčiami skurdo ir vargo, nušluos 
fašizmą. Kariuomenėje komunistai ve
da darbą, šviesdami ir ruošdami juos ko

vai su išnaudotojais.

Rumfordiečio” korespondenci
ja. Tai “Keleivis” gali didžiuo
tis, kad gauna tokias kores
pondencijas !

Tas korespondentas taip, 
kaip girtas kabinasi, tai į ežią, 
tai į tvorą ir visur atsimuša 
ant komupisto ar kataliko. 
Mes su katalikais sugyvenam 
draugiškai, kaip kad turi su
gyventi darbininkai su darbi
ninkais, tačiau su jais kuni
gui aukų rinkti neinam, nes 
tas darbininkam naudos ne
duoda. Mes dirbam darbinin
kų klasei naudingus darbus. 
Tik Senas Rumfordietis, ne
sumanydamas nieko naudingo, 
užsiima tamsios davatkos ple
palais.

“Laisvės” skaitytojai, manau, 
tą padarys.

Pas porą apsilankiau jau po 
vajaus, kaip tik gavau para
ginimą iš “Laisvės” adminis
tracijos. Tie draugai sakėsi 
dabar negalį atmokėti, ba il
gą laiką buvo bedarbiais. Nors 
dabar kiek geriau dirba, bet 
turi dideles šeimynas užlaiky
ti ir “bilas” iš pirmiau užsili
kusias krautuvėse apsimokėti. 
Manau, kad kaip greit galėsi
te, draugai, pasistengsite 
lyginti su ^darbininkiško 
raščio įstaiga.

Kaip pirma minėjau,
mes čia būtume veikę sutar- 
tinai-organizuotai, esu tikra, 
būtume gavę mažiausiai 12 
naujų skaitytojų “Laisvei.” At
eityje tas būtinai reikalinga 
praktikuoti. Ir dabar dar gali
ma gauti skaitytpjų. Aš jau 
vieną gavau,ir po vajaus. Už
ėjo pas mus geras žmogus. 
Pirmiausiai pasiūliau Darbi
ninkų Kalendorių šių ■ metų— 
pasipirko. O jau paskiau įsi
drąsinusi pakalbinau: “Gal,, 
drauge, užsirašysi * -Laisvę’ ?” 
- “ ” : “Kiek kai
nuoja?” Atsakiau kiek, jis iš
siėmė pinigus ir užmokėjo. Už 

Laisvės” skaitytojas at-labai ačiū tam mano ge

vien tik, katalikiškus? Tačiau 
pakalbinus užširūšyti “Laisvę” 
tie mano nauji pažįstami su 
mielu noru užsirašė. Už tai Paklausė.
jiems tariu širdingą ačiū.

Tą patį vakarą ir vienas 
įvvvAiivvu, x senas “. „
Prūseika ir Butkus sako, sįnaujino. Už tai aš ir vadinu 
kad jie “streikuoja.” Kitas | tą vakarą “lucky,” kad neti- 
dalykas Prūseika ir Butkus ketai gavau du skaitytoju, kas 
labai arti susidraugavę su mane padrąsino ir ant toliau 
fašistais vadais Amerikoje, 
jie kartu ir komunistus 
puola. Prūseika ir Butkus, 
dalyvaudami proteste prieš 
Lietuvos fašistus, galėtų 
šiuos savo “frentus” užpyk- 
dinti, tat jie geriau pasivė
lina sau “streikuoti.”

organizacijų delegatai eiria 
pas Lietuvos fašistinius kon
sulus ir • protestuoja - prieš 
politinių revoliucinių kali
nių kankinimus ir stato 
įvairius reikalavimus, tai

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

darbuotis.
Nors čia mainos tedirbo vos 

po kelias dienas į savaitę ir 
darbininkai žmonės buvo labai 
suvarginti bedarbės, bet vis- 
tiek pasisekė gauti net 4 nau
jus skaitytojus iš katalikų dar
bininkų, į trumpą laiką, kur 
pirma ir gerais laikais “nebū
tume” daugiau gavę. Ir du se
ni skaitytojai atsinaujino.

žinoma, jeigu mes būtume 
čia bent kęli stoję į darbą už 
gavimą “Laisvei” ^ųjų skai
tytojų taipL kaip didmiesčiuo

 

se kad buvo suorgaSrrtuotps 
grupės vajininkų, būtume net 
“pralenkę’’ didmiesčius. Ypač | 
dabartiniu laiku čia katalikai 
darbininkai jau nebijo bolše-

Drg. K. J., Newark, N. J. 
Du ^ašinius gavome; didelis 
ačiū! Abu tuoj bus sunau
doti. Prašome rašinėti daž
niau.

J. M. Philadelphia., Pa.— 
Apie tai, kuriais metais Lie
tuvoje buvo paskelbta So
vietų valdžia ir kodėl ji žu
vo, skaitykite V. Kapsuko- 
Mickevičiaus knygoje “Pir-’džia.”, Išleido ALDLD. ; 
------------- -------------------- ,-- :------------ t,--- .i ., -------------------

J. Klemanskis.

šypsenos

Du Pažįstamu
Pirmasis: “Kad tu žino

tum, brolyti, mano moteris 
gali iškalbėti po kelioliką n

ram draugui ir naujam “Lais
vės” skaitytojui, d. K. K.

Manau, jeįgu man taip visa
dos seksis, tai lig pirmai gęgu- 
žės gal dar bent 4 naujus skai-»valandų bile temoj, 
tytojus gausiu, o gal ir dau
giau?

Antrasis: “Tai! tas visai 
nenuostabu, Ot, mano mo- 

Ką .sąkote, draugai seranto- teris, tai bent yra kuo pa- 
niečiai, kiek jūs gausite naujų sigirti! Ji nereikalauja jo- 
skaitytojų? j klOS temOS.”

Kalendoriai irgi gerai plati-; ______
naši. “Vilnies” administracija | . • •
man prisiuntė 20 egz. ir tik 4|, Baltrus: “Žinai, kūmai, 
beliko. Kurie dar neturite, mano uošvė tik sykį nuo 
ateikite pas mane pasipirkti, mano apsivedimo apsilankė 
Kaina 25 c. vienas. mnc ”

J. K. Navalinskiene.

Rumford, Me
kadGal kai kam atrodo, 

pas mumis .yiskas užšalo ir ap
snigo tarpkalnėj. Bet nemany-

pas mus.
Silvestras: “A, tai tu, 

bra, laimingas!”
Baltrus: “Laimingas!Vot, 

kad nori. Bet ji, apsilan
kius, dar ir iki šiai dienai 
neišvažiavo.”

Du žuvininkai
Grigas: “Matytum, tami- 

sta, tokią žuvį, vaikine, pa
gavau, kad galėjo būti kelių 

Aš tokios žu-

Želvis: “Aš pilnai sutinku
Dalykai'su tuo.”

nioji Lietuvos Proletarinė kit. Nors pas mus .yra daug 
Revoliucija ir Sovietų Vai- sniego ir šalta, bet, kaip ątėjo 

paskirta diena LDS susirinki
mui, 6 čĮ. sausio, pasirodė, kad _ 

Į mes/rumfordięčiai, labai stip-' mastų ilgio, 
rūs. 28 kuopa turi daugiau,‘vieš nesu dar matęs, 
negu 60 narių. Drg. P. Vaznis 
atidarė susirinkimą. F 
buvo leidžiami pagal konsti
tuciją. Priėjus prie valdybos, 
rinkimo, valdyba pasiliko ta 
pati, išskiriant vieną naują— 
draugė Emily Keyrakienė, iž-/‘Kodėl jūs, nevedusieji ka- 

jdo globėja yra naujai išrink- reiviai, taip netikusiai prisi- 
ta- . laikote kariškos discipli-

LDS-28 kuopos draugai ren- nos?_ Kodelgi visi tie, ku- 
gias prie metinio parengimo, i 
Nutarta rengt pietus. Visi pa
siryžę pagelbėti visu kuo.

Sausio 13 d. įvyko ALDLD

Paaiškino
Oficierius į eilinį kareivį:

Vaizdelis iš Sov. Sąj. pietinio miesto. Nauji, mo
derniški apartmentįii darbininkams gyventi ir ne
toli jų matome kupranugarį gulintį.

rie vedę, palankiau ja pil
do?”

Kareivis: “Aš manau, to- 
susirinkimas pas drg. Kilienę kad vedusiems dar bū- 
ant Hancock gatvės, šitame nant namuose, disciplinos 
susirinkime dalyvavo labai pusėtinai įpratino jų mote- 
daug narių. Drg. Kilięnė ati- rys.” 
darė mitingą. Viską apsvars- J. J. Butkus. .
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Darbininkė ir Seimininkė
Žibintuvas

■ ta

M

“Užsivilkite gerus, storus drabužius, vaikai; 
Beštau dėvi savo kepurę šiandieną!”, kalbė- 

’ jo traktoristams brigadierius, kada jie ren
gėsi prie naktinės pakaitos.

Komuna gerai žinojo, ką tas reiškia. Kada 
viršus Beštau kalno aiškiai atsimušė į mėly
nę dangaus ir į pilkus vilnietus debesius, tai 
buvo tikru nurodymu ateinančio lietaus.

Net dienomis beariant traktoristai susipa
žino su šalčiu. Jų rankos šalo ir prilipdavo 
prie tekinio. Jų kojos apmirdavo nuo šal
čio, nes jų batai nebuvo perdaug stori.

Arimas buvo suplanuotas valandomis. Su- 
lyg programos, nonna privalėjo būti pervir- 
šyta ir visa brigada kietai nusitarė^ kad pro
grama turi būti išpildyta su perviršiu. Bri
gados nutarimas buvo įsakymu traktoris
tams. Neišpildyti nutarimo reikštų gėdą vi
sai brigadai akyse komunos narių.

Nakčiai užėjus, dangus užsivilko apiply
šusiais skarmalais debesių ir rodos, kad jie 
slėgė žemę. Vėjas siuto ir nemielaširdingai 
pliekė darbininkų veidus. Atrodė, kad tas 

c nelabasis nepasitenkina vien tik bastymusi 
po plačius laukus. Jis bandė sustabdyti trak
torius savo aštriu pūtimu, bandė užglušint; 
jų užėsį ir nuvaryti drąsius traktoristus nuo 
sėdynių.

Šlapi sniego kąsneliai pradėjo suktis su 
vėju. Tamsa rinkosi, spaudžiant iš visų pu
sių. Ledo pluta užsidėjo ant traktorių meta
lo. Geltonos traktorių šviesos mirksėjo, kaip 
kokie apleisti vabaliukai audroje ir nakties 
tamsoje. Vėjas nešiojo šaltus sniegulius apie 
traktorius, lyg bandydamas užgesinti gelto
nas lempų šviesas.

Traktoristas Kolka Matrosov atrodė, kad 
jis išvieno matenolo su traktorium. Eilė le
dinės plutos ant jo taukuotų darbinių už
valkalų darė Kolkos figūrą kažkaip šalta ir 
plienine, kaip ir traktorio. Jo rankos prie 
kėravoj^mo rato atrodė išvieno su mechaniz
mu. Kaip kada pasiutiškas užėsis vėjo sury
davo by kokį balsą išduodamą per traktorius.

Staiga, desperatiškas vėjo siautimas nui 
plėšė žibintuvą nuo Kolkos traktoriaus. Ma
šina pasidavė priekin po staigaus traktoris- 
to rankų judesio ir išdavė piktą šnypštimą. 
Tada, traktoriaus neryuųįąs .bildėsis laipsniš
kai virto į lygų kunKunavimą po vadovybe 
Kolkos patyrusių rankų. Traktorius drebėjo, 
stovėdamas ant vietos. Bejėgis, paskendęs 
okeane nakties, jis atrodė lyg kokis paukš
tis su nulaužtu sparnu, nuvargintas savo rie- 
pasekmingais bandymai/ lėkti toliau.

Pirmas dalykas, ką Kolka jautė atgavęs 
sąmonę, buvo plakimas jo paties širdies, ir 
pirmu dalyku, ką jis pamatė, buvo geltona

♦šviesukė kito traktoriaus.
“Tai Tiška tenais,” mintis sublizgėjo jo 

galvoje, “jis aria.”
Tarpe jų buvo kompeticija.
Konvulsiniai jis nušoko žemėn. Jo trak

torius buvo nebegyvas, plieninė jo, krūtinė 
išstatyta į vėjo siutimą ir į šaltą šlapią snie
gą-

Paklysdamas iš kelio bėgant per apverstą 
žemę, krisdamas į duobes ir griovius, griuvi
nėdamas per nematomus daiktus tamsoje, 
Kolka skubino galvatrukčias linkui komu
nos.

Jis pargriuvo. Pasikėlė, trindamas sumuš
tą kelį. Ir vėl raišdamas bėgo toliau.

Visi miegojo komunoje. Geltonas apvalu
mas šviesos krito nuo lempos, pakabintos ant 
augšto stulpo ir apšvietė kiemo vidurį. Dide
lė spyna padengta ledu kyšojo iš durų meis- 
traunės. Kolka nubėgo prie brigadieriaus na
mo. Mieguistas balsas brigadieriaus žmonos 
tarė jam už durų:

“Visi išvyko į ūkę. Ten eina susirinkimas. 
Jie sugryžš rytmetį. Rakta?. . . Jis turi rak
tą.”

Kolka vėl kieme. Prie lempos žibėjimo jis 
narnate Mihailyčią, ledu papuoštais kaili
niais. Kolka nubėgo pas jį.

“Kas čia?” balsas senio buvo ledva gir- 
džiamas per vėjo ūžesį.

“Tai aš, dėduli.” Kolka džiagėsi pamatęs 
gyvą žmogų.

“Ką tu čia veiki? Ar kas nors negerai?” 
klausinėjo senis, sujudęs.

“Man reikalingas žibintuvas^ dėduli. Ma
no lempa sudužo ir traktorius stovi. Ar tu 
gali suprasti? Man reikalinga lempa!” mal
davo Kolka. Jis atrodė pražuvęs ir patetiš
kas, stovėdamas neaiškiame bate mirgančios 
lempos šviesos. “Tihonas yra ten, aria,” dar 
pridėjo Kolka, “kada mano traktorius nebe
veikia.”

Kolka žinojo kad senis negalėjo jam pa
dėti, bet jam buvo lengviau, kad surado nors 
vieną žmogų toje ledinėj tamsumoje su 
švilpančiu vėju pro susisukusias sodno šakas.

“Tai tu nori žibintuvo, taip? Nežinau kur 
galima surasti. Nieko nėra. Viskas užrakin
ta. Juk naktis, žinai.”

Kolka metėsi į tamsą.
“Ei, palauk valandžiukę!” drebantis se

nio balsas pasiekė Kolka per vėjo ūžimą. 
“Bėgk pas Nikai o jų. Jis turi, lempą. Ji yra 
po jo lova, aš pats mačiau.”

Kolka tik pagavo paskutinius žodžius ir 
jau bėgo.

Jis metėsi per krūmus, laikydamas rankas 
priekyje, kad apsaugojus veidą, šakos dras
kė jam veidą, vėjas nuolat kaukė konvulsi
niai. Bet mintis, kad jis turi gauti lempą, vy
ravo ant visko.

Vertė B. E. Senkevičienė

(Daugiau' bus)

sinkit. Nueikite prie bažnyčių 
su lapeliais. Pasėkos stebins jus 
pačias. < -

Specialia Skyrius
Gal ne pilnai teisingai pasa

kiau užvadindama specialiu sky
rium, kuomet kalbu apie kovo 
8 minėjimą, tai yra apie sky
rių, kuris išeis su atžymėjimu 
Tarptautinės Moterų Dienos. 
Mes paprastai labai nulaidžios 
ir ūžimam tik vieną paslapį sa
vo skyriui, kuomet vilnietės tu
ri du puslapiu. Manau, nebus 
protesto* jeigu mes tą savaitę 
užimsim ir daugiau, kaip du 
puslapiu. Drauges, dabar jau 
laikas pagalvoti ir parašyti, ką 
jūs turite gražiausio, įspūdin
giausių ir svarbiausio tam sky
riui. Ne būtinai daug rašyti. 
Bet svarbu, kad būt. rašyta iš 
daug kolonijų, daugelio draugių 
ir daugeliu visokių temų, žo
džiu sakant, kad mūsų skyrius 
bent kartą į metus kvėpuotų vi
su mūsų gyvenimu.

Draugė Z. C. Mažeikiene, CIevelandietė
Draugė Mažeikienė pradės prakalbų mar
šrutą 2 d. kovo, Buffalo, padengs keletą ko
lonijų pakelyje į Brooklyną. Brooklyne bus 
8-9 kovo. Iš čia važiuodama sustos Bridge- 
porte ir New Haven. Kovo 12-20 praleis 
Mass, valstijoj. Grįždama sustos Hartforde, 
Waterbury, Brooklyne Philadelphijoj, Balti
more, Pittsburghe. Minėtos kolonijos priva

lo rūpestingai rengtis.
j

Oakland, Calif
Tarnaitės Organizuojasi

Oaklande šeši mėnesiai at-i 
gal susitvėrė. tarnaičių organi- Į

CLEVELANDO ŽINIOS
Kova . Prieš “Sales Tax “Vendors” leidimus. ' Jie pa

reiškė, kad uždirbdami nuo $1 
iki $1.50 savaitėj geriaus eis

Bėgamais Reikalais iWorcesteris ir kitos? Laukiam tik aštuonias valandas, 
, žinių.

Su sausio 27 d. įėjo galion
sales tax. Visi ,ki autuvinin- • ]<a]ėjimą, negu pasiduos tam 

kai priversti kolektuoti nuo! • i-v. . . 
žmonių 3 nuoš. “sales tax.” 
šie mokesčiai daugiausia pa
liečia biedniausią dalį žmonių 

■—darbininkus. Jiem prisiei
na mokėt ne 3 nuoš., bet 10 
nuoš. Darbininkas, mažai dirb
damas, ir gyvendamas už mi-į 
zerną algą, negali pirktis pro
duktų ant syk už kelius dole
rius. Moteriai darbininkei 
prisieina vaikščiot po kelias 
krautuves, kol ji susiperka 
sau maistą ir kitus 
giausius reikmenis. Ji perka 
juos po mažą kiekį, čia ją 
daugiausiai ir paliečia. Nuo 9 

jau reikia mokėti 1 centas 
"i nusipirkus maisto

I produktų už 30-40c. sumoka 
3-4 centus taksų.

Pirmą dieną pasirodė pusė- 
prieš 

Sales Tax” pravedimą. Nors 
jis 

Vietos kapitalistų 
aščiai turėjo plačiai apra-

TreHas Puslapi)
=r=r_.-. . i "“^
organizacijų, kurie įteiks pro
testą taksų komisionieriams.

Vasario 18 d., Lietuvių Dar
bininkų svetainėj, 920 E. 79th 
St., 8 vai. vakaro, Bedarbių 
Tarybos 17-ta kuopa rengia 
didelį protesto mitingą prieš 
“sales tax”. Visi darbininkai, 
kurie gyvename šioje apielin- 
kėje ir priklausome prie šios 
organizacijos, turime stengtis, 
kad sumobilizavus šios apie- 
linkės darbininkus ir darbinin
kes šiam protestui. Raginkime 
k a i mynus-kaiminkas, aiškinki
me jiem reikalą kovos prieš 
turčių užmačias pavergti dar
bininkų klasę galutinam iš- ’ 
naudojimui. Kovon darbinin
kai ir darbininkės!

Z. C. M.

VALGIU GAMI 
NIMAS

Su Ananasu Salad
raudoni pipirai, 2 

selerių, 4 puodukai 
(pineapple), 1 galva

Pipirų
Keturi 

puodukai 
ananaso
salotos, biskis mayonaise. Nu- 
mazgokie gerai viską ir su
pjaustyk smulkiai (apart salo-, 
tos, sumaišyk, pridėk mayonaise 
ir sudėk ant salotų lapų.

Motery Kuopų Klausimu
Draugė B.E.S. laiškais ir 

s’ yriuje jau kelintu kartu -ke
lia klausimą moterų kuopų 
toms kolonijoms, kur moterys, 
buvusios LDSA narės, neįsitrau- 
kė į bendras kuopas ir jų dar
bus. Tai sveikintina mintis. 
Kur draugėms parankiau turėti 
moterų kuopą, nėra priežasties 
delko jos negalėtų ją turėti. 
Mūs atskiros moterų kuopos ge
rai gyvuoja ir veikia Worceste- 
ryje, Rockfofde, Chicagoj. Pa
galvokite, draugės ir draugai.

Tuo tarpu stengsiuosi seka
miems šio skyriaus leidiniams 
pateikti skaitlinių, kur ištiesų 
šis klausimas pirmiausia turėtų 
būt išrištas. Skaičiau draugo 
D. M. šolomsko, ALDLD Cent, 
sekretoriaus, paduotą narių sto
vio atskaitą ir man pasirodė, 
kad skandališkai mažai tūlose 
vietose bus moterų narių užsi
likę bendrose kuopose. Tiesa, 
buvo vietų, kur veik visos L.D. 
S.A. narės buvo ir ALDLD na
rėmis, tad nebuvo galimybės, buotis. 
bendros organizacijos 
skaičiui pakilti del susivieniji
mo, bet buvo kolonijų, kur visa 
didžiuma nepriklausė ALDLD 
kuopoje. Ten ALDLD kuopos 
narių skaičius turėjo arti dvi
gubai pakilti po susivienijimo. 
Taip nėra.

Kol kas visų draugų ir drau
gių pareiga yra subrusti ir tai
syti tą padėtį savo kolonijoje,

nelaukiant, kol skaitlinėmis 
centro įrodysim.

iš 1

uz- 
d.,

“Laisves” Bažaras
'Laisvės” Bazaras įvyks 22 
šio mėnesio. Yra draugių,d.

kurios del tūlų priežasčių pri
verstos būt namie. Ir čia jos 
išranda ką nors, kad pasidar
buoti savo judėjimui ir spau-' 
dai. Draugė Senkevičienė, eas- 
tonietė, pranešė gaminanti ką 
nors “L.” bazarui tuom pat sy-

“Working Woman” 
Kontestas

Minėtasis kontestas jau 
sibaigė pereito mėnesio 25
t>et kadangi “Working Woman” 
jau buvo baigiama spaudai, o 
komisija norėjo atydžiai peržiū- kiu, kada savo seną mamytę li- 
rėti ir paskutinės dienos atsa
kymus, tai paskelbimą kontes- 
to atidėjo iki sekamo numerio, 
tai yra bus paskelbtas “W.W.” 
kovo laidoje. Todėl ir mes ati-
dedam lietuviškų dovanų skel-( savo energiją ir laiką tarp šių. 
bimą iki bendrai galėsime pa- dviejų svarbių gyvenimo sričių, 
skelbti. Tikimės, kad mūs kon- 
testantės kantriai palauks.

gina ir nuo jos atsitraukti ne
gali. Šeimyna ir judėjimas, ju
dėjimas ir šeimyna pas tokias 
mūsų drauges vienas kitą pa
pildo. Jos išmoksta padalinti

Draugės Mažeikienės 
Prakalbos

Jau buvo šiam skyriuje ir ki
tose “Laisvės” špaltose minėta, 
kad d. Mažeikienė padengs pla
toką ruožtą su prakalbų marš- 

šiomis dienomis d. J. K. Nava-| rūtų kovo mėnesį. Visose tose

“Working Woman” Vajus
Draugės rūpinasi vajum. Aną 

syk d. Janušauskienė, scranto- 
nietė, rašė gavusi 2 prenume
ratas ir mananti gauti daugiau.

linskienė, forestcitietė, parašė 
pavyzdinių kopijų ir žada dar- 

0 mes jau žinom, kad 
narių! pažadėjus jinai moka ir išpildy

ti. Rimta konkurentė d. Ja
nušauskienei. O jos beveik kai- 
minkos. Draugė F. Ališauskie
nė, patersonietė, irgi užsisakė 
pavyzdinių kopijų ir mes įsi
tikinę, kad pas ją nepasiliks be 
pasėkų. Kas girdėt kitur? Kaip 
mūsų tvirtovės :• Brooklynas, 
Chicaga, Clevelandas, Detroi
tas, Philadelphia, Bostonas,

zacija, kurios vyriausias rū
pestis tai išgavimas aštuonių 
darbo valandų tarnaitėm. Iki 

! šiol jos dirba 12-16 valandų. 
(Kuomet visokį kodai, būk tai 
pagerinimui darbininkų būk
les, valdžios užkraunami, šian
dien darbininkai jau kovoja 
už šešių valandų dieną. Tar
naitės dar tik prašo aštuonių. 
Apie šį darbo skyrių pamiršta 
visų, kaip valdininkų, kurie sa
kosi leidžią tarimus darbinin
kų naudai, taip unijų vadų. 
Tiems nerūpi tarnaitės, nors 
tokių randasi arti dviejų mi- 
lionų šalyje. 6 . . <•

Tame , darbe Darbininkių : c-
Moterų Asociacija (tarnaičių) j taksų-.^ Ji 
pasitinka daug opozicijos—1 
daugiausiai iš vidurinės kla-i 
sės šiandien, nes toji propa
ganda už aštuonias valandas tinai didelis judėjimas 
darbo dar nepasiekė augštes- 

jnės klasės. “Tai negalimas nebuvo organizuotas, bet 
! dalykas suderinti * tarnaičių paveikė, 
(darbą taip, kad galėtų dirbti laikr

,” sako gyti apie darbininkų ir krau- 
| didžiuma. Vienok tarpe orga- . tuvininkų' protestus. Ypatingai 
inizacijos narių yra pasiryži- didelis judėjimas pasireiškė 
j mas kovoti, ir jau gavo ypatą, ■ biedniausiose darbininkų ap- 
kuri įneš bilių legislatūroj. Pa-(gyventose vietose: Woodland 
rėmimui to bus renkamas ko-,ir Scovill Avė. ir kitur. Ten 
mitetas stoti prieš legislatūrą, moterys atsisakė mokėt “sales 
faktais įrodant reikalingumą tax.” Jos metė bučeriam at- 
aprubežiavimo valandų. (gal mėsą ir žuvis, kur jau bu- 

Įdomu tas, kad į šią organi-[vo sutaisytos, kuomet buvo pa- 
zaciją susirašė virš 150 mote
rų ir jos rašosi be skirtumo 
spalvų, taip baltveidės, taip 
juodveidės. Organizacijos pir
mininkė juodveidė. Tai pa
vyzdingas darbas, kurį turėtų 
pasekti kitur.

reik al in-

kolonijose mūs ALDLD kuopos, 
ypatingai mūsų draugės, tur 
darbuotis. Draugės, užsidėkite 
sau ypatingą pareigą sutrauk
ti visas jūsų kolonijos moteris 
į Mažeikienės prakalbąs. Vis 
vien tam tikro įspūdžio padaro 
į moteris moteris kalbėtoja. O 
d. Mažeikienė yra gabi kalbėtoja 
ir patyrus kovotoja. Pas ją gy
vų pavyzdžių netrūksta. Susirin
kimuose, parengimuose, šapose, ta taipgi 
privatiškose, sueigose turėkit 
mintyje prakalbas ir jas gar-

Mažai kuo galime pasigirti, 
nes mūsų maža saujelė. Nese
nai visgi pajėgėm ALDLD 
kuopa sulošti mažą veikaluką 
“Kunigo Meilė.” Nors veika- 
lukas prastas, bet kadangi 
čionai labai retai tokie paren
gimai, tai reikia juokingo, šis, 
todėl, tam atsakė. Lošėjai at
liko savo užduotis gana gerai. 
Lošė: J. Jankauskas, A. Kni- 
šiūs, K. Mugianienė ir M. Pa
dienė. Pradžioj pianu pas
kambino dvi jaunos lietuvių 
mergaitės A. Rakauskiutė ir 
E. Karosiutė. Vakaras visais 
atžvilgiais pavyko. Liko apie 
$16 pelno, kuris be abejo eis 
greitiem darbininkų reika
lam.

Girdėjome, kad San Fran
cisco nepasiduos. Ten nusitar- 

lošti veikalukas.
Lauksime.

ALDLD Kp. Koresp.

Sūrio Salad
Pusę svaro varškės, 1 pakelį . 

“cream cheese”, 1 puoduką se
lerių ir 1 puoduką kopūstų. Su
pjaustyk smulkiai selerį ir ko
pūstus ir sumaišyk su 3 šauk
štais lemono. Jpjaustyk nedide
lį cibulį, pridėk druskos ir pi
pirų pagal skonį, sumaišyk vis
ką kartu ir gatava valgyt.

£*. V. — Johnson City, N. Y.

apiplėšimui jų.
“The Cleveland Press” už

I sausio 28 d., editoriale, buvo 
. | priversti pasakyti pries ką tie 

“sales tax” pravesta: 
gi mokės labai mažą 

(taip, kad jie nejaus;
I klasė mokės daug
bet jie nesupras, kaip daug jie 
moka, nes mokės po mažai ant 
syk; biedniaųsioji klasė pro- 
porcionaliai sulyg jų įeigų mo
kės daugiausia ir jiem atsilieps 
skaudžiausia.” Pressas daug 
rašo žinių apie žmonių prieši
nimąsi ir neva tam pritaria. 
Bet tai tik žodžiais žarstymas 
ir norėjimas sutrukdyt darbi
ninkų ir krautuvininkų kovas, 
o pavest kapitalistinei spaudai.

Turčių klasė turi naudą iš 
“sales tax”. Ji tuomi suverčia 
visą krizio naštą ant darbiniu- , 
kų ir vidurinės klasės pečių, (cibulius, rituliukais supjausčius, 
kad šie sumokėtų tas didelės pavjrinl< i minutę, ir atšaldyk, 
sumas pinigų, kurias miestų sutrink silkių pienes, įpilk alie- 
politikieriai suvagia. jr sumaišyk su tuo skysti-

Darbininkė moteris turi mu> Supjaustyk į mažus šmo- .. 
mestis kovon drauge su VY" ,įelius kelis “sweet pickle” ir su-

silkių. Užpilk tuo 
skystimu. Būna skanios silkės.

Kažin ar nesusidursiu su 
ant darbininkų daktaru Kaškiaučium. Aš nie-, 

biednuomenės pečių. Mes, mo- kur nemačiau jo patarimų, kąd 
terys, turime rengti protestus lieptų valgyt silkes.

Iššaukti 

reikalauta iš jų “sales tax”. 
Krautuvininkai taksų inspek
toriam griežtai pasisakė ne- 
kolcktuot. Anglies pardavinė
tojai, kurie “bušeliais” parda
vinėjo anglį, atsisakė pirkti)

“Turtin- 
nuošimtį 
vidurinė 
daugiau,

Silkės su Prieskoniais
Paimk 6 nedideles silkes, nu- 

mazkok, užpilk šaltu vandeniu 
ir leisk stovėti per naktį. Rei
kia, kad silkės būtų pienės. Iš
imk silkių vidurius-pienes ir su-, 
dek silkes į blėkinį puoduką, o 
pienes į stiklinę (jar). Turėk 
išvirtą uksusą sekamai: 1 puo
duką uksuso^ 1 puoduką van
dens, biskį maišytų pipiru (mi
xed pickle spice), 3 cibulius, . 
šaukštą aliejaus. Sudėk pipi- 

Irus, supilk uksusą į vandenį ir 
į biskį pavirink, paskui sudėk

rais darbininkais ir organizuo- 
tis prieš turčių klasę, kuri pa-l 
simojo visą 5 metų krizio naš
tą sukrauti

prieš šiuos taksus.
streikus. Tartis su smulkiais 
krautuvininkais, kad ir jie 
kartu stotų su mumis bendron' 
kovon.

Vasario 4 d. yra organizuo
jamas komitetas i
Tarybų ir kitų darbininkiškų

Avienos šutinys
Virink povaliai 3 svarus 

dos avienos (lamb flank) 
1 valandą. Tada pridėk supjau- 

iš Bedarbių stVtus 3 cibulius ir l/2 puoduko

kū- 
per

(Tąsa 4 puslp.)
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LINKSMOS MERGAITĖS. TAIP! SOVIETŲ SĄJUNGOS ŽMONĖS JUOKIASI! 
Nors ponas William Randolph Hearst lieja krokodyliaus ašaras už “biednus 
darbininkus,” tačiau šios mergaitės, stebinčios keliaujantį cirką, neatrodo išbadėję neigi 
nusiminę. Anaiptol! Atrodo, kad jos turi įvalias šposų matydamos klaunų lošį.
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Cleveland, Ohio reikšmingo lietuvių išeivijos is- Kalėjimai prigrūsti už prasi- 
torijoj darbo.

Sąryšio Komitetas.

Iš Cleveland© Lietuvių Darbi
ninkiškų Draugijų Sąryšio

• ? -* * f

Sąryšis laikė pirmą savo su
sirinkimą sausio 29 d. Ne visos 
darbininkiškos organizacijos 
buvo atstovaujamos, nes ne vi
si delegatai buvo pakviesti. 
Priežastis tame, kad organiza
cijų sekretoriai, po išrinkimo 
delegatų šiems metams, nepra
nešė sąryšio sekretoriui vardus 
ir antrašus savo organizacijos 
delegatų, tokiu būdu sekreto
rius negalėjo visus pakviesti.

sekančią sąryšio konferen-

ros. Jam' labai patiktų, kad 
darbininkai, nors bado stumia
mi į grabą, tylėtų sukandę 
dantis. Tai tada jo klasei-kapi- 
talizmui būtų tikras ant žemės 
rojus.

Bet kada kapitalistam ga
na? Juo jie mažiau apmoka 
darbininkam už darbą, tuo 
dar labiau spaudžia darbinin
kus, kad dar daugiau pelno pri-. 
sigrobus. Bet darbininkų judėji
mas su kiekviena diena drūtė- 
ja ir drūtėja. Todėl ateina die
na, kurioj tokiem šmeižtų ir 
melų skleidėjam paduos dar
bininkai darbo įrankius ir pa
lieps sau duoną užsidirbti. Ta
da jie pažins, kas yra darbas.. 
Tada nustos ir melavę.

Nepraleiskime šios pragos, nes vė
liau gailėsimės. , .

. ' > . > i Vinco Duktė.
(31-33)'

. . EASTOIį, PA. J

ALDLD 13 kp. rengia prakalbas 
nedėlioj, 10 d. vasario (Feb.) Easton, 
Baking Co. svetainėje, 36 N. 7th St., 
2 vai. po pietų.

Kalbės drg. D. M. šolomskas, iš 
i j Brooklyn, N. Y. Drg. šolomskas kal- 

bės svarbiais dienos klausimais, kaip 
’ tai: “Bedarbės ir Kada Bus Galas 
šiame Krizui?” “Ar užviešpataus fa
šizmas amerikoje?”{ ir daugelis kitų 
klausimų bus išaiškinama. Visi būki-

Kviečia Komisija.

kaip' davatkos su kunigais iš- darynio bdrikos' reikia ją ap- 
duoda Lietuvos fašistų val
džiai net savo tikrus sūnus už 
revoliucinį veikimą. Iš to į- 
vyksta areštai, teismai ir žudy
mai revoliucinių darbininkų, 
šitas gyvai vaizduojantis teat
ras įvyks vasario (Feb.) 22, 
George Washington dienoj, 
Liet. Taut. Name. Vietiniai ir
apilllKimų miestelių puoilKai Komitetas prieš ka^ą-ir fašizmą 
nepraleiskite progos, tėmykite Bingo ir Bunko parę, suba-

kaitimus ir apie juos valdžia 
nė kalbėt nenorinti. Vien tik 
komunistai gauną geras algas 
ir tt. ir tt.

Šiuos kelis jo vadinamus 
“faktus” paminėjau, kad pa
rodyti, kaip tasai kunigas 
bjauriai melavo apie Sovietų 
šalį. Kodėl tas taip daroma ne 
vien per tokį kunigą, turčių 
tarną, bet ir per visus tokios 
rūšies demagogus, kaip Hearst, 
kun. Coughlin, Mathew Woll 
ir daugelį tokių ? ši bjauri pro
paganda .varoma todėl, kad 
ne vien Europoje imperialistai 
ruošiasi prie naujos skerdynės, 
karo, bet ir šioj šalyje ne ma- 

Taipga ne tiksliai tapo nepa- žiau prie to rengiamasi.
Tačiaus iliekas teisybės ne

galės pakavoti, kas yra pačių 
darbininkų Sovietų Sąjungoj 
padalyta. Ten.jau pilnai nėra 
bedarbės, kas naujiena kapita
listinėse šalyje. Ten industrija 
pakilus keleriopai 
negu yra buvę prie 
džios. Ten apšvieta 
pakelta didžiausiam 
Beraštystė veik šimtu nuošim
čiu panaikinta. Ten sveikatos 
žvilgsniu daug geriau reikalai 
sutvarkyti. Ten algos ne vie
niem komunistam, bet visiems 
darbininkam yra, pakeltos ir 
ta pati kapitalistinė spauda ne 
kartą yra minėjus. Bet tokiam

Klaidos Atitaisymas
Cleveland,, O. — Tilpusiam 

raporte iš Komunistų Partijos 
bazaro įsikverbė klaida, kurią 
čia atitaisome. Kur buvo pažy
mėta, kad:
kavo andaroką, 
užliesimą ant 
vyko per tai, 
mėta “skarf” 
buvo ištrintos
tyti buvo galima “skirt, 
mės, kad d. Burbulienė atleis 
už tą klaidą.

šluostyt, ir visada laikyt už
dengtą.

M. B.—Waterbury, Conn.

I PRANEŠIMAI Iš KITUR

d. Burbulienė au
tu rė j o būti: 

komodės. Tas į- 
kad buvo pažy- 
ir raidės a ir f 
taip., kad įskai- 

Tiki-
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ciją nutarta šaukti kovo 4 d„'minėta keletas aukavusnj var-j 
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Liet. Darbin. Svetainėj, 920 E. Į 
19th St. Visų organizacijų,! 
draugijų bei kuopų delegatai 
pasižymėkite tą dieną, kad pe- 
pamirštumėt ateiti tą vakarą,

dai, būtent: d. d. Jonilienė, 
Petraitienė, Guzevičienė, Pan- 
zerienė ir Daškevičienė. Tos 
draugės aukavo įvairių daiktų 
del bazaro, bet kaip jau buvo

t. y. kovo 4 d., 7 :30valandą, iminėta, kad komisijoj dirbo
Organizacijų sekretoriai pra
neškite savo delegatams apie 
tai, taipgi ir sąryšio sekreto
riui, A. P. Baltrušaičiui, 10549 
Eik Ave., Cleveland, O., pri- 
siųskite savo delegatų vardus 
ir antrašus.

i neganėtinas skaičius draugų- 
gių, tai tokios, nors ir labai ne
malonios klaidos—praleidimai 
įvyko. Surašė daiktų nepami
nėta: baksas pretzelių, kenuo- 
tų vaisių ir daržovių, dišių, ir 
Blaškevičiaus 10 sv. cukraus.

Šiame susirinkime tapo už- 
girtas šaukimas visos Ameri
kos Lietuvių Kongreso Prieš 
Karą ir Fašizmą. Ir kadangi 
tą kongresą yra manoma šauk-į

Draugės ir draugai, aukavu
sieji įvairių daiktų Partijos ba- 
zarui, teiksis atleisti, jei įvyko 
klaida nepaminint jų vardų. 
Bet tiek mes užtikriname, kad

tf Cleveland^ tai busimoj kon-1 kiekvienas aukautas dalykėlis 
ferencijoj ir bus svarstoma 
prisirengimo darbas. Mūsų: 
miestui prisieis atlikti didelę ir 
garbingą pareigą, tai priimti 
delegatus iš visos plačios Ame
rikos, ir mes turime prie to tin
kamai prisirengti.

Taipgi turime nepamiršti, 
kad mūsų mieste yra ne ma
žas skaičius lietuvių organi
zacijų, kurios mūsų sąryšyj ne- Forum prakalbose kalbėjo ko- 
priklauso, tai mūsų pareiga > kis tai kunigas apie Sovietij 
yra pakviesti jas dalyvauti ir 
tame didžiuliame visos Ameri
kos Lietuvių Seime. Kiekvienas 
iŠ mūsų, jeigu patys nepriklau
some, tai turime giminių, 
draugų bei pažįstamų, kurie 
priklauso įvairiose lietuvių or
ganizacijose bei kliubuose.

aet. 1 aut. iName. vietiniai ir į DETROIT, MICH. 
plinkinių miestelių publika | Komitetas prieš kaĄ“i

. .. toj, 9 d. vasario (Feb.) pas drai^rą r” vėlesnius garsinimus ir atsilan- Latoža, 1035 Caniff st. >te-
1 1 ’ -J • X.: 1_____kykite į minėtą parengimą. Draugai ir'draugės, ši pare bus la-1 

bai įdomi, nes, mažai kas žino kaip į 
lošt tai bus daug juoko išmokt. Taip- i 
gi bus ir gardžių užkandžių ir gė- 
rirmų. Kviečiam visus ateit ir pra-uz-

Bi- leist linksmai vakarą, galėsite pasi-
ne

t

daugiau, 
caro val- 
taipo pat 
laipsnyje.

Smagi naujiena apsireiškia, 
kad gal pavyks sutverti LDS 
jaunuolių kuopą. Tam daug 
prigelbsti mūs Vilijos choro 
vedėja, B. Ramoškiutė, Hart- 
fordietė.

čion darbštesni draugai 
imti Bedarbių Apdraudos 
lium HR 2827, todėl nieko 
veikiama ALDLD naujų narių
gavimui, šitas svarbus darbas 
apleistas. Vietos kuopa ir 
draugai turėtų tuomi. susido
mėti ir pradėti varyti darbą 
pirmyn.

Vasario 1 d. Vilijos choras' 
suruošė pasilinksminimo vaka-. 
ra del įtraukimo daugiau jau-! 
nuolių į chorą ir į LDS, kad 
sudarius kuopą. Daugelis iš su
augusių davė prižadus, kad 
leis savo jaunuolius į chorą 
dainuoti ir kaip kas mano, 
kad reiktų prirašyti jaunimą 

i ir prie LDS. Jei žadėtas priža
das bus išpildytas, tai su laiku

Po “sklokos” tėvo L. Prūsei- 
kos šmeižimo darbininkiško ju- 

įdėjimo prakalbų, vietinių nau- 
[ jų narių ateina į Komunistų 
Partiją. Tas parodo, kad dar
bininkai supranta vilką avies 
kailyje.

Šalna.

ŠEIMININKIŲ SKYRIUS

kunigui nereikia skaitytis su pakils mūs choras ir įsisteigs
faktais. Jam yis rūpi palaikyti

I pasiekė savo vietą, tai yra ba- žmones tamsybėje. 
: žarą ir prisidėjo padaryme to 
bazaro pasekmingu, už ką dar kun. sunervavo, 
kartą tariame širdingą ačiū.

Kas tą vakarą labiausiai 
tai

j Russia Today” lapeliai, kurie 
išrodė formoj laikraščio. Tie ! 
lapeliai kaip tik atitiko tam 
momentui, nes juose buvo at
mušama Hearst’o melai apie 
Sovietų Sąjungą, kuris paleido 
taip pat bjaurius melus apie 
Sovietų Sąjungą. Todėl Kun., 
neiškentęs, prie užbaigos savo 
kalbos del pasirodymo svetai- 

Sąjungą. šis kunigas tikrai nėję tų lapelių pasakė: tai Le- 
kalbėjo kunigiškai, kas žodis ninas taip liepdavo daryti.
tai melas. Jam esą žinoma, Į J. V. Komunistų Partiją irgi 
kad Sovietų Sąjunga per Lit- išniekino. Jos narius reikią de- 
vinovą padarytą sutartį su portuoti. Mat, tokiu pasakymu 
Jungtinėm Valstijom jau su-! norėta įrodyti žmonėm, kad ir 
laužę. Komunistų Intemacio- Komunistų Partija susideda 
nalas ir Sovietų valdžia, tai vien tik iš ateivių,' o labiausiai 

Mūsų visų yra pareiga ypatiš- i viens ir tas pats dalykas. Ten rusų. Su partija šalies Kongre- 
kai su tais lietuviais kalbėtis'žmonės, ypač Ukrainos da- sas apsidirbsiąs taip, kaip rei- 

• ir aiškinti jiems svarbą to į-Jlyje, 1933 metai, šeši milionai kėsią. Sulyg kunigo nuomonės, 
vykstančio seimo, kad jie savo iš bado išmirę, ūkininkai, ku- tai ne vien Komunistų Partija 
ęrganizacijų s u sir inkimuose rie nenorėję dėtis į kolektyvus ir jos nariai negeri, bet ir visos 
tai stengtųsi pakelti ir, apkal- likę išvaryti į Sibirą, o tokių kitos organizacijos, kurios gi- 
bėjus, prisidėtų prie to didžiai skaičius buvę iki trijų milionų. na darbininkų reikalus, nege-

New Britain, Conn
Sausio 28 d. New Britain

jaunuolių kuopa. Laimingos 
darbuotės jaunuoliam.

Beje, dar kita naujiena, čia 
“Sdviet susitvėrė jaunuolių orkestrą 

vien iš stygų. Pradžią parodė 
gerą tame choro parengime. 
Jei tie jaunuoliai gerai dar
buosis ir suaugusieji jiem pa
dės, tai bus didelė 
darbininkų judėjimui 
tos, ypatingai chorui, 
up, boys.

pagalba 
ant vie- 
Keep it

Vilijos choras rengia teatrą 
“žentai iš Amerikos.” šį veika
lą vaidins dramos grupė iš 
Waterbury. Prie to dar rasis 
ir daugiau pasilinksminimo. 
Tas viskas įvyks nedėlioj, va
sario 10 d., kaip 1:30 v. po pie
tų, Darb. svetainėj, 53 Church 
St.

Kas mėgsta gardžiai prisi
juokti, kas geidžia chorą pa
remti ir kas atjaučia dailei, 
turėtų ateiti ir pamatyti tą 
vaidinimą.

Vikutis.

VAKARIENE ■ KONCERTAS
Montello, Mass

NAUDAI DIENRAŠČIO “LAISVĖS”
. *t RENGIA , ... . , ... ,

WATERBURIO DARBININKIŠKOS ORGANIZACIJOS

SUBATOJE

VASARIO FEBRUARY

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 103 GREEN STREET, WATERBURY, CONN

ĮŽANGA

Ypatai

J. L. KAVALIAUSKAITĖ

Biručių Moterų Pašalpinė 
Draugystė, laikytam mitinge 
gruodžio 17, 1934, užgyrė Be- 

I darbių Apdraudos Bilių HR 
■ 2827 ir išrinko 2 delegatus į 
' Brocktono miesto komitetą, 
kur eina didelis veikimas del 
pravedimo to biliaus. Bet mi
nėtos draugystės delegatės į 
posėdžius nesilanko, o šiuo 
tarpu ten labai reikalinga pa
rama kaip finansinė, taip ir 
pasidarbuoti del siuntimo at
viručių mūsų senatoriams ir 
kongresmanams su reikalavi
mu paremti minėtą

i Minėta draugystė 
susirinkimą sausio 
Tarp kitko, užgyrė 
Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimo ir tam
rinko delegatę, kuri atstovaus 
minėtą draugystę, kaipo pri-' 
sidėjusią prie seimo įvykdini- 
mo.

bilių.
laikė kitą
21, 1935* 

šaukimą 
Visuotino 
darbui iš-

s

GERA 
ORKESTRĄ 

ŠOKIAMS

Programoje dalyvauja garsūs dainininkai iš tolimų miestų: J. L. Kavaliauskaitė, 
mezzo-sopranas iš Brooklyno; A. Višniauskas, baritonas, iš Bayonne, N. J.; 
Ramoškaite, sopranas, iš Hartford, Conn. Rte geri kalbėtojai iš Brooklyno.

(Tąsa iš 3-čio pusi.)
išplautų ryžių, ,1 didelį šaukštą 
Salvijų (sage). Virink apie va
landą. Tada įmaišyk 2 puodu
ku oyster kre.kių sumaišytų su 
3 išplaktais kiaušiniais. Pridėk 
druskos ir pipirų pagal skonį, 
virink dar 12 minutų. Paduok, 
ant stalo karštą.

šokt ir gardžiai pavaikyti.*
Kviečia Komisija.

(31-32) Į

SHENANDOAH, PA.
APLA 4-tos kp. mėnesinis susirin- 1 

kimas įvyks sekmadienį, 10 d. vasa
rio, 2 vai. po pietų, Sweets Hall.

Visi nariai malonėkite dalyvauti, 
nes bus svarbių dalykų apsvarstyt.

S. Kuzmickas.
• ■ ' (31-32) i

LEWISTON, ME. I
ALDLD 31 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, 10 d. vasario, 10 vai. ryto, 
Šv, Baltramiejaus svetainėje. Visi na
riai būtinai pribūkite, nes turim daug 
svarbių dalykų apsvarstyt, taipgi ne
pamirškite užsimokėti duokles..

Sekr. A. Kaulakis.
(31-32)

PHILADELPHIA, PA.
TDA lietuvių kuopa rengia pra

kalbas ir dviejų veikalų perstatymus 
sekmadienį 10 d. vasario, 2 vai. po 
pietų, 995 N. 5th St. Bus du, svarbūs 
perstatymai, “Scottsboro jaunuoliai 
neturi mirti” ir “Paliuosokim Tom 
Mooney.” Artistai bus iš New Yor- 
ko, apart lošimo bus ir geras kalbė
tojas.,

Antradienį, 12 d. vasario, 8 vai. va
kare, Mercantile svetainėje, Brood 
ir Merter gatvių bus labai žymaus 
rašytojo ir kalbėtojo John Spivack, 
prakalbos, šias prakalbas rengia 
ILD distriktas.

Įžanga 25c.

CLEVELAND, O.
ALDLD 22 kp. susirinkimas įvyks 

panedėlį, vasario 11 d., 7:30 vai. va
kare, Lietuvių Darbininkų Svetainė-

• je, 920 E. 79th St.
į Šiame susirinkime bus išduotas ra- 
Į portas iš ALDLD 15 Apskričio meti- 
i nes konferencijos. Taipgi visi nariai 
i turime ne tiktai patys dalyvauti bet 
1 ir naujų narių atsivesti.

Valdyba.

Suzana Baranauskienė
UŽLAIKO 

visokios rūšies čeverykų 
ir

šilkinių pančiakų 
krautuvę.

1329 So. 2nd Street
Phila., Pa.

Pasirinkimas Valgomų Daiktų
Pasirinkimas tinkamų pro

duktų maistui tankiai yra pa
slaptis vykusiai ' pagaminto 
valgio. Kiauliena ir veršiena 
yra geriausia vyšniavai rausva. 
Taukai—sausi ir trapūs. Ge
riausia’galvijiena išaižejus rie
balais. Jautiena ir aviena yra 
standi čiupinėjant ir šviesiai 
rausva,

Mėsą parneštą iš krautuvės 
reikia apšluostyt su šlapiu, 
švariu skuduru.

žuvis duoda mažiau šilu
mos, bet gana geras maistas, 
kaipo proteidas. žuvis gera 
šiame sezone; rūkyta arba 
sūdyta žuvis gera visada. Ren
kant šviežią žuvį reikia .žiūrė
ti, katros, akys šviesesnės atro
do, kurios 
kurią pirštu 
lieka duobė.

Kiaušiniai 
da 'švieži.

žvynai nebįra, į 
paspaudus nepa-

yra geriausi, ka- 
Nevartojamus rei

kia laikyt šaltoj vietoj. Švie
žus kiaušiniai atrodo šiurkš
tūs, nežvilga, prieš šviesą per- 
matai ir vandenin įdėti skęsta; 
kurie neskęsta—yra seni.

* Pieną geriausia laikyt visuo
met bonkoj, uždarytą, iš oro 
mikrobai neįsigąuna. Pirm ati-

St. Kazimiero Pašalpinė, 
pusiau parapijinė, draugystė, 
užsidėjo kliubą ant kampo 
Ames ir Intervale Sts. Įtaisė j 
barą ir prie uždarytų durų šin 
kuoja rudą skystimėlį. Toj vie
toj netoliese viens kito yra 
trys kliubai, kur narius pana-, 
šiai vaišina. Sako, kad iš to, 
yra geras pelnas.

B. Raman.
(31-32)

CLEVELAND, .OHIO
A.L.D.L.D. 15-tasi apskritys rengia 

prakalbas labai svarbiais dienos klau
simais, penktadienį, 8 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių Svetainėje, 6835 
Superior Ave. Bus keletas gerų kal
bėtojų, Drg. F. Abekas, “Vilnies” 
redaktorius, Mrs. L Morris, motina 
dviejų Scottsboro jaunuolių ir kiti. 
Taipgi bus išduota raportas iš Be
darbių Apdraudos Kongreso Wash
ingtone. Įžahga veltui.

Kviečia Apskr. Komitetas.
(31-32)
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BALTIMORE, MD. <
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Šiandien kas nėra iš “Laisvės” 
skaitytojų girdėję apie Sovietų Są
jungos judį “Čepąjevas” ?—Daugelis.

Ne tik girdėjo, bet kalbasi, kad tik 
galėjus kaip nors jį ihatyti.

Štai baltimoriečiams proga. Penk
tadienį, vasario 8 dieną. Auditorium 
teatre, Howard* and Franklin Sts., 
kiekvienas, kuris tik panorės, galės 
papildyti savo žinojimą apie žiaurias 
partizanų kovas, po vadovyste rau
donojo komandieriaus draugo čepa- 
jevo.

Pradžia 11 vai. ryto.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo Šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7^0

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 

gaukite dieną ar naktį 
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N- Y.

(>

<

o
< >
< >
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Painters and Carpenters
Taisome ir maliavojame namus iš vidaus ir iš lauko 

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

<♦>

>

<♦>

<

DARBININKŲ ĮSTAIGA
Salės del Balių, Koncertų, Ban- 

į kietų, Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
: * r ’ r * I ’ *

KAINOS PRIEINAMOS
......... i i . ‘» i . t , . ♦ . . ' . | 

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA) .

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

DIDELIS NUPIGINTAS 
Dviejų dolerių vertės knygų 

Patarimai Vyrams 
Apie Lyties Dalykus 
Dabar gausite už $1.25 

Tai ta paskilbusi D-ro Robinsono 
kriyga, 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.

y'.jH rr-'G'

- Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios 

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

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

| —Q « ■ ■ ■■■ III I ■ , ■ ,111 1. II IM" . »■ ■■■! I   

e- BROOKLYN LABOR LYCEUM

Liuosybės Dailės Ratelio i 
Scenos Komitetas baigia mo-; 
kiniis veikalą “Už Dievą ir 
Tėvynę.” Drama trijų, aktų,' 
dviejų atidengimų, vaizduo
jantį Lietuvoj tikrą atsitikimą,

■ ■



Trečiadienis, Vasar. 6, 1935

Tie, kurie dar neesame na
riais, tai stokime, kad mūsų

Penktas Puslapis

ALDLD Vajus Ir Proletarinės Lenktynės Kanadie 
ciu Ir Amerikiečiu Už Raudoną Vėliavą

' kiėčiai: Nors jūs mumis pra
dėjote organizuot, bet mes 
draugiškai patartam paimt pa
vyzdį iš mūsų. Jei norite nors 
kokią paskutinę dovaną gaut, 
tai ne tik kautum pasidėkite, 
bet ir rankoves atsiraitykite.

O mes, kanadiečiai, suvieny-

t Nuo 1 sausio 1935 prasidėjo 
vajus mūsų vienintelės darbi
ninkiškos apšvietos organiza
cijos tarpe Kanados ir Ameri
kos lietuvių, Amerikos Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugijos.

Varde Centralinio Komiteto
’sekr. D. M. šolomskas davė^kime jėgas prieš amerikonus, 
atsišaukimą per “Laisvę,
‘‘Vilnį” ir “Darbininkų žodį, inmo, suvmiue, xv<au muoų 
kad risi ALDLD nariai ir kuo-! užsibrėžimas gaut 300 naujų 
pos, vadovaujant apskričiams, 
stotų į darbą per tuos tris mė
nesius, nuo 1 sausio iki 1 ba
landžio.

< Ateinantis. Saulės Palaipinės 
Draugijos susirinkimas įvyks 
6 d. vasario, Rupšio svetainėj, 
16th St. ir Wood Aye. Rodosi, 
turim išrinkę laikiną delegatę 
del Visuotino Lietuvių Suva
žiavimo. Gal praneš susirinki
me, ką veikia. Taip pat praei
tą susirinkimą buvo pakeltas 
klausimas kas lipk svetainės ir 
lotų pirkimo. Likosi išrinktą 
komisija tam darbui. Patartina 
skaitlingai atsilankyti į mitin 
gą. Gal komisija praneš, kas 
yra veikiama tam darbe.

ir štai, pirmiausia, mūsų 
ALDLD Kanados 5 Apskričio i 
Veikiantis Komitetas, per! 
“Darbininkų žodį,” atsišaukė' 
į savo narius ir kuopas padėti: 

, sumušt 1 aps., su Chicago prie-i 
šakyje, ir antrą aps., su Brook
lyn priešakyje. Nors Kanados 
5 apskritys yra kūdikis prieš 

i 1 ir 2 apskrič., vis tiek iššaukė 
juos į proletarines lenktynes.

Kaip Kanados kuopos prisi- 
' rengs prie vajaus už laimėji

mą Centro Komiteto skiriamos 
dovanos, raudonos vėliavos, tai 
ir sumušime amerikiečius. Štai, 

J 1 rajonas, su Monterealu prie
šakyje, iššaukė, per “Darbi
ninkų žodį,” į lenktynes seka
mus rajonus: 2 raj., su Toron
to priešakyje, kuris užsidėjo 
gaut 100 naujų narių; 3 raj., 
su Winnipegu priešakyje, gaut 
60 naujų narių; 4 raj., su Ed- 
montonu priešakyje, užsideda 
gaut 40 naujų narių, ir 1 raj. 
gaut 100 naujų narių.

Reiškia, kad kuopos su rajo
nais sutinka gauti 300 naujų 
narių penktame apskrityje, bet 
štai 3 rajono komiteto sekre
torius, P. Gutauskas, priima 1 

*• ’rajono iššaukimą, ne tik del 
gavimo 60, bet 75 naujų narių. 
162 kuopa Toronte iššaukė 47 
kuopą Montreale del gavimo 
50 naujų narių. Savo susirinki
me, 47 kuopa vienbalsiai pri
ėmė torontiečių iššaukimą ir 
tuom pačiu kartu .iššaukė se
niausią kuopą Kanadoj, 173, 

» del gavimo 50 naujų narių 
Montreale. 173 kuopa savo su
sirinkime vienbalsiu priėmė 47 
kuopos iššaukimą su pareiški
mu, kad mes ne tik gausime 
50 naujų narių, bet ir kaupą 

i uždėsime. Mes gavome raudo- 
< ną vėliavą pereitame vajuje, 

tai turime gaut ir dabar! Be 
to, man teko girdėti, kad pa
vieniai draugai mano iššaukt 
vieni kitus, užsidėdami gaut 
nuo 2 iki 5 naujų narių. Tai 
bent pasiryžimas kanadiečių!

Draugai ir draugės ameri
kiečiai! Aš jūsų klausiu, kai
po senų organizatorių, nes jūs 
mus, kanadiečius, pradėjote 
organizuot: Kaip jūs rengiatės

* prie ALDLD vajaus? Nejaugi 
jūs sutiksite visas dovanas, ku
rios- yra skiriamos ALDLD 
Centro Komiteto, atiduot Ka
nados kuopoms? Tokiam ma-

* žam apskričiui, .kuriame ran
dasi apie 8,000 iki 10,000 lie
tuvių, kuomet pas jus, pavyz
džiui, tokie, kaip 1 ir 2 apskri
čiai, kuriuose randasi desėt- 
kai tūkstančių lietuvių ir neiš- 
sisklaidę taip, kaip kanadie
čiai.

Aš perskaičiau ALDLD 2
* apskričio konferencijos nutari

mus kas link vajaus.
Ten pažymėta 20 kuopų, 

kurioms uždėta kvota gaut 90 
naujų narių. Tai mums, kana-

Biskį pasenęs dalykas, bet 
kad niekas neaprašė, tai nors 
trumpai priminsiu, kad mieste
lio valdybos rinkimuose ko
munistų kandidatas p-majorus, 
d. Aaron, gavo nepalygina
mai daugiau balsų, negu pir- 
mesniuose rinkimuose. Bravo, 
draugai! Darbuokimės ir atei
nančiuose rinkimuose pasi- 
stengkime galutinai išsirinkti 
komunistą majorą Lindene.

Šaltinėlis.

narių nebūtų tuščias, bet iš-
- j pildykime su geru kaupu jr 

pastatykime 5 apskritį pirmon 
vieton, o mūsų kuopos tegul 
gauna Centro Komiteto skiria
mas dovanas — su raudona 
vėliava!

Lietuviai darbininkai, kana
diečiai ir amerikiečiai: Mes 
neturime kitos tokios lietuvių 

! darbininkiškos organizacijos, 
kuri leistų tokias knygas, kaip 
ALDLD; mes neturim kitos or
ganizacijos, kuri užstotų mus, 

(darbininkus,' kaip ALDLD, ir 
kad nurodytų tikrą kelią, ku- 
risXsves mus iš skurdo, bado 
ir karo.

Tie, kurie dar neesate na
riais, nevilkinkite, bet stokite 
tame vajuj ir likite organi
zuotais darbininkas, ginančiais 
reikalus savo klasės, prie ku- New Yorko Patersonan čigo- 
rios mes prigulime. Išauginki- nai ir pasirendavojo kambarį 
me ALDLD į didžiausią orga- po numeriu 224 River St. Čigo- 
nizaciją tarpe lietuvių visoj nė, Mrs. Martha Thomson, 
Amerikoj ir Kanadoj!

J. Urbanavičius.

Paterson, N. J
Kaip Čigones Išgydo Nuo Ligų 

Ir Pinigų
I

Patersone buvo toks atsiti
kimas: Sausio 1 d. pribuvo iš

Linden, N. J
Visko po Trupučiuką

Sausio 21, Lenkų svetainėje, 
minėjom draugo Lenino, di-1 
džiojo proletariato vado mir
ties sukaktuves. Pasekmės į-! 
spūdingos, ilgai atsiminsim. 
Didelė svetainė publika užpil
dyta. Didelis entuziazmas. Iš 
publikos karštas sveikinimas 
kalbėtojų.

Atidarant mitingą pirmiau
sia ant programos pasirodo di
džiulė vaikų orkestrą, ■ suside
danti vien iš gitarų. Pirmiausia 
griežia Internacionalą, Laido
tuvių Maršą, Raudonosios Ar
mijos Maršą ir daug kitų gra
žių dainelių, kurios publiką 
žavėjo. Po tam sekė prakalbos1 
ir kiti pamarginimai.

Didžiausias ovacijas sukėlė 
dviem draugo Kony 
čiam. Reikia priminti, kad d

vaiku

Mrs. Martha 
pasidėjo langan iškabą, kad iš
gydo nuo įvairių ligų, jei jos 
patarimus išpildys. Kur buvus, 
kur nebuvus moterėlė, Mrs. 
Anna Platt, pastebėjo tą iš- 
kąbą-gydymą stebuklingu bū
du. Tada moterėlė, mąstyda
ma, įeina vidun. Čigonė liepė 
sėstis ir išklausinėjo ligonę. 
Čigonė jai užtikrino, kad jei
gu jinai pildys čigonės prisa
kymą, tai reumatizmas .pra
nyks į kelias dienas. Mrs. Platt 
sutiko pildyti.

Tada čigonė paliepė išimti 
pinigus iš banko ir atnešti pas 
čigonę. Mrs. Platt tą padarė. 
Čigonė susuko skareliukėn 
$7,221, .surišo mazgan ir liepė 
neštis namo, o parsinešus pasi
dėti po paduška ir laukti či
gonės ateinant. Tą Mrs. Platt 
ir padarė. Išgulėjus 10 dienų 
ir nesulaukdama čigonės, prie 
to ir reumatizmas pradėjęs la
biau varginti, moterėlė ėmė 

'manyti, kad kas nors prastai. 
Tada Mrs. Platt atvyniojo ske
petaitę ir surado tik $50 po

čiam. xveiKia priminu, xaa a. . , . m • sTZ .. . ,. , . i vieną dolerinę, tuojau buvoKony yra nenuilstantis darbuo-1 * .. .. . „ ..
z-ir<rn I i st i i i I/za Hni i n st i... T, . . ... .pranešta policijai. Policija ci-tojas ir Komunistų Partijos1 _ > , ,. ,. _.'gonę suėmė, bet pinigų nera- narys. Tikrai komunistinėj: , v. . . 7, . _ v...... . . . do. Tačiau teisėjas priteisė ci-dvasioj jis augina ir savo vai-! . _. . , . *

. x. ~ - tz • .o gonei Thomson sesis metus ka-kucius. Drauge Kony, apie 12.*.. , _.. ... , _ . . Įėjimo. Moterele turėjo pinigų,metų mergaite, pasakė prakal-l. , , , , . <•;-, i . , , . • ii- i bet tamsumo-stebuklams tike-bą, kuri nustebino visa publi-' .. _. . . .
, a 2 i v . f : . Jimo pasėkoje juos prarado,ką. Ant galo susuko, kviesda- 1 J J 1 
ma visą publiką: “Eikim tuo 
keliu, katro jau mūsų brangus 
vadas Leninas' erškėčius pra
skynė. Tiesa,” sako kalbėtoja, 
“gal ir mums iš karto teks su 
miglynais ir aštriais spygliais 
susidurt, bet tik keletą žings
nių. Toliau bus platus ir malo
nus vieškelis. Ir kuo toliau 
žengsim, tuo platesnes lygu
mas matysim. Ir dar pora 
žingsnių—jau liuosybės žerųė, 
ant kurios sutversim Sovietus 
ir įsteigsim darbininkų ir vals
tiečių tvarką.”

Toliau buvo rodomi paveiks
lai “Trys Dainos Apie Leniną,” 
kurie sudarė nemažą įspūdį 
žiūrėtojam apie Sovįeetų Są
jungos darbininkų gyvenimą, 

diečiams, išrodo juokinga ir Tiesa, gal svetainė nepatogi 
mąstyt, kad jūs galėtumėt krutamiems paveikslams, rody- 
gaut nors kokią dovaną, nes ti ar kokia kita priežastis, įna
mes, 5-rne apskrity, padarėąn no supratimu, turėjo būti ge- 
kvotą gaut virš 300 naujų na-'riau atvaizduojami. Perdaug 
rių, o jūs vos išdrįsote gaut'sumaišoma ir negalima aiškiai 
tiktai 90 per tris mėnesius.1 suprasti.
Penktame apskrity Randasi 15 ---------
kuopų, iš kurių’ 7 dar jaunos.
Tame distrikte ar tuose mies- respondentas pradėjo tankiau 
toliuose, kur tos kuopos ran-' rašinėti iš Lindenu.'Tas gerai, 
dasi, gyvena nedaugiau kaip bet kad vis tą patį laikrodėlį 
tarpe 30 ir 50 lietuvių.

Draugai ir draugės ameri-' daug.

Pavyko Sovietų Judžiai

Sausio 26 d. buvo rodomi 
krutami paveikslai “Trys Dai
nos Apie Leniną” (Three 
Songs About Lenin.). Tai toji 
pati filmą, kur turėjo būti ro
doma Lenino minėjimo mitin
ge, sausio 20 d. Publikos prisi
rinko pilna svetainė. Paveiks
lai visiems patiko. Būtų gerai, 
kad Komunistų Partijos sekci-

Pastaruoju laiku kuopos ko-

ir ypatas garbina, tai jau per-

nuo darbininkų klasės.
Į Pirmiau jis kalbėjo, kad vi
so ko kaltininkas esąs Bimba, 
jeigu ne Bimba, tai nebūt bu
vę skilimo! O dabar jis atvirai! 
kalba, kad jis visai nesutinka 
su Komunistų Partija nė su 
Kominternu, nes jų taktika 
esanti arklinė ir jie kovosią 
prieš juos ir prieš Centro Biu
rą, kuris pildo Kominterno >ir 
Komunistų Partijos nutarimus. 
Jis nėužgiriąs ir Centro Biuro 
atsišaukimo, kam jis šaukia į 
vienybę darbininkus, o nesi
kreipta tiesiog į opozicijos vir
šūnes. Bet jis ir negrįšiąs ir 
nesispaviedosiąs, kaip Zinov- 
jevas išsispaviedojęs, nes tai 
būtų didelis nusižeminimas.

Jis pasiėmė dar 1921 m.
i “Kovos” numerį ir skaito, ban-
1 dydamas įrodyti, kad buvo ski
limas! ir jūs ėjot klaidingu ke

bliu. Jam buvo atsakytą, kad 
taip, tuo laiku buvo klaidinga 

! opozicijos linija. Bet kaip grei
tai pamatėm, kad klaidinga, 
tai metėm į šalį, sugrįžom at
gal ir stojom į darbą, kurį ir’ 

! šiandien dirbam su viso pasau- 
j lio darbininkais. Bet ką darot 
!šiandien Prūseika ir kiti? Per 
4 metus varot savo žalingą 
darbą prieš darbininkų klasę, 
nors Ijūs gerai suprantat, kad 
jūs ęinat kontrevoliucine lini- 

’ Pa- ir savo pasekėjus klaidinat, 
, tikros teisybės jiems nesaky- 
1 darni. Į šitą klausimą Prūseika 

kad niek0 neatsakė, tylėjo.
nuoš.1 !.

“L.” skaitytojų. O žinoma, čia! matot, kaip Prūseikai
ir bedarbės, streikai. Bet pasi-i darbininkų reikalai. Jis
rodo, kad “Laisvei” skaitytojų atvirai pasisakė, kad loveston- 
nesunku gauti, tik reikalinga lcclų m i 
energijos, pasišventimo, o vis
kas galima—tai patyriau per
eitame generaliam “L.” vaju
je. Susidurti turėjom su vi-! 
šokių sriovių žmonėm. Reika
linga kad ir 3-4 kartus stubon 
atsilankyti, tik nereikia di
džiuotis, “protingesniu” būti 
už kitus. Jei taip darysime, tai 
rezultatas bus šimtą nuošim
čių. Pasitaikius išgirsti prastą 
žodį nekreipkie atydos.

Ferdinand Pecora, pa
skirtas į N. Y. valstijos 
augščiausio teismo teisė
ją. Jis nuduoda “dideliu 
kovotoju” prieš Wall gat
vę, bet su Wall gatvės 

pritarimu jis gavo 
šią vietą.

Kaip Dienraštis “Laisvė 
augo Patersone

Reikėtų pasakyti, 
“Laisvė” atkariavo 70

sve-

naffinimo. Roose veltas už- “ 
karia, savo valią kongresui. 
Pagal jo komandą, kongre
so atstovų rūma's^nutare' 
pervesti į Roosevelto ran- j 
rankas $4,880,000,000 pini
gų, skiriamų viešiems pa-' 
šalpiniams darbams. O kuo-1 
met prezidentas gali vienas 
šeimininkauti tokiomis mil
žiniškomis pinigų sumomis, 
nieko neatsiklausdamas, jis 
ir apskritai gali daryt, kas 
jam patinka. Tuo būdu 
Rooseveltas, i š s i g a rsinęs 
kaipo “demokratiškiausias” . 
prezidentas, virsta visos ša
lies diktatorium. Bet juk 
ir Laisvės Sąjunga darbuo- j 
jasi už fašistinę diktatūrą.

Prancūzai Lietuvoj Jiešką 
Aukso

Vilniaus spauda rašo, kad 
francūzų inžinieriai j ieško
jo Napoleono paslėpto auk
so Ašmenos apylinkėje (Vil
niaus krašte), o po to N. 

i Lietuvoj, kaž kur ties Vir-

F

f,F PAIN-rXPELLER 'IĮ

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERI 
Pain-Expelleris visuomet 

k palengvina skausmus X

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 šalčio. BRET-O-COL 
TABLETS galima gauti aptieko- 
se po 50c. už bonką, o jei ne, sių

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

""■'i poziciją pilnai remia. 
Tad, draugai, opozicijos šali
ninkei, jūs savo ausimis girdė- 

.'jot Prūseikos išsireiškimus. Jis 
dar net Kirovo užmušėjus te
roristus primeta Komunistų 
Partijai, nors jis gerai žino, 
kad tas žmogžudis buvo balta
gvardietis, kuris turėjo ryšius 
su trockistais ir net su Latvi-1 
jos konsulu. 'Kada jam taip! 
buvo atsakyta, tai . Prūseika

I greitai išbėgo pro duris.
i Opozicijos draugai, katrie 
norite dirbti komunistinį dar
bą, grįžkite ir dirbsime kartu. 
Jums nereiks jokių “spavied- 
nių,” pasirodysit darbais pa
tys. Aš kviečiu Lawrenco ir ki
tų kolonijų draugus grįžti. Ne
laukit toliau. Prūseika nori ju
mis dar toliau laikyti opozici
joj savo ir kapitalizmo naudai 
ir dėlto jis aiškinasi laukiąs 
Kominterno Kongreso, būk jis 
manąs ten laimėti. Bet jis ir 
pats tam netiki. Nemanykit,•' 
kad kongresas užgirs trockis- 
tus ar lovestoniečius ir priims, 
jų platformą. Nėra ko laukti' 
ir tikėtis, jiems tik rūpi dari 
toliau palaikyti pasidalinimą' 
tarpę darbininkų. Prūseika 

j jums sako grįžti Visiems kar-

k KILLS PAIN .Vii

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

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.

, nuo
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN, N. Y.

dienomis 
vakarais 
iki 1

FOTOGRAFAS
J.ONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių grupių ir pavienių 

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

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191
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PRANEŠIMAS

i------------------ —i

Fašistinės Paskaitos

Buvo paskaitos YWCA 
tainėj. Jas atliko Dr. Thomas
Q. Harrison. Susirinkusių buvo 
apie šimtas. Tas kapitalistų 
bernas, didžiuodamasis ameri- 
konizmu, gyrėsi apvažiavęs 
miestus ir mistelius ir niekur 
nematęs gero. Girdi, preziden
tas Rooseveltas vienas taipgi 
ir jo NRA negalį padaryti ge
rovės, jeigu mes visi neprisidė- 
sią. Diena po dienai bedarbė 
vis didėjanti, o mes, ameriko
nai, turį tą armiją šerti. Jeigu 
taip toliau būsią, tai ši proble
ma esanti neišrišama, turėsią 
sistemą mainyti, girdi, turėsią 
įsteigti fašizmą ar komunizmą, j

Mat, tas ponas nematąs skįr-'tu, bet jis vieton pamesti savo 
tumo tarp fašistų ir komunis-. klaidingą nusistatymą vis 
tų. Jo visa toji kalba-dejavi- brenda tolyn, todėl jums nėra 
mai yra niekas daugiau, kaip prasmės laukti.

1 > S. Penkauskas.
Red. Pi’ierašas. — Mes ąt- 

kartptinai esame ’pabriežę, 
'kad ' viltis sulaukti . opozicijos 
grįžimo su Prūseika-Butkum 
kartu yra tuščia svajone. Ta
me taus senai įtikino jų raštai 
ir darbai. Darbininkai ir dar- 
biniiįkams artimi opozicionie
riai, gyvenimo įtikinti, eina ar
tyn judėjimo, o Prūseika-But- 
kus vis atviriau puola judėji- 

i mą. ; Bandymas jiedu įtikinti,

J? •fašizmo sėkla. Taip ir užbaigė 
savo kalbą, jokių klausimi! ne
prisiėmė.

Vabalas.

Lawrence, Mass
pa

Sausio 13 d. ALDLD 37 kuo- 
turėjo susirinkimą ir kaip. • • • . -t • , i lulvjV o Uoli 1 lx ix in lev ii naipja pasirūpintų daugiau gauti tik pasitaikg tam laike P1.Qsei.

filmų apie Rusiją, bolševikų 
krutamųjų paveikslų. Daugelis 
lietuvių pradeda interesuotis! 
darbininkų tėvynės krutamaisi 
paveikslais.

Ne Visiem Reikalingos 
Barzdos

Ilgos

Waldwick,) N. J. —Senelis 
Jack Sarall, 71 metų, didžia
vosi turįs didžiausią barzdą. 
Jo sūnus pasiuntė tėvą pakirs
ti malkų. Senelis pasismaginęs, 
kirvį pasigalandęs, pradėjo 
malkas kirsti. Kaip tai kirvio 
koto gajas įsikabino jąm barz- 
don ir kirvis pasisuko ne me
din, ale kojon. Nuvežtas ligo
ninėn mirė. Barzda ne visur 
naudinga.

LU Kliube. Taigi ALDLD 
kuopa sumanė pakviesti: tik'be-
omlrn L o i n’i 11» IziTiic’ Į # ,,. - reikalingas laiko eikvojimas.

Ko mums reikia, tai daugiau 
diskusijų su eiliniais nariais, 
daugiau bendro darbo ir liku
sieji skirtumai išsilygins dar
be. f i

i Prūseika, taipgi ir kitus opo-.' 
zicijos narius, kad {išrišti klau-1 
simą kas link vienybės. Prū- 
seika nenorėjęs eiti, bet kada 
pašalinis žmogus, P. Rugavi- 
čius, pasakęs, kad jį bombar
duos ir jis pasirodys bailiu, ta
da jis paklausęs.

Tiek to, kaip ten buvo su 
Prūseika, bet opozicijos drau
gai atėjo ant pakvietimo. Tik 
gaila, kad greitai išėjo ir ne
dalyvavo diskusijose, ’ kaip 
greičiau prieiti prie vienybės. 
Tačiau jie neužtarė ir Prųsei- 
kos. Tur būt gerai persitikrino, 
prie ko veda Prūseika ir But
kus, kaip toli jie nudardėjo

“Galas Demokratijai”
PHILADELPHIA, Pa.' — 

Amerikos Laisvės Sąjungos 
pirmininkas Jouett Shouse, 
kalbėdamas Moterų Balsuo
tojų Susivienijimui, pareiš
kė, kad Rooseveltas eina 
prie demokratijos (vadina
mo^ “žmonių valdžios”) pa

ADVOKATAS
J. GEORGE LIPSIUS 

ir investigatorius
C. W. BENSON 

persikėlė raštinę į sekančią vietą: 
1324-30 Lincoln-Liberty 

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

inamaiiiBHiB iiEigHin°iiiioiiiioHiioUiioiiiioiiiioiiiionnoini<>inioiin«>nn<>ini«>iinonn<>iin<>iingiiEū
o

o’

o’

O

o*

o

O

o”

0

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio 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.

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.
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JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:
1439 South 2nd Street, 

PHILADELPHIA, PA.
Telefonais Bell—Orėgon 5136 

Keystone—Main 1417

I
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šeštas Puslapis LAISVU Trečiadienis, Vasar. 6, 1935'

NEW YORKO IR APIEL1NKES ŽINIOS
Keli Žodžiai Apie Pereito 
Sekmadienio Parengimą
Pereito sekmadienio vakare, 

(vas. 3 d.) Newarke įvyko Lie
tuvių Darbininkų Susivieniji-

Rado 1,000 Gal. Munšaino si žeidė. Jie važiavo >Penn. ta
vo riniu traukiniu ir New Jer
sey valstijoje nukrito nuo jo.

Paremkite Williamsburgo 
Bedarbių Darb. Šokius

Žemutinės Williamsburgo 
dalies bedarbių tarybos rengia 
didelius šokius. Jie įvyks šeš
tadienį, 9 d. vasario, 7 vai. va- mo III Apskričio metinis pa
karę, International Workers rengimas, kuriame buvo suvai- 
Order Hali, 125 Boerum St.,1 dinta veikalas “Tamyla,” taip- 
Brooklyne. Bus gera muzika ir gj pasibaigus veikalui buvo šo- 
kenčertinė programa. Darbi-‘kiai.
ninkai ateikite masėmis ir pa-j

Katilą Morriso Name
Policija areštavo du vyrus J. 

Manfro ir C. Manano buvusio 
gubernatoriaus Morris 
Harding ir Morris 
Bronx. Ten surado tuos 
rus ir 1,000 galionų

M. Smoley, 72 metų amžiaus 
žmogus, 562 W. 174th St., 
Bronx, iškrito per langą nuo 
šešto augšto ir ant vietos už
simušė.

kalbės drg. E. Browder, Ko
munistų Partijos generalis se
kretorius. Tai bus atviras Ko
munistų Partijos narių susirin
kimas, į kurį yra šaukiami vi
si nariai ir bus adaros durys 
simpatikams. Drg. Browder 
kalbės apie Darbo Partiją, ku
rią manoma šioje šalyje suda
ryti iš visų darbininkų organi
zacijų, unijų ir partijų.

Great Neck, N. Y.

ninkai ateikite masėmis ir pa-j §į0 vakaro parengimas, ga- 
remkite bedarbių darbininkų iįma sakyti, pasisekęs virš vi- 
organizaciją, kuri turi daug Putiniškai. Atsižvelgiant į tai, 
kovų. įžanga tiktai 25 centai 
ypatai.

name, 
Ave., 

du vy- 
įtalpos

munšaino katilą. Pasirodo, kad 
buvo gaminamas munšai- 
ir plačiai pardavinėjamas.

ten
nas

' Supleškėjo ponų W ir A. W. 
Stewart vasarnamis DeForest

! Ilarbore. Sako, kad nuostolių 
i padaryta apie $75,000.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku ? Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi Į; PABANDYKITE!

“Laisvės” Name 
MARČIUK’AI

417 Lorimer Street, 
SAVININKAI J. P.

Brooklyn, N. Y.

Du Užtroško Degančiame 
Name

Gaisras kilo name 326 Mc
Donough St., Brooklyne. Na
mas buvo senas, medinis ir 
liepsna labai greitai išsiplėtė. 
Kada policija su ugnagesiais 
pribuvo, tai ant trečio augšto 
rado negyvus David Miller, 65 
metų amžiaus ir jo moterį. 
Daugelis namų yra neaprūpin
ti apsisaugojimo priemonėmis no Aido Choro lošėjams 
laike gaisro ir todėl atsitinka 
tokios nelaimės.

kad tą patį vakarą, tik už ke
lių šimtų žingsnių, buvo katali
kų pokilis,’ kuriame jų buvo 
pakinkyta visos spėkos: turė
jo parsigabenę vyskupą ir ku
nigus ir kt., vienok mūsų pa
rengimui tas nepakenkė—čia 
dalyvavo gražūs būrys žmo
nių. Ir kaip matosi, apskritys 
turės nuo šio parengimo pelno.

Apskričio vardu tariama 
vieša padėka newarkieciams 
už jųjų pasidarbavimą delei 
šio parengimo!

Taipgi didelis ačiū Brookly- 
ir, 

su

“Čapajevą” Dar Vis Rodo
Cameo teatre, Broadway ir 

42nd St., New Yorke, dar vis 
yra rodomas Sovietų Sąjungo
je pagamintas veikalas “č’apa- 
jevas.” Jis pagamintas iš per
eito civilio karo istorijos, šis 
veikalas gerai padarytas, jame 
yra gražių dainų ir labai nau
dingas pamatyti.

Du Žmonės Nušauti
James Stačio, 25 metų, 

8th St., Brooklyne, rastas per
šautas ant 5th Avė., tarpe 
22nd ir 23rd gatvių. Jis paim
tas į ligoninę greitai mirė. Ne
toli tos pat vietos ant 22nd 
St., tarpe 4th Avė. ir 5th Avė. 
atrastas nušautas J. Atteniese, 
21 metų amžiaus, 149 9th St., 
Brooklyne. Kas juos nušovė, 
kol kas dar nėra patirta. Bene 
bus jie abu vieno elemento nu
šauti.

140

Už “Girtumą” Pasimetėjo
George Biebel, 22 metų, 849 

Southern Blvd., Bronx, nuteis
tas pasimokėti $50 pabaudos ir 
10 dienų atsėdėti kalėjime. Jis 
ant Spofford Ave. sudaužė ug- 
nagesių pašaukimui stiklą, kur 
suvažiavo net 8 vežimai ugna- 
gesių. Biebel sakosi, kad jis 
buvo labai girtas,, kada tą pa
darė.

tiems, kurie kartu dalyvavo 
lošėjais!

Apie pačio veikalo geras
blogas puses nesiimu

ar 
pats 

spręsti, tikiu, kad į tai atsilieps 
vietiniai Newarko menininkai. 
Vienok pasakyti tiek noriu, 
kad girdėjęs vieną-kitą drau
gą išsireiškiant, jog pirmą kar
tą matant lošiant šį veikalą, 
nesinori tikėt, kad vadovauja
mose rolėse ne teatraliai pro
fesionalai lošia. f

Apskr. Sekr. P. B.

New Yorkas Vis Sniege
Jau antra savaitė New Ybr- 

kas vis dar yra užverstas snie
gu. šimtai tūkstančių bedarbių 
darbininkų tik ir laukė sniego, 
kad jie galėtų užsidirbti kelis 
dolerius, bet LaGuardia kanki
na vis tik miesto darbininkus 
ir bedarbius, kuriems -šalpą 
teikia, prie sniego valymo., 
Daug kyla protestų. Bizųieriai 
irgi protestuoja, nes iš sniego 
priežasties, jų biznis silpnėja. 
Sako, kad bus paimta 37,000 
daugiau darbininkų sniegą va
lyti, bet veikiausiai tai tik kal
bos.

Bedarbis Darb. Nusižudė
Senelis bedarbis M. Joseph, 

63 metų amžiaus, 951—82nd 
St., Brooklyn, nusižudė. Jis 
nuėjo prie 90th St., parašė si- 

Į rijonų kalboje raštelį, padėjo, 
jį ant krašto po kepure, ir pat
sai nusiskandino. Policininkas

Subadė Vyrą Peiliu
Automobilius atvažiavo prie

Beekman St. ligoninės ir išstu- įr penki vaikai paimti į ligoni
nę iš jo sužalotą vyrą. Ligo- nę. jįe gyveno*38 W. Hamil- 
ninės daktaras Jacobs paste- . ton pie> Jersey City. Jie užsi- 
bejo to automobiliaus laisnių< nuodijo maistu iš dėžių. ' 
numerį ir pranešė policijai. | 
Vyras yra Beggs, gyvenęs 35 
Madison St., New Yorke, tris 
kartus peiliu pervertas į vi
durius. Vėliau policija arešta
vo jo pačią Mary Beggs, 28 
metų amžiaus, Joseph Beggs, v. . , . r
32 metų ir Mary Ager Cosmo-^o.™lestoT ®'ve"t°2uf;. Jos v,r’ 
politan viešbutyje. Juos kalti- s!ni,nkas, J°hn J’ Sul lvan pa’ 
na, kad jie subadė Beggsą ir ske'be, kad visų miesto gyven- 
atvežę prie ligoninės išmetė. no1,1
Jie veikiausiai manė, kad tas atspaudas. Kam’? Nagi, sako, 
vyrias jau greitai mirs. ♦-

George Bucroff, jo moteris

PIRMYN CHORO DOMEI!

Ketvįrtadi.enį, 7 dieną vasa
rio (Feoruary), >8 vai. vakaro, 
Sobenkos svetainėj, įvyks Pir
myn Choiįo pamokoą.

Kaip; žinia; Chojrąs Pirmyn

dainomis, tad visi nariai daly-
vaukit pamokose!

MASPETH, N. Y.

&

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

s kaina : Kvorta 75c., Galionas $2.75
Tuojau įsigykite ir naudokite medų vietoje cukraus. 

Končiaus medus yra tyras bičių medus.N v i n v •• n •! i > I Ketvirtadienį/ 7 dieną vasa-2 Yorke Policija Reikalauja rio (February), 7:30 vai. va-

1 WWWW¥WWWI'WW#Piliečią Pirštą Antspaudas , karo> draugy Laukaičių grįčioj, 
j 64-45 Perry Ave., Maspeth, 

Nėw Yorko policija sugalvo- įvyks LDS 14 ir ALDLD 138 
jo dar vieną bjaurų žygį prieš Kuopų susirinkimas.

Visi nariai malonėkite daly
vauti. i A.

. . . . .a Soviet, Gaminti
tam, kad kada atsitinka kokios Judį “Dono Kazokai 
nelaimės, kada žmogų užmuša

V

Greenpointo Komunistų Par- 
. xi ii 9Aft Aftft ant arba panašiai, kaip tijos kuopa ruošia rodyti So- IVLima Salp? del | atsitiko su tais, kurie sudegė vietų Sąjungoje gamintą labai

" 1 ’ * x ’ ant “Morro Castle”, idant bū- gerą jūdį “Dono Kazokai.”
galima žmogų pažinti. Pirš- Vaidinimas bus trečiadienį, 6 

buvo nuotraukas daro kiekvieno- d. vasario, 8 vai. yakare, New 
je polic. stotyje nuo 10 valan- National Hali, 261 Driggs Av., 
dos ryto iki 4 po pietų.

! Taigi ar išlaiko nors kokią 
kritiką šis policijos viršininkų matyti šį paveikslą, nes jis la- 
pateisinimas pirštų antspaudų bai svarbus. Prie to jūs savo 
traukimo? Nieko panašaus.(dalyvavimu paremsite Komu- 
Viena: kiekvienas prie savęs nistų Partijos Greenpointo 
turi ką nors, kas rodo, kas jis kuopelę, kartu ir tos srities 
yra. Bet dar durniau atrodo, sekciją, kuri turi užlaikyti dar- 
kada policija mano atskirti

! žmones pagal pirštų antspau
das ir jų pirštus, kurie sudega, 
kaip ant “Morro Castle.” Ką 
policija mano, ar kada žmo
nės sudega, ‘tai jtj pirštai svei
ki pasilieka? Juk jeigu jau 

m i • m • o. • • žmogus sudegė, tai sudegė ir Įraukia leisman Streikienus pirštai ir jokios pirštų nuo- 
31 darbininkas ir darbinin- traukos čia nieko negelbės.

kė, kurie pikietąvo Ohrbachs Geriau policijos ponai pasa- 
krautuvę, Union Square, New kytų, kad jie nori įvesti fašisr 
Yorke, yra patraukti teisman tinį rėžimą, žmones pripratinti 
už pikii.tavimą. Ten streiką- j ir paskui su ‘pagelba pirštų 
yra dar nuo gruodžio mėnesio nuotraukų persekioti kiekvie- 
pereitų metų. Darbininkai na kovingesnį darbininką ir 
energingai laikosi streiko lau-j darbininkę. Policija New Yor
ke, tai išnaudotojai su polici-.ko gyventojus nori padėti kar- 
jos ir teismų pagelba nori jų tu su kriminalistais. Iki dabar 
streiką sulaužyti. I jie turėjo 1,400,000 pirštų nuo-

 'traukų visokių kriminalistų, 
tai dabar nori dar turėti ir vi
sų darbininkų.

~ | Darbininkų pareiga neiti ir 
Flemingtone jau buvo 2 900 netraukti pirštų nuotraukas, 

vizitorių teismabutyje, kur yra Sąmoningų darbininkų pareiga

Bedarbių Šeimynų
New Yorko valstijoj pabai

goje gruodžio mėnesio 1___
466,000 šeimynų ant šalpos lis- 
to. Kada lygino su gegužės 
mėnesio pašalpgaviais, tai ant 
16,000 šeimynų daugiau. Da
bar valstijos ponai sumanė 
200,000 bedarbių šeimynų nu
imti nuo šalpos listo, tai yra 
padėti į badavimo padėti, nes, 
pagal jų supratimą, tie žmo
nės gali ir taip gyventi. Bedar
bių darbininkų pareiga organi
zuotis ir kovoti prieš tuos ponų 
žygius. Visi reikalaukite pri
imti ; darbininkų įneštą H R 
2827 bilių.

Brooklyne.
Visi darbininkai privalo pa-

bininkų centrą. Visi ir visos 
ateikite. Nepamirškite, kad ju- 
dis bus tik trečiadienio vaka-. 
re, ukrainiečių svetainėje.

Kompartijos Kuopa.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN] N. Y.
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Trumpos Žinutės

surado ta jo raštelį ir vėliau teisiamas Hauptmann. Jie visi |Visur iškelti tą reakcinį ir fa- ......... ....
ištraukė jo lavoną, žmogus ii- ,tur6j0 sumoketl !zangos tlkle',šistinį policijos žygį ir darbi- Brooklyn, N. Y.

Ištirt _ ’V.’’*'! • _ 1 ' 1 _ _ _ 1

gai buvo be darbo ir netekęs 
lygsvaros pasidarė sau mirtį.

tu S.

Prapuolė Bedarbis Inžinierius
M. White, 319 E. 197th St., 

Bronx, atsikreipė į policiją, 
kad jieškotų jos vyro Frank 
White, 55 metų, kuris jau nuo 
8 d. sausio yra kur tai pražu
vęs.' Jos vyras buvo elektros' Skelbia, kad New Yorko gy- 
inžinierius, bet jau 5 metai, ventojai 1934 metais įplaukų 
kaip darbo neturėjo. Pastaruo- taksų sumokėjo kelis i_ 
ju laiku buvo labai neramus, dolerių.

Chas. ^oll, 43 metu, gyve
nęs 71-11—70th St., Glendale, 

1 iššoko per langą nuo trečio
milionus' augšt° iš Wyckoff Heights li- 

. goninės, ir užsimušė. Savaitė
. > laiko atgal jam buvo padaryta

' ' operacija.

ninkams išaiškinti, kad tai re-' 
akcijos žygis, o ne kas kitas.

j LDS 1 kp. susirinkimas įvyks ket- 
ivirtadienj, 7 d. vasario, 8 vai. vaka
re, ‘‘Laisvės” svetainėje. Visi nariai 
ir narės malonėkite dalyvauti, nes 
bus L.D.S. Centro raportas skaito
mas. Taingi kai kurie esate nera
si mokėjo duoklių, « o kiti permokėję. 
Nepamirškite ir naujų draugrj atsi- 
vest ir prirašyti ‘prie LDS kuopos.

Valdyba.

REIKALAVIMAI
REIKALINGAS

Reikalingas bartnerys,. turiu tris 
kambarius, ir norėtau gaut p-vveni- 
mūi dranga, kuris- sutiks mokėti, nu- 
se išlakių ir padėt apvalyt kamba
rius. Yra visi įtaisymai, kambariai 
dideli ir Šviesūs ^ncla žema. Kam
bariai randasi W’lljamsburp-e ir pri- 
važ’avimas narankus. nuo B.M.T. sto
ties trys blokai. Atsišaukite vakarais 
nuo 6 vai. subatom ir nedėlioms per 
visa diena. Johnas, Room 16, 136 Mc
Kibben St. kampas Graham Ave.,

(31-33)

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

PASIRANDAVOJA, 5 kambariai, visi 
I šviesūs, naujai išdekoruoti, puse 
bloko nuo Jefferson St. Jei pasitai-

29-tasJ 29-tas

BALIUS
RENGIA '

DR. MARTIN LUTHER DRAUGYSTĖ
Įvyks Subatoje

9 d/Vasario (Feb.), 1935
LIET. AM. P1L KLIUBO SVETAINĖJE

80 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

\ GERA ORKESTRĄ GRIEŠ ŠOKIAMS
Kviečiam visus Brooklyno ir apielinkės lietuvius 

atsilankyti.
Pradžia 8 valandą vakare.

-------------------------------------------------- - -------- ------- -
įžanga 40c.; iš anksto perkant tikietą 30c

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

M Rfl IVI IMIIVĮ MM M MIMI M M M ** M M M MMMMMM

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius

< >

><♦>

4>

<♦>

<♦>

J

660 GRAND ST., BROOKLYN, N. Y.

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

/

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

KOJŲ LIGOS Atviri kojų skauduliai, Garankfi- 
į čiuotos’ Kraujagyslės, Kojų Reu- 

_ matizmas, Kelių Sustingimas,
Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Votys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

K. Glass, 26 metų moteris, Į 
2040 Nostrand . Ave., Brookly-J 
ne, pritroško gazu. Ji virė ka- 

, vą Ir pati atsigulė. Kavos puo- 
. das užvirk,; užgesino ’ ugnį ir 
! priėję gazai vos ją neužsmau
gė. Pribuvusi pirmoji pagelba 
dar moterį atgavo.

Miesto valdininkai skelbia, 
kad greitai bus Brooklyne pra- 

| dėtas paupiu kelio vedimas. 
■ Jie sako, kad pri to darbo bus 
reikalinga daug darbininkų, 

i Tai paprastas pasigyrimas, 
nes dabar su mašinų pagelba 
ir didelius darbus atlieka ne
didelis darbininkų kiekis.

Du jaunuoliai Victor Paul
son, 17 metų, 145 Diamond St. 
ir A. Lira, 19 metų, 174 Meek- 

ler .AVę., abu iš Brooklyno, su-

LDS 1 Kp. Susirinkimas
LDS pirmos kuopos susirin

kimas įvyks ketvirtadienį, va- kys lietuvys randauninkas, tai bus vi- 
sario 7 d., kaip 8 vai. vakare, 'sam. mėnesiui vęjtui randa, arba ap-

Yra labai svarbu, kad visi I?0¥8™. a‘.s!kr“°?tyra°’ , , Kreipk)tęs šiuo antrašu: 1354 Wil-kuopos nariai atsilankytų. • •• ? -- —
Nors dar žiema, bet vienok 
jau laikas daryti gerus įneši
mus del pavasario ir vasaros 
sezonų veikimo.

Draugės if draugai, kurių 
duoklės yra užsivilkę, prašomi 
ateiti kiek anksčiau. Taipgi, 
tie draugai, kurie esate persi- 
kraustę į naują gyvenimo vie
tą, būtinai ateikite ir praneški
te naują adresą.

Kuopos archive dar randasi bas atliekamas stilyg kiekvieno 
daug narystės paliudymų, ku
rie dar neturite paliudymų, 
būtinai ateikite ir i 
nes yra labai svarbu turėti pa
liudymą.

J. Visockis, Sekr.

loughby Ave., Brooklyn, N. Y.
(25-31)

j .<

PRANEŠIMAS
. ^laują į Lietuviška

Barzdaskutykla
.(Barber/.Shop)

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

« t 1 • 1 J. ' M . . M ♦ . M f .

• • ; '. pageidavimą. ;
PASIDABINKITE

f

r>a-

ntciimkitn Visi ir visos yra kviečiami atsilan- 
arsnmKire, i<yti į šią naują vietą, susipažinti ir

4- v 1 •v* 4- t -k-s n w»4- « 1 n -M zl r»

Kalbės Drg. Browder
Nedėlioję, 10 d. vasario,’ 8 

v. vakare, St. Nicholas Pala'ce, 
69 W. 66th St., New Yorke,

pasidabinti savo plaukus ar veidą

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas 

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

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.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertakėr)
Vedu Šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Odos 
Išbėrimai, Krau- 
io Nesveikumai, 
Nervų Ligos 
Chroniški Skau- 
dūliai, Skilvio, 
Žarnų ir Mėšla- 

I fames Ligos, A- 
belnas Nusilpi
mas, Nervų įde
gimai ir Chroniš- 
k i Nesveikavi- 

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

rumų ir Čiepų Išinirkštimai.
Prieinamos Kainos 

Sąlygps pagal jūsų išgalę 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

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




