
No. 37 Telephone STagg 2>3b78

♦

Prieš Abyssiniją
į

L’e-

s

ft

1

FERIŲ STREIKAS
PAŠAUKUS “GENGĮf JO VAIKĄ PAGROBTI

/

bū- 
so-

Demonstruoja 10,000 Anglijos Boy Scouts po savo suvažiavimui Mel
bourne, Australijoj. Boy Scouts yra kariškai-patriotinč vaikų ir jaunuo
lių organizacija; tai pirmieji fašistinei armijai rekrūtai.
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, ir paremtu Lenkus 
niaus klausimu.

tiek,

Washington. — Augščiau- 
isias Jungtinių Valstijų Tei- .

Greitu laiku bus paskelbtas 
a t s i š a ūkimas delei visuotino 
Amerikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimo.

Kunigų ir tautininkų vado
vaujami Susivienijimai, kaip 
žinoma, atsisakė nuo visuotino 
lietuvių suvažiavimo. Bet yra 
šimtai organizacijų ir be jų. 
Prieiti prie tų draugijų, kliubų 
bei kuopų narių, gauti jų para
mą ir atstovybę darbininkų su
važiavimui—tatai p r i k 1 ausys 
nuo mūsų draugų ir pritarėjų 
veiklos.

savo
Laisvės” vajaus, 
einant į darbo

------------c ■ .. ... . T. ney apeliaciją, liepdamas 
Reikalauja |ant Abyssmijos ga vos. Jie vrejp^s į Californijos vy- 

.tada nutarė, reikalo esant, teismą.
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KRISLAI
Darbininkų Seimas. 
Eiti į Žmones. 
Planingas ūkis. 
Finansų Diktatorius.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų šalių, ’ 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 almėsite, . Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

t

Drg. A. J. Smithas iš Phi- 
ladelphijos, aprašydamas 
įspūdžius iš 
parodė, kad
žmones visuomet galima gauti 
pasekmių, nežiūrint, ar tai 
tų katalikai, tautininkai ar 
cialistai.

Rengiantis prie Amerikos 
tuvių darbininkų suvažiavimo, 
teks mūsų darbuotojams su pa
kvietimais lankytis į kitų srio- 
vių organizacijų susirinkimus. 
Bet to negana. Reikia priruošia
mojo darbo—asmeniškai sueiti 
bent po kelis narius iš 
tokios organizacijos, išaiškinti 
jiems reikalą ir įtikinti, kad 
stotų už dalyvavimą suvažiavi
me, kuomet ateis draugai su pa
kvietimu. Bendram gi supa
žindinimui su suvažiavimo tiks
lais turi būt visose kolonijose 
rengiama prakalbos ir pasikal
bėjimai.

Hitlerio - Pilsudskio 
Planai prieš Lietuvą

Ir Sovietinę Ukrainą
Čechoslovakijos laikraštis 

“Halo Noviny” rašo, kodėl, 
Lenkija negali prisidėti prie 
rytinių šalių savitarpinės 
apsaugos pakto (sutarties), | 
kurią siūlo Sovietų Sąjunga , 
ir Franci ja. Antra “nega
linti” tp padaryt valstybė 
yra Vokietija, ir štai kodėl: 
Lenkija jau turi slapta su- i 
tartį su Vokietija prieš So-' 
vietų Ukrainą ir I.ietuva. 
Lenkai užleistu Vokietijai 
dabartinį “koridorių” į ma
res ir Dancigą ir padėtų 
Hitleriui atgriebti Klaipėda. 
Iš antros nusės, Hitleris 
duotų Lenkijai talkos “už
kariaut” Sovietine Ukraina

Vii-i

El. A

250 Tūkstančių Italų 
Armija Gatava Karui

Kauno profesoriai ir galvočiai 
taip pat daro pasitarimus, kaip 
išbristi iš krizio. Vienas iš jų, 
Kvieska pabrėžė reikalą įvesti 
bendrą planą šalies pramonėje 
ir ūkyje.

Bet šnekos apie planingą ūkį 
kapitalistiniuose kraštuose yra 
tik akių dūmimas darbo žmo
nėms. Kur gyvuoja privatinė 
nuosavybė gamybos priemonių 
ir palaikoma varžytinės del pel
nų, ten negali veikti ūkiškas 
planas visai šaliai. Ar galėtu-, 
pav., bendrai “susiplanuoti” 
gembleriai, lošėjai iš pinigų?

Už Ministerio Įžeidimą
Nuteistas Buvęs Kareivis Fvur™

PARYŽIUS. — Metams LINDBERGHO MYLIMOJI BETTY GOW PATI 
kalėjimo nuteistas buvęs ka-, 
reivis Rochefordiere už tai, . 
kad jis pavadino ministerį 
pirmininką Fladina žmog-; 
žudžiu. Tą vardą jis minis- Teisme puspenktos valandos Whately mire dveji 
teriui davė už apleidimą pa
saulinio karo sužeistų vete
ranų. . - .. ,

< t M I f'

Prezidentas Rooseveltas ne
laukia, iki kongresas nubalsuos 
pavesti į jo rankas $4,880,000,- 
000 pinigų pašalpiniams dar
bams, žadamiems penkiems mi- 
lionams bedarbių šeimynų. Jis 
jau atėmė tiesioginę pašalpą iš 
2,225,000 šeimynų “galvų” ir 
davė jiems verstinus viešus 
darbus, Rooseveltui, matyt, yra 
prieinamas šalies iždas ir be 
kongreso malonės. Kasdien vis 
aiškiau Rooseveltas virsta dik
tatorium.

103 Plieno Darb'ninkij 
Unijos Lokalai prieš

Streiklayži
WASHINGTON. — Ame

rikos Darbo Federacijos 
prezidentas liko priverstas 
priimti keturis atstovus nuo 
78 lokalų plieno ir geležies 
darbininkų unijos. Žadėjo 
išklausyt ju skundus. Tos 
unijos streiklaužis preziden
tas Mike Tighe Pittsburghe 
buvo su policija išvijęs juos 
laukan, kada tie atstovai 
nuo apylinkės lokalu konfe
rencijos atėjo pas Tighe ir 
pareikalavo organizuot dar 
neorganizuotus metalo dar-

Pagal. rooseveltininkų aps- įbininkus ir nemėtyt kovin- 
kaitliavimus, šeimyniškiems be-Įgų narių iš unijos, 
darbiams viešuose darbuose,! . .
neturės būt makoma daugiau I P™ 78 protestuo.1 ančių; 
kaip $12 j savaitę. Argi tai.pnes Tighe lokalų prisidė-1 
ne “geradarystė” bedarbių Šei 
mynoms tokioj brangymetėj?

ROMA.—Italijos diktato- tuo kraštu gali išsivystytį 
rius Musšolini jau turi baig- daug platesnis karas, negu 
tinai sumobilizavęs dvi ar- vį^n ^arP Italijos ir Abyssi- 
mijos divizijas, apie 35,000 nG0S- 
vyrų karui prieš negrišką1 
Afrikos šalį Abyssiniją. Be 
to, šaukia tarnybon atsar
gos (.rezervo) kareivius, 
tarnavusius armijoj net nuo 
1911 metų, taip kad sudaro 
iki 250,000 armiją.

Siunčiama 50 karo lėktu
vų, ir laivais daugmeniškai 
gabenama ginklai ir amuni
cija prieš Abyssiniją.

Franci j a per savo koloni
jas laisvai perleidžia Italų 
Įkaro pabūklus prieš abvssi- •

Chiny Lėktuvą Stotys
LOYANGE, Chinijp.j, 

Chiang Kai-sheko fašistų 
valdžia stato didelę karo 
lėktuvų stovyklą. Būsią dar 
trys panašios stovyklos 
įrengtos. * Jos taikomos 
ypač karui prieš Chinų So
vietus. Nubankrutavę fa
šistai gauna pinigų iš Ame
rikos ir kitų kraštų impe- 

T' ;niečius. Anglijos politikie-į1^ 1S^’ 
MEKSIKOS TAKSIŲ ŠO- lriai sako, kad jie “nesikišią” 

į Italijos daromą žygį. Bet 
juk dar 1915 metais buvo

. ^(1 ^^71^1^*^^". c j... ., ■ .. . Tr < i • • ;smas vėl atmetė Tomo Moo
išėjo į visuotiną streiką i Francuos ir^ Italijos 
taksių vežęjai.. A 
pridėt uždarbio bent 
kad dieną gautų po pus
trečio dolerio. • ■

FLEMlNGTON, N. J. — berghų šoferis-butleris O. 
metai 

kalbėjo į “džiūrę” Haupt- atgal del nelabai aiškios li- 
manno advokatas Ed. J. gos, ir jo kūnas nebuvo ty- 
Reilly, kad išteisint Haupt- rinėjamas nei' skrodžiamas, 
manną. Jis įrodinėjo, kad Lindberghų slaugės Betty 
nesą jokių tiesioginių faktų, Gow sėbras Johnson pas- 
kad Hauptmannas-būtų f)a- kui buvo deportuotas iš 
grobęs Lindberghų vaiką Amerikos į Norvegiją, Anot 
arba jį nužudęs, arba $50,- adv. Reilly, ir pats Dr. 
000 pinigų paėmęs už žade- Condon, tarpininkas tarp 
jimą sugražint vaiką tė- Lindberghų ir žmogvagių, 
vams. Reilly tvirtino, kad dalyvavęs sumoksle su ta , .. .- ,
visa tai padarė “šaika.” šaika. Pinigus gi iš Condono ^.azok^r streikuojan- 

Pric tos žmogvagių šai- paėmęs ne Hauptmannas,'?lus . ^en omPani" 
kos, pasak Hauntmanno ad- bet I. Fisch, kuris paskui įos. a.^,la asius. Su azo- 
voka/o, priklausė pati Lind- išvažiavo Vokietijon ir mi-Įkais įsvien eina arbo e- 

J 1 jderacijos vadai is senosios

Federacija su Skebais
Prieš taimerių Kovą

WILKES-BARRE, Pa. — 
Atsiųsta daugiau valstijos

berghu vaiko slaugė Betty rė. IT .. _ . TT ..
Ka adv. Reilly įrodė, tai Maimenų Unijos.

; sako, kad ji- kad Lindberghų vaiko -. Jie organizuoja ir siunčia 
grobimas buvo ne vieno 

o šaikos
girdi, buvo mokslas. Bet kad ir hiUeri- 

T ■'‘ndbe^p’ho ninkas Hauptmannas dalv-

Gow, įtarta kaipo Lindber- 
gho mylimoji 
nai davė ženklą * žmo^va- 
giams pradėti darbą. Kita mens darbas, 
šaikos narė, 

;Violet Sharpe, 
uošvės tarnautoja; ir kuo- vavo žmogvagvstėie, aišku 
met Shame buvo, ppimUi kiekvienam, kuris tėmijo 
tardyt, ji nusižudė. Lind- šios bylos eigą.

pa- 
as- 
su-

jo dar 25-ki, taigi išviso i 
jau 103.

dalinti. O tai ne mažas 
sklvpas—350,000 k e tvirtai- 
niškų mylių su įvairiais 
gamtos. turtais ir sįu * virš 
8,000,000 gyventojų.

Nežiūrint politikierių ra
minančių šnekų, ryšyj su

' ■* '7 <•> 9\t l. .________ _

Flint, Mich. — Penki -au
tomobilių darbininkų unijos 
lokalai priėmė rezoliuciją, 
kur r e i k a 1 a u ja tuo jaus 
rengtis streikui prieš Roo- 
sevelto kodeksą.

LIETUVOS ŽINIOS .!

Pirmą LDSJamųijio
Kuopa Massačuzėje 

30 Narių Prisirašė Prie 
LDS 62 Kp. Pereitą ; 1' 

Sekmadienį
SO. BOSTON, Mass. — 

Pereitą sekmadienį LDS

Vokietijos Pirkimai iš 
Amerikos Nupuolė 70% ( ’

BERLYNAS, — Iš Jung
tinių. Valstijų', įu Vokietiją 
1934 metais buvo 70 nuo
šimčių ihažiau produktų ir 
dirbinių įvežta, negu 1933 

Į metais. ( Hitlerinįnkai taip
62-ros kuopos susirinkime suskurdino šalies ūkį. kad ™ nri.cnrnša 20 nauin LDR no ne paSIStenge, Kad VaiQZia

Kompanijom Parsidavę > “Valoma” ir Jaodaii 
Trys Laivyno Šn’ai Hitleriešią Policija

WASHINGTON. — Sena- 
tinės ginklų tyrinėjimo ko
misijos pirmininkas N ve I 
skelbia, jog trys aūgšti lai-' 
vyno. valdininkai šmugeliš- 
kįi' ;p’aJsi4ąrĮ3ąy^* ^kadj '/J933 
m. buvp. { atiduotą* "trims 
kompanijoms k-aro l?|įvų Ma
tymas; už $?38,0b0,Q00. ;fLen- 
gva. suprasti, kad minami 
valdininkai gavo stambiu 
kyšių iš kompanijų; užtat

BERLYNAS. — Hitleris 
iki šiol turėjo .200,000 speci
alių juodųjų sargybiniu. 
Dabar ketina palikti iš jų 
tiktai ,20,000 po ginklu, o ki
tus' paleisti į! “atsargą”. Su
mažinti Juodųjų žandarų 
gau j as reikalau j a regul i arės 
armijos viršininkai; o .kita, 
ir tarp artimiausių Hitleriui |

Kad Nemokėtų Lenkai Užmušė Lietuvos 
Kontrabandninką

Sausio 22 d. ties Onuškiu 5 
streiklaužius į Hanoverio ir morandumą su gausiais gyven- Lietuvos piliečiai gabeno iŠ Lie- 
Nanticoke apylinkių kasyk- tojų parašais, kuriame prašo- tuvos į Vilniaus kraštą sacha- 
las. ma nemokėti dvarininkams at--

Streikui vadovauja nese- lyginimo už nusavintus dvarus 
nai įsis+ei>us Kietuių 
sykių Mainierių Unija, 
ir šios unijos distrikto 
zidentas pavedžiau j a 
sams. Kalbėdamas per 
dio jis pareiškė, kad 
laužysime teisėjo Valenti
nei išduoto indžionkšino”

pa-' ginti ir tuo įžeisti nuosavybės
ko- 
rio-

Reikalauja, 
Atlyginimų Dvarininkams ( 

žemės ūkio min. gavo me-

Ka- ir miškus, nes dvarininkai mū- 
Bet sų tėvų tėvus baudžiavon va- 
pre- 
bo-

“ne-

prieš streikierius. Tad 
tys mainieriai turi imti 
vą į savo rankas, jeigu 
ri streiką laimėti.

rino kontrabandą. Važiavę ve
žimu. Pervažiavus administra
cijos liniją lenkų sargybiniai 
pradėję šaudyti. Kontrabąnd- 
ninkai metęsis atgal, bet vis tiek 
kontrabandninkas Henochas Gu- 
dovskis nušautas mirtinai. Kon- 
trabandninkai lavoną parsivežu

! re, skriaudė, išdraskė kaimus 
ir iš išdraskytų kaimų sau dva
rus sukūrę...

žemės ūkio ministerija, pa- į Lietuvos pusę, 
prastai, tokių raštų autoriams 
atsako, kad negalima neatly-

teises, kurios Lietuvoje sau
gojamos, o be to, žemės re
formos įstatymas numatęs, 
kad už nusayjijtas ,
formos Reikalams .žemes turi

U t ■! M Į 'c f

' Ilgai Gyveno ,
KAUNAS. — Numirė Jonas 

Pušinskas, 103 metų amžiaus. 
Palaidotas Panemunėje.

• . ivi-l- ivinivs .remttiaiJK

Austrą Kareiviai Isker būti at,yginta-.:

prisirašė 30 naujų LDS na- nėra kuom užsimokėt .ųž 
rių, kurių tarpe yra .keli 
vaikai ir žymi dalis jauni
mo.

Vakare ant vietos suorga
nizuota pirma LDS Jauni
mo kuopa Mass, valstijoje, 
su gera darbuotoja, Olga 
šukiute kaipo sekretore.

Drg. J. Burba, vietinės
LDS 62-ros kuopos sekreto-Į terų susimetė į sąjungą de- News Shipbuiling Kompani- 
riusį, daugiausiai darbavosi lei išrinkimo moteries į ja, Virginijoj, ir Bethlehem

Jungtinių Valstijų prežiden- Laivų Statymo Kompani- 
tus 1936 metais. I ja, Quincy, Mass.1 :

įvežimus iš užsienių. kompanijoms išmokėtų kur ( 
kas daugiau, negu tie dar-’kas daugiau, negu tie

Berlynas.— Nukirsta gal- ver^’ '
vos K. Boehmui ir P. Nėr-1 Senatorių komisiia dar 
zui kaipo Vokietijos kariš-' slepia įtartų valdininkų 
kų paslapčiti išdavikam. dus. bet skelbia, kad per jų

'Bringi Senidi Meilė ■ 
' ' t ■

'KAUKAS? Li- 745 ‘ metų am
žiaus senįs, P,. O. laikė pa$ save 
pusiau-tarnaitę, pusiau-mylifną- 

KAUNAS. — šešiais mene- ją M-tę. Kad ji nuo jo ■neka
siais kalėjimo nubausta Malka 
Chodosyte, kuri buvo iš Zarasų 
kalėjimo pabėgus į Sovietų Są
jungą. Kada paskui Lietuvon 
slapta sugrįžo, vėl tapo suim
ta. Kol kas ji nuteista už nau
dojimąsi perdirbtu pasportu. 
Dar bus teisiama už pabėgimą 

j iš kalėiimo. Jos tėvas yra tur-
■0- tingas Kauno pilietis.

Raudonąją Vėliavą
VIENA. — Ant kelių ka- 

zermių šioje Austrijos sos- 
juodųių pasirodė neištiki-Į tinę j e buvo iškelta kelios 
mų. Todėl ir daroma jų ei- Į raudono^ vėliavos metinėse 
lių valymas. - Į sukaktuvėse nuo revoliuci-

 (nio darbininku; sukilimo 
. T . .prieš fašistų valdžią. Nežiū- 

o aa?Sa !ng T’ a-2ie^int policijos ir šnipų bud- 
3 000 Amerikos Dar_bo_ Fe? Įrurno> darbininkai, vado 

var- 0 Par^rne vauiami komunistų irdarbų ir sociales apdraudos c;alistų ta surpn„g
’ ;daug masinių susirinkimų, 

typač> priemiesčiu miškuose. 
Paskleista šimtai tūkstančiu 

. Kohlscheide. V ok-ietiioj,' lapelių su atsišaukimais 
kasykloje prigėrė 7 darbi- prieš fašistų režimą. Areš- 
ninkai, ūmai priplūdus van- tuota 250 socialistinių ir ko- 
dens. A l. munistinių darbininkų.

meklerystę pasinaudojo Ni į1“, kongresui, H.
Brooklyn, N. Y, — Kele- Y. -Shipping < Korporacija, 

tas tūkstančių buržujų mo- Camdene, N. J.; Newport
2827 bilių.

Nubausta M. Chodosytė

bėgtų, senis davė jai 1,000 li
tų vekselį. Gavus jrekselį, mer
gina už kito ištekėjo. Senis 
kreipėsi į teismą, skųsdamas, 
kad. jinai pavogus vekselį. 
Skundžiamoji išteisinta; Teis
me paaiškėjo, kad jis ir Šiaip 
gerai jai apmokėdavo už “pa
tarnavimus.”

Japonai Lietuvoj ą.
KAUNAS. — Japonijos įga-

_ i galimnS^I 
nardavinėt savo šalies dirbinius 
Lietuvoj. Didžiosioms pasauli
nėms rinkoms susiaurėjus, iš-

Mažai Gerų Arklių i ----------
ŠIAULIAI. — Šiauliuose ka? lietiniai tyrinėja 

riuomenei buvo perkami arkliai. 
Už geriausius arklius buvo su
mokėta net po 1,200 lt., bet ,iš 
200 atvestų arfclįų tokių nedaug landžioja ir po mažus kainpe- 
tebuveT

*

U
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gavime naujų narių.
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■ Komisijonieriaas MacCormack
| Atidengimai ,

Nesenai Washingtorie lankėsi komisija, 
j .atstovaujanti Tarptautinį Darbininkų 

iApsigyįiįmą, Svetūrgimių Darbininkų 
' i Gynimp. Į^omitetą ir kitas įstaigas reika- 

ile sulaikymo nuo deportacijos visos eilės 
! I darbininkų, kuriuos valdžia pasirengė iš-

I deportuoti.
Koittisija, lankėsi vyriausiojo Imigraci- 

’ | jos Dėpartmento komisijonieriaus rašti- 
Inėje ir kalbėjosi su pačiu department© 
Į galva,. Daniel W. MacCormack. Jis pri- 

‘ I pažino, kad šiuo tarpu J. V. kongrese 
lyra daromi rimti žygiai sugrąžinti į Am- 

’ eriką ‘Taimerio laikus.” Girdi, stengia- 
, masi,pervesti deportacijos darbas iš imi-
* -gracijos department© į teisingumo de- 

partmentą, kuris daug ryškiau ir griež
čiau galės apsieiti su ateiviais. Jis, Mac-

I ■ Cormack, yra protestavęs prieš valdžios 
] bandymą padaryti imigracijos depart-

* jmentį “Streikų laužymo įrankiu.” Esą, 
I j randasi 360 punktų, kuriais pasiremiant,
Įgalima deportuoti sveturgimiai datbinin- 

į kai del jų politinių įsitikinimų. Na, o 
i! kuomet darbininkų atstovai paklausė po

no MacCormack, kodėl valdžia tebando 
^deportuoti fašistus, nazių šalininkus, tai 
buvo atsakyta, kad tam nesą kuo pasi-

; remti ?(*.
Toliaū ;jis 'nurodė, 'kad samdytojai 

darbščiai veikia, idant pravedus kongre- 
i se esančius pasimojimus prieš sveturgi- 
mius’ darbininkus. Girdi, nesenai dvie- 

1 jų stipriausių korporacijų'atstovai buvo 
, atsilankę pas jį ir kalbėjosi'"hpie reika- 
lingiirną tokių įstatymų. ' 11

Kongrese dabar yra įneštas bilius, kurį 
tremia ‘Roosevelt, MacCormack ir Per- 
t kins, kad suteikus teisę valdžiai areštuo- 
Įti “nužiūrėtus svetųrgimius” be jokio 
Įvaranto. Tai duotų progos samdytojams 
I juo leųgyiau laužyti darbininkų streikus, 
| areštuojant visus veiklesnius darbinin- 
I kus, ypačiai sveturgimius.

Išvada seka aiški: darbininkai turi su- 
( stiprinti kovą prieš samdytojų pasimoji- 

mus.^Gelbėkim areštuojamus ir bando-
' mus' 'deportuoti. Stiprintam Sveturgi- į 

mių Darbininkų Gynimo Komitetą.
'įĮtraukim į tąjį judėjimą juo daugiau 
1 darbįnįnkų masių!

šistinėmis organizacijomis, nes į tą vykdo- 
i mąjį komitetą įeina*šauliai; santarvininkai;

aukštų'valdininkų org'anižacijds ir t.t., 'prie
šakyj kurįems, kaipo vykdomęjo komiteto 
pirmininkas, stovi storasis dvarininkas, da
bartinis miesto burmistras Simonaitis. At
bulai, darbininkai žinojo, kad jiems reik ko
vot su tomis organizacijomis, o ne jung
tis su jomis. Susirinkimas išsisklaidė, nie
ko nedasiekęs.

Bet Centro valdyba tuo nepasitenkino. 
Ji lindo ir baugino Darbininkų ir Amat- 
ninkų Susivienijimo narius, būk “remian
tis saugumo įstatymu, tokios organiza
cijos, kurios neįeis į vykdomąjį komite
tą, bus uždarytos.” Bijodami atsidurt 
žiaurioj padėtyj, tūli darbininkai pradėjo 
svyruot ir pasiuntė pas gubernatorių su
žinot, ar tikrai yra toks įstatymas.

“Novakas, rašo “Tiesa,” ’ negalėjo at
virai tą Centro Valdybos 'demagogišką 
žygį paturėt, Jis turėjo pripažinti, kad 
tokio įstatymo, nėra’.! * Bet ponas Nova-' 
kas gudriai suprato įbaugįnt darbininkus 
ir priverst juos prisidėt prie vykdomojo 
komiteto...”

Toliau “Tiesa” nurodo, kad
Centro valdyboj sėdi ponai, kurie dirba 

kartu su gubernatorium, kuriems rūpi dar
bininkų klesos suskaldymas, priešpastaty
mas lietuvių darbininkų prieš vokiečių. Ne 
klesos kovą jie skiepiją savo nariams, o 
Klaipėdos krašto autonomijos naikinimą, 
naikinimą viso to, kas yra vokiško. Jie ne
šaukia savo narius streikuok, kovot prieš iš
naudotojus, už savo būvio pagerinimą, o 
šaukia darbininkus prie “drausmingumo”, 
paklusnumo buržuazijai.

Darbininkai turi reikalaut išėjimo iš fa
šistinio vykdomojo komiteto, išvyk visą 
Centro valdybą ir išrinkt naują Centro val
dybą, kuri vadovaus darbininkų ekonominei 
kovai ir kovos kartu su vokiečių darbinin
kais kaip ir prieš Lietuvos fašistus- 
okupantus, taip ir prieš vokiškus hitlerinin- 
kūs; už Klaipėdos krašto apsisprendimo tei
sę iki atsiskyrimo nuo Lietuvos, taipogi 
prieš prisijungimą prie trečiojo reicho.

I • .

Šitaip elgdamiesi, Smetonos agentai 
Klaipėdos krašte, aišku, nestiprins “lie
tuvišką sentimentą” Klaipėdos darbo 
žmoriese, bet jį naikis. Jie sukels prieš 
save ir tuos darbininkus, kurie-iki šiol 
dar šiek tiek to “lietuviško sentimento”'1

Klerikalą Žygiai Brazilijoj
“Mūsų Žodis” praneša, kad nelabai se

nai Sao Paulo*mieste, Brazilijoj, kun. Su
gintas buvo sušaukęs savo parapijiečius 
į susirinkimą. . .

Įspūdingas Laiškas roetais- Nežiūrint se-no amžiaus, Inaras iki pas
kutinei savo gyvenimo die
nai pasižymėjo dideliu veik
lumu. Jisai gyvai interesa
vosi socialistine kūryba So
vietų žemėje, laikas nuo lai
ko apsilankydavo į dirbtu
ves Maskvoje. Jis rašinė
davo ir siuntinėdavo straip-. 
snių ir korespondencijų į 
užsienio spaudą apie prole
tariato gyvenimą Sovietų 
Sąjungoje.

“Pereitais metais birželio

Vajui pasibaigus,* sausio 
15, “Laisvės” Krisluose 
draugas R. M. užprašė vaji- 

, ninku,’’ kad parašytų įspū
džius iš praeito vajaus. Ge
rai, drauge, tai bandysiu ke
liais žodžiais pasakyti, bet 
tas pasakymas nustebins 
skaitytojus. Aš manau, 
kad visiems vajininkams su 
'tuo pat reikėjo susidurt..

Pirmiausia, tai ką pama*-
! :tai pas žmogų į stubą įėjus: mėnesį Inaras pasirodė vi- 
didžiausi nusiskundimai ip; sos Sovietų Sąjungos rašy- 
dejavimai. Kitur, tai net tojų suvažiavimo tribūnoje, 
liūdna ir būt, tos moterys,'Jis buvo griausmingai paši
lai tuoj pradeda verkt • ir tiktas. Sveikindamas kong- 
nekuri visai i nupuolus dvį-; Tesą, Inaras tarp kitko pa- 
sioj. Takalbini ateit ir pri-sakė: ‘Aš visuomet ir.visur 
sirašyt j prje darbininkiškų 
^organizacijų, tai nėt prade
da koliotis ir sako, “aš neti
kiu, kad darbininkai ką ga
li padaryt,” ir -negali įtikint 
juos. Yra ir tokių darbi
ninkų, kad labai norėtų lai
kraštį “Laisvę” užsirašyt, 
bet neturi pinigų. Daugu
mui draugų ūžrašem “Lais
vę” ant išmokesčio, po 10c j 
savaitę. Matote, vajininkai, 
dar neužbaigėm vajaus, dar 
turime vaikščiot pas tuos 
draugus ir kolektuot pini
gus.

Draugas P. Bokas ir aš 
šiemet susitarėm dirbt va
juje išvien. Dirbome, kiek 
aplinkybės leido, bet neat- 
siekėm. užbrėžto tikslo. Per- paėjus", ir ten 
mažai gavome naujų skaity- mirties.

KlaiKim^i ir Akatvinaibuvo žinid sekančiu intgai- RldUblUldl II HlSdKymai triū f “Hauptmann Prisipažino
--------  'Pavogus Lindberghutį?” Minė-

Vienas mūsų skaitytojas, F. tas draugas pastebi, kad tai ne 
G., prisiuntė mums kdias iš- tiesa. I 
karpas iš “L.0 ir prašo į jas 
duoti jam paaiškinimų.

PIRMAS: Jis paėmęs 
“Laisvės” .sausio mėn. 31 
1935) Kompartijos rezoliuciją 
ir pabraukia sekamus žodžius, 
pareikštus rezoliucijos pradžioj: 
“Krizis perėjo į savo rūšies su
smuk imą-depresi ją, kuri tęsėsi 
jau dveji metai. ..”

Drg.. F. G. klausia: “Kodėl 
ne penkti metai?”

Ne penkti metai todėl, kad 
tiek nesuėjo. Per tris metus,J. 
V. tęsėsi krizis, per kurį užsida- 
rinėjoj bankai, .bankrūtąvę dide
lės biznio įstaigos ir užsidari- 
nėjo i milžiniškos korporacijos 
(pav., Insųllę, etc.).

Po kiek laiko kapitalistų kla
sė tą didįjį, visą sistemą labai 
kratantį krizį šįaip taip nugalė
jo. Dabar, kaip matome, ban
kai neužsidarinėja (o jei ir už-

ne-

Mes žinome, kad ne tiesa, bet 
juk ir pats žinios antgalvis tu- 

ys .rėjo klausimo ženklą, kas liudi
ji jo» jog mes, gavę tokią žinią, 

nors ją talpinome, bet tiktai su 
klausimo ženklu, kad nesuklai
dinti skaitytojų.

“L.” Redakcija.

Stengiasi, SLA Nariams 
Dantis Užkalbėti

dalinuosi su jumis džiaugs
mu kovos ir jūsų atsieki- 
mais garbingam budavoji- 
me socializmo.’

“Dar labai nesenai, tą die
ną, kada mūsų šalis apver- 'sidaro', tai, palyginti, jų 
kė mirtį vieno iš savo ge- ,'daug): ir viskas lyg ir “stabili- 
riausių sūnų—drg. Kirovo, zavosi.” Tačiau^ depresija pasi-- 
Gustavas Inaras stovėjo už Ir ši depresija yra skirtin- 
sargą prie grabo to didžiojo &a nao seniaus kada nors buvu- 
revoliucionieriaus.”

ĮVAIRUMAI
šių depresijų. Jinai yra savos 

!rūšies depresija, pastovi, kro- 
niška. Kapitalistų klasė per ją 
bando darbininkų iškaščiais 

| (mažinant algas, įvedant pas
kubos sistemą darbe ir keliant 
reikalingų daiktų kainas) išsi
gelbėti.

; ANTRAS: Jis nori žinoti, ko
dėl JVA Komunistų Partija,

mažai gavome naujų s 
tytojų. Baisi bedarbe, pini
gų nėra pas žmones. Turiu 
pasakyt, kad ne tik mudu 
dirbom vajuje,5-bet ir kiti 
draugai pagelbėjo. Drg. M. 
Čipliauskas ir drg. Marinas, 
ir kiti nekurie draugai. iVIū- 
sų pirmininkas, drg. P. Bo- 
kas, laimėjo 7 dovaną, $35. 
O ką mes padarėm sii tais 
35 doleriais? Ogi nutarėm 
palikt dalelę tų pinigų,' $10, 
draugui P. Bokūi už gasoli- 
ną, ^o kitus $25 paaukok 
“Laisvės” naujo, preso išmo
kėjimui. 1

Mes manome, kad ir kiti I

Viens mire, Kits Nusiskutę
Rusijos revoliucija išvai-. 

kė visus parazitus. Caro Ni-1 
kalojaus II motina išdūmė į siųsdama telegramą apgailės
imam ją, nes ji iš ten buvo tau j ant Valeri j ano Kuibiševo 

i gyveno iki mirtį, pasiuntė Stalino vardu, 
Su. ja buvo ir du o ne visos Komunistų Partijos? 

kazokai, Kiril Poliakof iri Todėl, kad J. Stalinas yra se- 
Timofei Jaščik. jie abu įš-kretoriūm Visą-Sąjunginės 

kompartijos.
TREČIAS: Vienam “L.” nr.

I. Ar Jie Šitaip Mano Palaikyt
i j “- Klaipėdą?

L$tftVos. Komunistų Partijos Centro 
.Konfiteto organas “Tiesa” rašo:

vTJj^sdj’' jau buvo rašyta apie Klaipėdos 
krašto “Darbininkų ir Artiatninkų Susivie
nijimą.” Ten buvo, nerodyta kokiais tiks- 

į lairs ta orgahizaciM kad ati-
| trwj^Jddijbihinkus^ fiko.; k^ešų 'kovos ir kad

'panaudoti juos Klaipėdos /krašto autonomi
jos naikinimui. Tos organizacijos .yadąi 
prjverstKIŽaP.kada nėi.iš^tbį kaipo darbinin
kų tfžtaryto jai,-'duot jiems i bedarbę^ metu 
pa ialpą ir t. t. Bet ‘kuo tolyn, tuo aiškiau, 
kaį p yla iš. maišo, JšHrtaą tos organizacijos 
veldasu Paimsim, nors tokį pavyzdį.

Prieš kelius mėnesius Centro valdyba su- 
šatikė visų miesto skyriaus -valdybų posėdį. 
Tęp ji pareikalavo, kad Klaipėdoš krašto 
“iQarb. iri Amat. Susivięilijimas” prisijdng- 
t^’prie kitų Klaipėdos’krašte esančių lietu- 
vijįkų^organizacijų irt pasiųstų į išrinktąjį iš 
visų- jšių organizacijų vykdomąjį komitetą 
savo»*atstOvus. Susirinkusieji griebtai, atsi
sakė/ .Jie suprato, kad jiems nėr reikalo 
jungtis su grynai buržuazinėmis ir nėt fa-

Savo įžanginėj kalboj papasakojo apie sa
vo nuveiktus “didelius” darbus del bažny
čios statymo. Už tai jo -parapijonai jam 
labai nieki—tik 20 moka nario mokesnį, ne
lanko bažnyčios ir labai atšalę nuo jo su 
aukomis. Ir tolyn, vis eina blogyn, skundė
si šnipas. Girdi, jo asmenį labai šmeižia 
ir daug nemalonumų tekę pernešt renkant 
aukas, bet vistiek kentėjęs ir dirbęs “dievo 
labui”. Pasigyrė, kad užsienyje surinkęs 80 
tūkstančių milr., o čia S. Paule tik 10, gi 
bažnyčiai pastatyt reikėsią maž daug 140- 
160 tūkstančių, tai rokuoja parapijonai tu
rėsit dar, pusėtinai aukot, o ne, tai jis baž
nyčios statyt visai nepradėsiąs ir išvažiuo
siąs iš Brazilijos.

Po jo kalbėjo konsulas Mačiulis, kritikuo
damas Sugintą, kad parapijonai nėra “at
šalę”, kad bėgti iš Brazilijos nereikia ir tt. 
Mat konsului irgi rūpi, kad Sugintas neįš- 
vėžytų pinigus vienas, o duotų ir jam na
gus prikišt.' Maciu,liui Suginta^ karštai at
sikirto, o daktaras irgi neapsilęido“ ir ant 
galo, taip'susiginčijo, kąd vos-vos nesusipe- 

>s& Sugintas turėdamas pmigusf savo ran- 
koše labai smarkus—net vargonininkui pa
žadėjo “sumušt' snukį”, kad tas palaiko kon
sulo pusę. - ' . ‘‘ '

Parapijiečiai, sako mūsų draugų laik- > 
raštis, buvo smarkiai pasipiktinę savo > 
kunigu ir tūli .iš jų kėlė triukšmą;'o kiti .. 
ėjd laukan, . ’

Pasirodo, kad Brazilijoj,' kaip ir Ar
gentinoj, darbininkai nelabai duodasi Ve-' 
džioti įvairiems “dievo tūrhams” ir fa
šistų • agentams. Jie džiaugiasi išsprukę 
iš Lietuvos dvasiški j oš “globos”. 

t • » v

tikimai jai tarnavo. Sako, 
kad kada ji miegodavo, tai 
jie miegodavo prie jos durų. 
Sena carienė, baisus darbi
ninkų priešas, kojas pakra
tė. Mirė' ir vienas jos sar
gas Kiril Poliakov. Bet Ti
mofei Jaščik pasiliko. Jis 
užsidėjo grosernę, vienok jo 
baisiai ilga barzda erzinda
vo vaikus, tie iš jo darė vi
sokius juokus. Galų gale 
Jaščik nusiskutę barzdą ir 

!apsikarpė ūsus.
ivies manome, Kaa ir Kiti i 

draugai Vajininkai paseksi, 
mus, watėrburiečius; ir tą * 
padarys. Pasiliks dalelę pi-1 
nigų sau už iškaščiūs, o ki- veržiasi į karą, bet jiems la

bai trumpai yra su žibalu, 
kuris reikalingas karo lai
vų kurui, 
kams, 
kams ir kitokioms 
noms.

Japonija ramiu laiku į v +
metus sunaudoja 2,200,000 plors as ir niažai tevalgau ir

........ ... Į mėsos .mažai vartoju. Be to, 
man vis miego norisi, ir labai 
esu visa nervuota: jeigu tik
tai kas kiek suskrebi; tai aš

Ir

1 “Tėvynės” num. 1-mas sten
giasi SLA1 r nariams įkalbėti, 
,kad į pašalpos lėšų fondą na

triai įmokėsią-tiktai po 90c iki 
sekamo seimo. Mat, ponas Vi
taitis nebūtų Vitaitis, jei jis pa- ■. 
rašytų ką be, demagogijos,, t. 
y. nemulkintų SLA narių. Mes 
visi žinome, kad . reikės kiekvie
nam nariui sumokėti po $1.20, 
o ne po 90c, kaip ponas Vitai
tis nušneka. Nes visi seimų 
tarimai įeiną į galią tiktai su 
sekamų metų 1-ma diena, tad 
ir sekančio seimo visi nutari
mai įeis į galią tik su 1-ma die
na sausio, 1937. Visi nariai į 
lėšų fondą sumokės po $1.20 
ne taip, kaip ponas Vitaitis sa
ko tik po 90c.

“Tėvynės” num. 3-čiam p. Vi
taitis labai nervuojasi del SLA 
3-čiam apskrityje priimtos re
zoliucijos prieš SLA Pild. Tary
bą, kur yra pažymėta, kad p. 
Vitaitis nusimuštų sau algą, o 
tas tam ponui labai nemalonu. 
Todėl jis nuriečia sekančiai: 
“Aplamai bolševikų reikalavi
mai remiasi vien tuo principu, 
kad gerinti visuomenės būklę.

; • (Tąsa 5 pusi.)

" DARBININKŲ
SVEIKATA

< DR. J. J. KAŠKIAUČIUS
371 Laite Street Newark, N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

Japonija ir Žibalas
J aponi j os imperialistai

tus paaukos del “Laisvės”. 
Jei visi vajininkai tą pada
rys, tai “Laisvės” presas ne
toli būtų išmokėtas. Bet, 
draugai vajininkai, neužpy- 
kite, kad mes išsireiškėm 
savo mintis.

Bufauskienė,
Waterbury, Conn.'tonų žibalo, o karo metu jo* 

------ -------  dar daugiau reikės. Pačioje)

SKYDINE LIAUKA 
PERSILPNA

Drauge gydytojau, aš skai
tau jūsų patarimus “Laisvėje”, 
ir labai jie man įdomūs. Aš no
rėčiau ir gi patarimo. Aš esu 
moteris 45 metų amžiaus, auk-

orlaiviams, tan- ščio 5 ir pusės • pėdų, o sve- 
automobiliamš, tro- riu 230 svarų. Vedusi 25 me- 

maši-!tai, vaikų neturiu. Aš jaučiuos 
■ visada nuvargusi, ir man gal
va svaigsta ir viduriai nedirba,

IW - n V ^Japonijoje į metus pagamiIVlire Paryžiaus Komu- nama tik 242,000 tonų taip ir šokstu> nusigąstu.
nnc RariLaflii Harlvune t8,1?’ Sachaline, kuriman pusiaujų skauda; sako,
livo Dell liluUŲ VlUVyilS Japonija randavoja žibalo kad tai lumbago turiu. Kada

-------- šaltinius, ji pasigamina man galva pradeda svaigti, tai 
Sausio 29 d. Maskvoje, 200,000 tonų, iš Formosa sa-į vandens geriu daug, tai kiek 

, mirė los gauna 35,000 ir iš Man-1 apstoja. Ir kojos man tar-Kremliaus ligoninėje, mirė los gauna 35,000 ir iš Man-; apstoja.
Gustavas Inaras, paryžiętis, džurijos 25,000 tonų. Taigi (pais būna .šaltos, labai šaltos.

' sulaukęs 88 metų amžiaus, viso į metus ji pasigamina j Gyvenu, ant .fatmos, oro, rodos,-. 
Jis gimė kovo 20 d., 1847 į tik apie 500,000 tonų. 1,700,- gaunu. .

i i • • • • . • » i ’/c z» , i * •. L . a‘A a. j * v ti-x /i i i • » * * .

miesto Tepe Gwaroj, šiauri
nėj Mesopotamijoj. Tai bū- 

.. . . siąs seniausias iš ątkastųPennsylyannos Umversi- , T . _> , x ■ 4 Z . , ;. t. * i senovės miestų. Jo gnuve-
teta jnokshninkai užtiko lie- gįuose rado puodų, audimo 

|kan4a.5,700 metų sepumo įrankių, akmeninių plaktu-

Seniausias Miestas kų, šukų, kvepylų, karolių 
ir kt. Atkasė ir kapus, kur 
laidojant numirėlį į grabą 
įdėdavo ir daiktus, kuriuos 
tas žmogus labiausia mylė
jo. 7

\ ihetais—tais metais, kuomet' 000* tonu ’žibdlo' kas7 metai 
Marksu įriEhgeteas parakė y perka;užsienyje, iš tą :sk;ai- 
garsųjį^Kbihu^is|ą' ManOčiaUš ;&Ogtim^ 'Vaišijų t 
f estą.” ;t).rąugas Įnaras|dą| j apie tohij.į ęjįį-
lyvavo; ^aryžiąūM proletaru | Jėigiį•! pa|p^iją^Hhip^ia 
ato sukilime 1871 metąįsj j lištai praM^ kaiį^ prieš ;Šbr trūkumų,
įstėigimįe Bary Maus Kopiu?- vietų 'Sąjungą, tai jie mažai tevalgote, 
nos ir ;jbs‘ gynime ant bąri? 'tai, .rieteks. ’Sachalino žibale v
kadų. ’ ■ V(ir MaiidžUrijos. Jię tikiąijo tiek sveriate net 230 svarų, vi-

Maskvos “Pravda” apie jį jvęžti įiš Holaridijos šklų -ir dutinio ūgio būdama. Tatai 
rašo sekamai: : • į !Jungtinių Valstijų.i Prasįdė- parodo, kad Jums persilpnai

“Po Komunoj sutriuški- -jus karui tarpe jungtinių veikia pailgoji kaklo liauka, 
nimo, GuštaVaš Jnaras ppfei4/Valstijų ir Japonijos, Japo- skydini arba tiroidinė liauka; 
slėpė Anglijoje, ?iš kur išvagi jos imperialistai, dar di-‘° ta liauka apsilpsta, tarp kit- 
ziavo Amerikon, Tuo tarpu*pesniame pavojuje atsidur- 
Paryžįūje, jam įiesaht, bur- tų,, Žinoma, jie stengtųsi 
■žuazinė valdžia nuteisė jį /žibalu apsirūpinti iš užsie 

■ mirtin. 1884 metais, po vi- Į nio, bet klausimas, ar tas

ATSAKYMAS
; J I-P ■ .. X e

Taip, Drauge,- oro ant far-
• mos Jūs, be abejo, gaunate ge- 

I ro. Bet tai da nevisa, ;Manau, 
Jhms turi būti esmingų mity.

, Jūs sakote, 
, mėsos mažai 

mažai vartojate, o dėlto vis

ko, ir nuo netinkamo maisto, 
kai per ilgą laiką permažai 

J tevartojama su natūraliniais 
valgiais vitaminų ir mineralų. 
Jūs gyvenate ant farmųj tai

džiagą.
Jūsų aprašymas labai vaiz

dingai nurodo, kad Jums men
kai teveikia skydinė liauka. 
Jums yra “hypothyroidism”, 
hipotiroidizmas.

Gaukite vaistinėje “Thyroid 
tablets, 2 grs., P. D. & Co., 
100 tablets”. Pirmųjų porą 
savaičių imkite po pusę tablė- 
tėlės prieš valgymą. Peiliu sau 
perpus perpjausite tabletėlę. 
Paskiau pradėkite imti po čie- 
lą tabletėlę prieš valgymą, per 
keletą mėnesių. Kokią porą 
savaičių apstoję, ir vėl jas var
tokite, vis po tris kas - diena.

lodo tinktūros imkite po la
šą, į stiklą vandens, kas diena 
per mėnesį-kitą. Paskiau po 
lašą kas dvi ar trys dienos, vi
są gyvenimą.

Būtinai imkite mięlių, bent 
po plytelę kas diena, o da ge
riau—po tris kas diena. 
. Imkite žuvy aliejaus po. 
Šaukštą, mažiausiai kas - diena, 
geriau bent po 3, šaukštus, Jei 
jo negalite, tai “halibut liver 
oil with .-viosterpl 250 D”, po 
10—15 lašų po valgio. Varto
kite kuodaugiau daržovių ir 
vaisių, žalių, nevirtų, bet gali
ma ir konservuotų bei džiovin
tų. Pieno, pieniškų, kiaušinių, 
žuvų, (jųrų žuvų, kad ir kon
servuotų), šviežios mėsos. Bet 
visai, visai mažai duonos, pyra- < 
gų, košės, bulvių ir kitokių 
krakmolų. Mažai sunkiųjų riė-* 
balų ir saldymų. Giliai pakvė
puokite pilvu, bent keliais at
vejais kas diena, po kelioliką 
kartų, šiaip pasimankštykite, 
pasivaikščiokite. Nesitroškinki- 
te prišvjnkusioj virtuvėj, kur 

žiemą daug nuodingų nuo pečių du-
,. ... .. 1 . i i m » ♦ i JU3 gyvename ant lai

^n^±^tl30S’ 318 SU' yk T. -?1’ Z.lbal0..Pj:0- Jums per vis, mielą „ „«ug llu„ulngų nuo pec.ų au 
«T a o • r> dienia Japonijos imperiahs-, sunku esti gaut žalėsių, daržo- jų, anglie, dvideginio dujų
“Į Sovietų Sąjungą Gus- tus padeda labai j blogą pa- viŲ, vaisių, o stoka tokių daik- (“carbon monoxide”) ir kito

tavas Inaras pribuvo.1925 dėtį. . i \ 'tų apsjiphina <visą kūno me- kių. ;•■

grįžo Francijon.

tavas Inaras pribuvo 1925 dėtį.
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LAISVA Trečias Puslapi*

Darbininkė ir Seimininkė *
Scovill Kompanija Atleidžia Senas, 

0 Ima Naujas Darbininkes

Nikalojus išdidžiai apžiūrinėja savo plotą 
žemės po karštais saulės spinduliais. Kvie
čiai siekia jo juostos. Jų pilkos vilnys lenkiasi 
prieš jį. Rugiapjūtė, artinasi. Jis sunkiai kvė
puoja iš džiaugsmo, nes šiais metais jo dar
bas nebuvo veltui. Turtai yra jo saujoje.

Jis pažiūri į savo kaimyno laukus ir mato, 
kad kaimyno derlius nėra geras. Tas patinka 
Nikalojui. Jis stovi ir patenkintai šildosi prieš 
saulę.

Bet štai staiga subeldžia perkūnas. Iš kur 
tai? Dangus tyrai mėlynas. Bet perkūno bil- 
dėšis pasidvigubina. Ir staiga kažkas užtrau
kia net Nikalojui kvapą: ledai! Jie krinta ant 
lauko ir'jų bildėsiš, rodos, atsimuša jam j 
širdį, išsiplečia po visą krūtinę. Viskas pra
žuvo. Ir Nikalojus nuliūdusiai mato, kaip jo 
puikūs kviečiai lieka sumaišyti su purvu, o tas 
baisus bildėsis ir ūžimas užlieja jam smegenis.

Jis pabunda gavęs smarki] stumėjimą šonan. 
“Nikalojau! Nikalojau ! Kelkis, pabusk!” rė

kė jo žmona, bandydama jį prikelti. “Ak, die
vai, tai jau ir miegalius!”

Jis visai išbunda. Durys drebėjo po kietų 
smūgių.

“Kas ten?” jis sumurmėjo, neišlysdamas iš 
po1 šiltos kaldros. “Kas yra?”

“Atidaryk duris, dėde Nikalojau! Prašau, 
atidaryk, man reikia tavo pagalbos. Atidaryk 
duris, dėde!” užkimusiai rėkė Kolkos balsas 
iš lauko. “Kas tokio labai svarbaus. Atidaryk, 
dėde Nikalojau, ir pasiskubink!”

Krivuliuojančia eisena, draskydamas pažas
tis, Nikalojus nuėjo prie durų.

Vis dar pykdamas delei savo blogo sapno, 
jis nesiskubino surasti durų spyną.

Ant slenksčio stovėjo Kolka. Jis įėjo, įleis-

damas srovę šalto oro į nusenusią atmosferą 
kambario. Nikalojus susitraukė nuo šalčio.

“Na, kas yra? Ko tau reikia?” jis klausinėjo 
piktai.

“Duok man lempą, dėde Nikalojau. Mano 
traktorius stovi. Lempą vėjas sudaužė,” išste
nėjo Kolka vienu atsikvėpimu.

“Ką?” negalėdamas suprasti, “kokią lempą?”
“Mihailičius sakė, tu turi lempą. Duok man 

ją-”
“Jis ilgaliežuvis, tas Mihailičius.” Nikalo

jus pyko. “Kokios lempos tau reikia? Aš jokios 
lempos neturiu,” ir Nikalojus ėjo linkui durų 
norėdamas atsikratyti Kolkos.

Jam rūpėjo kuogręičiausiai atsikratyti šio 
jauno komunisto ir lysti vėl į šiltą lovą.

“Jis sakė—ji yra po tavo lova, dėde Nika
lojau,” Kolka vis maldavo.

“Yra daug daiktų po mano lova. Jis viską 
iššnipinėja. Greitai jūs pradėsite rokuoti, kas 
randasi mūsų skryniose, ar ne?”

“Prašau, duok man lempą, dėde,” maldavo 
Kolka.

“Eh, eik laukan iš čia! Laukan! Nieko tau 
neduosiu! Pašol von!” žaibo greitumu Kolka 
metėsi pro nustebusį Nikalojų ir krito po lova. 
Greitai pakišo ranką po įvairių daiktų, mėty
damas juos į šalis ir pajautė stiklą lempos 
prie rankos. Prispausdamas stiklą prie šir
dies, kaip kokį brangiausi turtą, Kolka movė 
pro vis žado netekusį Nikalojų ir pranyko nak
ties tamsoje.

Kada Nikalojus atsipeikėjo, Kolkos nei pėd
sakų neliko!

Lyg naujai užgimęs Nikalojus metėsi prie
angiu. šaltas nakties oras išvaikė paskutines 
miego liekanas. Vėjas vis dar tebesiuto, dary
damas apkurtinantį triukšmą šmotu geležinės 
blėtos, kurią nuplėšė nuo stogo.

“Banditas! Kalės vaikas!” suriko Nikalojus 
iš prieangio. Jo dantys kaleno nuo šalčio ir 
sujudimo, kada jis ėjo atgal lovon.

Vertė B. E. Senkėvičienė.
(Daugiau bus)

Taip Dedasi New Yorke, 
Ne Sovietu Sąjungoje

Miss Margaret Lingelbach 
neteko darbo, kurį ji turėjo prie 
Kristaus Evangelishj Liuteronų 
Bažnyčios, New Yorke. O 
dviem menesiais vėliau, laike 
didžiųjų speigų ji tapo išmesta 
iš bažnyčios valdomo apartmen- 
to už neužsiinokėjimą rendos.

VALGIU GAMI 
NIKAS

WATERBURY, Conn. — daviai ir komp. turėtų su 
Scovill kompanija pradėjo imt 
naujas darbininkes, o atleidi
nėti senas sakydama, kad dar
bų nėra, žinoma, neatleidžia 
ant karto, ale ant dviejų sa
vaičių, o kuomet išbuvus dvi 
savaites ateina, tai dar ant 
dviejų savaičių ir taip daro iki 
jiems atsibosta. O paskiau 
pasako, kad pašauks, kaip bus 
darbo. Tai toks bjaurus pasi
tyčiojimas iš darbininkių.

O kodėl kompanija ima 
naujas darbininkes, o senas at
leidžia? Todėl, kad naujoms 
darbininkėms mažiau moka. 
Senoms darbininkėms moka už 
8 valandas darbo $2.80, o nau
joms moka tik $2.27 už 8 va
landas. (Visai naujų neima, 

!ale seniau dirbusias.) Tai ma
tote, kokia kompanijos gud
rybė : iš vieno ruimo paleidžia,’ 
o į kitą paima ir jau mažiau 
moka.

mu
mis skaitytis ir negalėtų mus, 
darbininkes, atleisti-pavaryti iš 
darbo, kaip netinkamą šunį. 
Rodos, visi mato tą išnaudoji
mo sistemą, rodos, jau palietė 
kiekvieną: reikėtų susiprasti ir 
parodyti iškeltą kumštį kom- 
pąnam ir jų darbdaviam (bo
seliam) ir kovot prieš juos. 
Bet darbininkai dar bijosi ir 
nežino ko.

Daug tamsių darbininkų bi
josi ateit net į darbininkiš
kus parengimus ar prakalbas. 
Tamsūs darbininkai mano, k-ad 
bolševikai, tai baisūs žvėrys, 
žinoma, aš jų ir nekaltinu. 
Jiems kunigai įkala, įgązdina, 
tai ir rhano,
tai koki plėšrūnai. Bet 
kite ir persitikrinkite, tai 
bijoti nebus ko.

Nėra Teisybės Pas 
Išnaudotojus

Ne visom darbininkėm
blogai ir dirbtuvėj. Yra tokių, 
kurios turi kokius tai santikius 
su “toolseteriais” (mašinų nu
statytojais). Tai tos ir turi ge- | Tos 
rą vardą pas darbdavį. Tos apsirengę ir lęvepalais ąpsilais- 
darbininkės nė kiek ne geres
nės už kitas. Jos daugiau dar
bų sugadirfa (skrepų padaro)> 
bet tie jų skrepai būna paslėp
ti. Darbdavys nieko nežino, 
jis mano, kad minėtos darbi-! 
ninkės visada padaro gerąllyje. 
darbą. O dar “toolseteris”

kad bolševikai, 
atei- 

ir

’ Moterys Kalinės Zarasų Kalėjime
______ ■ i A ■ , t i ’

Nuo Red. — Draugė Kromaitė suskaldyti, nes kitaip nubaus už 
Michle buvo areštuota ,1931 m. Qfo;a£,i,vrr>n ; ;
pradžioj už literatūros ~ sandėlio atsisakymą dltbt»\ ; ,• . < 
laikymą. Kariuomenės teismas nu- ■ Į pirtį' politkalinės -leidžia, 
teisė ją 10 metų sunk, darbų ka
lėjimo. IkT pakeitimo prasėdėjo 
Kauno ir Zarasų kalėjimuose 2 su 
puse metų.
Zarasų kalėjime sėdi 

moterų politkalinių. Sėdi nedi- tos nuo sveikųjų. . .............. (
dėlėj kameroj, kur galima pa- prisieina .išnešt jų bakus nešva- ies/ nubaustas, tai neleidžia nei 
talpint vos 10 žmonių. Tarp jų raus vandens, nes Zarasų ka- Tašyt, nei gaut laiškų (o tai 
didelė dalis—ligonės. ' 
serga 
nervu 
durių 
jvste ir tam panašiomis ligomis. 
Visos jos—rezultatas 
keletos metu sunkiose 
salvcrose.

Kaip jau augščiau 
kameroj .labai ankšta. .Maitina 
blogai. Riebalų beveik nemato 
ištisus metus, gal tik metinėse 
šventėse, kada dievobaimingi 
katalikai švenčia savo Velykas stengias sužinot gydytojas. ... v,
ir kalėdas. Tada jie suteikia .pažįstam tokius ponus kiaurai .J0®. 
“manifesta” ir parodo areštuo- ir dėlto diskusijų su jais nesi- 
tiems. kaip atrodo, lašiniai... leidžiam, sakom, kad tai ne jo 
nemaža parama politkaliniams dalykas, mes atėjom pas jį ne 
yra tas, ką atneša jų giminės kaipo pas tardytoją, o kaip li- 
arba kolektyvistai nusiperka už 
savo pinigus (jei jų pas ką 
yra). Bet juk ne visų giminės 
gali padėt savo artimiems areš
tuotiems, o antra, kalėjimo ad
ministracija neįleidžia viso, ką 
atneša iš “laisvės” ir kiek atne
ša (įleidžia nedaugiau 3 kilo- Karceris nešvarus ir tamsus, 
gramų i savaitę. Į tą skaičių 
įeina ir šilti pietūs, jei kam at
neša) .

Pasivaikščiot Zarasų kalėjime 
leidžia pusę valandos prieš pie
tus ir pusę vai. po pietų. Ligo
nes išleidžia 2 valandas. Bet to
kių “laimingųjų” galima pris- 
kaityt 2-3, nes Zarasų kalėjimo 
aflministracijos gydytojai pripa
žįsta ligone tą, kuri jau sunkiai 
serga: aiškūs džiovos požymiai 
ar Širdies trūkis. Kada draugės 
vaikšto, jas nuolat seka rakti
ninke ir kas minutę 
kur ir kaip reikia 
kur negalima. O jeigu 
kos prižiūrėtojai kuo 
įtiksi, ji užpyks ir ba ceremoni
jų uždarys tave kameron—ir 
pasivaikščiojimas baigtas.

Ateina žiema. Atveža malkų 
—politkalinės turi jas supjauti,

mas pravedė kartu su kitais 
kalėjimais tiksliai prisilaikant 
naujai nustatytos tvarkos. Nuo
savus rūbus nuo kaliniu atėmė. 
Atėmė ir knygas, rašomąjį po- 
pierį, konvertus. -Iš “laisvės” 
įleidžiama, viršininko nuožiūra, 
laikraščiai, išeinantieji Lietu- 

Rašomasis popieris išduo-

Į pirtį politkalinės leidžia. 
Toj pat pirtyj prausiasi ir kri
minalinės kalines, kurių tarpe, 
nemaža sergančių venerinėmis V°L

15-20 ligomis. Bet jos visai neizoliuo- damas kas dvi savaiti po vieną 
Politkalinėms Jakštą vienam žmogui. Jeigu gi 
- - 'esi nubaustas, tai neleidžia nei

__________  ______ , __ i Zarasų ka- Tašyt, gaut laiškų (o tai 
Draugės Įėjime nėra nei vandentraukio, dabai dažnai esti su politkalinė- 

i vandens nutekėjimui tako, m^s)* mažiausios nemalo-, 
Įneš baudžia ištisiems mėnesiams 
be laikraščių, be pasimatymų, 
be maisto iš “laisvės” ir be laiš- 

įkų.
Į Visoki minėjimai revoliucinių I 
švenčių, be abejo, uždrausti. ' 
•Tačiau politkalinės “šios tvar- 
,kos” paprastai neprisilaiko, o 
[už tai jos esti smarkiai sumu
šamos.

1929 m. už 1 gegužės šventi- 
* Mes raud°nos vėliavos iškė-

plaučių ligomis, širdies, nei 
ligo/nis, reumatizmu, vi- o vandenį reikia atnešt ir iš- 
kataru, cinga, mažakrau- nešt.

Gydymo atžvilgiu dalykai ne 
geresni. Yra kalėjimo gydyto-' 
jas Buzelis. Kada ateini pas jį, 
jis pirmiausia pradeda, kaip 
tardytojas, tavęs klausinėt, už 
ką tave areštavo, ar rado ką 
nors pas tave, ar tai tavo buvo j 
ir tt. To, ko žvalgyba negalėjo į 
ištraukt arešto metu, dabar |

praleistų 
kalėjimų

minėjau,

primena, 
vaikščiot, 
šiai tvar- 
nors ne

kad iĄ šiandien kai kurioms li
ko pėdsakai (pav. pas draugę 
Zaraitę ir kt.) Paskiau ėmė- 
baust ištisiems mėnesiams be 
jokių ryšių su “laisve.” Bau
džia taip ir dabar.

toj vaistų, gauna karcerio, net! Toks politkalinių gyvenimas 
tokios, kurios ateina pas gydy- mažam Zarasų kalėjime.
toją su 38 ir daugiau laipsnių 
temperatūra. Sodina į karcerį 
paprastai pq “pasitaisymo.”

gonės pas gydytoją.* Kartais, po 
tokio pasikalbėjimo ligonė vie-

Tai mažas, kambariukas—cėlė,^ 
kur nieko, be grindų ir sienų, 
nėra. Nubaustajai prisieina gu- į 
let ant nešvarių grindų. Nakčiai 
duoda kietą šieniką, o dienai jį 
atima. Net vasarą karceryj šal
ta, o žiemą iš jo pareina vos 
gyvos, nes vedant į karcerį ne
leidžia šiltai apsivilkt. Jeigu imi 
antklodę, tai palto neduoda, ir 
atvirkščiai.

Beveik visas ligas gydytojas 
gydo aspirinu ir valerijono la
šais. Jeigu sunkiai sergančiai 
reikia gydytojo iš “laisvės”, tai 
kalėjimo gydytojas tokio nepri
leidžia, net už ligonės giminių 
pinigus.

Dabar visuose Lietuvos kalė
jimuose .pravestos naujos refor
mos. Mažas Zarasų kalėjimas 
šiuo atžvilgiu neatsilieka. Ka
lėjimo viršininkas Girčis refor-

Kromaitė M.

O kodėl kompanija ir jų 
tarnai taip daro su darbinin- 
kėmis-darbininkais ? Ogi todėl, 
kad neorganizuoti, neunijistai. 
Tai už tai darbdaviai elgiasi 
su darbininkais kaip tik nori, 
o darbininkai tyli ir kenčia.

Draugai darbininkai-kės, ko
dėl mes negalim susiorgani
zuoti taip, kaip mūsų išnaudo
tojai yra organizuoti? Kom- 
panai ir bosai turi net dirbtu
vėse susirinkimus ir jie taria
si, kaip jiems būtų geriau iš- 
naudot darbininkus. Kapitalis
tų tik mažuma, o jie su mu
mis, darbininkais, daro, ką tik 
nori už tai, kad jie organi
zuoti, o mes dar ne. Todėl jie 
mus ir valdo, kaip kokius mu
lus.

Kodėl mes dar negalim būt 
organizuoti taip, kaip kom- 
panai. Organizacija būtų di
džiausias -įrankis/ Jeigu mes 

, būtume organizuoti, tai darb-

yra

pasako, kad ,tokį ir tokį darbą 
kitos darbininkės negali dirbti, 
tik minėtos. Sako, kitos skre- 
pų padarys arba sugadina 
įrankius. Tokių darbininkių 
ir darbdavys niekad nesiunčia 
namo “pasilsėt” ant dviejų sa
vaičių. O jeigu jau jų su
gadintų darbų negali paslėpt, 
perdaug būna, tai ir tada nie
ko nesako, jie rokuoja, kad bi-' 
le kam pasitaiko padaryt, 
“misteiką” (klaidą).

Aš išsikalbėjau su 
jauna mergaite, italų 
bes. Ji dirba su tomis 
ruolėmis”. Tai tą mergaitę 
tankiai paleidžia dviem savai
tėm namo. Sako: “Darbo n&- 
ra”. Ji retą savaitę išdirba 
pilną laiką] Vis paleidžia po 
valandą kitą. Ji man sakč, 
kąd jų šeimynoje 7 žmonės, o 
ji tik viena dirba, Kada ji par
neša ąlgą, tai motina neziiio 
ne ką pirkti už tuos pinigus, 
ba daug visko reikia. ‘

Minėta mergaitė labai pras
tom drapanom dėvi ir labai iš
balus. Vieną kartą nuėjau su 
ja į krautuvę. Pastebėjau per
kant labai prastą maistą, pi
gų maistą. Kalbant jai su ma
nim aš pastebėjau ašaras jos 
akyse, tai man net ant širdies 
negerai pasidarė.

“smarkuolės” šilkais

tę, net iš told* kvepia, o minė
ta mergaitė neturi ‘tinkamų 
drabužių apsirengti. Ji viską 
mato ir supranta. Tai tas jos 
širdį ir ašaras iš akių spau
džia, kad* nėra teisybės pasau-

Kaimiečio Duktė,

Philadelphijoj Reikalinga Moterų Kuopa? 7

žuvies šutinys 
I i .

Vieną ir 1/2 svaro žuvies 
(šviežios, sūdytos arba iš blė- 
tinės) t 9 ' bulves r nuskustas ir
supjaustytas į mažus šmotelius, 
1 supjaustytą cibulį, pipirų pa
gal skonį, 2 puoduku morkų su
pjaustytų į šmotelius, 1/j. svaro nuts), 1 puoduką supjaustyto 
“šalt pork” (šviežių lašinių), 3 ■ “celery,” 1 puoduką supjaustyto 
puodukus pieno,'3'i

Pereitą savaitę šiame sky- nariais, bet taip nėra; tikre- 
riuje rašiau, jog 1______  .
skaitlinėmis įrodyti, kad tūlo-i^OJ ^UOPJ-

skandališkai ‘ Joni 64 narius, o dabar turim.

bandysiu, nybėje, nupuolėm nariais 10-
1933 metais turė-

se vietose . mes 
daug, praradom moterų'narių. 
Pavyko išpildyti. ‘

78. Gi prisidėjus LDSA na- 
rėms privalėjom turėti 1934 
mjętjys 117 n. Trūkstamą lig

šj sykį pateko' nagan Phi-;• 1933 . metų skaitliaus (;39nį?

šaukštus mil-,|ananaso (pineapple), iy2 puo-1phiečiai, taipgi ir kitose kolo- 
duko virinto vandens, Vž Puo- -----

Sūpjaustyk “salt pork” į ma
žus šmotelius ir kepink su su
kapotu cibuliu per 5 minutes. 
Sudėk lašinius, cibulį, morkas 
ir bulves į diktoką puodą ir už
pilk verdančiu vandeniu, kad 
apsemtų. Virink iki daržovės 
bus minkštos.

Sumaišyk miltus su puse 
puoduko.šalto pieno ir įmaišyki 
į sriubą. Pridėk likusį pieną ir 
žuvį, iš kurios kaulai išimti ir I 
supjaustyta į mažus šmotelius. | 
Virink iki žuvis išvirs, apie 10 
minučių. Padėk ant stalo karš- ■ 
tą. Vieton “salt pork” galima ; 
vartoti kitokių, riebalų, taipgi : 
galima nevartot morkų, jei ne- j 
nori. Galima vieton žuvies var- ]_ 
toti šmotą galvijienos ar vištie- iš jų: 
nos. |

ladelphia, bet nemanykite/ rįų. Draugės ir d raugai,'y ęj* 
kad ši jau pirma ir paskutinė ta, labai verta- susirūbĮnti,' 
vieta. Ne, bus jų daugiau/ 
Draugai ir draugės . philadel-

.. Š. Sasha.

nijose, kur jaučiama panaši Washington. — Prėzidejl 
iiinialKj' GoS- _ n_____________••Ji. y S 4—1dūko šalto vandens, 2 šaukštus padėtis, privalote tuojaus'jieš- Rooseveltas paSiraš§ ko-

“gelatine,"
Pamerk 

vandenį ir 
nučių. 
vandenį, pridėk cukrų ir visus 
kitus dalykus. Supilk į kokį 
nors indą ir atšaldyk. Tada ga
li pridėstyt ant salotų lapų ir 
valgyt.

E. V.—Johnson City, N. Y.

6 šaukštus cukraus, 
“gelatine” į šaltą 
palaikyk per 20 mi- 

Dabar supilk į verdantį

I Į paskutinį d. B. E. S. pra
šymą recepto lietuvis kiems 
grųzdams-auselėms gavome iki 
šiol net keletą patarimų. Didžiu
ma jų yra biskį skirtingi viens 
nuo kito, tad su laiku tikimės 
panaudoti, štai čia dar vienas

M. B.—Waterbury, Conn..

Riešutų Salad
Vieną puoduką riešutų (wal-

Motęrys Vienoj Iš Maskvos Naujų Kepyklų

Su sėkmingu antru Penkių Metų Planu Sovietų Sąjungos dar- 
b) linkai įsigijo daugiau- reikmenų ir maisto. Daugelis ankstybais 

revoliucijos laikais,- įvestų išradimų panaikinama. Vienu iš tų pa
naikintų yra buvusios duonos kortos, šiandien Sovietų šeiminin
kės laisvai perkasi kiek jos pageidauja. Pasirodo, “Darbininko”, 
kunigų laikraščio skelbiamo bado nėra. Pirkėja neatrodo išbadėjus. 
Ji turi gražią pusbandukę duonos ir lėntyjnos kepykloje atrodo 
dar netuščios.

■ :|alfį į: VKK f .M > . ' -A

Lietuviškos Ausiukes
Skaitydama “Laisvę” paste

bėjau šeimininkių Skyriuje 
draugė prašė patarimo, kaip ga
minti “Lietuviškas Ausiukes.” 
Aš turiu vieną ir taip išeina la- 

• bai geros:
Pusę puoduko cukraus, 1 

šaukštą sviesto, 1 suplaktą 
kiaušinį, V2 puoduko pieno, 3 
šaukštukus “baking, powder,” 
miltų užtektinai padarymui kie
tokos tešlos.

Išplak cukrų, sviestą ir kiau
šinį, pridėk dalimis miltus, per
sijotus sykiu su*“baking pow
der,” ir pieną, pakaitomis. Ta
da pridėk įvalias miltų, kad pa
sidarytų kietoka tešla ir išmin
kyk. Iškočiok ant miltuotos len
tos labai plonai, supjaustyk į 
pageidaujamas formas ir kepk 
karštuose taukuose ar aliejuje, 
dubiam puode, kad apsemtų. 
Išeina 5 tuzinai didelių ausiu- 
kių.

Mrs. A. MUler. 
Worcester, Mass.

koti priežasčių ir jas prača- deksą tabak0 darbihitlkattlį 
linti. Vietomis rasite reika
linga atsteigti moterų kuopas.
-Kitur gal daugiau susitarimo, 
daugiau rūpesčio pridėti rei
kalinga bendroj kuopoj iš va
dovaujančių ir iš visų narių,! ITYKri’ IR PLATYN^

KIT “LAISVĘ

su 40 valandų darbo savaitę 
ir 25 iki 40 centų 
landai.

kad atsteigus narių skaičių.
Gale 1933 metų, LDSA su 

ALDLD vienijimosi laiku, 
LDSA 11 kuopa turėjo 73 na-! 
res: iš kurių 64 buvo pilnai 
užsimokėję ir trys 
net už 1934 metus, 
palįuosuotos, kaipo 
ar bedarbės. Iš to 
dar prieš vienybę, 16 priklau
sė ALDLD 10 kuopoj, trys 141 
kp., viena 149 kp.

Susivienijus organizacijoms, 
po vienų metų, randame seka-i 
mą padėtį: 37 buvusių LDSA 
narių priklauso 10 kuopoj, trys 
141 kp., viena 149 kp., viso 
41 n. Likosi už organizacijos 
sienų 32. Reiškia, iš nebuvu
sių pirmiau ALDLD kuopose 
atėjo tik 21 n.

Kokios to priežastys—nenorė
čiau spėlioti; draugai ir drau
gės ant vietos geriau žino. 
Jeigu nežinote, jūsų pareiga 
surasti ir,pataisyti. Pažiūrėjus 
į paskelbtas skaitlines, atrodo, 
kad 1934 metais paaugome

iš jų dar 
o 9 buvo 
studentės 
skaičiaus,

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, vea- 
‘....j grupių ir pavienių

Iš senų padarau 
naujus paveizė
tus ir krajavue 
sudarau su 
amerikoniškais. 
Reikalui esant 
ir padidinu to
kio dydžio, ko
kio pageidauja
ma. Taipgi at- 
maliavojji j vai
riom spalvom. 
Kainos prieina^ 
mos.

JONAS STOKEŠ \
512 Marion SU kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
• BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

tuvių, kitokių

Tel. Stagg 2-0783 NOTARY 
Night Tel. Juniper 5-4012 PUBLIC

Juozas Levanda 
(Levandaaskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo 
Parsamdau automobilius kiekvie

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė

11 1 .............i1 r,:

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

Senai dirbąs graborystSs profesi
joje ir Brooklyno apielinkJj pla
čiai žinomas. Tik dabar atidari 
savo ofisą ir patarnauja bateama- 
vimu ir palaidojimu mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius i<r* 
menims, vestuvėms, krikit** 
nopis ir kitokioms parems

Saukite dieną ar naktį
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N* Y-
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Raportas 170 kuopos, iš Plains. Už
simokėjusių narių tupi 22: 13 vyrų ir 
9 moteris. 4 nariai dar neužsimokėję.

visus 
ir išgirsti 

du geriausius kalbėtojus.
(37-38)

Lietuvių Progresyvių

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia 

[prakalbas sekmadienį, 17 d.
Welcome Hall svetainėje, West
St. ir Winans Ave., pradžia 2 
po pietų. Bus geri kalbėtojai, 
R. Mizara, ir S. Sasnauskienė, 
kalbės apie bėgančius dienos klau
simus, apie Socialės Bedarbių Ap
draudos bilių ir apie Lietuvių Visuo
tiną Suvažiavimą. Kviečiam 
skaitlingai atsilankyti 
suos

Po lošimo bus šokiai prie ge- 
orkestros. Įžanga tik 35 centai.

Kviečia Rengėjai.
(37-38)

t

MONTELLO, MASS. 
■Liet. Darb.. Susiv. 67 kp. mėnesinis

Ketvirtas Puslapis»1

ALDLD 15-to Apskr. Konferencijos Protokolas
15-to

15-to

reikalą vienybės darbininkų

Raportas

6 delegatai:

Pirmos .klasės anglis, geriausios

Prista-
Prasome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

LAISVfi Trečiad:/?»Vasario-13, 4935

Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugijos 
Apskričio Konferencija 

27 d. Sausio, 1935

Konferenciją atidarė
apskr. organizatorius J. S. Ma
žeika, 10 :45 vai. ryte, 920 E. 
79th St., Cleveland Ohio, pa
žymėdamas šios organizacijos 
svarbą ir kviesdamas delega
tus rimtai svarstyti organizaci
jos reikalus. Paskyrė manda
tams peržiūrėti šiuos draugus: 
L urną, Rudį, Boiką. .. . 
;• Laike, mandatų peržiūrėjimo 
pakviestas kalbėt d. Abekas 
nurodė, kam susitvėrė, kokią 
pažangą daro ALDLD. Ragino 
delegatus diskusuoti svarbiuo
siuos darbininkų klasės dienos 
klausimus ir organizacijos rei
kalus. j

Konferencijos pirmininku iš
rinktas d. P. Nemura, sekreto
re S. Mažeikienė. Rezoliucijų 
komisijpn: Simans, Rudis ir 
Stripeika. Suteiktas sprendžia
mas balsas apskričio komiteto 
nariams. Skaityta dienotvarkis 
ir priimtas.

Mandatų Komisijos

22 kp., Cleveland, O.,
M. Valentukonienė, D. Lesnikauski, 
S. Kazilionis, J. Stripeika, S. Ma
žeikienė ir K. štaupas (pastarasis ne
pribuvo), 19Q kp., Collinwood, O., 6 
del.: J. Bagdonienė, J. Kalakauskas, 
J. Semans, P. Nemura, J. Mačiulis 
(nepribuvo) ir J. Rudis. 57 kp., Core- 
lete, O., 5 delegatai: J. Janukaitis, A. 
Sklerienė, P. Boika, A. Jasiynas, R. 
Kliauga. 59 kp., Akron, Ohio 3 dele
gatai: P. švelnia, F. Stalioraitis ir 
A. Boklieriė. 90 kp., Youngstown, O., 
2 delegatai) E. Skistimienė ir P. So- 
deikis. 51 kp., Huntsburg, O., (far- 
Jnerfų) 3 dęlegatūs: A. Rųbiene, J. 
Rūbas ir X Lumas. Vidos kuopos (6) 
dalyvavo su 23 delegatais ir 3 aps
kričio komiteto nariais, viso 26 
sprendžiamais balsais.

Pereitos konferencijos protokolas 
skaitytas ir priimtas.

Apskričio Komiteto Raportai
‘Organizatoriaus raportas: . Apskr. 

komitetas turėjo viso 13 susirinkimų; 
du iš jų praplėstus su vietos kp. ko-; 
mitetų nariais. Pirmą pusmetį buvo 
išdirbęs 3 mėnesių veikimo planą. 
Nežiūrint, kad kuopos ne visą planą 
pravedė gyveniman, bet kaip naujų 
narių, taip ir “Vilniai” skaitytojų 
gauta ir diskusiniai susirinkimai lai
kyta. Nariais apskr. paaugo, išskyrus 
vieną kuopą. Geras skaičius narių, 
kurie nebuvo pasimokėję už 1933 me
tus, pasimokėjo. Apskritys buvo pa- 
siuritęs delegatus j du svarbius kon
gresus: Prieš Karą-Fašizmą Kongre
są Chicagoj, ir Bedarbių Apdraudos, 
Washingtone. šiam vajui gavimui 
naujų narių kuopoms paskyrė kvotas 
it dovanas. Dabar rengia prakalbas- 
maršrūtą. Kalbėtojas gauta d. F. 
Abekas. Turėjo du piknikus ir vieną 
parengimą. Kuopos visur kooperavo 
su apskričio komitetu, šiem metam 
yra mums geros perspektyvos pasiek
ti aųkščiausį skaičių narių. 190 kp. 
per d. Rudį iššaukė 22 kp. į rev. lenk
tynes. Tą turi padaryti visos kuopos.
„ Finansų Sekretoriaus Raportas

Kuopos sumokėjo apskr. duoklėm 
$6,25 (nuo 22 ir 190 kpp. mokesčių 
negauta). Pelnas nuo dviejų piknikų 
h* dviejų, parengimų apskr. naudai 
$61.77.' Akrono kp. parengimas apskr. 
naudai $11.52. Youngstown kp. card 
party $2^1. Balansas iŠ pereitų me
tų $5.05. Viso įplaukė $86.80. Išlaidų 
buvo per 1934 metus $46.67. Lieka iž
de $40435.

Iždininkė nesirado, sekr. paaiški
no, kad ji nesveikuoja ir priminė, 
kad išrinktų komisiją peržiūrėjimui 
knygų. Konfcisijon išrinkta šię> Janu
kaitis, VaupŠa, Stripeika.

Kuopų Raportai '■

$2 kp., Cleveland, O. Dalyvauja 
dagininkų kovose. Turi delegatą 
TDA; moka po 50c. kas mėnuo K. 
P distrikto finansavimui. Literatūros 
išplatino lietuvių ir anglų kalbose 
130 egz. Periodinių leidinių — 252; 
Drb. Kaleddorių 25; apgars j Darb. 
Kalendorių surinko $29.50. Aukų su
rinko ir iŠ iždo paaukavo $37.29; 
šaunuolių Nac. Komitetui sukelta $8. .....
Parengtai) turtjome e. Penki ii jų mo su kitų tautų darbininkais

I davė pelno $43.45. Ižde turime $15.91. į klausime, kuopos turi savo su- 
Mūsų khygė taipgi išpardavė tikietų 1 slinkimuose plačiai diskusuoti 

, kitų tarptautinių organizacijų 84, jr pertikrinti narius, įrodyti

daryt kongresą ; sėkmingu. 
Taipgi nutarė kreiptis prie 
Clev.
D r-jų Sąryšio, kad pasistengtų
sušaukti plačią konferenciją 
su kitom sriovėm geresniam 
pravedimui to darbo.

Nutarta pasveikinti Kana
dos “darbininkų žodį” su $5 
auka iš Apskr. iždo.

Lietuvos pol. kaliniams pa
aukauta $5 ir raginama kuo-

Nutarta išrirtkti 3 moteris. 
Išrinkta^ Mažeikienė, Sklerie- 
nė, Bagdonienė prie Apskr. 
komiteto, kurios rūpinsis ga
vimu daugiau darbininkių mo
terų ir jų palaikymu organi
zacijoje.

Nutarta laikyt konferenciją' 
pas ūkininkus, . Huntsburg, 
Ohio.

Akrono kp. atsišaukė, kad 
apskr. pagelbėtų organizavi
me LDS Jaunuolių kuopos. 
Nutarta, kad apskričio komite
tas, su pagelba Cleveland© 
Jaunuolių komiteto, pagelbėtų 
Akrone ir Youngstowne suor
ganizuoti jaunuolius.

Konferencija užsidarė 5 vai. 
vakare per pirmininką P. Ne- 
m’urą.

Sekr. S. C. Mažeikiene.
P. S. Kadangi konferencija 

buvo be pertraukos, delegatai vykdoma ateinančią vasarą, 
išalko, tai prisiėjo delegatams 
pasakyti prakalbėles valgant 
pietus. Kalbėjo dd.: Rubienė, 
Valantukonienė, Sodeika, Ta
mošaitienė (nuo šeimininkių, 
kurios gamino pietus), Rudie
nė, Mažeika, kuris atsišaukė 
paremti Komunistų Partiją, 
suaukauta $8.63; Bagdonienė, 
P. švelnis, Nemura ir d. F. 
Abekas, kuris daug pagelbėjo 
konferencijos gyvumui, pada
rė sutrauką iš' konferencijos. 
Vakarienei pirmininkavo d. S. 
Mažeikienė.

po pietų.
Tarimai I PRANEŠIMAI Iš KITUR

Nutarta, kad kuopos išrink- i --- r ■ ■ .___

CLEVELAND, OHIO
ALDLD 14 kp. rengia teatrą, bus 

perstatyta du veikalai, “Kunigo Gra
mais Raštihyčioj,” ir “Bedarbiai,” 
šeštadienį, 16 d. vasario, 7 Vai. va
kare, Darbininkų svetainėje, 3rd St.

Kviečiam visus lietuvhis apielinkės 
draugus dalyvauti, nes veikalai labai 
interesingi ,jie yra paimti iš tikrų 
įykių, iš pat gyvenimo. Po lošimui 
bus šokiai prie Zeikaus orkestros. 
Įžanga tik' 25 centai.

Kviečia Rengėjai.
(37-38)

tų komitetus vajaus klausimu, 
kad pravedus vajų sekfriin- 
giau. Ir kad kuopos darbuo
tųsi už Raudonos Vėliavos lai
mėjimą, kurią suteiks 12 aps- 
skritys kuopai, kuri daugiau
sia gaus naujų narių laike šio 
vajaus.

Nutarta, kad kuopos priim
tų nuo narių mokestis dalimis, 
kad ir po 10 centų į mėnesį, 
kurife negali užsimokėti ant 
syk.

Nutarta, kad ALDLD 12-tas 
apskritys sušauktų visų orga
nizacijų konferenciją šioje 
apielinkėje. Taipgi gauti kal
bėtojų toj konferencijoj, kad 
gerai * prisirengti prie Visuoti- susirinkimas įvyks, ketvirtadienį, 14 
no Lietuviu Suvažiavimo Prieš ,vasario! 7 vaį.vakare’ Lict; .F*“- 
Kaią ir Fašizmą, kui bus nes yra svarbių reikalų ap- 
,-------- .... . .t . • 'svarstyt.

Tuom darbu turės rūpintis 15 d. vasario, 7 vai. vakare, toj 
' pat svetainėje, kalbės jaunuolis J.
Orman, LDS reikalais. Visi skaitlin
gai dalyvaukite, nes J. Orman yra 
geras kalbėtojas ir turi daug ką 
naujo ir pamokinančio pasakyt, ir 
pasakys, kaip organizuoti jaunuolius 
į LDS kuopas ir kitas darbininkiš
kas organizacijas.

Kviečia Valdyba.
(37-38)

NEW HAVEN, ŲONN. č
L.A. Draugystė rengia didelį teat

rą, 24 d1, vasario, Lietuvių svetainė
je, 243 Front St., 4 vai. po pietų. 
Bus sulošta 4 veiksmų tragediška 
drama, “Dvi Seserys”, šis veikalas 
perstato dabartinį padėtį jaunų mer
ginų ,kaip jos išnaudojamos dirbtu
vėse, kaip vargo ir skurdo yra pri
verstos patekti į prostitucijų namus. 
Veikalas yra gražus ir įdomus, kiek
vienas privalo jį pamatyti, aktoriai 
yra kuo gabiausi išrinkti šiame vei
kale, 
ros

rėlius ir card partę “Daily Worker” 
naudai. Įplaukų turėjo $56.23. Išlaidų 
—$40.81. Ižde turi $18.68. Šerais 
Daržo Bendrovės $80. Paaukavo: 
Paul Martinovo gynimui—$1. Vaikų 
kempei $1. Jaunuolių del. siuntimui 
į Sovietų Rusiją—$2. Vietos vaikų 
mokyklėlei — $3. Kongresui Prieš 
Karą ir Fašizmą—$2. Duoklės TDA— 
$2. K. P. 10% nuo įplaukų—$4.55. 
Bedarbių Tarybai—$1. Viso $27. Tu
rime nuolatinius delegatus: Bedarbių ! pos, kad jos stengtųsi išvystyti 
Taryboj ir TDA. Pasiųsta 5 protesto • platų darbą 
rezoliucijos darbininkų reikalais.

57 kp., Cor. O. Turėjome vienas 
diskusijas NRA ir prakalbas baltojo 
šovinizmo klausime. 6 parengimus. 
Darbininkų klasės reikalams išaukau- 
ta $46.94. Literatūros už $6.85 par
davė. Įeigų turėjo $141.11. Išlaidų 
$111.29. Reine $33.09. Ižde turi $69.76. 
Narių 30. Gauta 4 nauji. Neužsimo
kėjusių yra 14. . į •. <

51 kp., Huntsburg, O, .Turėjom^ 
balių ir pikniką kp. naudai ir pikniką 
dienraščių . “Laisvės” ir; ‘i Vilnies” ’ pa
ramai, abiem padaryta po $9.21. Au
kauta: Priešfašistinio Apsigynimo 
fondan $2. Liet, politiniam kaliniam 
$4. Lietuvių Darb. skolų išlyginimui 
$1. Prieš Karą ir Fašizmą Kongresui 
$5. Kanados “D.Ž.” $3.50. Narių turi 
20.

59 kp., Akron, Ohio. Kuopa laike 8 
susirinkimus. Vasarą per 4 mėn. ne
laikyta susirinkimai. Parengimų turė
jo 7, kurie pelno davė $55.44. Pikni
ką Apskr. naudai, kuris davė pelno 
$11.52. Aukavo “Laisvei” $5. Kovai 
prieš Vokietijos fašizmą $2. “Daily 
Worker” $2. Lietuvos pol. kaliniams 
$2. Bedarbių kongresui $3. Kanados 
“D. Ž.” $2 ir TDA $2.

Iš kp. iždo užmokėta 6 prenumera
tos “Laisvės” ir “Vilnies” 59 kp. val
dybai ir bedarbiams. Trijų* narių-be- 
darbių duoklės j Centrą $4.65. K. P. 
10% nuo įplaukų $5.54. Abelnai kp. 
reikalams išmokėta $21.49. Viso iš
mokėta $80.18. Kuopos ižde yra 
$27.94. Narių kp. turi 20. Naujų įsi
rašė 3. Išsibraukė 3.

90 kp., Youngstown, Ohio. Kuopa 
priguli prie TDA su $5 metine mo- 
kestimi. Turėjome surengę 3 vakarie
nes ir du piknikus, kur pelno davė 
$24.87. Turėjome delegatą K. P. kan
didatų užgyrimo konferencijoj. Iš
platinome 15 Darb. Kalendorių. Dar
bininkų reikalam išaukauta $5. 15- 
tam Apskričiui $1. Surengė vakarė
lį ąpskr. naudai, kuris davė pelno. 
$2.21. Parduota TDA pikniko'tikietų 
už $5.. Įplaukų vįsp $27.37. Išlaidų 
$25.42. Kudpos iždfe randasi $2.85. 
Kuopa pasižada išpildyti kvotą nau
jų narių gavime pagal 15 apskr. ko
miteto uždavimą. 1

Kilo diskusijos delei ALDS 24 kp. 
Piknikų Daržo Bendrovės Šerų $50. 
Nutarta palikti prie 22 kp., t. y. kaip 
ir buvo. Visi raportai priimta vienbal
siai.

Išduota raportas iš 2-ro Kongreso 
Prieš Karą ir Fašizmą per delegatę 
S. Mažeikienę. Raportas priimtas.

Išduota raportas per d. P. Nemurą 
iš Bedarbių Kongreso Washingtone. , 
Raportas priimtas.

Atsilankė K. P. atstovas iš finansų 
skyriaus del distrikto piniginės pa
galbos. Nupiešė, kaip K. P. vado
vauja visom darbininkų klasės ko
voms ir kaip sunku darbą vesti ne
sant užtektinai pajamų. Nutarta, 
kad kiekviena kuopa turėtų atstovą 
K. P. finansavimo komitete ir vieną 

t nuo apskr. komiteto.

Tarimai—Rezoliucijos
Po diskusijų priimtos sekan

čios rezoliucijos: a) rėmimas 
Komunistų Partijos, b) bend
ro fronto klausimu, c) Scotts
boro jaunuolių, d) prieš karą 
ir fašizmą, e) Bedarbių Ap
draudos Biliaus H. R. 2827 
klausimu, f) reikalaujant pa- 
liuosuot Tom Mooney, h) prieš 
“sales tax”, i) Lietuvos poli
tinių kalinių reikalu.

Nutarta, kad kuopos steng
tųsi iškelti klausimą 
stojimo K. P., ragintų 
rius stoti j on.

Vienybės bendro 
klausimu nutarta 
ALDLD ku°POS, kurios randa
si ribose su kitų sriovių orga
nizacijomis, kad šauktų jas 
del bedarbių apdraudos rei
kalo ir prieš karo ir fašizmo 
pavojų. * , ,

Balto šovinizmo ir sugyveni-

tuo klausimu, 
| įtraukiant ir visas kitas darbi
ninkų draugijas.

“šviesos” klausimu disku- 
suota, kad mažai telpa raštų 
apie pačią organizaciją, juk 
“Šviesa” yra ALDLD organas. 
Nutarta, kad joje būtų rašoma 
daugiau apie organizaciją ir 
jos bud,avojįmą.

Knygų reikale, Akropo dd. 
raportavo, kad daug knygų 
yra pas juos ir nežino, kaip w 1 jas naudingai paskleisti-sunau- 
doti. Pavesta pasirūpinti tuo 
klausimu naujai Apskričio 
valdybai. Taipgi patarta, kad 
visos kolonijų kuopos nulieka
mas knygas įdėtų vietos mies
tų knygynuose, kaip yra pa
darius 22 kp. Ir kaip pasiro
do—tos knygos yra skaitomos.

Išrinktas 15-to apskričio ko
mitetas iš 5 draugų: J. Vaup- 
ša, A. Jakaitis, J. Rudis, J. S. 
Mažeika ir R. Kliauga. Alter- 
natai: Stripeika, Kalakauskas, 
Boika.

NEWARK, N. J.
Svarbus Susirinkimas ALDLD 5-tos 

Kuopos Newark, N. J.
Šį trečiadienio vakarą, 8-tą vai., 

įvyks 'svarbus ALDLD 5-tos kuopos 
susirinkimas Šv. Jurgio svetainėje, 
180 New York Ave., Newark^ N. J.

Po susirinkimo bUs diskusijos bė
gamais klausimais, kuriose dalyvaus 
ir Dr. Kaškiaučius.

‘ Kviečia Komisija.

svarbos
savo na

fronto 
raginti

Ženklelių 64. Narių 61. Naujų narių
9. . i • > . . ...

kilo diskusijų del techniškai gerai klasei, jei mes nonuie pasiliuo- 
neapdirbto raporto.

190 kp., C61, O, Narių turi 49.
Naujų narių prirašė 8, barb. Kalen-1
d«hi 'WtinUZO.balsiai LDS šaukiamą Lietuvių 
kusijas: NRA ir karo pavojaus klau- . v v v.
alinu; patarusias su 22 kp. bendrai. Kongresą prieš Karą ir Fašiz- 
Du piknikus, išvažiavimą, du' vaka- mą ir pasisakė dirbt, kad pa-

suoti iš šios kapitalistinės sis
temos. /

Konferencija užgyrė vien-

ALDLD 12 Apskričio Konferencijos Protokolas
<**

ALDLD 12 Apskričio Kon- stolių. Literatūros parduota už c •• . t i • $2.50, Išaukota Komunistų Partijai—ferencija jvyko 27 d. sausio, $2 .Xaisv6s» suvažiavimui—$2. K. P. 
1935 metais, Darbininkų Cen- konferencijai—$2. “Laisves” presui—
irę. 325 E. Market St., Wilkes,
Barre, Pa. Konferenciją atida- Tarybai—$1. Viso $12. Ižde turi

Diskauskienė .rė draugė 
10:30 vai.

apskričio komitetas.
Nutarta, kad kaip 12-to ap

skričio komitetas, taip ir visos 
kuopos turėtų išrinkti knygius, 
kad rūpintųsi literatūros pla
tinimu.

Nutarta, kad 12-to apskričio 
komitetas ir visos kuopos kel
tų klausimą ir darbuotųsi už 
apdraudos Bilių II. 
kuris yra įneštas į 
Valstijų kongresą.

Nutarta priimti
rezoliuciją prieš Lietuvos Sme~; 
tonos diktatūrą ir kankinimą 
politkalinių koncentracijų sto
vyklose. Taipgi suteikti finan
sinę 
nistų

PARENGIMAM
BARČEKIA1
Už labai žemą kainą pa
darysime draugijom pa
rengimuose naudo jimui 
barčekių, kuriuos užsisa
kys prieš 1 d. balandžio 

(April).

R? 2827, Į 
Jungtinių [' svarbias 

vasario, 
16th 
vai. 
d r g. 
Jie

Dviejų spalvų spaudos, su 
draugijos vardu, “Lais
vės” 
jums

S. 
ryto.
komisijon paskir- Susirinkimai nereguliariški. Parengi- 
T i rnų. neturėjo. Paaukota TarptautiniamJ. iamuHoniene, | Darbininkų Apsigynimui $2. Ižde tu

ri tik 80 centų. j 2827.
Raportas 219 kuopos, iš Forest 

Susirinkimų turėjo IĮ, Paren- 
du. Paaukoti “Laisvės” pre- 

Kuopa užsirašė Kanadios 
i” —$1.50. Litera

tūros išparduota 24 D. Kalend.' 1934 
metų. “Vilnies” 35 kopijas, 20 ko- 

aukauta Jaunuolių suvažiavimui $3. 
Kanadiečiams del ‘’‘Darbininkų žo
džio $2; Del 12 ALDLD apskričio 
parduota dvi knygelės už $2. Pilnai 
užsimokėjusių narių turi 20.

Drauge J. K. Navalinskienė 219 
kuopos narė, prisiuntė konferencijai 
savo veikimo raportą, kurį konferen?i' 
ei ja apsvarstė ir priėmė. Navajins- 
kienė raportuoja, kąd ji pardavė Už 
$5 laimėjimo tikietų del “Laisves” 
pikniko, kuris įvyko Philądelphijoj. 
Pardavė už 1934 metus 11 kopijų 
“Kodėl turi įvykti komunizmas,” 15 
knygelių po 10 centų; 5 knygeles 
paaukavo bedarbiams. Aukų surinko 
del “Laisvės” naujo preso $1 ir ji 
pati del preso aukavo $1, Jaunuolių 
reikalams surinko $2. Ir LDS seimui 
paaukavo $2. ALDLD apskričio lai-

Plątinusi daug literatūros ir jau bai
gia pąrduoti 20 kopijų šių metų ka
lendorių.

• Raportas 43 kuopos, iš Wilkes 
' Barrių. Susirinkimu turėjo 10. Tu
rėjo 2 parengimus. Narių užsimokė
jusių turi 12, pirmiau turėjo 34 na
rius. IšaukaVo “Laisvės” presui $5. 
Tarptautiniam Darbininkų Apsigyni
mui $2.25. Jaunuolių konferencijai 
$2. K. A $1. Užmokėjo į T.D.A. $5. 
Literatūros platinimu ,matyt, visiškai 
neužsiimta.

Scrantono 39 kuopa tūrėjo konfe
rencijoj delegatus, bet raporto iš jų 
kuopos veikimo nepridave. Todėl nėra 
žinoma, ką jie nuveikė. ,

Kuopos: 20-tą, iš Binghamton,. N. 
Y.; 135, Nanticoke; 128 Edwards
ville ir 203, Inkerman, neprisiuntė į 
konferenciją delegatų nė raportų.

* Laiškų skaitymas ir priėmi
mas. Perskaityta laiškas nuo 
“Laisvės” administratoriauš, 
d. P. Bubnio, kad ]
“Laisvės’’.naudai vakarienę- su 
programa, kur bus '

Mandatų 
ta draugai | A-'CtA XXpQAS'J44X11XUAX ’P4'* VU.-
J. Raguskienė ir J. Kazlaus-1 ri tik 80 centų.
kas. Kolei komisija mandatus Eaportas 219 kuopos, iš r„4wi 
tvarkė, eile draugų pasakė po City. Susirinkimų ^ture^jo 1L Paren- 
trumpą prakalbėlę organiza- KuoPa’ ’
cijos klausimu. Visi aiškino, “Darbininkų žodis 
kad ALDLD 12-tam apskrity-
je matosi didelis apsileidimas, pijų su Jųsevičiaus straipsniais. Pa- 
Ir kad dabar nėra tokios skait
lingos ir gyvos konferencijos, 
kokios buvo praeityje.

Mandatų komisija pranešė, kad at
stovauja 2 delegatai nuo 12 kuopos, 
iš Pittstono. 3 nuo 97 kuopos, iš Ply- 
moutho. 3 nuo 89 kuopos, iš Scran- 
tono. 2 nuo 43 kuopos, iš Wilkes 
Barrių. 1 nuo 170 kuopos iš Plains. 
Viso 11 delegatų nuo. 5 kuopų. Ap
skričio komiteto 5 nariai, kuriems su
teikta sprendžiamas balsas. Viso kon
ferencijoj 16 atstovų.

Rinkta konferencijai prezidiumas: 
Pirmininku išrinkta F. Indriulis, sekr. 
—-V. Glaubičius. Rezoliucijų Romisi,- 
jon išrinkta J. V. Stankevičius, R. 
Janusaitis ir J. Raguskienė. Per
skaityta protokolas iš pusmetinės mejimo “tikietų"paradavę už” $L05. 
konferencijos ir priimtas, kaip užra- — ‘ _ ‘ ' * ’
šyta.

Apskričio sekretorius V. Glaubičius 
pateikė konferencijai pagamintą die- , 
notvarkį, kuris tapo priimtas. i

Apskričio komiteto raportai. Pir
miausia išdavė raportą d. S. Dis- 
kauskiene. Apskričio sekretorius V. 
Glaubičius išdavė kiek ilgesnį rapor
tą, nurodydamas, lįaip kurios, kuo
pos veikia XII-tam apskrityje. Nu
rodė, kad tik trys kuopos gerai dar
buojasi literatūros platinime. Tomis 
kuopomis yra 97-ta, Plymouth, Pa.; 
2Q, Binghamton, N. Y., ir 219, Forest 
City, Pa. : Finansų sekretorė M. Ru- 
čienė raportavo, kad apskričio ižde 
yra $22. Iš veikiančio komiteto išda- ■ 
vė raportą B. Navickas. Raportai pri
imti. • i

KUOPŲ RAPORTAI
Raportas 12 kuopos, iš Pittstono: 

kuopa; tūri 32 narius pilnai užsimo
kėjusius-. Susirinkimus laiko sykį į 
mėnesį. Bizniškus 'parengimus turė
jo' du, ir .parengimai buvo pelningi.. 
Išvažiavimas, kuris buvo surengtas 
bendrai^ su LDS kuopa, pelno davė

paramą Lietuvos Komu- 
Partijai.

Rezoliucijos
□u. Priimta rezoliucija už 

Lietuvos politinių kalinių šel-I 
pimą ir kovą už jų visuotiną 
paliuosavimą iš Smetonos bas- 
tilijų.

2. Kad be paliovos kovoti už 
Bedarbių Apdraudos Bilių HR

3. Kad ši konferencija užgi
na šaukiaima Lietuvių Višuoti- 
ną Suvažiavimą fries'Karą ir 
Fašizmą. Ir konferencija pasi
žada darbuotis, kad šaukiamas 
suvažiavimas būtų kuopasek- 
mingiausias;\

Nauji Sumanymai

DETROIT, MICH.
A.L.D.L.D. 52 kp. susirinkimas 

įvyks šeštadienį/ 16 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Draugijų ■ svetainėje, 
4097 Porter St. Visi nariai ir narės 
dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyti ,taipgi' kurie dar 
nėra padavę1 savo antrašų sekreto
riui. Visi būkite. • , . .

. ‘ Sekr. M. G.
• (8^38)

Vertes 
Vertės 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

vardu, 
automatas padarys 
barčekius sekamom

kainom:
$ 50______Kaina
$100---------Kaina
$150---------Kaina
$200______Kaina
$250______Kaina
$300______Kaina
$350______Kaina
$400._____ Kaina
$450______Kaina
$500______Kaina
$600._■___ -Kaina

$1.25 
$1.50 
$1.75 
$2.00 
$2.15 
$2.30 
$2.45 
$2.60 
$2.75
$2.85 
$3.00

Tąja _ _
kius už taip nepaprastai 
žemą kainą, galite pasi
naudoti tik iki 1 d. balan
džio. Tad tuojau duokite 
užsakymus, kad žiemos 
sezonu galėtume padaryti.

Nutarta ateinančią vasąrą 
surengti dienraščio 
vės” naudai didelį pikni
ką ir išleisti kokius laimėjimus.

Taipgi nutarta, kad komite
tas, kurį buvo paskyręs centro 
komitetas pereitą metą išrišti 
219 kuopos, Forest City, Pa., 
kivirčius, pasirūpintų ir ant 
toliaus tuom klausimu, nes ten 
išnaujo tie patys nesusiprati
mai atsikartoja.

Nutarta, kad A. Pietariutė, 
kuri buvo išrinkta per 12-tą 
apskritį į prieškarinį - prieš- 
fašistinį kongresą, kuris įvyko 
pereitą vasarą, Chicago, Illi
nois, išduotų raportą. f

Nutarta pusmetinę konfe
renciją ateinančią vasarą 'lai
kyti Binghamton, N. Y.

Bilų Išmokėjimas
Kelionės lėšos ir kitokios iš

laidos apskričio komitetui: B. 
Navickui $1.50. M. Rūčienei 
$1.20. J. Kazlauskui $1.00. S. 
Diskauskienei $3.24. V. Glau- 
bičiui $2.25,- ,

parengti | , • ^pskritys Jūfėjb per 1934 
_ _ j metus įeigų $$6.77. Išdykauta 
galima išmokėta apskričio ‘^eika-ąbieem kuopom po $21. Kitas paren- P^giama, kui dus guiiurn -

girnas “Daily Worker” naudai pelno gauti daininillkuS MellkellU- J/p.ov. IZCte ŪKOJgo.oo..
ddvė. $14,30. Išaukauta: del “Laisvės” niut ir Višniauska.
E°-0: S<žXSblV «lrybMY. j • Nutartį ląiškų ' priimu if 
Del Komunistų Partijos konvencijos parengti dvi vakarienei su 
—$1. Scottsbox’o jaunuolių bylos vę-
dimui —$3. Pasiuntimui bedarbių programa: Wilkes Baniuose 
delegacijos, į valstijos sostinę Har- Scralltone. '
risburg—$1. Pasiuntimui delegatų | 
dėl sęcialės bedarbių apdraudos į ' ‘ , _ ,, , ,
Washington—$2. Lietuvos politinių Workers Press” komiteto, kur

Kitas laiškas nuo “Support i -r-* •• •• • i • i i i. 1
jcąlinių šelpimui $1.50. Užmokėta,už Ims rengiama koks nors pareh- 
“Saturdąy Evening” ir “Daily Wor-| . ° . , , . .
ker” $1.50. Komunistų Partijai—$1.'' girnas del visų tautų darbmin- 
Už literatūrą “Krikščionybė Ar Ko- kų spaudos palaikymo, Laišr 
Už Darbininkų Kalendorius $3.75. kas priimtas ir nutarta pa- 
Viso išaukauta $23.75. Ižde turi—$7.' siųsti delegatą 24 d. vasario į 
rių pilnai užsimokėjusių 21: 9 mo- Šaukiamą tam tikslui VISU or- 
tėrys, 13 vyrų. Susirinkimus turėįo ganizacijų konferenciją.
9. Dvej’as prakalbas: Dr. J. J. Kas- 
kiaučiui ir draugui Strauss. Parengi- 
1 
davė pelno $20,60. Kitas parengimas 
nepavyko ir padarė kuopai $4.77 nuo?

Kbnferen ei ja užsidarė 6:40 
vakare.

Pirmininkas F. Indriulis.
Sekretorius V. Glaubičius

Nutarta padaryti pertrauka 
mus_ turėjo du.“ Vienas parengimas 45 mintltų pietums.

Antra sesija prasidėjo 2:45 į

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS:

nuo 11 Iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniais nuo 11 Iki 1
84 Union Avenue

BROOKLYN,. N. Y.

BINGHAMTON, N. Y.
ALDLD 20 kuopos susirinkimas 

įvyks' kfefvirtadiėnj, 14' d. vasario, 
ALP Kliube 315 Clinton St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Visi nariai esate kviečiami atsi
lankyti į šj susirinkimą, nes turime 
daug svarbiu reikalų aptarti ir už
simokėti duokles už šiuos metus.

Dabar eina vajus už gavimą pau-, 
jų narių į ALDLD. Tai būtų labai 
gražu, jeigu visi atsivestumėm nors 
po vieną naują narį į ALDLD 20 
kuopą.

Sekr. O. Gimienė.
(313-37)

ELIZABETH, N. J.
L.D.S. 33 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks trečiadienį, 13 d. vasario, 
L.D.P. Kliube, 408 Court St., 8 vai. 
vakare. Visi nariai turime dalyvauti 
šiame susirinkime mes turime daug 
svarbių reikalų apsvirstyti.

Sekr. V. K. Sherelis. 
t (36-37)

PATERSON, N. J.
ALDLD 84 kp. susirinkimas 

sekmadienį, 17 d. vasario, 3 vai. po 
pietų, 62 Lafayette St. Visi nariai 
būkite laiku/nes tą pat dieną įvyks

 

ta Daily Worker suvažiavimas, ir tu
rim daug “įoaigtų dalykų apsvars
tyt.

(36-37)
Org.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

Viši 
kyti . 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

Savininkas

AVENUE,
K. DEGUTIS,

100 UNION
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių Anglių Kompanija
rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legališkas svoris.
tome greit į jūsų namus.
jsitčmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N; Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?

Naujas Žurnalas ^'Siuvėjas”
turėtų

=c

‘LAISVĖS’ BAZARAS
GAMTOS

Jamison.

kovoja

žinome,

jiems

o

Tai klausimas, kodėl kovos su slegiančia bosų kont- j r

o

License L-1370 Tel. Stagg 2-2996

T

III

toliaus, nenustodami vilties. Aš
is savo pusės taip pat pasis-

nuo 
kurie

lesiu, prisidėsiu prie šio naudin
go darbo.

4 ' . ■ j 1 * J 1 V ' 'ša, kad Vitkus į Lietuvą skris.
Ir prašo “visuomenės pagal
bos.” Jau vėla tie ponai grobi-

LAISVfi
iiinf inn m m.

(Tąsa iš 2-ro pusi.)
didinti algas samdoųiiems 
rūšių darbininkams. Tik 

reikalauja 
Mat

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

r-1 “Trumpa Amalgameitų Uni- 
rašy-

f=
!

lų kalboj škyrius.
ŽURNALO FORMA

Man atrodo, draugai leide-

HYMAN BERGER,
SAVININKAS

409 Ldrimer St., Brooklyn, N. Y.
Puse Bloko nuo “Laisves” Svetaines

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

(Tąsa)
O girta ponija ploja rankomis už ne
paprastai gabų ir prakilnų atlikimą 
ioasto. Puotos patarnautojai greitai pri
pila vėl bokalus, sustato į tacas. Ir vėl tie 
patys aktoriai pakelia tacas muzikai 
griežiant tą patį himną. Surinka: “valio 
laisva Lietuva!” Ir vėl meta ant grin
dų. Tada patarnautojai surenka ir su
šluoja nuo grindų išdrabstytas tacas ir 
stiklus.

Su šiuo ceremonija toastų užsibaigia. 
Dabar prasideda šokiai. Šoka valdinin
kai, barškindami šporais. Šoka kunigai, 
pasikėlę su tonus. Vėliaus tarpe tų pati
nų įvyksta rimtų argumentų del patelių. 
jMat, tyrinėtojas (sledovatelius) Stašiu- 
kaitis užpyksta ant klebono 'Butrimo, del 
ko šis pasielgęs su jo numylėtine ne taip, 
k#ip kunigas. Klebonas teisinas, kad jis 
patamsėj gerai nepažinęs ir manęs, kad 
jo Katriutė (klebono gaspadinė). Gal jie 
būtų priėję ir prie kumščių duelio, bet 

wčia įsimaišė taikos teisėjas, Vabolas, ir 
tas patvarkė, kad čia esąs linksmas ir 
garbingas pokilis, tai reikia naudotis vi
siems ir visoms, visais patogumais ir pa
sitenkinimais. Juk del to nuotikio pono 
tyrinę to j aus numylėtinė nenukentėjo... 
Ir daug dar visokių skandalų tarpe gir- 

ttų ponų ir ponių tame bankiete įvyko, 
bet kur Čia juos visus ir besurašysi.

* Neužilgo miestelyj sutikau Kupiškio 
nuovados viršininką Lukoševičių, kuris 
mnnęs paklausė: Na, kaip jums patiko 
Aktorių priėmimo balius? Aš jam atsa
kiau, kad tamstai, kaipo valdžios atsto
vui, kuris turi prižiūrėt tvarką, reikėjo 
Atestuoti tuos nenaudėlius, kurie prisi
siurbę geriausio gėrimėlio daužė ir nai- 

ekino už varguomenės supirktus pinigus 
nuosavybę . Jis man atsakė, kad jums, 
amerikiečiams, viskas pas mus netinka, 
bet žiūrėk, mes, tai yra mūsų valdžia, 
labai gražiai jus priimam. Ir tamsta 
pats dalyvavai tokiame pokilyje, kur bu
vo susirinkus prakilniausia dalis visuo
menės ir abelnai jūs, amerikiečiai, nau-

AUGŠČIAUS1A PRIEGLAUDA DĖTUVIŲ AMERIKOJE
The Supreme Lodge of Lithuanians of America

. 1335 Medley St., N. S. Pittsburgh, Pa. Telefonas: Fairfax 5512

kad suteiktų tokius patarimus, 
su kuriais būtų galima suklai
dinti didžiumą APLA 2 kuopos 
narių. Kadangi 2 kp. didžiuma 
narių buvo po vietinio kun. 
Waikšnoro globa, tai Pranui ir 
Leonui buvo lengva suklaidinti. 
Užteko pasakyti, kad LDS yra 
“raudonas” ir viskas.

Ir taip sklokos tėvui su Pra
no pagalba pavyko atplėšti nuo 
APLA org. apie 200 narių ir 
šiek tiek padaryti organizacijai 
pinigiškų nuostolių. Bylinėjimo
si laikotarpiu, žinęma, buvo 
daug sunkiau naujų narių gau
ti į APLA ir nekurie seni na-' 
riai buvo nepatenkinti tuomi, 
kad, būtent, išeikvos organizaci
jos iždą ir vėliaus Centro Ko
mitetas uždės ant narių nepa
prastas mokestis. Tai buvo ne
paprastai skaudus mūsų orga
nizacijai pergyvenamasai mo
mentas.

Menševikų ir sklokos gelton- 
lapiai pylė šmeižtų kibirus ant 
APLA Centro Komiteto, ypač 
ant drg. Gasiuno. Šaukė, kad 
būk raudonieji sunaikinsią APL

nekuriu komiteto bariu para
šais apie $14J)00 ir^ pabėgo. 
Antrasis, pamatė, kad pas APL 
A narius yra noras vienytis su 
SLA ir kad jeigd šios dvi or- 

, ^anizacijos susivienys, tai Pra
nukui gali netekti prezidento 
vietos. Pagal jo paties pareiški
mą, “bus kokis Jonas ar Jokū
bas, na, ir ką daryti reikia.”

APLA REIKALAI
l“Laisvės” nr. 26 tilpo Augš- 

čiausios Prieglaudos Lietuvių 
Amerikoje nominacijų pasek
mės ir vardai kandidatų, kurie 
palaiko kandidatūrą galutiniems 
rinkimams į Centro Komiteto 
narius 1935 ir 1936 metams. 
Mlan išrodo, kad.mūsų organi
zacijos nariai nebuvo ganėtinai 
susiinterasavę nominacijomis, 
nes skaitlinės parodo, kad ne 
visos kuopos dalyvavo nominaci
jose. Kažin kodėl taip? Ne
jaugi tos-kuopos, ar tie mūsų 
^raugai nariai mano, kad bi tik 
galva ir urėdas, tai viskas bus 
O. K.? Na,-ir be mūši* išrinks! 
Taip draugai, APLA nariai, ne
gali būti arit toliaus. Mes visi 
turime rūpintis organizacijos 
būdavojimu bei jos palaikymu.

•‘lies visi turime lygiai rūpintis, 
kad mūsų organijącija pasilik
tų ir ant toliaus kaipo globėja 
nelaimėj atsidūrusių jos narią.

APLA yra fjergyVenus daug 
nesmagumų, pradedant Alexio 
laikais ir baigiant Prano Ra- 
cteėvičiaus (Rodgers). Pirmasis, 

įgalima šakyti, pasigrybavo su A organizaciją, o jūs turtą ati
duosią Centrb Biurui. Bet ar 
taip ištikrųjų yra? žinoma, kad 
ne* 2 kp. pfova baigta, bet eks
tra mokesčių ant narių nedėta 
ir su sausio pirma diena, pagal 
iždo globėjų raportą, organizaci
jos iždas paaugo iki $2000. Tai 
reiškia, kad visas organizacijos 
turtas yra $30,758.69. Tas mū
sų organizacijos neprietelių vi- 

Reikia Pruseiką j talką kviesti,.1 sas. u takas, bei šmeižtus sumuša.

±

SŪNUS-------- :--------------------------------
dojatės pas mus pilna laisve. O kas bu
vo caro laikuose? Juk tada visus Lietu
vos tėvynąinius persekiojo ir į kalėjimus 
kišo! Juk ir tamsta pats buvai areštuo
tas, teisiamas ir ilgai kalėjime sėdėjai. 
O dabartinėje Rusijoje tai yra dar ar
šiau, negu buvo prie caro, bet atsiranda 
tokių išsigimėlių, kuriems pas mūs vis
kas netinka, o giria dabartinę barbariš
ką Rusijos tvarką. Tada aš tam fašisto 

. šmotui atsakiau taip: Aš kalėjime, sėdė
jau ir daugelis Lietuvos darbininkų ir 
valstiečių kalėjime sėdėjo, mes kovojome 
prieš caro valdžią ir kitus išnaudotojus. 
Man keistai atrodo, kad tie darbininkai 
ir valstiečiai, kurie sėdėjo caro kalėji
muose ir dabar didelė jų dalis sėdi tams
tų kalėjimuose, ir visai mažai yra pa
kliuvę į valdžią.

Buvo rašyta, kad pristovas man sakė, 
kad amerikiečiai naudojasi “pilna lais
ve” Lietuvoje. Žinoma, jie prie ameri
kiečių netaip kimbą, kaip prie savųjų, bet 
jeigu prisieina turėti su jais koks pini- 
giškas reikalas, tai apskuta ne prasčiau, 
kaip savuosius. Apie tuos reikalus pa
rašysiu paskui.

VISUR BAISŪS VARŽYMAI
Lietuvos ūkininkai turi kooperaciją, 

kuri supirkinėja nuo ūkininkų pieną ir 
daro sviestą. Tai tikra biznio organizaci
ja. Bet kada tos organizacijos skyriams 
reikia laikyti susirinkimai, del suvedimo 
apyskaitos ir kitų biznio reikalų, tai be 
apskričio viršininko leidimo jie negali, 
turėti susirinkimų. Todėl skyrių sekre
toriai turi rašyti prašymus pas apskri
čio viršininką^ ant prašymo klijuoti žy
minių mokesčių ženklus ir po padavimo 
prašymo už kokių 3 arba 4 mėnesių, gau
na leidimą. Ir kada gauną leidimą, tai 
nuovados viršininkas nusiunčia.. dų..įpilu-, 
cijantu, kurie klauso, ką ūkininkai kalba 
apie nugriebimą Smetonos. Ir jiem abiem 
už žygį turi pamokėti po 30 litų.

(Daugiau bus)

Pateko man į rankas naujai jai, kad pats formatas turėtų 
pradėtas leisti kriaučių darbi- būt taisytinas. Tokis žurnalėlis 
ninku laikraštukas “Siuvėjas.” .galėtų parsiduoti po 5 centus,

Pirmas numeris išleistas jau'vietoj dabartinės kainos—10 
apie pora mėnesių atgal, bet centų. Būt galima tankiau leis- 
vėikiausia mažai buvo pas- ti, kas mėnesis ar kas du mėn. 
kleistas, nes Newarke jo dar ir būt galima daug daugiau pa- 
niekur neteko matyti. |skleisti ir daugiau supažindinti

Ine tik kriaučių, bet ir šiaip dar
bininkų. šiandien labai didelę 
rolę lošia 10 centų. Tą aš jau 
gerai patyriau platindamas li
teratūrą. Jei 10-15 ar 25 centai, 
tai nežiūrint, kokios svarbos 
yra knygelė, sako per brangi, 
pinigų nėra. Gi po 2-3-5 cen
tus, tai greit išeina, nes ištik-

Gi lietuvių kriaučių Newarke 
bus kokia 150, kurie taip pat, 
o gal net daugiau tūlais atžvil
giais išnaudojami per boselius 
kontraktorius ir daugiau skriau
džiami per vietinio lokalo virši
ninkėlius, kaipo lietuviai—“po- 
laks,” o ne italai (mat, veik 
visa lokalo administracija susi- rujų dabar darbininkai labai 
deda iš italų tautybės žmonių.), biedni. '

'.v “Stovėjo” kolektyve redakcija | Draugai lygiečiai, gerą darbą 
,įžanginiame savo straipsnelyje pradėjot ir varykit pirmyn' ant 
sako:

“šiandie Amerikoj, kaip ir ki
ltose kapitalistinėse valstybėse, tengsiu paremti, kiek ir kuo ga- 
klasių kova aštrėja ir aštrės.” 
Tolesniai rašo, kad “niekada 
taip aiškiai, taip atvirai ne-1 
sireiškė skirtumas senose darbo Livingston, N. J.
unijose, kaip dabar: kairysis | 
frontas šaukia vieningai dar
bininkus kovoti; dešinysis—pa
smerkia geriausius kovotojus, o 
liepia atsjduoti ‘Naujajai Daly
bai’ (NRA), kuri, girdi, iš? 
spręs darbininkų likimo klausi
mą.” Dar toliaus pasisako, kaip 
eis “Siuvėjas” ir kokia jo pozi
cija bus.

Jame tilps svarbiausios in
formacijos, svarbieji praktiki- 
niai raštai, kaip organizuoti re- 
formistinėse darbo unijose kai- 
|rįjį frontą.” Tas viskas labai 
j gerai. Tačiaus “Siuvėjo” kolek
tyve redakcija nekviečia lietu
vius siuvėjus šį žurnalą platint. 
Kviečiama jame bendradar
biaut, kas kiek išgali; nusiskust 
savo padėčia ir visiems bendrai 
kovot prieš du frontu—Hilman- 
no mašiną ir bosų išnaudojimą.

Perskaitęs žurnalą, labai nu
sidžiaugiau, kad draugai lygie
čiai padarė tokį žingsnį pirmyn, 
kad draugai dėjo, ir cleda pas
tangas budint savo amato drau
gus į kovą ūž šviesesnę ateitį, 
už tuojautinius darbo Sąlygų 
pagerinimus ir t. p. Patinka 
man gražus, natūralūs vaizdelis 
“Jaunas Kovotojas,”•> .kuriame 
jaunuolis ne tik pats virsta ge- 

(|u kovotoju, bet ir savo jaunus, 
draugus-geš įtraukia į kovą ( 
'prieš išnaudojimo sistemą abel- i 
nai. O vėla, straipsnyje, “Kaip I 
Organizuot Kairįjį Frontą Re-, 
formistinėse Darbo Unijose” I 

» tinkami aiškinimai, informaci-
• • • I ’APLA nariai turime visi ge- jos, ir reikalingos instrukcijos. 

rai susidomėti, kad senos milio- Dar nebuvo mūsų dienraščiuose 
ninės lietuvių organizacijos ser- taip aiškiai, taip pilnai nušvies- 
ga finansinė džiova ir kad iš- tu ši svarbi kiekvienam darbi- 
gydyti tą ligą, uždeda ant na- ninkui problema, 
rių nepaprastas mokestis ir ver 
čia narius nuo augštesnių mir- jos Istorija.” Šių žodžių 
ties laipsnių grįžti atgal į že- tojui gerai prisimena tos visos; 
mesnius. 
taip? Aš turiu pasakyti, kad or- raktorių vergija po 60-70 va- 
ganizacijos gyvavimas, finansų 
geras stovis daug priklauso nuo 
organizacijos centro ekonomiško 
komiteto. Nors mūsų APLA 
pergyveno daug nesmagumų iš

Stengiasi SLA Nariams 
Dantis Užkalbėti

kad 
.visų 
lietuviški bolševikai 
mažinti lietuviams algas.
čia p. Vitaitis sulygina priva-
tišką. nuosavybę su visuomeniš
ka nuosavybe. Privatiška kapi
talistinė nuosavybė yra paremta 
ant darbininkų išnaudojimo, 
kurie stengiasi juo daugiau 
išnaudoti darbininkus ir pasida
ryti sau kuo didžiausius1 pelnus. 
Todėl bolševikai ir kiti visi su
sipratę darbininkai ir
prieš šitą kapitalizmo išnaudo
jimą. Bet mes viąį 
kad S u s i v i enijimas Lietuvių 
Amerikoj yra. visuomeniška 
įstaiga, kuris: nieko neišnaudo
ja apart eilinių.narių, .kur. toki 
ponai, kaip Vitaitis, Vinikas ir 
kiti viršininkai, pasiimdami per- 
dideles algas, keliones .ir sugaiš
tis, už Kotelius, ir traukinius su 
lovomis padaro begaliniai didė
jęs išlaidas, ir kuomet jau ne
gali ištekti pinigų lėšų fonde, 
tai tuomet stengiasi eilinius na
rius apkrauti ekstra mokesčiais.

Taigi, dabar kyla klausimas, 
kuo skiriasi toki ponai Vitai- 
'čiai, Vinikai, ir kiti 

\ parazitinių kapitalistų, 
išnaudoja, darbininkus, steng 

’ damiesi kuomažiausia
Imokėti? O SLA ponai stengiasi 
bedarbius ir visus eilinius na
rius apdėti didžiausiais mokes- 
timis? Taigi tik bereikalingas 
p. Vitaičio riksmas apie “žy
dus”, “pavydus,” ir kitus galus.

landų savaitėje, su skurdžiu už- 
mokesniu ir su veidmainiška 
Garment unijos apgaulės siste
ma.

Aplamai imant, visi straips- 
priešų pusės, bet ir šiandie mes niai ir straipsneliai tinkamai 
galime pasidžiaugti, kad turime nušviečia sūvo Užduotį ir visą 
finansinį stovį geroje padėtyje, žurnalo vertę. Kas svarbiausia, 
Ūž tat kreditas priklauso Cent- kad jame yra ir jaunuolių ang- 
rok Komitetui ir visiems APLA 
nariams.
t Todėl,; APLA draugai^ steng- 

kirn'ės išrįnkti ir4 1935-1936 me
tam gera, taupų komitetą. Ma
rio pubmone, geriausi draugai į 
APLA Centro Komitetą bus šie:

' Pirm., Jonas Urbonas, 8 kp. 
ųarys.

Vice-pirm., K. Stašinskas, 9 
kuopos narys.

‘Sekr., J. Gasiunas, 2 kp. n.
Ižd., J; Jesadavičius, 9 k. n. 

' Iždo globėjai, D. Lekavičius, 
11 kp., A. žvirblis, 7 kp., ir J. 
Mažeika, 2 kuopos.

Geo. Urbonas, 
APLA 14 kuopos narys.

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

g£INA,: Kvorta 75c., Galionas $2.75
* , v . ' t t f *•*
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Penktu; Puslapis

“Tėvynės” liupi. 5-me prane- ųėjąsi Apie SLA nariipkišetiius. į ' 
' 3lA nariai turi neduoti nei 

sudilusio cento.
Virbališkis. *

Drauge Žukauskiene, iš Newark, N. J., pridavė 
$10.00 pinigais. Ji surinko ant blankos dapirki- 
mui naujų daiktų baząrut Pridavusi dovanas d. 
Žukauskienė tarė: “Te dešimtinę aukų. Blankos 
negražinu, nes vis dar renku aukas. Blankas su 

aukavusių vardais gausite vėliaus.”
Draugės Žukauskienės pasidarbavimas savo 
dienraščiui prie rengiamo bazaro bus puikus pa

raginimas visų kurie turi blankas.
Dr. Kaškiaučius ir Kaškiaučienė apdovanojo na
mų rakandais. Iš jų parsivežėme tris vežimus 
puikų daiktų: komodžių, lovų, stalų, divonų, 
krėslų ir kitokių smulkesnių dalyku ir dalykėlių, 
-r-s v *'

Del ankštumo su vieta namų rakandus norime 
parduoti prieš bazarą. Kam reikalinga minėti 
daiktai prašome tuojau kreiptis į dienraščio raš
tinę.

Daugiaus dovanu šiom dienom gavome nuo 
sekamų ypatų:

Ona ir Frank Yakščiai iš East New York paaukojo 
tris gražiai padarytas paduškaites. Joseph Dobrow, iš 
Brooklyno aukojo stalinę lempą', setą dišių ir stiklų. 
J. Grubis, Brooklyn, N. Y. davė stalinę lempą. F. Če
kanauskas, Brooklyn, N. Y. davė keletą didelių vašų 
kvietkams sudėt. Lugauskienė iš Brooklyn, N. Y. da
vė daug stiklinių vašų ir cukraus stiklinę. Draugė Či- 
tavičienė, Brooklyn, N. Y. davė 6 vasus kvietkams ir 
elektrikinę lempą. Draugė Zakarauskienė, Brooklyn, 
N. Y. davė stalinę elektrikinę lempą. Juze Guzikaę, iš 
Brooklyn, N. Y. aukojo gražiai rąnkom išsiuvinėtą 
paduškaitę. Drg. Miškeliunas, iš Newark, N. J. atve
žė muzikališką instrumentą kuris vadinasi “Zither.” 
Drg; Briedis iš Brooklyn, aukojo tris lempas, viena 
didėlė 6 dvi mažiukės. ' ’

Kurie iš draugų renkate dovanas daiktais ar pini- 
' gaiš, prašėme priduoti tuos kuriuos jau gavote. Nori
me žinoti ką turime ir kuo reikės dapirkth

ŠOKIAI KAS VAKARAS
J ĮŽANGA TIK 10c. >

Yra užkyįdsti padainuot riekūhii chorai: 
BROOKLYN, AIDO CHORAS 

penktadienio vakare.
PIRMYN CHORAS, GREAT NECK, N. Y.

Šeštadienio vakare.
SIETYNO CHORAS, NEWARK, N. J.

sekmadienio vakare.

Bazaras įvyks 22,23 ir 24 dienomis vasario (Feb
ruary), “Laisvės” svetainėje, 419 Lorimer Street

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinto šių prekių.

Čia yra puikuS pafcirinkimae 
portfelių, valiklį, skrynių, ku- 
parų, moteriškų pocketbook’ų 
ir kitokių šiem panašių daiktų.

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET 
BROOKLYN, K- Y.

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

KAS ATEIS SU ŠIO SKELBIMU, GAUS UŽ NUPIGINTĄ KAlfty
Tat nepamirškite pasiimt skelbimą eidami pirkt, 

.i . > . . .. ’ . . i ' .

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.
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Kokių tik degtinių jūs esate girdėję ir kokių tik pageidaujate, pas 
mus rasit. Užeikite pasižiūrėt iriūsų sandėlio. Vestuvėms ir įvai-

Į riomš parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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Tel STagg 2-5043Notary Public

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y.660 GRAND ST

BROOKLYN LABOR LYCEUM

r

NAMAI

1st. 1892

, Marijona Pauzienė paliko

gim-

tPAIN-EXPELLER

■' K EL LS FAI N ;

HAU MAN

E 
E

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

bininkus sugalvoja.
kongrese yra keli biliai,

Virš 200 bedarbių darbinin
kų, jų moterų ir vaikų, buvo

1$ d. vasario, Irving plaza sve
tainėje.

gra- 
(Bie-

ką 
su 
te 
ir

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Išteisino Darbininkus
I h

Pereitais metais laike taksių

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

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Marijoną Pauzienė, 51 m

Mes perkame seną auksą

DARBININKŲ ĮSTAIGA ;
Sales, del Balių, Koncertų,- -Ban- 
kietųf Vestuvių, Susirinkimų ir 
tt. Puikus steičius su naujau
siais įtaisymais. Keturios bolių 

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

: Nuo Peršalimo
, , naudokite

. i J ■ ANCHOR 
PAIN-EXI’ELLERJ 

Pain-Expelleris visuomet 
palengvina skausmus

Sulaikytas taksio valdytojas

, matydamas, 
kad už tų darbininkų nugaros 

i orga- 
ištei-

visi: PARDAVIMAI
PARSIDUODA fomišuotų kambarių 
biznis ir visi rankandai. Yra 18 kam- , 
barių ir visi išrandavoti. Galima ga
ras pragyvenimas padaryt.

Kreipkitės sekamu antrašu: C.‘ 
Brown, 21 Liberty St., Brooklyn, N. 
York. . i

Trys blokai nuo Brooklyno tilto. i 
(34-40) |

I Karpavičių ir taip daug 
nių.

Laidotuvėmis rūpinasi 
borius Matthew P. Ballas 
liąuskas). . *, • ■•. ;■

Spauda ir 'kalbėtojai pagelbės | Frank Thalen,'k!uris užvažiavo 
tą išaiškinti, kbdęl Jungtinėse ir, smarkiai sutrenkę policįriin- 
Valstijose yra reikalinga su-ką F. Trainorą.

Ruoškitės Prie Tarptautinio i]i«tinis teisėjas, n i A • • n kad už tų darbiumnų uDaro. Apsigynimo Bazaro stovi tvirta darbininkų 
Tarptautinis Darbininkų Ap-■nizacija> streiko vadus 

Ismo.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

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

Stiliumi J PABANDYKITE I

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

Brooklyn, N. Y.

1/111 | |OfiO Atviri kojų skauduliai, Garankš- liĮJgJM Į ĮHĮJA čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■“■WWW matizmas, Kelių Sustingimas,

Kraujagyslių Įdegimas, Kojų Vętys, Kojų Niežėjimas ir kitos jų ligos 
yra gydomos be operacijų. Ištyrimai Veltui.

Valandos: kasdien 2 iki 6 vak. Pirmad., sekmad. 2 iki 8 vak.

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

DR.L.A.BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Laike gruodžio mėnesio duodame 
puikių dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Bet., <

********

Nedėlioję Drg. A. Bimba 
Kalbės Anglą Kalboje

Komunistų Partijos 6 Sek
cija rengia visą eilę labai svar
bių paskaitų apie darbininkų 
judėjimą. Sekamą sekmadie
nį, 17 d. vasario, 3 vai. po pie
tų, International Workers Or
der svetainėje, 125 Boerum 
St., Brooklyne, kalbės drg. A. 
Bimba. Jis turės prelekciją 
temoje: “Revoliucinės Tradici
jos Amerikos Darbininkų Kla
sės“. Tai yra labai svarbi te
ma ir kiekvienas darbininkas 
ir darbininkė privalo dalyvau
ti ir išgirsti. Drg. A. Bimba 
kalbės anglų kalboje, nes čia 
yra rengiama pamoka 
tautų darbininkams.

Ir Vėl Policija Daužo 
Bedarbius Darbininkus

sigynimas vien New Yorke tu
ri apie 3,000 darbininkų ir 
datbininkių, kurių bylas veda. 
Kapitalistai nori kiekvieną ko-, 
vingą darbininką išplėšti iš 
mūsų tarpo ir uždaryti į ka
lėjimą. Tarptautinis Darbinin
kų Apsigynimas veda jų apgy-j susirinkę prie šalpos biuro; ant 
nimo bylas. Bet tas reikalau- Third Ave., Bronx miesto da- 
ja daug pinigų. Darbininkai lyje, ir reikalavo šalpos. Dau- 
vien aukomis ,tą sumą negalį gelis vaikučių ir moterų buvo 

kiaurais batais, suplyšusiais 
drabužiais. Vaikučių veide
liai išblyškę, rankutės sumen
kę. Bet šalpos biuro viršinin
kai, vieton suteikti tiems alka
niems vaikučiams, bedarbiams 
ir jų moterims pinigišką ir me
džiaginę šalpą, tai pašaukė 
policiją ir užleido ant jų. Po
licija su bjauriausiu pasiutimu 
puolė bedarbius, stumdė, mu
šė, vaikė ir daugelį areštavo.

daryti Darbo Partija.
Darbo Partija susidaro iš 

įvairių politinių partijų, unijų 
ir taip masinių darbininkų or
ganizacijų, kuri bendrai stoja 
už ūmiausius darbininkų rei
kalus. Leiskim, dabartinėse są
lygose Darbo Partija galėtų 

. plačiai vesti kovą už šąlpą be
darbių, už II. R. 2827 bilių, 
taipgi rinkimų metu galėtų
statyti darbininkiškus kandi
datus prieš kapitalistinių par
tijų kandidatus.

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDS 1 KP. REIKALE
Yra minėtos kuopos nąrių,1 

kurie del ei naktinio darbo ne
gali ateit susirinkiman užsimo
kėti duokles, gali nedėldieniais 
užsimokėt kuopos fin. sekr. J. 
Grubiui, 64 Ten Eyck St., ant 
antrų lubų.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 19-6901 ’

PRAMOGOS j
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos: Piliečių Kliubo pik
nikas įvyks 21 d. liepos, Klasčiaus 
Parke, Bėtts ir JVfaspeth Aves. Mas- 
peth,l L. I. Prašome kitų organlza- ■ 
cijų ią dieną nieko nerengti ir kvie- j 
čiaine visus dalyvauti inūsų piknike. !

•M h 1 ' (37-38) 4
■-------- . ----------------------■—

SUSIRINKIMAI
NEW YORK. CITY.

ALDLD . 23 ■ kp. •'susirinkimas įvyks 
penktadienį, 15 d. vasario, 7 vali va
kare, pas draugą, Ch. Matthews, 410 
W. 33rd. St: Apt. 4, Visi nariai būki
te, ir naujų atsiveskite.

Valdyba.
(36-37) ___

PA JIEŠKO JIM AI
PAJIEŠKAU

Pajieškau Tarasios Yvanauskaitės 
iš Karklyniškių Stakliškių parapijos. 
Ji pati ar kas kitas malonėsite man 
pranešt šiuo antrašu, už ką būsiu 
labai dėkingas:

(Kajetonas Yvanauskas) 
CHARLES MILLER,

Drg. E. Browder Kalbės
Drg. Earl Browder, Komu

nistų Partijos Generalis Sek
retorius, ir vėl kalbės Darbo 
Partijos klausimu. Prakalbos 
atsibus ketvirtadienį, 21 d. va
sario, 8 vai. vakare, Irving

. Plaza svetainėje, Irving Pi. ir 
15th St., New Yorke.

sukelti. Todėl T.D.A. rengia 
penkių dienų bazarą, kuris 
įvyks 20, 21, 22, 23 ir 24 vasa
rio, Manhattan Lyceum svetai
nėje, 66 E. 4th St., New Yor
ke. Kiekvienas 
privalo kuom 
prie bazaro.

aukoti, ar 
biznierius, 
atnešti į ‘ 
užrašę drg. A.

vardą palikit. Prie daikto pa-1 Taip miesto geraširdžiai virši
ninkai skelbia, kad jie net 
paukščius parkų šeria ir į die
ną paukščių Užlaikymas atsei- 
na miestui iki $300, gi bedar
bius darbininkus, jų moteris ir 
vaikučius tai “maitina” poli
cijos buožėmis.

Visų darbininkų ir darbi
ninkių pareiga pasmardinti 
kovą už H. R. 2827 biliaus 
priėmimą, kuris dabar yra 
įneštas į šalies kongresą. Tas 
bilius. yra darbininkų, ir jis 
reikalauja, kad kiekvienam be
darbiui pinigais būtų mokama 
nemažiau į savaitę, kaip $10, 
kad jo moteriai mokėtų $3 ir 
kiekvieno vaiko užlaikymui į 
savaitę po. $3. Tas bilius nu
sako, kad sukėlimui to fondo 
pinigų privalo būti aptaksuoti 
visi kapitaįistai ir biznieriai, 
kurie į metus turi nemažiau 
$5,000 įplaukų. Reikalaukime, 
kad tas bilius būtų priimtas, 
tada nebus .reikalo darbininkų 
kląsei badauti, tada išreika
lausime iš kapitalistų pelnų pi
nigų bedarbių užlaikymui, nes 
dabar kapitalistai milionais ir 
desėtkais milionų kraunasi sau 
pelnus, o darbininkai vargsta 
ir badauja.

darbininkas 
nors prisidėti 

Jeigu jūs turite 
gaunate pas ju
tai daiktus gali- 
Laisvės” raštinę 

Mureikos

Hearstas Šaukia Imperialis
tus Karau prieš S. Sąjungą

Didžiausias kapitalistinių 
laikraščių trusto galva ponas 
William Randolph Hearst veda 
bjaurią karo propagandą prieš
Sovietų Sąjungą. Jis reikalau- tume, kas aukavo, 
ja Washington© ponų, kad jie 
atšauktų Sovietų Sąjungos pri
pažinimą. Jis savo laikraš
čiuose, kurių bent vienas yra 
kiekvienam didesniame mies-' 
te, skelbia visokius melus apie 
Sovietų šalį. Jis faktiškai kur
sto Vokietijos ir Japonijos im
perialistus į karą prieš darbi
ninkų tėvynę.

Hearstas skleidžia fašistinę 
propagandą, puola unijas, at
eivius darbininkus. 1_______
kai ruošia pasmerkimui Hear- 
sto susirinkimus ir rengiasi pi- 
įietuoti laikraščius.

Stokite Dabar į ALDLD!
Dabar yra vajus už naujus 

narius į Am. Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugiją. Ši or
ganizacija jau 20 metų gyvuo
ja. Ji išleido 38 knygas, kas 
metai surengia tūkstančius 
visokių parengimų, prakalbų, 

j paskaitų, balių, teatrų vaidini- 
kitokių ji remia visada 

ai min"! jari)ininkų kovas, renka au
kas streikieriams. Mūsų orga
nizacija gelbsti Lietuvos poli
tiniams k a 1 i n i a ms. ALDLD 
šviečia lietuvius darbininkus 
kitose šalyse, kaip tai Brazi- 

, Argentinoje, Urugvaju-
Prakalbos Prieš Reakciją
Išnaudotojai vis daugiau llijoie 

visokių suvaržymų prieš dar-je, Kanadoje, Francijoje ir ži
bininkus sugalvoja. Dabar <tur. Kiekvienas privalo di- 

, kaip ' džiuotis revoliuciniais 
tai 'prieš ateivius darbininkus, organizacijos darbais, 
prieš streikierius, demonstran- i metus 
tus ir tt.

di- 
mūsų 

Narys.
moka tiktai $1.50 

Kovai prieš tą re-'duoklių, gi grąžon gauna visas 
akciją, yra rengiamos prakal-1 organizacijos tą metą išleistas 
boą. Jos atsibus pirmadienį, ■ knygas ir labai gerą žurnalą—- 

“Šviesą,” kurio taip gi metinė 
prenumerata yra $1. Jeigu vie
nas iš šeimynos priklauso ir 
moka $1.50, tai kiti šeimynos 
nariai gali būti organizacijos 
nariais mokant tik po 10 cen
tų į metus.

Visur dabar darbininkai sto-Į

Matykite “Rasputina”
. Darbininkų organizacijos šią 
visą savaitę rodo sovietinį ju- 
dj “Rasputinas”. Rodymai yra 
5th Avė. teatre, ant Broad
way ir 28th St., New Yorke. 
Rodymai prasideda 9 vai. ry
to ir tęsiasi iki 11 vai. vakaro. 
Iki 12 vai. diena, yra įžanga 
tik 10 centų.

Darbininkai Sustreikavo
* Virš 350 darbininkų ir dar
bininkių, dirbusių keptuvėje 
Laršon Bakery Co., Henry ir 
Mill Sts.^ Brooklyne, paskel
bė savo išnaudotojams streiką. 
Darbininkai reikalauja geres
nių sąlygų, daugiau rokuotis 
su ji^ unija, pakelti algas ir ki- 

’ tokių pagerinimų. Prie streiko 
prisidėjo ir minėtos kompani
jos išVežiotojai, kas galutinai 
J&paraližavo keptuvę.< <

Virš 1,000 Darbininką Pikie
tavo Biscuit Dirbtuvę

Jau nuo senai streikuoja 
ja į organizaciją. Chicagos ir [National Biscuit Co. darbinin- 

New Yorko mieste. Per
eitą šeštadienį virš 1,000 dar
bininkų ir darbininkių pikieta
vo tos kompanijos dirbtuvę. 
Bet kaip ir visada išnaudoto
jams į pagelbą greitai pribu
vo policija, pradėjo darbinin- 
ninkus mušti ir 7 areštavo. Jau 
daugelį darbininkų areštavo 
laike šio streiko, bet darbinin
kai gerai laikosi.,

Kanados apskričiai iššaukė 
brooklyniškius narius į lenkty
nes naujų narių gavime. Ar 
mes Brooklyno lietuviai darbi
ninkai pasiduosime jiems? Ar 
jie gaus daugiau narių už mus 
ir laimės Raudoną Vėliavą,, 
kuri yra skiriama tai kuopai, 

1 kuri daugiausiai gaus naujų 
narių ? Visi stokime darban. 
ALDLD nariai^ eikite pas savo 
pažįstamus ir kalbinkite juos 
į organizaciją! “Laisvės” skai
tytojai, kurie nesate dar na
riais, tapkite jais.,

. ALDLD Narys.

Pikietavo Šalpos Biurą
Keturios Bedarbių Tarybos 

buvo surengę pikietavimą prie 
šalpos biuro ant Sheriff ir 
Boerum gatvių, New Yorke. 
Virš 300 darbininkų, jų mote
tu ir vaikučių pikietavo tą įs
taigą. Komitetas šalpos biu
ro viršininkams įteikė 60 rei
kalavimų, kad teiktų tiems 
darbininkams ir jų šeimynoms 
šalpą.

Darbininkai Laimėjo Streiką
Darbininkai vadovystėje kai

riosios Rakandų Industrinės 
Unijos po savaitės laiko laimė
jo streiką. Streikas buvo Firm 
Built Upl. Corp., 221 Power 
St., Brooklyne. Darbininkai 
iškovojo, kad grąžino jiems 
senas algas, kurias buvo išnau
dotojai nukapoję, priėmė pir
mesni jų dirbtuvės pirmininką 
ir daugiau rokuoįasi su darbi
ninkų organizacija.

Policija jieško 15 metų mer
giščios P. Zom, 37-57 —- 80th 
St., Jackson Heights. Ji pabė- darbininkų streiko policija bu- 
go iŠ namų, kada tėvas reika- vo areštavusi keturis streiko 
lavO| kad eiti| į darbą. Maty- vadus Jiems darė<visokių vi- 
ti, kad tėvai nekaip gyvena,'šokiausių japkaltiniimK Darbi- 
kad tokius vaikus varo jieškoti ninkus.gynė Tarptautinis-Dap- 
darbo.: ■, . jbininkų Apsigynimas.; Kapita-

r <l
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A.LD.L.D. 1 kuopos Mėne
sinis Susirinkimas

Šį ketvirtadienį, vasario 14
d., 8 vai. vakare., įvyks Ame- 20 WEST įoo St., New York City, 
rikos Lietuvių. Darbininkų Li-- 
teratūros Draugijos 1 kuopos, 
mėnesinis susirinkimas.
nariai ir narės privalo daly
vauti. Turime daug svarbių 
reikalų. Kadangi pereitas su
sirinkimas neįvyko, 
susirinkimu turime 
susirūpinti.

žinote, draugai,

tai šiuo
daugiau

/
kad yra 

ALDLD vajus už gavimą nau-i 
jų narių. Todėl nepamirškite 
atsivesti draugų prirašymui į 
draugiją.

Susirinkimas atsibus “Lais
vės” svetainėje, 419 Lorimer 
St., Brooklyn.

V. V., kp. organizatorius. 
■ ---- i—

Tarptautinio Darbininką Ap
sigynimo 17 Kp. Mitingas
Šiandien,.vasario 13 d., 8 vai. 

vakare, “Laisvėj” įvyks Tarp
tautinio Dąr,bįninkų Apsigyni
mo 17 kp. mėnesinis susirinki
mas. Visi; nariai ir narės pri
valo dalyvauti. j

T.D.A. dabar turi vesti ke
lias dideles bylas. Dabar eina 
didelė byla Sacramento, Calif., 
kurioj bandoma 10-čiai metų 
pasiųsti kalėįiman 18 darbi
ninkų. Scottsboro berniukų 
byla pasiekė Augščiaušį teis
mą. Kitas negras darbininkas, 
Clide Allen policijos buvo su
muštas ir nuteistas ant 35 me
tų kalėjiman. šis keisas labai 
panašus Scottsboro jaunuolių | 
bylai. Paskui eina Hemdono , 
ir Mooney gynimo reikalai. Čia ■ 
pat New Yorke prie Ohfbach 
krautuvės suareštuota ir bus 
teisiama kelios dešimts darbi
ninkų. Visus tuos darbininkus 
gina mūsų T.D.A. Be to, mes 
turime pasiskyrę šelpti vieną. 

I jauną politinę kalinę Lietuvo
je-

Todėl, draugai, ateikite į 
mitingą ir užsimokėkite duok
les, dalyvaukite svarstyme vi
sų svarbių organizacijos rei
kalų. < ’ ’ - * ■'' " i į ’•.U'

J. Saulenas, organizatorius.

MIRTYS— LAIDOTUVĖS

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.p ' 

Persiuntimas apmokėtas 
Ir' jūs apjaikysite siuntinj.

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

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

\ arti Grand Street . • ■■ \
Telefonas Evergreen 8-10494

MATHEW P. BALLAS
. (BIELIAUSKAS)

5,000 Darbininką Klausėsi 
Draugo Browderio Kalbos

Sekmadienį St. Nicholas 
Palace įvykoprakalbos, kur 
drg. Earl Browder, Komunis- 

_ tų Partijos ' Genetalis Sekre- 
į_ I torius,’- aiškino -.reikalingumą 

Jungtinėse Valstijose ■ organi
zuoti Darbo Partiją. Į prakal
bas buvo susirinkę virš 5,000 
darbininkų, kurie su didele amžiaus, 110-34—156th St., 
atyda klausėsi kalbėtojo dės- Jamaica, L. L, mirė vasario 11 
nių. Į trumpą pertrauką, bu- d.,Bus palaidota vasario 14 d., 
vo rašteliais padupta net;. 700 . šv. < Jono kapinėse., 
įvairių klausimų, kuriuos, ži- , Marijona Pauzienė paliko 
noma, kalbėtojas visus negalė- dideliame nuliūdime dvi duk- 
jo atsakyti, bęt daugelis jų pa- teris ir vieną seserį ponią Nas- 
sitamaus kaipo medžiąga raš-^azfją, Masaįtienę, brolį Vincą 
tams “Daily Workeryie.”

Dabar Partiios klausimas 
jau ne naujas Jungtinėse Val
stijose. Jis yra keliamas jau 
nuo 4925 metų. Bet kol kas 
dar šiuonri klausimu daugelis 
darbininkų neturį aiškumo.

Telephone, EVergreen 8-9770 
į '

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

Daimontai

.Laikrody
; Vedybiniu

Laikrodėliai
Brangakmenai

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

j ; l !
231 Bedford Ayenue *

BROOKLYN, N. Y.

• r

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoja 
tinkamai ir už prienamą kainą

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

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

T

I Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N * n ormalumai, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų i g os,

Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 

■ Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės Li

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojų didžiųjų nervų), No
sies, Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokį 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei- 

; kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai. Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

. Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

DR. L. ZINS
110 East 16 St, N. Y.

Įsisteigęs virš 25 metai;
Tarp 4th Avė. ir Irving PL 

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

Graham & Manhattan Aves. | GARSINKITES “LAISVĖJE




