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bilių (dabar 2827).
Bet SLA organas ‘'Tėvynė”! 

tuo klausimu tyli. Nieko delei' 
to biliaus nedaro nei tautinin
kų Susivienijimo Pildomoji 
Taryba.

Lietuvių Darbininkų gi Su
sivienijimas ir jo organas 
“Tiesa” išvysto plačią veiklą, 
kad tas svarbiausias kiekvie-

Nuskendo Baliūninis 
ji Orlaivis “Macon”, ką

Lėšavo $4,000,000
SAN FRANCISCO, Cal. 

2a?_.dLrbini"ku‘.'. o“1? —Laike Jungtinių Valstijų 
j laivyno manevrų nukrito 
i vandenin ir nuskendo di
džiausias šios šalies kariš
kas orlaivis, dirižablis “Ma

icon,” marių pakraštyj ties 
iPt. Spur. Karo laivai iš- 

.” šau-' gelbėjo 81 asmenį iš orlai- 
Meksi-Aio įgulos; bet du dar nesu- 

Jiedu, suprantama, 
Manoma, kad nelai- 

Dar-lmė atsitiko del eksplozijos 
, pačiame orlaivyje.

“Macon” orlaivį pastatė 
Goodyear-Zeppelin kompa
nija, kuriai Amerikos val
džia už tai užmokėjo $4,- 
000,000. Jis užbaigtas 1933 
m. kovo mėnesį. “Macon”

padarytas šalies įstatymu. SLA 
nariai darbininkai taipgi ture-1 
tų spustelėti į “Tėvynės” re
dakciją ir savo Pildomąją Ta
rybą, kad veiktų tąja kryp
tim.

Kunigų ‘‘Darbininkas 
kia protestuoti prieš 
kos valdžios “žiaurumus”, tailrasti, 
yra, prieš bažnyčios suvaržy-' žuvo, 
mus Meksikoj. Tačiaus 
bininke” nei žodžio i 
site prieš katalikiškų fašistų • 
tikrus žiaurumus Austrijoj,' 
kur darbininkai kovotojai ka-

* riami, šaudomi ii- tūkstančiais 
kemšami j kalėjimus bei kon
centracijos stovyklas. Ar ne tą 
patį darytų klerikalai ir Mek
sikoj, jeigu jie ten įsigalėtų. |buvo 785 pėdų ilgio ir 133

pėdų pločio. Jis galėjo vežti 
105 žmones ir 62 tonu gazo
lino.

1933 m. balandžio 4 d. per 
audrą žuvo kitas tos kompa
nijos pastatytas valdžiai 
baliūninis orlaivis “Akron,” 

ž nukrisdamas į jūrą ir nus
kandindamas 73 žmones. Jis 

i taipgi lėšavo $4,000.000.

“Naujienos” vėl gavo pro
gos pagarbinti Anglijos demo
kratiją. Sako, du nepriklau
somieji darbiečiai Anglų sei
mo atstovai išplūdo minister} 
pirmininką MacDonaldą ir 
karaliaus šeimynos narius; o 
valdžia dar, neima jiems už 
sprando. Del to “Naujienos” i 
daro šitokią išvadą: i taipgi lėšavo

“Britanijos darbininkai, gal 1925 m. perkūnas supyškino

Po dešinei sėdi fašistinis senatorius Huey Long, Louisianos valstijos dik
tatorius; po kairei—valstijos gubernatorius O. K. Allen, Longo įrankis. 
Jiedu džiaugiasi, kad su milicijos pagelba nuslopino sukilimą vadinamų 
“skver dylerių.” Radio kunigas Coughlin savo kalbose agituoja už tokius 
žmones valdžioj, kaip fašistas senatorius Huey Long.

AUSTRIJOS SUKILIMO MINĖJIME TAPO

būt, jau per ateinančius rinki- karinį Amerikos dirižablį (vėliavos nešėjas nušautas, 
mus laimės daugumą p ari a- (“Shenandoah,” su kuriuo i Kovoje dar sužeista du dar-' 
mente, ir būtų labai neišmin- žuvo 14 asmenų. ’ ’ 1 * 1 ” ’ ’ 1
tinga jų pusėje dabar, stovint' 
netoli pergalės, paniekinti tą 
įstatymą, su kurios ( ?) pagel
ba jie gali ne tik pašalinti ka
rališkus ‘parazitus’, bet ir pa- 
siliuosuoti nuo kapitalistų 
jungo.”

Tokių stebuklų “Naujienos” 
tikisi iš socialistuojančios Dar
bo Partijos laimėjimo. Bet juk _____ _ . ___
darbiečių vadai su --------- ---- , . _ ..................
du priekyje jau yra turėję pasiuntė Abyssimjai reika- 
Anglijos valdžią savo rankose, lavimą, kąd atsiprašytų Ita- 
O ar paliuosavo jie darbinin-dijos, atlygintų už pasienio 
kus nuo kapitalistų jungo?— 
Ne. Jie dar stiprino tą jungą;! riškius ir sutiktų “isiy- 
ginklais kriušino Indijos dar- ginti” sieną tarp Italų val- 
bininkų ir valstiečių sukilimus domos kolonijos Somalilan- 
prieš Anglijos imperializmą; įr Abyssinijos. 
statė daugiau karo laivų delei- Abyssinijos vyriausybė1 
Anglų buržuazijos ir imperia- atsak0 kacĮ Italijos kariuo- 1 
hsty v.espatavimo. Joks gerai meng gausi() 29 į m. už. 

kas netikės pasaka apie pa.! puolė abyssmiecių pasienio 
siliuosavimą vien per rinki- sargybą ties Afdubu. Tame 
mus. Darbininkai tegali ga- SUSlklltime buvo nukauta 5 
lutinai laimėti tik per revo- įlt^lų kareiviai. Bet kadan- 
liucinį nuvertimą kapitalistų į&i Italijos kariuomenė pra-
valstybės galios. ‘ dėjo, todėl Abyssinija neža-

Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimas Jungt.
Valstijų Kongrese

j LB S. Atstovas R, Mizara Reikalavo Pravesti E 
R. 2827 Socialūs Apdraudos Biliy, Apsaugoti 

i Darbininką Mases nuo Skurdo ir Bado

Baigs Kolektyvizuot 
NUKAUTAS KOMUNISTAS; DAUG SUIMTA

VIENA. — Austrijos fa-.darbininkai ir į darbininkės,; MASKVA. _  Suvaįįiavi-
šistų policija užpuolė kelis kad atnešė vainikus pager-!me kolektyvių farmų darbi- 
šimtus darbininkų, kurie su |bimui socialisto kovotojo įninku, drg. I. A. Jakovlev, 
raudona vėliava demonstra- ‘ 1 * 1 n 1...........
vo Ottakringe. Komunistas

Pereitą antradienį (vas. 12 d.) Washingtone, Jungti- 
1 nių Valstijų kongreso komitete, pirmininkaujant kong- 
I resmanui Matthew Dunn, buvo klausinėjama įvairūs at- 
l stovai nuo įvairių organizacijų apie Darbininkų Bedar
bėje, Senatvėje ir Socialės Apdraudos Bilių (H. R. 2827). 
Liudijo visa eilė iš įvairių Šalies kraštų atstovų. Pav., 
nuo Kompartijos—E. Browder, nuo I.W.O.—Bedacht, Mi
chell, nuo Jaun. Kom. Sąjungos—Ash, etc. Lietuvių Dar
bininkų Susivienijimas, kuris nuo pat savo įsikūrimo ko
voja už socialę apdraudą, turėjo savo atstovu LDS pir
mininką R. Mizarą, kuris, be kitko, pareiškė:

“Ponas pirmininke ir komiteto nariai!
“Aš atstovauju Lietuvių Darbininkų Susivienijimą, tu

rintį virš 5,000 narių ir arti 170 kuopų, veikiančių po vi
są šalį. Mūsų organizacija yra fraternale, čarteriuota 
New Yorko valstijoj. Lietuvių Darbininkų Susivieniji
mas užgyre Darbininkų Bedarbės, Senatvės ir Socialės 
Apdraudos Bilių (H. R. 2827), ir pasižadėjo daryti vis
ką, kad Jungtinių Valstijų Kongresas šį bilių priimtų.

“Be to, virš 50 lietuvių delegatų, dalyvavusiu Nacio- 
naliam Darbininkų Kongrese, įvykusiam Washingtone, 
sausio 5-7, 1935, atstovaujančių tarpe 35-40 tūkstančių

bininkai ir du policininkai.

Abyssinijos Užpuoli
ke Italija Reikalauja 

dar “Atlyginimo”
MacDonal-l ROMA. Italų valdžia policijos pusės.

Mexico Paštas Atmeta 
Religinę Literatūrą

Meksikos prezidentas Car
denas išleido įsakymą, ku- 
riuom uždraudžia paštu 
siuntinėti religines knygas, 
laikraščius ir kitus tokius 
“fanatizuojančius raštus.” 
Įsakymo tikslas—“protiniai 
paliuosuot Meksikos gyven
tojus.”

Washington. — Jungtinių 
Valstijų užsienio reikalu 
ministeris Hull išstojo prieš 
senatoriaus Borah įnešimą, 
atkreiptą prieš Meksiką. 
Savo įnešime senatorius Bo
rah, kaip žinoma, reikalau
ja ištirti bažnyčių persekio
jimus Meksikoj ir už tai 
pasmerkti prezidento Car- 
denas’o valdžią.

Muenichi eitherio, kuiį fa- žemdirbystės skyriaus vir- organizuotų lietuvių, vienbalsiai užgyre šį Darbininkų 
šistai pakorė. šminkas, pranešė, kad visoj Bilių, kaipo vienatinį tikrą žygį įsteigimui socialės ap-

Per kelias paskutines die- šalyje dabar tėra jau tik 5,- draudos Jungtinėse Valstijose. 
F r 000,000 privatinių ūkių, dau- Ii . ...... " ................... - * “

šistai pakorė.

“Didelė didžiuma lietuvių darbininkų Jungtinėse Val
stijose gyvena pamatinių pramonių srityse—plieno, ang
lies kasyklų, automobilių, tekstilės, etc.—tuo būdu da- . 
bartinė”depresija juos palietė labai šiurkščiai. Tūkstan
čiai jų yra išmesti iš darbų ir randasi su savo šeimomis 
biednatveje ir pusiau badavimo padėtyj.

“Mes jaučiame ir tikriname, kad šis masinis badavi
mas ir kentėjimas' vyrų, moterų ir vaikų vra nereika
lingas. Mūsų šalis su savo puikiais techniškais įruoši- 
mais ir faktinai neišsemiamais gamtos šaltiniais gali ap
rūpinti visus savo gyventojus gražiu pragyvenimu. At
sakomybė už esamą masių baisią padėtį turi būti padėta 

'ant pečių valdžios ir samdytojų klasės.
i “Antra, kaipo atstovas fraternalės organizacijos, aš 

bendrai naudotis taip išvys- j noriu pareikšti, kad tūkstančiai lietuvių darbininkų yra 
tyto bei pagerinto ūkio že- į buvę nariais įvairių savišalpos draugijų, bet šiandien, dė
me. :ka depresijai, šitie žmonės verčiami apleisti jas.

Pravartu priminti, jog iš • “Lietuvių fraternalės organizacijos praranda narius 
kolektyvių ūkininkų nėra tūkstančiais, o daugelis savišalpos draugijų tapo užda- 
atimama visokia asmenišką ‘ ryta arba arti užsidarymo, kadangi jų nariai nebegali 
jų nuosavybė, kaip kad šne- j užsimokėti savo duokle^.

“Toji silpna pašalpa, kurią dabar gauna dalis bedar
bių, neužtenkama, kad galėjus pasilaikyti įvairiose drau
gijose. Taipgi valdžia nedaro jokių planų tuo reikalu. 
Tuo būdu darbininkai, ilgus metus mokėję duokles, da
bar palieka jas, tolydžio nustodami ir to mažo apsidrau
dimo nuo ligos ir visokių kitokių nelaimių, kurias atne
ša mūsų dabartinis painus pramoninis gyvenimas.

“Mes esame Įsitikinę, kad H. R. 2827, jei būtų Jungtinių 
Valstijų kongreso priimtas, atnešta darbininkų bedar
bių masėm būtinai reikalingą pašalpą. Taipjau tas iš
gelbėtų iš baisios padėties senelius. H. R. 2827 Bilius už
tikrina pakankamą apdrauda visiems bedarbiams lėšo
mis tručių. Toliau, ir tai labai svarbu. Darbininkų Bi
lius reikalauia, kad dalinimas apdraudos būtų kontro
liuodamas pačių darbininkų per jų organizacijas.

“Einant prie pabaigos;, ponas pirmininke, pavelvkit man 
pareikšti mano atstovaujamos organizaci’os griežta nu
sistatymą prieš Wagnerio-Lewiso biliu. Mes esam įsiti
kinę, kad šis bilius, remiamas Roosevelto administracijos, 
yra taikomas tam, idant sulaikius pravedimą tikros so
cialės apdraudos Jungtinėse Valstijose.”

nas suimta dar šimtai sočia' . . .
listinių ir komunistinių dar- j gausia smulkių; bet tikima-

sukilimą, darbininkai d kolektyves, bendrai dir
bs v.nlnndas vakare vi- bamas farmas, ypač duo-

Demonstracija buvo daro- ų si ir iuos neužilgo sutraukti
n' . _ j . . ibminkų. Mmedami pernyk-1?1 1 \ i u j • vma paminėti darbininkus, 

kritusiuąyper revoliucinį su
kilimą prieš fašistus metai 
atgal. Tą dieną, vasario 12, 
tūkstančiai darbo žmonių 
aplankė žuvusių socialistų ir ; Centralinė fašistų valdžia 
komunistų kovotojų kapus, .išleido patvarkymus polici- 
nežiūrint persekiojimų iš jai, kad griežčiau turi per-

■ sekioti vėl atgyjančias ko- 
Ant kapų areštuota 35 vingas darbo unijas.

’ ščią ;
• per tris valandas vakare vi

sai nežibino šviesų savo 
kambariuose.

kovoje kritusius Italijos ka- VOKIEČIU STUDENTAI ŠTURMUOJA DELE!
KLAIPĖDOS ATGRIEB1M0 VOKIETIJAI

BERLYNAS. — Vokiečių su savo broliu nužudė buvu- 
studentų sąjungos rytinis sį Vokietijos užsienio reika- 
skyrius suruošė demonstra- lų minister) W. Rathenau 
ciją “del Klaipėdos išvada- kaipo žydą.
vimo iš lietuviškos priespau- m. buvo nuteistas 4 metus 
dos.” DemonstraCiioj daly- kalėti, o dabar jis—hitleri- 
vavo keli tūkstančiai stu- ninku didvyris.
1 . • f* • VA • _ _ _ . .

dėjo, todėl Abyssinija neža
da atsiprašyti nei atlyginti.

Tuo- tarpu Mussolini mo
bilizuoja šimtus tūkstančių 
'savo kareivių ir laivais 
i siunčia ginklus prieš Abys- 
siniją.

dentų ir profesorių. Daina
vo fašistines dainas: “Šalis 
prie ginklo,” “Klaipėdos 
Dainą” ir senovės kryžiokų 
dainą “Į Rytų Žemę Mes Jo
sime/’ ; .

Be kitų, pasakė kalbą ir 
Hans Techow, kuris išvien

dant naujų pagerini mų 
kolektyviečiams. Pav., So
vietų vyriausybė duos 6 me
tams paskolą lengviausiomis 
sąlygomis, kad kolektyviai 
ūkininkai galėtų įvedinėti 
geistinus pagerinimus. Ir 
Sovietų vyriausybė užtikri-1 
na, kad jie galės visados i 1 *1 • 1 J • J • • v

IU llLIUbcL V y UV, JtYclip lActU. bllt;" | 
ka Sovietų priešai. Kolek-: 
tyviečiai gali turėti priva
čius sau butus, daržiukus, 
laikyti sau po vieną karvę, 
po trejetą veršiukų, po po
rą kiaulių su paršiukais, po 
penkioliką avių bei ožkų ir 

valdžią, kuri dabar Kaune neribotą skaičių- naminių 
teisia 126 Klaipėdos hitleri- paukščių bei kralikų. Bet 
ninkus. Visi šaukė, kad at- žemdirbystės m a š i n eriia. 
griebus Vokietijar'Saar kra- padargai, darbiniai gyvuliai 
štą, sekantis dalykas turi ir kt yra kolektyviai, visų 
būti Klaipėdos atgriebimas., bendrai naudojami.

Techow 1922

Kaip jis, taip kiti kalbėto
jai kerštavo prieš Smetonos

Hauptmann Primušęs Begulinti Vaiką SiauęųB»8s šafaar <.
< ‘ i v * hrtno In vi i^. i Vnuurfyism1,000,000 ParaŠŲ už

Gimdymo Kontrolę FLEMINGTON,, N. J. — kas negalėtų rėkti.
J M Y Eina prie pabaigos teismas! Antradienį protestonų ku-i

WASHINGTON. — Susi- prieš B. R. Hauptmanną, nigasf V. G. Burns teisme 
rinkime 700 gimdymo kon- kaip Lindberghų vaiko ėmė šaukti, kad Hauptman- 

.. ‘ '.......................... _ Į” ir nužudyto ją. į nas nekaltas. Sako, “man 
Sanger pareiškė, kad steng-1 Valstijos tardytojas Wi- per išpažintį prisipažino
trolės šalininkių, Margareta ■ “kidnaperį” ir nužudyto ją. j nas nekaltas.
Sanger pareiškė, kad steng-(Valstijos - tardytojas Wi- per išpažintį 
sis surinkti milipną parašų, lenz užbaigiamoj karštoj kitas asmuo.” Burns buvo 
reikalaujant, idant Jungti- kalboj prieš Hauptmanną Į tuoj išmestas laukan, 
nių Valstijų kongresas iš- reikalavo jam mirties baus-i --------- **--------  •
leistų įstatymą, pagal kurį mes kaipo išgamai-piktada-| Istanbul. — Didžiausia 
gydytojai ir ligoninės gale- riui. Wilenz tvirtino, kad mahometonų bažnyčia Tur
tų teisėtai duot patarimus, Hauptmann, pirm pagro-įkijoj “Sancta Sophia” jau 
kaip apsisaugot nuo nepa- biant vaiką, kirto jam be-;kuris laikas atgal .paversta 
geidaujamų kūdikių gimdy- gulinčiam kaltu į galvą ir'senovės dailės liekanų mu- 
mo. Itaip jį primušė, idant vai-'zėjum.

Jugoslavijoj, Vengrijoj
BELGRAD. — Jugosla

vijoj šalčiai pasiekė 24 laip
snių šalčio žemiau zero, su
lig Fahrenheit termometro. 
Vilkų gaujos užpuldinėja 
kaimelius- ir viensėdžius. 
Panašūs šalčiai siaučia ir 
Vengrijoj.

Roma.
Mussolini pasiėmė sau kolo
nijų ministerio pareigas. 
Pirmiausia, matyt, turėjo 
galvoj žygį prieš Abyssini- 
ją.

Mėnuo > atral

NBA ir Francipie Perdau? Nu°?a ir M®“
.. 1 PARYŽIUS. — Teisman 

PARYŽIUS. Fianci]os Datraukta amerikone šoki-fjcvvi auixua inuiiv OVni

seimo atstovų rūme valdžia kė Joana Warner už tm, 
taipgi pervarė planus pana- kad ji visai nuoga šoko nak- 
šius į NRA. Mokinasi iŠ tiniuose kb’ubuose. Bet. ro- 
Roosevelto, kaip apsaugoti ,dos, Francijos buržujai jau 
kapitalistų pelnus darbinin- buvo pripratę prie tokių 
kų kaštais. “teatrų.”
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' ja sau pirmyn ir ką tu jam padarysi; f! 
Katalikai darbininkai Vis didesniam skai-

I čiuje pamato, kad komunizmo kelias yra 
vienintelis kelias pasiliuosavrmui nuo be
darbės, išnaudojimo, priespaudos ir var
gų abelnai.

SUBSCRIPTION RATES: 
.“United States, per year-------------

Brooklyn, N. Y., per year______
Foreign countries, per year_____
Canada and Brazil, per year___
.United States, six months _____
Brooklyn, N. Y., six months ___
Foreign countries, six months___
‘Canada and Brazil, six months —

$5.50 
$7.50 
$7.50 
$5.50 
$3.00 
$4.00 
$4.00 
$3.00

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

of March 3, 1879

“Darbininkas” Užmiršo
■. Krikščionybę

Matomai, So. Bostono “Darbininko” 
redaktorius gerai perskaitė “Laisvės” iš
leistą brošiūrą “Krikščionybė ar Komu
nizmas ?”; kurią parašė d.’ A. Bimba. La
bai gerai,: kad! “D.” redaktorius skaito 
mūsų literatūrą, bet kodėl jis taip griež
tai uždraudžia savo skaitytojams skaity
ti mūšų laikraščius bei brošiūras?

Nelaimingam redaktoriui, matomai, la
bai riėpatiko “Krikščionybė ar Komuniz
mas?” Vasario 8 dienos “Darbininke” 
jis turi prirašęs apie devynias ilgas špal- 
tas, neva atsakymui į brošiūroje iškeltus 
klausimus. Vargšas sušilęs bando sukri
tikuoti komunizmą. Bet ir čia pasirodo 
didėliu ignorantu. Jis nežino dar nė to, 
kacL-Sovietų Sąjungoje dar nėra pilnos 
komunistinės visuomenės, dar tik eina
ma prie to. Antra, jis sąmoningai pasle
pia, faktus apie milžiniškus Sovietų Są
jungos atsiekimus pramonės, apšvietos, 
kultūros, dailės ir mokslo srityse ir rė
kia, kaip proto netekęs, būk tenai nieko 
nesą.

Bet svarbu štai kas: Tose devyniose 
špaltose “Darbininko” redaktorius nė ne
prisimena apie brošiūroje išdėstytus ap
kaltinimus prieš krikščionybės rolę klasių 

■ kovoje. Gi didžioji brošiūros dalis kaip 
tik tam pašvęsta. Kodėl “D.” redakto
rių/ nebando apginti savo bažnyčios 
“Mokslą”, filozofiją ię darbūs? Argi ne 
aišku, kad kun. Kneižio ta£“mokslas” su
bankrutavo ?

Ištieskite Tvirtą Pagel 
bos Ranką Mūsų 

Jaunimui

&

Prieš tai ;

Viena draugė, pyiklaųsan- įsitinka su didelėmis proble- 
ti prie Lietuvių Darbininkų----- ------------------------- - -
Susivienijimo, skundėsi man 
apie jaunuolių, veikimą. Sa
kė ji: “Ąš nežinau, kas blo
go yra su jaunimu čionai. 
Jie nelaiko susirinkimų re- 
guliariškai, neveiklūs, susi-

momis, arba kada nepasiro
do didelių pasekmių po 
trumpo įtempto darbo. Mes 
pamatome, kad jaunimui 
reikalingas patyrimas tų 
draugų, kurie jau senai da
lyvauja darbininkų judėji
me—reikalingas patarimas

suorganizavus naują'senesnių draugų 
LDS jaunuolių kuopa New ,s u š a u kti. 
Britaine. ' ___ r„_ ___ _ _ _
viai jaunuol. nesnaudžia! 0.25 iki 30 narių jaunuolių 
vis ačiū senesnių draugų: kuopoje, jeigu tiktai būtų 
draugiškai pagelbai.

Waterburyje ir Bridge
porte mūsų jaunimui reikia 
senesnių draugų pagelbos 
rankos labiau, negu kada' 
nors praeityje. Ypatingai 
Bridgeporte tas reikalinga,

rimtai pasidarbuota. 
Bridgeporte gyvena nuo 3 
iki 4 tūkstančių lietuvių ir 
stačiai sarmata, kad po 
dviejų metų gyvavimo jau
nuolių kuopa teturi 9 na
rius !

Komunizmas ir Katalikai 
Profesionalai

Vasario 8 d. miestelyje New Rochelle, 
N. Y., buvo laikoma konvencija taip va
dinamos Tarptautinės Katalikų Profesio
nalų Federacijos. Tikėsite, ar ne, bet vi
soj konvencijoj daugiau nieko nekalbėta, 
kaip keiktas komunizmas. Susirinkę bu
vo 110 delegatų—kunigų daktarų, advo
katų, profesorių ir t.t. New York 
“Times” korespondentas paduoda, seka
mus faktus:

Katalikų žurnalo “America” štabo na
rys kunigas John Lafargo pirmininkavo. 
“Jis ragino 110 delegatų,” sako korespon
dentas, “tęsti darbą visų katalikiškų or
ganizacijų, kurios gali būti seknfingo^ 
kovoje prieš komunizmą ii’ stoti į labda
ringas ir civiles grupes, kuriose delegatai 
galėtų pakelti balsą prieš komunistų po
litinius ir religinius įsitikinimus.”

Ilgiausia kalbėjo negras Dr. Hudson 
Oliver,* vice-prezidentas Laymen’s Uni
jos. Jis sakė, kad “komunizmo plėtima
sis tarpe negrų ir tarpe žmonių Meksiko
je pasidarė labai aštri problema, į kurią 
turėtų atkreipti savo atydą visi mąstanti 
žmonės (mąstanti, žinoma, atbulai). D. 
Oliver bėdavojo, kad komunistiniai pro
pagandistai labai pasekmingai užkariau
ją Amerikos negrus. Iš 18,000,000 ne
grų, girdi, tik 250,000 yra katalikai.

Kiti kalbėtojai buvo: Dr. Elizabeth 
Salmon, iš Mount St. Vincent kolegijos, 
kalbėjo temoje “Komunizmo Filosofija”. 
Panelė Helen Toole, narė New Rochelle 
Kolegijos štabo, kalbėjo “Komunistinis 
Veikimas prieš Katalikišką Veikimą”; 
Dr. Marie Madden, narė Fordhamo Uni
versiteto štabo, kalbėjo “Komunizmas 
Meksikoje”.

Mes, žinoma, galime tik pasidžiaugti, 
kad komunizmas jau taip baisiai išgąs
dino tuos “mokslininkus”. Tas parodo, 
kaip jau jis galingas ir čia, Amerikoje. 
Tai ne žertas, kad 25 katalikiškų kolegi-

Rooseveltas Pagyrė Darbo 
Federacijos Vadus

I
Pirmadienį pas prezidentą Rooseveltą 

atsilankė Amerikos Darbo Federacijos 
vadai. William Greerf ir kiti tūzai nuėjo 
sudėti jam savo skundus ir gauti nuo jo 
patepimą. Jie skundėsi, kad NRA pra
dedanti rodyti iltis darbininkams, ypatin
gai esą pasielgta kiauliškai su automo
bilių pramonės darbininkais
Federacijos vadai esą griežtai nusistatę 
ir protestuoją.

Tai visa yra tiesa ir gerai. NRA iltis 
rodo, beį rodo labai senai. Ne kas kitas, 
kaip tas; pats Green padėjo NRA ragus 
išsiauklėti. Iš pat sykio buvo matyti, 
kad Roosevelto valdžia planuoja darbi
ninkams kilpas. Iš pat sykio Komunis
tų Partija pasmerkė Roosevelto valdžios 
programą. Tuo tarpu Federacijos vadai 
galvą guldė už tą valdžią ir padėjo jai 
sumobilizuoti darbininkų klasę NRA pa
laikymui. Taigi, Greenas yra ne mažes
nis griešninkas už Rooseveltą.

Ką gi Rooseveltas pasakė? Ar jis pri
ėmė bent vieną skundą bei protestą? Ne
priėmė. Rooseveltas tik pasisakė, kad 
jis tebesąs toks pats Rooseveltas, koks 
buvo virš metai atgal. Jie paplojo Fe
deracijos vadams į pečius ir pagyrė juos 
sekamai: “Amerikos Darbo Federacija 
pagelbėjo ir kooperavo išvystyme pro
gramos del atstatymo industrijos ir mū
sų ekonominio gyvenimo per paskutiniu 
du metu ir aš tikiu, kad Federacijos koo- 
peravimas tęsis toliau ir bus pasekmin
gas.” •

Bet kas toliau? Federacijos vadai, ga- 
! vę palaiminimą, išėjo iš Baltojo Namo ir 
i džiaugiasi gavę pasikalbėti su jo dideny

be prezidentu. Tuo tarpu tos pačios 
Darbo Federacijos unijos ir nariai kas
dien plakami'RooseyHtįo valdžios rykšte. 
Ant automobilių ir pliejio prąmpnės darį- 
bininkų Rooseveltas uždėjo kompaniškų 
unijų jungą ir jie turi vilkti. Roosevel
tas Federacijos vadams pasakė, kad jis 
trokšta susitarimo ir brolybės tarpe dar
bininkų ir darbdavių, bet paliko darbda
viams vesti karą prieš darbininkus.

Kitas dalykas. Federacijos vadai ban
do padaryti skirtumą tarpe Roosevelto ir 
jo ištikimo elemento pono Richbergo, da
bartinio NRA administratoriaus. Rich- 
bergą vadina “išdaviku”, o Rooseveltą 
tebeskaito darbininkų “draugu”. Vietoj 
abiem spjaut į barzdą ir mobilizuoti Fe
deracijos spėkas bosų atakų atmušimui, 
Federacijos vadai toliau demoralizuoja 
darbininkus nebūtais skirtumais tarpe 
Roosevelto ir Richbergo.

rinkimuose užsilaiko vaikis- . , .
. T. . < ’ .. . T. i ir pastumeiimas darbe, kai. Jie yra jaunuoliai. Jie • ’

turėtų turėti gyvumo ir am
bicijos veikti, žinoma, nega
lima tikėtis, kad mes, suau
gę, tiek galėtumėme darbuo
tis.”

Šita draugė išreiškė kaip 
tik typingą atsinešimą dau
gumos senesnių draugų. Tū
lais atžvilgiais jinai sakė 
teisybę. Jaunuoliai buvo ne
veiklūs, bet ką jinai užmir
šo, tai tą, kad jiems yra rei
kalinga senesnių draugų 
tvirta pagelbos ranka, kuri 
galėtų padėti jiems jųjų

Niekad neužmirš kite, 
draugai, kad mūsų jauni 
darbininkai bei Studentai 
dar nesenai pradėjo organi
zuotis—tik truputis dau
giau, kaip du metai. Dažnai 
jie net nežino tų formalu
mų, kaip reikia mitinga
vesti. Mūsų senesnieji drau- nuojįų kuopos

nes čia jaunuolių kuopa bu-1 Nepamirškite, draugai, 
vo beveik visai pakrikus, kad kuomet LDS jaunuolių 
Sunku buvo surankioti tas judėjimas prasidėjo, tai se- 
skeveldras ir vėl sulipdyti nesnieji draugai suorgani- 
kuopą. Mes galėję būtume j zavo visą eilę kuopų. Da- 
sunaudoti tas pastangas ga-(bar, kuomet dar tik pora 
vimui naujų narių, kurias 
prisiėjo sunaudoti ragini
mui senų narių užsimokėti 
užvilktas mokestis. Ir nors 
kai kurie jaunuoliai (ypa
tingai John Jocis) darbavo
si labai sunkiai man ten 
esant, mūsų senesni drau- 

I gai labai mažai teprisidėjo 
prie suorganizavimo jau-

jų atstpvai susirinko ir pašventė visą lai
ką, “sukritikavimui” komunizmo. O su
kritikavo taip; kad komunizmas maršuo-

I
>

KSlų' ...
—

gai, kurie priklauso organi
zacijose nuo 10 iki 20 me
tų, turėtų padėti j 
liams išrinkti komisijas, su-

Žinoma, mes
jaunuo- Pei'daug kaltinti suaugusius

Lai Kainas apie Tai Pagalvoja
Jau nereikia lietuviams darbininkams 

garsinti Tarptautinis Darbininkų Apsi
gynimas. Ypatingai “Laisvės” skaityto
jams ši organizacija gerai žinoma. Tai 
kovingų darbininkų šydas apsigynimui 
nuo reakcijos. Visi tie areštai streikuo
se, demonstracijose, bedarbių kovose, vi
sos tos bylos prieš darbininkus, padarė 
TDA garsia ir nepavaduojama organi
zacija.

Atrodo, kad jos eilėse turėtų būti tūk
stančiai lietuvių darbininkų. Bet taip 
nėra. Rasirne tūkstančius mūsų spaudos 
skaitytojų, kurie nėra buvę ir nėrajšian- 
dien Apsigynimo nariais. 1

Tai kas, draugai, jūs manote, rųpinsis 
suareštuotais darbininkais laike streikų 
ir demonstracijų, jeigu jūs nesirūpinate? 
Kas rūpinsis jumis pačiais, jeigu kada 
pateksite į kalėjimą už dalyvavimą kovo
se prieš bosus, jeigu šiandien nematote 
reikalo priklausyti prie tos organizacijos, 
kuri tokiais reikalais užsiima?

Priklausymo sąlygos lengvos. '"Dirban
tiems narinės mokesty,tiekia po 20 cen
tų į menesį, o bedarbiams tik po 2 centu!

Neužtenka patiems priklausyti. Štai 
nepartijinė organizacija, kurion galėtu
me gauti tūkstančius4 darbininkų, .kurie 
da nepriklauso jokiai organizacijai. Tik 
nesidarbuojamą. Lietuviškų Apsigyni
mo kuopų yra keletas desėtkų, bet jos 
neveiklios, neskaitlingos. Padėtis būti
nai taisytina.

............ ............. ........ .... ......draugus, nes jie turėjo kitų 
planuoti "veikimą iTnet ’per- 'svarbių darbų. Nežiūrint to, 
eiti stuba nuo stubos, kad nlan atrodo, vis tiek jie tu- 
gavus naujų narių.

^ai ke- | Kodėl gi negalėtų suaugęs
New Havene pradžioje : draugas bei draugė pasiimti 

mūsų augančio jaunuolių jaunuolį ir aplankyti susi- 
judėjimo senesnieji draugai siekimus, kad įtraukus juos 
buvo įkūrėjais Lietuvių Į į jaunuolių kuopą? Kartu 
Darbininkų Susivienijimo eidamas, jaunuolis išmoks 
jaunuolių kuopos. Jie prira- kaip atsinešti ir kalbėti į 
šė naujus narius ir lankyda- naujus narius, kaip gauti 
vo kuopos susirinkimus. Pa- naujus narius, kaip budavo- 
sekmėj to, kuopa buvo veik- ti kuopą.
Ii ir augo. Bet greitai senes
nieji draugai pradėjo jaus
ti, kad jaunieji nariai gerai r 
pradėjo'veikti ir gali apsi
eiti darbe be senesniųjų pa
gelbos, arba jau gali daly
vauti ir I____  ____ _  _
Greitu laiku jaunuolių kuo
pa pradėjo ^silpnėti. Nariai 
pradėjo susispenduoti, susi
rinkimai nustojo įvykti re
guliariai, asmeniškumai įsi
svyravo, pesimizmai užvįeš-

Į patavo ir kuopa nuo to labai 
nukentėjo.

Kuomet mes sušaukėme 
senesniųjų draugų susirin
kimą apdiskusavimui jau- 

• nuolių veikimo, tai draugai 
kritikavo savo nusistatymą1 
ir sąžiniškai pasižadėjo, kad 
jaunuolių veikimas daugiau 
jau nebebus apleistas. Mes 
gerbiame tuos draugus, ku
rie, pamatę savo klaidas, 
prisipažįsta prie jų ir ban
do jas pataisyti. Mūsų pa
stangose perorganizavime 
New Haveno jaunuolių kuo
pos senesnieji draugai pa
gelbėjo labai daug. Jie lankė 
susirinkimus ir davė nau
dingų patarimų ir net ėjo 
palei stubas, ’ pagelbėdami 
mums sukviesti senus na
rius į susirinkimą, bei gauti 
naujų. Paskutiniame susi
rinkime senesnieji draugai 
tikrai sudarę nugarkaulį ir. 
pastūmėjo jaunuolius, pir
myn prie. veikimo.

Kai kuriose kolonijose 
jaunuoliai nenori, kad se- ir jaunų draugų yra geres- 
nesnieji draugai lankytų jų uis, padėtis visai visai kito- 
susirinkimus.- Jie yra tos kia. Jaunuolių .kuopa susi- 
nuomonės, kad jie vieni gali renka reguliariai, ruošia vi- 
pastovėti ant1 savo kojų, šokius parengimus ir nors, 
Kur šitaip jąunųoliąi yra (tiesą, neauga nariais labai 
nusiteikę1, ten reikia sušauk- smarkiai, bet yra pastovi ir 
ti bendras senesniųjų ir jau- veikli kuopa. Čia aiškiai ma- 
nuolių draugų susirinkimas tosi suaugusių draugų įta- 
ir plačiai ūiskusuoti vienų ]ka. Ačiū tik tam, mums pa
liukui kitų atsinešimas. Tie-, tarus, vietos jaunuolių1 kuo
sa, jaunimas, pagautas en-^os, narės-nariai'energingai 

ėmėsi už darbo, kad gauti 
naujų narių ir net pradėjo 
organizuoti naują jaunuolių 
kuopą New Britaine. Greitu 
laiku Hartfordo kuopa tu
rės penkis naujus narius ir

retų daugiau atydos kreipti 
į jaunimo judėjimą. Pav., 
suaugusių kuopos išrinkta 
komisija darbuotis tarpe 
jaunuolių raportavo, kad 
nieko neveikė. Šitokia padė
tis nepakenčiama. Tie se
nesnieji draugai turi moral
išką ir praktikinę atsako
mybę prieš jaunimo judėji
mą. Mums prisieina išimti- 
jnai tais draugais pasiremti, 

Antras dalykas. Svarbu, kur mūsų jaunimo vadovy- 
,kad senesnieji draugai as^.bė yra labai silpna. Jų pa- 
jmeniškai pasikalbėtų su va- 'reiga atlikti savo užduotį 
dovaujančiais mūsų jauni- linkui LDS jaunuolių kuo- 
mo draugais. Kartais tie pos. Kuomet jaunuoliai pa-

kituose darbuose. jauni _ draugai jpuolą j nu- tys nebelaiko susirinkimų,

tuziazmo, gali nuveikti di
delius .'daraus. Bet faktas 
yra, -kad kartais šitas entu
ziazmas neilgai ,tegyvuoja. 
Ypatingai entuziazmas už
gęsta, kuomet jaunuoliai su-

siminimą bei nusivylimą, 
kuomet jie negauna koope
racijos nuo kitų narių ir 
staiga pasitraukia iš judėji
mo. Senesnio draugo parei
ga susieiti su tokiu, jaunuo
liu ir draugiškai su juo pa
sikalbėti, jį padrąsinti bei 
pamokinti veikti. Toksai žy
gis priduos tam jaunuoliui 
drąsos, pakels jo ūpą, nes 
jis pamatys, kad kas nors 
juomi rūpinasi. Jis vėl pra
dės veikliai dalyvauti mūsų 
judėjime.

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

Telephone: Humboldt 2-7964

LABAI GREIT ŠALTĮ 
PAGAUNA

Drauge gydytojau, ar

metų praėjo, ar jau senes
nieji draugai gali manyti, 
kad jų darbas jau užsibai
gė? Jokiu būdu negali taip 
manyti. Dabar labiau, negu 
kada nors praeityje, jų pa
reiga saugoti jaunimo ju
dėjimą ir visais būdais jam 
padėti.

Suaugusių darbininkų or
ganizacijos, kurios išgyvavo 
po 20 metų, kaip kada su
klumpa ir iškrinka. Kaip 
tad mes galime tikėtis, kad 
jaunuoliai, kurie neturi jo
kio prityrimo, niekuomet 
neprivalo įpulti į nusimini
mą? c.

Mes, jaunuoliai, atsišau- 
kiąme į senesnius savo 
draugus ir jų organizacijas, 
kad jie ištiestų mums savo 
pagelbos ranką. Mes jūsų 
neignoruosime. Mes irgi iš
tiesime jums savo ranką 
bendram darbe prieš val
dančiąją klasę.

Mūsų visas judėjimas ry
mo ant draugiško susipra
timo ir bendradarbiavimo. 
Kodėl neiti tuo keliu? Mes 
trokštame ir esame pasiry
žę maršuoti.

Bertha Fulton.

DARBININKŲ 
SVEIKATA

jūs
Senesnieji draugai turi galėtut duoti man patarimą 

saugotis vienos labai svar- per “Laisvę”, kaip užsilaikyt, 
bios klaidos. Jie turi vengti kad aš šalčio arba gripo nepa- 
užgirti vieną ar kitą pusę, 
kuomet mato, kad tarpe va
dovaujančių jaunuolių iški-* 
lo asmeniško pobūdžio argu
mentai. Jaunu olius rei-; 
kia kritikuoti, jeigu i___ ,
kad jie įkrito į mažos ver-' 
tės ginčus susirinkime 
paskui reikia atsišaukti į 
juos, nurodant jų klaidas ir 
kviečiant juos prie bendro, 
Sutartino darbo. Reikia nu
rodyti jiems, kad jų tarpusa
viniai vaidai kenkia judėji
mui. '

< > ' > • ‘ 

Hartforde, kur bendra
darbiavimas tarpe senesnių

i diena. Tai gausite pakanka
mai vitaminų A ir n 1...
padeda apsisaugoti 
krėtimo bakterijų.
šviečia, tai būkite ant saulės. 
Kol da tebėra lauke šalta, tai 
pasėdėkite arba pastovėkite 
po atviru langu: tegul saulė 
šviečia ant nugo kūno dalių. 
Vasarą būkite lauke ant sau
lės, nors po valandą—kitą, 
kada tik yra progų, ir, kuo 
plikesnis, tuo geriau.

Būtinai vartokite ir iodo 
tinktūros, po lašą į stiklą van
dens, kas dvi, kas tęys dienos, 
visą savo gyvenimą.

Žiūrėkite, kad neprisivar- 
gintumėt perdaug, ar tai nuo 
fizinio ar nuo protino darbo. 
Dažnai kad ir trumpai suliau- 
nėkite, pasilsėkite, ir pamie
gokite dlgiau. Vengkite nuo
vargio ir nebūkite ilgai alka
nas.

Būkite dažniau ore ir šalin- 
kitės nuo sergančių, kur čiaudi, 
kosti, prunkščia bakterijomis. 
Nebūkite, kur esti daug žmo
nių susigrūdę, kur prirūkyta, 
prikosėta, pričiaudėta. . .

Gal kartais Jums nesveiki 
tonziliai ar nosys. Bet šie orga
nai irgi pasitaisys nuo virš mi- 

piaoiu au^jauo, uuonuo HCtlJ PcltcU'imŲ.
kepenų aliejaus arba kitokios • Pri praskilę vaikščioti be 
žuvies kepenų aliejaus: “cod kepurės, be skrybėlės. Nors po 
liver oil” arba “halibut liver, keletą minučių pabūkite visai 
oil,” arba “salmon oil”. Imki-'nuogas kas diena, -kur patogu, 
te žuvų aliejaus kas diena, ir kambaryj. Tai užgrūdina odą 
dabar, ir visuomet. Laikykite ir duoda jai atsparumo. Pas- 
šaltoj vietoj, šaldytuve, tai kui jau nebetaip boji kokios 
•bus skaniau. Imkite bent po orvalkėlės, ar drėgmės, ar vė- 
šaukštą, po du, tris kartus kas’jalio pūkšterėjimo.

gaučiau. Aš sirgau ir už 4 die
nų vėl atkritau ir labai sergu. 
Daktarai sako, kad aš turiu 
“relapse”. Man visus kaulus 
gelia, o labiausia per sąnarius. 

ls taip aš labai greit šaltį pa
matai, I gaUnu. Aš per .metus einu pas 

! daktarą, kad man po oda vai- 
ir stų leistų, kad šalčio nepagau- 

čiau, ale nieko negelbsti. Aš 
esu vyras 40 metų, vedęs, 5 
pėdų ir 6 colių didumo. Nerū
kau ir negeriu. Valgau, kiek 
galima, pagal jūsų patarimus. 
Sveriu 150 svarų.

ATSAKYMAS

Visų pirma, Drauge 
pasitaisykite, 
dabartinei gripo atakai. Daž
niau pasilsėkite, pagulėkite. 
Daugiau daržovių ir vaisių 
vartokite, bet Jums reikia ir 
šiaip bile kokių valgių, kad 
tik jie nebūtų perdaug sucivi- 
lizuoti, denatūruoti, išdailinti, 
iškošti.

Būtinai, Drauge, imkite pa
prasto žuvų aliejaus, freskos

gerai
pasveikite po

VMM raw*

D, kurie 
nuo apsi- 
Kai saulė

.—4.
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diena anksčiau, apię gegužės 
pabaigą ar birželio pradžią. 
Išvažiavime nutarta 
lenktynes, duoti dovanas; 
taipgi šokėjams, geriausiai šo- 

u.’.vak, ui augų ir į kautiems, taipgi duoti dova-
draugių asmeniniai pasiža- nas; ir iš kurios kolonijos skai- 
dėjo parašyti apie ALDLD tingiausiai draugai pasirodys, 
į mūsų spaudą, apie savo taipgi gaus dovaną, 
kuopų veikimą, jų istoriją, 
ir tą, ką jiems davė ALDLD ' 
knygos, bet dar nedaugelis 
tą pažadą išpildė.

Rašykite į mūsų spaudą! 
Apie vajaus pasekmes pra
neškite į centrą!

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

darbiam, seneliam^ paliegė
liam, našlėm ir našlaičiam so- 

ruoštii-cialę apdraudą kapitalistų ir
Cleveland, Ohio

Rašykite Į Spaudą
Nors nemažai draugų ir

Nauji Nariai
Dabar eina vajus už nau

jus narius į Amerikos Lie
tuviu Darbininku Literatu- v v
ros Draugiją (ALDLD). 
Daugelis apskričių ir kuopų 
nusistatė gauti nemažą na
riu kieki ir veikiausiai bus 
tas pravestas į gyvenimą. 
Sausio mėnesis buvo nelabai 
gausingas naujais nariais, 
bet ir nebuvo ko daug lauk
ti vajaus pradžioje. Sausio 
mėnesį kuopos prisiuntė į 
centrą už 36 naujus narius 
duokles ir 8 pavieniai stojo 
į organizaciją, tai 44 nauji 
nariai.

Po 1 naują narį gavo 5, 11, 
13, 59, 72, 143, ir 188 kuo
pos. 2 naujus narius gavo 
10 kp., Philadelphia. 3 nau
jus narius gavo 79 kp., Chi- i vienijimo III Apskričio valdy- 
cago, III. Po 4 naujus narius ,bos posėdis “Laisvės” i 
gavo 19 kp., Chicago ir 22 į J°je- 
kp. Cleveland. 6 naujus na
rius gavo 14 kp., Miners
ville, Pa. ir 10 naujų narių 
gavo Kanados kuopos.
Readingo Draugai Veikia
Reading, Pa., tai maža

u VEIKIA I..D.S. III 
APSKRITYS

Vasario 10 d. buvo laiko
ma Lietuvių Darbininkų Susį-

redakci-
Sulig dienotvarkio, ke- 

i liais žodžiais buvo apsistota 
reikale nedalyvavimo posė
džiuose jaunuolio Kay Augu
lio.

Toliaus buvo padaryta at-

valdžios lėšomis.
žmonės buvo labai paten

kinti kalbėtojais ir klausė, ka
da vėl bus prakalbos. Mat, 
kalbėtojai nuosekliai kalbėjo 
ir nieko neužgavo. Taip ir rei
kia. 9

Dclgatas SLA 157 Kuopoj ]

Pamatykit “Kryžių”, Ketu
rių Veiksmų Dramą, 

Scenoj
Nedėlioj, 17 d. vasario, Lie- 

, tuvių svetainėj, 6835 Superior 
Ave., • bus perstatytas veikalas 

i “Kryžius,” kurį rengia ALDLD 
'190 kuopa (collinwoodieciai).

; perstatymą, 
savo susirinkimą,1 kuris atvaizduos pereito karo

Barriuose ketvirtadienį, 14 va
sario, 7:30 vakaro, Darbininkų 
Centre, 325 E. Market St.

Draugas Torriente suteiks 
pirmarankias informacijas apie! 
Kubos dirbančiųjų masių kovas. 
Visi darbininkai ir jų draugai 
Wilkes Barre sekcijoj yra ragi-

narni dalyvauti šiame svarbia
me mitinge. ' >teve Nelson.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių,

Apskričio valdyba jau pla
tokai svarstė apie suruošimą 
sekančią vasarą jaunuolių mo
kyklėlės; kadangi pereitą va
sarą buvo prastai rūpinamasi kuopa laikė 
tuo reikalu, tad ir rezultatai ^įtam kambaryje. Clevelandie- Įvargus-nelaimes Lietuvoj ir ko- 
buvo prasti.

Šiemet manoma to dalyko 
pro pirštus nepraleisti. Galu
tinas sutvarkymas šio reikalo, 
palikta tolimesniam apsvars
tymui.

Sekr. P. Baranauskas.

Laike prakalbų virš minima Atsilankę matysit

kius’ kryžius gavo kareiviai, 
kurie tikėjosi jų užsitarnauti. 
Lošime dalyvauja apie 20 ypa
tų. Verta visiems pamatyti.

Draugai ir draugės, visi ma-

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

Juozas Levanda 
(Levandawskas) 
GRABORIUS 

Patarnauju visiems be skirtumo. 
Parsamdau automobilius kiekvie* 

nam reikale. Kainos žemos. 
Ateikite ir persitikrinkite 

107 Union Avė. 
Brooklyn, N. Y.

Youngstown, Ohio
Žinutes

tis, d. Nemura, kuris buvo de
legatu Sociales Apdraudos 
Kongrese, Washingtone, nuė
jo į jų susirinkimą, pasiprašė, 
kad duotų kelias minutes pa
kalbėti apie Sociales Apdrau-'lonėkite atsilankyti ir savo pa- 
dos Bilių H. R. 2827. Kiek 
pakalbėjęs, įteikė kuopos su
sirinkimui dvi rezoliucijas. 
Viena buvo adresuojama dis- 
trikto kongresmanui, o antra, 
kongresinei komisijai.

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos 
kuopa surengė prakalbas.! vjeįas" -
Nors oras ir pasidarė nepalan- įenhinti delegato atsilankymu 

ir pritarė rezoliucijos priėmi- 
^mui. Bet ar taip buvo, ar iš- 
Ipildė tą taip svarbų uždavinį? 

, ne. Kuopos valdyba 
rezoliuciją, nesi-

Susirinkusieji, sakė, ap- 
[svarstys ir pasiųs į nurodytas 

____ Visi nariai buvo pa-

kus, bet žmonių susirinko vi
dutiniškai. Buvo trys kalbėto
jai.

Pirmas kalbėjo drg. Susniu-! Aišku
kas, iš Clevelando. Tai jaunas nugniaužė.----- .J r- v nugmauze rezoliuciją, j

'skaitos iš atsibuvusio parengi-į vaikinas ir dar sako, kad tik klausdama net didžiumos
mo Newarke 3-čią dieną vasa- antru kartu kalbėjęs. Iš jo ne
rio.

. _ . rių. Broliai darbininkai,
Pasirodo, kad minėtasis tik kad bus prakalbininkas, bet yra blogas pasielgimas.

na- 
tai 

Jūs 
rei- 
na- 
ve-

žįstamus-draugus atsivesti, nes 
šiame parengime, įstojantiems 
į mūsų kuopą, bus duodamos 
ALDLD išleistos knygos dova
nai—dykai. Knygos yra svar
bios ir didelės. Pavyzdžiui: 
“Darbininkų Sveikata,” ver
tės $3, kiekvienam įstojančiam 
į kuopą ir užsimokančiam $1.50 
duoklių į metus, bus duodama 
dovanų. Taigi, naudokitės pro
ga. Įstokite į apšvietos organi
zaciją. Už $1.50 į metus gausite 
žurnalą “šviesą” ir visas kitas 
ALDLD išleidžiamas knygas— 
na, o įstojant šiame susirinkime 
dar ir didelę dovaną.

Kuopos Koresp.

Telefonas: Evergreen 7-7770

PAUL GUSTAS
LIETUVIS GRABORIUS

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

Veltai Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šer- 
męnims, vestuvėms, krikšty
noms ir kitokioms parems

Saukite dieną ar naktj
423 Metropolitan Avė.

Brooklyn, N« Y.

lietinių Kolomjcl, bet musą | parengimas visapusiskai yra jp dabar jau geras kalbėtojas. >net patys savo svarbiausius 
1° yra iik? Jis yra buvęs delegatu Wash-lka]us ignoruojate. Eiliniai 

Todėl valdy-1 ingtono kongrese už Bedarbės | rjaj, pagalvokite, į kur jus 
'ū Sociales Apdraudos Bilių. i da bagočinis ir gegužinis fa- 

Tie? iv Volhnin onin Qneioln on- I x:__

143 kuopa gerai veikia, i pasisekęs ir nuo jo yra likę Jįs yra buvęs delegatu Wash-} 
Draugai jau gavo 1 naują pelno virš $60. ' 
narį. Jų’ kuopa paaukavo ;ba nutarė paaukauti 10 dol. 
“Daily Workeriui” $5, Atei- Aido Chorui už suvaidinimą 

; veikalo 
“Tamyla”. Tai, žinoma, ma-1 

ižą auka, kadangi choras turė
jo daug triūso susimokinime 
šio veikalo; taipgi jie turėjo, 

' apart samdomų drapanų, dar 
ir patys siūtis specialiai tam 
veikalui kostiumus.

Todėl mūsų apskritys turė
tų nors ateityj dar svetingiau teresuoti 
su choru pasielgti, negu kad j mais. 
dabar pasielgė. | Antras, taipgi pradinis kal-

■ Buvo plačiai kalbama apie j bėtojas, drg. Nemura, jau turi 
padidinimą skaičiaus kuopų gerą patyrimą. Jis davė rapor- 
šiame apskrityje, 
matoma, jog padidinimui skai- drauda ir nurodinėjo, kaip ei- 
čiaus kuopų dirva yra. Gal na kova tarp darbininkų ir ka-' . z
būt mūsų veikimas buvo kiek pitalistų už tą taip reikalingą inm V a en ouų 
apsnūdęs, todėl dabar valdy- apdraudą, kurios jau yra bi- ‘ 
ba tvirtai ir sutartinai nusita- liūs įneštas į šalies kongresą ir 

ney orderį” UŽ $3, tai bus rė darbo rytojui neatidėlioti, vadinasi HR 2827.
Kur tik numatoma proga ir Vyriausias kalbėtojas buvo 
galimybė, valdyba nutarė siųs- drg. Abekas, iš Chicagos. Jis 
ti draugus ir organizuoti nau- labai aiškiai išdėstė kylančio miestas, bet jeigu reikėtų surą- 
jas kuopas. Sprendžiant su-‘fašizmo pavojų darbininkų 
lig jau gyvuojamų kaip kur klasei. Aiškino, kokiose aplin- v v r ______
mažuose miesteliuose kuopų, kybėse ir iš kur kyla ta baisi kystes, žmogžudystes, 
tad dar galima sutverti naujas fašizmo epidemija, taipgi aiš- rystes, tai vargu sutilptų į to- 
kuopas suaugusių bei jaunūo- kiai nurodė, kad mes turime ir kią knygą, kaip “Webster Dic- 
liu : Freeholde, Bayonnėj,,kovoti prieš tą fašizmo šmėk- tionary.” O tų visų blogybių, 
(jaunuolių, suaugusių jau yra ilą. Kalbėtojas nurodė ir bū- aukos tai nėra kokį išsigimė- 
stipri kuopa), Jersey City, Į dus;—kaip reikia kovoti prieš liai. Dar tik keli metai atgal 

’ White Plains ir kitur, žinoma, fašizmą zir jo gimdytoją —ka- buvo gana geri žmonės: smagūs 
tas darbas priklausys daugiau-, pitalizmo tvarką, 
šiai nuo ten gyvenančių drau
gų. ir todėl mūsų apskritys 
ragina iš anksto draugus ir 
drauges būti prisiruošusiais 
šiam svarbiam darbui ir koo
peruoti su apskričiu bei jo pa- privatišką nuosavybę, atimda- 
sibrėžtais planais. ' mi paskutinį duonos kąsnį iš

Taino-i buvo plačiai svarsty-'tų darbininkų, kurie sukrovė 
ta delei naakstinimo gyves- 
niam veikimui kai kurias jau
nuoli)? kuopas, k. a. Newarko 
ir Elizabetho. Kadangi ju 
veikimas šiuo tarpu pusėtinai 
tykus kaip organizaciniam 
darbe taip ir sporte.

Jaunuolė StaSiuliutė (iš Eli
zabetho) nusiskundė, kad Eli
zabetho jaunuoliai retai laiko 
susirinkimus. Tai, žinoma, ne-,___ , __  ______ -_____
pagirtinas dalykas, bet jau ap- kiai įrodė, kaip visas fašistinis 
skričiui kontroliuoti narių lan- buržuazijos amaras grupuoja- 

susirinkimų bei si, kad kaip nors atmušti dar
bininkų reikalavimus, kad jie 
galėtų pertekliuje gyyenti, o 
jūs, darbininkai, žūkite badu.

Pavyzdin, kunigas Coughlin 
vardan krikščioniškos meilės, 
pakaustytas kapitalistų auksu, 
kalbėdamas per radio visaip 
“blofina” darbininkus ir šau
kia, kad reikia išnaikinti ko
munistus. Net jis pats žada su 
ginklu prisidėti prie teroro. 
Mat, visiems parazitams baisu, 
kad komunistai vadovauja ko
vą už tikrą darbininkam, be-

Wilkes Barre, Pa
čia

Daily Workeriui”
viu Gynimo Komitetui $5, ir pereitame parengime

• i —• ■ • • “Tovitrlo” Toi 'Jinr$5 pasimokė j o savo metinių 
duoklių į Tarptautinį Dar
bininkų Apsigynimą. Pini
gai gauta nuo drg. K. Ro- 
mikaičio mūsų centre ir 
perduoti kam skiriami.
Draugų Balsas apie ALDLD

Iš Kokadjo, Me., į mūsų 
organizaciją stojo pavieniu 
drg. W. J. Martin. Jis se
kamo turiniu laiškutį pri
siuntė:
Mielas Drauge:

Širdingai ačiū už laišką 
ir paaiškinimą apie organi
zaciją. Siunčiu tamstai “mo-1 ■V VZ • 1
mokestis už 1934 ir 1935 
metus i ALDLD. Jeigu duo
date “Šviesą” nariams, ku
rie moka už 1934 metus, tai 
meldžiu prisiųsti nuo pirmo 
numerio.

Draugiškai, * 
W. J. Martin.

Iš Argentinos mes gavo
me sekamo turinio laišką: 
Gerb. Draugai:—

Čionai prisiunčiu $1 už 
žurnalą “Šviesą”, kurį pra
šau siuntinėti žemiau pa
duotu antrašu.

Be to prašyčiau draugų, 
jeigu būtų galima, prisiųsti 
man “Šviesos” No. 1, 1934, 
nes dar nesu ii matęs, o an
tra, jis reikalingas del su
darymo komplekto.

. Su geriausiais linkėjimais 
jūsų darbe,

Petras Aržuolas.
“šviesa” No. 1, 1935 Metų 

“Šviesos” No. 1, 1935 me
tų, jau už dienos kitos bus 
nariams išsiuntinėtas. Jame 
telpa labai gera apysaka 
“Duona Mūsų Visų Dienų.” 
Ją verte garsus literatas— 
drg. Džugas. Taipgi šiame 
numeryje telpa visa eilė ki
tų labai gerų raštų, jų tarpe 
raštas apie stalinizmą, su 
kuriuo susipažinti mums la
bai reikalinga.

Visų draugų pareiga skai
tyti, studijuoti “Šviesos” lei
dinį. Eidami naujų narių 
kalbinimui į organizaciją, 
visados pasiimkite “Šviesos” 
ir mūsų knygų.

Jis ir kalbėjo apie socialę ap
draudą — jos tikslus ir jau
nimo pareigas šiame reikale. 
Kvietė jaunimą organizuotis ir 
kartu su savo tėvais ir visa 
darbininkų klase kovoti už so
cialę apdraudą ir laimingesnį 
rytojų. Gaila, kad jaunimo ne
daug buvo, bet buvusieji buvo 
entuziastiškai sužavėti ir užin- 

k ai b etoj o nurody-

sizmas.

Darbininkų Draugijos
Lietuvių Darbininkų Susivie

nijimo 9 kuopa ir Augščiau- 
sios Prieglaudos Lietuvių Ame
rikoje 24'kuopa laikė savo su
sirinkimus 3 d. vasario ir pri
ėmė po; dvi ^rezoliucijas už 
Bedarbės ir Social ės Apdrau- 
dos Bilių H. R. 2827. LDS 9 
kuopa vėl vienu pariu likos di
desnė, o gal ir trimis, neš du 
pasižadėjo tuojaus po susirin-

Lolo De La Torriente, narys : 
Kubos Komunistų Partijos Cen- j 
tro Komiteto, kalbės Wilkes

Valdybai tą iš Kongreso už Socialų Ap-i^mo išpildyti aplikacijas ir at-
i likti kitus formalumus.
124 kuopos visi nariai

Vyriausias kalbėtojas buvo

APLA
gavo 

dova-

Vagystes
Youngstown, su apie 200.000 

gyventoju, tai nėra didelis

šyti į knygą tik vienų metu 
vagystes, kriminalystes, žuli- 

, gemble-

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

JONAS STOKEŠ
Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

kitokių

512

DIDELIS NUPIGINIMAS
Dviejų dolerių vertes knygq

Patarimai Vyrams
Apie Lyties Dalykus
Dabar gausite už $1.25

Tai ta paskilbusi D-ro R^hin"«no , 
knyga, kurią D-ras Kaškiaučius 

pakartotinai liepia skaityti.
Pirkite ją dabar, nes už mėnesio ,, 

vėl bus pilna kaina.
Reikalavimus su $1.25 

adresuokit:
J. BARKUS 

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

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 
randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 

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

DETROIT, MICH.8701 JOS CAMPA U AVĖ

Tuojau Isigykif Šias Knygas
Krikščionybė ar Komunizmas?

32 PUSLAPIŲ, KAINA . 5 CENTAI

PARAŠĖ A. BIMBA

Du keliai, kuriuo iš jų turi eiti darbo žmonės?
Kunigas S. Kneižis parašė paskaita, kur nurodoma 

nelygybė ir skriaudos darbo žmonių. Iš skriaudų pasi- 
liuosavimui jis siūlo krikščionybę.

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

klasė pasiliuosuos iš kapitalistinės priespaudos.
Kurie reikalausite per paštą prisiųsti po vieną knygelę, 
malonėkite kartu su reikalavimu atsiųsti 6c. vertes 

štampų, nes kainuoja persiuntimas.
Literatūros platintojams, kurie ims nemažiau

10 kopijų, kaina 3 c. už kopiją.

*

Darbininkę Kalendorius
IŠLEIDO DIENRAŠTIS “VILNIS” 

136 puslapių, kaina 25c.
Knyga labai turininga moksliniais straipsniais, informacijomis 

ir statistikomis.

NaujasKaras
Parašė V. ANDRULIS, 28 puslapių, kaina 5c.

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

vaikinai ir mergaitės, šiandie-
Drg. Abekas, kalbėdamas a- ną visai kitaip.

pie socialę apdraudą labai aiš-Į
kiai skaitlinėmis įrodė, kokius
milžiniškus pelnus saujalė 
plutokratų susikrauna į savo

tuos pelnus. Imant atydon to
kias skaitlines, kalbėtojas sa
kė, lengvai būtų galima įvesti 
bedarbės ir socialę apdraudą 
tokią,- kokios reikalauja bilius 
HR 2827, tai yra, paėmus iš 

kapitalistų sukuoptų pelnų, ir 
tai dar jiems liktų gana dide
lis kalnas priplėštų gerybių iš 
darbininkų triūso, žodžiu sa
kant, visi trys kalbėtojai aiš-

kymasis ant 
laikymas retai susirinkimų, tai 
nebūtų paranku.

Delei kokių nors trūkumų 
jaunuolių kuopose, turėtų vie
tiniai, suaugusių kųopų drau
gai, pagelbėti visame kame, 
bei paraginti juos pačius prie 
stropesnio darbo.

Taipgi apskričio valdyba 
nusitarė turėti vasarinį paren- 
gimą-išvažiavima New Jersey, 
drg. Vaičionio ūkėje, Cramfor- 
de. Diena nenustatyta, bet 
yra draugų mintis, kad gavus

; Pavyzdin, visai nesenai kele
tas dar jaunu vaikinu išplėšė 
pieno kompanijos sandėlį ir iš
nešė net visą toną sviesto. To
nas sviesto, tai nemažas punde
lis. Na, o vagišiai—visai atro
do, kad negalėtų tokio darbo 
atlikti, kaip sakiau, visi buvo 
geri vaikinai. Tarp jų yra vie
nas, kuris globoja savo mažus 
broliukus ir sesutes. Motina mi
rus, o nelaimingas tėvas bepro
tnamy. Ir šiaip visi bedarbiai, 
jau keli metai stumdosi ant 
gatvių kąmpų.

Dabar tie nelaimingi jaunuo
liai turės skaudžia; “pakutavo- 
ti,” o tėvams skaudus Širdies 
sudraskymas. Taigi, kas kal
tas už šių jaunuolių likimą? 
Aišku, kad gyvenimo sąlygos, 
kurias nustato saujelė parazitų. 
Jeigu mes turėtume tinkantį 
socialę apdraudą, laike bedar
bės ar senatvės, tai nereikėtų 
vogti ir žulikystėmis užsiimdi- 
nėti. Bet mes turime žinoti, 
kad ši kapitalizmo tvarka ne
gali gyvuoti be vagysčių ir žu- 
likysčių. žmonijos tamsumas ir 
nupuolimas, tai šios tvarkos uo
la ir stiprybė. Prieš tokią tvar
ką reikia kovoti.

Saulėtekis.

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

turi žlukti? Kaip įvyks Komunizmas?
JĄ PARAŠĖ J. OLGINAS—VERTĖ LAISVIETIS

TUOJAU SIŲSKITE UŽSAKYMUS:

“Laisvė,” 427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.



BARČEKIAI

proga, gauti • barče-

MONTELLO, MASS.

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

f

svarbias 
vasario,

skelbia, kad Tra
su didžiuma mai
ta daro, kad tik 
darbininkai eitų

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

RTV,

Savininkas

AVENUE,

$5. Trečias, tai pri- 
Proletarų Meno Są- 

$5, kaipo metine

“History” nuo viršelio iki vir
šelio.

Duodamos 
kuriamos liaudies 
ištroškusiai prpgre- 
darbininkai skaito, 
darbininkiškas kny-

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

susirinkę apie 
tūkstančiai žmonių, 
district prezidentas, 
ir distr. sekr., Shus-

GREAT NECK, N. Y.
ALDLD 72 kp. mėnesinis susirinki

mas įvyks pirmadienį, 18 d. vasario, 
8 vai. vakaru, M. and H. Sabenko 
svetainėje, 91 Steamboat Rd. Visi 
nariai'malonėkite dalyvaut laiku, nes

i turim daug svarbių dalykų apsvars- 
j t y t. Taipgi atsiveskite naujų narių 
prirašyt.

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-

i simus, apie Socialės Bedarbių Ap- 
draudos bilių ir apie Lietuvių Visuo- 

i visus 
ir ) išgirsti 

du geriausius kalbėtojus.
(37-38)

svarbias 
vasario, 

16th 
vai. 
d r g.
Jie

lietuvių Liaudies 'Namas.
Šekr. J. J. Potienė.

(38-39) Suvažiavimą. Kviečiam 
skaitlingai atsilankyti 
suos

Visi 
kyti 
pasidabinti savo plaukus ar veidą.

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

nuo 
nuo 

Sekmadieniais
84 Union

BROOKLYN. N. Y

Nežiūrint to, re-

Woodbury, Conn.

K. DEGUTIS, 

100 UNION
Brooklyn, N. Y.

Sekr., V. A.
(38-39)

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

LINDEN, N. J.
ALDLD 165 kp. rengia 

(prakalbas sekmadienį, 17 d. 
j 2 vai. po pietų, Welcome Hall, West
Į 16th St., kampas Winans Ave. Kal
bės drg. J. Siurba ir S. Sasnauskienė. 
Bus kalbama apie svarbius bėgančius 
dienos klausimus, apie Socialę Ap- 
draudą bedarbiams ir seniems. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
išgirst šiuos du gerus kalbėtojus. 

* Kviečia Komisija.
(38-39)

“L.” Pik. Komisija.
(38-39)

iškd-
sakė, 
jokis
court

kad i lyj atsivestų mainierių, o jei

pasijuoksim taip, Jpsų ^nyg^os 
Ir tas 
masės

Paterson, N. J

i

Juozas.

Nanticoke, Pa

RMR

fe

i
I

turim sukelt 
ir suorganizuot 
d a r b i n inkus, 
pardavinėt lai-

pagerino.”
Draugai darbininkai, atmes- 

ir Alvinų 
planus darbinin- 

Stokime

HARTFORD, CONN.
B.D.O.K. organizacija rengia dide

lį balių šeštadienį, 16 d. vasario 
(Feb.), 57 Park St. Kviečiam visus j 
skaitlingai dalyvaut, nes apart šokių j
bus ir kiti pamarginimai, turėsim įvyks šeštadienį, 16 d. vasario, 7:30 
gardžių užkandžių, ir gėrimų; šo
kiams grieš gera orkestrą visokius 
šokius. Įžanga tik 25 centai.

Kviečia Komisija.
(38-39)

Ketvirtas Puslapis Ketvirtad., Vasarip 14,1935

met vis tiek tikslo nebeatsieksi. 
Tad streiko atšaukimas, nelai
mėjus, nesanti jokia streiko 
pardavystė. Tai tik pasitarna- 
vimas darbininkams, o ne par
davystė. (Tai šitaip demagogiš
kai tas ponas gynė savo sėbrų 
ir savo pardavikiškus darbus.)

“Streikai” esą “nelaimimi 
todėl, kad prie jų nėra tinka
mai prisirengiama; tūli karšta
košiai pradeda šaukt už streiką, 
tai lyderiai ir turi skelbt strei
ką” (suprask, jei lyderiai ne
skelbs streiko, tai tie karštako
šiai apskelbs per jų galvas 
streiką).

Čia ponas Shwaitzeris eilinius 
išvadino neprotaujan- 

karštakošiais. Ir vot,

Vasario 9 d. įvyko American 
Federation of Silk Workers 11 
skyriaus Plain Goods Division 
industrinis susirinkimas, su 
tikslu išdiskusuot klausimą, 
kaip sustabdyt algų kirtimą šil
ko industrijoj, ir kaip prisi
rengti prie ateinančių kovų už 
pakėlimą algų darbininkams 
šilko pramonėj. Taipgi išklau
syt raporto iš buvusios konfe
rencijos, Allentown, Pa., trijų 
“steitų” šilko pramonės darbi
ninkų.

Birmutinis platų raportą davė narius 
d. L. Valgo, atžymėdamas, kad čiais 
konferencijos delegatai, atsto- girdi, jei norime ateityje strei- 
vaudami darbininkų sentimentą, kus laimėt, tai 
pasisakė už tuojautinį greitą 
veikimą delei sustabdymo algų 
kapojimo šilko pramonės darbi
ninkams, ir už prisirengimą 
prie nacionalio veikimo delei al
gų pakėlimo. Taipgi atžymėjo, j 
kad neturim, pasitikėt jokiem 
“vaining boardam,” kuris siun
tinėja inžinierius delei neva iš
tyrimo 'šilko pramonės ir tik 
tada kalbėt apie darbininkams 
algų pakėlimą. Taipgi prane
šė, kad 17 d. vasario yra šau
kiama panaši konferencija šil
ko pramonės darbininkų ir 
Naujojoje Anglijoje, Rhode 
Island. Ant vietos pasiūlė, kad i 
Patersone būtų išrinktas stra
tegijos komitetas iš 15 narių, 
kuris išdirbs planus delei sus
tabdymo algų kirtimo Patersono 
šilfco darbininkams ir įteiks 
bosam, kurie bando algas kirst.

Antras delegatas, J. Brooks, 
pareiškė, kad jis pilnai sutin
ka su L. Valgos raportu, tik 
dapildė kai kurias dalis L. V. 
raporto ir pareiškė kad:“Peklon 
su ‘vaining boardo’ inžinierių 
tyrinėjimais. Mes ir patys dar
bininkai žinom savo sąlygas, , 
kuomet mes darbe ant tiek nu- 
sikamuojam ant keturių staklių, 
kad vargiai namo bepareinanti. 
Ir viskas, ką mes turim daryt, 
tai stot tuoj aus į kovą delei są- 
vo sąlygų pagerinimo be tų in
žinierių pagalbos, jei nenorim, p Alvin,

20,000 dolerių 
neorganizuotus 
Sukėlimui siūlė 
mėjimų tikietukus, kuriuos jau
centras padaręs. • 1

Tas sukėlimas $20,000 nėra 
siuntinėjimui organizatorių iri 
suorganizavimas neorganizuotų 
darbininkų niekas daugiau nė- 

ira, kaip tik kamoflažas.
čia Shwaitzerio fikcija tuo- 

jaus pasirodė, čia yra sudaryta 
konspiracija su valdžia, kad už- 
laikyt tuos “vaining boardo” in
žinierius ir davus keliolikai 
politikierių darbus. Kad tas tie
sa, štai ir faktas.

Shwaitzeris prie save atsive
žė valdžios agentą, kurį atre- 
komendavo, kaipo geležkeliečių 
unijos klerką, p. Alvin, ir dabar 
įeinantį į “vaining board,” per 
rekomendaciją p. Hillman, at- 
stovaut tekstiliečius, išdėstyt 
“vaining boardo” planus šiam 
susirinkimui. Bet eilinių narių 
buvo sutiktas su didele panie
ka, kaipo valdžios agentas.

Šis ponas norėjo pasirodyt 
labai “smart” ir pradėjo koliot 
eilinius narius, išvadindamas 
besmegeniais ir monkėm, už ne
norėjimą klausyt jo “spyčiaus.” 
Už tai per du syk buvo nušvilp
tas. Bet pamatęs, kad su ke
lionėm nieko nepeš, tai atsipra
šė ir tik tada galėjo kalbėti.

, valdžios agentas, 
“būt iki žemiausio laipsnio iš- Raibėjo kaip ir p. Shwaitzer ne- 

............. va “už planuotą prisirengimą, 
, už pagerinimą darbininkų bū- 
• vio” ir siūlė tą ‘vaining boardo’ 
inžinierių siuntinėjimą. Tie in
žinieriai nieko daugiau nereiš
kia, kaip tik tai^kaip Hitlerio 
Vokietijoj darbininkam būvį

pradėjo pikiętuot ir penkis 
pasiuntė į ligoninę.

Vasario 4 d. Anthracite 
unija iššaukė, visoj Glen Alden 
Co., narius į streiką, už žiaurų 
United Miners pasielgimą. Na, 
ir eina kova.

Kompanija, matydama, 
kad mainieriai laikosi tvirtai 
ir sulakė skebus nuo ėjimo į 
darbą, neturi ką daryti, tuoj 
su valdžios pagelba išdavė in- 
džionkšiną ir parsikvietė ka
zokus.

Bosai vaikščioja po stubas, 
kalbina darbininkus eit į dar
bą. Ir gavo kelis skebus; už
tikrino, kad bus apsaugoti. Bet 

[tiems - skebams neišėjo, kaip 
jiems pasakė. Tiesa, juos ka
zokai surankiojo, nuvedė į 
darbą ir parvedė. O pikietinin- 
kus mušė aršiau gyvulių, kaip 
mato juos ramiai stovinčius 
ant gatvės; mušė ne tik vyrus, 
bet ir moteris.
‘Tuomi žiauriu pasielgimu 

dar daugiau suerzino mainie- 
rius. Ir ką jie sumanė? Nak
ties laike, paima pienines bon- 
kas, pripila auto, aliejaus, ir 
šveičia pro langus, o tuo alie
jum sugadina ne tik langus 
bet ir “furniture” (rakandus). 
Kitą dieną jau tie skebai neina 
į darbą, kad ir kazokai juos 
vadina.

Truesdale kasykloj viso dir
bo apie trys tūkstančiai dar
bininkų, bet iš Hanover mies
telio skebų, 8 dieną vasario, 
gavo apie 50, o vas. 9 d. jau 
tik 17. Matot, kaip jiems se
kasi, visai prastai!

Per radio 
esdale dirba 
nierių. Jie 
kitų mainų 
dirbti.

Dar niekad nebuvo tokių 
žiaurių kazokų, kaip dabar. 
Tai pasiutę žvėrys: muša, kas 
jiems po kojų pasipainioja, 
vyrus, moteris, vaikus, sykiu 
daužo ir langus privatiškose 
stubose, jeigu tik pamato, kad 
pikietninkas ten įbėgo.

Būrys motęrų nuėjo pas ma-1 atlyginimo (dirba liuosnoriai) 
jorą, taktas ponas gardžiai' įr mūsų knygynas neturi įplau- 
nusijuokė ir pasakė joms:Įkų, yra subudaVotas išimtinai 
“Jūs vietos lovoj anksti ryte, | dovanomis autorių, knygų lei- 
o ne ant gatvės.” Na ir gauk dejų ir draugų, 
rodą. Bet ateis laikas, kada 
mes iš tų ponų (majorų ir 
džiožių) 
kaip jie iš mūs dabar, 
tuoj aus įvyktų, jeigu 
suprastų tikrą vienybę.

Kaip kazokai veda skebus iš. 
mainų apie 4 vai., 1

Kaip Mokinasi ir Skaito Knygas Pietinių 
J Valstijų Darbininkai

Sunkios ir vargingos yra są
lygos darbininkų ir valstiečių 
Amerikos pietinėse valstijose. 
Apart baisaus išnaudojimo, to
se''valstijose siaučia daug aš
tresnė ir žiauresnė reakcija ir 
persekiojimas, negu šiaurinėse 
valstijose.
voliucinis judėjimas laužo pir
muosius ledus ir pietuose. Ala- 
bamoj, Tennessee, Kentucky, 
Texas ir kitose valstijose Ko
munistų Partija jau turi už
mezgus ryšius su darbo žmo
nėmis. Steigiasi visokios ki
tos progresVviškos organizaci
jos ir įstaigos. Organizuojasi 
negrai valstiečiai.
pamokos, 
mokyklos, 
syviškesni 
studijuoja 
gas.

Drg. A. Bimba gavo seka
mą laišką, anglų kalba rašytą, 
iš Tennessee valstijos, šis laiš
kas pasako labai daug apie tą 
pirmyn besiveržiantį revoliuci
nį judėjimą. Laiškas ištisai 
skamba:

Highlander Folk School, 
Monteagle, Tenn. .
Vasario 6, 1935.

Anthony Bimba, 
Brooklyn, N. Y.

Mano brangus, Bimba:
Highlander Folk School 

knygynas taip norėtų gauti ko
pijas jūsų knygų “Molly Ma
guires” ir “History of the 
American Working Class”, kad 
tuo reikalu kreipiasi prie jūsų 
tiesioginiai.

Jūs veikiausia esate susipa
žinę su mūsų darbu, kaipo 
darbininkų mokyklos, kurios 
politika yra revoliucinė ir ku
rią lanko darbininkai iš strei
ko apimtų sričių Pietuose. Mo
kyklos štabas negauna jokio

8th St. yra šaukiamas platus susi-, vai. vakare, Draugijų svetainėje, 
rinkimas, kuriame turėtų dalyvaut; 4097 Porter St. Visi nariai ir narės 
atstovai iš visų organizacijų. Susi- ' dalyvaukite, nes turim daug svarbių 
rinkimo užduotis bus: pašalint visus ; dalykų apsvarstyti 
nedateklius to didžiojo parengimo I nėra padavę savo 
programoj. Bus nustatyta, kokios ir 
kiek dovanų duot. Pageidaujama, kad 
negalinti dalyvaut, nors raštiškai 
praneštut ar rekomenduotut pageri- 

. .. inimus, adresuojant: A. Ramon, 706
Gal būt, kad turite kopijų ję, 5th, Philadelphia, Pa.

savo knygų, kurias galėtumėte 
mums paaukauti. Augantis te
roras ir suvaržymas žodžio iri 
spaudos laisvės padaro gali
mu, kad neužilgo tokias kny
gas, kaip jūsų, galima bus 
gauti tik tokiuose knygynuose, 
kurie nėra valdžios kaštais už
laikomi. . . Tai ištikrųjų mums 
mesta kovos pirštinė.

Su geriausiais linkėjimais1 
jums,

J ūsų
Hilda L. Hulbert, knygė.

Iš Buvusio LDS 126 Kuopos 
Susirinkimo

Susirinkimas įvyko 3 d. va
sario (Feb.). Nors narių ne
daug atsilankė, bet pagal kuo
pos didumą, esant tik 14 na
rių, tarimai pravesti geri. Pir
mas, nutarta paaukot iš kp. iž
do $5 Lietuvos politiniam kali
niam, A. Goodwin aukavo 25 
centus, viso $5.25. Antras, 
Tarptautiniam Darbininkų Ap
sigynimui 
sidėt prie 
jungos su 
duokle.

Apie PMS buvo daugiau kal
bėta. Mums atrodo, kad me
nas yra labai svarbu darbinin
kų judėjime. Per Meno Sąjun
gą galima sutraukt daugiau 
jaunimo į darbininkišką judėji
mą. Del to mes ir prisidėjom 
prie Proletarų Mėlio Sąjungos.

Mūs nuomonė, kad visos kuo
pos bei organizacijos remtų 
Proletarų Meno Sąjungą.

126 kp. sekr., W. Dūda.

riui. Visi būkite.

,taipgi kurie dar 
antrašų sekreto-

Sekr. M. G. 
(37-38)

PARENGIMAM

Vertčs 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertas 
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

naudojami. Tų inžinierių tiks- 
į las yra palaikyt mus kuo di-'

tižiausioj priespaudoj.
Raportus susirinkimas užgy- 

re vienbalsiai. Ir paliko buvu
sį derybų komitetą veikti, kai
po strategijos komitetą. Taipgi

į paliko tuos pačius delegatus, I “pagerint”. O mes gerai žinom, 
L. Valgo ir J. Brooks, dalyvaut kaip Hitleris darbininkam būvį 
New England konferencijoj.

Tapo nutarta šaukt susirinki
mą 23 d. vasario “plain goods” kime Shwaitzeriu 
department© visų amatų, darbi- hitleriškus 
ninku. Ir kad visi unijistai da- kams būvį “pagerint, 
lyvautų ateinančiam susirinki- į kovą patys, imkime situaciją 
Tme, nes veikiausia Patersone į savo rankąs. Nes jokie in- 
tuo laiku jau bus streikas. I žinieriai mūsų būvio nepagerins.

Toliaus kalbėjo šios unijos Mes nugalėjom per kovą Kel- 
generalis sekretorius-iždinirikas' lerį ir jo pakalikus, išrinkda- 
Shwaitzer. Jis nieko naujo ne- mi eilinių narių Pildantį Komi- 
pasakė, neigi ragino darbiniu- tetą į “plain goods” departmen
ts stot į kovą delei sustabdy- tą. Dabar išrinkime ir genera- 
mo algų kirtimo. Tik giedojo |lį manadžerių iš eilinių narių, 
seną Amerikos Federacijos va-*S. Filian, ir organizatorių L. 
dų nudėvėtą “modlitvą,” kad j Valgo, Troy, Hija. , 
“NRA pakėlė darbininkams al
gas ir sumažino valandas, 
aiškiai buvo suprantama iš jo 
kalbos tono, kad jūs, darbinin
kai, nesirengkite į kovą, nes 
tam nėra reikalo, nes ir be ko
vos Roosevelto NRA pagerins 
jūsų sąlygas. Tą eiliniai nariai 
aiškiai suprato, už tai pono an
trašu pasiuntė atatinkamų kom
plimentų. Tai susigriebęs iš
stūmė nenorom, kad ir: “Mūsų 
unija prisidėjo prie algų pakė
limo ir valandų sutrumpinimo.”

Paskiaus ponas Shwaitzeris 
f šitokiu būdu teisino reformisti- 

nių unijų vadus. Girdi, kiti 
kaltiną unijų vadus už parda
vimą streikų, ir, vot, toks kai-' 
tinimas esąs “niekuom nepa
matuotas.” Unijų vadai esą

■ 90 nuo$. teisingi, jie dirbą są- 
. J žiniškai'ir streikų niekur nepar-

( duodą, tik apgalvotai streiką 
į atšaukią, kuomet pamatą, kad
9 atreikaš vis tiek nebegalimas 
į bus laimėt. Tai kam tuo-

|
t į
į

Balsavimai įvyks 16 d. vasa- 
Kas rio. Visi būtinai žinokite, už 

ką balsuot. Šiuos© balsavimuo
se reikia balsuot už du sleitu, 
nes yra ant dviejų įstaigų rin
kimai, tad bus ir dveji balotai. 
Todėl užbalsavę už generalį 
manadžerių, S. Filian, ant vie
no baloto, ant antro baloto bal
suokite už keturis organizato
rius, L. Valgo, Troy, Hija ir J. 
Antony.

Ir vėl strekai. Dar niekad 
nebuvo girdėta tiek streikų 
šioj apielinkėj, kaip dabar.

Streikai pasikartoja tankiai, 
ir užsibaigia be jokių laimėji
mų. Pabaigoj sausio mėnesio 
United Miners, South Wilkes 
Barre kasykloj, atsisakė dirbti 

znet be^argint darbininkus, kuo-1sykiu su Anthracite Miners,

Mes turime tik vieną kopi- 
1 “History of 

’ the American Working Class”, 
kuri yra nuolatos naudojama. 
Ją naudoja, kaipo rankvedį, 
Zilla Hawes savo kursui apie 

mainų apie 4 vai., tuom lai-l darbininkų istoiiją. Panelė 
ku iš mokyklos vaikai paleisti Hawes taip pat norėtų panau- 
eit namo, tai visas pulkas vai
kų, prie tam moterys, vyrai, 
visi šaukia juos skebais, juod-i 
Varniais ir “chain gang”. _ 
skebai akių nepakelia iš sar
matos, bet vistiek bando eit į 
darbą, pataikaut bosams. Ęet j 
tie skeba! nudegs nagus, bosai j 
jų ilgai neglostys, bet jiems 
skūrą lups daugiau, negu ki
tam, nes bosai žinos, kad ske- 
bas nemoka priešintis.

Vasario 8 d. nauja unija su
šaukė masinį mitingą Nanti
coke. Buvo 

I aštuoni 
Kalbėjo 
Moleski, 
ter.

Labai gerai kalbėjo Shuster. 
Jis sakė: “Dabar paskutinis 
mūšis, mainieriai turi kovot, o 
nelaukt, kad jiems kitas 
votų, nes to nebus.” Jis 
jam burnos neuždarys 
indžionkšin nei “County 
judge.” Taipgi pasakė, 
kaip komp. nori daugiau apg- ne1, tai ir juos (skebus) išvys, 
lies nuo randondvario (Tru-'nes komp.'eina į skolą. “Well 
esdale), tai paleidžia į darbą sure”, skebaūti subėgo dau- 
tris shiftus. Tai taip ir mai- giausia kompanični, o jie ang- 
nieriai turi dirbti: jei skebų lies nekerta, na, i 
nepagaus anksti rytą, laukt 
jų vakare; jei dar nepagaus, 
tai juos pagaut lovoj ir strei
kas turi'būt laimėtas.

Visiems patiko jo kalba, bet 
klausimas yra, ar vadovai lai
kysis, kaip jie kalba, nors jie 
ir sako, kad jiems neuždarys 
burnos County Judge. -

Mainieriai, norit išlošt Šitą 
streiką, turit laikytis tvirtai, ir 
netikėkit perdaug vadams. Su

doti jūsų knygą “Molly Ma
guires”. Męs pradedam steig- 

’ ti mūsų knygyno skyrius dirb- 
q tuvių distriktuose (jau turime 

knygų penkiose vietose). Va
kar nugabenome daug knygų į 
Rossville, iš kur knygos pa
sieks Richmondo darbininkus, 
kurie gyvena valdžios užlaiko
muose bedarbių namuose. Jūs 
matote, kad jūsų knygos per 
mus pasiektų darbininkus dau
gelyje vietų. Viena iš sufre- 
muotų komunisčių iš Atlantos 
miesto, kuri dabar randasi pa
leista po kaucija ir laukia tei
smo, gyvena čia ir skaito jūsų

kit sargyboj savo reikalų ir sa
vo vadų, nes kompanija labai 
greit gali jiems burnas uždaryt 
pinigais, ir tada “finish biz
nis”. Ne ęykį jau taip su va
dais būna.

Subatoj bosai instruktavo 
skebus, kad daugiau panedė-

ir žiūrėkit, 
kaip komp’ subankrutuos.

Negražiausia pasirodė skebų 
rolėj, tai tūlų lietuvių katali
kų sūnai ir žentai. Ir visi dar 
yra pasiturinti, bet kaip tik 
matė, kad gal dirbti po polici
jos priežiūra, taip jie pirmiau
sia ir pradėjo skėbauti.

Turiu pasakyti, kad yra ir 
gerų kovotojų katalikų, bet 
mažai.

s. c.

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių Tarpt. Darbininkų Apsi

gynimo 9-tos kuopos susirinkimas 
įvyks pirmadienį, vasario 18 d. kaip 
7:30 vai. vakare. Naujoje vietoje, 701 
N. 8th St.

Draugai-draugės, malonėkite visi 
būti, nes turim labai svarbų klausi
mą, tai T.D.A. Distrikto metinis ba- 
zaras, prie kurio turim gerai prisi
rengti.

Taipgi gerai visi įsitėmykit, kad 
nuo 15 d. šio mėnesio, visos lietuvių 
organizacijos sykiu su d. rusais per
sikelia į naują vietą. Tai ant 8 ii’ 
Fairmount Ave. Ten, kur seniau bu
vo

PHILADELPHIA, PA.
ALDLD 149 kp. rengia didelį balių 

šeštadienį, 16 d. vasario, 8 vai. , va
kare, Girard Manor Hall, 911 W. 
Girard Ave. Turėsim gardžių užkan
džių ir gėrimų, šokiams grieš gera 
orkestrą lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius. Įžanga tik 35 centai. Kvie
čiam visus skaitlingai atsilankyti ir 
paremt darbininkišką organizaciją, 
tuom pat kartu praleisite linksmai 
vakarą su savo draugais.

Rengėjai.
(38-39)

PHILADELPHIĄ, PA.
Darbininkiškoms o r g a n i z acijom 

Phila. apielinkėse, “Laisvės” naudai 
piknįko surengimo reikale. Kadangi 
pastaruoju laiku darbininkų spaudos 
parėmimui šioj apielinkėje rengtuose 
piknikuose ėmė dalyvumą ir serijas 
platino apielinkės darbininkų organi
zacijos, “Laisvės” skaitytojai ir mūs 
simpatikai, tai mes manome, kad 
reikalinga ir juos kviesti į nustatymo 
pikniko sudėties susirinkimą. Tad 24 
d. vasario, 2 vai. po pietų, 701 N.

NEW HAVEN, CONN.
L.A. Draugystė rengia didelį teat

rą, 24 d. vasario, Lietuvių svetainė- i 
je, 243 Front St., 4 vai. po pietų. I 
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. Po lošimo bus šokiai prie ge
ros prkestros. Įžanga tik 35 centai.

‘Kviečia* Rengėjai.
(37-38)

Liet. Darb. Susiv. 67 kp. mėnesinis 
susirinkimas .įvyks ketvirtadienį, 14 
d. vasario, 7 vai. vakare, Liet. Tau
tiškam name. Visi nariai ateikite, 
nes yra daug svarbių reikalų ap
svarstyt.

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)

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.

“Laisvės” Administracija
427 Lorimęr Streęt 

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

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausy, Akiu ir Gerklės
OFISO VALANDOS: 

11 iki 1 
5 iki 7 
nuo 11
Avenue

dienomis 
vakarais 
iki 1
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, V alstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
Jeigu numiršta žmogus ir reikia lai- 

rvkyti šermenis, taip pat turi gauti iš po
licijos leidimą. Žinoma, į šermenis ne

isiančia žvalgybininko, nes numiręs apie 
revoliuciją nebekalba, bet už leidimą rei
kia užmokėti 10 litų, žodžiu, koks ne
bus susirinkimas, visados turi gaut leidi- 

t mą, arba pranešti policijai. Pagal Sme
tonos valdžios įstatymą, kaime negalima 
daugiau sueiti pas ūkininką be policijos 
4inios, kaip trim svetimiem žmonėm. Tik 
į bažnyčią tai gali eiti ir kiek nori be jo
kio leidimo. Eiti į karčiamą ir gerti val
stybinę (žinoma, kuo daugiau, tai ge
riau), taip pat galima be leidimo. To- 

' kioms gi šnipų organizacijoms, kurias pa
laiko fašistų valdžia, kaip šauliams, pa
vasarininkams, amžino ražančiaus, šv. 
sakramento, tai nereikia nei jokio leidi
mo, tik reikia pranešti policijai, kad ji 
žinotų, keno tas susirinkimas, bet už pra
nešimą policija nieko neima.

Griniaus valdžia buvo sumanius žemės 
reformą ir buvo patvarkius, kad buožė 
dąugiau žemės negali turėti kaip 80 hek- 

’ tarų. Ir buvo net kai kuriuos dvarus iš
parceliavusi. Bet fašistinė Smetonos val
džia tą “klaidą” taiso, nes vieniems dvar
poniams, kurių žemę buvo išparceliavę, 
apmoka pinigais už jų žemę, kitiems grą

žina žemę. Ir dabar jau buožė, dvarpo
nis ir spekuliantas gali turėti 150 ha. ir 
daugiau.

žemes Rūšiavimas
Geologijos mokslas rodo, kad žemės 

* paviršius arba jos derlingumas keičiasi, 
bet tas keitimasis traukiasi per ilgus 
šimtus tūkstančių ir milionus metų. Lie
tuvoje gi tie žemės istorijos periodai gan 
trumpi, tik po 4 ir 5 metus, nes per kož- 
nus 4 ir 5 metus žemė yra per rūšiuoja
ma. Perrūšiavimo žemės pasekmės to
kios: Kada atvažiuoja agronomas-rūšiuo- 
tojas pas turtingą buožę, ir buožė agro

nomui gerai užfundija valstybinės, mai
šytos su litais, tai buožės žemė nuprastė- 
ja: iš pirmos rūšies esti perkeliama į tre- 

'^čią ir ketvirtą rūšį. Tai ir mokesčiai es
ti už žemę sumažinami ant pusės, sykiais 

r ir daugiau, kaip ant pusės. Smulkiųjų 
^ūkininkų ir dešimtinirlfų per 4 metus že
mė “labai pasitaiso.” Mat, jie neturi iš 
ko rūšiuotojams užfundyti ir gatavais 
duoti... Mažieji ūkininkėliai, negalė
dami brangių mokesčių išsimokėti, ban

krutuoja ir parduoda savo sklypelius že
mės buožėms. Buožės ir spekuliantai, 
pirkdami nuo smulkiųjų žemę sako: jū- 

< sų žemė yra prasta, o valdžiai mokes
čiai dideli, todėl negalima už jūsų žemę 
brangiai mokėti. Ir nupirkta nuo smul
kiųjų ūkininkėlių žetnė pusdykiai. Ka- 

' da buožės žemę nuperka, tada žemė vėl 
nuprastėja, nes laike rūšiavimo vėl tą 
žemę pastato trečios ir ketvirtos rūšies, 
žodžiu, Lietuvoje žemė eina į dvarponių, 

-buožių ir spekuliantų rankas. O Smeto
nos valdžia kiek galėdama.. tam gelbsti. 

,, Fašistų valdžia ir storkakliai buožės pa
tys kasa sau duobes, į kurias juos užkas 
darbininkai, bežemiai ir smulkieji vals
tiečiai, vadovaujant Lietuvos Komunistų 
Partijai.

Bendrovė “Maistas”
Lietuvoje yra įsteigta bendrovė “.Mais

tas”, kuri superka iš ūkininkų kiaules 
(bekonus) ir kitus gyvulius. Taipgi yra 
kooperatyvės pieninės. Prie pieninių 
kooperatyvo priklauso tie ūkininkai, ku
rie turi daug pieno, buožės. Bet Lietu
voje nėra tokio dalyko, kame Smetonos

valdžia neremtų turčių darbininkų są
skaitom Kadangi šio didžiausio kapita
lizmo krizio laikais sviesto ir bekonų kai-, 
na užrubežyj labai nukrito, tai, kad pa
laikyti augštas kainas ant sviesto ir 
kiaulių (bekonų) čia ant vietos, ir kad 
galima būtų išvežti į užrubežį, Smeto
nos valdžia duoda subsidijas ant ekspor- 

’ tuoj amų maisto produktų. Taip, kad 
buožėm už sviestą ir meitėlius (bekonus) 
Lietuvoje brangiau užmoka, negu Vokie
tijoje ir Anglijoje parduodami gauna. 
Bet tie pinigai, kurie yra išmokami sub
sidijomis, yra suplėšti iš darbininkų ir 
valstiečių. Darbininkus dubeltavai aplu- 
pa, nes jiems brangiau reikia mokėti už 
tuos maisto produktus. Smetona, mo
kėdamas turčiams iš valstybės iždo vi
sokias subsidijas, nepamiršta ir savęs. 
Štai, kada Smetona susipyko su Valde
maru ir Valdemarą apgalėjo, tai buvo 
leista ir Lietuvos laikraščiams parašyti, 
kad Valdemaras turi ne mažiau kaip 
10,000,000 litų (dešimts milionų litų). 
O juk visiems yra žinoma, kad tas fašis
to šmotas atsigrūdo į Lietuvą pėsčias, 
basas,. su kelinių viena kiška kiaura, o 
kita skylėta. Smetona gi yra nepalygi
namai turtingesnis, bet savo pinigų Lie
tuvos bankuose nelaiko, bet Anglijoje ir 
kitose šalyse.

Smetona, nors save vadina Lietuvos 
tautos vadu, bet Smetonos visa dinastija 
savo tarpe vartoja lenkų kalbą. Paskui 
lietuvių tautos vadą seka ir visi Lietu
vos augšti viršininkai, nes į kokią tik 
augštesnę Lietuvos įstaigą neįeisi, jei
gu tik su juodais drabužiais apsivilkęs, 
visados užkalbina lenkiškai.

Nori Matyti Lietuvoje Amerikiečius
Lietuvos fašistai labai nori, kad Ame

rikos lietuviai aukotų jų visokiom įstai
gom pinigus ir kad važiuotų į Lietuvą 
praleisti ten pinigų. Bet jie Amerikos 
lietuviams atsimoka už tą ve kaip. Fa
šistų yra išleistas toks įstatymas: Jeigu 
Lietuvos pilietis pragyveno Amerikoje 
dešimtį metų ir Lietuvoje turėjo kokią 
nuosavybę, tai ant tos nuosavybės nu
stoja teisės. Ir kas tą nuosavybę valdė 
per tą 10 metų, tai tam ir palieka. Lie
tuvoje sako “užgyveno.” Bet yra daug 
atsitikimų tokių, kad sykiais iš Ameri
kos sugrįžta į Lietuvą nepragyvenęs 10 
metų, tai tada tas, kuris valdė jo nuosa
vybę, stengiasi kitonišku būdu užgyvent* 
ir prisisavint jo nuosavybę.’ Aš čia pri- 
vesiu vieną iš daugelio pavyzdžių, kaip 
ten yra daroma.

Draugas Peliksas Januška nekurį lai
ką gyveno Amerikoje. Vėliaus, nepra
gyvenęs Amerikoje 10 metų, sugrįžo į 
Lietuvą pas savo brolį K. Janušką, Co- 
ridzių kaimo, Kupiškio valsčiaus. Trum
pą laiką pagyvenęs pas brolį, paskiau 
Kupiškio miestelyj užsidėjo knygų ir ki
tų mažmožių krautuvėlę. Brolis, kuris 
gyveno ant ūkio, pasiūlė P. Januškai pa
sirašyti, kad nuo jo, tai yra, Kazimiero 
Januškos savo dalį atsiima ir daugiau 
prie ūkio nepriklauso. P. Januška savo 
broliui taip atsako: Žinai, broli, aš nuo 
jūs dalies nereikalausiu niekados. Bet 
kartais gyvenime gali prisieiti netekti 
sveikatos, darbo ir gali prieiti gyventi po 
atviru dangumi: kentėti alkį, šaltį ir tt. 
Todėl, jeigu man taip prisieitų, tai aš ga
lėsiu pasislėpti jūsų, broli, pastogėje nuo 
lietaus ir šaltų šiaurės vėjų. Bet, jei
gu duosiu parašą, tada jau man vartai 
uždaryti į savo neva tėvynę.

(Daugiau bus)

c;

j“Worqen’s Auxiliary,? viršinin
kai buvo priversti atidaryt nors 
mažą svetainėlę pačioj palubėj, 
kur galėjo sutilpt tik apie 600 
žmonių. O didžiosios Polish Al
liance svetainės neatidarė.

Susirinkime didžiuma buvo 
moterys ir jų apie keturios kal
bėjo. Josios ragino savo drau
ges stot į kovą sykiu su vyrais, 
kad laimėjus šį streiką. Kalbė
jo ir iš vyrų pusės: vienas kal
bėjo slaviškai, lietuviškai kal
bėjo J. Kazlauskas, angliškai— 
Shušter ir S. Nelson, vietinis 
K. P. organizatorius, kuris pa
sakė labai gerą prakalbą.

čionai tiek tų “state police” 
prigrūsta, kad jų visur pilna ir 
jie visaip šeimininkauja: ne tik 
kad streikieriam galvas daužo, 
bet ir šiaip visokių blogų darbų 
pridirba ir paskui kaltina strei- 
kierius.

Jeigu šis streikas bus sulau-

Wilkes Barre, Pa.
Iš Streiko Eigos

Naujosios unijos mainieriai 
^laikosi kovos lauke, nors ir la
bai yra sunku kovoti. -Dabarti- 
tinė kova yra sunkesnė už pir
miau buvusias. Dabar, prieš šį 
streiką, jie visi turi bendrą

frontą: pirmiausia UMW of A 
su Glen Alden Coal Co., paskui 
“state police,” miesto policija, 
laikraščiai, radio, kunigija ir 
teismai.

Vietinis teisėjas, A. W. Va
lentine, tokį “injunction” išda
vė, kaip niekad pirmiau. Strei- 
kieriams uždraudė ir iš stubos 
išeit ir niekur1 nevalia nei žodį 
tart apie streiką, taipogi susi

rinkimus laikyt uždrausta. Bet, 
nežiūrint to visko, 8 d. vasario, 
buvo t masinis susirinkimas at
laikyta Nanticoke, Pa.

Šiandien, 10 d. vasario, turė
jo įvykt masinis susirinkimas 
Plymouthe ir buvo tūkstančiai 
streikierių susirinkę, kaip vyrų, 
taip .moterų. Bet svetainės ne
buvo galima gaut. Per didelį 
spaudimą motery organizacijos,

Tcl. Stagg 2-2996
2
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dalyvauti konferencijoj, daug 
ko sužinosite ir pasimokinsite.

“DW” agentė, Jane Williams.

niką, bet paskutinėm dienom gaiš. ' Visos • vajaus taisyklės ;kams bus įdomu ir naudinga
mano šeimyna ir kiti draugai bus smulkmeniškai išaiškintos 
kalbino nevažiuoti, žadėdami ki- konferencijoj.
tą metą ir jie važiuoti. Tokiu
būdu ir pasilikau.

K. Mikolaitis.

Ne vien tik organizacijų at
stovams, bet ir šiaip darbiniu-

San Francisco, Calif
Amerikos Lietuvių Darbinin

kų Literatūros Draugijos 153 
kuopa, sausio 31 dieną, savo su
sirinkime pasirodė neblogiau
sia darbininkiškos dirvos veiki
me. Tikiu, kad šis mūsų žygis 
nebus pirmutinis prisidėjime 
prie darbininkų judėjime. Kuo
pa vienbalsiai priėmė protesto 
rezoliucijas ir pasiuntė Liet, 
prez. Antanui Smetonai ir jo 
delegacijai, Washingtonę, rei
kalaudami panaikinti revpol.it- 
kalinių terorizavimą Lietuvoje.

Kuopa iš savo iždo paskyrė

‘LAISVES’ BAZARAS

žytas, tai labai daug vietinių ' sekančiai: $3 Lietuvos politka- 
ūčubmiiik nukciičėo. Draugai, hniam, $3 Priešfašistiniam Su- 
mūsų visu pareiga stot prie di- S]Vienijimui, $o vietiniam Taip- 

neliktum tautinio Darbininkų Apsigyni-

darbininkų nukentės. Draugai liniam, $3 Priešfašistiniam Su-

dėsnio veikimo, kad 
prapuldyti mūsų šioj kovoj.

, Veisiejiškis.

Baltimore, Md
Atsakymas Draugei O. Ku- 

čiauskaitei
“Laisvės” nr. 1,. šių metų, til-

mo distriktui kovai prieš kri- 
minalio sindikalizmo įstatymą, 
po kuriuo įstatymu šiandien yra 
teisiami Sacramento, Cal. vals
tijoj, 17 darbininkų kovotojų už 
darbininkų laisvę.

Čia pasirodo, kad kuopos pir
mi ledai pralaužti ir neturėti] 
atsikartoti tas “letargo atsilsis,” 
kuris praeityje viešpatavo, ypa-

Drauge Žukauskiene, iš Newark, N. J., pridavė 
$10.00 pinigais. Ji surinko ant blankos dapirki- 
niui naujų daiktų bazarui. 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 Kaškiaučiene apdovanojo na
mų rakandais. Iš jų parsivežėme tris vežimus 
puikų daiktų: komodžių, lovų, stalų, divonų, 
krėslų ir kitokių smulkesnių dalykų ir dalykėlių. 
Del ankštumo su vieta namų rakandus norime 
parduoti prieš bazarą. Kam reikalinga minėti 
daiktai prašome tuojau kreiptis į dienraščio raš
tinę.

po Kučiauskaitės pastaba delei j įįngai pereitą metą, 1934, tarp- 
mano parašyto satyriško atsi- ■ tautinių kovų sūkuryje, 
šaukimo, kuris tilpo “L.” nr. I • • -
301, 1934. Tas atsišaukimas O. ~
Kučiauskaitei nepatiko ir 
duoda neva pastabą.

Dau
gelis pasako, kad čia mūsų per- 
I maža, nėra jėgų. Gal meno sri- 

Jlityje yra taip, bet turime atsi- 
I minti, kad yra daugelis būdų 

čia necituosiu yjsus draugės veikįmui ir galima prisidėti.
• . .. . y ’ Draugai, reikia nepamiršti,sakinius, nes bereikalingas eik- Draugai reikia i ......

vo’jimas laiko, popieros ir bran-į mažuma buvo ir yra tas 
ratas, apie kurį viso pasaulio 
progresas sukasi. Istorija aiš
kiai parodo, kad mažuma vi
sur padarė pažangą, ypatingai 
darbininkų judėjime kovingai

gios vietos laikraštyje, 
miausiai drauge sakote: 
bas atliktas geras 
dienraščiui “L” vieno 
skaitytojo.” Bet kaipo 
žentas,” tai negerai, ] 
jokius prezentus netikite. Taip djįhima ateityje'. T?..:.., ’
aš irgi netikiu j kokį skudurų ljJUOpOS naujai išrinkta valdyba

Pir-
Dar- 

suteikime 
naujo 
“pre-

nes jus j mažumai lemta išaugti ir tapti
Tikiu, kad

Daugiaus dovanu šiom dienom gavome nuo 
sekamų ypatų:

Ona ir Frank Yakščiai iš East New York paaukojo 
tris gražiai padarytas paduškaites. Joseph Dobrow, iš 
Brooklyn© 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 Guzikas, iš 
Brooklyn, N. Y. aukojo gražiai rankom išsiuvinėtą 
paduškaitę. Drg. Miškeliunas, iš Newark, N. J. atve
žė muzikališką instrumentą kuris vadinasi “Zither.” 
Drg. Briedis iš Brooklyn, aukojo tris lempas, viena 
didelė o dvi mažiukės.

Kurie iš draugų renkate dovanas daiktais ar pini
gais, prašome priduoti tuos kuriuos jau gavote. Nori
me žinoti ką turime ir kuo reikės dapiikti.

ar žibučių “prezentą,” bet laik- . ’ - - - - - - - --
raštis ar gera knyga tai ge- rektyvas ir veiks pagal išgalę.

. riausias dalykas', kaip mes nepa- ’ 
vadintum, prezentu ar kaip ki
taip.

Sakote: “Iššaukti į draugiš
kas lenktynes tame klausime 
neštų naudą, bet tinginiais va
dinti—tas sėja demoralizaciją 
draugų tarpe.” Juk aš ir ne
vadinau dd. Kučiauskaitę, Sei- 
mį, nei Jasaitį tinginiais. Pa
gal d. sakinius atrodo lyg mes 
keturi teprigulėtum prie ALDL 
D: trys darbštūs ir vienas tin
ginys. O taip nėra. Toliau 
sakot: “Sekti jūsų pavyzdį vie
tiniams negalima. Penkinė, tai 
ne vliskas.” Taip, ne viskas, 
aš paaukavau $1 ir į Agit. Fon
dą, bet aš nežinau, kiek per me
tą išaukavau, rekordo neturiu.

Toliau sakote: “Juk piknikas, 
įvykęs Philadelphijoj, rugsėjo 
2 d., irgi buvo ‘L’ naudai.” Bet 
aš neėmęs parduoti tikietų del 
busu važiavimo į pikniką, pa
reikšdamas, kad tai “bjaurus 
darbas.” Taip, aš sakiau, bet 
neparašėt ištisai mano sakinį, 
o tik vieną “bjaurus.” Aš sa
kiau : “Nenoriu įsivelti į tokias 
komisijas, kurios, po priedanga 
gerų darbų, atlieka bjaurius.”

Ant pabaigos dar vieną užme
ti, sakydama: “Važiuoti pas 
jumis, tai darbas ‘prakilnus’.” 
Aš ne koks biznierius, kad ką 
kalbinti pas save. Buvau pasi
rengęs važiuoti į “Laisvės” pik- 

a, 

paseks darbininkų judėjimo di-

; Pradžiai nutarta''laikyti susi
rinkimus kas du mėnesiu ir pa
rengti iš vien su Oaklandu pra
mogą šį pavasarį. Sąstatas val
dybos: John Baker, finansų se
kretorius; T. Valiuliutė, prot. 
sek.; A. Knišius, iždininkas.

Pacific.

Paterson, N. J.
Svarbi “Daily Worker” 

Konferencija
Ši sekmadienį, 17 vasario, 11 

vai. po pietų, Oakley Hall, 211_• 
Market St., Patersone, įvyks vi-1 
so miesto darbininkų organiza
cijų ir visų užsiinteresavusių 
“Daily Worker” platinimu kon
ferencija. Šioj konferencijoj 
dalyvaus George Wishnak, na-' 
cionalis “DW” administratorius. 
Jisai plačiau nušvies “DW” ro
lę darbininkų gyvenime ir ko
vose, taipgi pagelbės išdirbti 
planus sėkmingam pravedimui 
“DW” vajaus.

Apart naudos darbininkų kla
sei, gerai pasidarbavusieji “D 
W” gaus puikias dovanas. Pir
ma jų: kelionė į Sovietų Są
jungą; antra, mėnuo bile kurioj 
darbininkų kempėj arba $50 pi
nigais; trečia, 2 savaiti darbi
ninkų kempėj;'arba $25 pini
gais; ketvirta, savaitė darbi- 
Bininkų kempėj arba $12 pini-

■ ŠOKIAI KAS VAKARAS
ĮŽANGA TIK 10c.

Yra užkviesti padainuot sekami 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

IIIBIIIBHIBIIIBilIBIIIOIIIBIHamBIliBIIIBmBmBIIIBHIBIIIOmBIHBliiSiHBIIISIIiailIBIIiaiHOP o

2 
o 
U 
§

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbinio ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 

naudokitės proga.

■-i

WORCESTER WORCESTER

METINE VAKARIENE SU ŠOKIAIS
RENGIA AIDO CHORAS

Subatoje, 16 d. Vasario (Feb.) 1935
6 vai. vakare. *

LIETUVIŲ SVETAINĖJE
29 Endicott St., Worcester, Mass.

SKANŪS VALGIAI, GĖRIMAI ir MUZIKALIŠKA 
PROGRAMA

Kviečiam visus dalyvauti.
Tikietas 50c. Komitetas.

cv

IS
HYMAN BERGER,

SAVININKAS
409 Lorimer St., Brooklyn, N. Y.

Pusė Bloko nuo “Laisvės” Svetainės

License L-1370

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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JUOZAS 
KAVALIAUSKAS 
Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai! Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417



Šešias Puslapis Ketvirtad., Vasario 14, 1935

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
gali ateit susirinkiman užsimo
kėti duokles, gali nedėldieniais 
užsimokėt kuopos fin. sekr. J.
Grubiui, 64 Ten Eyck St., ant 
antrų lubų. *

Kor.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Kriaučių Lygos Vakarėlis ■
Šią subatą, t. y.’ vasario 16, 

d., 6:30 vakare, “Laisvės” sve
tainėj, bus Kriaučių Lygos va
karėlis. Bus puiki programa: 
dainuos iš Bayonnės Višniaus- 
kas, Aido Choro Ensemblis ir 
kitų pamarginimų, kokių re
tai kada Brooklyne įvyksta. 
Apart geros programos, bus 
užkandžių ir gėrimų. Taip pat 
puiki muzika, kuri griežia vi
sokius šokius, atėjusieji galės , 
puikiai pasišokti.

Dar toliau, tai svarbiausiai, 
kad tas vakarėlis rengiamas 
tik tam tikslui, kad padaryti 
keletą dolerių del išleidimo 
antro numerio “Siuvėjo”. Kas 
pirmą numerį “Siuvėjo” įsigi-1 
jo, tas be abejojimo nori ant
ro, ir mus ragina tuoj aus iš
leisti jį. Bet mes, kriaučiai, 
gyvename iš darbo, o darbai, 
žinote, kaip eina, tad ir gra-jkikė Beverley Burns gazu mi
šių pas kriaučius nedaug yra. sižudė savo apartmante, 
Tiesa, prie pirmo num. “Siu- 51st St., New Yorke, 
vėjo” 75 nuošimčius sumos su- būdama 16 metų amžiaus vė
dare brooklyniškiai kriaučiai, dė, paskui persiskyrė su vyru 
o 25 nuoš. kitos kolonijos. Tai įr nuėjo į teatrų šokius. 
rodo( kad pas Brooklyn© paskutiniais laikais įvedimas 
kriaučius yra pasišventimo ir radio ir kitų dalykų desėtkus 

kurie kloja dolerines tūkstančių šokikų, šokikių ir

Mirė Juozas Ūselis Negyvas Žmogus Išbuvo Tris
! Vasario 6 d. mirė drg. J. į Dienas Centre Miesto 
ūselis, gyvenęs 802 Warwick' 
St. Brooklyne. Turėjo nugar
kaulio vėžį, apie 7 mėnesius 
išbuvo Kings County ligoninė
je. Sirgo ilgą laiką; buvo vi
sai nubiednėjęs. Jo artimi 
draugai savo lėšomis jį palai
dos. Bus palaidotas sekantį 
penktadienį, 15 d. vasario 
(February), Trejybės kapinė
se.

Ūselis buvo klasiniai sąmo
ningas darbininkas. Visom iš
galėm rėmė revoliucinį judė
jimą ir buvo nariu Tarptauti
nio Darbininkų Apsigynimo 17 
kuopos.

Jau pereitą penktadienį C. 
Michell, 52 metų amžiaus 
žmogus, Hunting-ton, N. Y., iš
važiavo į miesto centrą parsi
vežti laikraštį ir negrįžo. Tris 
dienas jo automobilis stovė
jo miesto centre ant Main gat
vės. Tik vėliau vienam poli
cininkui atėjo į galvą pažiū-

“L.” Rep.

Nusižudė Jauna Šokikė
19 metų, jauna ir graži šo-

245
Ji

Bet

idealo,
de] išleidimo laikraščio tokiuo
se sunkiuose laikuose, kaip da
bar. Tiesa, jie neatsisako ir 
toliau tęsti pradėtąjį darbą, 
bet vieniem kriaučiam tas pa
daryti itin bus persunku. Vot 
ir surengė šį vakarėlį, kad 
kriaučiams pritarianti Brook
lyn© darbininkija, profesiona-į ją atrado virtuvėje sėdint ne- 
lai, pirmeiviai biznieriai atei-! gyVą prieš gazo pečių, kurio 
tų asmeniškai į Kraučių Ly-1 visi keturi kraneliai atsukti, 
gos vakarėlį ir paremtų jį kai- Kapitalistainė tvarka iki to 
po simpatingi žmonės kriau- dasirito, kad tūkstančiai dar- 
čiams.

Subatos vakaras, laiko yra, 
tai kam jį praleisti taip kur 
veltui, verčiau ateiti į Kriau
čių Lygos vakaruškas. Apart 
programos, prakalbų, šokių, 
mtįžikos ir dainų, dar bus lai- 
nifijimui elektros lempa $6.00 

Įžanga labai prieina
ma, tik 25 centai ypatai. Kiek
vieno atsilankymas, tai pasti
prinimas kairiojo judėjimo 
darbo unijose, kurį veda Dar-

m 
išstūmė laukan, 

ant Broadway 
užeigose dirbo,

dainininkų 
Tada Burns 
tam tikrose 
kur už 10 centų eidavo su vy
ru šokti. Matyti, kad tas gy
venimas buvo kartus, tat ji 
jau du kartu pirmiau bandė 
atsiimti sau gyvastį. Dabar

bininkų ir darbininkių, nepa
keldami vargo, atsiima gyvas
tį. Bet dar daugiau ląipsniš- 
kai miršta, naikindami 
sveikatą, kovodami už 
nimą bado sąlygose.

savo 
gyve-

Orlaivinė Demonstracija
New Yorko valstijos sosti

nėje eina svarstymas, kad už
dėti taksus ant orlaivių savi
ninkų, orlaivių vairuotojų, or- 

bo Unijų Vienybės Lyga viso- j laivių laukų savininkų ir tt. 
Protestui prieš tą bilų, iš New 
Yorko orlaivių lauko Roosevelt 
Fields, pakilo virš 50 orlaivių 
ir nuskrido į Albany. Ten tie 
orlaiviai skrajos virš valstijos 
valdininkų įstaigų ir reikalaus 
nepriimti tą bilių.

se darbo unijose, o mūsų sky
rius ypatingai kriaučiuose. Ro
dos, kiekvienas darbininkas 
turėtų ateiti į mūsų surengtą 
vakarėlį.

» Visus kviečia,
Rengimo Komitetas.

Ohrbachs Dark Streikas
Jau veik du mėnesiai laiko, 

kaip streikuoja darbininkai ir 
darbininkės Ohrbachs krautu
vėj, kuri yra prie Union Sq., 
New Yorke. Darbininkai bu
vo priversti paskelbti streiką 
prieš nepakeliamas išnaudo
jimo sąlygas ir užstodami ke
lis savo draugus, kurie buvo 

. iš darbo pavaryti už veikimą 
linijoje. Visų sąmoningų dar
bininkų streikieriai prašo neiti 
f tą krautuvę ir nepirkti, tam 
tikslui streikieriai pikietuoja 
krautuvę.

Vagiai Apkaustė Vežiką
Du ginkluoti plėšikai užpuo

li išvežjotoją Robertą Paud- 
foodą, gyvenantį 121-09 109th 
St., New Yorke, ir iš jo atė
mė apie $100. šis žmogus dir
bo vienoje didelėje kompanijo

mušė į telegrafinį stulpą ir 
skaudžai susižeidė.

Vagiai įsigavo į 116 E. 59th 
St. ir pagelba savo įrankių ati
darė dvi apsaugojimo šėpas. 
Jie pasičiupo turto ir pabėgo, 
bet pamiršo ir paliko savo 
įrankius.

Plėšikas buvo užpuolęs Me
tropolitan Life Insurance ag-

.rėti, kodėl taip ilgai tas auto- entą A. Freemaną, 1370 Bos- 
mobilis stovi. Kada jis pažiū- ton Rd., New Yorke. Plėšikas 

i pamatė ant I paleido į agentą du šūvius, bet 
žmogų. Dak- j nepataikė .

mobilis stovi, 
re j o į karą, tai 
dugno negyvą : 
tarai pripažino, kad jis mirė 
nuo širdies ligos ir ten išgulė
jo tris dienas negyvas.

Taigi, paprastai policija la
bai mėgsta užkabinti žmonėms 
tikietus ant automobilių už il
gą vienoje vietoje laikymą ka
ro, o ten miesto centre 
tris dienas išstovėjo su 
vu žmogum.

karas 
negy-

Nedėlioję Drg. A. Bimba 
Kalbės Angly Kalboje

Komunistų Partijos 6 Sek
cija rengia visą eilę labai svar
bių paskaitų apie darbininkų 
judėjimą.
nį, 17 d. vasario, 3 vai. po pie
tų, International Workers Or-i 
der svetainėje, 125 Boerum 
St., Brooklyne, kalbės drg. A. 
Bimba. Jis turės prelekciją 
temoje: “Revoliucines Tradici
jos Amerikos Darbininkų Kla
sės”. Tai yra labai svarbi te- Į

PRAMOGOS
BROOKLYN, N. Y.

Liet. Amerikos Piliečių Kliubo pik- ; 
nikas įvyks 21 d. liepos, Klasčiaus j 
Parke, Betts ir Maspeth Avės. Mas- 
peth, L. I. Prašome kitų organiza
cijų tą dieną nieko nerrtigti ir kvie
čiame visus dalyvauti mūsų piknike.

(37-38) i

PAJIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU

Pajieškau Tarasios Yvanauskaitės 
iš Karklyniškių Stakliškių parapijos. 1 
Ji pati ar kas kitas malonėsite man , 
pranešt šiuo antrašu, už ką būsiu 
labai dėkingas: < ,< ; t

(Kajetonas Yvanauskas) 
CHARLES MILLER, 

20 WEST 100 St., New York City. 
(36-38)

PARDAVIMAI
PARSIDUODA fomišuotų kambarių 

Sekama sekmadie- ■ biznis ir visi rankandai. Yra 18 kam- 
| barių ir visi išrandavoti. Galima ge- 
, ras pragyvenimas padaryt.
i Kreipkitės sekamu antrašu: C. 
Brown, 21 Liberty St., Brooklyn, N. 
York.

Trys blokai nuo Brooklyn© tilto. 
(34-40)‘Reikalauja’ $1,000,000,000

LaGurdia pasiuntė telegra
mą Rooseveltui, reikalaujant, 
kad iš paskirtų miliardų dole
rių pinigų neva viešiems dar- ma ir kiekvienas darbininkas1 
bams, New Yorko miestui ir darbininkė privalo dalyvau- 
būtų duota $1,000,000,000. ži- ti ir išgirsti. Drg. A. Bimba 
noma, kad tokią sumą New (kalbės anglų kalboje, nes čia! 
Yorkas negaus, tą puikiai ži-'yra rengiama pamoka visų' 
no ir LaGuardia, bet jis de- tautų darbininkams. i
magogiškai rėkauja, norėda-________
mas bedarbių akyse pasirody-'
ti: “ve kaip aš rūpinuosi jūsų A.L.D.L.D. 1 kuopos Mėne-į 
reikalais.’

šį

Visokiu Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku < Sykį Atsilankę Persitikrinsit 

Stiliumi J PABANDYKITE!

417 Lorimer Street, “Laisvės” Name
SAVININKAI J. P. MARČ1UKAI

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 8-6901

Kriaučiai Pradėjo Streiką
Antradienį A.C.W. unijos 

kriaučiai darbininkai pas lie
tuviškus kontraktorius sustrei
kavo. Streikas yra ant pali- 
tų ir kitų sunkių darbų. Sako
ma, kad tarpe unijos ir darb
davių greitai bus padaryta su
tartis.

Ji Mirė, Vyras Nusižudė
Pereitą sekmadienį mirė 

Marta Nickel, 74-16 62nd St., 
Glendale. Dabar gazu nusi
nuodijo jos vyras Max Nickęl. 
Jis paliko vokiečių kalboje 
raštelį, kuriame rašo, kad, jo 
supratimu, jis pasirenka ge
riausią “išeitį iš padėties”. 
Banke paliko $24,000 įdėlių.

no vienoje aiaeteje Kompanijo-i pirmadien’ 
je, kuri turi daug krautuvių. I ,v lenĮ
Jis išvežiodavo įvairius reik
menis ir kartais pinigus.

Peršovė Du Jaunuolius
Nežinia kas naktį ant 13th 

St ir Third Ave., Brooklyne 
skaudžiai sužeidė iš revolve
rio du italų tautybės jaunuo
lius. Nukentėjo L. Terlizzi, 
23 metų amžiaus ir Tony Ce- 
letti, 20 metų. Kiek laiko atgal 
netoli tos pat vietos’buvo du 
jauni vyrai nušauta.

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimo šių prekių.

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

Parduodame ir Lietsargius 
(Umbrellas)

529 GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y.

NEDALIOMIS FLATBUSH OFISAS
.a • m i 2220 Avenue JNuo 10 iki 12 vai. iš ryto Kampas E. 23rd St.
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Tel. STagg 2-5043Notary Public
sinis Susirinkimas
ketvirtadienį, vasario 14 
vai. vakare, įvyks Ame- 
Lietuvių Darbininkų Li-I rikos 

teratūros Draugijos 1 kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Visi j 
nariai ir narės privalo daly
vauti; Turime daug svarbių 

Kadangi pereitas su
sirinkimas neįvyko, 
susirinkimu turime 

bar rūpi patsai Lmcolnas, bet susirūpjnįį 
šios štilius gy-j žinoti 
didesnio apsi- j ^lDLD

Antradienį Jungtinėse Vals
tijose buvo minėta prezidento 
A. Lincoln© gimtuvių sukak
tuvės. Buržuazinė spauda, o 
ypatingai Hearsto didlapiai, 
buvo užkimšti raštais ir pavei
kslais. Bet ne tiek jiems da-

jo vardu šaukia šios šalies gy-, 
ventojus prie < 
ginklavimo, tai kas imperialis
tams. .rūpi: i -Jie paskelbė “ap
sigynimo” savaitę, per kurią 
diena iš dienos šauks už dides
nį apsiginklavimą. Jau ir taip 
Jungtinių Valstijų valdžia 
daug pinigų išleidžia karo ruo
šimui.

Trumpos Žinutės

Artistė Helen Chandler grei
tai ketina apsivesti su B. Fla- 
chers, atvykusiu iš Anglijos 
artistu.

Areštuotas taksių valdytojas 
G. M. Moerler, 27 metų am
žiaus. Jį kaltina, kad jis no
rėjo apiplėšti moterį vardu H. 
Meranigas.

“Du Laivus Prieš Vieną”
Į “Daily News” 

išspausdino jau ne pirmu kar
tu editorialą po antgalviu: 
“Du Laivus Prieš Vieną”, kar
tu įdėjo Mandžurijos ir šiau
rinės Chinijos žemlapį ir Ja
ponijos imperialisto paveikslą 
išsiskėtusį, kuris dabar užgro- 
binėja provinciją Chakar. Jau 
yra užgrobęs ir šios provinci
jos 5,000 keturkampių mylių. 
Taigi tas kapitalistinis laikraš
tis tuom prisidengdamas šau
kia, kad Amerika turi daugiau 
ginkluotis.

tai šiuo ' 
daugiau

kad yrae, draugai, 
vajus už gavimą nau-

Todel nepamirškitejų narių, 
atsivesta draugų prirašymui į 
d ra u gi j

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

V. Vį., kp. organizatorius.

■h

PRAŠYKITE
BRET-O-COL TABLETS

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

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

500 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Persiuntimas apmokėtas 
Ir jūs aplaikysite siuntinį.

MATHEW P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS) 

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

Puikiai Įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

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

Pranešimas
BROOKLYN, N. Y.

LDŠ 1 KP. REIKALE
Yra minėtos kuopos narių, 

kurie delei naktinio darbo ne-

TR KJTTFMS UŽRAŠYK
SKAITYK LAISVE

i BROOKLYN LABOR LYCEUM

David Strum, kuris įkišo ne
mažai pinigų į gembleriavimą, 
taip vadinamą “Sweeps” (ar
klių lenktynes), nusižudė. Jis 
nukrito nuo 12-to augšto, 122 
W. 27th St., New Yorke, ir 
užsimušė. Pas jį atrasta 2 
centai pinigais ir “Sweeps” ti- — 
kietas-. I —

— ... i %
* Darbo biuras skelbia, kad Ž 
per kelias pastarąsias savaites 
jie davė del 24,000 moterų ir 
merginų darbus. Bet jie anip- 4* 
tol niekad nepaskelbia, kiek j? 
per tą pat laiką kapitalistai 
atleido darbininkių.

Didelis gaisras buvo iškilęs 
10 Prince St., New Yorke. 
Virš 20 šeimynų turėjo greitai 
kraustytis laukan.

C. . Pašukos, 15 nietų 
niukas, 2311 Broadway, 
toria, besičiužinėdamas

HARMAN

NAMAI
Sieninių 

Laikrodžių
Vedybinių

1st. 1892

Dairaontai
Laikrodėliai

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

1 < alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

i

bA? « 
As-^ 

atsi- 1 r£3,

Mes
_ _ _ Į Brangakmenai
perkame seną auksą

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

Laike 
puikią

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street 

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

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

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

III || O O Atviri kojų skauduliai, Garankž- I Į Iii J O čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
ImBWWV matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

——— . .. — - . — —

I Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo I N e n ormalumai, 1 Odos Išbėrimai, 1 Nervų Ligos, J Bendras Nusilpi- 
i7 mas, Nervų Jė- 

gos išeikvojimai, 
a t a r i n iai ir 

I 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 kokj .

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS . 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidojo 
tinkamai ir už prienamą kainą '

Parsamdau automobilius ve- ' 
sttivėm, parėm, krikštynom ir 
kitokiem reikalam.
402 Metropolitan Avė.

(Arti Marcy Avenue) 
BROOKLYN, N. Y .

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 PI. 

NEW YORK
Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

! O sekmadieniais 9 iki 3 P. M.
1 MES KALBAME LIETUVIŠKAI

. GARSINKITES “LAISVĖJE




