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Priešfašistinis Komitetas se
niau išsiuntinėjo blankas ii- re-

T H E LITHUANIAN DAILY
zoliucijas ALDLD kuopoms, i--------  “ ' : ,
prašant ateiti j pagelbą Lietu-1 No. 42 Telephone STagg 2-3t>78 Brooklyn, N. Y., Antradienis, Vasario (Feb.)
vos politiniams revoliuciniams  . .. - ----- ■■ -— ----------
kaliniams. Deseėtkai ALDLD i 
kuopų priėmė tas rezoliucijas 
ir atėjo į pagelbą, pagal išgalę, 
su aukomis.

Kanados ALDLD Veikiantis 
Komitetas nuo savo kuopų jau 
prisiuntė $71.15 aukų Lietuvos 
revoliuciniams politiniams kali- I 
niams. Didelė tai parama!

da-
or-

Priešfašistinis Komitetas 
bar yra išsiuntinėjęs visom 
ganizacijom knygeles su ženkle
liais, kurių kaina 5c., 10c. ir 
25 centai. Aukos, surinktos pa- 
gelba tų ženklelių, bus Lietu
vos politiniams rev. kaliniams: 
tas yra pažymėta ir ant žen
klelių. Visų draugų pareiga 
juos plačiai platinti.

Eiliniai Šilto Unijos Darbininkai Paėmė 
Viršų Rinkimuose, Nežiūrint Įvairiausią 
Klastą, Kurias Darė Lovėstono Renegatai

19, 1935 Pavienio Numerio Kaina 3c. Metai XXV, Dienraščio XVII

Vajus už naujus narius į 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Literatūros Draugiją vis labiau 
plečiasi. Drg. A. Vareneckienė, 
sekr. 188 kp. iš Detroit, pri
siuntė duokles už 2 naujus na
rius. Drg. J. Stanys, iždininkas 
25 kp., Baltimore, prisiuntė 
duokles už eilę senų narių ir 2 
naujus narius. Drg. J. Urbo
nas, sekr. 19 kp., Chicago, pri
siuntė net už 9 naujus narius 
duokles. Mes tikime, kad mūsų 
draugai ir draugės šio vajaus 
metu gaus nemažai naujų na
rių.

PATERSON, N. J. — Pe-, būdais išrinktų į šilko dar- 
reitą šeštadienį didele, balsų bininkų unijos lokalo vedė- 
dauguma šilko Darbininkų -us reakcjonieriu Al Will- 

iamsą; ir tik tuo būdu pri
skaitė Williamsui 939 bal
sus, o eilinių nariu kandi d a-

Federacijos nariai išrinko 
savo organizatoriais tris ei
linių narių kandidatus: L. 
Valgo, John Troy ir Elias 
Hajjar. Jie penkis syk dau- tui į tą vietą Sarkis Philli- 
giau balsų gavo už lovesto- ,anui—879 balsus. Kovingie- 
niečių kandidatus. igieji unijistai reikalauja pa-

Bet rinkimu tarybos atža- tikrint rinkimų balsus. Jie 
gareivis politikierius Harry įsitikinę, jog tuomet pasiro- 
Ross davė po kelias balsavi- dvs išrinktu S. Phillian. Už 
mo korteles ir į susirinkimą Al Williamsa prieš Phillia- 
prisivarė neturinčių teisės na darbavosi ir “socialistai” 
balsuoti, idant apgavingais iš “Forwards’©.”

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Literatūros Draugijos cen
tras ir Lietuvių Darbininkų 
Susivienijimo P. T. išleido lie
tuvių kalboje tekstą H.R. 2827 
biliaus del socialės apdraudos. 
Jo yra atspausdinta 20,000. Bi
lius yra siuntinėjamas ALDLD ' 
ir LDS kuopoms. Narių parei-!

Do Califor. Daržovių Indžionkšinas Įsako 
Streikieriai Nušauti Atsaukt Gleir Alden 
ir Penki Sužeisti Į Mainieriy Streiką
EL CENTRO, Cal. — 400 ' WILKES-BARRE, Pa. — 

. , v. . . ., . ,. .. s t r e i k ierių atmaršuojant Luzerne apskrities teisėjas1
Oi?1ta^ia?!SiaiJask1ei5tl J.lTrie Wm. Wahl salotų su- ą Valentine taip “fra-i

Įtaisymo dirbtuvės, juos šū- , / .... , v.i • / i L • ~ taisė bosu mdzionksma|viais pasitiko skeoai ir po-- v !
Uicija. Streikieriai Paul 
Knight ir Kenneth E. Ha
ymaker ant vietos užmušti ir 

Sovietų Sąjungos VII Sovie- penki kiti sužeisti; dar pen
ty Suvažiavimo uždarymo pra-Įki areštuoti.
kalboje drg. V. Molotovas kai- į Streikas paskelbtas perei- 
bėjo veik išimtinai apie santi-itą savaitę, reikalaujant pa
klus Sovietų Sąjungos ir Japo- naikint darba nuo štuku ir

tarpe darbininkų. Raginkite vi-I 
sas darbininkų organizacijas, i 
kad jos pasisakytų už tą bi-, 
lių ir prisidėtų prie vietos ko
miteto kovai už ji.

bosu v
prieš streikuojančius mai- j 
nierius, kad paliepė uniios. 
vadams tuojaus atšaukti i 
streiką. Streikieriams ne ' 
tik uždrausta pikietuot, bet1 
ir mitingus laikyti bile mies- ’ 
te ar miestelyje, arti kurio . 

nijos. Dalykas yra tame, kad .mokėt vyrams po 55 centus .^P^asi Glen Alden kompa-i 
paskutiniu laiku Japonijos im-ijr moterims po 50c į valan- nB0S kasyklos.
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Drg. Kapsukas, Didis 
Lietuvių Darbininkų 
Vadas, Mirė Užvakar

Drg. Angariečio Pranešimas; Jungtinių Valstiją 
Lietuvių Komunistą Centro Biuro Užuojautos 

KaMegrama Lietuvos Komunistą Partijai
Drg. Z. Angarietis atsiun- vardu: 

te “Laisvei” labai liūdną ka- 
blepramą: 

i n

“Z. Angarietis, Maskva, 
Sovietu Sąjungą.

Septynioliktą vasario nu
mirė drg. Mickevičius-Kap- 
sukas. 
gams.

Perduokite mūsų gilią už
uojauta Lietuvos Komunis- x

Praneškite d r a u- tų Partijai ir šeimynai del 
mirties draugo Vinco Kap
suko.

Netikėta ir nepaprastai 
skaudi žinia visiems pažan- 
p-iems Amerikos lietuviams 
darbininkams, kurių tarpe' 
būdamas drer. Kapsukas-1

Angarietis
A. J. V. Kom. Partijos 

Lietuviu Centro Biuras. 
A.L.D.L.D. PilL Komit 
Dienraštis ‘Laisvė’.” f į ri 

Niekad neužmirš drg. 
Mickevičius 1916-17 metais Kansuko-Mickevičiaus npo- 
nirmutinis rodė kelia ir šta- pelnų revoliuciniam judeji- 
tė gaires kovai delei pasi- mui ioks klasiniai susipra- 
liuosavimo iš kapitalistinės tęs darbininkas; ir neabe- 
priespaudos. |jotina, kad greitu laiku4.;

Atsilieniant i ta sujudi-[stambesnėse lietuviu koloni-
• I • • * 4 *nancią žinią, Amerikos Lie-ijose bus surengta jo Dami- 

Hivių Komunistų Centro nėiimo prakalbos-susirinki- 
Biuras. dienraštis “Laisvė” mai, su pakilusiu ūmi sekti 
ir A.L.D.L.D. Pild. Komite- dm-. Kapsuko pavyzdžiu, 
tas vasario 18 d. mušė ka- (Plačiau ap’e drg. Kapsuką 
blegramą drg. Z Angariečio skaitykite 2-me puslapyje)

f

perialistai, o ypatingai jų mi-' 
nisterių pirmininkas Hirota, 
metė Sovietų Sąjungai apkalti
nimą, būk ji laužanti 1905 me
tų taikos sutartį, kuri buvo pa
daryta Portsmouthe užbaigimui 
Rusijos-Japonijos karo.

d a. c

Pagal tą sutartį, Rusija ir 
Japonija turėjo ; . 
džuriją. Rusija ten 
kyti 25,000 kareivių 
mui Chinų Rytinio 
kuris jai priklausė.
džia laikė, bet Sovietų Sąjungos 
valdžia nelaiko ten nei vieno 
kareivio. Bet kaip su Japonija? karą prieš Abyssiniją. 
Japonijos imperialistai užgro-1 ------------------ —
be Mandžuriją ir ten laiko 
100,000 kareivių. Tas aiškiau
siai parodo, kad ne Sovietų Są
junga laužo sutartį, bet 
nijos imperialistai.

Netekome Bolševiko, Kovotojo
Su mirčia draugo Vinco Mickevičiaus (Kapsu

ko) Lietuvos Komunistų Partija ir Komunistų In
ternacionalas neteko ištikimo vado, bolševiko, ko
votojo. Užgeso labai brangi gyvybė. Dar taip ne
senai dirbo, didžiavos ir džiaugėsi smarkėjančio- 

, mis Lietuvos proletariato kovomis, augimu bendro 
fronto idėjos visam pasaulyje, gigantiškais atsieki- 
mais Sovietų Sąjungos socialistinėje kūryboje, bet 
šiandien jo nebėra su mumis!

Mums, Jungtinių Valstijų komunistams, ypatin
gai skaudus šis sihūgis. Kaip tik jis, draugas 
Mickevičius, 1916 metais iškėlė kovą visokiems 
oportunistams darbininkų klaidintojams ir parda- 
vikams tuolaikiniame Amerikos lietuvių socialisti
niame judėjime ir tuom prirengė dirvą jo perėji
mui bolševikų-komunistų pusėn. Ir paskui, gyven
damas Sovietų Sąjungoje, jis bendradarbiavo su 
mumis, davė mums savo patarimus, padėjo mums 
išlaikyti bolševikišką liniją vispse,sunkiosiose mū
sų judėjimo valandose. Dabar netekome tos pa
ramos! ;

Draugas Mickevičius! (Kapsukas) mirė, bet ko
munizmas, komunizmo idėjos, kurioms jis buvo pa
aukojęs visą savo politiniai sąmoningą gyvenimą, 
gyvuoja, marguoja pirmyn. Prie tavo, drauge, 
karsto mes pasižadame energingiau ir drąsiau už 
tas idėjas kovoti. Pasižadame, drauge, į ta kovą 
įtraukti naujų draugų, naujų kovotojų. Pasiža
dame visais būdais teikti paramą Lietuvos Komu
nistų Partijai, kurios vadovybėj tu taip ištikimai 
dirbai, jos karžygiškoje kovoje prieš kruviną fa
šistinę Smetonos diktatūrą, už įsteigimą Sovieti
nės Lietuvos.

Tegul gyvuoja Lietuvos Komunistų Partija!
Tegul gyvuoja Komunistų Internacionalas!

Amerikos Jungtinių Valstijų Komunistų 
Partijos Lietuvių Frakcijų

CENTRO BIURAS.

PRAKALBOS BRCOKLYNE V. KAPSUKO
GYVENIMUI IR DARBAMS PAMINĖTI

Kompanija dabar paskel-1 
jbė dviejtj dienų “šventę”, 

ią boseliai landvs no 
imainierių namus, raginda
mi tuos darban, telkdami 
skebus. Komunistu Partija 
įšaukia narius Amerikos;

> mainie- į 
>rių uniios ir nepriklausom n- ; 
'sios Anthracite unijos eiti į 
bendra kova ir sulaužyt pa
tį indžionkšiną.

Italija Veržiasi Karan 
prieš Abyssiniją

ROMA. — Abyssinijos at- 
stovas Italijai paskelbė įro- Fede‘raeijos

ra padarę jokio užpuolimo 
žingsnio ant Italų kolonijos 
Somalilando. Bet Mussolinio 
valdžia siunčia ten kas kar
tą daugiau ginklų ir karei
vių; reno-iasi pradėt atvirą

apleisti Man-idymus> kad ^XSsin!®eiaLng’ 
galėjo lai- 
apsaugoji-
Gelžkelio,

Caro val-

Japo-

kuo-
nume-

“šviesa” No. 1, 1935 
jau išsiuntinėta visoms 
poms ir nariams, šiame 
ryje telpa pradžia labai svar
baus straipsnio apie stalinizmą, 
ir yra labai gera apysaka “Duo
nos Mūsų Visų Dienų.” Visi 
nariai raginami gerai perskai
tyti ir studijuoti.

Kartu raginame sumokėti jū- 
* su duokles už 1935 metus ir 

siųsti į centra, nes mes spaus
diname “Povilas Jurka,” labai 
gerą apysaką, ir tą knygą no
rime dar vasaros metu duoti 
nariams.

Prieš Haup'manną ir
Kaliniai Demonstravo
TRENTON, N. J—Kuo-/ 

met į kalėjimą atvežė B. R? 
Hauptmanną, nusmerktą

Reikalauja Neleist
Japonam Užimt Chiniją
Australija ir Naujoji Ze-* Lindberghu vaiko

I landija,^ Anglijai priklauso- nužudymą, kiti kaliniai, kaŽ 
IP1 prastai, reikalauja, kadiįr pnįyS mirtin nuteistieji. 
Anglų valdžia suturėtu. Ja-nrieš ji lermą, bau| 
ponijos grobimą Chimjos. p- vįsaįp jį niekino. Tilį 
Sako, jei Anglija, nieko ne- pasjęUį kalėjimo valdybą

• /—i i * * * įjuos numalšino.visą Chimją. '
paskui kalėjimo valdybą

. Kalėjimo viršininkui dau-\ 
Varžys Japomis Filipinuose gelis smalsių žmonių m i- i 
Jungtinių Valstiiu bosau- siuntė prašymus, kad leistų 

jam a Filipinų valdžia reika- jiems matyti, kai Haunt- 
lauja suvaržyt ten Japonus mannas bus žudomas elek- 
farmerius, arba visiškai at- tros kėdėj e.- Bet Hauptman- 
imt iš jų leidimus, čia irgi no advokatai ruošia auelia- 
kurstoma kariškas 
prieš Japoniją.

ūpas ei ją augštesniam teismui, 
I idant išsukt jį nuo bausmes.

ŠĮ KETVIRTADIENĮ, LIET. PILIEČIŲ KLIUBE
Drg. V. Kapsuko atmintį “Laisvės” raštinę pasiimt 

i pagerbti ir apie jo didelius plakatų anie šį masinį mi- 
1 darbus proletariato naudai tin p-a, kad galėtumėte juos 
i paminėti, ši ketvergą, vasa- paskleisti tarp lietuviiį dirb- 
, rio 21 d., 7:30 vai. vakare, tuvėse. draugijų susirinki* 
yra rengiamas didelis masi- muose ir šiaip tarp žmonių., 

i nis • mitingas, Lietuvių Pi- ----------------- -
Tėčių Kliubo svetainėje, 80 ~ • m • - * v
I Union A ve., kampas Stagg 06111138 1701163 AllgŠ-

tus Anglu Šimigelninkus 
; LONDON. — Pereitą sa
vaitę nubankrūtavo James 
and Shakesneare šmugpliš- 
ka kompanija, kuri speku
liavo Šerais cinos ir kitų 
metalų. Ji nušlavė Šerų pir- 
kikams daug milionų dole
ri’?. O kaip dabar pasirodo, 
prie tų spekuliantu buvo 
stambiai prisidėję tokie An- 
p’lijos tūzai: Reginald Mc
Kenna, buvęs šalies i*do mi
nister) s, galva didžiausio 
Anglijoj Midland Banko; 
Sir Hugo Cunliffe-Owen, 
prezidentas Anglo-Ameriko
nu Tabako Kompanijos, ir 
eilė kitu augštų ponų.

Seimui paduota įnešimas 
ta skandalą ištirti ir kalti
ninkus stropiai nubausti. 
Bet slepia, kad naujieji ban
krotai vra vėl augančio kri- 
zio ženklas.

Kalbės drg. R. Mizara, V. 
Tauras ir kt. ;

Į Užkviečiama Aido Choras 
i padainuot revoliucinių dai
nų.

Draugai Choristai ir Cho
ristės !

Kiekvienas ir kiekviena 
būtinai susirinkite padai
nuoti. Juk tai ne šiaip sau 
prakalbos bei paprastas pa
rengimas. Tai bus paminėji
mas didžio lietuvių kovoto
jo, švietė’o ir organizuoto jo 
•darHninkų imtynėse už 
būklės pagerinimą ir už pa- 
siliuosavimą nuo kapitalis
tų Jungo.

Visi lietuviai darbininkai 
ir darbininkės, urmu į šį 
ma^ni mitinga!

Įžanga veltui.
Visus kviečia

Liet. Komf rakei ja.
P. S. Draugai, ateikite į

%
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mirties V. Kapsuko-Mickevičiaus, siunčia 
savo gilią užuojautą d. Kapsuko šeimai 
ir Lietuvos Komunistų Partijai!

Kuopa šiame susirinkime

kito negirdėsi, kaip “Dul dul sykius TDA advokatas apgy- 
dųdele,” “Lai atskris vėveršė- nė ir buvo išteisintas. Bet kai
lis’’ ir tt. Bet kaip jaučias be- po karingą draugą valdžia no- 
darbis arba bedarbė, kada jų'ri įkišti kalėjimam 
pilvas revoliuciją kelia?
jiems noris tokių dainų klau- priėmė pasiųsti šias rezoliuci- 
sytis? Ne. Jiems noris tokias jas: 
dainas girdėti, kaip bedarbiai 

Šalinin- maršuodami dainuoja arba 
kus, įsakė pietinių valstijų katrie dirba-geležies fabrikuo-
organizacijoms tuojaus su-tse ir plieną kalą. Taigi, radio 
laužyti bendro fronto sutar- dainininkai, apdainuokite mū- 
tį su komunistais, atsisako Sll vargus, 
užgirti Darbininkų Bedar-1 
bės ir Senatvės Apdraudos; , —
Bilių H. R. 2827, pasikvietė -

Antras Puslapis
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Vincas Mickevičius-Kapsukas
Vasario men. 17 dieną Maskvoje mirė 

Vincas Mickevičius-Kapsukas, nenuils
tantis kovotojas, revoliucionierius, rašy
tojas, veikėjas—vadas Lietuvos darbinin
kų klasės ir vienas iš vadų Komunistų 
Internacionalo.

Drg. V. Mickevičius-Kapsukas sirgu
liavo per pastaruosius keletą metų. Savo 
laiškuos, nesenai rašytuos “Laisvės” re
dakcijos nariams, jis labai nusiskundė 
savo sveikata, bet, nepaisant to, jis buvo 
pasinėręs darbuos ir, greta kitų darbų, 
ruošė savo antrąją knygą apie Lietuvos 
Sovietų valdžią.

V. Mickevičius-Kapsukas gyveno 55 
metus amžiaus.

“Mažoji Sovietų Enciklopedija” paduo
da sekamą Mickevičiaus-Kapsuko biogra-

“ Vincas Simo Mickevičius (Kapsukas) 
gimęs 1880 metais, žymus veikėjas Lietu
vos darbininkų revoliuciniame judėjime. 
Nuo 1903 metų narys Lietuvos Social- 
Demokratų Partijos. Nuo 1908 metų iki 
1913 buvo katorgoje, kur ir prasidėjo 
Kapsuko susiartinimas su bolševikais. 
Njųp pabaigos 1915 metų—veiklus bolše
vikas. Po įvykimo proletarinės revoliu
cijos Rusijoje, jis buvo vyriausias finan
sų skyriaus,komisaras Petrograde. 1919 
mętais ir pradžioje 1920 metų Kapsukas 

. buvo pirmininku Laikinosios Revoliuci- 
nęs Lietuvos ir Baltarusijos Darbininkų 
ir . Valstiečių valdžios. Nuo 1918 metų 
buvo nariu Lietuvos Komunistų Parti
jos Centralinio Komiteto. Buvo nariu ir 
kandidatu Visos Sovietų Sąjungos Sovie
tų. Centro Komiteto. 1919 'metais buvo 
nariu Lietuvos ir Baltrusijos Kom. Par
tijos Centro Komitete. Nuo 1923 m. dir
bo; Komunistų Internacionale, nuo Ko- 
minterno VI Kongreso, 1928 metų, buvo 
nariu Komunistų Internacionalo Veikian
čiojo Komiteto.”

Ilgi metai palėpinio darbo, katorgos ir 
persekiojimų, paskui dalyvavimas 1917 
metų revoliucijoj ir pergyventi sunkme
čiai d. Kapsuko sveikatą ne gerino, bet 
blogino. Nors, dalykams susitvarkius, 
Sovietų valdžia labai kreipė ir tebekrei- 
pįa daug domės į senų revoliucionierių 
aprūpinimą, tačiaus d. Kapsukas atsteig- 
ti Savo sugriautą sveikatą pilnai negalė
jo. žinoma, jei ne tos geros sąlygos, jis 
turbūt nebūtų datęsęs nei iki šiam lai
kui.

Su mirtimi draugo V. Kapsuko-Micke
vičiaus Lietuves ir viso pasaulio darbi
ninkai neteko ištikimo, pasirįžusio, užsi- 
ar'tavojusio kovotojo, draugo ir vado.

įjo auklėta ir vadovauta Lietuvos Ko
munistų Partija tęsia savo užsibrėžtą 
d&rbą, organizuodama ir vadovaudama 
Lietuvos darbo žmonių mases prieš fašiz- 

r t; • ' ; '
•Amerikos lietuviams darbininkams d. 

Mhįkevičius-Kapsukas gyvendamas čia 
(ibįl6-1917) ir Sovietų Sąjungoj buvo 
mfisų draugas ir vadas, kelio rodytojas 
kovoje su kapitalizmu ir jo agentais.

Draugai komunistai! Mirusiojo mūsų 
draugo ir vado vietą užpildykime šimtais 
ir; tūkstančiais naujų darbininkų.

^Draugai darbininkai, komunistų prita
rėjai! Stokite į tą judėjimą,—revoliuci
nį* darbininkų judėjimą,—kuriame d. 
Kapsukas buvo nuo 1903 metų. Stokite 
j gavo klasės reikalų gynėją — Jungti
nių Valstijų Komunistų Partiją!

Mickevičius-Kapsukas mirė, bet jo dar
bai; jo mokymai nemirs!

^JLaisves” Redakcija, varde viso dien- 
rUŠčio personalo ir visų skaitytojų, del

Suvienytam Pajėgom Prieš Fašis
tinius Bosų Pasimojimus!

Paskelbtieji spaudoje Dickstein-Mac- 
| Cormack Komiteto sumanymai Jungti

nių Valstijų kongresui turi išjudinti 
kiekvieną darbo žmogų prie kovos. Šie 
sumanymai, beje, tai yra pirmieji rimti ir 
organizuoti Washingtono ponų pasimoji- 
mai užduoti smūgį darbininkų judėji
mui.

Kas gi tas Dickstein-MacCormack Ko-< 
mitetas? Jį paskyrė kongresas tyrinėti 
“priešam erikonišką veiklą” Jungtinėse 
Valstijose. Originaliai jis buvo pąskir-' 
tas tyrinėti fašistų veiklą. Bet savo dar-i 
bų eigoj, fašistinius dalykus jis bandė 
kur tik galėjo užslėpti (visą eilę liudiji-1 
mų apie Wall gatvės kapitalistų planą or
ganizuoti fašistų armiją šis komitetas 
užslėpė nuo spaudos), užčiaupė, ir darė 
planus uždavimui smūgio Komunistų 
Partijai.

Tiesa, savo sumanymuose kongresui 
šis komitetas neįvardina Komunistų Par
tijos, bet visas sumanymų turinys yra 
atsuktas vyriausiai prieš ją, kad pada
rius proletariato partiją nelegališka.

Neva užsimoję ant fašistų, Dickstein 
ir MacCormack pasirįžę duoti galvon re
voliuciniam darbininkų judėjimui—ko
munistams—pirmiausiai, o paskui visam 
Amerikos darbininkų judėjimui, socialis
tų partijai ir darbo unijoms.

Sekami yra šeši punktai, kuriuos minė
tas komitetas įnešė į kongresą:

1. Visos svetimų kraštų įstaigos ‘bei 
spauda Jungtinėse Valstijose turi būti 
užregistruota pas J. V. valstybės sekre
torių.

2. Darbo sekretorius turi būti autori
zuotas sutrumpinti buvimo laiką Jungti
nėse Valst. bile svetimšalio, užsiiman
čio propaganda bei politine veiklą;

3. Jungtinės Valstijos turi sudaryti su 
visom šalim tokias sutartis, sulyg kurio
mis būtų galima išdepo.rtuoti nepagei
daujami tų kraštų piliečiai, įgyveną 
Jungtinėse Valstijose.

4. Padaryti neleistinu (priešįstatymiš
ku) bile patarimą arba raginimą' bile J. 
V. laivyno arba kariuomenės nario ne
klausyti įstatymų bei patvarkymų.

5. Suteikti federališkiems prokurorams
teisę bausti tuos asmenis, kurie atsisako 
liudyti arba įteikti savo rekordus kong
resiniam komitetui. ' \

6. Uždrausti bile asmeniui siūlyti pa
keitimus arba spėka nuversti arba sunai
kinti Jungtinių Valstijų republikonišką 
valdžią.

Kaip matome, pastarasis paragrafas 
yra bjauriausias, kadangi juo pasiremda
ma, buržuazinė valdžia gali daužyti bile 
organizaciją; juo pasiremdama, valdžia 
turėtų teisę sunaikinti bile darbininkų 
laikraštį. Paragrafas tokis platus, kad 
jis galima pritaikyti bile kur ir bile kada.

Kai del teisės apie būdus pakeitimui 
valdžios, tai ją suteikia Amerikos žmo
nėms tokis dokumentas, kaip nepriklau
somybės deklaracija. Pamiršta tie po
nai ir Lincolno pasakymą: “Kuomet jie 
(Amerikos žmonės) pasijus nepasitenki
nę esama valdžia.. .jie gali panaudoti sa
vo revoliucinę teisę suardyti arba nuver
sti ją.”

Darbininkai! Atsiminkit, kad šis Wa
shingtono ponų pasimojįmąs yra pasimo; 
j imu ne 'tiktai ant Komunistų Partijos; 
bet ir ant viso darbininkų judėjimo — 
darbo unijų ir visų kitų darbininkiškų or
ganizacijų. Išnaudotojai, ruošdamięsi 
prie atviros ir nuožmios diktatūros, • vi
suomet panašiai daro. Ar nepanašiai bu
vo Vokietijoj? Pirmiausiai fašistai ruo
šėsi prieš komunistus, o paskui išardė 
visą darbininkų judėjimą, sunaikindami 
darbo unijas ir visas kitas organizaci
jas. . • ; L *

Tai pasimojimas prieš darbininkų or- 
ganizavimąsi. Tai aiškus ir ryškus iš
stojimas už fašistines metodas.

Darbininkų pareiga atmušti tuos pasi
mojimus.

Mūsų pareiga sudaryti bendrą frontą 
ir visiems bendrai kovoti, iki nepervėlu.

Socialistą Partijoj Tebeverda Frakcinis 
Vulkanas

Kadaise “Laisvėje” : 
me, kad Socialistų Partijos 
žvakė dega iš abiejų galų. 
Tebepleška jinai ir dabar. 
Nežiūrint referendumo del 
“principų deklaracijos”, ne
žiūrint Nacionalio Pild. Ko
miteto nutarimo griežtai at
mesti bendrą frontą su ko
munistais, dešinieji elemen
tai, tai yra, “senoji gvardi- 

i ja” tebešumija. Jos ranko
se randasi “The New Lead-! jis pagelbėtų Hearstui Jr 
er”, 
tomas Socialistų Partijos

♦ oficialiu organu. Per jį “šė- 
noji gvardija” bombarduo
ja partijos vadovybę, kurios

■ priešakyje stovi Norman 
Thomas.

Iš paskutinio numerio 
“The New Leader” (vasa
rio 16 d.) sužinome, kad 
frakcinė audra išnaujo už
siliepsnojo ir ryšiai tarpe 
frakcijų eina prie sprogimo. 
Laikraščio direktoriai deda 
platų pareiškimą. Iš to pa
reiškimo sužinome, kad In
diana valstijos partijinė or
ganizacija referendumu nu
balsavo pasitraukti iš parti
jos. Patyręs apie balsavimo 
pasekmes, partijos Naciona
lis Pild. Komitetas pasiuntė 
savo žmonių grupę, gerai 
prisirengusią, spėka užgro
bė valstijos partijinės orga
nizacijos buveinę ir išmetė 
laukan viršininkus. Mat, 
Indiana valstijos organiza
cija yra “senosios gvardi
joj” pąsekėjiįį rankose.

“The New Leader” griež
tai pasmerkė Nacionalį Ko
mitetą ųž pavartojimą 
smurto prieš Indiana orga
nizaciją. Norman Thomas

• užpyko ir paskelbė “The 
New Leaderiui” boikotą, at
sisako rašinėti. Laikraščio 
direktoriai sako, kad Tho- 
jnaso žygiai nepateisinami, 
•kad “The.New Leader” yra 
tik New Yorko valstijos or- taip drūtai puola prie radio, kad man ka patartumėt/ 
ganizacijos organas ir kad garsintis savo biznį. Beveik kas. Aš esu vaikinas apie 30 me- 
Nacionalis Komitetas jau nedėldienį būtų noras pasi-jtų amžiaus, 5 pėdų ir 7 colių

i3 svarus, lai-l"“0.. I visokių jaučiuosi sveikas,
niekuomet savo amžiuje dar 
nesu sirgęs. Bet, kas svar-j 
biausia mano klausime, tai ką 
aš turiu daryti, kad man jau

rašė- .frontą su komunistais, išme
tė laukan iš partijos “revo
liucinės politikos”

$»ckson, Calif. — Gink- nėjo prieglaudą šimtai strei- dužo Anglijos vanden-orlai- 
iU0ti šerifai užpuolė aukso kierjų. 
kasyklų pikiėtininkus ir su
degino jų stovyklą, kur tu-

;vis Sicilijoj, Italijos saloj.
Messina. Nukrito ir su- |žuvo 9 jame buvę žmonės.

) USA Kongresui už Bedar
bės ir Socialės Apdraudos Bi- 
lių HR 2827.

2) Protestą Lietuvos val
džiai prieš bandymą inkrimi-

I nuoti kokioj ten žmogžudys- 
Įtėj keturis Lietuvos revoliuci- 
Inius darbininkus, kad gavus 
i progą juos nužudyti.

3) Kalifornijos gubernato
riui E. F. Merriam, kad per
žiūrėtų Tom Mooney bylą ir jį

i paliuosuotų.
Vasario 11 d. buvo TDA. 48-

| 4) Taipgi Kalifornijos gu-
kuopos susirinkimas. Reikia, bematoriui, kad paliuosuotų iš

Griaustinis.

Amerikon - baltagvardiečių (rfP/lt Npflt N Y 
dranga Abramovičių, kad UIVUI llUVIij 1

kuris iki šiol buvo skai-1 Rooseveltui kurstyti Ameri
kos liaudį prieš Sovietų . Są
jungą, k e 1 i a k 1 u p ščiuoja > 
prieš , Amerikos Darbo. Fe-1 pažymėti> ]<ad šiam susirinki- kalėjimo 18 teisiamųjų Sacra- 
aeracijos biurokratiją ir tt. I daug ir kurie tapo įkalinti per
O betgi ir Šių žygių dar ne-,H naujiM iimta j kuopa. Tai pereitą general; streiką Kalt 
uztenka “senajai gvardijai. jg. buvo apkalBsta klasių koj lormjoj..
Jinai reikalauja dar toliau (V(jg kėganti reikalai, todėl ta-1 Tarptautiniame Darbininkų 
eiti į desmę ir kaltina ^a'ipo nutarta surengti masines1 Apsigynime privalėtų kiekvie- 
CĮOnalį Komitetą veisime So-, praį<aibas lietuvių ir anglų nas darbininkas priklausyti, 

_______ ___ i svarbu. 
! dienį, 24 vasario, Sabenko Tai paties savęs apsigynimo 
svetainėje. Prasidės 6 vai. va- organizacija dabar, kada siau- 

i karo. Kalbėtojai bus pirmos ei- čia bedarbė ir ateivių persė
dės. Jie aiškins vėliausius šios klojimas iš turčių ir valdžios 
.šalies ir viso pasaulio įvykius, pusės.

Šiose prakalbose bus pareik
štas protestas prieš 

j valdžios teismų už 
inkriminuoti trečiu

cialistų .Partijoje komuniz- kalba. Prakalbos įvyks sekma- nes neįkainuojamai 
mo!

Radio Biznis Ir 
Darbininkai Mineolos 

bandymą 
kartu d.

4

i

Kl-ton.

W a s h i ngton. — Būsiąs

4

Kadangi radio programai Mayerą, iš Wilston Park, L. Jungtinių Valstijų senate 
daro didelę įtekmę į visuome- į pasipriešinimą evikcijai 
nę, nežiūrint kokioj luomoj j0 ] 
būtų, 1 
kai visuomenei svarbu ] 
žvelgti kritiškai į radio pro-Į 
gramus. Įvairios biznio įstai
gos girias, kad jos netik biz
nį garsinasi, bet ir visuomenę 
linksmina, dailę kelia dykai. 
Matot, kokie jie geri. Bet man 
atrodo, kad menka nauda dar
bininkams iš tų bizniškų pro
gramų. Visos dainos, veikalai 
ir muzika permirkę doleriais. 
Beveik į kiekvieną dainą arba 
veikalą yra įsprausta koks 
nors bizniškas žodis. O jau| 
darbininkiško veikalo arba 
dainos dar aš nesu girdėjęs, 
ar tai ant anglų ar lietuviškų ' 
programų.

Man stebėtina, kad kunigai tarjmų. Teikiuos ir aš prašyti,

tyrinėjamas pašto ministe- 
kaipo bedarbio, negalinčio ris Farley. Jis kaltinamas 

taigi ypač 4arbininkiš-/už’simokėti rendos> už Tai jis šmugeliuose ryšyj su valdiš- 
Pa“ buvo du sykiu teisiamas ir abu kų darbų kontraktais.

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

Telephone: Humboldt 2-7964
--- --------------------------------- ■

DARBININKŲ 
SVEIKATA

Rankos Dreba—NerVuotas.

Drauge gydytojau, skaityda
mas “Laisvę,” randu labai 
daug įvairių Jūsų sveikatos pa-

ganizacijos organas ir kad garsintis savo biznį. Beveik kas. 
Nacionalis Komitetas jau nedėldienį būtų noras pasi- _______ ,
senai faktinai jį boikotuoja, klausyti radio, bet nieko gero I aukščio, sveriu 14 
o remia “’ 
Guardian.”

“The New Leaderio” re
daktorius ponas James 
Oneal, narys Nacionalio 
Komiteto, sako, kad jis tu
ri pilną teisę agituoti prieš 
Nacionalį Komitetą ir 
spjauti ant partijos kon
vencijos, ar referendumo, ar 
Nacionalio Komiteto tari
mų, kurie jam atrodo “klai
dingi.” * \

Nereikia įsivaizduoti, kad 
Nacionalis .Komitetas, Tho- 
maso vadovaujamas, tikrai 
eina revoliuciniu keliu. La
bai toli nuo to. Kaip-jau sa
kėme, jis atmetė bendrą d ' ' w «

The American I negalima gauti. Kur tu nesuk,' bas. 
xz i h o 7 n n i Ac • L o ivis bažnyčios: tai pamokslai, 
tai tie nelaimingi vargonai. 
Nors kunigai prakeikia moks
linčius ir visokių mašinų išra
dėjus, sakydami, kad tai vel-;nu0 15 me-tų rankos dreba,
nio vaisiai, bet dabar vistiek reiškia, nervai suirę kokiu tai 
giria radio ir puola kaip bitės L - ' -......................
prie medaus.

Dabar gi vis daugiau prade
da atsirast ir lietuviškų radio 
programų. Juos daugiausia 
pildo darbininkai muzikantai 
ar chorai. Bet jie irgi pildo tokį 
programą, kokį biznierius 
jiems liepia.

Reikia atsiminti, kad didžiu
ma darbininkų klausosi radio 
ir jie nori, kad kas jiems pa
dainuotų iš fabriko nukaltą 
dainą. Kaip dabar, tai nieko

būdu. Ir, be to, labai 
supykstu, karščiuojubs. 
bar pradėjau mokytis 
daskučio amato, tai tas man I 
sudari daug nesmagumų. Ar j 
galima tai kuo nors sulaikyti' 
ir nuo ko tas reiškinys atsiran
da, tas rankų drebėjimas?

Atsakymas.

Be artimesnio asmeninio 
tyrimo nėra galima kas tikrai 
tarti. Galima daryti kelios 
bendros pastabos.

^"i.yĮtĮym

s

greit
Da- 

barz-

pa-

Jums, Drauge, tur būt, lyg ir 
mažoko svorio, sul yg Jūsų 
ūgiu ir amžiumi. Galėtute drą
siai keletą svarų užvaryti, už
dėti. Kiek daugėliau valgyki
te ir daugėliau pasilsėkite, su- 
liaunėkite. Valgykite viso ko,

I kas tik yra gyvas, nesugadin- < 
tas maistas. Jums reikia netik

i daržovių ir vaisių, 
’ kiaušinių, pieniškų, jūrų mais

to, šviežios mėsos, bet Jūs sau 
galite ir gardžių valgių pasi
vaišinti—saldimų, pyragų, bul
vių, pudingų, riebalų. Tai Jums 
priaugs po truputį kūno, prisi
dės svorio.

Gal kartais Jums stoka ko
kių vitaminų, mineralų. Ypač 
vitamino B. ir kalkių stoka esti

J panašiais atsitikimais. Tai Jūs, 
| Drauge, dėl viso ko, pavaryki
me daugiau tokių valgių, kaip 
sūris, kiaušinio tryniai, ko
pūstai, lyšiai, žirniai, pupos, 
morkvos, špinatos, čielo grūdo 

| duona ir rupesni javiniai vai- < 
giai, apelsinai, ananasai: juo
se yra nemažai kalkių. Be to, 
imkite dar gi ir pieno kalkių: 
“Calcium lactate, grs. 10, 100 
tablets,” bent po vieną tabletę 
po valgio, sutrintą, su vande-r 
niu. Vartokite ilgai— kelis 
mėnesius. Imkite, žinoma, ir 
iodo tinktūros, po lašą porą- i 
trejetą kartų kas savaitė.

Kad užtikrinus sau vitamino 
B. kiekį, imkite mielių, po vie
ną arba ir po dvi-tris plyteles 
kas diena, ilgą laiką.

Gal Jums yra koks rūpes
tis, baimė, nerimastis? Stenki- ) 
tės, kiek galima, rimtesnę tu-' 
rėti nuotaiką. Lytinio gyveni
mo privalumai labai daug reiš
kia nervams ir visam organiz
mui. Neužmirškite ir šito itin 
svarbaus higijenos dėsnio.

Beje, išpradžių galėtute dar 
ir bromo vartoti: “Triple bro- 
mides, grs. 15, 100 tablets,” 
po vieną, stikle vandens, po 
valgio. Paskiau mažiau: po 
vieną du kartu, o da paskiau 
—kartą kas diena.

*

Laivelis Pennsylvania, nuskendęs Cooper upėje, Camden, N. J. Jgula tačiaus 
I išsigelbėjo.
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Ponai Rekrutuoja

“azija-

pagalba. šventos bažnyčios 
sulindo į bažnyčios rūsį, su
galvojo, kaip suvaryti dar
bininkus atgal į skiepą. Ir 
štai jum, “chamai”, naujas 
ir gal paskutinis ponų sky- 
mas, poeto Tysliavos uka- 
zas ponams suorganizuoti 
visus Toronto lietuvius į

bedarbės laikai daug gerų mū
sų draugų išblaškė į kitas val
stijas laimės jieškoti. •

rūkyt, nes čia gal yra žmonių, 
katrie nemyli rūkymą. ' •

rūmo. Be to, ponia negalės 
nešioti tautiškus rūbus, o be 
tautiškų rūbų, kaip prirū
dysi tiems “chamams,” kad 
esi ponia. Ir štai ponai su
galvoja pasikviesti Saliamo
ną gudruolį poną poetą net j Susivienijimą Lietuvių Am
is pat fašistų centro Brook- 
lyno, kad nuramintų ponus 
ir nurodytu, kaip išnaikinti 
tuos prakeiktus komunistus 
Toronte. Ponas poetas Tys- 
liava sėdėjo, valgė ir gėrė 
pas ponus J. per keletą sa
vaičių ir galvojo ir galvojo 
planą, kaip suorganizuoti į 
viena garbingą šeimyną vi
sus Toronto lietuvius ir so
cialistus, ir katalikus, ir ko
munistus! Ir vot, ponas Tys- 
liava surado, kad tie pra
keikti Toronto lietuviai ko- . . _
munistai visai nėra Mas-; paaukojo lėktuvui skristi į

erikoje. O kad rekrutavi- 
mas eitų poniškai, ne bolše
vikiškai, tai pasikviečia nu
matomus kandidatus i SLA 
pas save į stubą ir pastato 
ant stalo kumpį ir vyno. 
Ponas prezidentas perstato 
poną garbės sekretorių, 
garbės sekretorius perstato 
garbės- prezidentą, praside
da įpasakosimas, kaip kilni 
yra ši organizacija ir kokie 
i oje yra garbingi vyrai, ko
kius garbingus jie darbus 
atliko lietuviams, net $500

* (Feljetonas)
Toronte, Canadoj, gyve

na keletas keistų šeimynų, 
kurios turi labai didelį norą 
“šviesti” darbininkus, nors 
tie darbininkai ir šalinasi 
nuo jų. Del to, kad darbi
ninkai eina prie “Maskvos 
agentų,” kaip tie ponai va
dina susipratusius darbi
ninkus; net kartais darbi
ninkus pavadina
tais,” kam tie eina pas.bol
ševikus šviestis, o ne pas 
šiuos didelius Kauno ponus, 
kurie net sugebėjo Kaune 
pašto tarnautojų koperaty- 
vą apvalyti nuo pajamų, o 
vien tik išlaidas paliko tar
nautojams.

Ir ko tie ponai nesigrie- 
bia, kad tik nurodyti “cha
mams” teisingą kelią j 
Antaną Smetoną. Jie orga- Lietuvos nepriklausomybės dar neskrido, o jau tūks- 
nizuoja chorą ir dainuoja palaikytojai. Ponai J. ir F. tančius dolerių ponai sau I\ /T ZA "X T 1 W 1 <-» « • • • 1 1 • M V I • \pasiėmė uz patarnavimą).

Vargiai mačys jums ir

Aną dieną ateina pas mane 
Mike i)' sako: “Inglewoode 
šiandien bus prakalbos ir dis
kusijos po Komunistų Parti
jos nariu vadovybe, einam pa
klausyti.” Sakau: ‘gerai.’ 
Nuėjom. Susirinko būrelis 
draugu ir draugių, diskusuoja 
darbininkiškus klausimus gana 
nuosekliai. Keletas metų at
gal niekas nei nesapnavo, kad 
♦galima būt sušaukt būreli dar
bininkų ankalbėt savo reikalus 
Inglewoode, nes šis miestukas 
yra valdomas šimto, nuošimčių 
Amerikos Legionierių ir kitų 
atžagareivių.

. Vienas dalykas man puolė 
į akį nelabai geras, tai kad 
pirmininkė atidarė susirinkimą 
ir tuojau užsirūkė cigareta, 
nors kambarys mažas ir troš
kus ir niekas iš susirinkusiųjų 
nedrįso pradėt rūkvt. Susipra-

Pas ikvos agentai, o yra buvę tėvynę Lietuvą (bet kuris , tus moteris, bet kain silpna to-

nizuoja chorą ir <
per radio “Mes Be Vilniaus 

* nenurimsim.” Bet vargas, 
kad tie “chamai” nesupra
to jų prakilnaus darbo ir 
dar labiau pradėjo šalintis 
nuo jų. Vėl ponai sugalvo
ja naują skymą, acha, 
švieskime Sūnų ir Dukterų 
Pašalpos Draugijos narius, 
bet pirmiau varykime lau
kan iš šios draugijos tuos 
nelabuosius “Maskvos agen
tus,” kad nekliudytų po
nams prakilnių darbų va
ryti. Bet kaip tai atlikti, 
juk čia bolševikai vadovau
ja? Acha, apšmeižkime 
draugijos valdybą ir tuo
met nariai visus komunistus 
spirs laukan iš draugijos, o 
mus paprašys užimti val
dybos sostą ir pradėsime 
draugiją valdyti lietuvių 
fašistų garbingoje dvasioje. 
Bet kuomet šmeižiama val
dyba surado suklastuotas 
ponų knygutes, tai nariai ir 
tie nelabieji “Maskvos agen-

> tai,” vietoje pakviesti juos 
valdyti, nubaubė ponus, ir, 
vaje, vaje, kas atsitiko, 
tikra ponų revoliucija iški
lo, net policija ir teismu 
“chamai” tapo pagązdinti.

, Tas nemačija, tai visa 
draugija azijatais apšaukia
ma. O kad ponų pasekėjai 
neužsikrėstu ,su “Maskvos 
propaganda,” ponas Fren- 
zelis duoda įsakvma: “Tie. 
kurie nesate azijatai ir ak
li ‘Stalino klapčiukai/ įsa
kau iškilmingai marš iš 
svetainės paskui mane.” Ir 
kas atsitiko, kad iš 240 na
rių draugiioi tik 2 nubėgo 
paskui socialistini vada. Ir 
vėl ponams išėjo “PIŠŠ.”

Bet kur tau ponai ir mū
sų garsios Toronto ponios 

■ galės gyventi, tai ir vėl su
galvoja naują planą. Rei
kalinga, sako jie. tverti so
cialistinę knlturką, bei so
cialistine lietuvių kuopą. 
Mat, kitaip Toronto lietu
vius d a r b i n i n kus nenri- 
trauksi prie ponų. Bet 
pirm dar tvėrimo, reikalin
ga urėdais pasidalinti, kad 
kartais “chamai” savaii ne
išrinktu į garbinga vieta.

Čia ir vėl nakilo vaina 
tarpe ponu už teise sėdėti 
už stalo ir komanduoti. Taip 

'ju garsi “kulturka” užver
tė kojas, n socialistinės kuo
pos negalėio sutverti del 
ponios J. skundu ant nono 
K. nonui Grigaičiui. Kiek 
nesibažijo ponas K-. kad iis 
yra ščv^as ponui Grigaičiui 

pir socializmui, bet įtikinti 
ponia J. negalėjo. O ponas 
K. prirodinėio, kad ponia 
J. negali prigulėti prie so-

tankiai pasigirdavo, o tą 
surasti negalėjo.

Kad suvaryti paklydusias į kumpis su vynu, darbinin- 
aveles, ponai nutarė pir-1 kai jus gerai pažįsta. Taip 
miausia padaryti suvienytą pat veltui eis ir pono Tys- 
fronta su kunigu Baronu ir liavos patarimas.
Narušu. Ir dabar ponai su

Vieną nedėldienį, pasivaži- 
nėdami, nuvažiuojam į Pasa
dena. Reikia pažymėt, kad 
Pasadenoj gyvena 3 lietuvių 
šeimynos ir 2 pavieniai. Visi 
yra nuoširdūs darbininkiško ju
dėjimo rėmėjai, kiti yra geri 
veikėjai.

Pasisveikinus ir apsimainius 
keletą žodžių, Stasys sako: 
“Gavau laišką iš Worcester, 
Mass... nuo vieno “sklokinin- 
ko,” J. K., ir taip jau vaikiš
kai rašo, kad stebėtis, reikia, 
kaip buvęs musu draugas ga
lėjo taip atsilikti progrese.”

“Na,” sakau, “ką jis ten pa
rašė?”

■ i i 1 >i

Tarp kitų niekniekiu, tasai 
“sklokos” šulas rašo: “Pasidė- 
kavojant ‘bimbinei’ politikai, 
tai dabar niekur prigulėt ne
reikia. Į susirinkimus niekur 
neinam, tai susirenkam pas 
vieną ar kitą draugą į stubą, 
pasitrinam apie pečių ir einam. Vytauto Liet. Pašalpinio Kliu-

' ! ', bo, League of Struggle for 
drauge . Negro Rights, Komunistų Par

tijos ir nuo kitų organizacijų.
Atsidarius konferencijai drg. 

J. Malacki, kaipo konferenci-

nes valstijas, persistatom, kad bes ir Senatvės Apdraudos Bi- » 
tenai tarsi daina be galo: va-, liaus HR. 2827.
sara su karščiais nuėjo, žie
ma su šalčiais atėjo. Kaip va
sarą nuo karščių* taip žiemą 
nuo šalčių šimtai žmonių išmir-, 
šta. Pas mus čia nėra nei šal-( negrų kunigai ir vienas neg- 
čių, nei karščių, rodos, kad čia ras daktaras. Pasirodo, kad ir 
neturėtų būti darbininkams nei 
vargo. Bet kur čia tau, žmo
nės vargsta taip pat, o gal 
dar daugiau, negu rytinėse 
valstijose.

Po tam tęsėsi diskusijos, 
kaip būtų geriau organizuotis 

.bedarbiams, čia dalyvavo du

V. Ivanauskas.

Providence Prūseika Susijungė Su 
Juodžiausiomis Spėkomis

Kiek laiko atgal ir mūsų ko-1 dyti šias prakalbas atėjo

Chester, Pa
įvyko

kunigų bedarbė neaplenkia, 
kuomet paranijonai nebeduo
da pinigų. Tie kunigai atvirai 

| pareiškė, kad jie išbandė re- 
R ka Peikimų ir demokratų orga

nizacijas, kuriose nesidaro nie
ko gero del bedarbių. Taip pat 
kunigai pareiškė, kad bedar- 

. biams yra tiktai viena išeitis, 
j tai organizuotis į stiprias Be
darbių Tarybas, kaip baltvei- 

Bed. Ežiams, taip ir juodveidžiams,

gult.”
Aš sakau: “žinai, 

Stasy, aš pradedu bijoti, kad 
Worcesterio lietuviška “sklo- 
ka,” besitrindama aplink pe-

kiam dalyke, tarsi kokia išgle
bus buržuika. neturėdama ką 
veikti, pradėio rūkvt! Susi
pratusi moteris, kovodama 
prieš šid supuvusią tvarką, o 
seka tos tvarkos pavyzdį, de
da į burna tą smarvę. Mansių, nenumestų amerikonišką 
atėjo mintis: 20 metų atgal, ’ airišių valdžią ir neįsteigtu 
kada parengdavom prakalbas Prūseikos diktatūrą, tą syk tai 
ir$ būdavo keletas moterų, tai jau sudiev, Worcesterio komu- 
pirmininkas visuomet pažvmė- nistams ‘sure’ būt riestai.” 
davo—prašau vyrus nerūkyt, 
nes Čia randasi ir moterų. Da
bar priseis prašyt moteris ne- tydami laikraščius apie ryti-

Mes čia gyvendami ir skai-

Vasario 11 čia 
Tarybos Bedarbės Apdraudos jr rejkalauti žmoniškesnio be- 
Veikimo Komiteto 
konferencija. Konferencijoj, 
dalyvavo =15 delegatų nuo 9 
organizacijų, kaip tai, nuo Be- kuosas rinkamas į Bedarbes » 
darbių. Tarybos, dviejų neg- 
ru bažnyčių, Tarptautinio
Darbininkų Apsigynimo, ALD- zactiu liuosnoriai. Taip pat Ii- 
LD 30 kuopos, rusų kliubo, ko trinkta valdyba: draugas 

\J. Malacki—pirmininku. H. R 
Graham—raštininku. Mrs. S. 
Rodgers finansų iždininku.

Veikimo Komitetas susirin
kimus laikys du kartu į mė
nesį : antrą ir ketvirta panedė-' 

jos pirmininkas, nurodė, kad H kas mėnuo, 127 W. 3rd St., 
bedarbiai yra bado nasruose, 
kad bedarbiai negali ilgiau 
laukti valdančiosios klasės pri
žadų darbais ir “ateinančiųjų 
gerųjų laikų”, kad bedarbiai 
turi organizuotis į Bedarbių 
Tarybas ir reikalauti Bedar-

.šaukiama darbiams pragyvenimo.
.Užbaigus diskusijas, buvo

Apdraudos Veikimo Komitetą, , 
į kuri įėjo delegatai iš organi-

Bedarbių svetainėje.
Baigdamas turiu pažymėti, 

kad Bedarbių 
kimai įvyksta 
nį, Bedarbių 
vai. dieną.

Tarybos susirin
kąs ketvirtadie- 

svetainėje, 12'

P. Š. —
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su 
šimtu ar daugiau tamsių para- 
pijonų ir pareiškė, kad be pa
rapijos pasivelinimo Provi
dence niekas negali rengti pra
kalbas.

Tokiam Avižienio pareiški
mui, žinoma, niekas didelės 
svarbos nedavė. Tačiaus, kaip 
pirmininkas norėjo pradėti 
prakalbų programą, Avižienis 
su gauja kitų fašistų ir dideliu 
skaičium parapijonų, sukėlė 
didžiausį triukšmą. Svetainėj 
kilo suirutė. Avižienis bandė 
užsirioglinti ant pagrindų ir 
užimti pirmininko vietą. Ta
čiaus kokiu ten būdu pasimai
šė policistas, kuris pasišaukė 
savo viršininką. Policijos^ vir
šininkas net buožę turėjo už
dėti ant įsiustusių fašistų “ku
prų,” kol sustabdė jų įsiutimą. 
Mat. fašistai norėjo priversti ir 
policiją sutikti, kad be jų pa
sivelinimo niekas negali reng
ti prakalbas. Tai šie Avižie
niai, Vaitkūnai, dabar geriausi 
Prūseikos pasekėjai ir jų var
dai garbinami “Naujoj Gady
nėj.”

loniją pervažiavo, iš kovingų
jų darbininkų tarpo pabėgės, 
Leonas Prūseika. Jis atvažia
vęs čia nei nebandė siektis 
prie susipratusių darbininkų, 
nes žinojo, kad nieko nelaimės. 
Tad jis tiesiai patraukė pas 
juodžiausius fašistus. Mes jam 
šio žygio nepavydim. Kuo at
viriau jis eis su fašistais, tuo 
greičiau pamatys ir tie darbi
ninkai. kurie vis dar abejoja 
apie jo galutiną sužlugimą, 
kad Prūseikai daug geresni 
juodieji fašistai, 
skiepo, negu 
darbininkai.

Kad Prūseika 
kolonijoj, mes apie tai 
buvome girdėję, bet ką 
kuo jis čia veikė nieko 
nojome, ir nesistengėm sužino
ti, nes jo misijos susipratu- 
siem darbininkam neinteresin
gos. Tačiaus, dabar patėmi- 
jom Prūseikos leidžiamam 
šlamšte “Naujoj Gadynėj” 
įspūdžius ir rezultatus jo atsi
lankymo Providence.

Prūseika džiaugiasi ProvL 
denco “pažangiais biznieriais, 
kurie užsiprenumeravę jo “ga- 
zietą” ir aukavę jam. Iš su
rašytų vardų, randame vardus 
tik juodųjų fašistų, su vietiniu 
fašistų ir artimiausiu kunigo 
•pastumdėlio Avižienio vardu 
priešakyj. Vieni jų užsirašė portų pasirodė, kad kuopa yra 
Prūseikos šlamštą, kiti aukojo'geram stovyje, visi nariai už- 
Prūseikai, o Prūseika džiau- simokėję, išskiriant 3 biskį at- 
giasi geromis pasekmėmis, nes siliktisius. Nutarta per va
iki šioliai neturėjęs nė vieno jaus mėnesį nupiginti įstojimą 
skaitytojo ir pritarėjo, o da- ir visiem darbuotis, kad pri- 
bar jau turi net pustuzinį sto- 
rasprandžių fašistų.

Kas tas Avižienis, Vaitkūnas 
ir kiti Prūseikos į padanges 
keliami asmenys?

Avižienis yra kunigo pirma 
ranka; kada tik kunigui reikia 
suorganizuoti parap i j o n u s ko pusėtinai gražus būrelis ir 
prieš pažahgiuosius darbinin- chorui liks biskis pelno. Visi, 
kus, ar tai būtų kokioj draugi- • katriem aplinkybės leidžia, tu
joj, ar kitur, Avižieniui būna retų prigulėt prie choro. Tai 
tas darbas pavestas, o Avižie- yra pažiba tarpe Los Angeles

lietuvių. Kaip smagu važinėt 
į tokius išvažiavjmus. Per me
tų metus suvažiuoja tie patys 
draugai: visi pažįstami, drau
giški, rodos, • kad viena šei-

iš bažnytinio 
susipratusieji

lankėsi m ūsų 
biskį 
ir su 
neži-

Laisves” Koresp.

Los Angeles, Calif
Vasario 6 buvo LDS 35 kuo

pos susirinkimas. Iš visų ra-

rašius kuo daugiausia naujų 
narių.

Vasario 10 d. buvo L. D. 
Choro išvažiavimas su pietais. 
Nors buvo tik po lietui, nela
bai sausa, bet žmonių prisirin-

nis tatai išpildo, jei ne organi- 
zuote, tai spėka.

Avižienis jau ne syki pasi
žymėjo ią ardymu darbininkiš
kų organizacijų prakalbų.
1926 metais, kada Providence myna. Kas paskiau atvažiuo- 
darbininkiškų organi z a c i j ų« ja—visi pasitinka, kas pirmiau 
kuopos surengė protesto pra- apleidžia—visi išlydi.
kalbas prieš Lietuvos fašistų-
Smetonos valdžią del sušaudy- veikimas dabartiniu laiku nėra
mo keturių komunistų, tai ku-;toks drūtas, kaip kad buvo ke- 

cialistų del jos fašistinio ty-Inigo pasiųstas Avižienis suar-'letas metų atgal. Sunkūs

Lietuviškas darbininkiškas

STOKITE Į

WORKS R*. IMC

Turtas $100,000.00

■

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!

L. D. S. yra įkorporuotas 
New Yorko valstijoj

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitų valstijų

j

I

yra saugiausia, tvirčiausia, prieinamiausią lietuvių draudimo 
organizacija, labai pama tingai, atsargiai tvarkoma

Kiekvienas L. D. S. narys gauna organą “Tiesą”

Naudokitės proga: rašykitės dabar, kuomet eina specialiai Mass, valstijoj vajus, nuo sausio 1 d. 
iki balandžio 1 d., 1935 m.

įstojimas dabar yra nupigintas! Pigiau ir saugiau, negu bile kur!

Prisirašykite patys, prirašykite 
savo jaunuolius ir vaikus

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

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimų!
Del platesnių informacijų kreipkitės sekamu antrašu:

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
419 LORIMER STREET BROOKLYN, N. Y.
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Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
Importuotos Žemiausiom Kainom

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

Šis didelis nupiginimas tik trumpam laikui, tuojau 
naudokitės proga.

MM

EX I S V J

KLASIŲ KOVA VAKARUOS CLEVELAND© ŽINIOS

Nuta-

susi-

NAMAI

2II1, Vedybinių

Daimontai
Laikrodėliai

Mes

o

o

o

o

Tel. Stagg 2-2996License L-1370
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Ketvirtas Puslapis

juos 
savo

beturi, kas yra darbininkiška. 
Ten pat d. Dvyliui (kuris yra 
opozicijoj) esant įduota plaka
tas, kad paduotų pirm, pagar-

o

T

O

o"

Laike 
puikią

triukš- 
stovėjo

Neat-

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.

4 Bedarbiai Areštuoti Pašalpos 
Stotyj; Moterys Smarkiai Ko
vėsi Su Policija; Laimėta Dau

giau Pašalpos

■■ Brangakmenai 
perkame seną auksą

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. G ŪGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbinio 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.

išleido
kvietė

stoti į pagalbą
finansiniai. McAllister iš to
laikraštuko dabar bando įro
dyti, būk pinigai buvę renka-i Partijai, 
m i nnvnrtimni oannXina vai- I TY> Tįstu m

ginklavę. Bedarbiai pamato, 
Norris, dviejų ]<ad .g-a]į kraujo pralieji- 

motina. j 
kaip ex-policmano

vasario mėnesio duodame 
dovaną prie kiekvieno pir

kinio virš $25.

ROBERT LIPTON 
701 Grand Street

Brooklyn
Bet., Graham & Manhattan Avės.

Antrad., Vasario 19, 1935
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Tarptautinis Darbini nkų gą. Jos vadovybėj šalpos įstai- 
Apsigynimas, iš aštuoniolikos 
apkaltintų, kriminaliam sindi- 
kalizme, iki šiam laikui išėmė 
po paranka iš kalėjimo sekan
čius draugus: Albert Hougar- 
dy, Jack Crane, Pat Chambers, 
Lee Hung, Harry Collentz, 
Martin Wilson, Nora Conklin, 
Loraine Norman, Caroline 
Decker( Norman Mini išimtas 
iš kalėjimo po paranka per 
Bepartyvį Darb. Apsigynimą. 
Teisme jį gina advokatas Al
bert Goldman, iš Chicagos).

Iš paliuosuotų tarpo vieni 
paliuosuoti anksčiau, kiti vė
liau, pagal išgalę sukelti rei
kalingą sumą pinigų parankai, 
kas buvo ir yra ne lengvas dar
bas atlikti, ypatingai prie da
bartinių sąlygų ir nežmoniškai 
augštų parankų.

Draugai darbininkų spaudos 
skaitytojai, turite suprasti, kad 
čia eina aštri klasių ko
va! Kova be pasilsio už visi/ 
darbininkų teises ir laisvę. Iš 
septyniolikos politkalinių šeši 
patys save gina teisme. Tarp
tautinio Darbininkų Apsigyni
mo advokatas, Leo Gallagher, 
apgina vienuolika. Liuosu lai
ku nuo kalėjimo ir teismo, va
karais ir nedėldieniais, visi va
žinėja po visą Kalifornijos 
valstiją su prakalbomis ir aiš
kina darbininkams teismo pro
cedūrą. Darbininkai visur pri
ima protesto rezoliucijas ir 
renka aukas del paliuosavimo 
kitų septynių iš kalėjimo ir pa
dengimo pašalinių iškaščių.

Dar daugelis iš mūs negali 
sau persistatyti ir mano, kad 
•yra pripažįstama laisvė Ame
rikos institucijose. Ta “laisvė” 
yra tol, kol darbininkas neiš
reiškia savo minčių, šito teis-, 
mo procedūra yra apmokamai 
sųfrabrikuota ne vien prieš 
kaltinamuosius, bet abelnai 
prieš visą darbininkų klasę 

•' Jungtinėse Valstijose. Valdan
čioji klasė supranta savo pa
reigą ir nesigaili tam laiko ir 
pinigų darbininkų iškaščiais 
prieš darbininkus. i

Šis teismas aiškiai parodo, 
kad teismas atstovauja kapi
talistų interesus, o ne “žmonių 
liuosybės interesus.” Ne vien 
kad valstijos trys prokurorai ir 
Amerikos Legiono vadas, rau
donasis Hynes, iš Los Angeles, 
bet Sacramento miesto urėd- 
ninkai tupi per dienas teisme 
ir leidžia gerų piliečių pinigus. 
Leo Gallagher pirmiau priro- 
dė, jog renkant prisaikintuo- 
šius teisėjus, vigilantes (komu
nistų vardu) grąsino renka
miem mirčia ir kitkuo, jei jie 
drįstų liudyti prieš komunis
tus.

William Hanks, profesiona-j 
lis liudytojas, pirmiau 
prisipažino, kad jis pats va- bininkai 
žiavo į Wisconsin valstiją savo “Help,” 
reikalais del pensijos. William 
Hanks, būdamas Wisconsin 
valstijoj, siuntė telegramą Neil 
McAllister sakydamas, būk jį 
komunistai pagrobę (kid- mi nuvertimui esančios val- 
naped). Dabar teisme Hanks į džios. McAllister kitokių įro- 
leidžia visokių nesąmonių ir * * ' ............
teismas tas jo nesąmones ima 
už gryną pinigą, o kapitalistų 
didlapiai šaukia gvol’to ir deda 
didžiausius antgalvius.

Policijai peržiūrėjus apkal
tintų . gyvenimo rekordus, nė 
vieno nesurado kriminaliam 
nusidėjime. Visas jų nusikalti
mas prieš kapitalistus yra se
kamas: Vienas draugas tapo 
negarbingai paliuosuotas iš 
kariuomenės už tai, kad atsi
sakė šauti į darbininkus. Ca
roline Decker, keli metai at
gal, be leidimo sakė prakalbą 
Pittsburgh© mieste; tema— 
Scottsboro jaunuoliai. Nora 
Conklin yra nepriklausomy
bės fcaveldėja. Jos protėvis— 
tėvo tėvas fcasirašė Philadėl- 
phijoj Amerikos nepriklauso
mybės deklaraciją. Ji Sacra
mento suorganizavo bedarbius 
ir įsteigė bedarbių šalpos įstai-

Washington© pasiuntė telegra- kai, profesoriai, studentai ir 
mą į Sacramento, pareikšdą- knygų pardavėjai gali būti 
mas, būk žemdirbystės darbi
ninkai gauną ajigščiausias al
gas Kalifornijos 'valstijoj, pra- tame įstatyme kalbama, 
šydamas pripažinti visus šiuos 
darbininkų organizatorius kal
tais.

Atšaukimas k r i m i n alinio 
sindikalizmo įstatymo dabar 
yra Sacramento įstatymdavys- 
tėje. 27 assemblymanai jau 
pasirašė ir pasisakė, kad jie 
nėra priešingi prieš kriminali
nio sindikalizmo įstatymą, bet 

'jie priešingi yra prieš krimina- 
yisokio ]įnj0 sindikalizmo ,t__ v

kriminalinio turinio nebūtybes, vartojimą prieš darbininkus, 
kad sukurstyti prisaikintųjų - J-- -
teisėjų ir visuomenės opiniją |įgs 
prieš juos, būk jie organizavę i Universitete, abejoja apie kon-i 
nuversti dabartinę valdančią stitucijiškurną kriminalio sindi- 
klasę per streiką, streiką, ku- kalizmo įstatymo, po kuriuo 
ris išsivysto iš ekonominio į|i? komunistų yra teisiami Sa- 
politinį streiką ir kurio niekas j cramento. Jis įrodo, kad visi 
negali sulaikyti. Tą labai pui- universiteto knygyno urėdnin-i

ga augo, kaip ant mielių, be
darbiai metė kitas šalpas ir 
ėjo pas ją. Tas kapitalistams 
labai nepatiko ir diegė per 
širdį.

Virš paduoti faktai įrodo, 
kad teisiamieji nėra joki kri
minalistai, kaip jie yra teisia
mi po kriminalio sindikalizmo 
įstatymu ir garsinami per ka
pitalistų didlapius, kur bando
ma įkvėpti publikai

kiai įrodė San Francisco gene- 
ralis streikas. Buržuazija labai 
norėjo tą streiką sulaikyti, bet 
nepajėgė to atsiekti. Streikui 
įsisiūbavus viskas, ką jie galėjo 
padaryti, tai sulaužyti streiko 
išlaukinę dalį ir tai tik su par- 
davikų pagalba, kurie tuosyk 
buvo centru.

Todėl darbininkų yra pri- 
derystė eiti į suvienytą frontą 
prieš kapitalistus ir kapitalis
tų iškeptą kriminalinio sindi
kalizmo įstatymą, kuris yra 
įstatymu 40-tyje valstijų Jung
tinėse Valstijose, žmonija be 
parlamentarinių teisių negali 
gyventi. Darbininkai yra dalis 
ir sudaro didžiumą tos žmoni- 

| jos. Todėl jų pačių yra prie
dermė visomis išgalėmis kovo
ti už kaltinamųjų ir savo par
lamentarines teises.

Natūralu, kad ateis ta va
landa ir turės įvykti permaina.*

I Jokia programa, siundanti te
rorizuoti darbininkus, nuo to 
nesulaikys. Kapitalizmo galu
tinas susmukimas įvyks. Kaip 
kapitalizmas susmuko šeštoj 
dalyje pasaulio ir dalyje Chi- 
nijos, taip ir čia turės susmuk
ti.

I Kada kapitalistai ir kapita-
I listiniai teismai puola Komu
nistų Partiją, jie sykiu išstoja 
prieš visas rases ir tautas, nes 
Komunistų Internacionalas yra 
paremtas tarptautinės vieny
bės pamatais. Farmerių orga
nizaciją kapitalistai vartoja 
savęs priedangai, o užpakaly
je tos sienos stovi toki ponai,, 
kaip Fisher, nuo gazo ir elek
tros jėgos kompanijos. Wood 
atstovauja didžiausią vaisių 
pakavimo kompaniją, ir kiti 
turi panašią atstovybę. Delko 
jie dangstosi farmerių vardu? 
Todėl, kad patraukti Ameri
kos mases ir parodyti, būk 
Amerikos farmeriai- yra “tau
tos” nugarkaulis.

San Francisco generalio 
pats streiko metu, Sacramento dar- 

laikraštuka 
darbininkus 
streikieriam

dymų neturi, vien “valdžios 
nuvertimą” ir ant to jam ge
riausia kabinasi. Reiškia, nau
doja tą, su kuo geriau sekasi, 
panašiai, kaip kad rinkimuo
se : kada darbininkai daugiau 
nebalsuoja už republikoną, tai 
pasodino demokratą su mėly-. 
nu aru, kad gauti daugiau į- 
tekmės.

Teisėjas Lemmon pasakė, 
kad jis to teismo nenorįs gir
dėti ir žiūrėsiąs, kad Tom 
Mooney teismas neatsinaujin
tų jo teisme.

Aštuoniolika kaltinamų yra 
darbininkų klasės simboliai. 
Jie neturi būti pasmerkti ir 
pūti kalėjimuose. Darbininkų 
yra šventa ‘pareiga nedaleišti 
prie to. Masiniai reikalauti, jei 
bus reikalas, visą teismo pro
cedūrą perkelti į Jungtinių 
Valstijų augščiausią teismą.

žemdirbystės Biuras iš

areštuoti po šituo įstatymu, jei 
būtų aštriai imama, kadangi 

kad 
bile kas, kuris leidžia cirkulia- 
cijon Karolio Markso “Kapita
lą” ir kitas mokslaknyges, kur 
teoretiškai kalbama apie pra- 
šalinimą valdančiosios klasės 
per kovą, taipgi ypatos, moki
nančios tokios teorijos, yra kal
ti po kriminalio sindikalizmo 
įstatymu.

Iš Stamfordo Universiteto 
grupė mokslininkų - studentų 

įstatymo, nuvažiavo į Sacramento pasi
teirauti apie kaltinamus kri- 

Dr. Max Radin, teisiažinys- minalinio sindikalizmo įstaty- 
> profesorius Kalifornijos j mu, apsilankė į teismo butą ir 

tiesioginiai pajuokė McAllister 
užsuktą mašiną, kas jiems la
bai nepatiko, todėl paprašė, 
kad studentai negaišuotų laiko 
ir apleistų teismo butą.

Pacific.

Cleveland© Opozicija Priėjo Kelio Galą; Dalis 
Jau Pamatė, Kur Juos Vedė Butkus ir Prūseika

CLEVELAND, Ohio. — Pas
kutinių dienų įvykiai davė aiš
kiausio įrodymo, kaip opozici
jos žmonės, vadovaujami But- 
kaus-Prūseikos, eina prie sa
vo gyvenimo galo. Kairesni 
žmonės-darbininkai pasisakė, 
kad toliaus taip eiti negalima. 
Kita dalis, kaip žemiaus 
paanalizuosime, pasiekė 
tikslą.

Opozicija, pradžioje

našias užduotis. Tarnauti, tam, 
“kas tik prašo”, tai Krasino 
“idėja”.

Elementas, kuris tempė opo
ziciją į fašistų glėbį, 3 vasa
rio, po perstatymo operetės 

{“Čigonai” (kurią LDD 23 kp. 
statė), atsidėkavodami “Dir
vai” už išgarsinimą jų paren
gimo, leido fašistui Karpavi
čiui kalbėti Lietuvos nepri- 

' klausomybės minėjimo reika-

Doan Pašalpos Skyriuje, ku
ris randasi prie E. 118th & 
Superior Ave., pereitą savaitę 
4 Bedarbių Tarybos kuopos per 
savo atstovus reikalavo, kad 
būt pakelta pašalpa $3 šeimy
nai į savaitę. Viskas brang
sta ir dar tapo įvesta “sales 
tax.” Pašalpų stočių vedėjai 
žadėjo pakelti, bet tik žadėjo. 
Rezultatų nesulaukus, 6 d. 
vasario^ bedarbių atstovai nu
tarė, kad žūt būt laikytis šio 
griežto reikalavimo. Prieg 
tam dar E. 105th St. Bedar
bių Tarybos kp. delegatai ra
portavo, kad turi vieną reika
lavimą, tai sugrąžinimo bedar
bei dviejų vaikučių motinai su
laikytos pašalpos. Visi nuta
rėm, kad neisime lauk tol, kol 
jaunai motinai bus sugrąžinta 
pašalpa. Visų B. T. kuopų at
stovai išeina iš raštinės į lau
kiamą kambarį, bet E. 105th 
St. k p. atstovų nėra, 
riam laukti.

dėjo už pakėlimą pašalpos. 
Tik per tvirtas bedarbių orga
nizuotas spėkas mes laimėsime 
daugiau pašalpos ir priversi
me priimti Bedarbių Apdrau- 
dos ir Senatvės bilių H.R. 2827

Z. C. M.

LIAUDIES MONGOLIJOS 
PRIEŠAI VEIKIA

Mukden. — Japonija su 
Manchukuo steigia 28 stotis 
savo kariškų sargybinių pa
lei sieną. Mongolijos Liau
dies Respublikos. 'Sako, kad 
tie sargybos punktai turės 
atžymėt “tikrąjį rubežių” 
tarp liaudiškos Mongolijos 
ir Manchukuo; bet .sargybi
niai jau dabar statomi ant 
svetimos žemės.
ŠKAITYKlFlR PLATIN 

KIT “LAISVĘ”

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

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

Vertes 
Vertes 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertės 
Vertis 
Vertės 
Vertės 
Vertės

vardu, 
automatas padarys 
barčekius sekamom 

kainom:
$ 50.--------Kaina
$100.--------Kaina
$150.------- Kaina
$200.------- Kaina
$250._____Kaina
$300.------- Kaina
$350._____Kaina
$400._____Kaina
$450._ ___ Kaina
$500—____ Kaina
$600;_____ Kaina

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

proga, gauti barče-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.

“Laisves” Administracija
427 Lorimer Street 

Brooklyn, N. Y.

v-'-vz *-»**-/* j i n i a u o v i u co minėjimu x vine,

grupavus į LDD. kuopelę, da-įlu, kviest ponus ir “draugus” 
lis jųjų sužiniai (Krasinas-’kartu apvaikščioti Lietuvos ne- 
Martinaitis), kiti, gali būti ne- 
sužiniai, bet vengdami kviri- 
čių savo tarpe, pritarė suma
nymui—parengimams tose pat 
dienose, kuomet esti didieji

Pasigirsta raštinėj 
mas. Policistai, ką 
prie durų, bėga vidun, 
siliekame ir mes, bedarbiai.
Mes irgi visi subėgam vidun. 
Norima suareštuoti komiteto 
narį d. Glass. Bedarbiai ati
ma d. Glass nuo policistų. Įei
na dar 4 mėlynsiūliai. Bando 
išvaryti bedarbius iš ofiso. Mo
terys puolasi priešakiu. Gru
miasi su policija. Du policis-priklausomybę.” Kuomet tuom

k eleJ^^Ą^v4aLpąsijuntaMguĮFantžemLęs»
nudraskė plakatus ALDLD rpao ]ajįu įašaukta daugiau 
15-to apskričio, kaip žemuti- p0]icij0s. jų pribūna dar du

svetainėj, taip nuo langų sąvadai, skaičiuje 15, su buo- 
tarptautiniai piknikai, paren-'ir lentos. Plakatuose buvo gar-jžgm įr kitokiais ginklais apsi- 
gimai, paminėjimai.... neiš- sinama, kad kalbės dd. Abe- 
skiriant ir lietuvių darbininkų kas ir Mrs. 
žymesnes pramogas, čia buvo Scottsboro jaunuolių 
Butkaus - Prūseikos sumoks- Matote, 
las plačiąja šalies plotme ižo- Martinaičio u* Krasino storota- 
liuoti suklaidintus opozicijoj’si, kad tie lapeliai nepapultų 
darbininkus. Kuomet neva pri- į jų rėmėjų rankas, tai viena, 
tarė tarptautiniam darbininkų o kita, tai pasirodyti fašistui 
judėjimui, bet kad lengviaus Karpavičiui, kaip jie nieko ne
savo pritarėjus apgavus, tai-vi- 
sose kolonijose buvo pastebi
ma tas pats būdas, tai rengi
mas opozicijos parengimų tą 
pačią dieną, kada vyko tarp- sinti, bet pralobęs pirm, atsi- 
tautiniai parengimai-paminėji- sakė garsinti. Tas, žinoma, ne- 
mai, daugelyje atvejų bendro 
fronto vadovybėje.

Elementas, kuris veikė suži
niai opozicijoj, žinojo gerai re
negatų Prūseikos-Butkaus nu
statytą planą nacionale plot
me, kad taip darant-veikiant 
bus lengviausias būdas atsky
rimui suklaidintų darbininkų 
nuo revoliucinio judėjimo ir 
melų pravedimai, kad: “visur 
komunistų įtaka puola del jų 
arklinės taktikos.” Taipgi ma
žu pamažu jų ištarpinimas-as- 
miliavimas tautiškame skysti
me—prisidengus ėjimu į ma
ses. Nes kuomet opozicionie
riai nematys to vis didėjančio 
masių pritarimo Komunistų 
........... , kurios suplaukia į 
mūsų masinius dienraščių pa
ramai parengimus-piknikus bei 
tarptautinius apvaikščiojimus 
bei bedarbių demonstracijas, 
tai labai lengva juos pasukt 
dar toliaus nuo partijos, nuo merikos lietuviai darbininkai, 
revoliucinio judėjimo. Kitaip, didžiuma jų, labai gerai žino, 
suklaidinti darbininkai ir biz- kokią “neprigulmybę 
nieriai, katrie “skloką” remia, vos 
labai greitai gali pasprukti iš /prie fašistų valdžios, 
renegatų Prūseikos - Butkaus Hnt, kiek Smetonos agentai Čia 
pinklių—tarnavimo kontrevo- 
liucinam darbui.

Tam kolonijose organizuoja
ma chorai iš margo svieto “ex- 
pozicionierių.” Clevelande su
organizuojama chorelis iš bu
vusių “baltrušaitinių-kairiųjų”, 
mirtiečit/, tautiečių, neprigul- 
mingų parapijonų, pasitjaukū- 
sių lyriečių ir dar kitokių. Kas 
asmuo, tai buvęs “ex-būvęs- 
esąs-opozicionierius.” Tail) iš 
margo svietelio suorganizuotas 
chorelis, kaip ir visam svietui 
tarnaująs jo vedėjęs Krasin, 
neišvengiamai turi turėti pa-^

mas. Išeina iš raštinės į lau
kiamą kambarį. Užstoja ke
lia areštavimui d. Glass. Poli
cija apgali ir areštuoja 4 drau- 
gus-bedarbius. Bedarbių bu
vo nedaug, apie 30 žmonių. 
Oras buvo baisiai šaltas. Visi 
prastai apsirengę. Kitų apa- 
valai suplyšę. Bet visi užside
gę pasiryžimų laimėti savo. 

(Nutarėm eiti policijos stotyn, 
reikalaut paliuosuot mūs areš
tus draugus. Nuėjom prie po-

paliko nepaveikę ant opozici- licijos stoties No. 11. žiūrime, 
jos, kurie iki šiol nepermatė vjsa stotis apsupta policijos, su 
tų juodų tikslų. (buožėm rankose prieš begink-

Bedarbiai rei-
tų juodų tikslų.

Ateina 10 d. vasario, “nepfį- Rus bedarbius, 
klausomybės dienos paminėji- kalauja matyt pol. kapitoną, 
mas.” Opozicijos Krėsino va- bet juos neleidžia įeiti vidun, 
dovaujamas chorelis dainuoja. Oras baisiai šaltas. Nutarta 
Bet sumažėjęs ant pusės. Pirm. įteikti reikalavimus ir išsiskirs- 
Šaukevičius “aiškina,” kad su- tyt. Reikalavome: l)paliuo- 
mažėjęs del “pailsimo” lošiant suot areštuotus* bedarbius, 2) 
operetę “Čigonai.” Tai, žino-'duot pašalpą dviejų vaikų mo- 
ma, tik “aiškinimas,” kuris su' 
teisybe nieko bendro neturi. 
Čia norėta uždengti pasisaky
mas kairesniųjų opozicijoj 
prieš jųjų tempimą į “Dirvos”

Už tai reikia atiduoti kredi
tą tiems opozicijos < 
kams kurie atsisakė dalyvauti 
su fašistais ir padėti pp. Kar- 
pavičiams, žiuriams, česnu-| 
Įiams ir Kompanijai L ; ”J 
darbininkus po priedanga “ne-! 
prigulmybės paminėjimo.” A-

Lietu- 
liaudis-vargdieniai turi 

Nežiū-

tinai, kuriai buvo nutraukta ir 
3) ištraukti policiją iš pašal
pos stoties.

Areštuoti draugai buvo išim
ti ant parankos per TDA ir jų
jų teismas bus 20 d. vasario, 

darbingu-' t«isėJ0 Steisell policijos 
tėismabutyj, E. 21st St. iri 

|Pane Avė. Kiekvieno darbi- 
’ninko pareiga tą dieną nueit 

mufkinti i teismabutį, kur bus teisiami ( 
.tie 4 bedarbiai. Parodykim I 
savo solidarumą areštuotiem 
draugam, kad teisėjas nedrįs
tų pasiųsti juos kalėjiman už 
tai, kad/jie reikalavo pašalpos 
dviejų kūdikių motinai ir vi
siem bedarbiam pakėlimo pa
šalpos.

čia

nesidarbuoja, vis tiek labai 
mažai darbininkų tegali sumo
bilizuoti. Jau jeigu eita prie 
opozicijos, patraukimo, tai vi
siems aišku, kokias spėkas va
dovauja “Dirvos” štabas su 
Karpavičium priekyje.

J. M-ka.

Po tos griežtos kovos, pašal
pos stoties viršininkai pranešė, 
kad tai motinai sugrąžinta pa
šalpa ir visiem pakeliama pa
šalpa ane 3%, kurie gauna 
“cash relief.” Kožno darbiniu, 
yra pareiga priklausyti prie 
Bedarbių Tar. Kova tik prasi-

z=——————
DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APTIEKA 

randasi lietuviška aptieka, kurioje galima pirkti vaistus daug 
prieinamesne kaina, negu kitur dabartiniu laiku.

A. M. KiSHON, Aptiekorius Savininkas * 
8701 JOS CAMPAU AVE., DETROIT, MICH.

HARMAN

Sieninių 
Laikrodžių

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

Juozas Levanda 
(LEVANDAUŠKAS) 

GRABORIUS
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

v Ateikite Ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ.

Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių 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
matavo jū įvai
riom spalvom. 
Kainos prieina
mos.

JONAS STOKES
512 Marion St., kamp. Broadway 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

HYMAN BERGER
SAVININKAS

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

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

kaina: Kvorta 75c., Galionas $2.75
I

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

$



Antrad., Vasario 19, 1935 Penktas Puslapis

Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
GAMTOS SŪNUS

(Tąsa)
Tie gi kaliniai, kurie nėra atbuvę pu

sės bausmės, arba kaip jie yra kalėjimo 
administracijos vadinami pavojingi, nes 
bijo, kad nepabėgtų, dirba sunkiausius 
darbus viduj kalėjimo sienų; daugiausiai 
jie dirba plytas šalygatviams grįsti. Ant 
kožnos tokios plytos yra antspauda su 
parašu: “Plytos, padirbtos Kauno sun
kiųjų darbų kalėjime.” Kai ant kurių 
plytų yra antspauda “Panevėžio”, arba 
“Šiaulių” kalėjimo. Antspaudas ant ply
tų deda del to, kaip draugai pasakoja, 
kad kožnas darbininkas, eidamas šaly- 
gatviu, matytų ir įsidėtų į galvą, kad jei
gu priešinsies kruvinojo Smetonos val
džiai, tai turėsi eiti dirbti plytas uždy- 
ką. Darbas kalėjime yra priverstinas. 
Jeigu kuris politkalinys laike darbo ne
dirba, kiek tik jis turi jėgos, tai esti me
tamas į karcerį. Jeigu kuris kalinys, ne
pakęsdamas inkvizitorių mušimo, išsita
ria nors vieną žodį prieš tai, jau tokis 
esti grūdamas į karcerį.

į

Kauno kalėjimo rūsyje yra narva (ce
lė), į kurią yra brukami politkaliniai. 
Toje klėtkoje atsigulti bei atsisėsti nega
lima, nes yra siaura. Kalinys gali tik 
stačias stovėti. Nuo ilgo stovėjimo už
tirpsta visas kūnas, kojos nebegali išlai
kyti ir pradeda linkti (bet sugriūti kali
nys negali, nes nėra vietos). Galva pra
deda suktis ir smegenys sustoja veikti ir 
kalinys apalpsta ir palieka be sąmonės. 
Karceris: į karcerį yra kišami kaliniai 
ant 7 parų, o sykiais ant 14 parų. Kar- 
ceryj valgyt duoda ketvirtadalį (l/t. sva
ro) duonos ir kvortą vandens į parą; 
šviesos nei jokios nėra.

Šiaulių Kalėjime
Aš čia parašysiu apie Šiaulių kalėji

mo karcerius, apie kuriuos man vienas 
ex-kalinys pasakojo, nes ten ilgą laiką 
yra buvęs. Šiauliuose yra daroma taip: 
“Sunkiai nusižengę“ politkaliniai yra ki
šami į smėlinį (smiltinį) karcerį 48 va
landoms. Tame karceryje narų ir grin
dų nėra, vietoje grindų—smėlis. Kada 
varo į tą karcerį, tai viršutinius drabu
žius nuvelka, palieka tik vienuose marš
kiniuose ir apatinėse kelinėse. Ypatin
gai tas urvas yra baisus žiemos laiku: 
tamsus, šaltas ir visai žemas. Kada po
litkalinį įmeta į tą urvą žiemą, tai mir
tinas šaltis su savo kaulėtais nagais pra
deda čiupinėti. Todėl, kad nepakliūt į 
mirties glėbį, kalinys, kiek galėdamas 
kovoja: pradeda šokti, bet užuot sušilti, 
galvą susitrenkia į lubas; tada, pasilen
kęs, nori bėgioti, bet ir čia kalinį patin
ka toks pat likimas (nes tas mirties ur
vas turi tik 7 pėdas ilgio ir 5 pėdas plo
čio) : bėgdamas susilenkęs atsimuša tam
soje į akmeninę sieną. Tada kalinys 
krinta ant smėlio ir laukia ateinančios 
mirties. Bet kalėjimo budeliai, patėmi- 
ję, kad jau kalinys nusilpęs, sušalęs ir 
kritiškoj padėtyj, paima jį ir nuneša į 
vienukę. Ten kalinys atšyla ir tada nu
veda į kamerą. Drausmės kameros tai 
yra tos, kuriose yra baudžiama ne po vie
ną, bet visos kameros kaliniai. Kada ka
liniai užsitarnauja ir pakliūva į draus
mes kameras (o pakliūti labai lengva), 
tada visos kameros .kalinių į karcerį ne
gali padėti,-nes tiek karcerių neturi, tai 
visą kamerą paverčia į karcerį. Ir tuo
jau uždraudžia gauti iš laisvės pristaty
mą valgio, turi maitytis kalėjimo porci
ja. Pusryčių nėra, pietums malafeikos 
(sriubos) po bliūdelį ir 50 gramų (viena 
dešimta dalis svaro) duonos; vakarienė: 
juodos kavos puodelį, be cukraus, ir 30 
gramų duonos. Skaityt ir .rašyt neduo
da, vien tėvams galima trumpas laišku
tis sykį į mėnesį parašyti ir vienas laiš
kas į mėnesį nuo tėvų gauti. Pasimaty
ti nei su broliais, nei su tėvais ir motino
mis neleidžia, ir kitus sunkiausius kanki
nimus uždeda.

Abelnai, dabar Smetonos kalėjimuose

tokia tvarka: inteligentų sykiu vienoje 
kameroje su darbininkais nelaiko, žydus 
skiria nuo lietuvių. Smetonos valdžia 
deda visas pastangas, kad kaliniai pa
lengva išmirtų, nes jeigu valdžios bude
liai nebegali prie jų prisikabinti, tai ka
linius badu marina. Kaliniui, nesančiam 
po bausme, duoda tik 125 gramus duo
nos į dieną. Argi galima su tokia por
cija ilgai žmogui gyvybė palaikyti.’ Man 
pačiam teko ilgas laikas pabūti caro ka
lėjimuose, bet pas carą politkaliniai bu
vo užlaikomi daug geriaus, negu Smeto
nos.

Ar Tas Atbaido Darbininkus 
nuo Kovos?

Dabar kyla klausimas: Ar atbaido ir 
nugąsdina tos visos Smetonos inkvizici
jos nuo kovos prieš Smetonos fašistų 
valdžią Lietuvos darbininkus ir vargo 
valstiečius? Atsakymas: ne! Kad tą pa
tvirtinti, aš čia privesiu kelis iš daugelio 
nuotikius, kurie man pačiam teko matyti 
ir pergyventi.

Vieną liepos mėnesio gražią dieną iš
ėjau į grafo Sauzelio mišką grybauti. 
Miške yra pievų, kurias grafo eigulis iš
duoda nuomon. Išgirdau nelabai toli 
nuo manęs, kas ten šieną pjauna. Kadan
gi “laisvoje“ Lietuvoje labai yra sunku 
rasti vieta, kur galėtum laisvai ir be pe- 
riškadijimo pasikalbėti, tad aš ir nu
sprendžiau nueiti ir pasikalbėti su šien- 
jjūviais po globa ir apsauga medžių sa
itų ir lapų.

Prieinu, vienas mažažemis pjauna šie
ną. Užkalbinau. Iš visko matėsi, kad 
jis atsineša link manęs dideliu nepasiti
kėjimu. (Mat, aš buvau juodais drabu
žiais apsivilkęs. O Lietuvos mažuose 
miesteliuose ir kaimuose, tarpe darbi
ninkų ir smulkių ūkininkų yra įsigyve
nęs dabartiniais fašizmo laikais papro-* 
tys, jeigu jau žmogus yra apsirengęs 
juodais drabužiais, tai reiškia, kad jis 
yra valdininkas, šnipas, arba šiaip koks 
išnaudotojas). Ir iš visų šienpjūvio žo
džių ir judėjimų galima buvo spręsti, kad 
jis nenori daug ko su manim kalbėti. 
Vėliaus patėmijau, kad visgi jam mano 
kalba patinka. Ir jis, įsidrąsinęs tarė: 
aš pono visai nepažįstu. Jeigu kalbėti 
apie darbininkų reikalus, tai reikia žino
ti, su kuo kalbi. Pažymėjau, kad aš jį 
lyg ir pažįstu, sulyg jo tėvu, į kurį jis 
yra panašus.

Tada šienpjūvis įbedė į mane akis ir sa
ko: ar ne esate ponas toks ir toks? Ir 
jis suminėjo mano pavardę. Atsakiau.

Tada tas šienpjūvis apsidairė į visas 
puses, pritūpęs pažiūrėjo į mišką ir pra
dėjo atvirai kalbėti. Susėdę ant nupjau
tos žolės, iškalbėjom apie visokius reika
lus arti dvi valandas. Labiausia, ko tas 
draugas šienpjūvis norėjo, tai darbinin
kiškos literatūros. Atsisveikinant, jis 
truputį pamislijo ir klausia manęs. Gal 
draugas ir vėl kai kada ateisite čia gry
bauti? Delko ne, aš jam atsakiau. Ar 
galima būtų čia į mišką atsivesti dau
giau kaimynų ir pažįstamų? Galima, aš 
jam atsakiau. Ir mes nutarėm, kurią 
dieną ir valandą susitiksime.

Draugas pažadėjo duoti man vieną 
draugą, kuris dar jaunas būdamas, pri
klausė prie draugo Petro Varkalio vado
vaujamos bolševikų grupės (Draugas Pe
tras Varkalis buvo sušaudytas; apie jį 
žemiau parašysiu).

Paskirtą dieną atėjo pas mane tas nu
skirtas. draugas ir mes abudu išėjome 
grybauti. Nuėję į mišką, nusprendėm 
taip, kad aš vienas eičiau į tą vietą ir su
tikčiau šienpjūvį su jo kaimynais. O tas 
vietinis draugas vėliaus ateis, nes, ką 
gali žinoti, o gal tas šienpjūvis gali būt 
koks provokatorius ir sykiu atsivesti po
liciją! Nuėjęs į tą vietą, aš vienas jau 
radau belaukiant šienpjūvį ir sykiu su 
juo 11 darbinin. ir mažažemių ūkininkų.

(Daugiau bus)

Pittsburgho ir Apielinkes Lietuvių Partijos Huntshurg, Ohio
Narių ir Simpatiku Atydai ALDLD 51 kuopos prakal

bos įvyko vasario 6 d. Kalbė
jo d. Abekas, iš Chicagos. Aiš- 

ypatingai ’ bedarbius,' kiai nušvietė farmerių ir fa- 
brikų darbininkų vargingą pa
dėtį šiuomi krizio metu. Nuro-

nų, švedų, armėnų, rusų, ita
lų ir lietuvių meno grupių. Šo
kiai tęsis iki 12:30. Rengėjai 
kviečia visus skaitlingai atsi
lankyti.

S.
Trečiadienį, vasario 20, Lie- taipgi kviečia visus, kurie tik- 

tuvių Darbininkų Kliube, 1335 tai gali, _ 
Medley St., N. S. Pittsburgh J susirinkti į City Hali, ant pen- 
įvyksta labai svarbus susirin-|kto augšto, kaip 1:30 vai. po 
kimas, kuriame reikės aptarti pietų, vasario 20. Padarykime j dė, kaip kapitalistai, su Iloo- 
sckami klausimai:

1. ALDLD vajus ir prakalbų 
maršrutas.

2. Darbininkų Mokykla.
3. Jaunuolių reikalai.
4. Rėmimas mūsų partijos. 
Prasidės 7 :30 vai. vakare.
Kviečiami draugai partijie- . .

čiai ir simpatikai iš Pittsbur-! bendrai reikalauti Bedarbių ir; Kitokios išeities nėra, nes jau 
gho, McKees Rocks, Carne- 'Socialės Apdraudps Bilių už- f išsisėmė jų kantrybė, negalima 
gies, Braddocko. Bendrai tu- £irti- Į išlaikyti nuo tokio spaudimo iš
rime pasitarti, kaip geriau pri-’ Masinis Mitingas Už Bedarbių! ^isų pusių! Manome, kad d. 
sirengti prie prakalbų marš
ruto. Draugė Z. Mažeikienė 
tuojaus atvyks su prakalbom.
Mes turime gerai pasidarbuo
ti, kad jos kelionė čia išeitų 
naudinga ' darbininkų 
mui, kad ' 
publikos, kad 
daug literatūros ir taipgi gaų- 
tumėm naujų narių į ALDLD 
ir mūsų Partiją. Kaip matote, 
ir kiti gana svarbūs klausimai tetas darbuojasi už 
reikia bendrai aptarti.
Verskime Pittsburgho Valdi
ninkus Užgirti Socialės Ap

draudos Bilių

Trečiadienį, vasario 20, kaip

masinį spaudimą ant tų ponų. seve^u priešakyje, daro sau 
Parodykime, kad darbininkai didelius pelnus, barmenų pri- 
nemiega, bet kovoja už savo t 
reikalus. 
City Hali.

sirinko pusėtinas būrelis ir visi
Pripildykime pilną atydži’ai klausėsi.

Prakalba visiems patiko. 
Draugas Abekas patarė far- 

simpatikai meriams organizuotis į unijas, 
kviečiami visur agituoti dar- ; kurios yra kovingesnės ir dar
bininkus eiti į City Hali ir.buojasi už biednus farmerius.

Parti jiečiai ir

Abekas atsilankys kada vasa
ros sezone ir pasakys ką nors 

; naujo farmeriams.

Apdraudos,Eilių ir Didesnę 
Pašalpą

Vakarinės Pennsylvanijos
Bendro Fronto Komitetas ren-i - -vilnies” No. 15, sausįo 18 
gia masini mitingą vasario, 22, ■ d , 1935 ti]p0 koresponden- 

cija, kurioje A. Cypas, buvęs 
1934 metų korespondentu, ap
šmeižė ALDLD 51 kp., išva
dindamas griovikais kuo-

darbininkų judėji- gJcl mdbml mitingą vasario • 
' sutrauktume daug Penktadienį, Carnegie Audito- 
kad išplatintumėm ! 1’J0J’ Dhio ir Federal Sts., N. 
nirime fnincri <ran- Pittsburgh. Pradžia 7.30

vai. vakare.
Tasai Bendro Fronto Komi- Pos ir viso darbininkų jutfėji- 

Socialės m0, būk nariai kokusus darą 
Apdraudos Eilių H. R. 2827J ū1 tt. Kaip mums atrodo, tai 
Prie jo prisidėjo daugelis vi-Jokių dalykų nebuvo ir nėra, 
šokių organizacijų. Kalbėtojai! Sausio mėnesio susirinkime 
bus visokių pakraipų. Pora bandėm priverst, kad A. Cy- 
kongresmanų taipgi kalbės.1 Pas atšauktų, bet atsisakė tą 
Bus išduotas raportas iš Wa- padaryti. Tokiu būdu esu pri-

Metalistai Raginami Būdavot! 
Galingą Metalo Darbininkų 

Industrinę Uniją
“Metalo Darbininkų Indus

trinė Unija nepaliks akmens 
ant akmens savo vajuje su
organizavimui tos industrijos 
darbininkų į savo eiles,” pa
reiškė tos unijos pirmininkas 
pereitą vasario 9-tą. “Lygiai 
su tokiu užsispyrimu mes pra- 
šalinsim kiekvieną kliūtį iš ke
lio suvienijimui visų darbi
ninkų kovai už didesnes algas, 
trumpesnes darbo valandas ir 
unijines sąlygas.” Jis toliau 
pareiškė, kad mes veiksime- 
ranka rankon su darbininkais 
kompaničnose unijose, kad pa- 
liuosuoti juos nuo kompanijos 
jungo ir kontrolės ir įtraukti 
juos į tikrą darbininkų uniją..

Sąryšyje su ta kampanija 
mes jau rengiame didelį uni-* 
jos bankietą sekmadienį, vasa
rio 21, 6 vai. vakaro, 29 En
dicott St.

Mes esame įsitikinę, kad di
delė didžiuma metalo darbi- 

i ninku dalyvaus šiame bankie- 
! te su savo šeimynomis ir drau- 
I gaiš, kaipo geri unijnistai ir 
kaipo būsianti unijistai.

U-tė.

1:30 vai. po pietų, plati dele
gacija, atstovaujanti daug 
darbininkų organizacijų su pu
se miliono narių skaičium, rei
kalaus Pittsburgho Miesto Ta
rybos narių užgirti Socialės ir 
Bedarbių Apdraudos Bilių H. 
R. 2827.

Toji delegacija buvo aplan
kiusi ponus koncilmanus perei
tą trečiadienį, tai jie nuskyrė 
laiką vasario 20. Delegacija

shingtono Darbo Subkomisijos 
tyrinėjimo, kuriame ir iš Pitt- 
burgho dalyvavo penki atsto
vai.

Taigi, mitingas labai svar
bus. Visur jį garsinkime. Ben
drai visi pareikalausime už
girti Bilių H. R. 2827 ir taip
gi reikalausime didesnės pa
šalpos.

Liet. Biuro Sekr.

verstas nušviesti dalyką, idant 
dienraščių skaitytojams būtų 
aišku. Draugai, tokių nieknie
kių nereik rašinėti; kada ant 
ypatos užpykstat—šmeižiat vi
są kuopą.

51 kuopos korespondentas,
V. Wallen.

SKAITYK LAISVE 
IR KITIEMS UŽRAŠYK

Philadelphia, Pa.
National Biscuit Kompanijos 

Darbininkų Streikas

Jau šešta savaitė eina dar
bininkų ir darbininkių strei
kas National Biscuit kompani
joje. Streikieriai laikosi pui
kioje vienybėje ir žada nepa
siduoti, kol bus šita kova lai-
mėta.

Mes raginame lietuvius atei- '• 
ti streikieriams talkon ir ne- j 
vartot minėtos kompanijos pro
duktų, kol bosai pripažins dar
bininkų reikalavimus. Šių dar
bininkų sunki kova reikalauja 
paspirties nuo plačios masės.

Taip pat streikieriai pikie- 
tuoja A. ir P. krautuves ir 
American Stores.

Streikierka.

’Worcester, Mass.
EXTRA

Pranešimas Komunistu Par
tijos Simpatikams, Rėmėjams 
ir Darbininkiškos Spaudos 
Skaitytojams.

Komunistų Partijos Lietuvių 
Frakcija šaukią svarbu susirin
kimą vasario (Feb.) 21, ket
virtadienio vakare, 7 vai., Lie
tuvių svetainėj, 29 Endicott St. 
Draugai ir drauges, kaip seni, 
taip jauni, būtinai dalyvaukit1 
šiame susirinkime, nes turėsi- ’ # | 
me apkalbėt porą labai svar-'

Thomas, jie visi gina Wall 
Strytą. Rooseveltas sako, kad 
bus darbų, visi dirbs. Teisybė, 
priėmė daug ir jiem duoda po 
1-2 dienas į savaitę. Jau jie 
skaitomi dirbančiais, nereikia 
pašalpos mokėti. Gerlaikis jau 
čionai, tik reikia gėrėtis! O 
jeigu jūs jo neturit, biskį pa
laukit! Ko jums trūksta: turit 
alaus ir snapso, o su pinigais 
—gausit! Girdėjot per radio

Worcester, Mass.
Nepaprasti Šokiai

Vasario (Feb.) 22 Amerikos 
Darbininkų Choras ir Komu
nistų Partijos Sekcija rengia 
nepaprastus šokius (Novelty 
Cabaret and Dance), Darbi- 
kų Centre, 126 Green St. Tar
pe šokių programą pildys įvai
rios tautinės grupės savo tauti
niais šokiais bei žaislais. Ren
gimo komisija jau gavo paža
dėjimą dalyvaut programoj fi-

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška ?

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

{taisyta pagal naujausią madą; pa
tarnavimas kuo mandagiausias; dar

bas atliekamas sulyg kiekvieno 
pageidavimą.

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

CHARLES’ UP TO DATE 
BARBER SHOP

K. DEGUTIS, Savininkas
1OO UNION AVENUE, 

Brooklyn, N. Y.
ISDWBBEPffliKSRWSIBRBRSCBEBMWWi

p. Rooseveltą kalbant, kad 
jau tf-ys milionai gaus darbus.,

Į
Man rodos, kad mums, dar

bininkams, reikia organizuotis 
į tikras darbo unijas, kurios 
tikrai gina darbininkų reika-' 
lūs, ne tokias, kaip Amalga-1 
meitų Associacija, kuri čionai 
Aliquippe jau gyvuoja. Nors 
J. S. L. bijo jos, bet mums, 
darbininkams, nėra naudos.

F
Aliquippoj kaip pradėjo tą 

uniją organizuoti, tai kompa- . 
nija paleido darban visus šni
pus. Bosai dirbtuvėse, šnipai j 
ant gatvių pasileido šnipinėt|

kad daug 
tai sumanė 
jau susira- 
sausio pra-

apie unijos raštinę. Kurį tik | 
pamato prie raštinės, tuoj pra-^ 
neša bosam. Toks darbinin- 
kas būna šaukiamas del pasi
aiškinimo, delko jis ten einąs.

Jiem tas šnipinėjimas nela
bai sekasi, mato, 
darbininkų rašos, 
sužinot, ar daug 
šė. Naktį iš 1-2
puolė knygos iš unijos rašti
nės. Visi kalba, kad šnipų 

l darbas, kaip juos čion vadina 
,*«*«<*! y**“ | «<stooj pigeons”. Bet kalbos ei

bių klausimų, kurie paliečia' . , . . .....c ‘ v! o l/orl xziVQimn Ičqc! ic_

abelną mūsų darbininkišką ju
dėjimą.

Aliquippa, Pa

na, kad koksai viršininkas iš
davęs už pinigus. Tai pašalino 
viršininkus, išrinko kitus. Bet 
ar galima tikėtis, kad tie ge
resni ? Mes matom laikraš
čiuose, kad Amalgameitų uni
jos viršininkai, su ponu Green 
priešakyje parduoda didžiau-

Nors kapitalistų laikraščiai sius streikus, suvėrsdami kaltę 
skelbia gerlaikį, bet mes, dar- Į ant darbininkų. Tai mums rei- 
bininkai, dar to nematom, gal kia stoti į tikrai darbininkiš- 
ir nematysim (tikrai nematy- kas unijas ir verst kompani- 
sim), kol išnaudojimo sistema jas, kad pripažintų. Tai 
gyvuos. Nėra skirtumo, kokis tada laimėsim.
prezidentas, Rooseveltas ar G. Savas.

tik

JUOZAS
KAVALIAUSKAS

Laisniuotas Graborius
Pennsylvania ir New 

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

manęs sekančiu antrašu:

1439 South 2nd Street, 
PHILADELPHIA, PA.

Telefonai: Bell—Oregon 5136 
Keystone—Main 1417

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klases anglis, geriausios 

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų 
tonas, tai legal iškas svoris. Prista
tome greit į jūsų namus. Prašome 
įsitemyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y.

TRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

?Ti'-rr ■i wgsnaegBwgBMg■M.W
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Antrad., Vasario 19,

NEW YORKO IR APIELINKES ŽINIOS
Newarke Bus Hans Eisler 
Pasitikimui Didis Vakaras

Newarke įvyks pasitikimui 
Hans Eisler labai didelis susi
rinkimas, penktadienį, 22 d. 
vasario, 8 vai. vakaro, Sokol 
Hall, 358 Morris Ave., Eisler 
yra tarptautinis revoliucinis 
darbininkų kompozitorius, ku
ris, kuris pagamino daug mu
zikalių darbininkams kurinių. 
Visi Newarko darbininkai ir 
darbininkės yra kviečiami at
silankyti į šias prakalbas.

Pasmarkinkim Mūsų Veikimą
Washingtone ponai padarė 

pasiūlymus pulti komunistus, 
kad užsmaugus darbininkų 
viešą revoliucinį veikimą. New 
Yorko mieste tuojaus Tamma
ny Hall atstovas Streit pasi
skubino įnešti pasiūlymą puoli
mui komunistų.

: Septynių Vaikų Tėvas Užmu
šė Moterį ir Pats Nusižudė

Mineoloj tūlas A. Fernan
dez, 36 metų amžiaus, portu
galas darbininkas nužudė sa
vo moterį Mary, 33 mėtų, ir 
patsai save. Jis kirto moteriai 
dideliu mėsininko peiliu į gal
vą ir ant vietos ją užmušė, o 
paskui patsai nubėgo ant na
mo viršaus ir per langą puo
lė ir užsimušė. Liko jų septy
ni vaikai nuo 6 mėnesių am
žiaus iki 8 metų. Tragedija 
įvyko iš priežasties tarpe jų 
didelio susiginčijimo.

Areštavo 135 Darbininkus
šeštadienį buvo generalis pi- 

kietavimas prie Ohrbach krau
tuvės, Union Sq., New Yorke, 
kur streikas jau eina apie 2 
mėnesiai laiko prieš nepaken
čiamas darbininkų sąlygas ir 
už unijos teises. Pikietavime 
dalyvavo daug studentų, kurie■ Protestavo prieš Karą

New Star Casino svetainė-; reiškė savo simpatiją ir pagal- 
je atsibuvo masinis darbininkų bą kovojantiems darbininkams, 
susirinkimas, kuriame darbi- Kadangi pikietavimas buvo ge
niukai entuziastiškai protestą-j neralis, tai pribuvo policija, 
vo prieš Italijos fašistus, kurieI pradėjo pikietuotojus stumdy- 
dabar užpuolė Abyssiniją, Af- Į ti, mušti ir net 135 darbinin- 
rikoje. Abyssiniją yra nedide
lė šalis, neprisirengus
tat Italijos fašistai nori ją 
vergti.

Iš Kriaučių Lygos Atsibuvusio 
Vakarėlio

Vasario 16, “Laisvės” sve
tainėje, buvo Kriaučių Lygos 
vakarėlis “Siuvėjo” naudai. 
Reikia pasakyti, kad publikos 
buvo tirštai, kad niekados dar 
tiek lygiečių parengime netu
rėjo, kiek pastarajame. Tas 
rodo, kad Brooklyn© darbinin
kai o ypatingai kriaučiai, pil
nai p rijančia palaikymui kai
riųjų darbo unijoj laikraščio 
‘Siuvėjo.’ ‘Siuvėjas’ laikui bė
gant su]oš savo misiją, taip 
kaip kiekvienas mūsų įkurtas 
laikraštis, kad sulosią. “f 
vėjui’ dirva plati, nes 
unijų klausimu mes speciali© 
laikraščio neturime, kuris gvil
dentų taip akylai, kaip ‘‘Siu
vėjas,” tad ir publikos nuotai
ka krypsta jo pusėn, ką pilnai 
parodo, šis buvęs parengimas, 
kad tokioje bedarbėje, kad to
kiame krizyje, tirštai atsilan
kė į Kriaučių Lygos parengtą 
vakarą.

Tiesa, kad priklauso kredi
to ir rengimo komisijai, kuri 
tinkamai prirengė virš minė
tą vakarėlį. Ne tik komisija

ragaičius pardavinė jimui, 
taipgi jie kreipiasi į darbinin
kus, kad padėtų streiką lai
mėti.

National Biscuit Co. darbi
ninkų streikas išsiplėtė po vi
są šalį. Vien New Yorke strei
ko lauke yra apie 6,000 dar
bininkų, bet kompanija su 
streiklaužių pagalba nori vary
ti biznį. '

ALDLD ANTRO APSKR. 
KOMITETŲ POSĖDIS 
ALDLD 2-ro Apskr. seno 

ir naujo komitetų posėdis 
įvyks antradienį, 19 d. vasa- 

darbo!^0’ “Laisvės” svetainėje,
Brooklyn, N. Y. Pradžia 8 
vai. vakare.

Sekr. A. A Lideikienė.

® DAILY
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IPUII&E
Jersey Cream Wrapped / 
Caramels 50^ Value—full pound 1*10 
Vanilla Creamed Almonds <7 , 

401 Value—full pound •My
Chocolate Covered
Peppermints <7,

40f V alue—full pound 1* £
Home Made Almond a-.
Coffee Ring 30^ Value

AT THE FOUNTAINS
Virginia Ham Sandwich - - , 
and Coffee regular 251
Frosted Milk Shake ja/ 

_  regular 15^
Coffee or Tea with Cake •itZA 

regular 20f
Chocolate Ice Cream Soda <• n / 

regular 15^ W?

186j^ST0RES-0ne near you

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA 

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku 

Stiliumi
417 Lorimer Street, 
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE!

“Laisves” Name
P. MARČIUKAI

Brooklyn, N. Y.

Notary Public Tel. STagg 2-5043

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

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

kus areštavo.

Kova Prieš Deportavimus
Vasario 19 dieną, vakare, 

atsibus prakalbos Labor 
Temple, 243 E. 84th St., New 

j Yorke, kovai prieš deportavi- 
Imus ateivių kovingų darbinin- 
|kų. Kalbės ir Karl Ohm, ku
ris tiktai paleistas po $1.000 
kaucijos nuo Ellis salos, kur jį 

- - , . .buvo išgabenę deportavimui,
prirengi m o darbą atliko gerai, gu kiekviena diena vis dau- 
išsiuntinėjo tikietus lygiėčiams, gįau aUga reakcija prieš dar-

gintis, 
pa-

Social. Part. Nesutikimai
Socialistų Partijos organe 

“New Leader” nuolatos buvo 
Į Norman Thomaso specialė ko- 
'lumna, kurią jis užpildydavo.

' Du Sovietą Judžiai
Acme teatre, Union Square,

New Yorke dabar yra rodoma Vėliausioje “New Leader” lai
du labai geri Sovietų gaminti doje jau nėra to ir tas laikraš- 

’ ir tis nusiminusiai kalba, kad 
Kaip vienas, būk Norman Thomas rengiasi 

taip antras yra labai geri ju- kitą laikraštį leisti.
džiai. Ypatingai labai naudin- jeigu iki to daeis, kad Norman 

“26 Thomas pradės leisti

judžiai “Life is Beautiful 
“26 Commissars.

žinoma,

gas pamatyti veikalas 
Commissars,” kuris vaizduoja 
Baku darbininkų kovas pereito 
civilio karo metu.

Klaidingai Mane Suprato
“Laisvėje” num. 24 reporte

ris, aprašydamas apie mano at
silankymą “L.”, sako, būk aš 
Visos Scrantono “opozicijos” 
vardu kalbėjau, kad mes susi
tariame su Komunistų Partija 
bendram veikimui.

.Šiuom klausimu 
su vienu laisviečiu 
ne visos opozicijos 
tį, bet tiktai savo
nuomonę. Taigi, asmeninė ma
no nuomonė ir santikiavimas 
nepaliečia visą “opoziciją,” ir 
jos varde nekalbėjau.

V. Valukas.

kitą 
laikraštį, tai Socialistų Parti
joje pasireikš plyšimas. Eiliniai 
nariai dabar vis daugiau kryp
sta į klasių kovas ir bendrą 
frontą su komunistais.

kurie pardavojo dirbtuvėse ir 
darbo unijos 
komisija (Ch. 
Sherry ir Ch. 
karui pasiėmė 
pagelbininkus prie biznio, tai: 
M. Nazvecką, A. Linkų ir J. 
Kairį. Jie visi smarkiai ir aky
vai patarnavo parduodami už
kandžių ir gėrimų susirinku
siai publikai. Vargiai kiti būt 
taip padarę, kaip tie draugai 
pasišventusiai ir atsidavusiai 
dirbo!

Draugas Višniauskas iš Ba- Į automobilių. Bet jeigu tai bus

raštinėse. Bet
Kundrotą, T.

Balčiūnas) va- 
labai tinkamus

bininkus ir ypatingai ateivius.

Trumpos Žinutės
Elihu Root, turčius ir buržu

azinis d i p 1 o m a t as, pereitą 
penktadienį minėjo savo 90 
metų gimtuvių sukaktuves.

Sakoma, kad New Yorke 
bus daug atž.ymėjimo ant gat
vių, kaipo saugumo punktų, 
kur žmonės galės pasiimti bu- 

jsą arba gatvekarį saugiai nuo

kai nejausi 
ir reiškiau 
vardu min- 

asmeninę

Protestas Prieš Hearsta
Presto Lock Corp., 70 Wa

shington St., Brooklyn, darbi
ninkai skaičiuje 200 išnešė re
zoliuciją, pasmerkiančią Hear- 
sto didlapius ir jo fašistinę po
ziciją. Hearstas per savo did- 
lanius pradėjo bjaurią kampa
niją prieš Sovietų Sąjungą, 
K o m u n is t ų Partiją , uni
jas ir abelnai darbininkų ju
dėjimą. Darbininkai pasmer
kia tą Hearsto kampanija ir 
atsisako skaityti jo laikraščius.

“Laisves’’ Bazaras• •

. JAU VISAI ARTI

h Penktadienį, 22 Kovo (March)
Dainuos Aido Choras. Šokiai nuo 7:30 iki 12 P. M.

Šeštadienį, 23 Kovo (March)
Dainuos Choras Pirmyn, iŠ Great Neck. Šokiai 

nuo 6 P. M. iki 12.

Sekmadienį, 24 Kovo (March)
Dainuos Sietyno Choras iš Newark, N. J. Muzika 

* nuo 5 iki 11 P. M.
•

“LAISVES” SVETAINĖJE
427 Lorimer Street, Brooklyn, N. Y.

' ĮŽANGA VISOM DIENOM* 10c

yonnės, labai puikiai sudaina
vo kelias darbininkiškas dai
nas. Aido Choro Merginų En- 
scmblis, taip pat puikiai su
dainavo kelias darbininkiškas 
dainas. Varde Kriaučių 
gos ačiuojame kaip d. 
niauskui, 
Merginų 
linaitei 
pianu.

Draugė T. Vasikoniutė* pa
aukojo elektros lempą, del lai
mėjimo, kurią išlaimėjo susi
dėję J. Ambrazaičio sūnus su 
savo giminaičiu iš Port Wash
ington©. Už d. T. 
tės dovaną, varde 
jai paačiuojame.

Varde Kriaučių 
visiems atsilankiusiems, ar bi 
kuo prisidėjusiems prie paren
gimo, Kriaučių Lygos vakarė
lio, tariame širdingą ačiū.

Reikia pasakyti, kad po va
dovyste Ch. Kwareno muzika, 
kuri griežė Lygos vakarei y i e, 
tai buvo viena iš puikiausių! 
Rodos, neapsiriksiu pasakęs, 
kad Ch. Kwarenas yra vienas 
iš geriausių muzikantų Brook- 
lyne' Visa jo orkestrą, taip 
puikiai griežia, kad susirinku
si publika negali atsigėrėti. 
Mūsų nuomonė, kad jeigu 
Brooklyne ir apielinkėj ren
giant parengimus, o turėti šau
nią muziką, tai pasiimti Ch. 
Kwareno orkestrą, tai ji duos 
šokėjams “pep.”

Dar žodis apie Ch. Kware- 
ną, jis jaunas vyras ir nereikia 
suprasti, kad tik muzikantas. 
Apart muzikos, jis sugabiai 
veda jaunuolių skyrių “Lais
vėje.” Tas parodo, kad mūsų 
jaunuolių tarpe išauga ne vien 
geri muzikantai, bet gabūs ir 
literatai.

tik baltu ruožtu apvesta, tai 
tas daug negelbės.

i > t ■

Ly- 
Viš- 

taip ir Aido Choro 
Ensembliui ir d. Ša- 
už akompanavimą

Vasikoniu-
Lygos, mes

Lygos, mes

M. Puzinas.

Šiandien gal būt paskelbs 
1,000 darbininkų streiką Chain 
krautuvėse. Jeigu jie išeis į 
streiką, tai suparaližuos 350 
krautuvių.

•Mary Nigro, 17 metų mer
gina, kuri buvo pabėgusi nuo 
tėvų ir vėliau patekusi į bėdą, 
paleista iš kalėjimo. Ta mer
gina buvo areštuota su dviem 
jos draugais jaunuoliais, ku
rie užmušė Bridgeport, Conn, 
bosą J. Arboną. Iš karto ir ją 
kaltino, bet dabar paliuosavo.

Streikieriai Gerai Laikosi
National Biscuit Co* darbi

ninkai labai gerai laikosi strei- 
iko lauke. Minimos kompani
jos darbininkai atsikreipia į 
krautuvininkus prašydami, kad 
tie neimtų tos kompanijos py-

REIKALAVIMAI
REIKALINGA

REIKALINGAS patyręs namų pri- 1 
žiūrėtojas (janitor) del garo šildy

tu namo. Bus duodama 4 kambariai 
veltui ir užmokestis už darbą Kreip
kitės greitai sekamu antrašu: 16 
Maujer Str. Apt. 2, Brooklyn, N. Y. I 

(42-43) I

PARDAVIMAI
PARDAVIMAI

PARSIDUODA fornišiuotų kambarių 
biznis ir visi rakandai. Yra 18 

kambarių ir visi išrandavoti. Galima 
geras pragyvenimas padaryt.

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

Trys blokai nuo Brooklyno tilto. 
(42-47) 1

KAZYS RUKŠTELIS 
Gyvas ir Sveikas

Jis’ pasilgęs savo senų pažįstamų 
kriaučių ir cukeminkų. Labai pa
geidauja pasimatyti. Priėmimui 

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y.

Vienas blokas nuo Grand Street.

BROOKLYN LABOR LYCEUM
DARBININKŲ ĮSTAIGA

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

alleys.
KAINOS PRIEINAMOS

949-959 Willoughby Ave.
Tel., Stagg 3847

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi paliuosavimui nuo šalčio 

ir galvo.ą skaudėjimo, iš 
priežasties šalčio

BRET-O-COL SYRUP
Geriausias pasiliuosavimui nuo ko
sulio arba gerklės erzinimo, iš 

priežasties šalčio
Tabletai ar Syrup po 50c.
Už bonką. Galima gauti

THE BRET-O-COL LAB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y.
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Bus Didelis Tarptautinio Dar
bininkų Apsigynimo Bazaras

Su 20 diena vasario prasi
dės penkių dienų bazaras, ku
rį rengia Tarptautinis. Darbi
ninkų Apsigynimas. Bazaras 
bus Manhattan Lyceum sve
tainėje, 66 E. 4th St., New 
Yorke. Apart to, kad ten bus 
tūkstančiai visokių daiktų, dar 
kiekvieną 
koncertinė 
išpildyme 
Sąjungos 
Orkestrą, 
Jaunuoliu 
tra/ukrainiečių,' vokiečiu, fihų 
ir kitų' taptų darbininkiški cho
rai ir 'daugelis kitų dailės spė
kų. Iš kalno perkant tikietą 
del Visų penkių dienų, tai jo 
kaina tik 75 centai, bet kiek
vienu kartu skyrium perkant, 
tai bus po‘30 centų ypatai, o 
šeštadienį ir sekmadienį net [g PAUL GUSTAS 
50 centų. Bėt penktadienį,' 
šeštadienį ir sekmadienį iki 5 ; 
vai. vakaro bus įėjimas ir vėl- ' 
tui.

Kiekvienas darbininkas pri- ; 
valo kuom nors prisidėti priėji 
bazaro. Jeigu jūs turite ką i i 
aukoti, ar gaunate pas jūsų i i 
biznierius, tai daiktus galite 
atnešti į “Laisvės” raštinę ir : 
užrašę drg. A, Mureikos vardą i 
palikt. Prie daikto palikite i 
ir savo vardą, kad žinoturhe, ; 
kas aukavo.

dieną bus ir gera 
programa, kurios 
dalyvaus Sovietų 

Draugų Balalaikų 
“Freiheit’ choras, 

Mandolinų Orke’s-

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas apt Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki Z, vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1 < t
84 Union Avenue

Brooklyn, N. Y.

Telefonas: Evergreen 7-7770

LIETUVIS GRABORIUS
Sena’ dirbąs graborystės pro
fesijoje ir Brooklyno apielin- 
kej plačiai žinomas. Tik dabar 
atidarė savo ofisą ir patarnauja 
balsamavimu ir palaidojimu 

mirusių.

Veltui Chapel Šermenim
Parsamdo automobilius šerme
nims^ /vestuvėms, krikštyhoms 

ir kitokioms parems
Šaukite dieną ar naktį "

423 Metropolitan Avė.
• 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.
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|/ O III II O P| O Atviri kojų skauduliai, Garankš- |l IJ|l 11 Į 111 IĮčiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu- 
matizmas, Kelių Sustingimas, 

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

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

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

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

Tel.: Foxcroft 8-6901

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

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

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494

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

NEDĖLIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

231 Bedford Avenue
BROOKLYN, N. Y.

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoj u tinr 
karnai ir už prieinamą kaiiną
Parsamr’Ru nntomnbilius v^tuvąm, 

parėm, krikSt'nony. ir kitokiem 
' * reikalam. t

’402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

Brooklyn, N. Y.

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

| Sergančių Vyrų ir Moterų 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
I N e n ormalumai, 
I Odos Išbėrimai, 
T Nervų L i ę os, 
J Bendras Nusilpt 
J mas, Nervų Jė- 
I gos išeikvojimai, 

K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g osį 
Mėšlažarnės Li

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

įkite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai. laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduIiai, Serumų ir 

i Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

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

NEW YORK
i Valandos—9 A. M. iki 8 P. M.

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




