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KRISLAI
Trumpos Melo Kojos.
Drąugai Žydai.
Naziai Lietuvoje.
Pašalpų Našta.

Rašo T. G.

Pirmas Lietuvių
Darbininkų Dienraštis

(First Lithuanian 
Workers’ Daily)

Išeina Kasdien, Apart 
Sekmadienių

Darbininkai Visų Šalių, 
Vienykitės! Jūs Nieko 
N e p r a 1 aimėsite, Tik 
Retežius, o Išlaimėsite 

Pasaulį!

Nesenai “Laisvė” gyvais 
faktais sumušė kunigų “Darbi
ninko” melus apie “badą” So
vietuose. Dabar šiame pusla
pyje matote, kaip į dulkes su
daužomi Hearsto geltonųjų 
laikraščių išmislai apie “ba
dą” Sovietų šalyj. Pats Hears
to žinių biuro vedėjas Mas
kvoj, L. Parrott niekais pa
verčia visas savo boso klastas.

Ištikrųjų, melas ir čia turė
jo trumpas kojas.

Daug galima pasimokinti iš 
draugų žydų dvasinės energi
jos, veiklaus pasiryžimo lavin
tis darbininkiškoj politikoj ir 
gilintis į savo klasinę literatū
rą. į kiekvieną jų kalba lei
džiamo žurnalo numerį būna 
tiek kritiškų atsiliepimų ir pa
stabų, kad sunku viską sutal
pinti. Pas mus gi išeina vienas 
po kito puikūs “šviesos” nu
meriai beveik be jokio atsilie
pimo iš draugų pusės.

Kauno liaudininkų dienraš
tis “Lietuvos žinios” rašo, kad 

„ hitlerieninkai turėjo įsteigę 
Lietuvoj net savo lavybos sto
vyklas. Bet Smetonos Šniukštai 
ilgai jų “nematė.” Užtat jie 
dieną naktį zuja, bejieškoda- 
mi revoliucinių darbininkų.

Šiemet sausio mėnesį New 
Yorko mieste vien iš pašalpų 
gyveno 1,500,000 bedarbių su 
šeimynomis; tai yra ištisas ke
tvirtadalis didmiesčio gyvento-

Hearsto Žinių Agentūros Galva Maskvoj Į i j * n i i* i *”

Supliekia Jo Melus apie Badą SSRS w
Andr. Mellon, Būdamas 
Valdžioje Skubiausia
Rėmė Savo Bankus
PITTSBURGH, Pa.—Tę-| 

siasi valdžios byla prieš. 
Andrew Melioną, vieną iš i 
didžiausių Amerikos kapita- ! 
listų. Jis kaltinamas, kad 
nusuko $3,000,000 valdžiai 
privalomų mokesčių. Įrodo
ma, kad būdamas šalies pi-. 
nigyno ministeriu Mellon 1 prirašė apie tariamą “badą” są dieną praleidau kolekty- 
1932 metais, ] 
“švenčių”, jis pirmiausia melas ir klasta. Visi tuose bentale ir 
gelbėjo savo ir giminių ban- laikraščiuose išspausdinti Mano pirmas atsilankymas pašiūres nuo blogo oro.
kus, teikdamas jiems grei-. paveikslai apie skurdą ir buvo vokiečių apgyventame! 
tos valdiškos paramos. Nors (badą Sovietuose yra falšy- Spartakovo apskrityj, kuris farmose galvijų skaičius pa- 
taisyklės jam, kaipo šalies vai padirbti. Taip* vasario smarkiai nukentėjo nuo augo nuo 3,500 iki 5,000. Ap- 
ministeriui, uždraudė tuo 26 d. pasakė Lindsay Parr- 1934 metų sausros. Iki bir- sinakvojus, tie farmeriai 
pačiu laiku makliavoti šė-' ott, kuris iki šiol buvo galva želio (June) mėnesio visai! mus pavaišino raugintomis 
rais, bonais, tačiaus, Mellon Hearsto International Žinių nebuvo lietaus. Nežiūrint to, silkėmis su cibuliais ir dar- 
juo labiau mekleriavo besi- Agentūros Biuro Maskvoje, 
pelnydamas. 1

Dirba Pašalpos Darbus
WASHINGTON. — Ame-' 

rikos Darbo Federacijos va
dai išreiškia pritarimo se- 1 
nato nubalsavimui, kad jta- 
šalpiniuose valdžios darbuo
se būtų bedarbiams moka
ma vidutinė alga, kokią 
gauna tos bei kitos vietos

Iriau, negu metai, pirmiau, ninkai atmeta pašalpą, ku- 
inors tuomet nebuvo saus- rią specialiai sudarė fašistų 
Iros. Sodžius yra švarus, na- organizacija Voiirf Ijoj ne- 
imai dailūs, gerai pastatyti, va šelpti badaujančius vo- 
numaliavoti įvairiomis skai- kiečius Rusijoj. Atsiunčia- 

Lsčiomis spalvomis. Kolekty- mus tokios pašalpos čekius 
viai ūkininkai ir jų žmonos jie paaukauja Tarptauti- 
ir vaikai gana gerai apsi- niam Darbininkų Apsigyni- darbininkai abelnai. 

laike bankų Sovietų šalyje, visa; tai yra vių ūkių kaimuose Groslie- rengę. Arkliai geri. Visos mui deleį pagelbos nukentė- 
Kleinliebentale. ūkio mašinos sudedamos į jusieins nuo fašistinio tero

ro kapitalistinėse šalyse.
“Aš nežinau, kaip jaučia

si kulokai (buožės), bet aš 
esu įsitikinęs, jog biednieji 
valstiečiai tuose kolekty
viuose ūkiuose pradėjo jau 
gerai gyventi.”

Lindsay Parrott, Hearst International News Viršininkas, 
Plačiai Keliavo po Sovietų Sąjungų ir Visur Atrado 

Apsčiai Maisto ir Žymiai Pakilusią Valstiečių Būklę
MASKVA. — Ką ameri- čiau jokių bado ženklų., 

kiniai Hearsto laikraščiai Apsistojęs Odessoje, aš išti

“Minimose kolektyvese

Fašistų Teroras prieš
aD J » D.. T* * uarrott, r Raudonus Brazilijoj kad ilgose
RIO DE JANEIRO. — 

Fašistinė Brazilijos valdžia 
suėmė desėtkus vadinamų 

.” Išmis-

I Ištisą valandą kalbėda
masis su sovietinio laikraš
čio “Izvestija” atstovais. L. 
Parrott, be kitko, pareiškė, 

; savo kelionėse no 
Sovietų šalį jis patyrė štai

Grosliebentalio kolektyve žovemis, ir kiauliena, kiau- 
farma surinko po 880 svarų .šininiais pyragaičiais ir ka- 
grūdų nuo kiekvieno hekta- va. Mes taipgi ragavome 
ro žemės. Buvo puikus vyn- jų gardaus, turtingo vyno, 
nogiu derlius. 1 “A — - :1 J——— 1 -

“Kolektyviai
Grosliebentale gyvena ge- sakė, jog kolektyviai

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Prezidentas Rooseveltas, 
kaip žinoma, nori pašalni- 
niams darbininkams mokėti 
ne daugiau kaip po $50 per 
mėnesį. Jis daro naujus . 
manevrus, kad priverst se
natą su juom sutikti del jo 
siūlomos algos viešuose dar
buose. kuriems reikalauja 
$4,880,000,000

Bedarbių Tarybų centras 
pasiuntė Darbo Federacijos

- , prezidentui Greenui pakvie-
Apskričio pildančiojo ko- Kūdikį, kad Nereikė- timą išvien su jomis kovoti nto rvi vvm m n Iro a lUI nvr v * J ’’ i v ••• i v t • 

jų. Pašalpų gi pinigai yra iš- j “raudonųjų vadų.

ir smulkių savininkėlių. Vidu
tiniai imant, kiekvieni f 
gaunantieji algas dabar turi 
maitint po vieną bedarbį. To
liau teks dviem 
maitint po^vieną 
prieiti prie to, jog bedarbiu 
skaičius susilygins su dirban
čiųjų skaičium. Kapitalistai gi 
neprisidės prie savo “tvarkos” 
kankinių šelpimo, kaip ir da
bar, — jeigu jie nebus prie to 
priversti.

Daugiau, draugai, kreipki- j

veržiami iš pačių darbininkų ]įoja> būk raudonieji buvo bado ženklų, apie kurį už-į 
ir cmnlbill o q vi yy i YY Ir 51 i n T/irln Į U -Y • 1 Y 1 i • • • Y M vv» • J _•I susitarę issprogdint elekt- sieniniai

“Niekur miestuose ar so-1 KAIP BETHLEHEM LAIVŲ STATYMO KOMP 
džiuose aš nemačiau jokių j VALDŽIĄ LAIKE PEREITO KARO

i

ūkininkai miteto pirmininkas Mertznuot’jam Užlaikymo Iuž unijinę algą pašalpiniuo- 
ūki-. se darbuose. Atsakymo dar

J Rokiškis. — Vasario 4 d.; _
bute buvo sunkiai sužeista j __________

[ Anelės šakūnaitės 4 metų mer-' # #
!gaitė. Mergaitei perpjautas PaJajkySia MokytOlU 
kaklas. Motinai būnant rinko-j iv *| • * i - n • • “

/ys ros stotis ir sunaikint tele
grafus ir telefonus. Suimta!

dr keli armijos <

i laikraščiai taip 
mėgsta kalbėti. 

a
WASHINGTON. Ginklų klastingas savo apyskaitas.

i* • • • w * ei T 1 * 1 • * 1 * * I -K • U v 1 • IY d Cl 11L I Cl h v t. ______ Pereitą vasarą aš aplan- biznį tyrmėjancioji Jungti-1 Jay kuris laikas pirmiau a]imenįjnj0 mokesčio
n dirhantipm 11 amujuo oficieriai kiau Volgos unės sritį nuo nių-Valstijų senatorių ko-, valdžia ųzveųė- bylą prieš'
a bedarbi - p-ali kaiP° raudonųjų taikiniu-' Astrachanio iki Saratovo.-misija su sen. Nye prieky-,Bethlehem Kompaniją, kad • d b1’ ga“ ’ • ' ■ ..........................  " ■ je išklausinėjo Eu. G. Grace,! atgriebt iš jos $11,000,000,

prezidentą Bethlehem Laivų kaipo permokėjimų už lai- 
Statymo Kompanijos. Ši.vus. 
laivų statymo įmonė pri-1 
klauso Bethlehem Plieno 
Korporacijai.

Senatoriai kaltino, kad

i kai. į Aš atsilankiau i Fr. Engel
so kolektyvį ūkį Marxštad- 

If-oKia Coli Icpfofvf 'te ir į vieną iš žuvininkų liauja ban ISSiaiyi kolektyvų, ir buvau nuste- 
8,000,000 Kareivis?7 7 ^ mu, tvarka ir švarumu.

ROMA. — Italija pasiun-1 
, įtė jau 40,000 kareivių į Af-’

me domes j kovą už išleidimą rjka. Jie prirengti ‘ karui 
Darbininkų Bedarbių Social ės L Abvssiniia leim nas- 
Apdraudos įstatymo pagal bi-lf .. ']j’. ® '
lių HR 2827 jtaroji nenusileis visoms

v  Mussolinio užmačioms. Del 
»tokio kariuomenės siunti- 

Naziai Užgrobsią Žydu! i • t • J — * 1 * 4- ‘ 1 j T 4-U 1 I •! vv» įtikai pradėjo kntikuot Ita- Vokiskus Laikrascius i Ii jos fašistų valdžią. O jinai 
atsako panašiai: mes galime

“Paskutiniu laiku aš už
baigiau kelionę no kitas Bethlehem Laivų Kompani- 
svarbias žemdirbiškas sritis ija^nesąžiniškai, perdaug, at- 
Sovietų Sąjungoj, Pietinėj j piešė nuo šalies valdžios, 
Ukrainoj/, ši antra kelio-istatydama jai laivus laike 
nė padarė man dar didesnio;pasaulinio karo. Kompani- 
įspūdžio... Didelis progre-|Ja darė įvairias klastas ir 
sas žemdirbystėje. Visu ke-1 suktybesj ji mulkino vai

je, Juozas Laguckas nuvyko į! Ištikimybės Prisieki 
jos butą ir bandė mergaitę na-Į J
pjauti, kad nereikėtų mokėti į ALBANY, N. Y. — Kiek 

> (užlai- pirmiau New Yorko valsti- 
kymo). Laguckui teismas yra jos seimas išleido įstatymų, 
priteisęs po_ 30 litų mėnesiui vįS]- mokytojai turi pri
mokėti šakūnaitei mokesčio; siektj ištikimybę šalies ir 
ir šių metų vasario mėn. 18 d. valstijos konstitucijai fak. 
buvo paskelbtos žemes varžy- tjn y. šiandieni.
tvnes. Laguckas jau yra ve- . . ..
dęs kitą moterį. Laguckas yra, n; buržuazijos surėdymą.

) suimtas ir tardomas. ! Dabai seimo atstovas Kr»
’minski davė įnešimą panai
kint tą įstatymą. Atsaky- 

Lietuvos Užsieninė Prekyba damas į įnešimą, antrinin
kas New Yorko miesto mo
kyklų superintendent's Ed. 
Mandel šaukė: “Negalima 
leisti skelbt komunizmą mo
kyklose!” įves ir kiti atža-

| Hitleris Atsiprašo So 
vietų del Kratos pas Jų

Atstovybės Narį
BERLYNAS. — Hitlerio 

žvalgybininkai naktį išvertė 
iš lovos Sovietų atstovybės ' 
narį Orowskį ir padarė pas 
jį šiurkščią kratą, bejieško- 
dami “revoliucinių doku
mentų.” Orowski gydosi St. 
Blasien džiovininkų sanato
rijoj Juodajame Miške ir

ir Finansai
Kaunas. — 1934 metais iš

vežimai iš Lietuvos prekių 
parduot į užsienius sumažėjo 
13 milionų litų, lyginant su 
1933 metais; įvežimai gi iš.gareiviai seimo atstovai už- 
užsienių į Lietuvą nupuolė 3! reiškia, kad Kaminskio įne- 
milionais. 'Šimą prieš mokytojų prisie-

Paskutinį praeitų metų ke- užmuš .pačioje ko-
tvirtį valstybės įplaukos pasie- misijoje ir neleis jo svars- 
kė 87 milionų litų, taigi 4 mintyti seime, 
lionais daugiau negu tam pa-j -----------------------

tai reiškia? Nagi, dar didesnį IHlrtlS DVlClIl AfflienŲ 
Jžmonių prispaudimą yt i - fį v iv* -

k kur gi kitaip! Vyskupą Žmogžudžiam 
galėtų Smetonos iždas augti,1 
kuomet taip siaučia šalyje

džią, būk negalima buvo 
tuos laivus už pigiau pasta
tyti. Iš karo Bethlehem 
kompanija pasidarė milži-, 
niškų pelnų; vien jos prezi- . , 
dentas Grace tuo laiku gavo Yra vlsai silpnas.
3 milionus dolerių bonų, ne-1 Sovietų atstovybėj Berly- 
kalbant apie “paprastus” ne užprotestavo prieš tą na-
io ir kitu dalininkų nesvie-;zhl žiaurumą. Hitlerio vai- darbo 
tiškus pelnus. ' Idžia jautėsi verčiama atsi- mokesčiais.

Klausinėjamas, Grace lo- prašyti, ir atsiprašė, išreik- 
šė durnelio rolę, sakydamas,, šdama apgailestavimą del 
kad mažai ką žino arba pa->^^° pasielgimo su Orows- 

padaryto plano., ir nema- miršo apie kontraktus ir km.

liu nuo Maskvos iki Odessai 
ir Jaltai, miestuose ir gelž-

BERLYNAS. — Vienas sumobilizuoti 7'iki 8 milio-kelio stotyse, duona liuosai
I___ i__-__ 1___ 1 i > v I . . ...___ 1 Ain o "v va n'nv»nhitlerininkų advokatų žur- nų kareivių, nuo 18 iki 55 

natas reikalauja galutinai metų amžiaus; taigi Afri- 
uždrausti vedybas tarp vo-^on pasiuntėme dar labai 
kiečių ir žydų. Imažą dalį visos galimos mū-

Hitlerinėje spaudoje gru- Sų armijos.
mojančiai liepiama, kad žy-| 
dai, leidžiantieji laikraščius 
vokiečių kalba, tuojaus jos 
parduotų. Duodama supras
ti, kad jeigu nepasiskubins 
parduot, tai fašistai už
grobs visus tokius laikraš
čius.

Žuvo Keturi Mainieriai, 
Igriuvus Angliakasyklai^^^

UNIONTOWN, Pa. —' ’ '
Pleasant Valley Kompanijos 
kasykloj ties Oliver užgriu
vo keturis rriainięrius.; Jie 
žuvo; kiti trys tapo sužeisti 
per kasyklos įgriuvimą. Kal- 

LONDON. — Anglijos pi- čia kompanijos, kad nesirū- 
niguočiai kalbasi apie rei- pino tinkamai paremti ka- 
kalą duoti Chinijai stambią syklos “lubas.”" 
paskolą. Japonija verstinai -------------
bruka savo paskola fasisti- 22 Asmenys Nubausti UŽ • 
nei Chmų Chiang Kai-sheko 
valdžiai. Mat, imperialist!- i iktadariŲ olapstymą 
nė paskola tarnauja sveti- .

Brukimas Chinams Paskolų

pardavinėjama. Yra perų 
ženklu, kad atgyja kolekty
viai ūkiu bazarai visose sto
tyse. Valstiečiai pardavinė
ja duoną, kiaušinius ir dau
gybę pienišku produktų. Tai 
reiškia, kad įvalias yra lau
ko ūkio produktų.

“Kolektvves farmas aš

ALŽYRE, Afrikinėj Fran- 
> cijos kolonijoj, verda darbi
ninkų maištai prieš francū- 
zišką valdžią. Mostagane- 
mo mieste 300 bedarbių su- 
|kele riaušes, kuomet miesto 

nė paskola tarnauja sveti- DALLAS, Tex.—Iki dvie- valdyba nepatenkino jų pa
mos šalies pavergimui. To- jų metų kalėjimo liko nutei- 'šalpos reikalavimų. Poljci- 
del imperialistai taip pasi
ryžę į tokias “geradarys
tes.”

SMARKĖJANTI DARBININKU I IR BEDARBIU i T
SUKILIMAI PRIES FRANCUI I ALŽYREi i £

___  * liūs Murton ir Irving Mill-
Bacchus.”) Suvertė nuo en’us ir Abr. Faber’į. Jie

ALBANY, N. Y. — M. 
krizis ir tiek nupuolę Lietuvos Leylegian ir Nishan Sarki- 

užsie- sian buvo, nusmerkti mirt 
‘už tai, kad 1933 m. bažny’ 
čioj nudūrė armėnų arkivy-^ 
skūpą Leoną Tourianą. Jie- 

Audrose Žuvo 13 du davė aPeliaci^ augutes- 
,'niam teismui, bet šis, teis- 

Y.—-Di- mas dabar užtvirtino mir- 
žmogžu- 

džiai bus numarinti elektros 
kėdėj.

produktų išvežimai į 
nius?

BUFFALO, N.
džiųjų ežerų srityje ir vaka- ties nuosprendį.

krašto į vandenį .60 bačkų pernai, vasario 2 d. nušovė rinėse valstijose per audras 
vyno ir laivų krovimo maši- polięininką R.McLeoda. be- jr pūgas paskutinėmis die-,

Maištininkai bandė darydami plėšimą Needham žuvo 13 žmonių ir su-'neriją. __________  __ _
paimti garlaivį “Timgad”, Trust Kompanijos banko, 
bet kapitonui pavyko nu- 

■ plukdyt jį toliau nuo kraš
to.

i Orane keli asmenys įkai
tinti už riaušių kurstymą, kiniam Jaivui “Blairgowrie

Kovoj sužeista ir Franci jos plėšrus šeiminin- su jo 26 tarnautojais ir dar- v v_ -- .
policijos viršininkas, miesto kavimas, augšti .• taksai ir bininkais. “Europa” ir pora p ’/Yl i qki u ‘ •

tuos piktadarius slapstė nuo maioras ir francūzų pulki- mokesčiai ant išvežamų iš kitų garlaivių jo jieško, ’ L>0° os^‘ u a omoj oras
ninkas. ^Alžyro produktų, krizio me- bet nesuranda jokių pėdsa-, ., . ..%

Alžyro prieplaukoje 3.000 tu. labai suvargino ne tik kų. Bijomasi, kad “Blair- Puo e 11 °-
darbus ir biznį; bet nežada miau rašyta, buvo, paga- laivakrovių akmenimis bom- Alžyro darbininkus ir vals- gowrie” nebūtų nuskendęs / 1

« • 1 • *!••• V1 *1 t • • Y Y • I i • V* Y i • Y A i Y

stą galvažudžių plėšikų | ja ir kareiviai šaudė j mi 
Clyde Barrow ir Bonnie nią. Bedarbiai gynėsi ak 
Parker’io motinos ir 20 kitų menimis. 
giminiu ir draugų, kurie

Dingo Laivas
Nežinia kas atsitiko pre-

Berlynas. — Fašistai iš
leido įstatymus, kuriais ža
da kontroliuoti kasvklų

valdžios agentų. Abudu 
piktadariai, kaip jau pir-

nomis žuvo 13 žmonių ir su-Į
žeista 139. Oklahomoj ir. Sukilėlių Kambariai po 
Arkansase siautė, viesulos. j m. • ų-i • • 
Viena moteris Milwaukee,' AltOHUm VllRlUJC 
Wis., nugrimzdo sniege irt „VILNIUS . - Darbinin- 

” ™VOi-,,Ltraya NeV" le,d°.kai, betaisydami dominiko-
“zvake”, krisdama nuo sto-ipn bažnvčiį u?tiko po aHo.

rium laiptus; tie laiptai ve- 
t . . , . da į požeminius kambarius.nuo 77 laipsmų staiga nu- Ma»01ma> jog glaDtieji kam- 

bariai buvo naudojami kaip 
Audros padarė šimtus pasislėpimo vieta laike 1863

imt kasyklas į valdžios nuo- liaus, policijos užklupti išbardavo ir pusėtinai apdau- tiečius, bet ir smulkiuosius per smarkias audras Atlan- tūkstančius dolerių nuosto- m. lenkų sukilimo prieš caro 
savybę. i nušauti. žė francūzų žibalo laivą |biznierius. įtiko vandenyne. lių. .valdžią.lių. .valdžią.

I'
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Foreign countries, six months_____ $4.00
Canada and Brazil, six months----- $3.00

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

of March 3, 1879

Geriau Vėliau, Negu Niekad
Pagaliaus socialistinis “The New Lead

er” oficialiai praneša, kad Amerikos So
cialistų Partijos veikiantysis komitetas 
užgyrė Darbininkų Bilių, H. R. 2827. So
cialistų partijos vadai skelbia, kad šis 
bilius “yra geriausias tos rūšies bilių J. 
V. kongrese.”

Gerai! Bet būtų buvę kur kas geriau, 
jei socialistų viršylos būtų užgyrę šį bi
lių anksčiau. Socialistų partija, kaip ži
nia, buvo kviesta dalyvauti Darbininkų 
Kongrese, Washingtone, sausio mėnesį, 
bet atsisakė. Minėtam kongrese dalyva
vo tiktai atskiri josios nariai arba vei
kėjai. Jei socialistų partija būtų ten da
lyvavusi oficialiai, tai kongresas, be abe
jo, būtų galėjęs kur kas pasekmingiau 
sukonsoliduoti darbininkų pajėgas kovai 
už minėtą bilių. Bet vistiek geriau vė
liau, negu niekad.

Iš Washingtono pranešama, kad, paga
liaus, kongreso Darbo Reikalais Komi
teto sub-komitetas, vadovaujamas Mat
thew A. Dunn, vienbalsiai užgyrė H. R. 
2827 bilių. Greit šis bilius bus perkeltas 
į pilną kongreso Darbo Reikalais Komi
tetą, kurio pirmininkas Connery yra pa
sisakęs už šį bilių. Jei šis komitetas pa

Dainininkė Jonuškaitė 
Gastroliuoją SSSR

Sovietų Sąjunga, trokšdama palaikyti 
draugiškus ryšius ypatingai su kaimyni
nėmis valstybėmis, dažnai užsikviečia 
įvairių iš jų menininkų gastroliuoti. Jo
sios menininkai, grąžon, taipgi vyksta į 
tas šalis ir parodo talentus, išauklėtus 
darbininkų tėvynėj. Nesenai Sovietų 
Sąjungoj lankėsi iš Lietuvos dainininkė 
Jonuškaitė, apie kurios koncertą duotą 
Maskvoj, pasak “L. Ž.”,. “įkviesti jos” ap
rašo sekamai:

“Vasario 5 d. Mažojoj Koryšervatprijpš 'sa
lėj įvyko Lietuvos Y. operdsĮ solistes Vincės 
Jonuškaitės koncertas, pavestas lietuviškai 
liaudies dainai, apdirbtai nacionalinių kom
pozitorių. Tai — antras lietuviškas koncbr-' 
tas kameriniame FilarmopijOs sė?one (pir
mame dalyvavo dainininkė Gražina Matulai
tytė).

Vincės Jonuškaitės vakaras praėjo dide
liu menišku pasisekimu. Puikios savybės 
pačios lietuviškos dainos—melodinis turtin
gumas, temų ir nuotaikų įvairumas, charak
teringas, žavus dainybiškumas — V. Jonuš
kaitės išpildyme rado puikų perdavimą. Vo- 
kališkiems duomenims—didelio diapazono 
ir žymaus lankstumo meco-sopranas—nenu
sileidžia jos meniškasis meistriškumas.

Gaila, lietuvių autorių didžiuma pernelyg 
perkrauna instrumentalinį lydėjimą šių lai
kų europine harmonija, apsunkindami tuom 
kaip išpildymą, taip ir dainos priėmimumą 
(vosprijatije), esmėje labai ekonomiškos 
muzikalinės išraiškos priemonėmis. Tai tai
kytina ir J. Gruodžiui, daugiausiai atsargiai 
ir talentingai besinaudojančiam dainų me
džiaga. Gilų įspūdį daro dainos “Saulele 
raudona” ir “Ovios prosil” harmonizuotos J. 
Gruodžio.

■•’v--fr‘ f ■' V t - • • ■ '<

Komunistai ir Darbo 
Partija 

EARL BROWDER

sisakys už, tuomet H. R. 2827 biiiuš ’bus j * 
įteiktas kongresui ir ten bus svarstytas, i

Darbininkai—visuos miestuos ir stei- 
tuos—raginami daryti spaudimą ant sa- j 
vo distriktų kongresmanų, kad Jp jie pa- 
sisakyjų už šį bilių. Juo didesnis bus I 
masinis spaudimas, juo pasekmingiau 
bus galima pravesti šis bilius per kongre
są. Reikia, tačiaus, žinoti, kad daugelis 
kųngresmanų dės pastangų biliaus ne
praleisti, nes padarius bilių įstatymu, 
reikštų kapitalistams nukapojimą daug

VT

/ Dar Vienas Reakcininkų 
Pasimojimas

New Yorko aukščiausio teismo narys, 
: Salvatore A. Cotillo, patvarkė, kad darbo 
unija neturinti teisės pikietuoti ir reika- 

•lauti, idant departmentinės krautuvės 
^pripažintų uniją. Šis teisėjas išdavė in- 
•džionkšiną prieš Retail Cloak, Suit, 
Dress and Fur Sales Peoples unijos loka

lią 107, kurio nariai apskelbė streiką R. 
*A. Freed, Inc., departmento štorė, kuris 
: randasi Bronxe, N. Y. Kalbama unija 

<yra Amerikos Darbo Federacijos dalimi.
Einant šituo teisėjo nutarimu, visi de- 

• partmentinių krautuvių savininkai galės 
: neprileisti savo darbininkams streikuo
ti už žmoniškesnes sąlygas ir pripažini- 

-mą darbo unijos. O tokių darbininkų 
įtik vienam New Yorko mieste bus, be 
■abejo, kelios dešimtys tūkstančių. Va
dinasi, jie bus sulaikyti nuo kovos už sa
vo teises, už savo reikalus.
L Tai, be abejo, žiaurus ir nepakenčia
mas darbininkams nuosprendis. Prieš jį 
reikalinga kovoti. Unijos viršylos, sako
ma, apeliuos į aukštesnį teismą, reika

laudami atmesti šį nuosprendį. Bet prie 
.teisminio kovos būdo reikalinga ir masi
nis spaudimas. Prieš tai reikalinga veš

ėti kova visais frontais, nes tai pavojus, 
Suris liečia šimtus tūkstančių darbinin- 

? ' '' 
į Departmentinių krautuvių darbinin

kai, kaip žinoma, šiuo tarpu yra šiurkš-

italų Draugų Dienraštis
Su 18-ta diena kovo mėnesio Ameri

koje gyveną italai darbininkai pradės lei
sti dienraštį, .L’Ųnita Opefaia,” kuris iki 
šiol eina savaitiniu. Dienraščio leidiniui 
suorganizuota speciališka bendrovė, kuri 
jau pardavė už $5,000 serų (Šeras $5). 
Dabar bus dedama pastangų, kad kitą 
dalį būtinai reikalingos dienraščio leidi-, 
mui sumos sukėlus aukomis ir įvairių 
pramogų pelnais.

Italams darbininkams revoliucinis dien
raštis yra būtinai reikalingas. Jų čia 
randasi milionai. Dėka neturėjimo sti
praus revoliucinio darbininkų judėjimo, 
nebuvo galima dienraštis palaikyti. Kri
zis, depresija, tačiaus, pastūmėjo naujus 
tūkstančius italų darbininkų linkui ko
munistinio judėjimo ir dabar bus deda
ma pastangų dienraštį palaikyti.

Šiuo tarpu, vajaus komisija skelbia, 
bus pradėtas didelis darbas už aukas. Ne 
tik italų, bet ir kitų tautybių darbinin
kai yra kviečiami prie to svarbaus dar
bo prisidėti: su centu, penktuku, dešim
tuku ir kvoteriu gali prisidėti kiekvie
nas, kuris dirba.

Lietuviai darbininkai privalo padėti 
italams draugams atlikti tą didelį darbą.

Jfafin/cainas Atsakymas Hearstui
Pereitą pirmadienį New; Yorke apie 

30,000 darbininkų davė savo atatinkamą 
atsakymą fašistui Hearstui,. kuris per sa
vo spaudą bjauriai meluoja apie Sovietų 
Sąjungą, kurstydamas Amerikos gyven
tojus prieš ją ir ruošdamas dirvą fašiz
mui^ Milžiniška Madison Sq. Garden sa
lė, talpinanti virš 20,000 asmenų, .<• buvo 
persipildžius, o kokia dešimts tūkstančių 
asmenų nebegalėjo sutilpti, vidun, tad vi* 
sa vakarą stovėjo.gatvėje, aplink didžiu-

Masinj mitingą suruošė Sovietų Sąjun
gos Draugai, organizacija, įkurta kovai 
už palaikymą draugiškų ryšių tarpe Am
erikos ir Sovietų Sąjungos. -

Clevelando Žinios kooperacijos iš kitų organiza-

Paryžiaus Komunos Minėjimas 
• -

Paryžiaus Komunos minėji
mas Clevelande įvyks sekma
dienį, kovo 17, Prospect Audo- 

• toriu m, 2612 Prospect Ave. Į- 
: domi programa prasidės 3 v.

po pietų, o vakare bus šokiai.
Organizacijos prašomos ne-'cijų.

rengti ’ atskirų savo pramogų ( Tikietai po 25 c. yra plati- 
tą dieną, bet pagelbėti Tarp- narni iŠ anksto. Organizacijos 
tautiniam Darbininkų Apsigy- > 
nimui padaryti šią pramogą 
pasekmingiausia. TDA veda
mas gynimo darbas ir para
ma politiniams kaliniams ir jų 
šeimynoms reikalauja veiklios.

galėtą pasipirkti juos po 20 ar 
daugiau ir parduoti arba iš
duoti juos savo nariams; Tuo- 
mi organizacijos padėtų TDA 
jo vėdaman darbe.' ■'

sipalaidojimą nuo Rooševel-! juokus krečia iš negrų varg- 
to “Naujos Dalybos glūdi pienių likimo. New York 
ekonominėse kovose, darbo 'Times dejuoja, kad pietinių 
unijose. Dabartinės kovos .valstijų ponai nebegirdėsią 
plieno ir automobilių pra-,:savo laukuose tų “švelnių,” 
monės darbininkų stovi cen-j “įspūdingų” ir liūdnų melo- 
tre to judėjimo. Šitą proce- dijų, kurias, girdi, “juodu- 
są mes turime paskubinti,' kai” gentkarčių gentkartė- 
vystyti toliau ir suvesti į mis yra supynę ir dainuoda- 
teisingus kanalus. ivo prie to nugarą laužančio

Taigi, turi būt mums aiš-!darbo- Kas tai buržuazinei 
ku, kad pasisekimai kovoje; spaudai, kad milionai varg- 
už Darbo Partiją visų pir-<dienių netenka duonos, 
ma remiasi drąsiu, energin- i Mechanikas. .
gu ir teisingu veikimu Ame- ‘

Pavyzdžiui, pereito lapkri-1 r^os Darbo Federacijos 
čio rinkimuose Californijoje[darbo unijose, vadovybe ek- 
JHiram Johnson buvo nomi- onominėse kovose ir ypatin- 
nuotas ant demokratų, re- streikų judėjime^ Musų 
publikonų -ir 
wealth” tikietų...

Pamatas Darbo Unijose
Raktas į darbo masių at- tos politikos ir praktikos.

Iki kokio laipsnio komu-tų surašą, kuriame telpa tie 
nistai dalyvaus padaryme patys vardai.
pirmų žingsnių, kad įsteigus' Šitokia procedūra Ameri- 
Darbo Partiją Jungtinėse kos rinkimuose yra labai pa- 

’ prastas dalykas. Tie patys
i kandidatai pasirodo ant ke
lių tikietų. Tas daroma net 
tarpe kapitalistinių partijų.!

Valstijose? Mes sakome,l: 
kad komunistai visur tuo- • 
jau privalo ' pradėti kelti 
Darbo Partijos klausimą, 
diskusuoti jį tarpe masių, 
pasiūlyti, kad darbininkų 
masinės organizacijos pri
imtų rezoliucijas ir užgirtų 
Darbo Partijos judėjimą. 
Šiais savo žygiais komunis
tai ( sutvers drūtą pamatą 
įsteigimui tokios partijos.

Mes nesakome, kad komu
nistai tuoj aus privalo pra
dėt budavoti Darbo Partiją 
nacionaliu maštabu. Pirma, 
negu bus prie to prieita,

“common- 'Darbo Partijos politika, tuo

Angliakasiai Atakavo
Skeby Gatvekarius

WILKES BARRE, Pa.—
> bucįu, remiasi mūsiį genera- jGlen Alden Kompanija tri-

le darbo unijų politika ir 
praktika; ji yra išaugus iš

Nauja "Baisenybe”
mes norime, kad plačios ma- j£ejį Miliūnai žmonių Ame- jos nenukentėtų, visų būklė 
sės susipažintų su visais po- rįkOje gaii Netekti Darbo, būtų pagerinta. Bet prie ka-
litiniais klausimais, suris
tais su Darbo Partija ir su 
jos programa. Mes norime,

Duonos ir Namų
Pereitą sekmadienį tapo

pitalizmo, vietoje džiaugtis 
brolių Rustų išradimu, mili-

kad darbo masės turėtu nro- paleista į pasaulį is miesto onai nėgių vaigdienių su- gS liuesai ir sąmoningaiPpa-. Greenville? Miss, labai drebės iš baimės, išgirdę a- 
sirinkti tarpe klasių kovos svarbi žinia. Ji galės supur- pie tą naują mašiną. Jiems 
linijos, kuria mes, komunis- tyti visą Ameriką. Ji gali ta mašina pasirodys tikra 
tai, siūlome ir klasinio bro- reikšti_tokią revoliuciją, ko- baisenybe, mirtinu priešu, 
liavimosi linijos, kurią Dar- kios nėra mačiusios Ameri- nes jinai žada atimti iš jų 
bo Partijai siūlo mūsų prie- kos pietinės valstijos. Jeigu darbą, duoną ir pastogę.
šai. Tik visokio plauko Prie kitos tvarkos, ta žinia: r)1irxnfl7:np anmida 
onortunistai reformistai būtų sukėlus džiaugsmo, is- ua J?.e sPauaa> _ 
sįmoningi socialfašistai nejaukus daug pasveikinimų bodama šitą pranešimą 
ri skubinti įsteigimą nacio- Bet dabar Jinai iššaukė, di-.
nales Darbo Partijos orga- dėlės baimės, gilaus atsidu- 
nizaciniai iš viršaus pirma, simo ir didelio nusiminimo, 
negu ’ plačias1' mąsėšjiš apd- '’Tai Kdš pfer vieną ta ži- s 
čių gavo progą dalyvauti nia? ■
_________________________ 4.^^. i . i . .. .

drebes iš baimes, išgirdę a

mis gatvekariais vežė dar
ban skebus. Streikuojantie
ji mainieriai stengėsi juos 
perkalbėti, kad nevyktų į 
kasyklas. Kuomet skebai 
nepaklausė, tai streikįeriai 
ėmė' akmenimis bombarduo
ti gatvekarius, kol pribuvo 
valstijos kazokai ir policija.

Pranešama, jog patys se
nosios Jungtinės Mainierių 
Unijos vadai renka skebus 
prieš šį streiką, kurį veda 

i Kietosios Anglies Kasyklų 
(nepriklausoma) unija.

pa-

Winter Park, Fla.—Roo- 
sevelto ministeris Hull, kal
bėdamas Rollins Kolegijoj, 
pasakė, jog krizis taip krik
do “dorą”, kaip ją krikdytų 
pilietinis karas.

nustatyme, tos partijos po-j jį sako, kad tūli broliai | 
[Rust išrado ir pagamino 
'mašiną išrinkimui medvil- 

pasiremiame masėmis nes iš virkščių. Iki šiol med- > anScn nro’tini7opiirieo ir 1___ - „  X.— 1

budžio ir formos.
Mes, komunistai, priešin-1 mašiną išrinkimui medvil- 

J^ai rKiciunvniomn w> naZmia ’ — L y:ti_? ___ .1
žemesnėse organizacijose irjVįinė buvo renkama žmo- 
ant vietų. Ant vietų, .mies- gaus rankomis—tai lėtas, į- 
tuose, daugelyje atsitikimų kirus, neišnašus č—. 
mes randame klausimus'Kiek buvo galvota .ir ban- 
daug aiškesnius, * judėjimą 'dyta paliuosuoti rankas nuo 
daug daugiau subrendusį, §į0 darbo, bet nepasisekė, 
negu necionaliu .maštabu. muo neatmenamų amžių ši- 
Tokiose vietose, kaip tik pa-,įas rankų darbas buvo su- 
sirodo, kad judėjimas yra. pn- su medvilnės (bovel- 
brendęs, mes ragmam visus, nos) auginimo procesu. Bet, 
kurie priima musų nusista-. pagalinus, didelis tikslas 

tuojau daryti^ žygius atsiektas—išrasta mašina! 
del sutvėrimo vietinės Dar-l n : . .. ~ .. .. v,. .
bo Partijos, paremtos antį , e. . srel ? Į irdarbo unijų ir kitų masinių !atnestl ^edvilnes auginimo 
organizacijų. O judėjimo P“eje pietmese valsti- 
pribrendimą galima spręsti Jos.%tai. sunku mums, isi- 
pagal ta, ar didžiuma arba va^dinti. Šiandien apie 14 
bent didelė dalis Vietos dar- ne<r^ yra va^e-
bo unijų ir kitų dafbininkiš- cia1’ kurie daugumoje dirba 
kų organizacijų jau prisi-[ant pusės pas turtingus 
rengus dalyvauti steigime medvilnes plantatorius, 
tokios partijos, i * .
Ar Komunistų Partija Pa- gu. 

siliks ant Baloto?
Klausiama, ar įsteigimas įuos nuo iki 100 žmonių, 

vietinės Darbo Partijos bei 
ant valstijos maštabo jau „ .. . .
rėikštų, kad, Komunistų vaikai) į dieną prirenka nuo 
Partija išnyktų nuo baloto, 1^0 150 svarų grūdinės
sustotu vedus savo nepri- medvilnės. Bet išrastoji ma- 
klausdmą rinkimų kampani-, ?ina išrinksianti .j septynes 
ją? Atsakymas yra: Jokiu 4r. Pusę valandas net 8,020 
būdu neišnyktų įr rieatsiša- svarų!

: kytų savo ^nepriklausomos Negali būti abejonės, kad 
rinkimų kampanijos. (turtingi plantatoriai steng-

KomunistŲ Partija, daly
vaudama tokioje Darbo 
Partijoje, užregistruotų sa
vo locną tikietą (kandidatų 
surašą), nominuojant tuos 
pačius kandidatus, kurie 
yra • kandidatai Darbo Par
tijos, kaipo tokios. Ji ves
tų savo nepriklausomą kam-/ 
paniją, . ragindanfa 
darbininkus balsuoti

širodo, kad judėjimas yra pri-

bo unijų ir

darbas.

teina nauja mašina ir jų 
darbą padaro nebereikalin-

Sakoma, kad brolių
Rustų’ išrasta mašina pava-

Pav., šiandien visa farmerio 
šeimyna (vyras, moteris ir

medvilnes. Bet išrastoji ma-

> DR. J.j J.( KAŠKIAU.ČJUS
371 Lake Strbef M i . kewark,"N. J.

Telephone: Humboldt 2-7964

DARBININKŲ 
SVEIKATA

šio-to Trūksta
Malonėkite ir man patarti 

per “Laisvę”. Man daug ko 
trūksta—-ir nestebėtina, nes 
jau esu suaugęs žmogus, 63 
metų amžiaus, sverju 222 
svaru.

Aš manau, į turiu lengvą 
reumatizmą, nuo jaunų me
tų. Daug išlaidų padėjau, 
o nieko negelbėjo. Ir man 
šlapiuodavo kojos, ir gi nuo 
jaunų metų. Paėmiau iš 
vaistinės kokių miltelių, api
barsčiau, tai supuolė į akis. 
Daktarai pripažino, kad re
umatizmas pakilo. Dabar 
kojos nešlapiuoja, bet bėda 
tame, kad akys ir tarp kojų 
šlapiuoja. Bijau ką daryti.

Ir aš esu pagavęs šaltį, 
jau trečias mėnuo. Nelabai 
smarkiai kosiu, ale brudo 
daug eina, per gerklę ir per 
nosis. Daktaras davė vais
tų, bet nieko negelbėjo. 
; Sulyg jūsų patarimais, aš 
vartoju iodo.
Atsakymas.—

Gerai, Drauge, kad varto
jate iodo. žmogui pagyve
nusiam' ypač jo reikia, kad 
palaikius skydinę liauką (ti- ’monadų nugerkite. 
foidihę) geroj ‘ tvarkoj. | Imkite “Cod liver oil”,

Bet vien tik iodo, tai da(bent po šaukštą po valgio, 
negana. Jums reikėtų ir da Būkite dažniau ant saulės, 
ko, kad atpildžius tūlus Jū-1 Nosim ir gerklei plauti 
sų organizmo trūkumus. Įgaukite “Sodium perborate,

Jums sakė, kad Jūs turite 1 pound.”s Į stiklą šilto van- 
trupųtį reumatizmo. Gardens ištarpinkite po šaukš- 
turite, gal ir ne. Mat, reu-jtelį. Puikus skiedinys gerk- 
mątizmas yra labai platus Jei, burnai ir nosim plauti, 
pavadinimas ir nieko ap-j Kur šlapiuoja, vilgykite 
šklėmbto nepasako. Bet /‘Formaldehyde 5 per cent 
jūs turite įsisenėjusią slogą' solut., 6 ožs.” Bet akim fai 
nosyse ir gerklėje. La^ai visai netinka — perastru. 
paprastas ir labai įkįrus Akim plauti vartokite bori-

. Dažniausiai nes rūkšties skiedinį, šauk-

dėl stokos kalkių. Dėl tų pa
čių trūkumų, del stokos kal
kių ir tų vitaminų, gali 
Jums būti ir tas šlapiavimas 
tai šian tai ten.

Kad Jums yra stoka vita
minų, tai patvirtina ir Jūsų 
nemažas svoris. Nutukę 
žmonės visų dažniausia per 
ilgą laiką gauna permažai 
vitaminų, su savo išdailin
tu, denaturuotu maistu. Jų 
organizmas nori tų vitami
nų, tai žmogui vis norisi 
valgyt, ir taip, perdaug be
valgydamas visokių skanių 
angliavandžių, žmogus ir 
nutunki.

Gyvenkite, Drauge, dau
giausiai daržovėmis ir vai
siais. Po truputį reikia 
kiaušinių, pieniškų, žuvų, 
šviežios mėsos, bet visai ma
žai krakmolų, skrobylų, sal
džių ir riebių daiktų.

Imkite “Thyroid Tablets, 
gr. 1, 100 tablets”, po vie
ną prieš valgį, ištisais mė
nesiais ir metais.

Imkite “Calcium lactate, 
grs 10, 100 tablets,” bent po 
vieną tabletą po valgio. Su
trinkite ir vandeniu bei Ii-

’sis darbo frankas pavaduoti 
šia nauja mašina. Jiems pil
nai a,psimokės. Vienas pra
dės mašinomis jšririkinėti 
medvilnę, kiti seks, nes 
jiems reikš'pigesnį pagami
nimą. Nebus ątsižvelgiąnia 
į vargdienių likimą.

i Daleisk’ime, jeigu Ameri- 
visus k°Je būtų Sovietų valdžia ir 

už medvilnes laukai priklausy- 
Darbo tikietą, ragindama Ą valstiečių kolektyvams, 
visus tuos, kurie sutinka su Šitokia mašina padarytu ga- 
reikalu stiprinimo revolįu-lįipu tuojąųs . sutrumpinti apsireiškimas. Dažniausiai nes rūkšties skiedinį, šauk
tinio sparno, balsuoti už jarbo valandas visiemš dar- taip esti dėl stokos vitamino stukąr;“boric acid” į stiklą 
Darbo tikietą per komųnis- binįnkąms. Nė vienas nuo A ir D organizme, ’tąip ’ gi (šilto vandens.
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Amerikos Lietuvių Darbininku Literatūros Drau- |tus, : 

gijos Vajus už Naujus ir Senus Narius 
Antrame Apskrityje

buvo

Vajus jau veik eina prie 
pabaigos, tačiaus spaudoje 
labai mažai matosi agitacijos. 
Jeigu vajus taip eina ir prak
tikoje, kaip matosi spaudoj, 
tai galima tikėtis prastų pa
sekmių. Kodėl draugai ir drau
gės taiD mažai kreipia domės 
į spaudą su agitacija? žino- 
kim visi gerai, kad spauda la
bai didelę rolę lošia. Prisimin
kim tik ką užbaigtą Haupt- 
manno teismą su Lindbergų- 
vaiko pavogimu. Kiek ta gel
tonoji spauda prirašė, pusla
pių puslapius. Ir turiu pasa
kyti, kad labai daug paveikė į 
klasiniai nesusipratusius darr 
bininkus. Visur tik ir
girdelis kalbos ir kalbos apie 
tą vaiką ir Hauptmanną.

Kągi tai reiškia? Tai reiš
kia, kad spauda daro nepa
prastą įtekmę į jos skaityto
jus. Jeigu mūs spaudoj nors 
viena špalta kasdieną būt agi
tacijos už ALDLD naujų narių 
gavimą, tai nėr abejonės, kad 
mūsų kuopos pasidvigubintų 
narių skaitliumi ir tuomi šian- 

, dien turėtume per 10,000 or
ganizaciją, kurios pagalba at
liktume milžiniškus darbus: 
bedarbės klausime, kovai prieš 
karą ir fašizmą, kultūros ir 
apšvietos ir šimtus kitus kla
sinių darbų greičiau, tobuliau 
ir sėkmingiau atliktume.

Mūsų II apskritys, apart Į 
centro paskirtų dovanų už j 
gavimą daugiausia naujų na-1 

trisrių ir pats paskyrė net 
dovanas “cash’L—pinigais.

Mūsų II-ras apskritys 
kiamas į lenktynes per 
cagos apskriti ir net Kanados 
draugus. Kągi mes manome? 
Kągi mes darome šiuo klausi-|

sau-
Chi-

advoka- jau, Maloney ir pasirodė ištver-1 Jeigu distrikto viršininkai ar- 
kad mingas, bet reikia žinoti, kad ba patys eiliniai nariai nesiims 

jam ištvermė išsisems, kaip prie geresnio veikimo, tai mes 
i šioj mūsų 

votoju. i kovoj, ba jie turi labai drūtą
Štai teismas išdavė drausmę bendrą frontą, kurį sudaro se

noji unija, Glen Alden anglių 
'kompanija, valdžia, teismai ir 
[visi kiti buržuazijos tarnai. 
I Jeigu jie mumis pasiklupdys, 
tai tuom sykiu iš mūsų pusės 

: neteks darbo ne šimtai, bet

. Pasisamdžiusi
nusiskubino teisman, 

!gaut paramos ir iš naujo susi- 
įdrūtinti naujam mūšiui. Advo- jam reikės pasirodyti tikru ko- liksim paklupdyti 
1 Ir n i n i r-1 X t i i i i I Li 1 n V\ I ? i l \ 1 i n 4l T Vikatai prirodė teisėjui Valanti- 
ne’ui, kad Malonės unija, su sa
vo streiku, kasdieną padaro'prieš streiką ir jam, kaipo va- 

Draugės ir draugai! Ra-j kompanijai 50,000 dol. nuosto- dui, įsakė streiką atšaukti. Vie- 
spaudoj, kiek jūs kuopa lių 
narių. Aiškinkit; kaip jūs 
gavote.

parodė, kad neduos mažinti ir randasi auditorija su 400 iki 
taip mizernas algas.

šie du streikai parodo, 
laimėjimas tyra galimas, 
darbininkai organizuoti ir 
kosi vieningai. Tas turėtų
padrąsinimu kitiems darbinin
kams, dirbantiems kitose šapo- 
se ir, prie, to, kaip svarbu yra 
būti organizuotais ir laikytis 
solidarumo. Nereikia manyti,

kad 
kur 
lai

buti

mu ?
šykit 
gavo 
juos

Aš tik 1
kaip geriausia gauti naujų na- ti ar daug pinigų jo unija turi 
rių ir kaip palaikyti i
kuopoje. Kuris tik narys ga- Reti išlaidas už kiekvieną strei- 
lite pašvęsti 1-2 vakarus į sa- j<0 dieną po minėtą sumą. Ga-

toj, kad greit išpildyti teismo
Nustebintas teisėjas tokiu reikalavimą, jis jį ignoravo ir, 

.privatinės nuosavybės “eikvoji- priedui, <’ “* “ ‘priedui, dar nuėjo apeliuoti į 
trumpai paduosiu, mu”, pašaukė Maloney paklaus- 'augščiausią teismą.

I Šis jo pasielgimas reiškia kė- 
senus ir ar galės kompanijai apmo- sinimąsi ir ant toliau daryti

“nuostolius” Glen Alden kom-|už dyką, nes^ negalės^ niekam: 
panijai ir sykiu, “įžeidimas” tei- 

vęs atsakymą, kad Maloney tu- smo. Dienomis, kada Malonės 
. j advokatai lankėsi augščiausiam 

.teisme, vietinis teismas, kuris 
prieš Į išdavė drausmę, buvo lyg ir šal

vaitę, pasiimkite knygų, lai
kraščių ir eikite į stubas, pas rjs vos 10,000 dol. ižde, ' 
lietuvius darbininkus, aiškin
dami dabartinį jų gyvenimą, 
šią pūvančią tvarką ir naudą 
klasinės apšvietos. šitaip perė
ję kelis vakarus, matysite, kad 
jūsų darbas nebus veltui. Pa-

teisėjas pasiskubino išduoti 
džionkšiną” (drausmę)

I visus naujos unijos viršininkus jtesnis link Malonės.'' Bet kaip 
ir pikietus, paimdamas už gerkT|grejt buvo pranešta, kad augš- 
lės angliakasius, o paleisdamas .ginusias teismas. veiks tam rėi- 

skleisk Vk7asinė7\pšvietoS‘ ir kompaniją. Kompanijos ,ka|e tiktai bal. 20 d., tai draus- 
stabe kilo džiaugsmas, nes per-)inės teisėjas Valentine vėl įkai

to, kaip raudoną geležis ir jau 
reikalauja Malonės pasiaiškinti, 
kodėl jis neturi būti areštuotas 
už įžeidimą* teismo.

O jau šitas teisėjo žingsnis 
nieko daugiau nereiškia, kaip 
tiktai kalėjimas Maloney ir 
dar apie 50 jo pagelbininkų.

Kad atsispirti prieš teisėją, 
tai Maloney ir visi kiti čia tu
ri pasirodyti esą kovotojais ir 
pasakyti, kad nors mes ir ka- 
lėjiman einam, bet streikas tę
sis ir drausmė turės būt sukru- 
šinta ir teisė dirbti atgauta.

Maloney, kuris turi už garbę 
save vadintis “geru amerikonu,” 
to nedarys ir savo vardo “ne
terš.” Jis greičiau streiką at
šauks. To pasekmėj UMWofA, 
skebų šaiką ims viršų, o naujos 
unijos eiliniams nariams pra
žūtis, nes jie liks bedarbiais.

Požeminis

500 kėdžių, 7 kambariai klasėm 
ir raštinėm ir krautuvė knygy
nui. Vieta pirmiau buvo užim
ta A F of L unijų. Atsidarys 
apie 1 kovo, kaipo Darbininkų- 
Apšvietos Centras!

Reikalas tokios įstaigos, kuri 
būtų centre ir galėtų patenkin
ti augančius revoliucinio judė
jimo reikalavimus distrikte, bu
vo giliai jaučiamas jau nuo se
nai. Įvairiose apielinkėse tapo 
įsteigti revoliucinių kalbinių 
grupių centrai, tačiaus jie ne-

jneieKb uaiuu ne ucLkad jei šį kartą bosams nepa
teksiančiai ar mm ų. _ urie ko apkarpyti algas, tai jau 
ir gaus darbus, ta, turės dirbti | daugiau nedarys to Darys jr

dar ne vieną kartą. Tad, jei 
dar kurie nepriklauso unijoj del . . ....
vienokių bei kitokių priežasčių, pajėgė aprūpinti naują Ameri- 
unijistų pareiga tokius įtraukti ;kos darbininkų sekciją, tik ką

paduot savo skundus, kaip pir
miau kad buvo. Todėl, draugai, 
'stokim prie geresnio veikimo, 
kol dar nepervėlu.

Veisiejiškis.

Pittsburgh, Pa.
unijon, burti jėgas kovai prieš 
bosų bent kokius pasimojimus.1 

Barbintas.

ateinančią į mūsų eiles. Galop, 
sąryšy j su Lenino minėjimo 
mitingu, darbininkų organizaci
jų konferencija nutarė, kad ge
riausia pagarba Leninui bus 
įsteigimas marksistinės-leninis- 
tinės apšvietos įstaigos šiam 
distrikte.

Tam tikslui konferencija nu
tarė sukelti $1,000 fondą. Apie 
pusė tos sumos jau sukelta. Da
bar reiktų visoms organizaci
joms pasispirti ir užbaigti sa
vo kvotas, kad centras galėtų 
būt reikiamai įrengtas ir ap
rūpintas viskuo, kas reikalin- 
|ga tos rūšies įstaigai.

Newark, N. Jtuo pačiu kartu gausite naujų 
narių, o * taipgi susipažinsite 
daugiau su lietuviais darbinin
kais ir platesnį supratimą gau
site patys apie jų dvasinę ir 
organizacinę padėtį.

Taigi, išsijudinkime, nors 
paskutinėse vajaus dienose. 
Prisiminkime draugės-draugai, 
kad II apskritys randasi da
lyje New Yorko ir New Jer
sey valstijų, ir kad New Jer
sey valstija, t. y., NeXvarkas, 
laimėjo pirmą “Laisvės” do
vana 75 dolerius. Ar mūsų II 
apskritys pasiduos Chicagos ir 
Kanados draugams? Aš ma
nau. kad mes turime laimėti 
ir II apskričio dovaną ir cen
tro raudona vėliava!

Taip, kaip laimėjom “Lais
vės” dovana, tain turim lai-; 
mėti Literatūros Draugiios do-! šiu0 tarPu kompanija jau 
vanas. Tad, į darbą, draugės, atgavo “paprastus orderius” 

nenatrotvtum ir pradėjo dirbti kasyklos. Vie- 
ir neturime pa- n°k darbininkų nėra jose, visi 

'streiko lauke. Bet keistas da
lykas kampanijos fronte. Turi 
'fortą, o nėra į ką iš jo bom
barduoti. Tai kompanija imasi 
provokacijų. Kai kur padeda 
kiek dinamito ir rėkia, kad 
streikieriai padarė. Daugelyj 
atsitikimų “randa” dinamitą ne 
eksplodavusį. O jei kur ir eks- 
ploduoja, tai tiktai tiek nuo-

gale jos pusėj. Teisėjas vos 
spėjo ištarti tik tą vieną žodį 

I “indžionkšinas”, o jau kompa
nijos džingo spaudoj į sekun
dą pasirodė iškeptas visame la
pe. Skaitai tą drausmę ir ro
dosi, kad jau nors žingsnį žengs 
angliakasiai prieš kompaniją, 
tai visus gyvus gaudys ir keps, 
kaip kiškius. Šis “indžionkši
nas”, tai kompanijos nauja 
drūtvietė prieš angliakasius ir 
jie tuomi didžiuojasi ir čia jau 
susikoncentravimas. Na, o kaip 
jau streikierių fronte? Gal an
gliakasiai tuomi labai nugąz- 
dinti? Nieko panašaus. Jeigu 
nors vienas iš strėikierių tos 
drūtvietės bijo, tai pirmas yra 

' Maloney ir, tiktai vienas—at
leiskite—su savo štabu.

į Ponai Nusigandę Bedarbių 
-Biliaus, Atidėjo Svarstyti

Darbininkų Socialėg Apdrau- 
dos Bilius H. R. 2827 buvo pri
duotas miesto tarybos nariams 
svarstyti. Bendro Fronto Ko-Jma—Darbininkų Centras, Dar- 
miteto atstovas Hacher pasakė bininkų Mokykla ir Darbavietė, 
gerą prakalbą, išdėstydamas | Revoliucinio judėjimo pastan

gomis įrengiama marksizmo-le
ninizmo mokymo įstaiga. Name

Darbininkų Apšvietos Centras 
Newarke

Pačioj širdyj miesto, Acade
my ir Washington Sts., nauja 
revoliucinė įstaiga įrengdinėja-

draugai, kad 
savo “p-arbės” i 
siduoti kitiems?

G. A. Jamison.
II Aps. Ižd. Plymouth, Pa.

i *

U.M.W. of A. Pirmo Distrikto Pastogėj
Naujos Unijos Kruvinas Strei
kas Tęsiasi Tolyn. Teismo 
Drausmė ir Moloney’o Kovin

gumas. Būsimos Streiko 
Pasekmės

“Laisvės” skaitytojams jau 
yra žinoma, kad šio distrikto 
Wilkes Barre apielinkėj eina 
kruvina angliakasių tarpsavinė 
kova, tai yra UMW of A pa
sekėjų su nauja Malonės unija, 
ši kruvina kova yra išdavu bu
vusio skelbto streiko gruodžio 
27 d., 1934, prieš Glen Alden 
kompanijos numušimą kaip 
riems darbininkams algų ir 
didinimą mainų karų kaip 
riose kasyklose.

Kadangi čia, pareitą rudenį 
angliakasių reikalais “susirūpi
nę” biznieriai įsteigė savo vie
tinį “darbo bordą” del “neper
stojančių” streikų laužymo su 
teisėju McLean ir kun. Curran 
priešakyje, tai streikas tęsėsi 
vos tiktai kelias dienas ir šis 
boardas sutaikė Maloney su 
Glen Alden kompanija.

ku- 
pa- 
ku-

Įgavęs tokį kojų atsispyrimą, 
rankas patrynęs tuoj užataka- 
vo naujos unijos narius, dirban- ’stolių padaro, kad ten esančias 
čius po šia kompanija, už ne- jdulkes nudulkina. Bet policija 
prigulėjimą į jo uniją. Vieną ir valstijos kazokai tur darbo 
rytą jis suruošė medžioklę prie jieškoti “kaltininkų.” žinoma, 
kasyklų ir, iškrėtęs, neprigu- kaltininkai vis “tur” būti iš 
linčius prie jo unijos grąžino streikierių. Daugelis tur nu- 
atgal. Reiškia, jis atėmė darbus kentėti iš streikierių. Bet juk 
šimtam ir tūkstančiam naujos tai paprasti atsitikimai kovos 
unijos darbininkų.

čia va ir yra pradžia tos bai- Hu> neatkreipdami atydos į tai 
sios, kruvinos kovos, kuri jau’ muša priešą už savo reika- 
lyginasi su ta kova, kuri vyko ^us<
7 ar 8 metai atgal McGarry ui Maloney’o Kovingumas ir IŠ- 
vadovaujant prieš Cappellinį, 
tuo laiku buvusį prez. pirmo 
distrikto, kurioje žuvo daug

lauke ir kovotojai eina savo ke-

tvermė
Sulyginant su pereitu strei-

unijos veiklių vadų. Nors ši ko- kų vedimu ir šiuomi, Maloney
va jau turi savo aukų gyvasti
mis ir kalėjimu, vienok* ji ne
galėjo būti išvengiama, nors 
naujos unijos prez. būtų ir ver
šis, esąs.

Prieš Boylano tokią ataką 
naujos unijos vadai turėjo at
sakyti ir atsako kontr-ataka. ; 
Ir štai, vasario 1 d., Maloney: 
paskelbė kompanijai ultimatu- 

Šis kompanijos pasielgimas mą: “Grąžinkite darbą naujos 
neapsakomai užrūstino savo unijos nariams, o kad ne, tai 
šeimynos narį, šunytį, UMW of nauja unija skelbia streiką.” 
A pirmo distrikto prezidentą Kompanija, diktuojama U. M. 
Boylaną. Boylanas su visa savo W. of A distrikto vadų, ultį^na- 
šaika, kaip šoks ant Glen Alden Itumą ignoravo ir ši kova užėmė 
i-------- u.-.*.. 'gavo vietą. 4

Pasekmėj to, visi naujos uni
jos nariai ir jų simpatikai iš
ėjo į gatves savo reikalų ginti, 
pikietuoti senos unijos skebus. 
Narsumas ir gabumas naujos 
unijos eilinių narių 

Jis tuoj grąsino kompanijai, nų nugalėjo senos 
kad jis paskelbsiąs streiką vi- bų šaiką ir paėmė 
suose kietų anglių trijuose dis- gerklės Glen Alden 
triktuose ir kaipo visų trijų dis- |ir uždarė visas tos 
triktų boardo prez. jis nusisku-kasyklas, esančias streiko sri- 
bino į Hazletoną sušaukti kon
ferenciją to žygio aptarimui.

Toks Boylano pasišiaušimas, 
kaip nuskurusio šunelio prieš 
liūtą, vienok, kaipo ištikimo 
tarno elgėsys, “sujaudino” kom-'orderius ant anglių praradus, 
paniją ir ši nuleido rankas, ir 
vėl Boylanui padavė galią ang
liakasių reikalus ir “gerą uni
ją” tvarkyti kompanijos ribose 
ir del jos naudos. Boylanas,

kompanijos lyg tai būtų po jo 
sėdyne eksplodavęs visas trokas. 
dinamito. Jis sakė, kad kompa
nija taip pasielgdama pripaži
no uniją ir tuomi “sulaužė kon
traktą”, kurį pasirašė su U.M.

į porą die- 
unijos ske- 
drūčiai už 
kompanijai 
kompanijos

tyj.
Kompanija pasijutusi sumuš

ta šiame fronte greit pasitrau
kė, paskelbdama, kad uždaro 
visas kasyklas, nes del streiko

Kompanija Teisme Jieško 
Pagelbos

Nors pirmame mūšyje su
mušta ir pasitraukė, bet nepasi-

parodo daAg daugiau kovingu
mo ir ištvermės. Nors tiek jis 
ištvermingas, kad per tokį lai
ką ir prie tokių aplinkybių dar 
jis streiko neatšaukė. Pereitais 
streikais jam nereikėjo repčiuo- 
tis po drausme ir nereikėjo kin
kas drebinti prieš teisėjus, bet, 

; būdavo, kaip tik spės streiką 
Ipaskelbti, tai žiūrėk, jau ir at
šaukia.

Šiandien jis nors prieš drau
smę dreba, bet pigiai nepasi
duoda. Bijodamas kalėjimo, jis 
legališku keliu bando tą kom
panijos tvirtovę griauti. Jis 
paėmė advokatus ir nudumė 
Philadelphijon į valstijos augš- 
čiausią teismą, kad gauti užta
rimą ir kad teismas panaikintų 
šią draumę.

Tačiaus, matyti, kad niekas 
neišeis iš to “pasikėsinimo,” 
nes augščiausias teismas dabar 
neveikia ir teisėjai negrįš nuo 
“vakacijų” iki bal. 20 d. 1935 
m. Susidėjus tokioms aplinky
bėms, Maloney turi arba pasi
duoti arba laužyti “indžio.kšiną” 
unijos spėka, tęsdamas streiką 
tolyn.

Būsimos Streiko Pasekmės
žiūrint į visas puses rodosi, 

kad jau tas kruvinas streikas, 
kuris nusinešė vieną gyvastį ir 
apie tuzinas ypatų esančių po 
kaucija, laukiančių teismo už 
“dinamitavimą,” jau traukia 
prie užbaigos. Nors, kaip minė-

is Streiko Eigos
Kaip jau visiems yra žino

ma, čia mainieriai yra streiko 
lauke jau veik visas mėnuo ir 
dar nėra prieita prie jokios tai
kos. šis streikas kas dieną eina 
blogyn. Senos unijos narių vis 
daugiau eina dirbti ir net iš 
kitur pribūna. Bosai arba jų 
pasiuntiniai su senos unijos vir
šininkais eina po stubas agituo
dami grįžt į darbą ir jie gauna
pasekėjų. Buvo daug senos1 
unijos narių, kurie stovėjo ko
vos lauke su naujos unijos na- į 
riais, bet per visokią agitaciją 
ir bauginimus pradėjo eit į 
darbą.

Kada išdavė “injunction” 
(drausmę) prieš streikierius, 
tada daugiau pradėjo dirbti. 
Visus naujos unijos lokalų vir
šininkus grasinama sukišt į ka
lėjimus už neatšaukimą strei
ko. Šis streikas nėra vedamas, 
kaip turėtų būti. Distrikto vir
šininkai negana veiklūs. Kada ‘ 
išdavė “injunction”, tai visai 
išsigando. Kur reikėjo sušauk
ti milžinišką protesto demons
traciją streikuojančių mainie
rių prieš “injunction”, tai jie 
tą visai praleido be mažiausio

o J X-----------louvovjuainao |

reikalingumą užgirti tą bilių, 
Kiti du atstovai taipgi kalbėjo’ 
Publikos buvo pilna City Hali 
svetainė. Veik visi pritarė bi- 
liui, griausmingi buvo delnų 
plojimai.

Tokia demonstracija už Dar
bininkų Bilių koncilmanams 
įvarė kinkų drebėjimą. Jie pa
tys bijojo ir kalbėti. Visaip iš
sisukinėjo. Sakėsi nesą prie
šingi biliui, bet ir negalį jo už
girti. Lai Washingtonas vei
kiąs tuo klausimu. Svarstymą 
vėl atidėjo.

Mes, darbininkai ir bedarbiai, 
bendrai turime reikalauti, kad 
miesto tarybos nariai užgirtų tą. 
bilių. Jeigu tokio sp'audimo ne
pakanka, tai reikėtų surengti 
prie City Hali didelę demons
traciją. Organizacijos turėtų 
siųsti, rezoliucijas, reikalaujan
čias užgirti tą bilių.

Bendro Fronto Komitetas 
smarkiai tuo klausimu veikia. 
Jisai turi labai gerus planus. 
Tuojaus buš įnešta panašus bi- 
lius į Harrisburgho legislatūrą. 

! Vienas legislatures narys apsi
ėmė tą bilių įnešti.

Dar daugelis lietuvių organi
zacijų nėra užgyrę tą bilių. Da
bar turime daug smarkiau dirb
ti, kad pasiekus kiekvieną 
ganizaciją.

Dabar platinama 
miteto 
pijos. 
už 35 
$1.50. 
simu I 
Pa.

išleistos to 
Parsiduoda 

centus, 500

or-

Ko- 
ko-

Bendro 
biliaus 
100 kopijų 
kopijų už> CC11LUO, uvv u/.

Galima rašyti tuo klau- ’ 
522 Court Pl., Pittsburgh,

Bedarbis.

Easton, Pa
Nepavyko Nukapoti Algas

Buvo jau pranešta, kad ne
kuriu šapų bosai darė bandy
mus nukapoti algas, būtent: 
Phillipsburg Silk Co. ir tt. Bet 

pasipriešinimo. Antras dalykas,1 kartą bosams neišdegė. Kaip 
nėra agitacijos už masinį pikie- paskelbė, kad atima penkis 
tavimą t nuošimčius, tai darbininkai

-n Vv. . ... .1 tuojaus išėjo Streikam Kas įdo-Pradzio] streiko pusėtinai ... . . 7;... . . ■ • .. . ’ . mu, kad tuos penkis nuosim-eihnių narių .išeidavo i pikie- v. ... . .. . v-. .. .. .. . , , t. ... cius kirto naktiniam siftui,
to hnųas. Bet dabar s.s 'm-1 dieninių kol kas nekiiude, tai 
junction” daugumą sulaikė.' Da- buvo savo ,.ūšies bandymas iš 
bar rytais daug sykių 'būna boso pUSes pirma vieniems nu
degiau policijos, negu pikie- ^uštr ir žiūrėti, kaip į tai at-|^
tuojančių mainierių. Ir jeigu I sineš dieninės pakaitos darbi- 
nebus imtasi geresnio veikimo ninkai. Pasirodė, kad tas boso 
šiam streikui, tai aišku, kad 'skymas jau pertankiai vartoja- 
streikas bus pralaimėtas. Tada'mas, dieninės pakaitos darbi- 
John L. Lewis su bosais susi- ninkai net pirmutiniai stojo ko- 
varys visus į savo bučių ir da- von.
rys su mainieriais, kaip jiems j Streikas tęsėsi tik vieną die- 
patiks. jną, nes bosas atšaukė numuši-

Kurie dabar grįžta į darbą, lma> pamatė, kad pas darbinin- 
verčiami rašytis priewsenos uni- kus solidarumas ir nieko nepeš, 
jos. Sugrįžęs atgal turi mokėt Je* nor®s pastatyti ant savo.
$10 įstojimo, taipgi atmokėti Antroj šapoj, Tilton Silk Co. 
mėnesines duokles už apiė 20 bosai norėjo padaryti netiesiogi- 
mėnesių. Prie to visko bus ir'nį algos numušimą. Norėjo už- 
gera bausmė uždėta už' prasi- karti po penktą lumą audėjams.

Tai taip yra su mu- Dar b i n i n kai išėjo streikan. 
streikieriais, šioj apielin- Streikavo pusę dienos. Bosas 

| atsitraukė, čia irgi darbininkai

žengimą. 
mis, i 
kėj.

DON'T SAY BEER- SAY RUPPERT

Jūsų Kaimynystėje 
Vertei vis pristatys jums 

RUPPERT’S BEER
MELLOW WITH AGE”

ir visko, ko tik reikia 
jūsų naminiam pokiliui

JACOB RUPPERT BREWERY
New York City

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

DIDELIS VEŽIMAS MEDAUS
“Laisvei” Atvežė Bitininkas Končius

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

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

Končiaus medus yra tyras bičių medus.

DETROITO LIETUVIŲ DARBININKŲ APT1EKA
Čia 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.
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Ketvirtas Puslapis

Cleveland© Kronika
Sėkmingos Prakalbos; Pri
imta Protesto Kablegrama

A. Smetonai
Vasario 8 d. ALDLD 15-to 

Apskričio komitetas turėjo su
rengęs prakalbas. Nežiūrint la
bai blogo oro, žmonių prisirin
ko arti pilna Lietuvių Svetainė. 
Pirmiausiai trumpai kalbėjo d. 
P. Nemura, apskr. delegatas į 
Bedarbių Apdraudos Kongresą, 
Washingtone. Antras—TDA di
strikto sekr., d. Sandberg, trum
pai apibūdino 9 Scottsboro jau
nuolių bylą ir Alabamos kapi
talistų teismo dedamas pastan
gas juos nužudyti nekaltai. 
Taipgi pabrėžė, jei ne TDA ir 
organizuotas platus darbininkų 
masių protestas, tie 9 nekalti 
jaunuoliai senai būtų buvę su
deginti elektros kėdėj. Kartu1 
perstatė Mrs. Norris, vieno iš 9 j 
jaunuolių motiną, kuri buvo at- i 
siiankius.

Motinos Norris 
daugiau gestais, rankų mosavi-'kų valstiečių valdžią, kuri 
mais, kaip žodžiais. Jos skaus- nmos ant plačiausių demo- 
mų sukaustyta širdis 
pasiskųsti ir patvirtinti 
sūnelio ir visų Scottsboro jau- tyta ir vienbalsiai 250 susirin- 
nuolių nekaltumą. Taipgi atsi
kreipti į savo klasės brolius, 
nors ne tos pačios spalvos Jr 
kalbos, kad ji deda viltį ant jų, 
kad tik su jų pagalba ji tikisi 
matyti savo sūnelius išgelbėtus. 
Kartu patvirtina d. Sandbergo 
apibūdinimą adv. Leibovičiaus 
išdavystės, kuris su tūlų negrų 
kunigų pagalba stengėsi tuos 9 
jaunuolius prikalbinti, kad at
simestų nuo TDA. Ir baigdama 
priduria, kad visą viltį deda iš
gelbėjimui savo mylimiausių sū
nelių ant TDA gynimo ir dąr-

■’biHinkų klasės.
Drg. F. Abekas kalbėjo pla- 

čiąu apie darbininkų užduotis, 
kovose su Roosevelto skymais ir 
bosų užmačiomis. Skaitlinėmis 
prirodė, kaip prie “New Deal” 
darbiniikų būklė žymiai pablo
gėjo, maistas vienu trečdaliu 
pabrango, o turčių klasės pelnai 
užaugo-pakilo. NRA davė kapi
talistams su kodų pagalbą dau
giau pelno iš darbininkų išsunk-jjas dainas ir vis buvo šaukia- 
ti, palyginus su geraisiais lai-jmas daugiau dainuoti. Publika 
kais, 1928-29 metais. O kaip Lyros Chorą apdovanojo gau-
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K. DEGUTIS, Savininkas

100 UNION AVENUE, 
Brooklyn, N. Y.

kam siuntinėti šviesą, o kam ne. 
Dabar yra Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos .vajus.

■ Vietinis apskritys rengia maršrūtą 
d. Mažeikienei. Mums irgi reikalin
ga ką nors veikti. Rūpinkitės gauti 
naujų narių, suaugusių ir jaunuolių.

J. P.
(49-50)

LAISVA

d.

balių subatoj, 2 d). kovo, 7:30 vai. isakvti.
XTnlrni'n u iri r\Xi n wi wirtt-ir* <■» 4- » 1 1 r n r 4- i v* •

pui-

STOKITE!

Apsidrauskite Nuo Ligų Bei Mirties!

Turtas $100,000.00
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dalyvaukite, 
dalykų ap-
Gaubienč.

(50-51)

ganizaciją paremt.
Kviečia Komisija.

(50-51)

visus skaitlingai dalyvaut.
Komisija.

(50-51)

NEW KENSINGTON, PA.
Pranešimas visiems APLA 9 kp. 

nariams, kad sekantis 9-tos kuopos 
mitingas įvyks nedėlioj, 3 di. kovo, 
1 vai. po pietų, Visi nariai dalyvau
kite ne$ turim svarbių dalykų ap
svarstyt. Taipgi bus balsavimas 
Centro valdybos sekantiems metams.

Fin. Rast. J. Yasadaviče. ,
(50-51)

HARTFORD, CONN.
TDA kp. susirinkams įvyks pirma

dienį, 4 d. kovo, 7:30 vai. vakare, 
57 Park St. Visi nariai malonėkite I 
būt laiku, nes turim daug svarbių 
dalykų apsvarstyt. Atsiveskite naujų 
narių, ir. užsimokėkite duokles.

Alek. Kundrotas.
(50-51)

CLEVELĄND, OHIO 
(Collinwood)

TDA Collinwood distrikto kuopa 
rengia smagų vakarėlį, 2 d. kovo, 5 
v.v., pas draugus Petrauskus, 1451 
Clermont Rd. Bus programa, šokiai, 
ir gardžių užkandžių ir gėrimų. 
Kviečiam visus skaitlingai atsilanky
ti, bus duodama skanių užkandžių už 
įžangos tikieto kuris kainuoja tik 
25 centai.

Kviečia Rengėjai.
(49-50)

GARDNER, MASS.
| Gardner Lyros choras rengia 
kų vakarėlį, 2 d. kovo-March,

.tuvių svetainėje, 205 Main St., i v. 
(vakare. Bus gera programa, skanių

HARTFORD, CONN.
LDS jaunuolių kuopa rengia didelį T .. . • ; ' - -

vakare. Kviečiam visus atsilankyt ir 
paremt jaunuolių kuopą. Jie visuomet 
dalyvauja mūsų parengimuose, tad ir 
mes padėkim jiems padaryt jų pa
rengimą sėkmingą. Bus gera or
kestrą ir skanių užkandžių.

Kviečia Jaunuoliai.
(50-51)

PATERSON, N. J.
Naujai susiorganizavus lenkų ko

munistų frakcija rengia balių, 2 d. 
kovo, 4 N. Bridge St., 8 vai. vakare, 
įžanga 20 centų. Bus gera orkestrą 
šokiams, ir gaspadinės turės skanių 
užkandžių. Kviečiam visus.

Komisija.
(50-51)

tainej, 17 School St., Hudson, Mass.
Gerbiamieji Draugai ir Drauges! 

Kaip vietiniai taip ir iš apielinkės 
esate kviečiami skaitlingai dalyvauti 
šioj vakarienėj. Bus visokių valgių 
ir gėrimų, gera orkestrą šokiams, 
galės visi pašokt ir linksmai laiką 
praleist.

Kviečia visus Rengėjai.
(50-51)

NEWARK, N. J. .
Newark© Liet. Draugijtf Sąryšio 

susirinkimas įvyks 4 d. kovo, Lietu
vių svetainėje, 180 New York Avė., 
8 vai. vakare. Visi delegatai įsitėmy- 
kite šią dieną ir būtinai 
nes turim daug svarbių 
svarstyti.

Sekr. S.

i bendrai rengia puikų koncertą ir va
karienę, šeštadienj, 2 d. kovo, 701 N. 
8th St. Pelnas bus skiriamas naudai

SCHENECTADY, N. Y.
TDA balius atsibus nedėlioj, 3 

kovo-March, 6 vai. vakare, Lietuvių 
Kliubo svetainėje, 703 Windsor Terr. 
Prieš šokių pradėjimą bus trumpa 
prakalbėlė, kurią sakys draugas 
Clarence Carr, prezidentaę “Leather 
Workers Union”. Jis visiems darbi
ninkams turės daug ką svarbaus pa- 

. Tad visi ateikite pasiklausy
ti ir paskui pasilinksminti.

Kviečia Rengėjai.
.(49-50)

SO. BOSTON, MASS.
ALDLD 2 kp. rengia “penny sale” 

nedėlioj, 3 d. kovo, 7:80 vai. vakare, 
376 BroadJway. čia bus galima lai
mėti įvairių dalyki} už 1c. Bus gąli- 

r ma gauti skani vakarienę už žemą 
1 kainą, bus ir šokiai prie geros or- 
kestros. Kviečiam visus Bostono ir 
apielinkės draugus dalyvaut. Įžanga 
veltui. *

Kviečią Rengėjai.
(50-51)

HUDSON, MASS.
Vakariene ir Šokiai

Rengia LDS 6*6-ta . kuopa kovo 
(March) 2, 7 vai. vakaro, LPK sve-

mis į namus.
* " G. Shiinaitis.

(50-51)

SOUTHBURY, CONN.
Į ALDLD 22S Kuopos Narius 

Viršminėtos kuopos susirinkimas 
įvyks 3 d. kovo, pas draugus Iva
nauskus, tai yra ten pat ir tuo pat 
laiku, kaip ir pereitais metais. Bū- 

Lie- tinai visi ir visos dalyvaukite. Tu- 
7 v. rime daug svarbų reikalų. Žurnalas 

“šviesa” jau atėjo nariams pirmu 
I valgių ir gėrimų. Pelnas skiriamas kart tiesiai į namus. Gal kas ne
naujai svetainėj, ant lietuvių kem- 1 gavo. Gal angliškai skaitanti jau- 
pes. Kviečiam visus skaitlingai daly- nuoliai turi kokių problemų. Tad rei- 
vaut, linksmai vakarą praleist ir kar- kalinga visiems dalyvauti mitinge ir 
tu paremt organizaciją. i dalykus perstatyti, svarstyti.

Komitetas. I Taipgi reikalinga pasimoketi duok- 
(49-50) les už 1935 m., nes centras nežino

PHILADELPHIA, PA.
Lietuvių ir rusų organizacijos

karienę, šeštadienį, 2 d. kovo, 701 N.CIL ’V’ \
atidarymo naujo darbininkų centro. 
Bus skani vakarienė ir puiki progra
ma, ir paskui šokiai. Įžanga šokiams 
25 centai, vakarienei 50 centų. Kvie
čiam visus skaitlingai dalyvaut.

įgauna? Anaiptol ne. Kurie ir'centras galėtų siuntinėt “šviesą” ju- 
gaųna neva kįek jiem priklau
so ir tie pusbadžiai tegali pra
simaitinti. O ką jau kalbėti ą- 

nepriklausomybę Rusijos dar- pįe tuos vargšus, katrie angliš- 
bininkų ir valstiečių revoliųci- kaį sukalbėti negali ir vardo 
ja, o ne Smetona su savo pa- pasirašyti nemoka.
kalikais, kurie šliaužiojo tuo-į pasitaikė man kalbėtis su 
met ant pilvuo tai prieš caro pora tokiy šeimynų, lietuvių. 
--------------- i činovnikus ir Moteris verkdama pasakoja: 

surašė mano
I vargelius ir visus nedateklius 
ir pakišo pasirašyti. O kadan
gi aš tik kryželį gąliu pasta
tyti, tai kryželį ir gaunu. Po 
išpildymo kortos nieko dąu-

buvusiuosius činovnikus •“ 
kaizerininkus, tai dabar prieš “Atnešė kortą 
poną Pilsudskį. Į

Lietuvos neprigulmybei grę
sia pavojus nuo tų šalių val
donų, prieš kuriuos Smetonos 
valdžia nuolankauja ir su ku
riom suokalbiauja puolimui 
darbininkų šalies, tos šalies, 
kuri yra užtikrintoja, kaip Lie- Į vaikučiais, žinoma, 
tuvos, taip ir kitų Pabaltijos vėl įsidūriau 
valstybėlių neprigulmybės — 
tai Sovietų Rusija. Mes, ame
rikiečiai, Lietuvoj savo bro
liams ir sesutėms, kurie kovo- __ ,
ja prieš Smetoną ir jojo re- įgavau apart binzų, neva pra-

Pagaliaus ap
gailestauja: ‘mat, tamstos
kryželį bile kas galėjo pasta
tyti.’ Ir liepė eit namo, žadė
dami kitą»sykį būti atsargesni. 
Kitą sykį kitas kryželis ir vėl 
tas pats mano biednos varge
lis.”

Reikia pastebėti, kad tai ge
rai katalikei patariau prisira
šyti prie ALDLD. Sakau: 
“Mes tamstai pagelbėsim išrei
kalauti, kas tamstai priklau
so.” Sako: ‘‘Beveik sutikčiau, 
ale kdd ten visi bolševikai, bet 
jei ir toliau taip suks, tai atei
siu ir prisirašysiu prie bolševi
kų.” Nuo save kviečiu prisi
rašyti tuojau, nes nieko ne
pralaimėsi, tik retežius, o lai
mėsim daug, ir visą pasaulį.

YONKERS, N. Y.
ALDLD 172 kp. rengia didelį ba

lių, subatoj, 2 di. kovo, Odd Fellows 
Hall, 72-74 N. Broadway, 7 vai. va
kare. Įžanga tik 25 centai, šokiams 

) or- 
skaitlingai 

to kenų binzų. O to su mažais-1 atsilankyt, linksmai pasišokt ir or-
gįąu nesulaukiau apart kele- 8™š To«y. Bglcen’s. (Balčiūno)~ . v . kestra. Kviečiam visus skaitlį

neužten- 
pašalpos 

įname. Bet čia ponai klausia: 
‘Ko tu nori, juk gavai kas tau 
priklauso.’ Kadangi pasiaiški
nau, kad nieko daugiau ne

žimą, turime visu kuom padė- dėjo tyrinėti, 
ti. Neatiaidi kova prieš Sme-1 

itoną-fašistus yra vienatinis už- 
I tikrinimas Lietuvai pasiliuo- 
'suoti nuo dabartinių budelių 

kalba buvo valdžios, įsteigiant darbinin-

norėjo kratinių pamatų.
savo i p0 prakalbų buvo perskai-

kusių priimta protesto kable
grama A. Smetonai, reikalau
janti besąlyginiai atitraukti 
savo kruvinas rankas nuo 2 
Lietuvos darbininkų vadų- 
draugų šochoto ir Komodai
tės. Kablegrama skamba: 
“A. Smetonai, 
Kąunas, Lietuva.

Jungtinių Valstijų Clevelan- 
do lietuviai, 250, susirinkę va
sario 8 d., griežtai reikalauja 
Smetonos valdžios atitraukti 
rankas "nuo politkalinių, šo
choto, Komodaitės- , ir • kitų- 
dviejų ir juos besąlyginiai pa- 
liuosuoti.”

JPo aukų rinkimo, kurios bu
vo renkamos 
pirmu kartu, 
kalbos, lėšų 
Scottsboro 
$9.20, antru
kablegramą, jos pasiuntimui— 
$3.22, Lyros Choras sudainavo 
“Internacionalą” ir kitas ke-

Ketvirtad., Vasario 28, 1935

PRANEŠIMAS
Nauja Lietuviška

Barzdaskutykla
(Barber Shop)

Įtaisyta 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

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

Juozas Levanda
• (LEVANDAUSKAS) 

GRABORIUS 
Patarnauju visiems be skirtu
mo. Parsamdau automobilius 

kiekvienam reikale. Kainos 
žemos.

Ateikite ir persitikrinkite
107 UNION AVĖ. 

Brooklyn, N. Y.
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tėvam, 
augina

ALDLD 165 
Hali, kampas 
perstatys trijų 

“Vėją Sėji, 
Draugės ir

WORKERS. INC.

Del platesnių informacijų kreipkitės sekamu antrašu

PRANEŠIMAI IŠ KITUR

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

MONTĘLLO, MASS
ALDLD 6 kp. mėnesinis susirinki

mas jvyks 4 di. kovo, Liet. Tautiš
kam Name, 7 vąl. vakare. Visi nariąį 
būtinai dalyvaukite šiame susirinki
me, nes turim daug svarbių dalykų 
apsvarstyt. Taipgi visi priduokite , 
sekretoriui savo tikrus antrašus,'kad

419 LORIMER STREET

Iš ALDLD Kuopos Susirinkimo
Pusėtinai naudingų dalykė

lių apkąlbėjomr* Pavyzdžiui: 
nutarėm ateinantį susirinkimą 
valanda anksčiau susirinkti ir1 
turėsim lavinimosi vakarėlį. į 
Tik jau didžiausia bėdą su vy-. 
rais. Nežinia, kodėl taip tin- į 
giai lanko susirink. Moterys

per du atveju:
po Mrs. Norris 
padengimui ir _ ,

bylai surinkta]kur kas geriau Įankosi. Vyrai, 
atveju priėmus nepasiduokim! Ateinantį mi

tingą “subytinkinri’ moteris.
Kovo 17 d. 

kuopa, Linden 
16 ir Wood St. 
veiksmų dramą

'Audrą Pjausi.”
■ ' - —J----------- ----------------------------------------------------------------------o  v . —

daug Rooseveltas darbininkams siaįs aplodismentais už jų da- draugai vietiniai ir iš apielin- 
kės kviečiami dalyvauti, šitas 

perstato Amerikos 
Ohio ilietuviy tarpe tragingus nuota

kius streikuose ir šeimynų 
gyvenime. Matysite pašaipų ir 
labai tragingų, sujudinančių 
scenų.

Veikalą vaidins geriausi 
Lindenb aktoriai, kur jau nuo 
seniai yra pagarsėję ir daug 
dalyvavę lošimuose, deda ge
riausias pastangas, kad publi
kai parodžius tikrai gerą vu4 
dinimą. Reikia pastebėti, kad 
d. Verteliutė dar jauna mer
gaitė, bet labai sugabiai savo 
rolę lošia ir savo aiškiu iškal
bumu yra pavyzdis kitom A- 
merikos lietuvaitėm. Tiesa, ir 
jos motina nuo senai dalyvau
ja perstatymuose ir gerai išsi
lavinus lošime. Garbė 
kad savo vaikučius 
darbininkiškoj dvasioj.

Repeticijose matosi 
kūmų, ypač nekurie

• žadėjo ir vis tebežada. Bet dar- lyvavimą prakalbose.
Po Lyros Choro d. Abekas | veikalas 

rezoliuciją
reikalau-

bininkai pernai metą labai ge
rai patyrė, ką reiškia tie visi perskaitė 
Wallstrycio įrankio, Roosevel- Valstijos seimeliui, 
to, pažadai, kuomet jie ant pi- jant panaikinti - atšaukti Ohio 
kieto linijos buvo šaudomi ir vi- 'Sindikalizmo Įstatymą ~ — —2 X1 _ mm. Si»Li/xr< II ' 1 • • • * •• .
yo mobilizuota: San Francisco,' 
Minneapolis, Toledo ir kituose 
streikuose. Jų žuvo nuo milici
jos ir policijos kulkų 65. Tai 
tokį “New Deal” darbininkai 1 
gavo nuo demagogo Roosevelto.

Komunistai, pačioj pra
džioj, dar prieš užimsiant jam 
prezidento vietą, sakė, kas yra 
Rooseveltas. Taip, jis kalba 
radikališkai, daug žada, daug 
žodžių paberia, bet visi jo 
darbai yra atkreipti prieš dar
bininkus. Tą patyrėme per 
paskutinius dvejus metus. Kal
bėtojas ragino organizuotis į 
Bedarbių Tarybas, mažų na
mų savininkų 
stoti į ALDLD 
tų Partiją.

Pabaigoj savo
Abekas aiškiai išdėstė, kokią 
būklę turi Lietuvos žmonės 
prie fašistų režimo. Kaip lie
tukai gręsia karas, bet ar 
Smetona su visa šaika savo 
spipgikų neprisideda prie to 
viso. Ar. Lietuvos fašistai ne
pataikauja Pilsudskiams, Hit- 
leriams ir kitiems imperialis
tams, mažųjų tautelių prie
šams. Ar jis pats, Smetona, ne- 
smaugia savo liaudies ir nežu
do josios geriausius sūnus ir 
dukteris. Vien tik politinių ka
linių Lietuvos kalėjimuose yra 
sukimšta virš 500. Kas neat
simena, kaip Smetona ir jam 
lygūs laike karo mėtėsi, tai 
prie kaizerio, tai prie caro; jie 
be vieno ar kito valdono nei 
nemanė apsieit. Lietuvai davė

-----tr---- --- ~ Į V*A*KV*I V<A l/J I41CŽ) TCZO“ 
sa kariška spėka priešu juos bu-, jiucįja buvo priimta vienbal

siai. Taip geros prakalbos- 
mitingas užsibaigė.

Bedarbis.

organizaciją, 
ir Komunis-

kalbos d.

Linden, N. J
Mūs miestukas mažiukas, 

bet veikiam ir gana. Vasario 
17 d. surengėm prakalbas. 
Nors svietelio buvo neperdau- 
giausia, bet pavyzdingas už
silaikymas rodė gerą ūpą. 
Kalbėjo dd. Siurba ir Sasnaus
kienė. Kalbėtojai gerai atliko 
savo užduotis. Draugė S. pri
siminė apie Sovietų Sąjungos 
moterų gyvenimą. Nepalygi
namai geresnes sąlygas mote
rys ten turi. Taipgi prisiminė, 
kokias sąlygas Rusijos mote
rys turėjo perkentėti caro lai
kais. Ne tik jokių teisių netu
rėjo, bet ir mušimą turėdavo 
kęsti. Buvęs įsigyvenęs net 
priežodis: “Katras savo pačią 
muša, tai ir myli.” Dabar jos 
yro lygiateisės, bet jos už tai 
kovojo.

Nors miestelis fabrikais api
pintas, bet darbo ir už pinigus 
negausi. Beveik didžiuma ant 
išmaldų gyvena. Lietuvių taip
gi nemažas skaičius iš pašal
pos gyvena. Tik keletą metų 
atgal buvo biznieriais, namų 
savininkais ir pramonininkais, 
o šiandien jau viską praradę 
ir stovi bedarbių eilėse.

Argi pašalpą visi lygiai

Lietuvių Darbininkų Susivienijimą!
MASSACHUSETTS VALSTIJOS
LIETUVIAI, SUSIDOMĖKITE:

L. D, S. yra įkorporuotas 
New Yorko valstijoj

Laisniuotas Mass, ir Visoj 
eilėj kitų valstijų

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

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

ir trū- 
vyrai 

laike prakčių juokiasi, kur ne
reikia, ir krapštinėjasi pakau
šį, kas daro negerą įspūdį. 
Patartina draugam kreipti 
daugiau atydos ir ištaisyti trū
kumus, kad išeitų tikrai ge
rai, nes veikalas yra labai į- 
domus. Taigi, pasistengkim ir 
parodykim svietui, kad nors 
mūs mažiukė kolonijukė, bet 
sugabiai ir gerai atliekam sa
vo užduotį.

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

Stokit į Lietuvių Darb. Susivienijimų!

ASSOCIATION OF LITHUANIAN WORKERS
BROOKLYN, N. Y
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Kaip Gyvena Lietuvos Darbinin
kai, Valstiečiai, Buožės, Kunigai 

Ir Valdininkai?
■GAMTOS

(Tąsa)
Įeinu į tą kambarį, sėdi du vyrai, dik- 

ti, kaip šėpos ir pasipūtę, kaip velniai pu
pose. Apsikarstę visokiais raudonais ir 
geltonais šniūrais ir žibančiais medaliais. 
Nuduoda manęs nematą. —Na, kuris iš 
tamstų yra apskričio viršininkas? — tru
putį pastovėjęs jų paklausiau. Tada vie
nas išdidžiai pažiūrėjo ant manęs ir sa
ko: Jeigu tau reikia jo didenybės pono 
apskričio viršininko, tai jis čia yra, bet 
jeigu tik apskričio viršininko, tai nėra. 
Pagaliaus, aš jam persakiau visą savo 
reikalą. Po tūlų pasigipčijimų, jis pasida
rė lig nesmagus ir sako, tamstos, ameri
kiečiai, nežinote1 mūsų įstatų; mes jokių 
ypatiškų prašymų nepriimam, o tik ant 
popieros, nes prie prašymo reikia pridėti 
žyminiai ženklai (štampai), o ant ypatiš- 
ko prašymo jokių ženklų negali pridėt. 
Na, o kiek tie ženklai kainuoja? Jis at
sako, penki litai. Na, o kiek reik mokė
ti už prailginimą vizos? Gal 50 litų, o 
gal 100 litų, jis atsakė, bet šiandien pra
ilginti aš negaliu, nes reikia atlikti tam 
tikri dalvkai.v 

r

Parvažiavęs namon, laukiu vieną savai
tę, laukiu kitą, paso vis neprisiunčia. O 
reikia žinoti, kad Lietuvoje be paso ir 
vieno žingsnio iš namų negali išeiti. Ra
šau registruotą laišką apskričio viršinin
kui ir prašau sugrąžinti pasą. Laišką 
mano grąžina atgal su paaiškinimu, kad 
prie laiško nėra priklijuota už 5 litus žy
minių ženklų. Rašau kitą registruotą 
laišką• ir-priklijuoju ženklus., Tada..Ku-, 
piškio milicijantas atneša pasportą ir pa
reikalauja 222 litu. Aš prašiau leisti 
man gyventi Lietuvoje dar tris mėnesius, 
o ant pasporto parašyta: “Leista gyventi 
du mėnesiai, ligi 20 d. spalių.” Nueinu 
pas nuovados viršininką ir jam visą per
sakau ir parodžiau pasportą. Jis sako, 
gali nemokėti, bet išvažiuodamas turėsi 
dar daugiau pasimokėti, nes uždės baus
mę, kad be leidimo pragyvenai keletą mė
nesių. Užmokėjau.

Spalių 17 d. nuvažiuojam į Kauną, nes 
laivų agentūra pranešė, kad tą dieną, va
kare, išvažiuosim iš Lietuvos. Agentū
ros agentas pažiūrėjo į pasportą ir sa
ko, kad reikia gaut nuo Lietuvos vidaus 
reikalų ministerio išvažiavimo vizą. Nu
einu. Pirma stacija: prieinu prie mergi
nos ir pasakau reikalą. Ji sako: duok 
penkis litus. Paduodu. Duoda man kvi
tą ir nuveda į antrą staciją pas slapto
sios policijos viršininką. Tas peržiūri 
knygas ir duoda paliudijimą, kad krimi- 
nališkai nesu prasižengęs laike buvimo 
Lietuvoje ir pareikalauja 5 litų. Tada 
ta mergina nuvedė pas kitą—tai jaintre- 
čia stacija. Tas ponas paėmė nuo ma
nęs paliudijimą, gautą nuo slaptos poli
cijos viršininko. Peržiūrėjo savo knygas 
ir ant to paties paliudijimo parašė, kad 
politiniai nesu prasižengęs laike buvimo 
Lietuvoje, ir tas pareikalauja 5 litų. Aš 
tam jau nenorėjau duoti. Jis sako, jei
gu neduosi, tai negausi išvažiavimo vi
zos. Nori, nenori, turi duoti, ir tam pa
mokėjau. Dabar ta mergina sako: eisi
me pas patį didįjį poną, kuris duos išva
žiavimo viszą. Tai jau ketvirta stacija. 
Nueinam pas tą poną. Paima paliudiji
mus, peržiūrėjo ir įsidėjo į stalčių. Ir 
Ir tas ponas pareikalavo 150 litų. Man

SŪNUS--------------------------------------—
net plaukai ant galvos pasišiaušė, užgir- 
dus tą. Po ilgų argumentų, sukandęs 
dantis, turėjau pamokėt 150 litų. Ir ta
da jis parašė ant mano pasporto: “leidžiu 
gyventi Lietuvoje dar vieną mėnesį, nuo 
17 d. spalių ligi 17 d. lapkričio.” Todėl, 
va, draugai skaitytojai, kaip apiplėšia 
Smetonos fašistai, kada pakliūvi į jų ran
kas!

Dar turiu pasakyti, kad tas visas kvi
tas, gautas nuo Smetonos fašistų atmin
čiai ir dabar tebeturiu. Nemanykit, 
draugai skaitytojai, kad tik man vienam 
taip buvo. Visiems!

Ar Verta Ten Važiuoti?
Pagal augščiau mano aprašytą gyveni

mą Lietuvos darbininkų ir vargo valstie
čių, išeina, kad į Lietuvą niekam neverta 
važiuoti. Nes ten nieko daugiau nema
tai, tik skurdą, ašaras ir baisiausią prie
spaudą ir išnaudojimą. (Mums išrodo, 
kad tai permaža priežastis del nevažia
vimo.—“L.” Red.) 99 iš šimto lietuvių, 
kurie parvažiavo iš Amerikos į Lietuvą, 
yra taip suvargę, kad neturi nei žmoniš
kai pavalgyt, nei apsirėdyt, ir kasdieną 
jiems badas į akis žiūri. Bet vienas nuo
šimtis sugrįžusių iš Amerikos lietuvių 
gyvena labai gerai, daug geriau negu 
kad jie čia gyveno “prosperity” laikais. 
Kadangi iš tų laimingųjų kai kurie man 
buvo gerai pažįstami čia, Amerikoje, tai 
ir Lietuvoje aš su jais tankiai sueidavau 
ir prisižiūrėdavau į jų gyvenimą.
.. Pavyzdžiui, t K...Vaitkūnąs, čikągie.tis,' 

parvažiuodamas į Lietuvą, parsivežė apie 
10,000 dolerių, o dabar turi du sykiu tiek 
ir gyvena jokio fizinio darbo nedirbda
mas, užsiima visokia spekuliacija ir pini
gų skolinimu. Kadangi prie dabartinių 
sąlygų Lietuvoje labai daug ūkininkų ir 
miestiečių bankrutuoja ir jų savastys 
yra parduodamos už skolas iš varžytinių, 
tai tas K. V. ir kitas amerikietis iš Kuo- 
sėnų kaimo, P. Janušis, stoja ant varžy
tinių ir perka tas savastis.

Varžytinės tankiausia įvyksta kamba
riuose taikos teisėjo. Pagal Smetonos 
valdžios įstatymą, turi stoti varžytinėse 
ne mažiau kaip trys pirkėjai. Žingeidu
mo delei, ir aš nueidavau pasižiūrėti, 
kaip esti parduodamas turtas tų vargšų 
ūkininkų ar miestiečių.

Vieną sykį buvo parduodama vieno 
ūkininko ūkis už skolas. Ūkis vertas 
30,000 litų, nes tas ūkininkas turėjo 24 
hektarus geros žemės, geras triobas, ge
rus gyvulius ir inventorių. Skolos turė
jo 12,000 litų. Varžytines darė teismo 
antstolis. Varžytinėse stojo K. V
Janušis ir Mažeika; pastarasis pinigų ne
turi, bet jį pastatė Vaitkūnas (Ir jam 
po varžytinių primeta kelis litus ir vals
tybinės užfundija), nes įstatymas to rei
kalauja.

Na, ir prasideda varžytinės: Vaitkū
nas duoda 12,005 litus, P. Janušis užvaro 
dar penkis litus. Mažeika prideda dar 
penkis litus. Tada Vaitkūnas prideda 
dar penkis litus. O Janušis ir Mažeika 
daugiau nebevaro, atsisako. Ir tokiu bū
du Vaitkūnas nupirko tą ūkį už 12,020 
litų. Vėliaus už mėnesio gavo pirkėją ir 
tą ūkį pardavė už 25 tūkstančius litų; 
uždirbo daugiau, negu mokėjo.

(Daugiau bus)

•>

PH1LADELPH1 JOS ŽINIOS sos dalyvaukite šiame paren
gime. Įžanga tik 35 centai.

Rep.

čiaus-Kapsuko darbų. Kadan
gi Kapsukas, redaguodamas 

| “Kovą”, gyveno Phila. ir dirbo
tarpe lietuvių darbininkų ir jis 
praskynė kelią, kaip kovoti su 
darbininkų klasės priešais, 
tad drg. Mickevičiaus-Kapsu
ko mirtis davė smūgį Phila. 

j lietuviams darbininkams ir a- 
belnai darbininkams. Mes ne
tekome vyriausio kovotojo už 
darbininkų klasės reikalus. 
Tad suglauskime savo eilės! 
Stokite į Komunistų Partiją, 
užpildykite tą didelę spragą!

Apie vietą ir laiką, kur bus 
minėtas masinis mitingas, bus 
vėliau pranešta.

ALDLD 149 kp. susirinki
mas bus kovo 3 ch, 10 vai. ry
to, pas drg. Butvilą, 4620 Mel
rose St., Phila., Pa. Tad visi 
nariai dalyvaukite.

Jau buvo pranešta, kad kuo
pa gavo du nauju nariu. Se- 

| kančiam susirinkime vėl gau- 
jaunuolę. 

į ALDLD 
gauti an- 
Tad cen- 
parūpinti

'jaunuoliams knygas. Jei tik 
■mes visi gerai rūpinsimės, tai 
ir gausime naujų narių.

Mūsų kuopa yra nuspren
dus nugalėti kitas kuopas šia
me vajuje. Tad, draugai, pa
sirūpinkite visi po vieną narį 
■gauti. Aš jau turiu naują kan
didatą ir bus sekančiam susi
rinkime.

name naują narę 
Ji sake “Aš įstoju 
149 kuopą ir noriu 
glų kalba knygas.” 
tras turės greitai

Report.

Elizabetho Žinios

didžiausių
Elizabe-

bankieto
• rengiasi 

nepapras

Bedarbių Didelis Parengimas I Bilių II. R. 2827 ir kovoja
Bedarbių Tarybos rengia ! pt’ieš metimą darbininkų iš 

didelį koncertą ir bazarą kovo namU, tuojautinę bedar- 
1-2 dieną, Olympia Arena ibiams pašalpą. O vesti taip 
Broad ir Bainbridge St., Phi- didelę ir svarbią kovą be pi
la., Pa. Penktadienį prasidės nigų negali, tad parama būti- 
vakare, o šeštadienį po pietų nai reikalinga nuo visų dar- 
ir tęsis iki vėlumai nakties. ^bininkų. Prie to, duos labai 

šį parengimą turėtum kiek- svarbų koncertą. Dainuos žy- 
vienas sąmoningas darbininkas mūs dainoriai, Sergei ir Ma- 
paremti. Viena, mes visi ma- rie Radamsky. Jie grįžta į So- 
tome, kad Bedarbių Tarybos vietų Sąjungą, 
nenuilstamai veda kovą už

Aušros Draugija Švenčia 8 
Metų Sukakčuves

Šį sekmadienį, 3 dieną kovo, 
įvyks nepaprastas įvykis, bū
tent astuonių metų sukaktuves 
Aušros, vienos iš 
savišalpos draugijų 

Jho kolonijoj.
Aušros nariai ir 

rengimo komitetas 
prie šios iškilmes su
tu darbštumu, kad padaryt tą 
bankietą vienu iš puikiausių 
del plačios visuomenės, kad 
tinkamiau paminėjus savo ju
biliejų. Į šį bankietą yra už
kviesta visi žymūs Elizabetho 
kolonijos veikėjai, taipogi ir 
žymūs profesionalai, kaip dak
taras J. J. Kaškiaučius ir kiti.

Iš dainininkų yra pakviesti 
A. Višniauskas, žymus ir dide
lio progreso padaręs daininin
kas; iš vietinių dainininkų dai
nuos D. šidlauskiutė, kuri be 
abejonės užžavės visą publiką 
su savo pirmu.debiutu. Reikia 
•nepamiršti ir gabios pianistės 
T. Gudaičiukės. Kurie dar yra 
negirdėję jos skambinant pia
no, tai būtinai turite dalyvau
ti, paklausyti jos talento. A- 
part minimų dainininkų, pia
nistų, bus duodama naujų siur
prizų iš meniško talento.

Tad visi nepamirškite daly
vauti šį sekmadienį, 3 dieną 
kovo, kaip 6 :30 vai. vak., Lie
tuvių Laisvės svetainėj, po Nr. 
269-273 Second St., Elizabeth, 
N. J. Ypač kviečiami yra visi 
apielinkės draugai ir draugės 
paminėti Aušros Draugijos 8 
metų sukaktuves, nes ši drau
gija per savo gyvavimą* prisi
dėjo savo darbais prie abelnio 
Amerikos lietuvių darbininkiš
ko veikimo ir vietinio darbi
ninkų judėjimo.

Aušros Korespondentas.

Tad labai 
svarbu išgirsti Sovietų Sąjun- 

Socialės Bedarbių Apdraudos gos dainorius. Tad visi ir vi-

Lietuvių ir rusų darbininkiš
kos organizacijos nusirenda- 
vojo ir jau persikėlė į naują 
ir daug parankesnę ir didesnę 
vietą. Iki šiol mūsų organiza
cijos negalėjo turėti didesnio 
parengimo bei masinio susirin
kimo nerendavoję kitur sve
tainės. Dabargi turės nuosavą, 
kur bus galima didelius pa
rengimus turėti.

Lietuvių visos organizacijos 
rengs didelį masinį mitingą 
paminėjimui draugo Mickevi

Kovokime už H. R. 2827
Komitetas kovai už HR 28- 

27 bilių, socialės ir bedarbės 
reikalu darbininkų apdraudos, 
ragina visas darbininkų orga
nizacijas energingiau kovoti, 
rinkti aukas, siųsti jas į komi
tetą; kiekviena darbininkų or
ganizacija privalo paaukuoti 
nors $2, taipgi siųsti atvirutes 
į Washington^.

Bendro Fronto Idėja Tarpe Clevelando Lietuvių 
Darbininku Priima Tikrai Masinį Pobūdį

Vasario 19 masmitinge, su- uniją. Draugai ir broliai be
šauktam per pasidarbavimą tuviai darbininkai, ypatingai 
draugų delegatų, kurie- dalyva-,tie, kurie dirbate plieno išdir- 
vo Washingtone kongrese del 
bedarbės, senatvės, ir socialės 
apdraudos biliauš pravedimo, 
idėja reikalingumo visiems ben
drai daryti spaudimą į valdžią 
ir į kongresą, kad tokia ap
drauda yra būtinai reikalinga, 
!kad išsigelbėti nuo būtinai grę- 
siamos bado mirties tūkstan
čiams Amerikos darbininkų ir 
biednesnių farmerių ir biznie
rių, tokia tai idėja priėmė tik
rai masinį charakterį.

Po įvairių kalbėtojų kalbų, 
pirmininkas, d. P. Nemura, at
sikreipė į susirinkusius, kad 
esantieji susirinkime nariai 
įvairių draugijų apsiimtų lai
kinai atstovauti savo draugi
jas ir stengtis prikalbinti savo 
draugijas imti dalyvumą bū- 
siančioj visų Clevelando drau
gijų konferencijoj. Draugai no
riai apsiėmė į tokį laikiną ko
mitetą. Nespėjau visų draugi
jų bei narių apsiėmusių vardus 
sužymėti, tai čia paduodu nors 
dalį, t. y. tų draugijų, kurių 
vardus spėjau pasižymėti.

Apsiėmė iš sekamų draugijų: 
Šv. Kazimiero; Dr. Vinco Ku
dirkos; ALDLD 15 Apskr. Mo
terų Komiteto; Lietuvos Vyčių; 
Laisvės Pašalpinės Draugijos, 
Moterų Aušros Vartų; šv. Jur
gio; Susiv. Liet. Rymo Katali
kų, rodos, dviejų kuopų; SLA ir
gi, rodos, dviejų kuopų; Amži
no Rožančiaus; Moterų Labda
rystės Draugijos, ALDLD irgi, 
rodosi, dviejų ar trijų kuopų; 
ir įvairių kitų draugysčių bei

bysteje ar automobilių išdirbys- 
tej, kaip Fisher Body, ar kitose 
automobilių šapose, stokite į 
unijas, o su unijos organizaci
jų pagelba ir socialę apdraudą 
bus lengviau iškovoti.

Bolševikas.
Vietos net kapitalistiniai 

laikraščiai paskelbė, kad Vo
kietijos ir Lenkijos fašistai iš 
vakarų ir Japonijos imperia
listai iš rytų pusės yra susi
tarę pulti Sovietų Sąjungą. 
Vokietijos ir Lenkijos fašis
tai sako—“Išvarysime juos į 
Aziją,” o Japonijos imperia
listai—“Išvarysime iš Azijos.” 
Sovietai turi ruoštis apsigyni
mui.

Sovietų Saldainiai
Naudokite Sovietų Saldainius i 

parėse ir kitokiose 
parengimuose

2 Dviejų Svarų Dėžė 7 fi C
6 Skirtingų Rūšių • U i

Neužleiskite šalčio ar kosulio

Imkite Bret-O-Col Tabletes
Geriausi faaliuosavimui nuo ialčio 

ir galvos 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 LAJB.
500 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 
Arba prisiųskite po 50c. už kiek
vieną, po augščiau paduotu antra

šu, o mes jums prisiusime.
Persiuntimą apmokame.

Telephone: Evergreen 7-0072

DR. I. COHN
Specialistas ant Operacijų ir 

gydyme

Ausų, Akių ir Gerklės
OFISO VALANDOS 

nuo 11 iki 1 dienomis 
nuo 5 iki 7 vakarais 

Sekmadieniai nuo 11 iki 1

84 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

FOTOGRAFAS
JONAS STOKES

Traukiu paveikslus familijų, ves
tuvių, kitokių

tai dar labiau 
pakeldama kai- 
ir kitų gyveni- 
Be to, dar ap- 

taksais ir kito-

kuopų nariai, apsiėmė įeiti į lai
kiną komitetą 'ir-savo organi
zaciją įtraukti į tą taip labai 
svarbų visai biednuomenei dar
bą.

Mes, komunistai, jau senai 
sakėme, kad tokia apdrauda 
reikalinga, idant apsaugoti nuo 
bado ne tik tuoš darbininkus, 
kurie jau arti tokios padėties 
randasi, bet ir Jie smulkūs biz
nieriai ir farmeriai irgi seka 
žingsnis žingsniu paskui darbi
ninkus. Trustai ir bankieriai 
“sulygino” ir tuos, kurie dar 
buvo susitaupę centą kitą ir 
bankuose pasidėję del juodos 
dienos. Dabar Roosevelto val
džia su visokiais prižadais ir 
naujom dalybom vien tik dides- 
niem turtuoliam padidino ; pel
nus. O mums 
vargą padidino, 
nas ant valgių 
mui reikmenų, 
krovė visokiais
kiais mokesčiais. Ir tas viskas 
gula ant beturčių pečių.

Šis apdraudos bilius skiriasi 
nuo kitų visų bilių tuomi, .kad 
reikalaujama tuoj autinės ap- 
draudos visiems bedarbiams ir 
negalintiems dirbti, o ne laukti 
kelis metus, pakol didelė dalis 
dabartinių bedarbių išmirs ba
du.

Reikalaujant pravedinlo Dar
bininkų Apdraudos Diliaus H. 
R. 2827, taip pat turime reika
lauti, kad taksų—mokesčių naš
ta būtų biednuomenei paleng
vinta. Tegul aptaksuoja tuos, 
ką turi įplaukų po šimtą ir dau
giau'dolerių į savaitę, o suma
žina taksus arba ir visai nuo jų 
paliuošuoja tuos, ką uždirba po 
20-25 dolerius į savaitę.

Šihme masmitinge irgi atsi
rado vienas darbininkas, kuris 
sakė: “Mes turime reikalauti, 
kad mums mokėtų nors 'po 60c. 
į valandą, vieton dabartinių 
40c.” Čia teisingas, pasakymas, 
bet t tam dalykui reikia darbi
ninkams organizuotis į darbo 
uniją. Ir kiekvienas darbinin
kas, kuris dar turime kokį nors 
darbą, stengkimės stoti į uniją 
ir joje, pasitarus su kitais na
riais darbininkais,, išreikalauti 
iš darbdavių žmoniškesnės al
gos ir abelnai geresnių darbo. 
sąlygų.

Dabartiniu laiku ypatingai ei
na vajus už narių gavimą į uni
jas ir kiekvieno darbininko pa
reiga yra stoti į savo pramones

Persiūtitintas Apmokėtas
Kartu su užsakymu prisiųskite 
ir mokestį. Galite mokėti pašto 

stampomis.
Gera Nuolaida Draugijom, Ku- i 
rids Ims Nemažiau 10 Svarų.

Įvairiose parengimuose 
yra naudojami saldainiai, 
bet dažnai matosi Latvi
jos ar Estonijos darbo.

NAUDOKIME

SOVIETŲ SALDAINIUS
Tuojaus užsisakykite . 

paragavimui.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“Laisvės” Administracija 
427 LORIMER STREET, 

Brooklyn, N. Y.

512

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

JONAS STOKES
Marion St., kamp. Broadway ii 

Chauncey St. Stotis 
BROOKLYN, N. Y.

Tel.: Glenmore 5-6191

> Telefonas: Evergreen 7-77*70 

į PAUL GUSTAS 
į LIETUVIS GRABORIUS
i Senai dirbąs graborystės prO- 
J f esi joje ir Brooklyno apielin- 

kėj plačiai .žinomas. Tik dafyar 
; atidarė savo ofisą ir patarnauja 
>> balsamavimu ir palaidojimu 
t . mirusių.

; Veltui Chapel Šermenim
} Parsamdo automobilius šerme-
> nims, vestuvėms, krikštynoms
> ir kitokioms parems
> Šaukite dieną ar naktį

į 423 Metropolitan Avė.
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ

Valizų Krautuvė
A. G. GUGIS Manager, 

kuris turi 12 metų patirimo 
prie išdirbimu 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.

Til

I’rista-
Prasome

Telefonuokite: Evergreen 7-1661

Lietuvių Anglių Kompanija
Pirmos klasės anglis, geriausios

rūšies ir pilnas svoris—2000 svarų
tonas, tai legaliskas svoris.
tome greit i jūsų namus.
isitėmyti adresą ir telefoną.

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

485 Grand St., Brooklyn, N. Y

TRU-EMBER COAL COMPANY
* (LIETUVIŲ ANGLIŲ KOMPANIJA)

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

1L1 ■" - ■ t
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Bus Konferencija Vaiky Kem- “Laisvėje” bus Didelis prieš

ra, i seimą, 
i eemižė

<♦>

Valdyb a.
<♦>

<♦>

<♦>

<♦>

<!>

<♦>
darbininkai

<♦>

Tel. STagg 2-5043Notary Public

MATHEW P. BALLAS
(BIELIAUSKAS)

Laisnuotas Graborius
BROOKLYN, N. Y660 GRAND ST

J

Telephone, EVergreen 8-9770

J. GARŠVA
Graborius (Undertaker)

metų,

5 Tel. Stagg 2-2996License L-1370,

5

iiaiiiaiHoma

darbininkų 
raginamos 

ir prisiųsti

Price 
diena

Sovietų Su
puola darbi-

Puikiai įrengtos dvi koplyčios duo
damos mylimiems pašarvoti dovanai.

no, taigi fašistai dabar 
grūmoja.

Dominick
Hodess an- 

prakalbos 
Visi darbi-

2 
a 
a 
I 
a
2 
a

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

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

FLATBUSH OFISAS 
2220 Avenue J 

Kampas E. 23rd St.

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

Iškepė Naują Vyskupą
Pereitą sekmadienį katalikų 

bažnyčioje pakėlė kunigą 
Reymond Augustine Keamey

brikuoti, bet net išmislyta, kad 
Thomas Walker buvo Sovietų 
Ukrainoje. Mat, Sovietų Są
jungoje kiekvieno atvykusio iš

NEDALIOMIS
Nuo 10 iki 12 vai. iš ryto

KAZYS RUKŠTELIS
' Gyvas ir Sveikas

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

svečių turi puikią užeigą po 
antrašu:

108 UNION AVĖ., 
Brooklyn, N. Y. z

Vienas blokas nuo Grand Street.

kare, 
nėję, 
Avė., 
čiami
kyti į šį parengimą.

PARDAVIMAI
Parsiduoda saliūnas ir restauran- 

tas. Biznis eina gerai. Parduosiu už 
prieinamą kainą. Priežastis pardavi
mo: savininkas išvažiuoja kitur. Del 
platesnių informacijų kreipkitės se
kamai: FitzSimmons Restaurant, 230 
West Broadway, New York City.

(49-55)

REIKALAVIMAI 
REIKALINGA

Reikalinga mergina prie namų 
darbo, yra vienas mažas kūdikis. 
Mokestis $20 i mėnesi ir kambarys 
iš nradžiu. Tel^fnnuokPe Minnesota 
9-5571. arba rašvkite: Mrs. Salt, 172 
East 57th St., Brooklyn, N. Y. I 

(48-50) l

bus šeštadienį, 16 d. kovo, va- 
New Star Casino svetai- 
107th St. ir Lexington 
New Yorke. Yra kvie- 
visi darbininkai atsilan- PARDAVIMAI

PARSIDUODA
Parsiduoda barzdaskutykla. Lietu

viais apgyventa vieta, daug metų 
kaip Čia biznis gyvuoja. Biznis ge
ras, lietuvjs barzdaskutys šioje vie
toj gali pasidaryt puikų pragyveni
mą: F. Tomas, 62 Hudson Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(50-52)

Geriausios Degtinės Amerikos Išdirbimo ir 
. t *

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.

SUSIRINKIMAI
BROOKLYN. N. Y.

APLA 22 kp. susirinkimas įvyks 
pirmadieni, 4 d. kovo. Laisvės rašti
nėje, 8 vai. vakare. Visi draugai ma
lonėkite skaitlingai dalyvaut, ir nau
jų narių atsivest.

A. Bakaitis.
(50-51)

HYMAN BERGER, 
SAVININKAS

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

1/ ft III | | ft ft O Atviri kojų skauduliai, Garankš-K IlgUI | ||l||a\ čiuotos Kraujagyslės, Kojų Reu-
■■■ matizmas, Kelių Sustingimas,

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

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

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

DR. L. A. BEHLA
Vokietys Kojų Ligų Specialistas

12 
2 
5

IŠRANDAVOJIMAI
PASIRANDAVOJA

Pasirandavoia priešakinis kamba- 
. rys, didelis ir šviesus, vienam vy- 
l rui arba dviem. Prie kambario yra

Ketvirtad., Vasario 28,1938

NEW YORKOIR APIELINKES ŽINIOS
piy Steigimo Reikalu

Vasaros metu, kada vaikai 
yra paleisti iš mokyklų, yra 
reikalo suteikti jiems progos 
pabūti tyrame ore ir gauti 
darbininkų susipratimo. Tą 
galima atlikti tiktai organi
zuojant vaikų kempes, kur jie 
galėtų pabūti savaitę, kitą, su
tvirtinti savo sveikatą ir kur 
jiems suteikiama lengvu būdu 
klasinio darbininkiško žinoji
mo. Tuom reikalu yra Šaukia
ma konferencija, kurioj bus 
aptarta, kaip organizuoti ir 
padaryti prieinamas tas kem
pes. Konferencija atsibus šeš
tadienį, 2 vai. po pietų, Irving 
Plaza, Irving Pl. ir 15th St., 
New Yorke. Visos 
organizacijos yra 
išrinkti delegatus 
į šią konferenciją.

Hearstą Susirinkimas
Hearsto didlapiai bjauriau

siai meluoja apie Sovietų Są
jungą, darbo unijas, streikus, 
Komunistų Partiją šioje šalyje 
ir abelnai rašo bjaurius išmis- 
lus prieš visą revoliucinį dar
bininkų judėjimą. Hearstas 
yra vienas iš didelių turčių, 
apart to, kad jis turi kiekvie
name mieste savo laikraščius 
ir iš to kraunasi milionus pel
nų, jis Kalifornijoje turi dar 
400 keturkampių mylių že
mės plotą, kur yra apelsinų ir 
kitokių vaisių sodai, jis ten iš
naudoja desėtkus tūkstančių 
darbininkų. Hearstas puikiai 
supranta, kad kada darbinin
kai paims į savo rankas galią, 
kada Amerikoje įkurs Sovietų 
valdžią, tai visi jo laikraščiai 
ir visas turtas, kurį sukrovė 
sunkiu savo prakaitu 
ninkai, bus nuo Hearsto atim-

Italą Darbininką “L’Unita 
Operaia” Tampa Dienraš.
Kovo 18 dieną, laike minė

jimo Paryžiaus Komunos su
kaktuvių, Komunistų Partijos 
Italų Frakcija pradės leisti 
dienraštį “L’Unita Operaia,” 
kuris iki to laiko buvo tik sa
vaitinis laikraštis. Tai yra la
bai svarbus italų revoliucinių 
darbininkų tarpe įvykis. A- ' ti tą redakcijai, 
merikoje yra apie 5,000,000 mums pridavė vardus, bet tai 
italų darbininkų, jie daugiau- tik vienos poros. Sekami 
šiai baisiai išnaudojami ir ma-: draugai aūkaVo : J.' Zajan-! 
žai apmokami. Jų tarpe vėi^kauskas $1.05; Mockus, A. 
kia Mussolinio agentai, klai-iBimba, S. Sasna ir D. M. So
dindami juos, eina daug fa
šistinių dienraščių. Iki šiolei 
nebuvo galima atmušti tas 
darbininkų priešų kampani
jas, o dabar “L’Unita Opera
ia” einant kasdien galės ke
lią rodyt darbininkams kovo
je už geresnį gyvenimą ir ga- 

darbi- lotiną pasiliuosavimą.
Minėjimui šio svarbaus įvy-

Kas Aukavo Draugo Kapsuko 
Minėjimo Parengime?

Laike d. Kapsuko mirties 
minėjimo buvo rinktos aukoą. 
Lietuvos Komunistų Partijai. 
Rinko dvi draugių poros. Vie
nos poros vardų surašąs žu
vo. Mes prašytume tų d ra u g 
kurių čia nebus vardų, o jei 
aukavo virš 25 centų, praneš-

Aukąvusių

lomskas po $1; A. Sinuš, 
Draugas, Simpatikas ir H. Jes- 
kevičiutė po 50 centų. Sekami 
aukavo po 25 centus: P. Ta
ras, P. Baltrūnas, P. Berniu- 
nas, Janeliunas, Bernotą, Ste
ponaitis, J. Laimikis, Mingilas, 
Mozuraitis, Mozuraitienė, M. 
Ražanskienė, J. Bimbienė, Sa
dauskienė, Nekvedavičius, P.

DfJ. JllOZ.į Mai*OZ<į Laidos ta ir darbininkai patys valdys, kio italai darbininkai rengia Fulton, P. Bieliauskas, Gugis, 
Štai kodėl Hearstas į savo did-j didelį parengimą, kuris atsi- 
lapius talpina baisiai melagin
gus raštus, deda sufabrikuotus 
paveikslus prieš 
jungą ir abelnai 
ninkus.

Revoliuciniai 
kovoja prieš tą melų kampa
niją. Madison Square Garde
ne atsibuvo masinis mitingas, 
kur dalyvavo apie 25,000 žmo
nių, pasmerkė Hearstą, bet to 
negana. Po visą miestą darbi
ninkai šaukia mažesnius susi
rinkimus, kelia organizacijose 
tą klausimą, priima rezoliuci
jas ir siunčia jas Hearstui, rei
kalaujant sulaikyti tą melų 
kampaniją. Ar Hearstas su
laikys, tenka abejoti, bet šie 
darbininkų susirinkimai, pra
kalbos, diskusijos išaiškins 
darbininkams Hearsto tikslus, 
ką reiškia ta nešvari melų 
kampanija ir nepavyks Hears
tui apgauti darbininkus.

Komunistų Partijos, 
Sekcijos, ketvirta kuopa šau
kia masinį susirinkimą pirma
dienį, 4 d. kovo, 8 vai. vaka
re, “Laisvės” svetainėje, '419 
Lorimer SL ę ? ;1.,

Kalbės drg. J. Siurba lietu
vių kalboje. Drg. 
Flaiani italų ir H. 
glų kalboje. Šios 
bus labai svarbios.
ninkai ir darbininkės yra kvie
čiami dalyvauti. Įžanga veltui.

D. M. š.

Penktadienį
Skaitlingai dalyvaukime lai

dotuvėse nuoširdaus revoliuci
nio darbininkų judėjimo rė
mėjo. Laidotuvės įvyks penk
tadienį, 1 d. kovo-March, 2 
valandą dieną, iš namų, nuo 
104-62 Lefferts Blvd., Rich
mond Hill, N. Y. Bus palaido
tas Alyvų Kapinėse. Drg. J. 
Siurba sakys prakalbą ant ka
pinių.

Drg. Juozas Maroza apsirgo 
sekmadienio vakare, 24 d. va
sario ir mirė pirmadienio ry
te. Jam staiga suskaudo ton- 
sulai, greit užtino ir ėmė jį 

šauktasi į ligoninę 
Pribuvo 

atlėkė ir
su

apara- 
neatgau-

J. Juška, Klimas, Marozas, A. 
Kairytė, V. Tauras, R. Miza- 
ra ir S. Masiulis. Visiems au
kotojams tariame širdingą 
ačiū! Draugų, kurių vardai 
netelpa, prašome mums pra
nešti.

troškinti, 
greitosios pagelbos. 
ligoninės pagelba, 
policijos pirmoji pagelba 
oksigeno pumpavimo 
tais gelbėti kvapo
nančio draugo Marozos, bet 
nebuvo mokslinių priemonių 
išgelbėjimui jo gyvybės.

Draugas Maroza buvo na
riu ALDLD 185 kp., LDS 13 
kp., TDA 17 kp. ir Jurginės 
draugijos. Jis dirbo komisijo
se ir visais atžvilgiais -gynė1 
revoliucinį judėjimą. Buvo na
riu Siuvėjų Lygos ir čia pri
sidėjo prie kovos su reakcija.

Organizuojantis Liet. Darb. 
Susivienijimui, kada reikėjo 
gauti narių ant $1,000 ap- i 
draudos, draugas Maroza pats 
įstojo ant augščiausios ap- 
draudos ir įrašė savo šeimy
ną, kad tik pagelbėti Susivie
nijimui įsikorporuoti.

Jo aitriai neapkentė renega
tai Prūseika ir Butkus, nes jis, 
kaipo klasiniai sąmoningas 
darbininkas, griežtai smerkė 
renegatus už ardymą darbi
ninkų vienybės. Dienraštis | 
“Laisvė” buvo jo mylimas ir 
branginamas. Plačiai jisai 
skaitė ir kitą darbininkišką li
teratūrą.

Gaila draugo, gaila darbi
ninkiško veikėjo, kuris mirė 
dar tik apie 50 metų amžiaus.

Jo biografija tilps vėnesnė- 
se dienraščio laidose.'

Areštavo Didelį Plėšiką
Newarke ir Orange apielin- 

kėje sako, kad diktas plėšikas 
tbrorizavo moteris ir abelnai 
puolė ant namų. Virš 50 mo
terų ir taip gyventojų yra da
vę skundus, kad ant jų buvo 
Užpuolęs galingas plėšikas. 
Jis įsigriaudavo į namą, api- 
plėšdavo ir pabėgdavo. Dabar 
sugavo negrą, kuris pasivadi
no Henry Jordan, 32 
97 Prince St., Newark, 
Pas jį atrado moters 
krepšelį su $11. Viena
jis buvo atlikęs „ 5 plėšimus. 
Viršininkai mano, kad čia yra 
tas patsai, kuris terorizavo tą 
apielinkę, bet gali būti ir vi
sai kitas žmogus.

25,000 Pasmerkė Hearstą
Madison Square Gardene 

buvo surengtas masinis susi
rinkimas prieš Hearstą. Susi
rinkimą šaukė Sovietų Sąjun
gos Draugai. Persipildė mil
žiniška svetainė, kad net na
mo tūli turėjo grįžti. Buvo 
virš 25,000 žmonių. Kalbėjo 
kongresmanas Lundeen ir vi
sa eilė kitų gerų darbininkų 
kalbėtojų. Jie pasmerkė Hear- 
sto melus prieš Sovietų Sąjun
gą ir imperialistų karo provo
kacijas. Priimta, rezoliucijos 
prieš Hearstą. Susirinkę ne
paisant, kad mokėjo įžangą, 
dar suaukavo $2,300 kovai 
prieš Hearsto melus. Net 
“World Telegram” aprašant 
šį susirinkimą atžymėjo, kad 
Hearsto išmislai prieš Sovietų 
Sąjungą yra be papiato.

APLA 49 Kp. Susirinkimas
Aukščiausios Prieglaudos 

Lietuvių Amerikoje 49 kuopos 
svarbus susirinkimas Įvyks 3 
d. kovo, Astoria Hali, 62 E. 
4th St., tarpe antros ir trečios 
avenue, New Yorke. Susirinki
mo pradžia 2 vai. dieną.

Šiame susirinkime bus bal
savimas Centro valdybos ir 
rinkimas delegato į APLA 26 

, kuris įvyks pabaigoje 
gegužės ir pradžioje birželio 
mėnesių. Dalyvaukite skaitlin
gai.

' M. W. Sajmonovich, buvęs 
mokytojas, puolė nuo 11-to 
aukšto ir užsimušė. Jis jau bu
vo 50 metų amžiaus. Dabar 
neturėjo jokio darbo. Paliko 
raštelį, kuriame sako, kad jam 
dievas atleis už savižudystę. 
Vargas ir skurdas privedė jį 
prie šio žygio.

LORIMER RESTAURANT
LIETUVIŲ VALGYKLA

Visokių Rūšių Šviežus Valgiai, Gaminami Lietuvišku
Taipgi ir Amerikonišku

Stiliumi
417 Lorimer Street,
SAVININKAI

Sykį Atsilankę Persitikrinsit 
PABANDYKITE 1

“Laisvės” Name
P. MARčIUKAI

Brooklyn, N. Y.

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

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

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

Tel.: Foxcroft 9-6901

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

WILLI AMSBURGHE:
252 Berry St., Brooklyn, N. Y

arti Grand Street
Telefonas Evergreen 8-10494 »

Nedėlioję Bus Didelis South- 
brooklyniečią Parengimas
Nedėlioję, kovo 3 d., Work

ers’ Center, 5th Ave. ir kam
pas 23rd St., South Brooklyn, 
N. Y., bus labai gražus paren
gimas. LDS 50 ir jaunuolių 
226 kuopos turės dviejų aktų 
perstatymą ir balių. Veikalą 
“The Inquiring Reporter” su
los, jaunuolių kuopos artistai.

Praeitame kuopos susirinki
me jie psižadėjo darbuotis, 
kad kuopą išauginti skaitlingą 
nariais. Matyt, kad jie savo 
prižado laikosi. Susimokino la
bai naudingą veikalėlį sulošti 
ir šiaip darbuojasi kuopos 
naudai. Jie jau turi savo tarpe 
lošėjų, dainininkų ir muzikan
tų. Net ir šiam parengimui 

kitur užrašoma vapdąs ir ląi*ĮwWz^^ suteiks kuopietis Mack 
komi rekordai. Taigi Hearstas 
dar‘kartą negražiai apsimela- 
vo.

Melavo Thomas Walker
Iš Sovietų Sąjungos pranešė 

“Daily Workerio” korespon
dentas, kad Sovietų Sąjungoje 
rekordai parodo, kad ten vi
sai nebuvo Thomas Walker at
vykęs. Hearsto melagingi lai
kraščiai spausdino bjaurius 
straipsnius apie Sovietų Ukrai
ną ir dėjo neva ten nutrauktus 
iš bado mirusių" žmonių pa
veikslus. Tie straipsniai para
šyti ir neva paveikslai buvo 
nutraukti per Thomas'Walker. 
Dabar pasirodo, kad tokis ele
mentas visai Sovietų Sąjungo
je nebuvo. Taigi ne tik tie

šeštos straipsniai ir paveikslai sufa-

Valdžia Streiklaužio Rolėj
Miesto valdžia dar kartą 

parodo, kad ji nėra visų žmo
nių valdžia, bet tik kapitalis
tų, išnaudotojų ir jų reikalus 
gina. LaGuardia patvarkė, 
kad nevalia laikyti uždaras 
Chain krautuves, kurių darbi
ninkai yra streike. Reiškia, 
kompanija gali drąsiai imti 
streiklaužius darban, kad su
laužius ; darbininkų streiką, 
o miesto valdžia tuos 
streiklaužius apsaugos. Bet | 
vienas dalykas kompanijos ir 
jos valdžios troškimai ir pa
tvarkymai, o visai kitas darbi
ninkų valia. Jeigu streikuojan
ti darbininkai gerai laikysis, 
tai gali būti karšta ne tik 
streiklaužiams, 1 bet ir valdL 
ninkams.

v i . • * n * nuo kunigo rango iki vyskupo.KOVOkim pnOS Deportavimus Jo pakėlimui į augštesnę Činą 
šeštadienį, 2 d. kovo, 8 vai. į buvo surengtos didelės cere- 

vakare, Spartacus Kliube, 
269 W. 25th St., New Yorke, 
atsibus labai svarbios prakal
bos kovai prieš deportavimus. 
Kalbės drg. Bill Dunne, vie
nas iŠ gefų darbininkų, rašyto
jų ir veikėjų; drg. Ray Carl
son, kuris yra nuskirtas depor
tavimui; D. C,. Morgan, sekre
torius Ateivių Gynimo Komi
teto ir eile- kitų gerų kalbėto
jų. Dalyvaukite visi ir visos.

W» M M M

žižiunas.
Visi vietos ir apielinkės lie- 

I A via KSW MV1V111, A A »V 4KCA-J 1 J A/VVA AKZ J *■ <* j

tuviai būkite šiame puikiame wisi gyvenimo parankumai. Įėjimas 
parengime. Atsilankydami pa
tys linksmai laiką praleisite ir 
prisidėsite prie išauginimo jau
nuolių kuopos ir pasmarkini- 
mo viso darbininkiško veikimo 
South Brooklyne. Pradžia 5 :30 
Programas 7 vai.» vak.

Koresp.

Vokietijos Fašistai Grūmoja
New Yorko policija saugoja 

Dr. Hudson Blauveltą, Nyack, 
N. Y., nes tas daktaras gavo 
nuo Vokietijos fašistų, gyve- i 
nančių Amerik., grūmojantį j 
laišką. Daktaras yra kartu ir 
rankraščių specialistas ir jis 
vienas iš daugelio tvirtino, kad 
Lindberghams rašyti laiškai 
buvo rašyti Bruno Hauptman-1

atskirai yra ir nekliudo ten gyve
nančių šeimynų. Savininką galite 
matytį bile laiku po šiuo antrašu: 
321 Grand Stj. Brooklyn, N. Y. 
Telephone: Evergreen 7-9851.

(49-51)

Pasirandavoja kampinis didelis 
kambarys, su dubeltava lova (dou- 

i ble bed). Tinkantis vienai vnatai 
arba porai. Kaina prieinama. Kreip
kitės i restauraciją, 426 So. 5th Str., 
Brooklyn, N. Y.

(49-51)

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

Telephone Stagg 2-4409

A. Radzevičius
LIETUVIS GRABORIUS 

(Undertaker)
Vedu šermenis ir palaidoju tin
kamai ir už prieinamą kainą 
Parsamdau automobilius vestuvėm, 

parėm, krikštynom ir kitokiem 
reikalam.

402 Metropolitan Avė.
(Arti Marcy Avenue)

_____ Brooklyn, N. Y._______

i Sergančią Vyrą ir Moterą 
Chroniškos Ligos Gydomos

Gydoma Kraujo 
N e n ormalurtiąi, 
Odos Išbėrimai, 
Nervų L i g os, 
Bendras Nusilpi
mas, Nervų Jė
gos išeikvojimai, 
K a t a r i n iai ir 
Chroniški Skau
duliai, Skilvio ir 
Žarnų L i g os, 
Mėšlažarnės T ži

gos, Hemorrhoidai, Nervų Įdegimas 
ir Įsisenėję Reumatiški nesveikumai, 
Sciatikos (kojųdidžiųjų nervų), No- 

amų- 
Agos,

monijos bažnyčioje ant 59th 
St. ir 5th Ave., New Yorke, 
kur dalyvavo daug žmonių, 
žinoma, krizis didelis, darbi
ninkų vargas neaprašomas, 
tat viešpataujanti klasė ir ku
nigiją išgalvoja visokius sky- 
mus, kad tik darbininkus ap- 
gavus, atitraukus nuo klasių 
kovos, su to tikslu ir naujas 
vyskupas prie didelių ceremo
nijų iškeptas.

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

rioms parems degtinių, kreipkitės pas mus.
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231 Bedford Avenue 

BROOKLYN, N. Y

sies. Gerklės, Plaučių, Kvėpuojamų
jų Dūdų nesveikumai, Inkstų Ligos, 
ir kitos Vyrų ir Moterų ligos gydo
mos greitai ir su patenkinančiomis 
pasekmėmis; o jeigu jūs turite kokj 
sau nesuprantamą nesveikumą, atei
kite su pasitikėjimu pas mane pasi
tarti.
Kraujo Tyrimai, Laboratoriniai Iš
bandymai, X-spinduliai, Serumų ir 

Čiepų Įleidimai
MANO KAINOS YRA PRIEINAMOS 
Pasitarimas ir Ištyrimas Veltui

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

įsisteigęs virš 25 metai 
Tarp 4th Are. ir Trvtng PI.

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

MES KALBAME LIETUVIŠKAI




